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Cumhuriyetin yeni bir eseri daha 
lzmit · f abrikas1 kig1d ihtiyac1m1z1n 
yar1s1ndan fazlas1n1 temin edecektir 

A~1lma resminde bulunacaklan 
gotiirmek iizere bu sabah Istanbuldan 

bir tren hareket etti 

/skenderun 
Antakya 

ve havalisi 
Kendisine cmperyalist politika isnad 

olunanuyacak bir devlet varsa o da 
Turkiyedir. Kcmalist Tilrkiyenin, oz 
simrlar1 d1~mcfa asla gozti t"oktur. 
Tiirkiye creviziyonisb yani muahede
lerin dcgi~thilmesi emelini gilden blr 
devlet de degildir. Bu, demek degildir 
ki, memlekctimiz bugi.inkii hudutlarm 
tadilindcn -bir ~ey kaybctmck korku
silc- <;ekinir. Bilakis ... Yurdun dort ta
rafmda hangi hududu degi~thmek is
teyenler olsa, kurulacak yeni nizam
dan Twkiye ancak kazan~ll ~1kar. 

Herkesln bildigi bu esaslan kISaca 
tekrnrlamay1 faydah bulduk. iskende
run - Antakya (vc havalisi) hakkmda 
TUrk milletinin samimi ve kuvvetll 
dilekleri ortaya abld1g1 bu zamanda, 
di.I~uncelcrimizin hi~ bir gerisi ve giz
lisi olm::i.d1g1ru bilmiyenlerin de og
rcnmcsi lazimdir. 

Biz :iskende1un, Antakya ve havali· , 
s!nc istiklal verilmcsini istcrken, ne 
Fransanm menfaatle1ine, ne de istlk
latmi kazanmak uzere olan ko~u 
Siuiyenin temamiyetine dokunmak 
akhm1zdan gc~iyor. 
Ge~en eyh1lde Fransa ile Silriye ara

smda imzalanan muahedeyi okuyan
lar Tl.irklerin talebine ancak hak 

verirler. 
Iskenderun ve havalisi sade Ti.irk-

lerle rneskCmdur. Siiriye, Osmanll im
pa1 atorlugundan Frans1z mandasma 
gccerkcn, 1921 de Fransa ile Tiirkiye 
ar~smda imzalanan Ankara anl~ma-
s1, 1rklar1, tarihleri gibi dilleri ve kill· 
turleri halis Tlirk olan iskendcrun ve 
hnvnlisi ehalisine hususi bir idare ta
nmu~tI. Ti.irkiye, bu havallnin ana 
yurddan aynlmasma ancak bu husu
si idarenin Fransa mnndas1 altmda de
vam1 ~artile raz1 olmu~tu. Tilrkiyenin, 

0 zaman. sulhil elde etmek vc Fransa 
ue dost olmak ic;in razi oldugu bu f e
dak:irhk, boylece ~ok muayyen bir ~ar
t.a bagh idi. 

Bugim Fransa aradan c;ekiliyor, Sii
rlyeye istiklal veriliyor. Fransa, Siiri
yenin istikl~lini kabul ederken Silriye 
Ile nc cografi, ne milli, ne tarihi, ne i.r

Yukanda f zinit ka{;'td fabrikasmda pr esler ve ilk kurutma dairesinden bir 
k1sun, a~a{;'tda elekler ve pres k1sm1 

Bugiln merasirnle a~1lacak olan 
izmit kAg1d !abrikalarlle blrlikte lld 
sene zarfmda program mucibince i~
letmeye a~tlan fabrikalarm adedi yecllyl 
bulmak1achr. Bu 7 endiistri par~aslill 
memleketin ekonomik kurulusunun 
kilid t~lari telAkki edebillriz. Bezini, 
kag1d1m, camuu ch~andan getiren 
memleket, bugiin bunlan kendl eme
gi ile kendi yapmaktachr. Ekonomik 

kalkmmam1zm ana hedefi de esasen 
bu milli butiinlilk degtl midir? 

Endiistriyel kurul~muz bizi yen! 
ihtiyac;larla kar~1l~tird1. Memleket
te killtiir ilerileyi~i progranun derpl~ 
ettlgi teslsleri artlk kafi gormilyor. 
Bunun i~indir ki, izmit kag1d fabrikas1 
i~etmeye ~ilirken onun yanmda ikin-

(Devarm 4 iincu sahifede) 

ki mi.inascbeti olan, Silriye abalisin
den blisbi.itiln ayr1 bir milletle, Tilrk
lcrle meskfm ol.:i.n bu yerlere de aynca 
istik!al vermemcsi asla anla~1hr bir va-

1 

ziyet degildir. 
Eger Fransa, cSl.iriyenin temamiye

th gibi bir iddia ilcri silrilyorsa, bu id
d1a tcmamen c;ilrilktiir. <;iinkil, yu
ka1 da da soyledigimiz gibi, iskende
run V<' havalisi cografya ve tabiat ba
k1mmdan, Si.iliyeyc dcgil, eski Frans1z 
cografyac1larmm Silisya ad1m verdik
lerl havaliyc baghd1r. Orada oturan 

(Dcvam1 4 i.incti sahifede) 
Necmeddin SAD.AK 

Dasya 
Fotograf~1 camhklart 

Yazan: Faz1l Ahmed Aykac; 
O~uncu sahifemizde okuyunuz. 

Kad1nlar KulObO 
Nezihe Muhittin (Kadmlar Kuli.ibU) 

i mi ile bugiin ~1knn (Knribtiir) Mee· 

mun •nda kahkahnlt bir komedi ne~ret• 

n:e.ge ba§lad1. Eski Kadmlar Birligi Rei· 
•mm bu ynz.1s1m biiyiik bir alaka ile oku· 
} cnl.s1mz. 

Yukanda l\lillkiye talebesl abideye ~el~ koymafa rfdiyor, apgula Abide 
oniinde tstiklil JWllllD1 tCi7lerken, (yazlSl ii~ilncil sahifemizdedir), 

lspanya hUkumeti 

Madridde um um T 

seferberlik ilan ediyor. 

Tclefon: 24240 {ldare) - 24249 ( Tahrlr) • 24M3 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~~) 

Taymis diyor ki •• 

" lngiltere ltalyay1 . bog
mak niyetinde degildir,, 
Fakat Akdeniz yolunun hurriyetini muhafaza 

i~in son raddeye kadar gidecektir 
ingiliz ve Frans1z gazeteleri, M. 

Mussolininin bir kag giin evvel Mila
noda soyledigi nutukla uzun uzad1-
ya m~gul oluyorlar. Taymis gazetesi 
bu milnasebetle yazchg1 bruJ makale
de nutkun bilhassa Akdenize dair olan 
klsnundan bahsediyor. Taymis diyor 
ld: 

M. Mussolininin Akdenizde vahlm 
neticeler doguracak bir ihtilaf varrm~ 
gil>i heyecanh bir lisan kullanmas1 
herkesln hayretini mucib olm~tur. 

Akdeniz yolunun Britanya irnpara
torlugunun miinakalah 19in ~ok mil
him oldugu dogrudur. M. Mussolinl
nin cBu yolu tehdid etmek niyetinde 

K adznlar biiyiik 
miting yapacaklar 

degiliz, sozleri italyanm ingilterenin 
bu havalideki menafiini tamd1gma 
delil sayilabilir. M. Mussolini sozlerl
ne devam ederek cAkdenlz ingiltere 
i~in sadece bir yol, italya i~in hayat
br> demi~tir. 

italya bunun tanmmasm1 isteniif 
ve italyayi bogmak ~ebbiisi.iniin bil
tiin italyan halklm sanki bir adam
m1~ gibi ayaklandiracaguu ileri siir
mil~tiir. 

Fakat italyan menafiine dokunmak 
istiyen kim, italyay1 l>ogmak istiyen 
kim? Her halde ingiltcre degil. ingi
liz harici siyasetinin esas noktalarm-

(Devam1 4 iincii sahifede) 

Doktor $aht 
gakinda geliyor 

Mitin~de askerlik hakkin- Ankarada iktisat vekaleti 
dak1 karar alk1§lanacak .1 t d k 

1 e emas e ece 
Kadmlarm da askeri hizmetlere 

almmas1 i~in bir kanun IAyihasmm 
hazirlandlg1 hakmdaki haberler, ~eh· 
rimizin kadmhk rnuhitlerinde bi.iyiik 
blr allka ile kaq1lann'11~tir. Bilhassa 
k1z mekteblerinde bilytik blr heyecan 
havas1 esme.ktecllr. Gen~ ve miinev
ver kadmlarim1zm te.,ebbiisii lie feh
rimizde biiyiik bir miting hazirlana
cak ve Cumhuriyet hilkOmetinin ka
rar1 alk1~anacakbr. Miting etrafmda 
~diden hazirhklara b~annu~tir. 

Bu miinasebetle diin istanbul loz lise
sinde J?ehrimizdeki klz orta mektcb
lerle liselerin miimessillerinden mu
rekkep blr toplanh yap1lm1~br. Bun
lar mitingin esaslan etrafmda gO. 

(Devam1 4 iincii sahifede) 

Ankara 5 (Tele!on) - Alman ik. 
tisad nazm doktor f?ahtm memleke

timze gelecegi alakadar makamlara 

resmen bildirilml~tir. 

Doktor ~ahtm yanmda refikaSI ve 
iki Alman rnaliyecisi varchr. Doktor 

~aht bir iki giin icinde tayyare lle 

istanbula gelecek ve istanbulda klsa 

bir milddet kalchktan sonra Ankara

ya ge~ecektir. Alman iktisad nazin
nm Ankarada ne kadar kalacag1 he
niiz belll degildir. Bunrada iktisad 

vekAleti ve Cumhuriyet Merkez ban

kas1 ile iki memleketi alakadar eden 

mali temaslarda bulunacaktir. 
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Sahlfe ! 

Son. dakika 

Nasyonalistler Madridi 
bombard1man ediyorlar 
Paris 6 (Ak~~un) - Nasyonalist kuvvetler Mad.ride ~ kilometre yakla!i

mi~lardir. Alkorkon tepesine konan toplar ~ bombardunan etmektedir. 
Bilhassa ~ehrin merkez mahallitl a~ altmdacbr. Alkorkondan giillelerin 
d~ii~ giiriiliiyor. 

Nasyonaljstler taraftndan ahnan ban esirler Madridde yagmalann ba~la
digim bildiriyorlar. 

M. Eden diin M. Musso
liniye cevab verdi 

« Akdenizde seyrisefainin serbestisi 
lngiltere i~in hayati menfaati haizdir ?> 

Londra 5 ( Ak~am ) - Hari
ciye nazm M. Eden bugi.in Avam ka· 
marasmda <ill1 siyaset hakkmda beya
natta bulunmu~: 

- Di.kkatimizi hem hale, hem de is
tikbale tevcih etmeliyiz. 

Diyerek, MilleUer cemiyetinin tut
tugu prensiplerin beynelmilel mesele
lerin halli i~in en iyi prensipler oldu
gunu ve Milletler cemiyeti otoritesinin 
tam olmas1 i~ biltiin milletlerin ayni 
fikirde olmas1m soyledikten sonra, 
be~ler konf eransmda bazi milhim fi
kir aynhklari oldugunu, fakat bun
lann yeni bir ~ey olmadlg1m anlat
nu~t1r. 

M. Eden, bundan sonra Bilyiik Bri
tanyanm diger devletlerle olan milna
sebeUerine temas e~ ve Fransa ile 
milnasebetlerinin s1k1 ve samimi oldu
gunu, Almanya ile de milteaddit be
yanatlarla daha s1kl bir dostluk tesis 
edildigmi soylemi~ ve italya ile ingil
tere arasmdaki milnasebata ge~erek 

ezciimle demi~tir ki: 
- italva ile aram1zdaki munaseba

tm haleldar olmast, Milletler cemiyeti 
statilsilnden dogan teahhiltlerimizi 
ycrine gctirrnek hususundaki gayreti
mizden dolayi husule gelmi~tir. Bu, 
hi!;bir zaman bir ingiliz - italyan mil
nazaas1 olmam~hr. Bu vaziyet italya
da hakikat olarak tannunc1ya kadar 
miinasebctlerimiz sui tefehhilmden 
milteessir olacakhr. 

M. Mussolininin Akdenizin ita!ya 
i~ln bizzat hayat demek oldugu hak
kmdaki SOZlefinin dOgru I IQ}madlgllll 
iddia etmiyoruz. Fakat ~urasm1 iddia 
edlyoruz ki bu sularda seyrisefain ser
bestisi Bi.iyiik Britanya imparatorlugu 
i~in de, kelimenin en geni~ manasile, 
hayati mcnfaati haiz bulunmaktadlr.» 

ingillz ha1iciye nazm bundan son
ra silahlanmaga ba~hyan baz1 devlet-

Franszz - Sovget 
askeri anla§masz 

ler oldugunu, bu delilige hayret etti
gini soyliyerek ingiliz silahlanrun kuv
vetinin sulhiln idamesi li;in birinci de
recede ehemmiyetli oldugunu anlata
rak ingiliz progrrurunm i.i~ esas1ru ~u 
suretle bildinni~tir: 

1 - Milletler Cemiyeti otoritesinin 
takviye edilmesi. 

2 - Bir Avrupa nizarru i~in mii
zakereler yap1lmas1. 

3 - ingillz kuvvetlerinin yeniden 
techiz olunmas1. 

IHUllALiFLERiN NUTUKLARI 

Londra 6 (A.A.) - Di.in akflm 
Avam kamarasmda, M. Edcnin ~ 
siyasa hakkmdaki bilyi.ik nutkun
dan sonra, muhalif i~~i partisinden 
M. Dalton soz alurak ezcilmle demi~
tir ki: 

cM. Edenin bu nutku, mumailey
hin soyledigi milkemmel nutuklarm 
birincisi dcgildir. Fakat ~yaru tecs
silftiir ki M. Edenin sozleri daima !i
liyata inkllap ctmiyor. 

i~~i partisi hi.ikumetin mi.istekar 
bir c:h~ siyaseti bulunduguna kanl 
degildir. Ayni zamanda ~unu da soy
lemek laz1mgelir ki M. Edenin nut
kunda Lokarno ve garbi Avrupa pnk
tmdan pek fazla, umumiyetlc Avru
pad.an isc pek az bahsolunmaktadlr. 
Fakat, Polonyay1, <;ckoslovakyny1 ve 
Sovyetler birligini bu mt?selelcrin ha
ricinde b1rakmak kabil degildir.> 

:Sundan sonrn liberal M. Mander 
saz alm1~ ve ezcilmle demi~tlr ki: 
cMilletler cemiyeti sistemine emni
yetimiz bakiclir. ToplanmaSl i~in is
tihzaratta bulunulan Lokarno kon
feransmda ise, bu toplantmm Alman
yaya, Sovyetler birligi ve <;ekoslovak
ya gibi diger mcmleketlcre hilcum 
etmesine bir vesile gibi kulland1nl
mamas1 laz1md1r.> 

M. Ruzvelt 25 
milgon reg aldz 

6 Te~rinisani 1!'36 
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Du. Saba ki Telgra 

Madridde umunli seferber i 
Hukumet ~ehri mudafaa ic;in 

son tedbirlere ba!? vuruyor 
Paris 5 - Madrid etrafmda muha

rebeler devam ediyor. Nasyonalistler 
Madride 13 kilometre mesafede bulu
nan Getafeyi zaptetmi~lerdir. Madrid
den gelen haberler hiikfunet kuvvetle
rinln Madridin ~imaJ. cephesinde bir 
miktar ilerlediklerini bildiriyor. 

Paris 5 (A.A.) - Havas ajans1 mu
habirinden: 

Nasyonalistler, di.in Madrid kap1la
rmda k~in Getafe yakmmda bulunan 
Alcorcon ve Lcgancs kasabalarm1 
zaptetmi~lerdir. Marksistlerin Torre
jon de Valesco ve Valdemoro'daki mu
kabil taarruzlan ptiskiirt'illm~ti.ir. 

• General Varela ordusunun kuvvel 
killliyesi, ¢mdi payitahta on ~ kilo
metre mesafede bulunmaktac:hr. Mad-

rid yakmmdaki Cuatro - Vientos tay
yare meydan1 tahliye edilmi!? ve orada 
bulurunakta olan on dort hiikumet 
tayyaresi, me~hul bir semte hareket et
mi~tir. 

Payhtahtm etrafmda kesi! duman 
bulutlari gorillmektedlr. Madride kar
~1 pek yakmda taarruz edilecegi zanno
lunmaktadlr. 

Ul\ID~li SEFERBERL1K 
Madrid 5 (A.A.) - Matbuat tarafm

dan ortaya ablan davet, ~u ~ekildedir: 
«Herkes siltih ba~na, yenmeli veya 

olmeli.» 
Asllerden milrekkep gruplar, pay

tahtm kap1lannda karargah kurm~
larc:hr. Top sesleri, varo~lardan milkem
mel surette i~itilmektedir. Yeni tali-

SU mer Bank\ Ademi miidahale I 
Sermaye 45 bu~uk milyon komilesinde 

liraya ~1kanld1 
Ankara 5 (Telefon) - Siimer ban

lan sermayesine yeniden 3,5 milyon 
lira ilave edilmcsi hakkmdaki kanun 
IAyihasi Meclls iktisad encilmcnince 
tetkik edildikten sonra kabul ~
tir. Bu suretle Stimer bankm serma. 
yesi 45,5 milyon lira oluyor. 

f?ekcr fabrikalari anonim ¢rketinin 
7 mllyon 330 bin llradan ibaret olan 
sermaycsinin 3 milyon 880 bin lirasI 
Siimer bank~a Oden~ir. Mi.itebaki
sinin ooenmcsi i~in bir kanun lft.yi
hasl haz1rlamru~ ve Meclise veril
~ir. 

Atatiirke gelen 
tebrik telgraflarz 

Ankara 5 (Telefon) - Cumhuriyet 
bayrami miinasebetilc Bel~a krall. 
ilcuncil Leopold, itaiya krab ucuncil 
Victor Emmanuel, Japonya impara
toru Hirohita, ispanya rcisicumhuru 
Azana, Amerika birl~ik devletleri re
isicumhuru Franklin Ruzvelt, Reisi
cumhur Atatilrkc tebrik telgraflan 
gondermil?lerdir. Atatilrk de bu tel
graflara te~ckkur ederek samimi ce
vaplar verml~til. -----

<;inin Ankara sefiri 
Ankara 5 (Tclefon) - iki ay evvel 

mezuncn memlcketine gidcn <;In hil
ktimetinin Ankara sefiri Qinde bir 
miihim vazif eye ta yin edilecektir. 

Scfirin yerine kimin tayin edilecegi 
henil.z belli degildir. 

Tuz az 

Son toplant1da !jiddetli 
munaka,alar oldu 

Londra 5 (A.A.) - Royter ajansi 
bildiriyor: 22,15 e kadar be~ saat mud
detle i~tima yapan ademi mildahale 
komitesinde Alman delegesi s0z ala
rak, Alman ittihamlanna Sovyetler 
birligi tarafmdan verilen cevabi nok. 
tai nazan reddetmi~ir. M. Grandi 
Alman degelesinin beyanatm1 tas
vib etmi~ir. Bundan evver komite, 
harp malzemesinin ispanyaya nakli
ni menetmek i~in bir kontrol komi
teslnin te~kili hnkklndakl teklifi mu
zakcre etmi~ ve bu hususta komite 
A.zalarirun fikrini sormaya karar ver
mi~tir. 

M. Mousky, Sovyetler birligi tara
fmdan ingiliz tehditlerine verilen ce
bav1 komite b~anma tcvdi etmi~
tir. Bundan ba~lm Maisky Lord Ply
moutha bir mektup gondererek tek
lif edilcn kontrol komisyonu aza51mn 
tayini i~ln komitede ekseriyet basil 
olmas1 19.zlm geldigini bildirrni~tir. 

Komite, bir ka~1 Sovyetler birligi 
tarafmdan verilen cevabm bir ka~ 
noktasm1 milzakere ctmi~tir. 

Grandi Sovyet izahatim kaydi ihti
yatla kararl~tlrnu~br. 

Komitc, bazi italyan vc Alman itti
hamlanmn milsbet olmad1g1m kay
detmi~tir. Dlger ithamlara gelince, 
bunlnr hakkmda Sovyetler birligi hil
kiimctinden yeni izahat istenmi~tir. 

matlara gore Madrid, saat 22 di:r_ iti· 
baren karanhk i~inde kaJmak1 att:r. 
Yalruz, silabh rnllis!er nobet be~Jcmek .. 
te ve devriyc gennektedir1er. 

Hi.ikfunct, umumi scfc1·bcrlik i~in 

bir taklm tedbiI·ler alm1~trr. Halk ilc do
lu olan sokaklarda, caddelerde asker
leri ihtimal cephrye gotihmekte olan 
kamyonla11n mot0rlcri1Jn muthi~ gil
riiltillcli aksetmektf.dir. 

Halk, katiyen asabiyete kapllma
maktadlr. Panik yoktur. Binlnce in
san, var~larda vc hatta Maclridin i~in· 
de istihkamlar, barikadlar vilcudc ge
tirmek i~in caI1~maktacln:lar. 

Cenubi ~kiden payhtnhta hakim 
olan Carro Los Angeles tepesi, henilz 
hiikllmet~ilerin elindedir. 

Frans1z ordusu 
Harbiye naz1r1 meclis 
enciimenine miihim 

izahat verdi 

Paris 5 (A.A.) - Partamento ordu 
encilmeni Harbiye bakam Daladierin 
izahatm1 dinlemi~tir. Bu toplant~dan 
sonra ne~rolunan tebligde deniliyor kl: 

Harbiye bakam bilhassa milli mi.i
dafaa i~in ilmi taharriyatta bulunrnak 
iizere bir enstitti kurulmas1 hakkm
da bir tak1m layihalar tevdi olunacag1-
m bildirmi~tir ve ordu silbay kadrolan
nm takviyesi i~ icap eden tedbirlerin 
almacagm1 soylemi~tir. 

Nazir harp levaz1m1 imalat1 hak
kmdaki yeni programm tatbikindc en 
ufak teehhilrlcrc meydan verilmiye
cegini ve ordunun yeni techizatmm 
memleketi her ihtimale kar~1 mudafa
aya hazir bulunduracagm1 beyan eyle
mi~tir. 

Harbiye bakam, Alman ordusunun 
vaziyeti hakkmda da tenkidi bir tahlil 
yapm1~ ve siibay kadrolarmm bir se
neden evvcl tamalnlanamayacagm1 
soylemil? ve Rcnin i~galindcnberi Al
man ordusunun motorlil vaziyeti, yol 
in~ab ye miidafaa tertibat1 hakkmda 
izahat vermi~tir. 

Paris 5 (A.A.) - Milli mildafaa ba
kam M. Daladierin beynnatm1 tahlil 
eden Echo de Paris gazetesi diyor ki. 

Bakan, 14 milyai'1 ordu, 5 rnilyan 
bahriye, 500 milyow: ~mal hududu 
tahkimatma sarfedilecek olan 19 mil
yar 500 milyon tahmin ettigi krediler- . 
den bahsetm)J;;tir. Bu masranar istikraz 
sureU!e kapatilacakt1r. 

Frans1z meclisi 
Paris 6 ( Ak$am) - Debats gazete-

8inin yazdzgzna gore Fransa tle Sov
yet Rusya araszndaki an~ayi ta
mamlzyacak bir askeri anla$ma. yapil
mak iizeredir. Debts gazetesi bunu 
fY'Otesto ediy<rr. 

Simdiye kadar bu mikdar Vekalet buhran1 onlemek 

Maisky demi~tir ki: Almanyanm 
Sovyetler birliginc kar~ yilriittilgi.i 
dava o kadar zayifbr ki, Alman mil
messilleri, iddialarmm takviyesi i~in 
hi.ikumetlerinden yeni deliller istc
mek rnecburiyctiride kalrm~ard1r. Hararetli miinaka~alar 

1 olmas1 bekleniyor 

Filist;ne Yahudi muhacereti 
muvakkaten durduruluyor 

Londra 6 (Ak~m) - Filistinc gl
decek tahkik heycti Londradan ha
reket etmi~tir. Filistine Yahudi mu
hacereti muvakkaten tatll edilecek
tir. 

Balkan erkaniharbiye reisleri
nin toplantalan ba~lad1 

Bilkre~ 5 - Balkan andla~as1 
devle.tlerinin bilyilk erkam harbiye 
rcisleri di.in harbiye nazmru ve Ro
manya bi.iyilk erkam harbiye reisle
rini ziyaret etmi~cr, ogleden sonra 
kral Karol tarafmdan kabul edilmi~
lerdir. Kral Karol kendilerini ogle ye
mcgine ahkoymu~tur. 

Ogleden sonra milzukerelere ba~
Ianm1~tlr. Ak~am Romanya ·harbiye 
nazm tarafmdan bir ziyafet vcrilmi~
tir. 

Amerikada denizciler 
grevi bOyudu 

Ne'l'-York 5 (A.A.) - Denizcllerfn 
grevi, Amcrikanm biiti.in belli ba~ll li
m nl rma &irayet etmi~tir. 

hi~ goriilmemi~tir i~in layiha haz1rlad1 
Nev York 5 (A.A.) - M. Ruzveltin 

25 milyon rey toplayacag1 anla~almak
tadir. Bu miktar reyin mazide misli 
yoktur. Demoktratlar, gerek ayanda 
ve gerek mi.imessillcr meclisinde ck
seriyetlerini artll'm1~lard1r. Mecliste 
308 yerlne 316 demokrat bulunacak
br. Ayanda 70 yerine 71 demokrat bu
lunacaktir. 

