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t Madridde ·~Ok $iddetll Ik·B. r.lahsin Uzerin bekya~lalti • 

h
. · b . I · 1 1 y1 sonra §ar 1 er1 mu are e er 0 uyor yiiksek refahakavu§acak 

Hiikiimet v alansta i§e ba,lad1, sonuna Erzurumda yepyeni bir 1ehir kurulacak; 

kadar ha.rbe devam ed1.lecek §imendifer in§aat1 siiratle ileriliyor 

Barselonda bir 
Sovyet hiikumeti 

kurulacagi 
soglenigor 

Madridde resmi 
binalardan bir k1sm1 

havaya u<;uruldu, 

bir k1sm1 yan1yor Madridden blr gor11D.U' 

Paris 8 (Akl?am) - Buraya gelen 
haberlere gore Mc.dridde muharebe
ler devam ediyor. Asiler yedi nokta
aan sehre hilcum etmii;;lerdir. Milisler 
~idde.tli bir mukavemet goste~-
lerdir. 

Asil" .i.., ff\>V'U kuvvetleri tarafin-
dan at1lan gtillelerden bir klsrru ~eJ:i
re dil~mli~ ve epi zayiata sebep 
olmustur. 

Bir. ara11k milisler ~iddetll bir mu-
kabil taarruza ge~mi~ler . ve asilerl 
dart kilometre kado.r siirmege mu. 
vaffak olmuslardlr. Fakat ~iddetll 
top ate~i ka~·i;;ismda milisler ~e~ar 
~ekilmi~lerdir. Asiler cenup istika
metinden sehrin kenanna kadar gel
mil?lerdir. ' Burada sokaklarda ~ok 
~iddetli muharebeler oluyor. 

YANAN BiNALAR 
Paris 8 - Gazetelerin yazdlgma 

gore ana~tler Madrldde bir ~ok 
resmi binalan u~urmu~Iardlr. On bin 
rehineden miihim bir Jasnu olm~· 
tiir. Bunlar u~urulan cephane de· 
posunda bulunuyorlardI. Bir ~ok bi
nalar yamyor. 

• HUKC'MET V ALANSDA 
Paris 8 - ispanya hilk-0.meti Mad

ridden Valansa hareket etmf.$tir. Va
l ansde halk hilkamet erklinmi teza

hiiratla ve alki~larla kar~lami~tir. Halk 
cumhtiriyeti sonuna kadar mild.af aa 
etmege karar verm4tir. 

Madridden bildirildigine giire, Sov
yet sefareti heyeti de Madridden Va
ldnse hareket etmi~tir. 

J HARP DEVAM EDECEK 
Paris 8 - lspanyanm Paris sefiri 

gazetecileri kabul ederek ~u beyanat
ta bulunmu~tur: «Hilldimetin Mad
ridi terk etmesi harbin durmas1 de-

lplik buhran1 yiiziinden 
§ikiyetler arbyor 

Denizlideki tezgahlar1n yaz1s1 
~al1§amaz bir hale geldi 

tktasad vekaleti iplik buhraru ha.k
kmdaki tetkikle1ini bitirm~tir. All
nan haberlere gore vekalet, buhrana 
mani olmak igin d1~anda~ iplik g~tl
rilmesine mlisaade edecektir. Son gun
lerde pamuk ipligl paketleri 550 ku
'rusa kadar yiikselmi~tir. Hatt~ bu fi
at~ iplik bulam1yanlar bile ~ardlr: 
Mevcud iplik fabrik~la:·~ A fiatle~ 
artbrmasmdaki sebebm ihtlkardan zi
yade, ihtiyaca kafi derecede mal yeti9-
tirmcmesinden ileri geldigi anla~tl
nustir. 

tplik buhranmm en ziyad~ ~ilc;iik 
dokuma ima18.thanel~d.nde buyuk te
siri g·orillmil~tilr. tstanbuldan ba~ka 

pamuklu dokuma sanayiinin bul~du
gu Bursa, Merzifon, Kastamom ve 
Denizli vilayctlerinde 9ika.yetler ba~
lam1stir. Denizli dokumac1lan, bu me
selel~r hakkmda iktisat vekaleti ile te
mas etmek ilzere aralannda bir mu
rahhas sec;mi9lerdir. 