Siyasi mahafil, kabinenin tadili ih
timalinden bahsetmektedir. Bu tadil, 
bir ikinci kanw1da posta nazm M. 
Farley siyasi hayattan ~ekildikten 
sonra tedrici surette yap1lacakt1r. Ti
caret naz1n M. Roper ile bahliye nazi
n M. Swanson, harbiye nazm M. Vo
odring, mcsai naziri mis Perkins ve 
adliye nazm M. Cunmings da istifa 
cdeccklerdlr. 

M. Ropere M. Lagouardia halef 
olacaktir. Her ha.Ide bugiln rnevzuu
bahs olan mesele, M. Ruzveltin ka
nunu esasiyi veya. ali mahkemeyi ta
dil eclip etrniyeccgidir. 

Nev Yor 5 (A.A.) - Bu sabah saat 
ii~teki ncticelcr: Ruzvelt, 46 hilkfunet, 
523 intihab dairesi, 23,822,442 rcy. 

Landon, 2 hilkumct - Maine ve 
Vermont - 8 intihab dairesi, 14,835,381 
rey. 

Ankara 5 (Telefon) - Bu sene ha
valann ~ok yagii;;ll gitmesi yiiziin
den tuz memlehalanndan kilfi dere
cede istihsalat yaptlmann~t1r. Gfunrilk 
ve inhisarlar vckaleti piyasada bir tuz 
buhraru b~ gostermemesi ve koyli.i
niln bugilnkii flatten daha yi.ikSek bir 
fiatle tuz almamasi i~in blr kanun la
yihas1 hazirlam~ ve Meclise vermi~tir. 

Bu lflylhaya gore, az tuz istihsal 
edilen memlehalara stoku :f azla olan 
memlchalardan maliyet fiatine za.m 
yap1lmadan tuz gonderileccktir. Bu 
suretle bu seneki tuz istihsalatmm 
azllgmdan dolayi b~ gostermesi 
muhtemel olan buhramn ~imdiden 

onilne ge~ilmi~ olacakbr. 

TOrkiye - lsve~ arasmda 
ticaret anla~mas1 

Ankara 5 (Telefon) - Tiirkiye -
isvec; arasmda yeni bir ticaret anla1i
mas1 aktedileccktir. Hariciye vekale
tindc mil.zakerelerc b~lanrm~tn. 
RUSLARI,A TiCARET A1~·1LA~MASI 

Ankara 5 (Telef on) - Ti.irkiye -
Sovyet Rusya arasmda aktedilecek 
ticarct anl~as1 hazirllklanna bir ay 
sonra ba~lanacakt1r. 

Royter ajansmm kaydcttigine gO
re, M. Maisky toplati esnasmda ~k 
sert bir lis:m ln1llamru~ ve bundan 
evvelki toplanblarda oldugu gibi ~id
dctli rniinak~lar cereynn et~tir. 

Alaca Hoyiikte 
Bu seneki hafriyatta ~ok 
miihim eserler meydana 

~1kar1ld1 

Ankara 5 - Tiirk tarih kurumu
nun Alaca Hoyiikte yapmakta oldu
gu l}.afriyat, mevsim sonu dolayISile 
ta'til edilmi~tir. Bu sene 161 giin ~al1-
~llrru~, ge~en senekinden bir ka~ rnisll 
fazla eser mcydana ~1kanlm~tir. 

Hafriyat, verdigi neticeler itibarile 
Turk ve biitiin be~r tarihi ic;in fev
kalade bilyilk ehemmiyeti haizdir. 
Eti imparatorlugu ~agma aid mabed 
veya SR.Tay olmas1 rnuhtemel bilyilk 
bir yap1dan b~ka tahminen 5000-5500 
sene evveline aid hiikilmdar ailesi me
zarlari, Seramik e~ya bulunmu~tur. 

Ti.irk tarih kurumu :ilyeleri etnog
rafya milzesine giderek muvakkaten 
t~hir edilcn eserleri ziyaret etmili
lerdir. 

Paris 5 (A.A.) -ParlAmentonun bu
giln 6gleden sonra 1936 senesi fevka
Iade i~timamm ikinci devrcsinin a.~1l
mas1 milnasebetile miizakere edilecek 
ii~ milhim mesele vard1r: 

Bil~c, siyasi vaziyct ve ispanya i~
leri, fakat bu mesclelerin milzakeresi
ne hemen giri~ilecek deglldir, zira hii
kurnet, evvela bazi tali rneseleleri tas-
fiye etmek arzusundadrr. · 

Muhalifler de halk~1lar cephesine 
kar~1 kati taarruza gcgmek 1c;in bi~az 
daha vakit gec;mesini istiyorla.r. Euna 
mukabil, siyasi gruplar, partilerin va
ziyetlerini tesbit etrnek :ilzere hususi 
toplantllar yapacaklardir. , 

Celse ac;1llr ~1lmaz M. Blum, M. 
Henriot ile M. Taitten Gerin halici sl
yasete ve M. Kerilles ile M. Ybeme
garay ve M. Fernand Laurent'in dahllt 
siyaset hakklndaki i6tihzah takrlrleri
nin 26 ikinci tC91"ine tehirlni isteyecek
tir. 

Avusturya sillahlarm1 art1nyor 
Viyana 6 (A.A.) - Avusturya diyet 

meclisine tevdi cdllen 1937 bilt~csin
de 01du hakkmdaki mas .. aflar yilzde 
70 nisbetincle artm1~tu·. 
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AK~AMDAN AK~AMA 

------------------Faydas1z dO~Onceler 
' istanbul ~opleri toplanmas1 tal'Zl 
bir sinek meselesi dogurdu. Havala· 
rm sogumas1 sinek istilasmda bir 
miitareke devresi a9ti. tlkbahan btl· 
yilk bir endi~e ile beklerken, lazun 
gelen tedbirlerin almacaiJ, ahmna.kta 
oldugu haberleri kalblerde bil' tesel· 
Ii va iimid...uyanduacagi zannedilebi· 
Ur. 

Fakat sinek istilisma kar~l biittin 
miidalaa tertibahmn gazetelerc ak
sedcn malfunattan ibaret ise bunla· 
rm !aydasiz birer dii~iince ohnaktan 
ileri ge~emcmelerinden korkuyoruz. 

~opler gene ~ehrin ta yaniba~mda 
nld ta~ocagi ~ukumna dokiiliiyor. 
Bunlarm iizerine toprak tabakas1 ge· 
~irifacegi, falan veya filan madde do· 
kiilerek sinek yavrulanmn yeti!?mesi· 
ne imkan b1raktlnnyacaiJ haklanda. 
ki sozlerin tamamen nazarl bir halde 
kalacagmdan bihalddn endi~e ederiz. 

Belediyemizde eksik olan ~ey slhht 
takayyiitlere ait talimatlar ve usuller 
degildir. Her madde hakkmda hattl 
sular hatta siltier hakkmda, hattA 
mahltit ve ma~~ yaglar, her ~y 
bakkmda talimat var. Fakat bunlar 
bir muska tesirini yapmaktan heniiz 
uzaktirlar. ~bir iyi tedbir ve tallma· 
tm tatbik edilemedigl blr ~ehirde, 

goz oniinden epeyce sapa bir yerde 
kurulacak siipriintil dagina her giln 
itina edilecegme ve sineklerin iireme
sine, pis kokularm etraf1 kaplamas1· 
na meydan verilmiyecegine ger9ek
ten inanacak k:imseler var mid:Ir, bile· 
meyiz. 
~in daha fenas1, ~ehir i~inde ~op 

istasyonlan yaptlacak. Kag.t iizerin· 
deki nazari, miikenunel ve giizel pro
jelere gore bu istasyonlar iki kath 
olac-ak. Arabalar iist kata giderek 
~opleri bo~ltacak. Kamyonlar alt ka
ta gireceklcr. Ka11aklar a"tlmca "op· 
Ier kendiliginden kamyonlara dola· 
cak... yesaire vesaire ... 

l\Iodem kamyonlarm kapaklar1 bi· 
le bir bez par~asmdan ibaret. Arala
nndan siiprilntfiler kfil1 dokillerek, 
kah ayakta iki amelenin himmetile 
r;aptedilerek naklolunurken mahalle 
aralanndaki bu ~op istasyonlanrun 
hh;bir koku ve sinek ne~1·etmeden va
zife goreceklerine inanmaga ~imdi
ye kadarki tecriibelerimiz katiyyen 
imkan brrakmaz. Nas1l ki Fatih kay
makamt daha ~diden o civardaki 
~op istasyonunu mahzurlu gorerek 
ba~ka tarafa naklini istemi~. ~ehir 
i~indeki "op istasyonu nereye nakl· 
edilse ayni mahzuru haiz olacaktir. 

Onun iftin, bu "op ve sinek derdini 
tstanbulun otedenberi mevcut dert
lerine ebedi surette ilave etmek iste
miyorsak nazariyat sahasmda ve tat
bik edilmiyen talimatlar kolleksiyonu 
arasmda kalacak tedbirler aramak· 
tan ise daha esasll bir ~y d~iinmek 
daha miinasip olur zannederim • 

Ak~amc1 
.... 111101.111utnttu1111u1n1nu.1u1111uu11u11u11111u1m1111111111111n11~ 

lki yang1n 
Dun :tstanbulun muhtelif semtlerln

de ild yangm olmu~tur: 
1 - Galatada Mumhane caddesinde 

Rus manastmnm ikinci katmda 32 
numaral1 odada karyola ilzerinde bu
lunan yataklara bir sigara dil~erek 
yangm ~1lm11~sa da derhal yeti~en it
faiye tai:afmdan sondtiriilmii~tur. 

2 - Ni~anta~da Akkavak soka
gmda Albayrak apart1mamnm birinci 
katmda elektrik kontak yaparak yan
gm ~Ilam~tir. itfaiye bunu da derhal 
sondiirmil~tilr. 

- Ne dersin, kad.mlarm askerligi 
Dihayet rivayet halinden ~iktl ..• 

Bi 
~ehir meclisi 

Postane caddesine 
$ehin~ah Pehlevi 

adz verildi 
~ehir meclisi dun Necip Serdengec;

tinin reisligi altmda topland1. Mezad 
idaresinde tebhir edilecek olan e~ya
dan tebhir i.icreti almmamas1 hakkm· 
daki teklif mil.lkiye enci.imenine gon
derildikten sonra Yeni postahane cad
desine (~ehin~ah Pehlevi) isminin ve
rilmesi hakklnda daimi enctimen maz
batas1 mtittefiken kabul edildi. Iran 
htikil.mdarmm ~ehrimizi ve memleke
timizi ziyareti hatiras1 bu suretle ihya 
edilmi~tir. 

Bundan sonra Ayasp8.!?ada Masraf 
nazin sokagmm kapat1Imas1 hakkm
dakl teklif mtinak8.!?a edildi. Azadan 
A vni ve Feridun bu sokagm arsa ha
line konulmas1 takdirinde kom~u arsa 
sahipleri tarafmdan ahnacaguun 
~iipheli oldugunu soylediler. Mesele
nin hukuki bakmldan da tedkiki mti
nasip gorillerek kavanin encUmenine 
gonderildi. 

Fatihte <;ar~amba caddesinin (Ka
zaskerler) caddesi ismile amlmaSl 
hakkmdaki mazbata tedkike muhta<; 
gorilldti ve enciimene gitti. 

Meclis, eski Maarif vekill Vas1fm ha
t1rasm1 y~a tmak tizere Fincancllar 
caddesine (Vasil <;mar) ismini:I?- ve
rilmesine karar verdi. Meclis pazartesi 
toplanacaktrr. 

lplik buhran1 
Hari~ten iplik getirtilmesi 

muhtemeldir 

iplik buhran1 hakkmda Ticaret o
dasmm yaptig1 tedkikattan , sonra a
lmmas1 lazun gelen tedbirler heniiz 
bildirilmenu~tir. Birkac; nevi ipligin 
fabrikalarda dolay1sile piyasada hi!( 

bul unmadlg1 gibi bazi nevilerin de 
ikinci ellerde i;ok pahallya sat1ld1g1 ka
ti surette anl~llm1~tir. Mutavass1tlarm 
bu hareketi ihtikar mahiyetinde gorill
mu~ ve bu balrnndan da aynca tahki
kata ba~larum~tir. 

Verilen mal11mata gore :i:ktisad ve
kaleti buhranm onil.ne ge~mek ic;in ip
lik ithal edilmesi yolunda tedkikat 
yapmaktadir. Bu maddenin ucuza mal 
olmas1 i~in de gilmriik resimlerinde 
tenzilat yapllmas1 icap etmektedir. 

Alacag1m vermeylnce 
ustasm1 yaralad1 

Fatihte Mehmed Alinin fmmnda ga
lt~an Aziz admda bir i~c;i diin fmndan 
ayrllmak istemi~ ve fmn sahibine gide
rek be~ lira alacag1m vermesini soyle
mi~tir. Fmn sahibi Mehmed Ali pa
rayi sonra verecegini soyleyince Aziz 
ekmek kestigi b1c;akla Mehmed Aiinin 
iizerine at1larak birkag yerinden yara
lam1~t1r. Mehmed Ali hastaneye ka1-
d1rtlm1~, zab1ta Azizi yakalayarak tah
kikata ba~lam1~tir. 

Mektep talebesi kahvelerde 
oturm1yacak 

Mektep talebesinin kahvelerde otur. 
mamas1 hakkmdaki kararm tatbikine 
ba~lanmll?hr. Bugiinden itibaren polis 
kahveleri kontrol cdecektir. 

. . . Kanun meclisten c;Ikhktan son
ra bu ileri adnn da atllm19 demektir ... 

B E 
Parti kongreleri 

II~e kongreleri ay1n on 
dordiinde ba~hyor 

Cumhuriyet Halk parsiti ilc;e (kaza) 
kongrelerine ikinci te~rinin 14 iincii 
giiniinden itibaren b8.!?lanacakt1r. 
Kongrelerin hangi giinler toplanacag1 
tesbit edilmis ve bir cedvel halinde ka
zalara bildirllmi~tir. Bu cedvele gore 
14 ikinci te~rin Beyoglu, 15 ikinci te~-
1in Balmkoy, <;atalca, Kadlkoy, Kar
tal, Uski.idar, 18 ikinci te~rin Fatih, Sa
nyer, 22 ikinci te~rin Adalar, Beykoz, 
24 ikinci te~1in Be~ikta~. 25 ikinci te~
rin Eminonil ve Silivri, 29 ikinci te~-
1n ~ile ve Yalova. 

Bu suretle 29 kinci te~rin giini.i bti
tiln vilayetin parti ilc;e (kaza) kongre
le1i sona erecektir. Kaza kongreleri 
bittikten sonra kazalann dilekleri al1-
mnca iki senede bir toplanan vilayet 
kongresi da toplanacaktir. Vilayet 
kongresinin kanunuevvelin ilk haftas1 
toplanmas1 ihtimali vard1r. 

Miistakbel opera 
lki erkek, iki k1z A vrupa 

musiki mekteplerinde 
~ah~1yor 

Hiikfrmet namma Av.rupa konser
vatuarlannda tahsile gonderilecek ta
lebelerimizin imtlhanlan bitmi~ ve ild 
kadm, iki erkek talebe imtiharu ka
zanarak Avrupa yuksek musiki mek
teplerine gonderilmi~tir. 

Berlinden gelen yiiksek musiki 
muamm mektebi direktoriini.in yap
tig1 imtihanda kazananlar, Ankara 
yti.ksek muallim mcktebi talebesi ba
yan S.::i.adetle, ~ehir tiyatrosu artist
lerinden Semihadir. 

Bundan evvel istanbul ~ehir kon
servatuan talebelefinden Mlinir Cey
han Viyanada imtihana girmi~ ve 
Viyana konservatuarma yaz1lm11?br. 

iki yiiz ku-k ilc; miisab1k arasmda 
Berlinde imtihana giren :i:hsan Bal
lnr da birinciligi kazanm1~ ve Berlin 
konservatuarma kaydedilmi!;ltir. 

Bugtin, mtistakbel Turk operas1 
i<;in A vrupada iki erkek, iki klz dort 
elcmarum1z <;ah!;lmaktadlr. Tahsille. 
l'i be!;l sene silrecek ve avdetlerinde, 
devlet tiyatrosunda yer alacaklardlr. 

Ilk mektep muallimlerinin 
k1dem zamlari 

ilk mektep muallimlerine verilmekte 
olan kldem zamlarmm hemen dag1-
ttlmas1 i~in Iaz1m gelen haz1rhklar ya., 
ptl~ ve borduralar hazirlannnl?tir. 
Borduralar Maarif mildiirlilgilnden 
idarei hususiye muhasebesine gonde
rilmi~tir. Yakmda tevziata b~lanacak
t1r. 

Muallimlerin kldem zamm1 verildik
ten sonra ilk tedrisat miifetti~lerinin 

de lndem zamnu istihkaklan verilecek
tir. 

Bir kamyon bir tramvayla 
~arp1~t1 

f?o!Or Tahirin kamyonu dtin Sirke
ci caddesinden gegerken kar~1dan ge
len 38 numaralI Edirnekap1 tramvayi 

ile <;arp1~mi~tir. c;arp1~mada otomobilin 
ve tramvayin on k1Slmlar1 parc;alanrru~ 
fakat kimse yaralanmam1~tir. Zab1ta 
kaza etrafmda tahkikat yap1yor. 

-

-LEK 

MOlkiye talebesi 
Diin hususi 

trenle Ankaraya 
hareket etti 

Siyasi bilgiler okulu adm1 alan eski 
Miilkiye mektebinin Ankaraya nakli 
dolayisile gene; millkiyeliler di.in ~ch
rimizden ayrtlrrlli?lardir. Talebeler sa
at 8,5 da Y1ldlzdaki eski mektep bina
smda toplanmI!;l ve oradan otobil.slerle 
Ayaspa~aya c;1kml!;llardir. Burada on
de ~ehir bandosu oldugu halde Taksi
me yaya olarak gelmi~ler ve mektebin 
rozeti !;leklinde yap1lm11;l btiyiik bir c;e
lengi cumhmiyet abidesine merasimle 
koym~lardlr. 

Bu s1rada ~ehir bandosu tarafmdan 
istiklal mar91 <;almmI1?, genc;ler de mar .. 
~a heyecanla hep bir agizdan i~tirak 
etmi~lerdir. Mektep mtidtirii Mehmed 
Emin abidenin hat1ra defterine cMill
kiyelilerin en derin sayg1lan> ibare
sini yazrru~tir. 

Bundan sonra genc;ler gene otobi.is
Iere binmi~ler ve Taksimde toplanan 
kalabal1k halkm 9iddetli ve siirekli al
kl~lan arasmda hareket ederek kop
riiye gelmi~lerdir. Millkiyeliler saat 9,50 
vapurile Haydarpa!?aya gec;~lerdir. 

tstasyonda mektebin bu seneki mezun
lanndan bir gene; arkada~larma hita
ben bir soylev vermi~, mektep miidii
ril, Mehmed Emin de bir nutuk soyle
yerek genc;lere muvaffak1yet temenni 
et~tir. 

Tren saat 11,20 de, istasyonda top
lanan kalaballk halkm alkI~lan ara
smda hareket etmi~tir. 

Bal1k tutarken •. 

Bir sandal pan;aland1, • 
i~indekiler kurtarilddar 
Sanyerde bahkc;1hk yapan Siirmene. 

11 Mehmed diin on ild tayfasile kayigt
na binmi~ ve ballk tutmak tizere Ana
dolukavag1 sahiline ac;1lm11?t1r. 

Bunlar ballk tutmaga c;al~ularken 
birdenbire firtma ~lkrru~tll'. Tayfalar 
sahile yana~1rlarken kaylk akmtiya 
kap1lm1~ ve sahildeki ta~a c;arparak 
par~lanm1.1?tir. Kazayi goren diger 
bahkc;1lar ve zab1ta yet~erek Mehmed
le on iki tayfayi bogulmak iizere iken 
kurtarm1~lard1r. 

Altm dO~Oyor 
Bundan on be~ giin evvel 10,60 lira

ya kadar yiikselen borsa harici altm 
bu tarihten sonra miltemadiyen su
kuta b~Jam1~tll'. Altmm evvelki giin
kU fiati 990 k~tu. Diin 10 kuru., 
daha dti~erek 980 kuru~a kadar inmi~· 
tir. Alakadarlarm fikirle1ine gore, aI
tm fiatindeki bu sukutun sebeplerini 
umumi para vaziyetindeki siikftnette 
aramak 13.zun gelmektedir. 

Beyoglu birinci noterlnin 
muhakemesi bittl 

Muamele evralona noksan pul ya
p19tirmak suretile zimmetine para ge
~irmekten suc;lu Beyoglu birtnci no
teri Salahaddinin muhakemesine diin 
ag1r ceza mahkemesinde devam edil
mi~tir. Dun suc;Iu vekili miidafaasuu 
yap~, karar verilmek iizere muha
keme ba~ka gilne b1raktl~tir. 

Bay .A.mc&J'& l'Ore ... 

. . . Erler bir gun yamb~larmda bir 
Zehra ~avu~ gorilnce kimbilir ne ka
dar ~a~acaklardlr I ... 

... Yalmz merak ettigim bir nokta 
var: Bu kanun yapll.lrken gozontinde 
tutulan ~ehirli kadm m1d1r, yoksa. koy
Iti kadm mi? ... 

Sahife 3 

DOS YA 

Fotografc1 camllklar1 
Yil191.. .. 
Fotogralc1 camhklarL
Genftligimin taze ~aglanndan birl 

ontinde dti~iinme ibtiyac1 duydugum 
yerlerden biri bunlardl.l'. 

Giintin ikbaldeki adamlan.. sonra 
kodaman baZI ~ehrelerin etrafma asa. 
lak olarak biriken c;ur9ur varhklar ... 
Diiuyada ne gibi insanlarm da sivri
lebildikleri, ve muayyen bir devrin 
l?Ohret piyasasmda sahlan metalarm 
neler oldugu filin film ... Hep bunlan 
dii$tiniiriim. Ve f otografc1 camhkJa
nnda bun1an goriirlim. Bu sabah 
Beyoglundan ge~erken ( .... ) oniinde 
mahsusan durdum. Camhklarmd• 
Diyojenden daha sinik bir tevekkiil 
var gibi goriiniiyor. Baklyornm. ev· 
velki giin Abdiilhamid pa~anmn, 

diin ittihad ileri gelenlerinin golge· 
leri gosterilen yerlerde bugiin itilafc1 
takmurun hayalleri t~hir ediliyor. 
Hayli de seyirci var! Yalmz ~a~tlacak 
bir nokta kaydettirn; heniiz (Boca 
Sabri) nin resmi ortada yok!. Nasil 
olur? Maamalih biraz sabrr lazun 
zanncderim. Tabii onu da hatta (Said 
Mollayi) da vatan biiyiikleri arasmda 
gorecegiz! 

«Hazir ol bizim miikafata eya mestl 
gurur» 

«Rahnei senki siyeh penbei 
minadettir.»? 

~k i~li bir dii,iince adammm sO
zii hatmma geldl: 

«Tarih denilen ~eyin manasllll iyl 
anlayan yiiksek bir rub ftOk defa o 
vukuat mezbelesi i~ine achm b1rak
maktan tiskinti duyabilir. 

Fotografc1 vitrinlerinin siyasiyat
taki mezhebi tam manasile Opportu· 
nisme oldugu anla~lhyor. Biz Gil· 
tnii~e rii~diyeslnde iken farisi ho
canuz daima ~u beyiti soylerdi: 
«Asayi~l du kiti, tefsiri in dii harfest 
Ba dustan teaattuf, ba du~menan 

mudirA!• 
Bunu arttk politikactlar degil Fe

biis mebuiis bile anla.DJ1' demektir. 
insan bu vitrinler. sayesinde pek e
hemiyetli ~eyler iSgreniyor! 

1 - ~imdilik «BU kubbede bald 
plan • degil • blr ho' sada» tek bJr 
golge bile olmacbiJ. 

2 - Her devrin bqka behemebal 
bir ~ok ebleh musallat olabildigt. 

3 - Memleketleri bazi defa ne bii
yiik ahmaklann idare ettiji. 

4 - Milletlerin en uyamklannda 
bile heniiz ne aclklI mahmurluk aii. 
metleri goriilebilecegt vs. 

••• 
Fotogralct camhklan b~ka balam

dan da degerli bir psikoloji sergisl 
olabiliyor. ~iinkii herkes golgesinl bir 
plik ii.zerine bttaklrken • farlnna var
makstzm - ruhunun baZI zavalh ta· 
rafianm da ortaya dokiiyor! BaJwr 
Janna, duru~lanna tiirlii tiirlii mana
Iar vennege ~~arak gorenlerin dik· 
katinl ¢ntaga ~~ mt istersi· 
niz? Ceketinin yakasmdan, belinin 
bi~iminden, boyun bagmm ~1kbgm
dan mestolmu~ gibi duran ku~ beyinll 
alnlhlar mt arastruz? Hepsi \'ar. id
diasmm, gururunun hi~Iigi ~abk ~ 
lannda okunan gen~ler, artist olma
gi sa~ m~smda, k1hk garibligm· 
de bulan klsir benlikler taktm ta'kun.. 
sonra hammlar geliyor. Onlar da ob
jekti!in ontinde neler duymu~Jar ve 
resimlerini gorecek olanlara neler 
duyurmak istemi~ler? Bunun da far. 
kma ~abucak vanyorsunuz. <;iinkil 
biitiin bu !ieylcr vaktimizin polisine 

(Devanu 4 tincti sahiiede) 
Fazil Ahmed Ayka~ 

B. A. - Tabii ~ehirli kadmdir! ..• 
C]iinku koylu kadm istiklfil sava;nnda 
z..i.ten mukellefiyetini ispat etmi~tL 



Sahifc 4 

Cumhuriyetin yeni 
bir eseri daha 
(Ba~ taraf1 birincl sahifede) 

cl bir kagid fabrikaslillil da temeli a
tilacakt1r. ihtiyacuruzm yansmdan 
fazlas1m kar~ayacak olan birinci ka
g1d fab1 ikasmm yarunda kurulacak 
olan ikinclsl tam bir kag1d istiklalini 
hedef tutmaktadlr. Fakat kagid ham 
maddesi olan sellillozu dl~andan getir
mekte devam etseydik tam bir k3.g1d 
istiklalinin manasi yanm kallrd1. Tam 
istiklfil i~inclir ki, ikinci fabrikarun te
meli atlllrken blr de Tiirkiyenin ilk 
selluloz fabrikasmm temel t~lan ko
nulacaktir. 

Kagid endiistrisi barn ve mamuli.i 
yerli clan endustii ~ubeleri s1rasma 
girmekle ekonoml siyasetimizin u~iin
cli hedefmi tam manasilc tahakkuk 
ettinm~ oluyor. 

FABRiKA HAKKINDA MALUl\IAT 

izmit kag1d fabrikasmm temeli 14 
agustos 934 de atilm1~t1. Fabrika, hep
si bu dam altinda olmak uzere on bir 
oolukten miirekkeptir. BOliikler ~un
Jardlr: l - Ham madde amban, 2 -
Odun hamuru yap1lan yer, 3 - Ka.gid 
hamuru hazrrlanan yer, 4 - Kag1d 
makineleri salonu, 5 - Kagia1 tamam
lama kisnn, 6 - Tamamlanm~ ka
g-Id1 se~me, sa~ma ve paketlemc yeri, 
7 - Kazamn bulundugu yer, 8 - Tur
bin santrab 9 - Onarma yeri, 10 - La
boratuar, 11 - DirektOrluk ve idare. 

Bunlardan b~a ~~ilerin soyunma, 
giyinme ve yikanmalan icin ayn bir 
k1sun va1d1r. Fabrika ~imdilik ~u ka
gid an yapacakt.Ir: 

1 - Metro murabba1 agi11Ig1 30 
gramdan yukan her c;~d sargillk ka
b'ld (b1r tru af1 perdahll, iki taraf1 per
d l ya0 kfi.g1d1.) 

2 - Matbaa kag1dlan, 
3 - Iyi cins matbaa kagrd1, 
4 Iyi ve adi cins yaz1 kag1d1, 
5 - I) i ve adi cins karton, 

G Sunger kagid1. 
B 1 k • idlan yapmak i~in Goknar 

o ·.nu, Sellilloz, cski kagrd, kaolin, rc
~in.~, ~ap, toprak boyas1 ve anilin boya 
l i u amlacakbr. Sellilaoz, sellilloz 
fa 1 · as1 kuruluncaya kadar d1~andan 
g irtil c k, anilin boyalan da d1~ar1-
d n elmacaktir. 

O unlarm hamur hallne getirilme
si 'e eski kag1dlarm i~enmesi fabrika 
i~nde yapllacakbr. Kaolin, re~ine ve 
~ap memleket i~inden tedalik edilmek
tedir. Fabrika komiirle i~lemektedir. 

Fabrikamn denizle rab1tas1m temin 
f~in bir iskele yapl1m1~t1r. Memurlara 
mahsus binalar da in~ edilmi~tir. 

izmit kig1d fabrikas1 en yenl teknik 
terakkiyata gore yap1Im1~tir. Avru
pada bile ~ nadirdir. Fabrika senede 
11 bin ton kigtd yapacakt1r. Fakat ica ... 
bmda bunu 15 bin tona ~lkarabilecek
tir. Senelik imalat Tiirkiyenin umum 
kAg-Id ihtiyacmm yiizde ellisini temin 
edecektir. 

!zmit kflgrd fabrikasmm bugiinkii a
~111~ merasimlne Ankaradan l~tirak 

edecekler dtin ak~am kalkan trenc 
baglanan yatakl1 vagonlarla hareket 
etmi~erdir. istanbuldan i~tirak ede
cekler de bu sabah 7,10 trenine bagla
nan hususi vagonla izmite hareket et
mi~erdir. 

Dosya 
(Bat tar.fl 3 iine6 aah.ifedeJ 

kendili.lderinden gelip teslim oluyor
Jar .. Zamanm yiizlerim.ize yamadiiJ, 
buru~uklarla ~etin blr sava!f 8~!1 
estetiksi1 ban rut~ann masum 
zulmii alhnda nice ~ehre ne hale gel
mi~; bu da aynca dii,iinillecek ~y? .. 
Likin kendi kendime soruyorum: 

Bu ~eyler uzerinde kafa yormattan 
ne ~kar? tnsani tamamile kuru, et¥ 
ve sevimsiz etmekten ~! 

Sanki ooyle dil11iincelerJe zihnimizi 
rutubetll bir bodruma benzetmek 
zeka eseri mi? t.ie l!l•im• bir giin bile 
esirgemeyen hir giine11 var. Gok var 
deniz var ve sonra (ideal) var. Mil
let ideali, sanat ideali ve giizellik 
ideali.... Kalemi kaguh b1raluyorum. 
Gidip bugiinkii ma"1 seyredecegim. 
Ve gen~lere bakarak onlan tenkid 
degil, taklid etmege ~all~capm! 

Fazil Ahmed Aykar; 
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lskenderun 
Antakga 

ve hava I isi 

-------• Bu ak§am T U R K Sinemas1nda --------1-.. 
En guzel bir Frans1z opereti olan 

$AHANE VALSLER 
Musiki, dans ve ne~e filminin ilk biiyiik iraesidir. Ba~ rollerde 

HENRY GARAT - RENE SEN SIR 
(Ball taraf1 birinci sahifede) 

insanlar Silriye ahalisi gibi arab degil, 
Tilrkdiirler. Fransa Suriyenin istikla
lini tamyan muahede ile, ba~ka hava
liye. bizim istecligimizi, kendiliginden 
vermi~tir. 

Bu filmin biitiin ~arkdanm herkes terenniim cdecektir. 
Yerlerinizi evvelden ald1rin1z. Telefon: 40690 

Malumdur kl Silriyede ~imdiye ka
dar dort devlet vard1: Si.iriye, Llibnan, 
Cebeli Drilz, Lazkiye, bir de iskende
run Sancag1. Fransa ile Siiriye arasm
da lmzalanan muahede mucibince Ce
beli Drilz ve Lazkiye, Si.iriye ile birle
~iyor, fakat Liibnan, Silriycdcn ayn, 
milstakil bir cumhuriyet olarak kah
yor. Fransa, bu muahedeyi yaparken 
halkmm astllan ve dilleri tipkl Silliye
liler gibi arab olan Llibnan1 ayn ve 
mi.istakil blr devlet olarak tan1m1l?ken, 
srrf Tiirklerle meskftn olan, Siiriye ile 
ne milli ne tarihi, ne de cografi hi~ bir 
baghhg1 bulunmayan iskenderun ve 
havalisini Silriye devleti idaresinde na
sJl ve ne hakla b1rakabilir? 

i~tc bunun igindlr ki gerck Tiirkiye 
lle Fransa, gerek Tilrkiye ile Silriye 
arasmdaki dostlugun devam1 i~in, b~
ka havaliye -daha aykm ~ekilde- tanm
nu~ ve verilml~ olan tam istiklal haklo
run iskcnderun ve havalisi Tilrklerine 
de verilmesini ve orada milstakil bir 
Tilrk devleti kuruJmasm1 istiyoruz. 

Necmeddin SADAK 

Taymis diyor ki .. 
(B~taraf1 bil .. :lci sahifede) 

dan biri de Akdenizi beynelmilel mii
nakalata ~k b1rnkmaktir. Bu pren
sibi mtidafaa etmek ve Akdeniz yo
lunun hiln-iyetini muhafaza eylemek 
i~ ingilterenin son raddeye kadar 
gidecegi herkesin malumudur. Vazi
yette hi~ bir yenil1k yoktur, ve hi~ bir 
anla~ma italyan menafiinin tanmma
'fima yardlm etmiyecektir. 

TEMPS DiYOR Kt.. 

Pariste ~1kan Temps gazetcsl yaz
dlg-I ba~ makalede diyor ki: 

Kad1nlar biiyOk 
mit1ng yapacaklar 

(Ba~taraf1 blri11ci sahifede) 

rii~m~Ierdir. Kanun IA.yihas1 mec
liste milzakere cdildigi giin ~ehrimlz
de miting yap1lacaktll". 

LAYiHA M1LLI MUDAFAA VEKA
LET1NCE TETKiK EDiLiYOR 

Ankara 5 (Telefon) - Ordu hiz

mctindc kadmlardan da istifadc eclil
mesi hakkmdaki kanun la.yjhas1 he

niiz tamamen ikmal edllmi~ degildir. 

Layiha ~imdiki halde milli miidafaa 

vekaleti tarafmdan tetkik eclilmektc

dir. 
Slhhiye vekA.Ietl IA.yihada, kachn

lann fizyolojik biinyeleri ve tellekklil
leri bak1mmdan askerlikte lstihdam 
edilebilecek k1s1mlan tesbit etm~tir. 
Milli mi.idaf aa vekfileti bu meseleyi 
askeri tcknik baklmmdan tetkik et
mektedir. 

Henilz pek fptidai bir ~ekilde bu
lunan 13.yihanm meclisin son dcvre

lerlnde ba~eka.Jete verHecegi anla~I
llyor. 

'YENt NESR1YAT: 

KIRKGE.L;lN PINARI 

Yunus Niizhetin yeni bir kitab1 !;lkh: 

Kirkgelin Pman. Okuyuculanm1za tav

aiye ederiz. 

[BoRsAI 
Istanbul 5 Te§rinisani 1Q38 

(AK~Al\1 KAPANI~ F1ATLER1) 

Esham ve Tahvilat 

Mussolini tarafmdan Milanoda irad f st. dahili 96,50 t~. B. Hamiline 10,-
edilen nutukun en ehemmiyetli par- Kuponsuz 1933 ,. Miiessis 81,-
~ast, ingiliz - italyan mi.inasebatma istikrazi 96,75 T. C. Merkez 
ve bu miinasebetlere hakim olan Ak- Onitiirk I 23,72,50 Bankasi 89,50 
deniz meselesine miiteallik olamdir. ,. II 21,72,50 Anadoluhisse 25,30 

M. Mussolini nutkunda Akdenizin ,. III 22,05,- Telefon 6,SO 
ingiltere i~ln bir yol oldugu halde vak- MQmessil I 45,75 Terkos 11,75 
tile cBir Roma denizi olan bu denizin ,. II 42,65 <;imento 13,85 
italya i~ hayat mesabesinde oldu- ,. III lttihat de~ir. 10,'25 
gunu ileri stiruyor. Bu meselenin, sa- t, Bankasi 10,- Sark » 0,75 
mimi bir te~riki mesai sayesinde hal-
ledilmesi kabildir. Fakat a~1kca iznh Para (~ek fiatleri) 
edilmesi Iazimd1r. Paris 17,10,40 Pra~ 

Akdeniz itilif1 yalmz bir ingiliz • 
ttaJyan meselesi degildir. Bu, Akdeniz
de sahilleri bulunan biitiin memle
ketleri alakadar eden bir meseledir 

Londra 615,- Berlin 
Nev York 79,35,- Madrit 

Milano 15, 10,56 Belgrad 
Atina 89,26,82 Zloti 

22,46,82 
1,97,64 
7,38,20 

34,71,54 
'4,23,75 

Ccnevre S,45,-
Pengo 4,30,90 

HIC UNUTULMIYACAK RENKLI VALSLER ! 

MAVi VALSLAR 
YOzlerce gOzel 1ahane k1zlar ! 

Tepe})a.,1 dram kls- j 
rm bu aqam saat 

20,30 da 
AYAK TA.KIMI 

ARASINDA 
Yerler: 30, 40, 50 

Fra.nsiz tiyatrosu 
operet klsm1 bu 
~S.20,30da 

MASKARA 

Sahl1k k1ymetli 
kiitiiphane 

Frans1zca iktiaadi ve malt en 
eaaah ve miihim eaerlerden ve mec-
mua .kolleksiyonlanndan miirekkep 
ktymetli bir kiitiiphane aatihktir. 
Alakadarlann (Ak~am) ilan me· 
murluguna muracaatlan. Telefon: 
24240. 

SARAY sinemas1nda 
11 lkinci Te§rin ~r§amba giinii 

alqam1 (21) de 

Miinir Nurettin 
ve ARKADASLARI 
Mevsimin ilk biiyiik 

KONSERi 
Nefis ve zengin program, yeni kadro 

Bu ak§am 

TUIAI t1ratro1u II 
Na§it, Halide 

Fahri 
Ostad bestekar Muhlis 
Sabahaddin Operet 
Birlc§iki. Birinci defa 

olarak: HATIRIM l<;IN operet 3 perde 
Biiyiik orkestra 

Kapal1 zart usullle ekslltme llin1 

Maliye Vekiletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: (lzmitte yapilacak kirtasiye deposu) in-

taahd1r. intaatm ketif bedeli (30450) lira (73) kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlard1r. 
A - Eksiltme Jartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Naf1a itleri teraiti umumiyesi 
D - intaata dair fenni tartname. 
F - Ketif cedveli. 
G - Proje 
lateyenler bu prtname ve evralu 153 kurut bedel mukabilinde An

karada Maliye veki.leti k1rtasiye miidiirliigiinden, lstanbulda Dolma• 
bah~e kirtasiye deposunda, lzmit defterdarhgmdan alabilirler. 

Ekailtme 20/11/936 tarihinde cuma giinii saat 15 de Ankarada Ma
liy'e vekaleti k1rtasiye miidiirliigiinde yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in 2283,90 lira muvakkat teminat ver

mesi bundan bat.ka atai1daki vesikalar1 haiz olup goatermeai li.z1md1r~ 
A - Naf1a veki.letinden ahnmlf yap1 miiteahhitligi ehliyet vesika· 

II. 

B - En atai1 8 giin evvel miiracaatla 30,000 lirahk bir intaah ya• 
pabilecegine dair Naf1a veki.lctince tasdikli vesika. 

C - Ticaret odau ve1ikas1. 
6 - Teklif mcktuplar1 yukarida ~iincii maddede yaz1h aaatten bir 

1aat evveline kadar K1rta1iye Miidiirliigune getirilecek eksiltme ko
misyonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderi
lecek mektuplar1n nihayet ii~ncii maddede yaz1h saate kadar gelmif 
olmas1 ve dit zarf1n miihiir mumu ile iyice kapatilmtt olmas1 li.z1md1r. 

Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2704) ve bu meselenin halline biitiin ala
kadar devletler i~tirak etmelidirler. 

Briiksel 4, 70, 70 
Amsterdam 1,47,92 
Sofya 65,04,-

Biikre~ 108,61,75 ------------------------------
M. Mussolininin nutkunda en dik

katli miinak~alara sebeblyet vere
cek olan nokta, merkezi Avrupaya te
mas edenidir. M. Mussolini nutkunda 
1talyan - Yugoslav mi.inasebetlerinin 
diizeldigini kaydederken Macarista
run arazi mi.iddeiyatlm da mi.idafaa 
ediyor. Bu sazlerin Macarlan teselliye 
matuf olduguna veyahud kral Karo
lun Pragi zlyaretine bir mukabele te~
lrll ettigme fnanmamak gii~tilr. Triya
non muahedesinin araziye taalluk e
den hilldimlerini A vruparun bilyiik 
harp malfilu Macaristanm lehine ta
dil etmek meselesl ortaya atJlrm~tir. 
Bu siyaset, ttaJyamn Kii~ilk itllaf a 
yakl~ak siyaseti Ue nas1l telif edile
bllir? Pragda, Bilkre~ ve Belgradda vu
ku bulacak aksiilamellerin fiddetli ol
masmdan korkulabilir. 

Evlenme 
Binbat1 miitekaidi Bay Fazh Giinde

min oiha Fud Giinc:lemJe Halid Fabri 
Ozamo:raa km Giizinin nikih tOren
leri diin BeyoiJa evlenme daireainde 
yapilnuttJr. Gen~lere aaadctler dileriz. 

Nikah 
l.tanbulun lanllUlllf avukatlanndan 

bay Ha~ik Markaryan ile bayan Araa
lut Ebeyanm nikahlannm yap1ld1ii ba
her al1mDJfbr. Her iki tarafa aaadet 
dileriz. 

Moskova 24,75,-

M A K S I M tiyatrosunda 
Buyiik Turk !Jliizyonisti ve Manye

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

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENEUK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYUK 

TilrklNI •CMM -- -
1400 kunlf 2700 kWQf 
.750 • 14IO • 
400 • 800 •. 
150 • -

Poeta ittihadma dahil olmayan 
eaebi memleketler: SeneJiti 

1'600, alb ayhiJ 1900, Ge; 
qliis 1 000 kunaflUr. 

Adr• tebdili ~ Jimii bet 
hiuflul: pul sonClennek lhlmdtr. 

Saban 20 - Ruzuh1zir 185 
s. Imm c..., Oil• Jkindi Akpm y .... 
I. 11,55 l,a7 6,58 9.42 12,00 1,33 
v. "56 6,37 11,58 14,42 17.00 18,34 

ldarehane: Babilli civan 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden : 
Cinai Az1 Coiu ilk te- Tutari K1rd1rma tarihi giinii saati 

minatJ 
Licivert kumat . 500 750 m. 242 L. 3225 L. 19/11 /936 perfembe 15 

Edirne K1z oiretmen okulu talebeainin ihtiyac1 i~in cins ve miktar1 
yukarda yaz1h elbiaelik licivert kumat 4/11/936 dan itibaren 15 giin 
miiddetle k1rd1rmaya konulmuttur. Vermeie iatekli olanlar1n belli giin 
ve 1aatte Dairemizde toplanacak komiayona gelmeleri ve niimuneyi 
.Onnek i~in de her giin okul idare1ine bqvurmalar1 ilan olunur. (2737)1 

Cumhurba1kanhgi Filirmonik 
Orkestras1 ~efliginden : 

1 - Orkeatra i~in 1~me ainaviyle fU Miizisiyenler almacakhr: " 
A - Bir Fliit ve ~ilk Fliit ~Ian, 
B - Birinci ve ikinci keman ~alanlar, 
C - Viyola ~labilenler, 
C - Bir kontrba1 ~alan, 
D - Bir u~uncii Trombon ~alan, 
E - Bir ob~a (Korangle» ~Ian, 
2 - Se~me a1navlar1 ikinci tqrinin 23-27 ind »Pazarteai, Sali, Car

tamba, Cuma» pnleri 1aat 10 da Galata1aray liseainde yap1lacakbr. 
(2736) 

Siya1al bilgiler okulu direktorliigiinden 
Okul 6/11/936 dan itibaren Ankaraya nakledilmittir. Okulla bura

da alakas1 olanlar1n her hangi bir malumat elde etmek i~in Yiiksek 
Hgretmen Okulu direktorliii\ine miiracaat etmeleri. (2738) 
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=.>Dtl~t!NCELER: Sekiz giin bogazz M. Musoli inin nutku 

Maksim_G_o_r_ki_$<:hir tiyatrosunda tokluguna Ku·· ru··k ltilaAf memleket-
DUnya tiyatro edebiyatmm en bii- turlil Asyai-A\.'l'Upai mistikllk'ten uzak l cak ~ 

yuke serlerinden bhisi, istanbul :;>ehir bir go~e verir. Eserin en bilyuk hu- ~Q l~Q d k I d 
tiyatrosundaoynanmaktadrr. . ski~~e~:ia:~:n;:;::~~e ::- Bir dilenci hakk1nda mah- ler1·n e 1·y1· ar~I an ma I 

va-Nu'nun dilimize temiz, canll bir k b ·· } k d• Y 
d SCt.'Tedildikten Ve dinlendikten SOnra eme OY e arar Ver 1 ttir~yle ve cAyak tnkum arasm a> ,, 

ismiyle ~evirdigi bu eser Maksim Gor- seyirci bedbin olarak dlsan ~1kmaz. Se- Sokakta dilenirken yakalanan Se-
ldnin en milllim tiyntro verimlerinden yirci anlar hi bu karanhk :muhit, bu ragan achnda biri diln muhakemc edil-
birisidir. Aklunda kald.Igma gore Gor- yu~~rl.annn~ .i~sanlarm diinyasi ebedi mi~tir. Sa~lan alnmdan ka~larma, ~-
kinin bir yiI donilmilnde butun diinya- deg1ldir. Tarihm muayyen merha~es~- kaklanndan suratma dogru uzay1p sa1~k-
da tiyntrolar bu cseri oynalllli? 'e nin bir verimidir ki o merhale ge~lld1k- ~. sigaradan ortasi sapsan kesilen 
radyolar havalara bu piyesin olmez ten sonra bu muhit de yak olacakhr. biyiklan sakalma kan~11~ olan bu a· 
ses enni ya~Iard.Ir. Yunt Gorki bize bunu anlatacak kadar dam badanaci ustasi imi~. Fakat di-

Bence, piyesin tercfunesinde ismin- hnklki realisttir. lenmegi ~ah~aga tercih etmi~. Mah~ 
den b~ka uygun olnuyan bir ~y yok. Eseiin tilrkceye terciimesini oku- kemede i·eisin ni~in ~~d1gt hak-
Darb1 mesellere ve beyitlcre vannca- dum. !?ehir tiyatrosunda nns1l kmdaki sualine cl~ yok> cevabllll ver-
ya kadar bilyiik bir ustallkla dili:mlze oynand1gm1 gidip daha gormcdim. Fa- mi~r. 
~ev rilcn bu layemut eserin ismi cAyak kat bana oyle geliyor ki boy le bir cseri Hakim icabm1 dil~ndilkten sonra 
taklm1 arasmda> diye tercume edilme- s~mekle Turk tiyatro severlerine bil- karanm tefhim etmi~tir: 
mel ydi. Piyesin astl ismi cDIPTE>dir. ylik bir hizmet eden Ertugrul Muhsin _ Seragan. Ben seni ~imdi i~ gon-
Yam Gorki cemlyetin cemi~ et ehrann- onu sahneye koymakta derin bir us- derecegim. Sekiz gi.in bogaz1 toklugu-
nm en alt katm1, mahzenin, dibini tal1k gostermi~tir. na belediye i~lerinde ~~acaksm. 
b1ze anlabr. da Seragan kara11 dut.•ar duymaz giile-Eseri gidlp gordiigum zam:in ,, 

Eser realisttir. 0 devirlerdeki ~arhk rek saga, sola bakmmaga ba~ladl. 
dii~iindiikleriml yazacagrm. ts Rusyasmm lumpen proleter, deklasa _ Aman bay reiz. tedi~in kadar 

olmu~lar muhitini dahiyane ve her Orhan Selim ~al~mm. Elverir kt, karnun doysun. 
w a1111Ut1D11W11111Wmmnmmnruuua11111W1111111U1111111U1Utm111m11111m11m111n111nnma1u11111111u11W11m11111&11A1U1111u11111111U1.. Eger sen de i~in oln1adlg1 zamanlar 

ALMAN EI .. MALARI I 
Almanya, ihracntim nrtbrmak i~in 

4 senelik plan hazirlnd1. Bu plA
run en ~yam dikkat noktasi elma 
noktasld1r: 

Bundan bOyle, hie; bir Alman, Al
mnnyada yeti~en elmalardan kom.. 
posto, r~el, m:irmnlad yaparmya
cak .. . 

Buna dair bir l:anun da ~1kt1. 

iKiZLER 

Ka.nadada bir kadm bir batmda ~ 
~ocuk dogurmu~tu. Bu mi.ihim rckoru 
Hlndistanda bir Hindli kadm bu sene 
kmh. Bir batmda altl ~ocuk dogurdu. 

Fil vaki bu son senelcrede, ii~ ve do rt 
~ocuk birden doguranlar o kadar ~o
gald1 ki arhk ikizlere ehemmiyet ve
rilmiyor. Mcsela bu sene zarfmda Sov
yet Rusyada 22,158 kadm ikiz dogur-
mu~turl .. 

FENER YAKAN 

Parisin sokak f enerlerini yakan Ar
tilr tekailde sevkedildi. 

Bu adam, yirmi senedir, bir tek ge
ce bile yataga yatm1~ degildir. O yalruz 
gundilz uykusunu biliyor. 

Tekaiid olduktan sonra da huyunu 
de~tirmiyecegini soylemektedir. 