Dcnizli dokomactlar murahhas1 is
rnail, .Ankaraya giderken istanbula 
da ugram1~tir. Kendisile gorli~tiikleri
mizi a~ag1ya yaz1yoruz: 
- «Vilayetimizde 8000 den fazla pa· 
muklu tczgah1 gall~maktad.Ir. Yalmz 
Kad.Ikoy nahiyesinde 1150 tezgah var
d1r. iplik buhram yi.izilnden tezgahla-

rm yaris1 gall~amaz bir hale gelmi{;tir. 
Bu yeni buhrandan en ziyade Kadl
koy dokuma mtistahsilleri mutees. 
sir olmu~lardlr. Qi.inkli Kadlkoy, zira
ate milsait bir yer degildir. Orada an
cak dokumac1llk yapmak kabildir. Bu 
itibarla dokuma tezgahlar1run ~al~a
maz bir hale geli~, Kadlkoy hallo tize-
1'ine bi.iyiik bir tesir yap~tir. D1~an
dan pamuk ipligi getirilmedigi takdir
de, bu buhran daha ziyade artacak
t1r.• 

Dokumac1 ismail, Denizlide doku
nan pamuklularm ucuz oldugu igin 
koyltiye metresi 12 kur~tan satlld1gi
m ve bu gibi tezgahlarm k~ylil i~in 
~alJ.~t1gm1 soylemektedir. 

(Devann 5 inci sahifede) 

HER GON BIR HA TIRA 

Osman pa~a ile 
birlikte Plevnede 
nas1I dovu~tam? 

Anlatan Harbiye mektebinin 
en eski n?ezunu miitekaid 

general Sakib 

Y edinci sahifemizde okuyunuz 

mek degildir. Bililis biiyiik bir ~id· 
detle devam edilecektir. Madridin 
terki harp hadiselerinden biridir. Bu 
hadise harbin bitmesi ilzerinde tesir 
yapamaz.• 

KATALONYA Hii'KUMETI 
KlJRULACA.l{ l\U? 

Paris 8 (A.A.) - Gazetelerin ek
serisi Madridin billruvve zaptedilmi!1 
oldugu rniitalaasrm serdetmekte ve 
bir Katalonya cumhuriyeti ilAn edi
lip edilmiyeceginl sormaktad1r. 

Petit Palisien gazetesi, diyor ki: 
Niivesi Katalonyada olmak tizere 
bir Sovyet cumhuriyeti ilan edilmesl 
~ok muhtemeldir. Bu cumhuriyet, 
kendisini biitiin memleketlere tarut
maga ugra~acaktir. Fransarun boy
le bir te9ebbiisii a~Ik~a reddetmesi 
icap eder. 

· (Devanu 5 incl sahifede) 

M. Mussolininin 
nutku ve 

~ekoslovakga 
Nutuk bir ~ok noktalardan 

c;ekoslovakyan1n 
dii§iincesine uymuyor 

«;ekoslovakya 
~ bakaru M. 
Krofta. Mussolini• 
nin nutkunun 
milletler cemiyeti, 
silfi.hlan birakma 
ve mi.i~terek em
niyet gibi bir~ok 

noktalarda Qekos· 
lovakyamn noktal 
nazarma uygun 
01madig1m soyle
dikten sonra de
mi~tir ki: 

M. Mussolini· 
nin nutkunun 

M. Krofta 

Yugoslavyaya kar$i ihtiva ettigi dos
tane sozlerden Macaristanin sulh mu
ahedesinin tadili talebinin Yugoslav
yanm aleyhine olmtyacagi ve bilakis 
Romanya ile (;ekoslovakyanzn zarari
na olacagi manasim <;zkarmak garip 
olur. 
. <;iinkil bu hiikumetler iyi bilirler ki 
kendilerinden birinin aleyhinde sulh 
muahedesinde yapzlacak tadildt za
man geqtik<;e digerlerinin de zararina 
te~mil edilecektir. Meseld Macaristan 
(;ekoslovakyadan erazi alarak biiyii-

yecek oolursa erge<; diger devletlere kar
~i da muahedenin tadilini muhakkak 
istemege ~ali~acaktir. _,., 

Ankara 7 (Hususi muhabirimiz
den) - Bugilnlerde ~ark vil!yetleri· 
mizde hi.immall bir imar faaliyeti ol· 
dugu ve her sahada cezrl bir kalkmma 
hareketine girif;;ildigi malfundur. 

KilltO.r, baymchrllk ve imar saha
smda btiytik bir cahd lle yiirtiyen $ar• 
vllA.yetlerlmizin degerll umumt miifet
tlfi bay Tahsin Uz.er bu defa mmtaka
S1Dl alAkadar eden meseleler hakkmda 
hilltfunetle temas etmek i1tln .Ankara
ya geldigt zaman ~ark vil!yetlerlmiz
deki kalkmma hareketlerinin mahiye
tini onun agzindan clinlemeyi bir :fir. 
sat eddederek kendisini ziyarete git
tim. 