!?imdi de her gece sokaga ~lk1p ge~ 
vakitlcre kadar gezlyor, sonra evine ge
lip oturuyor, sabah olunca yatiyor
mu~l. 

? 
l.'0ZtiK SAAT 

Son senelerde Avrupada saat
lerin hacimleri kil~iikldiik~e 

kil~i.ikdii, nihayet yi.izilk 
~eklinde yaptl1p par
maklara takllmaga 

b~land1. 

Bu modayi Avrupa
dan Amerikaya sefer 

yapan Kin Mari 
vapuru Nev -

) Yorka yayd.l. A
merikall kadm

lar moday1 derhal 
benims...~iler. 

Mr zamanlar sa!l.tlerin cebe s1grm
yacak kadar bi.iyiik oldugunu d~
nilrsek, saat~ligin ne kadar ilerile
mi!? oldugunu anlanz. 

GUZEL ESARET 
Londrada ho~ bir dava var. Amer!

ka film studyolannd:m birl, kont.ra
tm:i ragmen, ba~ka bir kumpanya· 
run tekliflerini kabul cdip giden ar
tist Beti Davis aleyhine bir dava ika
me ctti. 

Mahkemede, Davisin vekili dedi 
ki: 

- Holivutta, kontratlar, artistleri 
ftdeta esir ediyor, artisti kole gibi 
kullamyorlar. 

Bu soze, stildyonun vekili ~yle 
mukabele etti: 

- Mis Beti Davis ayda iki bin dort 
yilz ingiliz lira& allyordu. Bu ~rtla. 
herkes esir olmak isterl .. 

Cumhuriyet bayramrna aid intibalar : Yukarida Tokatb vali nutuk 
soylerken, ortada Gaziantepde askeri tefti~, a~gada merasimde izciler. 

~oyle bcnim gall~tig1m ycrden g~er
sen ustallg1m1 gorUrsiin. Vallah1 yii
ziinil kara ~1kartmam .. 

Jandarma ile kap1dan c;1karken htl
lft. soyleniyordu: 

- Hay Allah razi olsun ~ reizden. 
Ke~ki daha evvel gelseydim buraya ... 

lltlfllltUlilt1HHhtllllHllUUIUllU111UllllllUUIUIUHllllUnhUllUllllUIUIJM 

SIYASI 1CMAL 

Ruzveltin muvaffak1yeti 
o?imali Am.erika Muttehid hilkumet

lerinin mWjterek cumhurreisi Ue mu
avini i·e yeni mebuslar ve dyanm iigte 
biri ge~en salz bir gilnde segildt. Dort 
sene evvel Anz.erika iktisadi ve mal£ 
buhran yii.ziinden anar~iye ve f elaket6 
sii.riiklendigi bir zamanda birincf de
fa cumhurreist segilen ve biiyii.k ser
maye sahiplerinin bilyilk demiryolu. 
kumpanyalannm ve bilyii.k sanayi pat
ronlarzmn menf aatlerine bakmayarak 
ve 1canunu esasinin milnferid hilk1l
metlere verdigi kuvvet ve sal.6.hiyetleri 
hi~e sayarak derhal aldzgi cezri t.edbir
ler ve kanunlarla diinyarnn en zengin 
memleketini f claketten kurtaran Mis
ter Franklin Ruzt:elt bit def a daha ka
hir bir ekseriyet ile segildi. 

48 hiikilmetten miite~ekkll Amerika 
birligi devletinin niifusu yiiz otuz mil
yondur. Bundan seksen milyonu in· 
tihap 1~kJ...-im haizdir. Fakat ekseriya 
bundan ancak yanszndan biraz f azla
st reyini kullamr. Mebuslan ve ayam 
halk dogrudan dogruya seger. Lakin 
cumhurreisi lier hiikumete niifus nis
betinde ta.yin olunan miintehibi sanller 
tarafmdan se~ilir. Bunlann sayzsi me
buslarla liyanzn yelcunu olan 531 kt
~ye muadildir. 

Amerika ilci parti usulil cari memle
ketlerdendir. Bunlardan biri Ruzveltin 
mensup bulundugu demokratlar ve 
digeri mumaileyhe kar~ Kansas huktl
meti valisi bulunan Landonu namzea 
fzketran cumlwriyet~ilerdir. Bunlardan 
b~ka ihtiyarlara tekaiid verilmesi da
vaszm gilden birlik partisi ile sosya
ltst i1e komiinist partileri birer nam
zed ~karmz$lardz. Fakat Amerikaltlar 
reylerinin iki partiden jazlaya dagzl
masma taraftar bulumndazklanndan 
kilfflk partilerin namzed gostermeleri 
bir tezallilrden ibaret kalmi~ ve intiha
bm neticesi iizerinde milessir olmamt~
tir. 

M. Ruzveztin tekrar se~ilmesi ferdi
yetqi olan Amerikan ruhuna uygun ol
mamakla beraber memleketi muhak
kak f eZU.ketten kurtannasi itibarile tec
rilbe edilm~ olan devletin bankalan, 
sanayi ve diger buyilk milesseseleri 
kontrol etmek ve amele ile patron ara
sinda hakem olmak usulilniln devam 
eylemesine Amerikan milletinin taraf
tar oldugunu isbat etmiftir. Maahaza 
M. Ruzvelt rakiplerinfn hii.cumlanni 
tesirsiz birakmak iizere alablldigtne 
masrafi arttzrmayacagma ve biltf;eyi 
mevcud t•ergileri arttirmaksizzn tevii1' 
edecegine soz vermigtir. 

Diger taraftan Ruzvelt Amerikanz.n 
kendi yagzle kavrulmasma taraftar oz.. 
mayrp cihan ticaretinin canlanmastn
da Amerikanm Orn.ek vs b~ olmasina 
taraftardir. Bu zatm se¢lmif olmasi 
Amerlkamn saldh ve ref aha tekrar ka
VUfmak i~Ln ddrt seneden btri tuttu#u, 
yolda bundan sonra da gidecegini ve 
cihan iktisadmda diger memleketler 
ile ii birligi 11aP,acaV,mi isbat edi11or. _ 

Kii~iik itilaf1n orta 
anla~mas1 gene 

Avrupa blokile 
geri kalacak 

Belgraddan Temps gazetesine ya
zil1yor: M. Musolini tarafmda11 Mila
noda irad edilen nutukto. italya ile 
Yugoslavya ru:asmda dostane miina
sebetler tesisi igin kafi dcrecedc ma.
nevi, iktisadl ve siyasi ~rtlar mev
cud bulunduguna dair olan klSlm
lar, ekser gazeteler tarafmdan bil
ytik harflerle yaz1lmaktad1r. Nutuk
taki Macaristanla olan milnasebata 
ve «bilyiik hnrb malulil Mncarlstana 
hakk1 verilmesi l~umuna dair olan 
f ikTalar, Belgradda biiyilk blr soguk
Iukla kn~anm1~t1r. 

Belgradda Macar.istanm muahe
delcri tadile m.ltuf milddeiyatmm 
bilhassa bugUnkii usul ve ~ernitte 

te~l ve bu derece ag.ik~a beyan edil
mesi :~in hie bir sebep mevcut olm!l.· 
chg1 zikredilmektedir. 
~yed Roma hi.ikumeti Kil~ilk iti-

1§.f ve bilhassa Yugoslavya Ile de. 
vamll ve makul bir esns daircsinde 
miinasebet tesislni samlml surette 
arzu cdiyorsa M9.caristnmn nrazi 
miiddelyatma ka~1 istikbalde nas1l 
bir vaziyet alacagim ag1k~ izah et· 
mclidir. Bu noktada Kil~iik itilafm 
noktai nazan hig bir vecih ve suret
le degi~miyecektir. Pragda ccreyan 
etmi~ olan son konru;;malar, Kucuk 
itildfm Balkan andla~asilc Sikl blr 
tesriki mesai d~iresinde biltiin hu
d~Uarmm tamamlyetini temin hu
susw1dnld azim ve karar1ru bir def a 
daha ispat et~tir. 

~EKOSLOVAKYADA 

Temps gazetesine Prag mulmbiri 
yaziyor: M. Musollninin nutkunda 
Macaristamn lehine olarnk muahe
delerin tadill meselesinl yenlden orta
ya atm:ist hayret uyanchrnu~r. Ba
husus bu nutuk, Macar hariciye na
zin M. Kanyanm irad cttlgt pek m11-
tcdil nutkun ferdasma ve Viyana 
konfermsmm arlfesinde Roma blo
k:le Kil~Uk itllafm ~riki menisine 
fall hayir addedildigt bir z:imana 
raslanuytir. 

Bu t~rlki mesai bir defa daha ge-

:rlye kalacak nu? Romanya krah, 
Romaya yapmagi dil~ilndilgil ziyare
ti tehir cdccck mi? Musolininin Yu
goslavyaya Im iltifat1ar1 ve cuzuvlan 
kcsilmi~ Macaristrut> lehindeki mil
dnfaati, daha geni~ bir planm mu
kaddemesi midir? 

f?imdl burada bu sualler sorul. 
maktad.Ir. 

ROMA.IYADA 

Gene Temps gazetesinin Bilkref 
muhabhi bildiriyor: Musolininin Ma
caristandaki sozleri, siyaset ve gaze
teciler mahafilinde dcrin bir infial 
uy:md1rm1~tir. 

Hilkihnct mahafili, ~ok ihtiyatkar 
davranmakla berabcr Pragda Roma 
protokolunu imznlann~ olan devlet
lcr i~in yap1l~ olan uzl~1c1 beya
natm ferdasmda :M. Musolini tara· 
fmdan soylcnen nutkun kendilcrinde 
uyandird1g1 eli.ID intibai saklanuyor
lar. Bilhassa fa~ist siyaseti mildafa· 
aya miitemayil olan sag cenah f1r
kalanmn heyec::uu gok bilyuktiir. 
Nutuk kendilerini hakiki bir inkisa-
1·a ugrat~tir. 

CENEVREDE E Toi~E 

Ccnevreden Temps yazctesine ya
zll1yor: Musolininln nutku, Ccnevre 
maha!ilinde endi~eler uyand1r~
t1r. Musolinl Milletler cemiycti ile 
~riki mesai icin bunu imkanSiz b1-
rakan bir ~rt ko~m~ ve MilleUer 
cemiyetinin istinad cttigi esas, yani 
milletlerin hukuku dilvel nazannda 
milsavatl prcnsibinl ac;1k~a reddet
mistir. Milletler cemiyeti alcyhinde
ki bu siizler son Alman - italyan mil
zakerelerinin netlcesi olduguna ~iip

hc yoktur. ~imdiye kadar M. Muso
lini bu kadar katiyetle sOZ soyleme
mi~ ve Milletler cemiyeti ile muhte
mel anla~a imkanma bu kadar IA.
kayd goriinmemi~ti. 

Bu nutkun netlceleri ne olacak? 
Milletler cemiyetl Almanya ile itaI
yanm istlrnki olmakslZln ne milt-. . 
yasta ya~1yabllecek? 

DUzcede Cumhuriyet bayram1 
parlak suretta kutland1 

Diiz~ecle cwrihuriyet bayranuna alt muhtaif mtlbalar: Yukanda merasbn 
csnasmda Cumhurlyet meydam, ortada Sonmes sporculan Gui biistiine 
~ koyarken ve tak, sagda parl1 blnasmm onil goriintiyor 

Duzce (~am) - Cumhuriyetin yetle sona erm~tir. 
13 uncu y1l donfuntinil Diizceliler de- Halk kilrsiileri kurulm~ ve muhte
rin blr alAka ve :fevkalade tezahfuat- lif hatlpler tarafmdan Cumhuriyet 

la kuUadllar. Her taraf bayraklarla 
ve kurwnlann yapbgi taklarla do
muurut ve siisle~tl. Scklz on bin 
vatandafln, okullann, sporculann, 
sosyal kurumlarm, jandarma ve piya
de ktt.aatuun 1'tlrA.kile yap1lan mera
stm tam blr intizam ve miU:~mmell-

alanmda, part! ve belediye oniinde 
soylevler verilmi~ ve irlruru.Zln y\ice 
dehas1 ve Tiirk istlklAlinin sonmez g\l· 
ne~ gozbebegimiz Kam~l Atatiirkiln 
~ok y~asi dilekleri ve Tiirk ulusu
nun ~etin cidallerle kavu~gu cum
huriyet rejimiae baghllklar tekrar 
edilml~tlr. 
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· Bahk~ilar iki giin ni~in 
bal1k tutmad1lar? 

Bahk.;1lar cemiyeti reisi "Grev yoktur, dalyanlar1 
tamir i.;in bunu yaptlk,, diyor 

r Dilnden beri ballk~1lar ballk tut
mamaga kamr vermi~lerdir. Bu ka
rar 48 saat tatbik edilccektir. 
Bahkc1Iann bu hm-cketi, grev ma
hiyetinde etrafa aksetmi~tir. Bunu 
iizerine alakadar makamlar ballk~1-
lar cemiyetinden lz.~hat alrm~br. 

Bilhassa defterdar muavini, 
bal1khaneye gelerek bahk<;tlarla gO
ril~rnill?, cemlyet reisiuden bu mese
le hakkmda lzahat istemil?tir. 

Bu karar neden ileri geliyor? Tah
kik ettik. Ald1gumz maltimata gore 
mesele ~udur: Son gUnlerde torik ba
llg1 artm1~tlr. Bu yilzden fiatler pek 
ucuzlami~t1r. Dalyan sahipleri, tutu
lan bahklann, rnasrafm1 c;l.karmad1. 
gm1 gormil~lerdir. Fiatleri arttirmak 
maksadile aralannda an1al?m1~Iar, i
ki giln ballk tutmamaga karar ver
mi~erdir. 

Ballk<;1lar cemiyeti reisi Ahmed di
yor ki: 

- Buna grcv denemez, bahk tut
mamak i<;in dalyan sahipleri arala
nnda anla~m1l?lard1r. Bu itibarla bu 
hareketle bahk amelesinin hi<; bir a
rn.kas1 yoktur. Bu hareketl yapmaga 
rec~burduk. Bunun sebebinl an.lata
yim. Tutulan torik bahklar1 pek bil
yiiktilr. Bir ~ift torik 9 kilo gelmekte
dir. Hatta, buag1rhkta ol<'.n toriklere, 
torik demek te dogru degi!dir. Bunun 
adma sivri denir. Eger blr <;ift 10 kilo 
gelirse, adma alb parmak, daha bil
yilgilne de pec;ota dcrler. Son gilnler
de tutulan bahklar arasmda c;ifti 12 
ki!o olan be<;otalar bile varcllr. Hal
buki pc<;ota, pek nadir olarak goriilen 
bahktir. 

Torik, sivri, 3.lbparmak, pe\ota di
ye isimler alan, blf ballklar aglanm1-
ZI harap etmektedlr. HattA dalyan sa
hipleri, bu bal1klann yUzunden ~ok 
ziyan etmi~erdir. Bu ~erait altmda 
tutulan bahklann kfmndan ziyade 
ziyaru oldugunu gordiik, neticede 
aglanmlZl bir iki giln tamlr etmek ill. 
tiyacm1 duyduk. Bu ihtiyac; kar91sin
da aglanm1z1 tamir ettirmek ic;in iki 
giln ballk tutmamaga karar veren, 
bu hareketin bir grev mahiyetinde 
etrafa aksetmesine hayret ettik, rne
selenin ii; yiizil bundan ibarettir. 

Bahk<;Ilarm bahk tutmamak i<;in 
aralarmda yapbklan anla~rnanm mild

deti bugiln dolacaktir, bu milddet 
zarfmda aglan yirblan dalyan sa
hipleri, aglanm tamir ettinni~lerdir. 
Fakat bu iki gilnlilk faSila yilzilnden 
torik fiatleri birdenbire yiikselmi~tlr. 
Diin perakende olarak torik bal1gmm 
bir kilosu 35 kuru~ satlhyordu. Diin 
rehkhaneye hi<; torik gelme~tir. Bir 
ka<; giln evvel tutulan torikler de, 

buzlu sepetler ii;inde muhaf aza edil
mektedir. 

Diger taraftan bahk ihracatile a
Iakadar tacirler, dalyan sahiplerinin 
bu anla~masma alcyhtardlr. Al~kall 
bir tacir diyor ki: 

- Bugilnlerde tam ihracat mevsimi
dir. italyanlar, Yunanlllar bize bal1k 
sipari~ etmektedirler, bahki;llann ag
lanm bahane ederek, ballk tutmama
lan ihracatim1za, mani olmu9tur. 
Bana kahrsa bahk<;1lar son giinlcr
de, fiatlerin di.i~kiinliigiinden mem
nun olmam1!?lar, fiatleri arttirmak 
i~in boyle bir anla~maya mecbur kal-
m1!?lard1r. A. 0. 

lzmit esnaf1 
Vali kii~iik esnaf1n 

dertlerini dinledi 
lzmit (Ak~arn) - izmit Halkevi sa

lonunda vali Harnit Oskay ki.i<;ilk es
naf1 tophyarak onlann ayn ayn dert
lerini dinlemi~tir. Bunlardan bir ~ok
lan i~lerinin inki~af1 i!tin kredi lhti
yac;Ianndan bahsetmi!?ler ve ~ok ac;1k, 
samimi bir ~ekilde isteklerde bulun
mu~lard1r. 

Vall, ki.i<;iik esnafa, refaha dogru 
yiiriitecek yollar ilstiinde yiiriidilgii
nil kaydederek biltiin mii~kiillerinin 
halledilecegini kendilerine bildirmi~tir. 
Toplantlya gelenler bilyiik bir iimit ve 
sevinc i<;inde dagi1m1~lardir. 

TERZiI~ER VE DOKUl\IACILAR DA 
TOPLA!\"DI 

!zmitteki terzi kadmlar ve el tez
gahlan dokumac1lan vali Hamit Os
kaym ba~kanhgi altmda Pa1ti bina
smda bir toplantI yaptilar. Vali terzt
lerin ve dokumac1larm i~Ierini daha 
ziyade geni~etmelcri ic;in icabeden 
tetbirler i.izerlnde onlarla gorti~eler
de bulunmu~tur. ogi·enildigine gore, 
Kocaelinde bundan sonra el tezgah
lanna ve dokurna i~lerine bilyiik bir 
ehemrniyet verilecektir. 

Foniks ve Milli sigorta ~irket
lerine slgortah olanlar 

iflas eden Foniks de Vien ~e Milli 
sigorta ~irketlerine sigortal1 olanlarm 
diger kumpanyalara devri muamelele
rine siiratle devam edilmektedir. Bu 
i~le me~gul olmak iizere MUU ReasU
ransta te~kil edilen bilroya son lid giin 
zarfmda 300 ki~iye yakln sigortah mii
racaat etmi~tir. Bunlann ekserisi de
vir muamelelerini bir milddet sonra 
yaptmnak uzere rnahlmat almi~lard.lr. 

Hesaplar1 mevcud yedl sigorta kum
panyalarma devir olunan sigortallla4 

nn adedi de iki gilnde elliyi bulmm;
tur. 

SEVENLER YOLU 
Edebi Roman 

- Znnnetmem istanbulda olsay
d1 beni aramazd1. 

- Bir telefon etsck bulabilir ml
yiz acaba? 

- isterseniz anyaynn. Yalruz bun
lar varken bilmem gelir mi? 

- Zarar yok. 0 gelsin. Arka oda
ya alirsm. Ben bir bahane Ue ~1Ka
nm. 

Biraz sonra kap1da tekrar goriincn 
Ruhsar hammef endi otekilere belli 
etmeden Ahmed Mellhe i~ret ettl. 
D1~n ~ag-Irdi. Koridorda !1s1lda!?tl
Iar: 

- Gelecek, arka odada kil~ilk bir 
masa haz1rlatayim mi? 

Ahmed Mellh birdenbire keyiflen
mi~ti. Prenscsin arkasm1 o~d1: 

- Yamans1n vallahi. Oyle iyi dii
~i.iniirsun ki! Bizimkiler c~lenirken, 
ka~mak yapmak oyle ho~ olacak ki! 

Hammefcndi bu iltifattan gumr
lanmi~ gibi ornuzl::mm oynatti: 

- 6yledir ef en dim. Erkcklcr ooy
le kac;amak eglencelerden daha i;ok 
zcvk alirlar. 

Bcraber 'nlona dondilkleri vakit 

' 
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iki gene kadmm miihendis Rag1bla 
Naz1m Ceroal tarafmdan payla~lldl
gm1 gordiller. 

Nnzim Ccmal Neclayi dizlerine 
oturtmul? bir kadehten ic;;irmege ~a
lll?1yordu. 

Art1k eglence hararetlenmil?ti. 
Tath tatSiz ~kalar, yerli yersiz 

nilkteler, kadmlarm hoppal1g1 crkek
lerin yap1"kanhg1 ba~lam1l?tI. 

Bir arahk kapmm ~almd1gm1 du
yunca hep birden hayklrdllar: 

- Me~ur avukat geldi. 
Ev sahibi d1~n ~1kt1, fakat yalruz 

olarak dondil: 
- O degil mi? 
- Hnyir. Kap1c1 bira getirdi. 
Ve otekiler yanlanndaki kadmlara 

avdet edcrlcrken Ahmed Melihe i~
ret etti. 

Ahmed Melih bir kac; gun sonra 
~kacag1 yeni izmtr seyahatine bera
ber gotiirmck istedigi Mukaddes ha
mmm geldigini an1arri1~ti. 
Arkada~lan o kadar dalm1~lardl kl 

bir bahanc bulmaga bile lilzum gor
mcdcn yava~c;a dl~ar1 ~1ktl. Her ihti-

Bir evlat katilinin 
muhakemesi 

Kad1n ~ocugun olii 
oldugunu iddia ediyor 

izmir (A~arn) -
Kar~1yakada Tu-

ran mevkiinde 
miithi~ bir ci
nayet i~lenmi~ , 
giyri me~ru te
rnas neticesinde 

elde edilen bir 
klz ~ocugu, dog
duktan sonra a-
nas1 tarafmdan 
bogulmak su

1 
• 

retile oldiirill- Dogurdugu k1z ~o
mi.i~ ve cesedi cugu bogmaktan 
deniz kenarmda su~ht ~eriCe 
kumlann i~ne gomillmi.i~tilr. Katil 
ana, otuz yal?lannda ~erifedir. 

Kocas1 dort yll evvel olmil~ ve $e
rife ile ~efika admdaki arkad~1, Tu
randa Menemen caddesinde bir evde 
ya~amaga ba~lam1~lru:dl. Birbirini ~ok 
seven bu iki kadm, bazen tilt.Un vcya 

iqcir mng~.zalanna giderek ~all~yor ve 
m2..i~etlcrini temin ediyorlardl. ~erife
nin 12 yal?larmda bir de k1zi vard1r. 
~erife, baz1 erkcklerle goJ:li~tiigi.inJJ ve 
Mustafa :idlnda bil'inden gebc kardl
gm1 itiraf etmi~tir. Dagalann a<;tig1 
kumlar arasmd:i..n meydana c;1ka11 kil
c;iik cesed i.izerine mi.iddiumumi mu
avinlerinden f;)evki Suncr tahkikata 
giri~mi~ ve klsa bir zarnanda katil ana
y1 meydana ~1karm1~hr. 

~erife, bir ak~am sanc1land1g1m ve 
c;ocugu dogurdugunu, sonra arkada~1 
~efika ile birlikte bogduklanm. ken
disl lohusa olodugundan 9efikamn, 
kil<;ilk cesedi alarak gotiirilp denizc 
attigm1 soylemi~tir. Tevkif edilen f;)e
rif e, blr giln sonra sorgu hakimligin
dc isticvabmda ilk ifadesini degi~tir
mi~ ve katil olmad1g1m, c;ocugun za
ten olil dogdugunu soylemi~tir. Hal
buki otopsiye aid rapor, yenl dogan 
kmn, bogaz1 ve nefes borulan s1k1lmak 
suretilc Oldilriildiigilni.i gostermekte
cllr. <;ocugun Oldiiriildilg\in{i ve sonra 
gomlildilgilnii goren i.i.c; ~ahit ~ocuk ta 
vard1r. Adliye, bu miihim cinayet iize
rinde tahkikata devam etmektedir. 

Adapazarhlar lzmitte T1rt1llar1 
oynad1lar 

izmit (Ak~am) - Bir ka<; gilndcn
beri devarn eden Mimi piyesinden 
sonra diln izmit sahnesini Adapazar 
Halkevi i~gal etti. Adapazarhlar Tir
ttllan oynadllar. Artistler rollerinde 
muvaffak oldular. Adapazarh genc;Ie-. 
rln T1rtillar piyesinden sonra oynad1k
lan milli zeybek oyunu halk tarafm
dan c;ok alkl~land1. ----

Aydtnda parti kongreleri 
Aydin (Ak~arn) - Aydlnda parti 

ve ocak ve karnunlann yilhk kongre
lerl akdedilmege b~lannu~tir. Kon
grelerde halkm dileklerl, en ince te
!erruatma kadar tesbit edilmektedir. 

male knr~ onlan me~gul etmesi ic;in 
de ev sahibine ieyaret etti. 

Mukaddes hamm, kibar aleminin 
bu gilzel kadm1 kligilk odada bekli
yordu. 

Bu evli bir kadmdl. Gi.izcldi. iyi ko
n~ur, lisan bilir, musikiden anlar ve 
hepsinden !azla c;ok ~k giyinmesini 
bilirdi. Fakat bu ~k giyinmek, her 
eglenceye gitmek, c;ay, dans saatleri
ni ka91rmamak pek kolay degildi. 
~1k bir kadmm haftamn bir kac; gii
nilndc dansh c;aylara, sinemalarm 
ilk gosteri~lerine, tiyatrolara ve her 
mevsim eksik olmiyan balolara i~ti
rak edebilmesi i<;in kolay kolay sar
s1lm1yacak bir bi.itc;esi olmak 1Az1m
d1. Halbuki kocas1 nihayet ayhkl1 bir 
adamd1. Gene; ve gilzel kans1run pek 
al1~t1g1 arzularm1 kar~ll1yacak vazi
yette degildi. Arasira poker masasm
da oldukc;a milhim yekftnlar b1rakan 
bu ~k kadm ba~, sonu belli blr ay
hkla idare edilemezdi. Vakla kocas1 
~ahl?hgi milcssese hesabma memleket 
i~inde uzun seyahatler yap1yor, ayh
gmdan ba~ka iicret te ahyordu. Ve 
ancak bu seyahatler Mukaddes ha
mmm biit<;esini biraz doldurablliyor
du. Bu seyahatler kocasmdan ziyade 
kendisi i<;in istif adeli oldugundan o 
istanbulda . yalmz kalmaga can ati
yordu. 

Kocas1 bir hafta evvel yeni blr yol-

Goz hekimi 
Esadpa§a 

Bir garib talihim vardlr: Felek ba. 
na sevmiyecegim, ho1?lanmiyacag1m 
havadisleri gee; duyurur. On sen~ ev
vel gen~ ya~mda olen hem~irezadem 
vatanperver Nurinin Oltimilnil, olil
mi.inden ancak il9 ay sonra duyurdu. 

Olilm hatta mel?um havadisi ya
zan gazcteleli elime verdigi halde ge
ne okutturmam1/?tI. Sevgili dostum 
goz llekimi Esad pa~anm oliimilnde 
de buna yakm bir ~ey oldu. Cumarte
si gilnil olen Esad pa~mn ancak 
pazartesi nk~am1 cenaze resimlerini 
gosterdi. 

Vilcutc;a bir rahats1zhk beni 1315 
de Kad1koyiine, 1317 kanunusanisi
nin ilk ak~nnu, mchtapl1 bir gecede 
Bilyilkadaya nakli mckan ettirmil?ti. 
Evimin yolu goz h~kimi Esad pal?a
nm yolu iiz~rind-~ idi. Biri 9eyrck gc
c;e kaH:an vapurda her sabah birle~
mek, Esad pa~a:un giizcl yilzilnii 
gormck, gilzel sozl~rini il?itmek, be~ 
sene tadma doyulmaz bir zcvk, bir 
lczzet olmu~tu. 1317 de Esad bey be
nim ve biitiin Biiyiikadalllru1n bir 
sevgisi, bir idyli olmu~tu. 

Esat pa~a giilcr yiizlii idi. Hie; bir 
giin felekten ~ikayet ettigini i~tmc
dim. Esat p:i~a tatll sozlil idi. Tath 
tath tarizler y:ipar, iktis:itta sah:bi 
ihtisas olan doktor Cclal Muht::in 
bir parc;ac1k s1kard1. 1317 de doktor 
Cclal Muhtar, doktor f?emsi Molla, 
eoktor Ormanyan Komidas, doktor 
Ismail pa~'l, doktor R1za Tevfik, hclc 
Salah Cimcoz, Giritli Rasim, mabe
yin kat!bi Hnkk1, humbarahane yilz
br~1s1 Selim S1rn (Saylav) sabahlan 
vc ak1?Rmla11 Ayd1a vapurundn bcz
rni safa kurarbr, giizel giizel konu. 
~arak Abdillhamidin zulmiln\i, istib
dadm1 bir saatlik olsun unut:r.:iaga 
~al1~1rl~rd1. 

Bir ak~am - eski saat - saat onda 
kopri.idcn knllrnn, rnuv&zencli yanl 
r~kid hnvada bile saga sola yatan 
Aydm vapurunda yaranil safa bir
le~ti. Bi.iytik sa!onun k1c; tarafmda 
ycr nl111dt. S1k1 s1kt oturuldu. Yuban
Cl bir k~msenin arnya girmcmesine, 
kulag1 duymamasma itina edilcti. Fi
lozof R1z~i Tevfik c~binden uzm1 bir 
rnanzume <;1kard1. Gilzel hanend~ ha
c1 Necib c~amar oglan1> olmu~tu. 

Yilksek seslc okumaga ba1?lad1. Bu 
rnanzume mi.itenevvi tarzmda yaz1I
rn1l? hayali bir hikaye idl. Rilyada 
gorillmii~ bir muhavereyi nakil idi. 
Bu manzumcde !ilozo! bi.itiln ahbap
lanm, bilti.in a:::knda~lanm sigaya 
~ekiyordu. 

Celal Muhtar i<;in sarfetmedik lati
fe b1rakn11yordu. Mabeyin katibi Ra
sim, doktor Esat pa~a. doktor ismail 
pa~a filozofun Iralem tarizine ugru
yordu. Mnnzume uzundu. Bitmek, 
tilkenrnek bilmiyordu. Sarayburnun
dr.n Heybeliadaya l>:adar silrdil. R1za 
Tevfik her m1srauu, her bcytini oku
dukc;a tariz olunan nhbab mukabele 

culuga c;1km1~tI. 
Bir ay silrccek olan yeni seyahat 

Mukaddes hammm k1~ hazirhklan 
ic;in pek hayll'h olacaga benziyordu. 
Bunun en hay1r11· alameti bu ak~m 
Ahmed Melih beyi bulmu~ olmas1y. 
w. 

Bu gcce de pek ~1kti. Giydigini ya
k1~tumasm1 bilen bir kadmm kendi
ni begendirecegi erkegin karl?ISina 
~1kmasi ic;in ne yapmak Jaz1msa yap
m1~ti. 

Ve zaten nc zamand1r onu ozliycn 
Ahmed Me1ih ii;in bu kadar zahme
te bile lilzum yoktu. 

Bu ii~iln~il goril~meleriydi. 
Ahmed Melih onu bir bilyi.ik balo

da tamd1g-I zaman aralarmda hafif 
bir a~inahk belirmi~ti. Gen!; kadm 
bir delikanh ile dans ederken kendi
sini vaktilc takib eden ·mc~hur pala
mut tilccarma iltifat ctmegi unut
rnam1~t1. Ahmed Melih bundan son
rasm1 hammcfend!nin gayretine b1-
rakti ve bir hafta sonra idi kl Ni~an
ta..t;mm bu ~ik kadJm bu apartiman
da onu bekliyordu. 

Kii~iik odada ba~bal?a kald1klan 
zaman Ahmed Melih scvgilisine ka
vu~mu~ toy bir liseli heyecam ilc 
gen<; kadlnm ellerinc sanld1. Gozii
nil onun bilyiik mavi goztine dikti. 

Ve i~ini ~ekti: 
- N c giizelsin! 
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KADIN K0$ESI 

Kadifc ~apka 

Siyah kadif e ~apka. On k1smm sag 
taraf1 fevkalade dii~iik giyilmektedir. 
Ye¢1 kadifeden burulmu~ bir kmdc
le ile silslenmi~tir. 

................................................................... , ............... ,, .... 
Romanyada feyezanlar 

Biikre~ 4 (A.A.) - Tirgiu mmta
kasmdaki feyczanlar, gittikc;e art
maktad1r. Feyezan sebebiyle mutead
dit koyler harab olmu~tur. 

cdiyordu. Mukubclelcrin en latifini, 
en zarifini goz hekimi Esat pa~.l. ya. 
p1yordu. Abdi.ilhamidin ycrlcr~ Te 
koklcre s1gn11yan zuliimlc1ine, !.stib
datlanna kar~1 - Yarab! .. - o istihza
lar ne !di. Etrnf1 saran say151z h.'.!snp
s1z casuslat"a, hafiyelere, ju.i:nnlc1lara 
k~r$1 o cai1dan konu1?mnler, o can
cian sevil?meler. o c1nd::m emniyrt ve 
it:macllar ne idi? 0 bezmi i.ilf~tlerl 

hatirlad1kc;a: 

Gc~mi~ zaman olur ki hayali cihnn 
deger 

Dcmemck kabil midir? 
Me~rutiyct y1h Btiyi.ikadaya - tem

muz geldigi halde - daha go~ etmc
mi~t.m. istanbulda mc~rutiyet avn
zclcrl, me~rutiyet ~1lgml1kla11, mes
rutiyet ta~klnhklar1, beni sersem et
rni~ti. Yeni bir hayata dalm1l?, Esat 
pa~m1 ve bi.itiln dilnyam1 unuttur
rnu~tu. Esut pa~.ma ancal: bir sene 
kadar cvvcl Kad1koyilnde kavu~tum. 
Goz hckimi Esat pa~a gene o eski 
giller yi.izlil, tath sozlil Es:it pa~a idi. 
Yrlmz bir !ark ilc gec;irdig~ ve bnna 
haber vcrmedigi bliyiik bh· hastal1ga 
telmih edcrek: 

cAhh·ctin kap1s111a kadar gittim. 
Fakat i~eriye gi::m~k nasib olmad1> 
diyordu. 

Pck yakmda go··diigiim Esat pa~a 
son ziyaretimde be:ii gormiyecek ha. 
le gelmi~ti. Felek onu da benim gozle
rime oldugu gibi biltiln dostlanmn 
biitlin al1bapla11nm gozlerinc d~ mil
ebhEden gorilnmez etti. Hay!!. Hay!!. 

Abdurrahman Adil Eren 

Gene; kadm tatll bir gogiis gec;irdi: 
- Sizi o kadar gorecegim geldi ki!.. 
- Ya benim. 
- Arna hii; aramadm1z. 
- imkam var mi. Senin i~in d\i. 

~ilndiigilmii bilsen. 
Gozlcri parhyan gene; kadm heye

cnnla sordu: 
- Ne dii~iindilni.iz? 
- Seninle bir izmir seyalmti yap-

mak. 
Bu hi<; bcklemedigi bir cevapt1. Bir 

Avrupa sey:ihati demi~ olsayd1 mu
hakkak ki kendini agir satmak arzu
suna ragrnen boynuna at1lacakh. 

Biiktilen dudaklan isteksizce ce. 
vap verdi: 

- Kabil mi? Nas1l giderim. Ne 
dcrler? 

Ahmed Melih bey gene; kadmm kal
binden gec;cnleri sczmemi~ti: 

- Ne c;1kar, dedi, scnink! nas1l ol
sa bu:adn. yokl 

<;ok ~cylcr timid cttigi bu rne~hur 
zengini dariltm1~ olmnmal: ic;in biraz 
yumu~ad1: 

- Sizi k1rmak istemem, eger im
kan bulursam hay hay. 

Ahmed Melih, gene; kadma sokul
mu~tu. Gilndilzkii muvaffak1yetli i~ 
lcrin vcrdigi serbestlik ic;l.-J,1in keyfi
nc de kar~arak Oi'lU azd1rm1~tI. Ar
ttk her ~eyi tabii, miimki.in vc kolay 
buluyordu. (Arkas1 Yar) 
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Kad1nlar giizelle§iyor 
erkekler ~irkinle§iyormu§ 

Bir giin geleck erkekler kendilerinden yql1 
kad1nlarla evlenmege mecbur olacaklarm1§ 

Amerikali bir doktorun ne1rettigi malcale her 
tarafta biigiik a/aka ugand1rJ1 

Umumt harptenberi kadmlar g\i· 
zelle,Pyor, erkekler ise ~rkinle~iyor
mu~ ... Amerikall me~hur bir doktor 
bu kanaattedir. Doktor, Amerika ga
zetelerinden birinde ne~rettigi mak&
lede !ikirlerini uzun uzadlya izah et
mektedir. Bu arada diyor ki: 

« Umumi harbe kadar kadmlarm 
yi.izde doksam spor yapm1yordu. Bu
tiin gtln evinde oturur, viicudu pek 
az hareket ederdi. Bu yiizden vaktin
den evvel yaglamrd1. Bu yaglanma 
hem viicudun ~klini bozar, hem de 
~abuk ihtiyarlamaga sebeb olurdu. 
Eski kadmlar arasmda tam manasile 
mutenasib vi.icudlu pek azcb. 

Umumi harb kadmlann hayatmda 
bilytik bir ink1lab yaptI. Cephelere 
ko~an erkeklerin ~ b1rakbklan yer
leri doldurmak l~ kadmlar ~all~a
ga b~lad1lar. Harb bittikten sonra 
erkekler ge11ye dondtikleri zaman 
ger~i kadmlar tekrar bu i~leri birak
blar, evlerine dondi.iler. Fakat harb 
sencsi zarfmda umumi hayata kan~
malan onlarm biitiln giln evde otur
mak itiyadlanm bozdu. Evine donen 
kadm her gun i;iklp gezmege, hare
ket etmege, spor yapmaga b~ad1. 

Spor ve hareket demek, slhhat ve 
gen~lik demektir. Kadmlar bu SllTl 

anlaymca beden terbiyesine dort elle 
sanld1lar. Di.inyanm her tarafmda 
~adm spor kltipleri, beden terbiyesi 
enstitilleri t~ekkill etti, bu sayede de 
kadm viicudlan miltenasib bir hal 
almaga ba~Iadl. Seneler ge~tik~e bu 
tenastib artt1. 

EN BARtZ MiSAL 
Bunun en barlz misall Almanyada 

goriilebilir. Umumi harpten evvel Al
man kadmlan yilzde doksan ~i~an, 
iri yari ~ylerdi. ii;lerinde miitenasib 
vucudlusu enderdi. Bunun sebebi Al· 
man kadmmm sporla me~gul olma
mas1 idi. Harpten sonra kadinlar spor
la fazla me~gul olmaga ba.,taymca ye
ni nesil tamamen b~ka .,ekilde yeti~ 
ti. Bugilnkil Alman kadlru uzun boy
lu, miitenasib vticudludur. t~Ierinde 
~~am, kusurlusu pek azd1r. 

Alman hilkumet adamlan, mi.itefek
ltirleri, doktorlari bunu aniadiklan 
i~in kadmlann beden terblyesine son · 
derece ehemmiyet verlyorlar. Her ta
rafta yenl yenl enstitiiler, klilpler ~1-
hyor. Bu sayede tstikbalde Alman ka
dmlan arasmda viicudu miltenasib 
olm1yaruna tesadtif edilemiyecektir 
denilebilir. 

ingilterede, Fransada, Sovyet Rus
yada da vaziyet bOyledir. Bu memle
ketlerde de kadmlar arasmda spor 
gittik~e ilerlemektedir. 

~' \ 

Amerikah Jazlar bh kOfUya baZJrlamrkm 

ERKEKI.ERE GELiNCE .• 
Kadm viicudlanmn bu tenasiibilne 

karf! erkek v6.cudlan bilAk:is git~e 
kalmlBfDlakta, eski fekllni kaybet
mektedir. Bunun sebebi erkeklerin es
kislne nisbeUe daha az hareket etme
sl, spor, beden terblyesi ile daha az · 
me~gul olmas1dlr. 

Erlreklert sporu ihmale sevkeden ikl 
sebeb vardlr. Birincisi yap.ma milf
killAtmm insanlan ~ok ~al~a 
mecbur etmesidir. Bir zamanlar gfin
de 00, alb saat ~all~ ve hayatlDl 
kazanan bir lnsan ~di sekiz dokuz 
saat ~ak mecburlyettndedir. Bu 
mesal ekserlyetle kapab yerde, masa 
ba,mdadlr. Biitiln giin bu suretle ~-
11~ ve hareket edemiyen bir insamn 
vilcudu tabiatile ~klini kaybeder. 

iklnct sebeb de nakllye vesaitinin 
~ogalmas1dlr. Bir zamanlar nakliye 
vas1talan udL Brkeklerin ~ogu ifine 
ayakla gider, aqam Uzeri evine yaya 
olarak donerdl. Bu yilrii~ en tyl 
bir beden terbiyesi hareketi idi. Unut
mamahdlr ld dilnyada yttrfunekten 
iyi jlmnastik yoktur. Yiirilmek fazla 
yaglan erltir, hazm1 kolaylqtmr, 'rii· 
cudun btitiln umvlannm iyi i~emesi
ni temin eder. 

BiR G'CN GELECEK •• 

Son senelerde nakliye vas1talan 
pek zlyade artb. Tramvay, otobtts, 
yeralb tramvayi, otomobil ... Daha 
bir ~k V8Sltalar insan1 evi oniinden 
a11p ~ baf"'a kolayca gotfuilyor. 
c;<>k ~ ve bu aureue yoruian in
sanlar bu kolay vas1talardan istifade 
etmeil yaya gitmege tercih ediyorlar. 

Bu suretle v6.cud hemen hi<; hareket 
etmiyor. 

Hele otomobiller... Harp ten sonra 
otomobil fiatleri ~ok ucuzladl. Ame
rikada ve Avrupanm bir ~ok memle
ketlerinde hemen her alleye bir oto
mobil dil~iiyor. Altmda otomoblll 
bulunan bir insan en yakm bir yere 
gidecegi zaman bile yaya yilrilmek 
tstemiyor, otomobiline atbyor. Bu yiiz
den gUnlerce hi<; hareket etmiyen ln
sanlar vardlr. 

~enlerde bir doktor otomobillerl 
in.stmlarm en bilyiik dil~mam olarak 
g&steriyordu. Bu doktor: cBir giin ge
lecek tnsanlann ffldllerl deilfecek· 
tir. C<>k ~yen kafa biiyiiyecek, oto
mobil yiiziinden hi<; hareket etmiyen 
bacaklar kii~illecek, insan klsa bacak-
11, kocaman kannlI, biiyiik kafah bir 
mahlftk olacaktir .> diyordu. 

Doktorun bu sozlert biraz miibala
gah olmakla beraber dogrudur. Bu 
tehllkeyi dalma goz on\inde bulun
durmak lAZimdir. 

KADINLARDA GEN~LiK 
Beden terbiyesi ve hareket kadm

lann yalruz vilcudlann1 miitenasib 
bir hale koymakla kalmamif, onlara 
uzun bir ge~ temin etmiftlr. Alt
Dllf yetmi• sene evvel 30 Y&fUlda bir 
kadm art1k gen~ligini bitirmif sayi

llrdl. Yanm wr evvel kirk J&flllda 
bir kadlna cihtiyar> diyen edipler, 
muharrirler vard1. 

ERKEKLER ~ABUK 
1HT1YARLIYORLAR 

Kadmlann g~ ihtiyarlamalanna 
mukabil erkekler <;abuk ihtiyarhyor
lar. Spor yapm1yan, hi~ deiflse her 
giin bir bu~uk lki saat yilrilmiyen er
keklerin viicudlan ~ekil'lerini, tena
sti.bilnil kaybetmekte, yllzlerde vak
tinden evvel ~izgiler ba~ gastermek
te, s~lar dokiilmektedir. 

Harpten sonra erkekler arasmda da 
spora, jimnastige ehemmiyet veren
ler vardlr. Fakat bu, eskisi derecesin
de degildir. Bugiinki.i erkeklerin yarllll 
8Sll" evvelki erkeklere nisbetle daha az 
hareket ettikleri muhakkakt1r. 

Erkeklerin ~abuk ihtiyarladiklan 
evlenmelerde de goze ~arp1yor. Bir za
manlar bir erkek, kansmm kendisin
den en az 8 - 10 y~ kii~ilk olmasm1 
lsterdl. Qiinkii kendisl ge~. kans1 ise 
erken ihtiyarlard1. Halbuki ~di bir 
iki YIU1 fark kAfi goriili.iyor. <;ilnku 
erkek ~abuk, kadm g~ ihtiyarhyor. 
Vaziyet bOyle giderse erkekler bir giin 
kendilerinden y~h kadilarla evlen
mege mecbur olacaklardlr. 

Amerika11 doktor makalesinde ih
tiyarlamamak istiyenlere hareket tav
slye ediyor, bilhassa erkcklerin bunu 
lhmal etmemeleri lazrm geldiginl soy
ltlyor. Doktorun makalesi her taraf-

Gen~ lozlar idman Te spor yap1yorlu 1 ta bttyfik aIAka uyan~tir. 

lahlfe T 

VENEDiKLi BAFFA 
11Saflye Sultan,, 

Yazan: Ahmed Refik 
Tcfrika No: 14 ---~ 

Tebriz onlerindeki asker c;1plakt1, uc;uncu 
Murad ise hala zevkinde idi 

Bugiin yikmbsmdan bile hi<; bir 
iz kalm1yan Yahko~kil, etrafl dort 
ko~li, kubbesi kur~un kapll bir bina 
ldi. Binamn i~inde as1l daireye gir
mezden evvel etraf1 bir galeri Ue ~ev
rilmi~ti. Galerinin eni on kademdi. 
Mermer direkleri gayet zarifti. 

Beyazid ko~\in\in sagmda ve sal
lwn s0giitler arasmda cebeciler ko~
kii vard1. Saraybumunun bu k1y1la
n, ye~llllkler i~inde altm alemleri 
parhyan bu i.ic ko~kle tezyin edilmi~
ti. Sarayt ye~I rengin en koyusundan 
bq11yarak gokyi.izilniln mavilikleri-

. ne yiikseldik~e koyuluklan a~1lan ve 
fillzlenen agac;lar sarm1~tI. Oradan 
Akdenlze ac;1lan Turk donanmast ge
celeri billbillleri dinler, sabahlan 
toplar atarak cngin denizlere UZ3.kla
~d1. 

0 gi.in, o k1y1 on altmc1 asnn dev
Iet adamlarile dolmu~tu: Uc;ilncu 
Murud, muallimi sultant hoca Sa
dettin, mukarribi padi~ahi Rumeli 
beylerbeyisi cErmeniillas1b Mchmed 
pqa, damad ibrahim pa~a. mukar
rib ve ba~ defterdar kara Uveys pa~. 
~yhislam Qivizade, vezhi azam Siyavtt, ~ ve biltiin kubbe vezirleri... 
Ne garlb tesadiiftii: Venedikli Baffa 
tt~iincii Muradla beraber klZlm ev
lendiriyor, halk istanbulda vebadan 
klnhyordu. Ordu ~ark sefcrindc di.i~
manla c;arp1~1yor, Kille; Ali p~ has 
bah~ede b~tarda yapt1rmakla m~
gul oluyordu. Saray ve hnlkl Saray 
uvkinde, halk yurd ve memlekct der
dinde idi. 

0 giin, ba~tardanm «bi.inyad1 uru
lurken~ ~eyhlcrin ve haf1zlarm dua. 
lan ve aminleri saray kubbclerine ak
setti. ~imdi Ye~il kadirganm tersane
sinde yeni bir B~tarda yap1lacalttl. 
Bu tersane c;ok ugurlu idi. Burada 
Kanunt sultan Silleyman, ildnci sar
hof Selim en giizel ~tardalan yap
tirarak cGazalar eylemi~>, ckiiffara 
galib olup gelmi~tb. Fakat gazada 
galib olan iklnci Selim degildl. Ti.irk 
denizcileri ve Turk kaptanlanyd1. 

K1l1<; Ali p~a B~tardamn enini, 
boyunu kendi tayin etti. Hatta tersa
ne mimarlanna da b1rakmad1. O gi.in, 
belki, mimar Sinan ve su yolu naz1n 
mimar Davud da orada idiler. Fakat 
Klh~ Ali pa~. kimseyi i~ kan~brma
<ll. Hepsini ken(li yapbrdi. B~tarda
da kullamlacak kerestelerin dogrusu
nu ve ve iltlslni haztrlatt1, ve kabur
galanni ~att1rdJ. Kill<; All pa~ya, 
tersane eminine, tersane kethildas1-
na, korsan rcislerine, tersane mima
nna hilatler giydirildi. S1g1rlar ve ko
yunlar kesildi. Ziyaf etler verildi. 
cForsa kMirlerb de o gi.in kannlanm 
doyurdular. 

1stanbul, Venedikll Baffarun kI
zm1 evlendirdigi giindenberi vcbaya 
tutulmu~tu. Divanda oturanlar bile 
hastalarup kendilerini evlerine ah-
1orlard1. Rumcli kazeskeri ivaz efen
dinin divandn birdenbire hastalan
mas1, gozi.inil me~ihatc diken ~air 
Bakinin i~ne yaraclI. cHiikemayi za
mana alelittifak: c:ilac;pe2'ir olmaz. Za
af piri galibdir. Sinni doksam milte
cavizdin dedikleri i~in kazeskerligi 

. istanbul kad1s1 Abdillbaki efcndiye 
verildi.> 

Taun, istanbul halk1run seyrcttik
leri di.igiinii de burunlanndan getir
di. T~kcndl ~yh Ahmed efendi haz
retleri de g()<;ti.i. Veba, Nak~bendi 
tarikatine de sald1rd1. Uc;i.inci.i Murad 
o kadar miiteessir oldu ki... 