B. TAHSiN UZERiN BEYANATI 

Beni bilyiik bir nezaketle kabul e- ' 
·den bay Tahsin Uzer ii~iincii um.um 
miifettl.$1igin ihtiva ettigt sekiz vilA
yetteki faaliyeti sade bir ifade ile ~oy
lece izah etti: 

1 

U~uncii u.mumi miifctti!J B. 
Tahsin Uzer 

- Dogu illerinde dikkate deger bir 
hareket ve faaliyet vardlr. ~imendifer 
in~aati Erzincandan ve Erzurumdan } : 
'kar~11lkll olarak sfuatle ilerlemekte- f 
dir. Burada bti.yi.ik kopriller ve tilnel

I hi suyu getirmek yolundaki gayretle
rimiz sen:ereli neticeler vermt'ktcdir: 

ler yaptlmaktachr. Erzincan, Erzurum 
lstasyonlanmn yerleri tesbit edilmi~, 

projeleri yapllm~tir. Ontimilzdeki ilk· 
baharda in9aata ba~lanacakt1r. 

TRABZON-iRAN TRANSiT YOLU 

Diger taraftan Trabzon - iran tran
sit yolu iizerinde miihim ameliyat var
dlr. Nana vekaleti bu yolun mti.mklin 
oldugu kadar klsa bir zaman i~inde 
bltirilmesini iltizam etmektedir. Bizde 
bunu temine ugr~1yoruz. Ontimtiz
deki yaz bu yolun yi.izde doksam mii
kemmel surette bitmi~ olacaktir. 

Kars, Igdir ic;me sulan projeleri bi
tirilerek milnakasaya konmu~tur. iki 
yliz bin lira sarfile brujanlacak olan 
bu miihim s1hhi mesele halk1 ~ok se
vindinni~tir. 

Erzurum ve Erzincan igme su1ar1-
nm esas tesisatrm nafia vekaleti Uze
rine alm1~t1r. ~ehir ~cbekeleli beledi
yelerce yap1lmaktad1r. ~imdi en mi.i
him mesele Trabzon icme suyu mesele
sidir. Degerli nafia vekili Ali ·Qetinkaya 
onu da ~ok ehcmmiyetle nazan dikka
te alm1~tir. <;ok yakmda halledllece
gine emin olabiliriz. 

Dogu illerinde 16 \)ehir ve kasaba· 
run elektrik i~leri ibtidai mukaveleye 
baglan~, projesi yap11m1~tlr. Agr1 
vilayetintn elektrik tenvirati ba~lami~- ERZURUMDA YEPYENi BiR $EHiR 

tir. Yakmda Artvin tesisatma da bru;;- Erzurumda yepyeni bir ll>ehir vi.icu-
lanacakt1r. da getirmek kararmdayiz. Bir milyon 

TEMiZ VE SIHH1 SU lira sarfedilecek olan yeni Erzumm 
~ark vilayetlerimize temiz ve slh- (Devanu 5 inci sahifede) 
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- Gel ~u zavalhya on para verelim, gittigimiz yerde 9efkattan, mcrhamet--
ten bahsedeliz! . • • • 



8ahlle I 

Son dakika 

Madrid heniiz dii§medi, 
harp devam ediyor 

General Franko, bir beyanname ile cocu k ve 
kad1nlann evlerden d1~an c1kmamalann1 bildirdi 
~aris 9 (Akfam) - Madrid hakkln

da kati llaber yoktur. Cfulkii gazete
cile1in harekat sahasma yakl~ala
nna mtisaadc edilmiyor. Mllhakkak o
Jan bir ~Y varsa o da Machidin henliz 
clti~medigidir. f?ehrin kcnannda ~d
detli muhnrebcler olmaktadlr. 

Dun Madridin d~tugu haberi uze
rine Fransa hududuna yakln ispanya 
topraklannda asiler niima~ yaparak 
havaya silah atm1~ardir. Ku~unlar
dan biri bir FranSiz ~mendifer memu
runu yaralanu~tJr. Fransa ispanyayi 
protesto edecektir. 

Moskovadan gelen bir habere gijre 
So\ryet hilkiimeti, m erkczi Bilbao olan 
bask hukumeti nezdine bir sefarct 
mil.st~ g0nde1~eh"tir. 

1SPANYAl\"1N LONDR..i\ SEFARETi-
NiN Bin. n:BLiGi 

Londra 8 (A.A.) - ~anyarun 
Londre biiyiik cl~igi, Madrid fie 
~hrc iki mil mesaf edeki koyler etra
fmda ~etin muharebeler cereyan et
Ugini, fakat asi btaattan hi~ birinin 
henOz ~re gim1em~ oldugunu ve 
~rde fmune hizmetinin nonnal 
bir ~kilde cereyan ettigini bildirmek
tedir. 
El~k, l4adridin. Frankonun ~

re ginnesine miisaade etmemeye az
metm~ oldugunu ilflve etmektedir. 