- Azizin cenazcsin tazim ve tek
rim !le hazreti Ebu Eyilbi.ilens~u·i kur ... 
bftnde defnedcsiz. cDeyu tezkerei hil
mayun> yazild1. 

istanbulu taun kmp gec;irdigi hal
de, ~rk seferinde de Turkler, kcndi
lerini klnp gec;;irm~ istiycnl~re ga
Iebe ~al1yorlard1. Bir ak~am, o ko.dar 
co~tular ld, KlZllba~n altm1~ okka 
gtille ntan topunu elle1inden almak 
istediler. Gece, karanhk Tebriz ufuk-

lanna yayild1. Rumeli gazileri art1k 
dayanamad1lar. Topu belrJiycn nO
bctc;ilcri gazlediler. Etraf1 karanhk. 
lar ic;inde yoklad1lar. Nobetc;ilerin 
uyuduklanm gordiller. Di.i~rnan to
punun yamrui kad:ir sokuldular. Al
tma odunlar do~ediler. Kahn pala
marlan taktJ.lar. Topu yerinden var 
kuvvetlerile c;ektiler. Oyle bir h1zla 
~ektiler kl, Tiirk bazusunun kuvveti
ne palamar bile dayanamad1. Kml
d1, par~landJ. Birden abld1lar. Tek
rar daha saglam bir palamar takti
lar. Gece yansi dil~manla adeta eg
Jcniyorlarch. i~lcrinden biri art1k to
pun <;oktan •cagma emindi. Gille 
giile, ata biner gibi, topun ustiinc bin 
di. Top, u<;ar, gibl Tiirk ordugahma 
ko~uyordu. 

~ark seferinde Ti.irk kuvveti benli
gfni korumaya ~l1~1rken, :ti~i.incil 
Murad, hila zevkinde idi. Tebriz on
lerindeki asker, c;1plaktI. Devrin va
kaniivisi bile cbir alay ~1plaklar topu 
ip tak1p .silriiyilp• diye yaziyordu. 

U~\inci.i Murad da Rumeli beylerbe
yisi ve sevgilisi Mehmed pa~y!l sa· 
mur kiirkler giydirmekle mc~gul olu. 
yordu. 

istanbul zilrefas1 uyumuyorlai·d1. 
Ellerinden bir ~y de yapmak gelme
se, gozlerile gordilkleri rezalete ta
rihler d~i.irerek, kendilerinden son
ra gelecekleri intiba.ha davet cdiyor
lard1. Mehrned pa~mn Rumeli bcy
lebeyligi ile rnusahibligi ve vezirlitf 
o devir adamlannm o kadar havsala
larma s1gmam~ ki, sahaifi.ilahbalin 
dedigi gibi: cMera~ kurasmm birin
de tevcllild edip Ermeniiilas1b olan 
ve ~ir Nedimin terci.imesine gore de 
cku~ avmda me~hur> bulunan ~ne

dimi ~ehriyari-. Mehmed p~mn Ru
meli beylerbeyligile rnusahibligi nef
sinde cemetmesine ve Ozdemir oglu
nun ~ark seferinc gittigi gi.indenberl 
gene mtistakillen arza girmcsi ic;in 
Uc;ilncil Muradm tenbih etmesine 
derhal tarih du~iirdiiler. 

Mirimiran hem musahip hem vezir 

(995) (1586) 

Musahlbliie kimsenin diyecegi yok 
tu. Musahib, sadece bir saray adam1 
ve padi~ dalkavugu idi. Hatta ve
zir de olabllirdi. Qiinkil nice rezil 
adamlar bu riitbeye yilkselmi~lerdi. 

Fakat Rumeli beylerbeyisi olmak i~ln 
sefer e'1Mk, en uzak serhadlerde as
ker ba~mda bulunrnak laz1md1. Meh
med PRfll. ise, kuf pe~inde ve para 
i~inde id1. 

U~iincu Murad, a.rtlk azm1~tl. Bir 
gun k1zdi. C>glunu si.innet eden cer. 
rah Mehmed p~yi da azletti. Har
kes h~yretler i~nde kaldl. Kendisine 
sebeb!ni sor.abilmek cesaretindc bu
lunanl!l.r sorduklan zaman k1saca ~ 
cevab1 verdi: 

- Kafiri nimet olamn hali boyle 
olur. 

Ar=ts1 ~ok ge~medi. Rumcli kazas
keri olan ~ Baki cf endinin ycrine 
gcc;en istanbul kad1s1 AU Qclebiyi de 
azletti. Yerine de ncdimesl ve Baffanm 
gozdesi Hubbi hatun mollas1 Muhid
din efcndiyi tayin cttirdi. Qilnkti: 
Adleylesin ol 1eh ki bula 1-Jakka tekarrii' 

Diyen Amasyall ~re, Venedikli 
Baffa ile yahudi ka11SI Ester Kfraya, 
Raziye kanlnra ve Canfcda hatun
lara ad:unalollI takarrilb etmi~tl. 

Azlin sebcbi de haks1zd!; o devirde 
h1ristiyanlar ve yahudiler kole ve ca
riye kullanamazlard1. 1559 da yahudl 
ve kasara taif asmda ne kadar esir 
varsa allnm1~, milsliimanlara satil
m1~t1. Ali ef endi yahudilerln tm~bu
bc cariyeler> kulland1kla11m haber 
ald1. Bir ka<; yas:tk~1 gonderip bir ild 
yahudinin evlerini bast1rdI. Zaten 
ayak taklm1 yagmac1hga hazirdI. 
Ortahk biribirinc kan~ti. Nihayet Alt 
cf endinin azlile fitne yabsh. Fnkat 
bu i~tc yabudi ka11s1 Kirt!mn da eU 
olduguna hi~ ~iiphe yoktu. 

.(ArkaSI var) 
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Bu haftaki lig ma~lar1 

Galatasaray - Be1ikta1 ma~1 haftan1n en enteresan 
ve miihim kar11la§mas1d1r 

Bu pazar, istanbul lig me.Qlanrun 
ikincl haftasm1 idrak ediyoruz. Bu id· 
rak kclimesini, iltizamla k11llanchk. 
Qunkti I.Ju lig mac;Ian icin her kaf a· 
dan degil amma, baZl kafalnrdan oyle 
::;csier c;1klyor ki, her paznr: «Qok ~il
kur, lig mac;lanrun bu haftasllll da id- 1 
:. ak ettik> diyecek hale geleceglmiz
den korkuyoruz. 

Bu pa.zarm en enteresan mn<;1 $eref ' '4 
~tadmdn Galatasarayla B~ikt~ ara- ,._~ 

anda oynnnacaktlr. Ge~en senenin ikin· , 
olslle ti~tincilsilnun yapacaklar1 bu 
mar;, lig ma~an mevsiminin ilk mil· 
him miisabakaSid1r. Bu haft.a ka~la~acak Galatsaray • B~lkta!i talamlannda yer Rlacak 

do .. rt klymctli Bu mag neticesinin hangi taraf lehi· oyuncu 
ue tecelli edecegini mutalea etmek il$in bir dc~ikligin avantaj fark.uu arttl- dlr. Gec;en mevsim oynatamadlgi en 
iki tak1mm vaziyetini bir kere gozden !°Ip eksiltecegini de ilave ederek her mtihim oyuncularlnl bu sene taloma 
g~hmek l:izimdlr: iki takuru ikendi ~nslarma b1raklyo- sokabilmckle miidafaaslnl ve bilhas-

Her iki takmun ge9en hafta yapt1k- iuz. sa hticum hattiru kuvveUi ve golcil bil 
Jan ma!flann neticelerine ve bu ma~ ~eref stadmda yap1lacak ma~lar- vaziyete getirm~ bulunmaktadlr. Me-
'ara ~1kard1klan taklmlarm ~Heline dan birl de Beykoz • Anadolu ma~- sclA Salt\haddinle ibrahimin hiicum 
bak1hrsa., mcvslmin ba~langicmda va- dlr. Evvelki pazar Anadolunun pek de hattma girmesi, bu hatti gecen sene-
ziyet, Galatasaraym lchine goriinmek- bek!enmeyen bir ~kilde 2-0 yenilmi~ ki becerlksizliklcrdcn bir hayll kur-
tedir. Hatta dlyeblliriz ki, Galatasa- olmllSl, neUcenin, Eylipten daha kuv- tarnu~t1r. Hticum hattmm en tehlike-
rn.y B~k~1. mevsimin ilerilemcsile vctli oldugunu zannettigimiz Beykoz Ii oyuncusu olan Rcbil topu ortald1g1 
~egirllecek tecrilbeler neticesinde Be· Iehine olacagiru tahmin ettirtiyor. zaman, liasun kalcslni tehlikelere dil· 
c ~kta~ taklmma istikrar gelmeden ya- Fenerbah~e stadmda yapllacak ikl ~iirebilecek kimscleri ~mcll yanmda 
' 1lruru~ gibiclir. c;unku Be~ik~m ge- ma~tan birinclsi Hilt\1 - Silleymaniye bulabllmektedir. Ayni ~ekilde, pasla-
·en haftaki taklmI goz onfine getirilir- tllk.1mlari arasmdrur. Hllfil, Gilne~ ta- nru verebllccegi ve kendllcrinden pas a
~ ge~en sene oyunculanndan Hakkl ile kmu kar~lSlllda birinci devrede goster- labilecegi kimselerin hatta girmi~ ol
Nurinin ve daha iki ki¢nin yerlerinl digi gayret ve mukavemctl, bu sefer has- mas1, Rebiinln yilkiinil de ~ok hafiflet
( jrt ycni oyuncuya b1rakn11~ olduk- mt daha zayif bir takun oldugu icin, m~ sayilabilir. Bununla beraber ~unu 
lanm goruriiz. Eger B~k~, baz1 fll'· Jkinci devrede de devam ettirilebllecek da hemen soy1iyellm ki, Giine~ln yenl 
~atlarda oldugu gibi, Hakkl ile Nurl- olursa, mac miltevazln ve hararetll o- hilcum hatti da henilz tam randlman 
yi bu ma~ta gene saflanna alacak olur- ;acak, netice hangi taraf lehine olursa verecek bir hale gelmemi~tir. Yanyana 
c-a diyecegimiz yok. Fakat bunu yap- olsun pek az !ark gosterecektir. pek az oynamak f1rsahm bulmu~ bu 
maz.sa veya yapamazs Be~lkta.fi taklmt Aynl stadda Fcnerbah~e _ Eylip ara- oyuncularm, birbirlerine iyice all~tJk-
g-crek miidafaada, gerek hiicum hattm- smda oynamlacak ma~m istanbul Ian zaman, istanbulun en km·vetJi ve 
da ik.i eskl ve tecriibeli oyuncusundan ~amplyonu Ieh\ne olacagma fiilphe e- tehlikell hilcum hatlarmdan birini te!J· 
mahrum dcmektir. Sonra De~ikt~m anemcz. Bunun1a. bcraber netlcenin ldl etml~ olduklru:m1 gorecegiz. 
cv\elki hnfta, Silleymaniye gibl nlsbe- Vefa macmda oldugu gibi 8-0 derecesin- Buna mukabil Topkap1 gen~Ieri de, 
trn zay1f bir taklm kar~ISmda aldlgt de bilyuk farkb olacaguu zannetmiyo- gecen seneye gore, memnuniyete de-
3-1 netice, hem mildafaasmda, hem hil- ruz. Qfinkil Eyilpliiletln Vefaltlar kn- ger bir terakki gostermi~lerdir. Elle-
cum ha.ttmda aksakllk oldugunu g0s- dar tecrilbell bir takun olmamakla be- dndekl sahayi, kilcilk de olsa, imkAn 
tercn ve pek parlak oltnayan bir ne- 1·aber daha enerjik ve daha siiratu ol- nisbetinde tanzim ederek eski !utbol-
t · cedir. Buna mukabil Galatasaray ta- dugunu zannediyoruz. cillelimizden Re!ik Osmarun antrenor-
l:munm, bilhassa hucum hatt1 ge~en Takslm stadlna gelince, burada yap1- lilgil altmda co.h~an bu gen~ler, bu ca-
mc·;sime gore daho. iyi ve daha miles- Iacak ilk kar~1l~a Vefa - istanbul- h~mala11nm ilk semeresini ikl hafta 
f"lrdlr. Galatasaray muhaclmleri ara- spor arasmda olacaktir. istnnbulspo- evvel istanbulsporu 6-4 yenmekle al-
smda en ufak frrsatlardan isti!ade e- run rneYslm b~mdan beri yapt1gi ge- nu11Inrd1r. Topkaplllla11n bu hafta Gil-
den :futbolciller bulunmas1, Galatasa- rek hususi m~lar neticesi, gerek lig ne., kar~1smda ayni talihe mnzhar o-
ray miida:fnasnun i~ni kolayla~tirmak- rnacmda Topkap1ya 6-4 yenilmesl, bu lacaklanm ummuyoruz. Ancak Giine~ 
tadlr. Bir arallk hastallg1 yilzilnden tak1mm, ¢mdilik hafif bir buhran ge- lilere de hatirlatalun ki, HllA.l ma~m-
Eahadan ~ekilmi~ olnn E~fagm tckrar ~irdiglni gostermektedir. Boyle olmak- da oldugu gibl durgun, agar ve kapah 
tak1ma girmesi ve gecen sene zayif gor- la berabcr istanbulspor - Vefa mac1- oynarlarsa onlar da Topkap1y1, llilali 
di.igiimilz Billendin daha gell~mili ol- mm da, miitevazin denilecek blr ~ekil- oldugu g1bi pek lmlay yenemiyecekler-
mas1 Galatasaray hiicum hattma blr de cereynn edccegi kanaatindeyiz. dir. Meger kl, lki haftadanberi daha 
hayli kuvvet vermi~tir. Taksim stadmda yapilacak son mac iyl Qal1~~ ve dalla sUraUi, ~1k blr o-

Biz vazlyeti gordtigiimiiz gibi yazdlk. Gilne~ - Topkap1 arasmdadrr. Gilne~ yun oynamaga al~ olsunlar!. 
lier iki taklmda yap1lacak herhangl gecen scneye gore ~k daha kuvvetli- Sadun Galip 

Gen el merkezin 
Eski~chir (Ak~am) - Futbolda orta 

dlkkatlne ~ampiyon nas1l 
yenildi? 

Istanbulun 
sahillerine 

6 T~rinisani 1936 

Marmara 
bak1§ • 

01r 

Harab ve ~oplerle dolnlllf kumkap1 sahillerinden bir goriinii~ 

Eski ~alrlerden birlsi: (0 mahller kl, yasak, arkada ise blnbir sefalete sah-
de.rya icredir deryayi bilmezler .. ) de- ne olmu~. ~1karl1 ~lkmazl1 pis ve dara-
mi~, bunu ne maksatla soylerse s0yle- c1k W.birenUerden hem dalai;1ka ythii-
.sin.. bugilnkti istanbul sekenesi i~ yor hem de guya sahili gl>recek bir 
bicllmi~ kaftan... mahr~ anyorduk .. i~te bu yegane e-

Cumhurlyet bayrammm iicilncU g\i- melimize b1r tiirlil muvaffak olama-
nil sonbahann en giizel gilnlerinden dtk. Hilsranle evlerimize dondiik. . .sQz. 
biri idl: Gomgok bir kubbe altmda ~tl- lerimde ufak bir mtibalaga oldugunu 
gmla~ak isteyen bir gilne~, rilzgarsiz kabul etmiyerek, muhterem karllerime 
ill.k bir hava... bizzat tecriibe etmelelini tavsiye ediyo-

Bu ii~ varhgm dl~andaki ciinbii!iiinil rum. 
pencerelerden seyreden dolruzdan on 
sekiz y~ma kadar tam be~ <;oeugun 
kabma s1gmayan iztiraplarma ac1d!m. 
Bunlar ic;inde bayram alaymda bayrak 
t~1yarak trampet <;alarak yapt1klan 
yilrily~iin yorgunlugunu unutmu~ fa
kat ne~esine doyamanu~ mahpuslar 
da vard1 .. cQ<>cuklar hava gil1.el degll 
mi? .. ~ dedim. Iztiraptan bulanm~ goz
ler birden klv1lc1m1andJ. ve bu gene; 
~ehreler hep blrden gilldii, cunkii mak
sad1m1 anlam1~lardl. 

cHaydi dedim, ~urac1ktan bemen de
niz k1yISma iniverelim.> 

Pek yakm bir yerden bahseder glbi 
soyledigim deniz k1y1sma iniverelim 
sOZUnil duyan ~u Binbirdirek cocuklan 
hayrctle biribirlerine bakmdllar, ~iln
kil onlar bir kan~ otedeki Kumkap1 .sa
hillel'ini hakikaten bilmezlerdi. 

Nihayet dedigimi yaptim. Fakat ne 
kadar pi~mamm. Bakuuz ne oldu: 
timid ve ne~e ile sokaga f irlayan bu 
yavrucuklar denizi Bogazda, Modada 
ve Kalam1~ta gormil~lerdi, bunlara pek 
yak1111m1zda dtinyamn en giizel bir sa
hili bulundugunu anlata anlata yiiri.ir
ken dort be~ defa c1kmazlara dald1k 
c1ktik, be~ alt1 defa. !;Ciplilklere saplan
dlk, burunlanmlZl tikayarak, etekleri
mizi toplayarak heyecanla deniz an
yor, blr tilrlil bulam1yorduk. 

Nihayet Kumkap1 ~op iskelesinden 
blr bahk~ kay1gma cammiz1 atarak 
denize R!;tldlk. gocuklar hfilA mcndil
leri ile burunlanru tlklyorlard1.. tam 
bu srrada bir c1ghktir koptu, kil!tilk 
dayanamarm~ ellni denize sokmu~tu.. 
bu ~gllgi koparmakta. hakll idiler, 
her ti.irlil milzahrafatm halitast olm~ 
bu pis ve bulanlk suya gi~ bir ell 
temizleyebilmek burada imk~nsizd1 .. 

Gozlerlmizi denizin enginlerinde, is
tanbulun giizcl slloetir:ide oyalayarak 

*•• 
~i~linin sinek tufanma ugradlgm

dan ~ikiiyet eden yurddn~larimm gU
rilltilsii bana ~aka gibi geliyor, eger 
~aka degil de cidcli ise yurdda~lanm 
emln olsunlar kl, f elaket yalmz ~~llye 
inhisar etml~ bir halde olmay1p umu
midlr. Nefsi istanbulun yegane sahlll 
olan Marmara sahillerl sekenesi i~te 
ooyle pislik ve muzahrafat i~inde yuz
mektedirler ld, bu iztrrap ve sefalet 
ytllardanberi devam etmektedir. 

Bu sahiller ki, on dokuzuncu asra ka
dar Turk istanbulun en muh~em sa
raylanm yablanm Ti.irk artistlerinln 
en gi.izel sanat eserle1inl canf cs etek
leline sard1rarak besleml~tl. On do
kuzuncu as1rda abidlerin kesmc t~ cl
darlanm s1vayan ~inilcrini badana 
eden kor bak1~1I imarclhk zihniyctinl 
bu gilzel sahile de bir demiryolu ge
tirerek yagll bir urgan gibi istanbuluo 
boynuna dolad1, ~ehrin hayatiyctinl 
bogdu. 

f?imdi bclediyemiz istanbulun ~op 
derdini, miihim hamlelere muhta~ ol
sa da biran evvel modern ve fcnni usul
lcrle hallctmek mecbill'lyetindedir. Du
mm icin her ge~en giln kendisinin ve 
binnetice halkm ve istanbulun za-
rarmad1r. 

Fe kat benim asll parmak basmak is. 
tediglm nokta: ~ehir pliinmda bu sa
hillelin imar1 meselesidlr. 

Anadolu ~mpiyonlugunu kazanan, gii.. 
r~!e gene orta Anadolu gtire~~ilerine 
kru·ci1 muvaffaklyetli neticeler elde e
den Eski~chir sponmda, son zaman
la1 da, bir durgunluk ba~gosterdi. Bu
nun yegane sebebi, gencl merkczce gas~ 
terilmesi Iazun gelen bOlge yeni b* 
kamnm gosterilmc~ ve bu hususta 
yaz1lan mektuplarm cevaps1z ~ 
olmas1d1r. Genel rnerkezin bir b~kan 
seciminde g0sterdigi yava~llk, ~ehrl
mizi faydall bir ~ok spor hareketlerin
den mahrum b1rakmaktad1r. ~imdiki 
halde yegAne temennimlz genel mer
kezin istegimizi nazan dikkate ala
rok yeni heyetimizi kurmak i~in bize 
yardlm etmesidir. 

kayahlann kafa vuru~lar1, topa ~lkl~
lan, yer tutu~lan, siir'at ve cnerjileri 
tistilndil. Eskisinden ~ok iyi bir ~ekle 
girmi~ olan Qankayayi tebrik etmek 
blr bor~tur. 

izmir (Ak~am) - Altmordu taklm1· biraz sonra Ahmed Rasimin m~hur 
run, 935-936 Izmir futbol ~amplyonlu- Sandlkbumuna clkt1k.. burada merhu-

Floryadan Sirkeciye kadar gcni~ blr 
caddenin a!(1lmas1 keyfiyetinin milt.e
hassIS mimar Prost tarafmdan d~il
nillmekte oldugunu gazetelerde hava
dis knbilinden okudum, gerci bu fiklr 
bcnim ge~en sene Ulus gazctesinde da
ha sonra bir istanbul gazeteslnde ii9 
makale ile ne~rettigim noktai nazar1ma 
tamamile uygun ise de i~ i~indc ol
mad1g1m i~in bir gazete havadisinin 
boyle milhim bir mesele Uzerinde ba
na katiyet !fade edemiyecegt de mu
hakkaktlr. Blnaenaleyh tekrara me-

••• 
Cumhurlyet bayrammda ~ehritnize 

gelerek idmanyurdunu ve Demirsporu 
sirn-;ile 4-3, 2-1 yenml~ olan Anknranm 
Qankaya tak1m1 haklnndakl intibalan· 

m1 iki satirla blldir~cegim: 
Canknya ~imdiye kadar u~ dart de

fu ~chrimlze gelmi~ ve her defasmda 
yenUmi~tir. Bu se:fcr Qankaya takl
mim tamamile dcgi~i~ gl.irduk. Ycni 
, e gen~ oyuncularmm hepsi de atletik 
kabiliyetle ve nefesleri iyi bir vnziyet-
te idi. Gallbiyctlerine bu enerji ve at- ~ 
letik kabiliyetle1i ~ok ynrd1m etti. gan· 

K. Yersel 

AK~AM: Eski~ehir bO!gesi bru;;kan1-
mn bir an evelgosterilccek spor fa
allyetlerine imkAn verilmesin1 genel 
merkezden dlleriz. 

lzmit ldman Yurdu 
izmit (A~am) - izmit idmanyur

dunun Yavuz ve filotilA. muhtellU lle 
yaptigi futbol ma~t r;ok gilzel ve sa
mimt oldu. 1dmanyurdu, 1zmirde ka
zand1gi muvaffak1yet kuvvetinln deli-
11 olan Yavuz muhtelitlni 3-1 yendl. 
Yavuz sayism1 penalbdan yaptl. 

Muntazam ~all~n izmit idmanyur· 
du yakm bir 'Zamanda memleket fut
boUlnde kendisine iyi bir yer temin 
cdeccktir. 

Umumt merkez bugOn 
topland1 

Tiirk spor kurumu umumi merkezl 
diln Ankarada toplannu~ ve bir~k ka
rarlar vcrmi~ti r. Kon u~ulan meseleler 
arasmda en rnilhimmini Berlin hesap· 
Ian tqkil ctmektedir. Milli kfuneye 
Hirnz eden bazi klilpler mura_~ha:s ola· 

gu~ nu aldiktan bir hafta sonra Altayla mu rahmetle and1m. Biraz sonra da 
ciondiik. yaptigi macta 3·0 yenilmesi izmir spor-

culan i~ln bir siirpriz oldu. Altmordu- DOnli~Umiiz daha !eci oldu, Yenlka-
. nun ~amplyonluktan bir hafta sonra P1 ile Kumkapi arasmda bu gilzel de-
bu magi yapmas1 bir taraftan kendl nlsl seyrederek yiirilyebilmek ipn a-
kuvvctlne ~ok gtivendigini, bir taraf- vuc icl kadar bir sahil bulamadlk. CO-
tan da oyunculannm Altaylllarla . sa- cuklarla birllkte bunu ararken baf1-

• . 
burum ld: Istanbulun ycgtlne sahlll 
olan Marmara klyilarmm blrlnci de-
1·ecede iman meselesinl ihmal et~ bllt 
imar plAru ne ~ldlde olursa olsun be
genllmemege mahkUIIldur. Ciinkii bu 
§ehir, hava,· giin~, hayat ve slhhat Ja
tlyor. miml oldugunu g'Osteriyordu. rmza gelmedik kalmadl, sahilde g~e-

~ok serl oynayan Altmordunun, kuv· =c=e=-k=y-=e11:r•y=o•k,'-=tr.en...my1:.o.1un_d_a_yfu'Um ___ •__. ______ M•i=m•ar=··· S=edat=====Q=et=in=ta~r::::::. 
vetli bir miidafaa kar11ISmda Altay ka· 
lesini pek az tehclit cdebllmesi, lehine 
verilen Ud penalbyi ~1rmas1, buna 
mukabil kendl aleyhine verilen penal· 
tmm Vahabm kard~nin ayague gol 
olmas1, ikincl devredekl tehlikell akin• 
larma ragmen Altaym bir gol daha ~1-
karmasi, 2-0 magh1p vaziyete d~Unce 
Altayhlarm daha emniyetle oynamaa1 
ve nihayet oyunun sonlanna dogru 
blr gol daha ~lkaran Altaym miidata· 

aya ~ekilmest, ~ampiyonun ma~lftbiyeU
le biten bu mai;m en canll safhalancbr. 

•19'n11111111111111111111n111n1111u111111nn1u11111111111a1nu1111111111ruma-

rak 1stanbul spor ldarecisl Hamdlyl 
milmessll olarak gondermi~erdir. Bu 
hususta Hamdl umumlmerkezle temas Bahkesir muhteliti 
edecektir. Bu lmsusta bir haber alma- Bu taklm, g·e~en hafta Ba11kcsirde general Ali Hikmet stadlnt dolduran 
Ill.ilffil~hr. .. 

1 
blnl~Lc..e h~J.k O!l~'lde Ballke_sh·in misafiti Qanakkale muhtelitini 5-0 yenm~tir. 
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Her a~am 
bir hikaye itikat 1 I 

Birisinin babl itikatlara inand1gt
ru gordtigum zaman i~lmdc garib bir 
habra canlamr. Baz1 adamlar sofra
ya tuz dokliliirse ugursuzluk gelecc
~c inarurlar. Bazilanna dilnyay1 
verseniz on ii~ ki~i sofraya oturmaz
lar. Sonra bu yapbklarma kendileri \ 
de utamr gibi: 

- Kusura bakmay1mz, ben itikad 
edcrim! derler. 
i~e bu babl itikadlara ne zaman 

tesadilI etsem i¢mde bizim l?iikriiyii 
habrlanm. Qiinkii 0 da ooyle batil 
bir itikad yiiziinden diinyanm en gii
&el bir kachmm elinden ka~rrd.I. 

Bedia hakikaten giizcl bir kadm
dl. Onu bir kerc mayo ile piajda go
renlcr i~ artik b~ kadmlnrm 
gilzelligine hayran olmak biraz zor
~rdl. 

~tikru giizel bir kirmlZl spor oto. 
mobili al1m~t1. Bir de Bakirkoyle Ye
¢lkoy nrasmda, eskiden bi! ingiliz 
mah olan gilzel bir ko~kU sc.tm alm1~
tl. Biltun arzusu giizel Bcdiayi bir kere 
kmuzl otomobile bindirmek, dol~
tmnak, sonra da bu ko~ke davct ede
bilmekti. 

Arbk .Bediamn ~i b1rakmaz 
oldu. O kadar 1srar etti, o kadar 
yalvard1 ki guzel kadm bu davetle
rin birini kabule mecbur oldu. 
Eger a~amm alaca karanl1gm
da birisi tesadilfen Ye~ilkoy ~o
sesfnden ge~ecek olsa idi, yolun orta
smda gilzel bir k1rm1z1 otomobilin 
durmu~ oldugunu gordiirdi.i. Yak1~1k
ll bir deli.kanll rnotOriin ell~ kapagm
dan i~criye ba~ uzatm1~, bir ~ey
ler kan{itmp duruyordu. Otornobilin 
1~inde giizclligi bi.itiin istanbulun 
agzmda gezen Bedia ne~cli yiizii, de
rin bakl~1 gozlerile rahat rahat bek
liyordu. Nihayet seslendi: 

1 ~::1~ •. ? - NasI , .,.wu·u. 
- Herhalde, buradan kolay kolny 

kmuld1yam1yacag-Iz. Bir tilrli.i bozuk. 
lugun nerede oldugunu anllyamiyo
rum. 

- A! Korkanm ben... Boyle ktr 
ortasmda ne yapanz? 

- Bir ~are buluruz elbet. 
- Nasil ~are? 
- ~urada, tepedc bir ko~k var, 

gorilyor musunuz? 
- Goriiyorum. 
- Benim o ko~k. 
Bedia hayretle sordu: 
- Sizin mi? 

- Evet. Oraya gideriz. Yiyecek blr 
feY hazirlatmz. Biz yemek yerken de 
bal1~ivan gider, bir otomobil allr gc
tlrlr. 

- Garib tesadiif. Kader! 
- Ne dediniz? 
- Kader, dedim. 
- Ned.en dolayi? 
- Hi<;. Mfmasiz bir ~ey. Haydl gi-

delim ko~c. Beklernekten fayda yok 
burada. " 
Gen~ kadm arabadan indi. Etra-

e . ____ .ss= ~· * -J 
fma manall manall bakm1yordu. 
Sordu: 

- Kimden aldm1z bu ko~kil? 
- Mitat beyin veresesinden. 
- eyimdi anllyorum! 
Oen~ kadm sustu, durdu, d~i.in

dil. Sonra, yava~a: 
- Yiirilyelim, dcdi. 
Her ~ey ~ilkriiniln tahmin ettigi 

gibi daha dogrusu, hazirlad1gr gibi 
cercyan etti. iginde bi.iyiik bir saadet 
hlssediyordu. ~akal~rak yernek ye
cliler, i!;;tiler, ~radan buradan ve 
bilhassa a~ktan konu~tular. 

!?ilkriiniin plan1 gayet muvaffak 
olacak gibi goriiniiyordu. Bah~van 

kolay kolay donemczdi. 
Yemek bitince, gene; kadm, biraz 

heyccanh bir halde ayaga kalkt1, evin 
i<;inde dola~aga ba~ad1. Duvarlar
daki resirnleri merak ile seyrcdiyor
d u. Birdenbire, bir resmin onunde 
h1~lnrmaga b~ach. 

- Kader! Kader! diyc agzmdan 
kesik kcsik kelimeler giklyordu. 

~ilkrii sikllmaga ba~Iarn1~tI. 
- ikinci defadrr bu kelimeyi tela.f

fuz cdiyorsunuz, dedi. 
Bcdia goz ya~larile perdelenmi~ 

gozlerile dostumun yiizilne baklyor
du. Nihayet: 

- Size her ~cyi anlatmak en iyisi 
olacak, dcdi. 

Kendisini bu kadar milteessh eden 
rcsrnc derin bir ~fkat ile bakti. 

- Bu, Mitatm resmi, degil r.1i? de
di. 

- Evet. Kcndisini tamyor rn1yd1-
ruz? 

- <;ok iyi tamrchm. Beni severdi. 
Ben de onu severdim. Heniiz aramiz
da hie; bir milnascbet yoktu. Bir gi.in 
beni otomobil ile bir gezintiye davet 
ctti. Otomobil bir pan yapb. Tam si
zin otomobilin sakatland1g1 nokta
da ... Arabadan indik, bu ko~ke dogru 
yiirudilk, o zarnan bu ko~k onundu. 
Bir ingilizdcn ycni alm1~ti. Bahgiva
m bir otomobil bulmaga gonderdik. 
Biz yemek yemege ba~Iadlk, tabii bu
giinkii gibi... 

- Sonrn? 
- Sonrasi... Ne olacak? A~k ve 

c;Ilgmhk... Bana bu parun rnahsus 
yap1lrm~ bir f?CY oldugunu itiraf et
ti. Burada son dereccde rncsud bir 
ka~ saat geQirdik. Avdettc ... 

Gene:; kadmm sustugunu goriince, 
~ilkrii heyecan ile sordu: 

- Avdette bir ~ey mi oldu? 
- Avdette otomobil devrildi. Ben 

J.~tuldum. Fakat Mitat oldti. 
f?ilkrii sapsan kesildi. Agzmdan 

on ii~ elil mlktan uzanmI~ bir: 
- Yaaaa! .. <;1kti. 
Garib bir ifade ile gen~ kadma ba

klyordu. Tern.~ i~indc: 
- Biraz bekleyiniz, lutfen, dedi. 
D~n f1rlad1. Ko{ikten ~1kh. Ko~a 

ko~ otomobile gitti. Volana oturarak 
arabayi kumldath ve olanca si.irati-
le ka!tmaga ba~ladl... Hikayeci 

KEMAL REiSiN iSPANYA 00Nii$0 
Yuan: ISKENDER F. SERTELLI 

- Her ~eyl dii~ilndilk .. fakat, kap
tan Gaston bizden once de oraya bir
ta~ 2abit daha ~irmaga muvaffak 
olm~tur. 

Knptan Gaston saze kan~t1: 
- Benim kale varo~lan dibinde 

bildigirn gizli yollan ~ytanlar bile 
ke~fetmemi~tir. Bu iki delikanhyi 
oraya ka~mnaga muvaffak olamaz
sam, paralanm geri verecegim. 

Kernal rcis gilldi.i: 
- DU~man onlan sahil boyunda 

yakalarsa, altmlan geri verecek kim
se bulabilecek rnisin? 

Gaston uzun b1ylklanru ka~t1ra
rak cevap verdi: 

- Ben bu i~ yalruz para i~in yap
m1yorum, amirall Benim de camm1 
yakhlar.. babam1 engizisyon mahke
mesine verdilcr .. zavall1 ihtiyar adaIItt 
cagizi - niasum olarak - diri diri atel?
te yaktllar. Ben bu cinayeti oliince
ye kadar affedemern. Ve bunun i~
dir ki, kral Ferdinanddan da, krali~e 
Ellzabelden de.. has1ll onun biltiln 
e>rdusundan oc almaga and i~tirn. 

Sonra birden iri ba~m yere igdi.. 

No 7 

kendi kendine hornurdarur gibi, soz
lerine bir k~ kellme daha ekledi: 

- isterseniz, verdigi altmlan erna
net olarak size b1rakayim .. ibrahimle 
arkada~run Malka kalesine varchk
lanm duydugunuz zaman paralan 
ban.a verirsiniz I. 

Kernal reis bu teklife rnilsbet ce
vap verdi: 

- Peld, dedi, oyle olsun. Bu gece 
kay1gm1 sana teslim edecegim. Bu 
iki fedai ve kahraman zabiti Malka
ya gotiir .. donti~te buraya ugra vc 
bize bu i~in sonunu bildir! Biz de bu 
suretle hem rneraktan kurtulmu~ 

oluruz, hem de senin p2ram lade cdc-
1·iz. 

Gaston gernisinde saklad1g1 parala
n getirdi.. Kemal reise teslim ctti. 
:;;irndi iki Endiiliis zabitin:n Malka
ya gitmesi i~i daha ziyade temin al
tma almrnl~ oluyordu. 

Kemal reis, Salinah kaptamn pa
ramm emanet olarak almakla, yarm 
i~in, rni.ihim bir adamm donanrnaya 
her hususta yard1m etrnesini temin 
etmi~ti. Gaston Endiilils ve ispanya 

BULMACAMIZ 
6 T~rinisani 936 Cuma 
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Istanbul komutanhgi I 
Satmalma Komisyonu llanlan 

istanbul: Ogle ne~riyatl: 12,30 Plii.k-
Ja Tilrk rnusikisl, 12,50 Havadis, 13,05 2 

PIAkla hafif mi.izik, 13,25-14 Muhtelif 
plak ne~riyati. • 

istanbul komutanligma bagh 
• 

birlikler ihtiyac1 olan 15500 kilo 
~kirdekli kuru iiziim a~1k eksilt
me ile 13/11/936 cuma giinii sa· ~am ne~riyati: 18,30 Caz: Plakla, 

19,30 Spor milsahebeleri, E~ref ~efik 
tarafmdan, 20 Ti.irk musiki heyeti, 20, 
30 Vedia Rlza ve arkada~lan tarafm
dan Turk musikisi ve balk ~rkllan, 
21 Bayan ElSestangel tarafmdan piya
no solo, 21,30 Orkestra, 1- Mozart: (T1-
llsrmll Fltit) uvetilr, 2- Fetras: (Tanz
lust Auf Der Aln.), 3- Tschaikowski: 
(Son bahar 9ark1S1), 4- Verdi: (La Trav
yata) dan par~alar, 5- Rich, Strauss: 
(Rosenkavalier), 6- Dvorak: (Piiru
yan), 7- Lecok: (Girofle Girofla) dnn 
par~alar, 22,30 Ajans havadislcri, 23 
Son. 

7 Te~rinisani 936 Cumartesi 

istanbul - Ogle nei;;riyati: 12,30 
Plakla Tilrk musi!::isi, 12,50 Havadis, 
13,05 Plakla hufit milzik, 13,25 - 14,00 
Muhte!if plak ne~riyat1. 

Ak~am ne~!!yab: 18,30 Arnbasa. 
dorden naklen varyete milzigi, 20,00 
Saz heyet.i, 20,30 Mlizeyyen ve arka
da~lan tarafmdan Tiirk musikisi ve 
halk ~arklla11. 21,00 Plakla sololar, 
21,30 Orkestra. 1 - Thomas Minyon
dan) parcalar, 2 - Haydn (Serenat), 
3 - Drigo (Tarla ku~) vals, 4 - Mas
senet (Les Erinnyes) 1. La Troymmes 
2. Satilrnale. 5 - Delibes (Coppelia), 
6 - Rimski - Korsakoff (Sadko) ~nn
son Endu, 7 - Svendsen (Ensekten) 
dans, 8 - Lehar (Frederik operetin
den par~ar), 9 - Lehar (Elsoser 
Kind). 22,30 Ajans havadisleri, 23,00 
Son. 

Nobet~i eczaneler 
Bu a~am nobet~i eczaneler ~un

lardtr: 
$i~li: Asim, Taksim: Kilrkciyan, 

Firuzafjada Ertugrul, Kalyoncu
kullukta Zafiropulos, Beyoglu: 
istikldl caddesinde Galatasaray, 
Tilnelde Matkovic;, Galata: Ok!;U
musa caddesinde Yeniyol, Fmdil~ 
lzda llfustafa Nail, Kasirnpa~a: 

Vasif, Haskiiy: Halzcwglunda Bar
but, Eminonii: Husn'{l Haydar, 
Heybeliada: Halk, Bilyiikada: 
Halk, Fatih: Saraghanede ibra
him Halil, Karagiimriik: ltfehmed 
Fuat, Bakzrkoy: lstapan, Sanyer: 
Asa/, Tarabya, Yenik()y, Emir· 
g(m, Rumelihisarmdaki eczaneler, 
Aksaray: Yenikaptda Sanm, Be
~ikt~: Vidin, Kadzkoy: iskele cad
desinde Sotiryadis, Yeldegirmenin
de ilc;Zer, Uskiidar: Ahmediye, Fe
ner: Balatta Merkez, Beyazit: 
Cemil, Ki.i~iikpazar: Yorgi, Sa
matya: Yedikulede Teofilos, Alem
dar: Cagalogltmda Abdiilkadir, 

l $ehremini: Ahmed Hamdi. 

sularmdaki biltiln gizli koriezleri 
~k iyi bilen milthi~ bir deniz korsa
ru idi. 

Gaston, Kernal reise her hususta 
yard1m edcccginl vadetmi~i.. sozle
rinde gok samlmi goruniiyordu. Ya. 
Ian soylemi~ vc hileye sapm1~ olsay· 
ch, ~iiphesiz ki para meselesinde bu 
kadar milsaid teklifte bulunmazd1. 

Zaten ibrahim ~lir de Gaston 
hakkmda Ttirk donanmasi amiraline: 

- Kcndisindcn istifade etmcyi ih
mal etrneyiniz! 

Tavsiyesinde bulunmu~tu. 

J 

O giln ak~ama dogru kaptan Gas
ton, amirale veda etti.. yolculanm 
eski y<?rlerine yerle~tirdi.. ve yelkeni
ni l?i~irerek Mayorka limamndan ay
nld1. 

-2-
YANIK RUSTEl\I VE SEVGiLiSt.. 

Yamk Ri.istem .. 
Ona bu ad1 arkada~lan takrn1~h. 
Rilstcm yirrni sekiz y~nda, uzun 

boylu, yakl~1kll bir denizciydi. Ccza
yirde Salih rcisin maiyetinde yillarca 
denizde dola~m.1~, Olilm ve izhtaba 
gogils germege alI~1~b. 

Ri.istern Oezayirden istanbula d6n
dilgi.i zaman Azapkap1smdaki sna 
evlerden birinde oturan Dilreh~n 

adll bir klz sevmi~ti. Fakat, Rilstem 

s 

6 

1 

8 

9 

Soldan saba : 

1 - Zarif, asil (5) Muzari (2) 
2 - Kalburdan ge~irmek (6) 
3 - Biiyilk bir bal1k (6) 
4 - Geni~ aksi (3) 
5 - Bilgi, fen (4) Cera (3) 
6 - Nida (2) San (S) 
7 - ~ans (4) Cin (4) 
8 - Seccade (5) At yavrusu (3) 
9 - ~art edab (5) Nida (2) 
10 - Musiki aleti (3) Gelir (4) 

1 - <;ak1hnca yanan (6) 
2 - :;;aka (6) 
3 - Sakll degil, anl~1lan (5) lstlh-

za (4) 
4 - isim (3) Sahip (5) 
5 - ~imal geyigi (3) inan (4) 
6 - Sanayide kullamlan, toprak-

tan !;;Ikan madde ( 5) 
7 - Dahi (2) iztirap (4) 
8 - Alacag. bilmek kudreti (7) 
9-Huzur (4) 
10 - Me~gul (10) 

GEQEN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga 1 - Diikkan - Bol 2- Da
mar 3 - im - Ta 4 - Ishk 5 - Kan 6 - Agu
Leke 7 - Tasal1 8 - incit 9 - Kuru - Ere 
10 - Zcr - Ezmek. 

Yukardan ~ag11- Davul-Ak 2-At 
- Uz 3- Kadirga - Re 4 - Uskur 5- Adil 6-
Narnlk - Lime 7 - Kahn 8 - Ba - Ne -
Cem 9 - Orta - ire 10 - Peltek. 

t 14 de ihalesi yap1lacakbr. Mu
hammen tutar1 2790 lirad1r. ~art· 
namesi komisyonumuzda goriilebi· 
lir. tsteklilerin 210 lirahk ilk temi· 
nat makbtizu veya mektuplan ile 
beraber Fmd1khda komutanhk sa· 
tmalma komisyonuna gelmeleri 

(2573) 

* ~atalca Miistahkem mevki era-
bntn ihtiyac1 olan 8200 kilo kuru 
ii.ziim a~1k eksiltme ile 13/11/936 
cuma giinii saat 14,30 da ihalesi ya
p1lacakt1r. Muhammen tutar1 1558 
lirad1r. Sartnamesi komisyonumuz.. 
da goriilebilir. lsteklilerin 117 lira· 
h.k ilk teminat makbuzu veya mek
tuplan ile beraber Fmd1khda ko
mutanhk aatmalma komisyonuna 
gelmeleri. (2574) 

* Ccbeci hastanesi ihtiyac1 olan 29 
kalem alita talibi ~1kmad1gmdan 
13/11/936 cuma giinii saat 15,30 
da pazarhkla ihalesi yap1lacakttr. 
Muhammen tutar1 4368 lira 70 ku· 
ruttur. $artnamesi komisyonumuz
da go:'iilehilir. isteklilerin 328 lira
hk ilk teminat mektubu veya mak
buzile beraber f md1khda komutan
hk satmalma komisyonuna gelme· 
Jeri (2575) 

AKB 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplar1 blltiin 
mektep ldtaplar1 ve k1rtasiyeyi 
ucuz olarak A K B A mliesse-
1clerinde tedarik edebilirsiniz. 

Telefon : 3377 

«;eligin en scrti oldugundan ~ok kolayhkla ve tatllhkla ou· dak1kada tiras 
eder. Dtinyanm en kuvvetl! \'e has.sas mikroskop Aletile mukeITcr suret~ 
ted.kik olunduktan sonra piyasaya ~kanlmi~1r. Ne Fransizlar, ne ingiliz. 
le.r, ne de Amerikaltlar, ne de biltiln dilnya aymru yapamaz. AlAmeti !ari
kasile ihtira beratl vardrr. 

Paslanmaz Hasan br~ b1~agi rakiplerini ~1rtm1~ ve her bra~ bI!;;'lfP 
fabrik::i.s1 paslanmaz yapmak istemi~tir. Fakat bu i~ kolay olmadlgmdan 
hicbir f::i.brl!._a muvaffak olamam1{itlr. Ynh11z Almanyada Fazcn vc Tiirk'ye
dc yalmz Hasan tira~ b1ca{P muvnffnk olabilmi~tir. Has:in mnrkasun ara
ym1z; israr ediniz. Fiati: Paslnnmaz Hasan Tra\) b1~ag1 10 adedi 50 kuru~a. 
Hasan Tra~ b1~ag1 10 &dedi 35 kuru~a. Hasan deposu: Ankara, istan-
bul, Beyoglu. 

sevgilisine kavu~mad1.. Dtireh~an 

o ytl i~inde yaprak dokiimil mevsi
minde ince hastahktan oldil. Rilstem 
onun arkasmdan ayla.rca goz ya~1 
dOkcrek, inUyerek aglaIIll\)b. 

Rilstem, art1k kara topraklann al
tma gomillen sevgilisi Diire~

dan b~a bir kadm scvmemege and 
i~i. iki yildanberi ~ bir mah
IOkla yanyana, kar~1 kafl?1ya gelmek
ten bile ~ekinirdi. Onun kalbinde ol
dugu kadar hayalinde de y~yan blr 
tek: gfrzel k1z varch: Diirehi;;an. ~
di o da toprak altma g~mfi\> ve Riis
tem bu aCikh oliimden sonra her fiCY· 
den elini ~-

Riistemin biltiln omrii deniz iis
ti.inde ~lyordu. Karaya ayak basm
ca bir kadmla kacyl~ak ve se~
QC~ gibi, i~inde bOyle bir vehm ve 
korku varch. 

Mayorka adasma geleli u~ hafta 
oldugu halde Riistem donanmadan 
ayr1hp - ardaka~lan gibi - karaya in
mege ve ahu bakl~h Endiilils dilber
lerile gonill eglendirmege yeltenrne
ml~ti. 

Rilstem, tamnm1~. i{;giizar ve ce
sur bir gemici oldugu i~in, Kemat 
re.is, istanbuldan hareket cdcrken 
onu yamna nlm1~tJ.. Riisternin arniral 
gemfsinde hatmm sayarlardI. 0 da• 
ha gcn~ti .. :fakat, tecri.lbesi ~ktu .. 
cesurdu.. merddi.. at1lgand1.. bfiyiik· 

lerine sayg1 vc sevgi ile baglamr ve 
iizerinc ald1g1 i~i canla ba_i;;Ia gorilr
d ii. Kemal reis bir gun ondan b~hse
derkcn: (Rustcm, bcnim sag elimdir.) 
demi~ti. Rilstemi btitiln arkad~an 
sevdl~ i~indir ki, onu, reisin bu sO
ziinden otiirii hi~ kimse k1skanma
nu9h. 

Yamk Rtistem bir giin ikindi vak. 
ti naSilsa - arkad~lannm isrnrma 
dayananuyarak - adaya !;;Ikt1. 

Mayorkamn QOk ~irin ve ye~il sa
hillerinde boydan boya ballk~1 cvleri 
ve meyh:meleri s1ralannu~ti. 

Miislfunan halk adarun merkezin
de otururdu. 

Sahilde h1ristiynn yerlilcr yerle~-

~-
Ballk~llk Mayorka adammn en 

~k kftr getiren ticaretlerinden biriy
di. Bu adanm hiristiyanlan arusmda 
ispanynnm bir ~ok yerlerinden gelip 
buraya yerle~i~ kimselcr vnrd1. 

Gemicller her devirde ve her yerde 
oldugu gibi, burada da karaya ayak 
basmca adamn sefahet ve eglence 
yerlerine dalm1~ard1. · 

iki arkada~. sahil boyunda duvar
lanm dnlgalann dovdiigu ki.i~ilk bir 
meyhaneye girdiler. 

Ortahk henilz k:irarnu~ti. 
Ti.irk denizcileri adadn nnc!l.k ge

cc yansma kadar kalabiliyorl:lrdt. 
(Arkas1 vart 
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Grip, nezle, ha~ ve di~ agr1lar1n1n kat'i ilac1 KESKiN Ka,eleridir. • FOSFATiN NECATi 
<;ok k1ymelli bi r bebek g1das1d1r. 
Bununla b~slenen yavrular tom
bol ve kuvvetli ne~eli olur. 

KU PON LU· VADELi · MEVDUAT 

A. 

HER· AYIN · 8iRiND~ · PARANIN • l='"Ai Zi ·VE RiliR 

ADAPAZARI 

·TURK TiCARET BANKAS.1 

I . 
Kilo 

800 
1300 

90 
120 

2310 

I Istanbul beledlyesl lllnlar1 

Cerrahpafa hastanesine 
Haseki hastanesine 
Beyoglu " 
Zeynep Kamil hastanesine. 

I . I 

Hastanelere 937 May1s nihayetine kadar liizumu olan re~el miiteah
hit nam ve hesabma a~1k eksiltmeye konulmu~tur. Bir kilo re~ele 62 
kuru~ fiat tahmin olunmu~tur. ~artnamesi levaz1m miidiirliigunde g&
riilebilir. lstekliler 2490 No. lu kanunda yaz1h vesika ve 107 lira 42 ku
ru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/11/936 perfembe 
giinii saat 14 de daimi enciimende bulunmahdirlar. (B.) (2592) 

* Belediye hastanelerile miiessesahna liizumu olan 29010 kilo beyaz 
sabun (20 kilo su ye,il sabundur.) Kapah zarfla eksiltmeye konulmut
tur. Bir kilo beyaz sabuna 37 kurut ye~il sabuna 25 kuruf fiat tahmin 
olunmuttur. ~artnamesi levaz1m miidiirHigiinde goriilebilir. Eksiltme 
12/11/936 pertembe giinii 1saat 16 da daimi enciimende yap1lacakbr. 
fstekliler 2490 No. lu kanunda yaz1l vesika ve 804 lira 85 kurutluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarm1 havi ka· 
pah zarflartm yukarda yaz1h giinde aaat 15 fe kadar daimi enciimene 
Yermelidirler. (B.) (2591) 

* Beherinin muhammen fiat1 Ad et 
4 Koltuk 35 

12 Sandalye 7 
1 Tek koltuk 20 
5 Kuma, perde 40 •••••• 

46 Daireler i~in perde 230 Maktuan 
5 Koltuk ve kanape tamiri 60 » 

20 Elbise asku1 1 
Fen i,leri miidiirliigii i~in liizumu olan yukarda cins ve miktarile ma

hammen bedelleri yaz1h mefrutat ve tamirat a~1k eksiltmeye konulmuf" 
tur. Ketif evrak1 ve 'artnamesi levaz1m miidiirliigiinde goriilebilir. ls
lekliler 2490 No. lu kanunda yaz1h vesika ve 56 lira 55 kurutluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 12/11/936 per,embe giinii sa-
at 14 de daimi enciimende bulunmahdirlar. (B.) (2589) 

Siimer Bank 
Umumi Miidi.irliiii.inden : 

Liselerin 1930 • 1936 mezunlarmdan imtihan ile 

25 - 30 memur al1nacakt1r. 
imtihan 25/11/936 ~artam'ba giinii yap1lacakbr. Matbu 

namenin Ankarada umumi miidiirliikden, lstanbulda Siimer 

tubesinden ve diger mahallerde Siimer Bank miiesseselerinden is

tenmesi ilan olunur. 

I Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanJar1 f 
Milli Miidafaa Vekaleti Deniz Levaz1m Merkez .sat1nalma komi1yo

nundan: 
Cinsi Miktar1 Tahmin 

bedeli 
Lira 

Miinakasa giinii ve aaati 

Mazot 600 ton 9600 7 /11 /936 saat 11 de 
Kardif komiirii 1000 ton 11160 7/11/936 saat 11,30 da 
1 - Tonlar1 ile tahmin bedelleri yukarda yaz1h Mazot ve kardif k3-

mii1·iiniin pazarhkla miinakasas1 hizaamda yaz1h giin ve 5aatlerde An
karada Milli Miidafaa vekaleti binaamdaki komisyonumuzda yap1la
cakbr. 

2 - .$artnamesini gormek isteyenlerin her giin ve miinakasaya it
tirak edeceklerin belli giin ve saatte komisyon bafkanhgma miiracaat-
lar1. (2654) 

l_selimiye Askeri Satlnafma Komisyonu r 
1 - Evvelce kapah zarf usulile iinakasast yapilan 19000 kilo .sade 

yagmm fiyah uygun goriilmediginden 11 /11 /936 ~artamba gilnii saat 
15 de a~1k eksiltme suretile miinakasas1 Selimiyede Askeri satmalma 
komisyonunda yap1lacaktir. 

2 - Sade yagm1n muhammen bedeli 18262 lira 80 kuruftur. Temi
nati muvakkatesi 1369 lira 71 kuruttur. 

3 - Teminatlar vaktinden evvel komisyona yatir1lm1t ve fartname
nin 4 maddesinde yaz1h vesikalar1 taliplerin beraberinde getirmeleri 
farthr. 

4 - $artname her giin komisyonda goriilebilir. (2525) 

Bursa ipek Bocekciligi Enntitiisii 
Miidiirliigiinden : 

Enstitiiye bagh Kondisyonman miiessesesi i~in takribi tutan 2950 li
ra olan ii~ tane elektrikle teshin edilir. tpek Kondisyonman aletlerile 
bir tau seripilan ve bir tane de 200 kiloluk hassas baskiiliin a~1k eksilt
meil 16/11/936 pazartesi giiniine kadar uzablm1~br. isteklilerin ayru 
giin saat 16 da eksiltme i~in enstitiideki satm alma komisyonuna miira
caatlan ilan olunur. (2705). 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

Galata Tahir ban 3 ilncil kat 
Tel : 44991-2-'3 

Svemka Orient Ltnien Gothenburi 
Gothenburr, Stokholm, O.lo Dantzir. 

Cdynia Copenhar Abo Reva1 v.e biltUn 
Baltilt llmanlar ~tk ve Karaden.iz b&fh· 
• limanlan a'rulnda 1 S rUnde bir ui· 
met vo avdet ic;in muntazam po.talar. 

Cdynia • O.Otzir - Gothenburs •• 
p.lodan beldenen vapurlar. 

Nordland vapuru 5 T. saniye dogru 
Gunborg vapuru 7 T. saniye dogru 
Birkaland vapuru 16 T.saniye dogru 
~ alunda latanbuldan Haml>urr Roter· 

"am • Kopenhq, Gd.ynia Gothenberr. 

D~tzis - Stokholm, vo O.lo, limanlan 
kin harelr:et edecelr: vapurlar. 

Nordland vapuru 6 T. saniye dogru 
Gunbor vapuru 7 T. aani,ye dogru 
Briknland vnpuru I 7 T.saniye dogru 

Fazla tafailat i~ Galata'da Tahir ban 

! lincii .katta kain acentahgma miiracaat. 
Tel: 44991-2-3 

Kanzuk meyvn tuzu en hoo 
meyva usnrelerile haz1rlanm1~
hr. Hazm1 kolayla~ttrar. fnkt· 

baz1 izale eder. Kam temizliyerek 

viicuda tazdi:k. \'e canhhk bah,_ 

eder. 
1NG1LIZ KANZUK ECZANF.St 

BEYOC.Lu· - tsT ANBUL 
.......... Ell ............ lllii 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI ILANLARI 

150 ton hint yag1 pazarhkla ek
isiltmeye konulmu~tur. Muhammen 
bedeli 102645 lira olup ilk teminat 
para&1 6382 lira 25 kuru,tur. lhaleai 
11/11/936 per,embe gunii saat 14 
dedir. Fenni ve idari tartnamesini 
almak iateyenler 515 kurut muka
bilinde M. M. V. Satmalma komia
yonundan alahilirler. Pazarhga gi
receklerin 2490 sayih kanunun 2, 
3 iincii maddelerindeki belgelerle 
pazarhk giin ve saatmda Ankarada 
M. M. V. satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (423) (2499) 

* Belier ~iftine bi~ilen deri 430 ku-
rut olan yuz bin ~ift erat kundu
ras1 kepah zarfla eksiltmeye konul
muttur. Kundurnlar yerli fabrika
lar mamulah olacakhr. lhalesi 9/ 
ikinci tefrin/936 pazartesi giinii aa
at 15 dedir. ilk teminall 20950 li
rad1r. ~artnamesi 21 lira 50 kuru~a 
M. M. V. Satmalma komisyonun
dan ahmr. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 say1h ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
yaz1h belgelerle birlikte teklif mek
tuplanm ihale saatinden en az bir 
saat cvvel Ankarada M. M. V. Sa
hnalma komisyonuna ''ermeleri. 

(409) (2348) 

* Pazarhga dokiilen 550000 kilo 
fahrika ununun tahmin hedeli 66000 
lira ilk teminah 4950 lirad1r. Pa
zarhk miiddeti nihayeti olan 14/ 
lkinci tetrin/936 tarihine kadar ta
liplerin hergiin Erzincanda Aske
ri satmalma komisyonuna miira
caatlar1. ( 446) (2723) 

* A~1k eksiltme ile 7000 kilo sabun 
almacakt1r. Eksiltmesi 10/tkinci 
Te,rin/936 sah giinu saat 16 dad1r. 
Ilk pey paras1 210 lirad1r. Bir kilo
sunun muhammen fiatt 40 kuru,. 
tur. ~artname ve evsaf1m gormek 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

Istanbul Deniz Y ollama miidiir
liigu emrinde bulunan miidaf aa 
me.vunas1 i~in ahnacak 60 heygir 
kuvvetinde bir motor ile vaz'iyesi· 
nin n~rk eksiltmesi 22/Birinci ka
nun/936 isah giinii saat 14 de Top
hanede sahnalma komisyonunda 
yap1lacakbr. Tahmin bedeli 3228 
lirad1r. ilk teminah 242 lira 10 ku
ruttur. ~artname ve ke~fi komis
yonda goriilebilir. lsteklilerin belli 
sa~tte komisyona gelmeleri. 

isteyenler hergiin komisyona gelebi-
1 lirler. Eksiltmeye girecekler ilk pey 

parasma aid makbuzla belli giin ve 
saatten evvel {:orluda Kor satmal
ma komisyonunda bulunmalan. 

(199) (2727) 

* ldareleri Istanbul levaz1m amirli-
gine bagh miiesseseler i~in be, bin 
lirahk toz ~cker 10/11/936 sah gii
nii saat 15,30 da Tophnnede satm
alma komfoyonunda pazarhkla ab
nacakttr. Beher kilo tahmin fiati 
27 kuru~ 25 santimdir. Ilk teminatl 
375 lirad1r. ~artname ve niimune
si komisyonda goriilebilir. istekli
lerin belli saatte komisyona gelme
lel'i (198) (2726) 

lstanbul Dordiincii lcra Memurlugun
dnn: Yusuf Ahmedin tasarrufunda bu
lunan Be~ikta~ta eski Sinanpa~a mahal
Jesinin Has fmn caddesinde 19-21 nu
maral1 2 kargir diikkamn 2 nci derece
de nlacakl1s1 olup ikametgah1 mc1;hul 
olnn Mehmed oglu Osmana 

Yukandn ndresi yaz1lan gayri men
kul 30 9 931 tarihinde Ali Rizaya 
1800 lirn mukabilinde birinci derece 
ve 16/ 6/933 tarihinde (600) lira mu
kabilinde ikinci derecede ipotek cdil
digi tapu knydmdan anla!l1lm1!lt1r. Bu 
mikdarlarn faiz ve komisyon ve diger 
masrnflar dahil degildir. 2004 No. h 
kanunun 128 nci mnddesi mucibince bu 
miikcllefiyetler hakkmda bir itirazm1z 
oldugu hnlde uc; giin i1;inde 936/366 
No. ile memuriyctimize miirncaatln dos
)'nsma bildirmeniz ilun olunur. (27136) 

- (447) (2724) 

* ~artnamesindeld degifiklik do-
lay1sile 30000 metre tayyare kanat 
bezi ile 65600 metre tayyare kanat 
teridi yeniden kapah zarfla eksilt
meye konmu~tur. Tahmin edilen be
deli 25500 lira olup ilk teminat pa
raSt 1912 lira 50 kuru~.tur. ihalesi 
24/lkinci te,rin/936 sah giinii sa
at 15 dedir. ~artnamesini 128 ku
?Uf mukabilinde satmalma komis
yonundan bizzat miiracaat edilerek 
almtr. Muhabere ile tartname gon
derilmez. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuni teminat ve 2490 say1h kanu
nun 23 iincii maddesinde yaz1h bel
gelerle M. M. V. satmalma komis
yonuna ihale giinii ve saatinden 
en az bir saat evveline kadar tek
lif mektuplanm vermil} bulunma-
lar1. ( 448) (2725) 

Mobilye ve biblo merakhlarina 
lkinci le§rin 8 inci pazar giinii Kaha

ta§ta set iistiinde <;uriiksulu Mahmud 
pa~a apartlmamnm 3 No. Ii daire~indc 
bay Vala Nureddin refikas1 bayana aid 
c;ok miikemmcl e§ya ve bihlolar ac;1k 
arttuma ile satilacaktu. 

Tnfsilath ilanlan cumartesi gazete· 
]erinde okuyacaksm1z. 

Kad1koy Sulh lcrasmdan: 
Bir deyinden dolay1 mahcuz olup sa

tilmas1 karnrgir olan muhtelif ev C§yas1 
ile iki adcd tirikotnj makinesi 1 3/11 / 93 6 

tnrihine tesndiif eden cuma giini.i saat 
I 0 dan 11 onbire k.ndar Kad1koyiinde 
Alt1yol agzmdn Halilaga sokagmda 11 
numaralt hancde sattlacagmdan !)'iizde 
iki buc;uk dellaliyc rcsmi mii~terisine 

aid olmak iizerc talip olanlann hazu 
bulunncak memuruna miiracaat eyleme· 
leri ilan olunur. ,(27_140) 

Is anbul G y i 
D.No. Semti ve mahalleai 

1317 Biiytikada Maden 

Sokai1 

E: Aya Nikola 
Y: Y11maztiirk 

e 

Snhifc 11 

komi nun a II 

• 
Emlak No. Cinai ve hia,,csi 

r:: 44 3047 metre arsa 
Y: 68 

Ada 71 

Parse! 2 

Hisseye gore 
muhammen K. 

1830 Kapah 
zarf 

470 Edirnekap1 Kariyei atik Allp~a E: Bah<;evan oglu ve 
Cami Y: Kariye bostaru 

Y: 9-27 63,49 metre arsa 
E: 11-21 

150 A<;1k 
artt:mna 

2546 Kuzguncuk 
3025 Bostnnc1 c;atal c;e~e 

3208 Kurtulu~ 

3398 > 

3481 Bcyoglu Hilscyinaga 
3482 > > 
3483 > > 

4334 Uskiidar Murat reis 

5793 Kuzguncuk 

6551 Beyoglu Bilyiik Pangalt1 

310 Aksaray katip Kas1m 

E: Amavut Y: Ay<;i<;egi E:3 23 metre arsa 
Qatal ~e~e E: 16 Mii. 199 metre arsa 

barita 24 

E: Kandilli Y. Dev~irmeler 32 108 metre arsa 

Kurtoglu 

G6lb~1 
Tavl?anb~1 

E: Sultan <;e~mesi 
Y: Talr..sim c;e~mesi 

E: Yenimahalle 
Y: Alliimc 
E: Hac1 kaymak 
Y: icadiye, hamam 
vc Tenekeci 

E. 28 Y. 48 110 > > 

59 57 metre arsa 
1 69 > ,, 

E: 7 Y: 9 129 > > 

E: 138 138 metre nrsanm 
Y: 128 6/32 his. 
E: 110 Kagir bane vc arsamn 

har1ta 537 1/ 2 his. 

E. c;ay1r Y. Harbiye E. ve Y. 285 metre ':arsanm 
c;ayin ve Elmadagi 2-4-6 3/ 15 his. 
E: Langa bostanlan E:24-26-28 65,30 metr~ arSa. 
Y: Ycni a<;1lacak Parlak Ada 39 
sokag1 Harita 836/ 3 ve 4 

50 > 
140 > 

110 > 

330 > 

180 > 
280 > 
130 > 

.. 30 > 

675 > 

300 > 

400 > 

8439 Aksaray Molla Gilranl Nuri E: Camii ~erif 
dcde 

E: ve Y: 2 180,50 metre arsamn 
Ac!a 202 1/ 2 his. 

190 > 

4089 Beyoglu Hiiseyinaga 

Y: Ahmed Vefik 
p~a ve Millet caddesi 
Tarlaba~1 ve Hac1 
Ahmed 

Harita 2350 
ve 5231 

E. 12 ve Altmda dilkkam olan 3000 KapalI 
33 Y. 16.33 kagir hanenin 475/ 1920 his zarf 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrl mcnkuller '¥Ir on giin miiddetle sab~ c1knnlrm~t.Jr. :ihaleleri 18/ 11/ 936 tarihinc dii~en 
qar~amba giinii saat 14 tedir. Sati~ mi.inhaSiran gayri miibadil bonosiledir. 

-

.KUM BARA 
... BIRE, 
1000 

• 

Dr. HORHORNi 
Eminonii eczanesi yanmda Tel. 
24131 Her giin ak~ama kadar 
hastalanm kabul eder. 

ETi PALAS 
ANKARA 

Eski Lozan Palas oteli, Eti Pa· 
las nlftrn albnda ve yeni bir idare 
ile a~1lm1§hr. Temizlik ve ciddiyet1 
itibarile memleketimizin en yiik-

sek olellcrindendir. 

TARLADIR 

... 
.... ---

• .. ,>t . ·· -.i ~·lg._ - - . .1 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

Muhammen bedeli 14350 lira olan 70 ton karbit 18/11/936 ~artam
ba giinii. aaat 15,30 da kapah zarf uaulu ile Ankarada idare binasmda 

satin ahnacaktir. 
Bu ite girmek isteyenlerin 1067 lira 26 kurutluk muvakkat teminat 

ilc kanunun tayin ettiii vesikalan, re1mi 1azetenin 7 /5/936 G. 3297. 
No. lu niishaamda intitar etmif olan talimatname dairesinde almmlf 
vesika ve tekliflerini ayni giin aaat ,4,30 a kadar komisyon reisligi~ 
vermeleri li.z1md1r. d 

~artnameler paras1z olarak Ankarada malzeme dairesinde, Hay aJ'I 

pajada teselliim ve aevk tefligind~ dag1t1lmaktad1r. (2580) 
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Bir radyonun ~ok satJlmas• iistiinliigilniin kabul edilmi~ 
olmas1ndan ileri gelir. 

1)- Bu son 42 gun i~inde satrlan 1937 model MARCONi 
radyolann1n say1s1 ge~en sene ayn1 milddet zarf1nda · 
sattlan miktann BE~ MiSLi oldugunu 

2) - Zaten ge~en sene ayn1 zaman i~inde MARKONi nin 
satr~ rekorunu krrm1~ oldugunu 
soylersek, ehli vukufun tasdik ettigi gibi 

G. MA-RKON.i 
radyolari.nrn. YOl<SEK-MUSiKI. KABILiYETLi ve fEVKELADE 
GOSTfRISLI oldugunu siz de kabul ve itiraf edeceksiniz. 

Veresiye Sat1~: SAHiBiNiN SESi ve Acenlalar1nda 

Istanbul Vak1flar DirektOrrogu llanlan I / 
Semli methur ve mahalleai cadde Cinai No. 11 Muhammen-

ve sokag1 kiras1 Lira K. 
Bab1ili, Nalhmeacid. Cagaloglu · Hane 6-23 28 
Unkapani, lbnimeddas. ibnimeddas camii 19 S 
Miiddeti icar: T eslimi tarihinden 937 seneai may11 nihayetine kadar. 
Say1mocag1, ~eytandere mevkiinde 50000 metro murabba tarla 20 

» Kanh~efme civar1nda 25000 » 12 50 
» Arazisinden. 15000 » 6 
» Ke~edere mevkiinden Kum ihrac1 50 

Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 939 !enesi Agustos nihayetine kadar 
Yukarda yaz1h mahaller pazarhkla kiraya verilmek iizere at;tk arl

brmaya konmu,tur. lstelcliler seneliginin yi.izde yedibu~ugu nisbetinde 
teminah muvakkate ~elerile birlikte ihale guni.i olan 11/T. sani/936 
~artamba giinii saat 15 e kadar ~emberlitatta Istanbul Vak1flar Ba~mii· 
diirliigiinde Akarat kalemme j'Clmeleri. .(2710). 

Biitiin kremlcrin i~inde birinci 
olan ve daima birinci kalan 
Krcm Pcrtcv oldu. Bu Krem 
Pertcv'in her zaman pck biiyiik 
bir itina ilc ihzanndan ba~ka 

bir 1cy dcgildir. Krem Pertev'in 
terkibine ( gayri eaf ) hi~bir 

madde giremcz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi n~riyat mildiirii: Enis TU 

a' 
~am matbaasi 
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Kutahya $ehri lcme ~uyu tesisat ve 
in~aat eksiltmesi 

Dahiliye V ekiletinden: 
Kiitahya 'fehrine 4,4 kilometre mesaf eden su isalesi ve tehir dahilin

deki tebeke i~in icabeden malzemelerin tedariki ve boru fertiyalln1n 
icra11 ile sair huna miitef erri imalabn yap1lmas1 ve tchir dahilinde bir 
depo infas1 kapah zarf usulile ekailtmeye konulmuttur. 

1 - t,in mubammen bedeli 91443lira 25 kurutlur. 
2 - lstekliler hu ife aid fartname, proje veaair evraki 460 kuruf 

m\ikabilinde Dahiliye Vekaleli Belediyeler lmar heyeti fen tefliiinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 23/Birinci ki.nun/936 larihinde rashyan ~artamba p 
nii saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binastnda loplanacak Be
lediyeler Jmar heyetince yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin afag1da yaz1h teminat 
ve vesaiki ayni giin iaal ona kadar komisyon reisligine te11im etmit ol
malari laz1md1r. • 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 5822 lira 18 
kuru,luk muvakkal teminat. 

B - Kanunun layin ettigi veaikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddeai mucibince eksiltmeye girmeye bir m .. 

ni bulunmad1gma dair imzah bir mektup. 
D - Naf1a Vekalelinden lasdikli fenni ebliyet ve1ika11. 
5 - Teklif mektuplari ibale giinii aaat ona lkadar makbuz mukahi

linde komigyon reisligine verilecektir. Posla ile gonderilecek teklif 
mektuplarmm iadeli taahbiitlii ve nihayet bu saate kadar komiayona 
gelmit bulunmas1 laz1md1r. 

Bu it hakkmda fazla izahat almak istcyenlerin Belediyeler lmar •• 
y'eti fen tefligine muracaat elmeleri. (1538) (2517) 

Kartal Belediyesinden: 
Menbalar1 Y akac1kta bulunan Kartal kasaba11 lath au yollanmn ye

niden yap1labilmesi i<;in liizumu olan .su yollarmm giizergi.h ve"' lesiaa
hna aid projelerin tanzimi 28/10/936 giinunden itibaren 21 gun miid, 
de tie a~1k eksiltmeye konmut tur. Muhammen bedeli 900 lira olan bu 
itin ihalesi 18/11/936 ~artamba giinii saal 14 de Karlal belediye1i 
daimi enciimeninde yap1lacakhr. lsteklilerin Istanbul belediyesi Sular 
idaresinden alacaklari fenni ehliyet vesaiki ve o/0 7,5 pey ak~elerile 
mezkur gun ve saatte Belediye enciimenine fenni tartnameyi gormek 
isteyenlerin de her gun ogleden evvel Kartal belediyesine miiracaatlari 
ilan olunur. (2689) 

I lnhiaarlar U. MaJIJ.rllJllJnJ•n: I 
280 Adet Kova 

6 » Kanca 
11 » Balta 
27 » Yangm aondiirme aleti 

100 Metre hortum 
4 Adet Y angm ~am 
1 » Merdiven 6 metre 
1 - Yukar1da cins ve miktarlan yaz1h 7 kale~ yang1n malzemetl 

•artnamesi mucibince pazarhkla satin almacakllr. 
2 - Pazarhk, 17 /11/936 taribine rastlayan sah giinii aaat 14 dQ.Ka· 

balafda levaz1m ve miibayaal !-ubesindeki ahm komisyonunda yap1la· 
cakhr. 

3 - ~artnameler parastz olara.k hergiin aozii ge~en tubeden alanabi
lir. 

4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin olunan gun ve saatte % 7,S gij. 
venme paralariyle birlikte ad1 ge~en komiayona gelmeleri laz1md1r. 

(2604) 

inhisarlar istanbul 
Ba~miidiirliigiinden: 

Hi.ikmii lkinci tetrin 936 sonunda bitecek olan i~ki 1abc1hi1 tezke
relerinin yenileme muamelesi Beyoglu m1ntakalar1ndaki sabcdar i~in 
936 lkinci tetrin on betinden yirmi ikiaine, Istanbul ve dijer m1ntaka
lardaki 1ahc1lar i-rin de ayni aym yirmi ikisinden otuzuna kadar yap .. 
lacakttr. 

936 Birinci kanunun birinci giiniine kadar lezkerelerini yenilemeye
rek i~ki satanlar hakkmda kanuni icaplar talbik edileceiinden muay
yen giinlerde sahc1larm konturatlari, eaki tezkereleri ve hirer fotojraf
larile miiracaat ederek yeni tezkerelerini almalari ilan olunur. (2562) 

Liseler Alim Sat1m Komisyonu 
Ba~kanl1g1ndan: 

Komisyonumuza bagh Erenkoy, Kandilli k1z liaelerile Erkek oiret· 
men okuluna ahnacak komiir miinaka1as1 giinii aehven 19/11/936 ola• 
rak ilan edilmiflir. Miinakasa 9/11/936 pazarteai aaat 15 de yapalaca
gmdan keyfiyel tashih olunur. (2703) 

Sihhat ve i~timai muavenet vekileti 
iskan umum miidiirliigiinden: 
1 - Orta Anadolu vilayellerine yerlef tirilen g~menler 1~m fennl 

f&rtnamesi dahilinde (5000) adel pullk imali eksiltmeye konulmuftur. 
Bu pulluklara ail fenni ve idari f artnameler Ankarada laki.n 

umum miidi.irliignde ve lstanbulda lskan miidiirliigiinde mevcut olup 
talipler resmi tatil giinleri hari~ olmak iizere her giin saat doiruzdaD 
on yediye kadar ·bu tartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarhkla ihalenin 10/11/936 Salt giinil saat 15 bu~ukta Sah
hal Vekaletind~ hususi komisyonda yap1lacag1. (2625) 