Paris 8 (A.A.) - Paris gazeteleri
nin hususi muhabirlerlnin Madrid
den verdikleri h::i.berlerc gore, Mad
ridde ~ddetli sokak muharebeleri 
~lallll~JI. Her ev bir kale halinc 

~evril~ir. 

General Franko bugi.in biiUin ¢1-
ri i{igal edecegini limit etmektcdir. 

Digex taraf tan alman bir habere 
gore, el~erin en eskisi olan ~ill bu
yi.ik el~isi, htikumet nezdinde bir 
d.emar~ yaparak Madriddelti dipla. 
rnatlQnn yerlerinde kalmak istedik
lerini bildirm4; ve nasyonalistler ~eh
ri i~gal cderlerken rehinelerin oldii
riilmemesi i~n tedbirler a1mmas1m 
iste~. 

GENERAL FRA1 rKONUN 
BEYANNAl\IESi 

Salamankue 8 (A.A.) - General ' 
.Franko bugiin Madrid ahalisine hi
tabcn bir beyanname ne~c~tir. 
Radyo ile nC¥cdilen ve tayyarderle 
~hre daiJblan bu beyanname ~u
dur: 

Madridliler, 

Madrid kurtulcaktlr, sakin olu
nuz, ve a~ hattmdan uzakta duru
nuz. Qocuk'lanmn evlerde tutunuz. 
Disiplinli miliyetperver kitaat sizi 
himaye edeceklerdir. Kimsenin tern
~ d~esi i~n sebep yoktur. Biz yal
ruz ciirfun i~yenleri ce.zalandiraca
giz. Sil3.h.lanmzi b1ralomz ve slzi al
datanlan takip ctmeyiniz bizimle 
birle~iz ve cya~sm ispanya> deyi
niz. 

Roma. 9 (~m) - Vatikan nez
clindcki ispanya sefareti bugiln kra.L. 
hk bayragi !;ekm!.!;tir. italyan gazet..e
leri italyarun y~~1da Franko hiiktl
mctini taruyacagw...lll bHdiriyodar. 

skerlik hakk1nda yeni 
bi ka un iyihas1 

• 
Fevkalade ahvalde askere ahnacak memurlann 

i~lerini mutekaidler ve kad1nlar yapacak 
Ankara 8 (Tclefonla) - FevkaHi

dc ahvalde askcrlik cagmdalti devlet 
memurla n vazifclerinden almdlklan 
zaman devlet i~lerinin aksamadan 
dcvam cdilmesini temine matuf bazi 
ycni hilkUmleri ihtiva eden bir ka
nun layihas1 hnzulanmak iizeredir. 

Bu Iayihaya gore her hangi fev
kal:ide bir hal zuburunda askere all
nan devlet rnemu!"lanndan ibo~ 
yerlere, askerlikte kendilerinden is
tifade edilemiyenlerlc y~1 ve mii
tekai t m emurlar ve kadmlar geQe
ccklcr ve bu kimselerin gosterilen 

~:!~~:~ ~~!I 1 j 
atlath ve sonra ticaret 

akademisini a~b 
Sof yn 8 (A.A.) - Reuter ajanSI

run muhabhi bilcliriyor: 

Karadenizde krall bfunil bulunan 
yat tehlikeye dil~~ vc imdadma 
destroyerler gondcrilmi~tir. 

Kral yatm seyrini bizzat idare ede
rek, dort saat silren tehlikeli blr va
ziyctten sonra limana girmi~tir. 

Sofyn 8 (A.A.) - Bugiin Svi~tof
da, kral Boris, teclm ve tanm ba
kanlar1 haz1r oldugu haldc devlet te
cim akademisi &!;1lm1~tlr. :Akademi, 
bu ~ehir ahalisinden iyiliksevcr M. 
Tzenofun b1raktl~ para ile a~1lm1~1r. 

Paris borsasmm kapah 
bulunacag1 gunler 

Paris 7 (A.A.) - Finans bakamrun 
emri iizerine, k1ymet1cr borsas1 te~
rinisani vc kB.nunuevvel aylarmda 
curnartcsl gi.inleri kapa11 kalacaktir. 

Arnavudluk kabinesi dO~tu 
Tiran 8 (A.A.) - K abine istifa ct. 

mi~tir. 

vnzlfeleri kabul etmcleri mecburi ola
cakt.Ir. 
~diye ko.dar askerlik hizmetleri· 

ni biikrni~ olanlara ooylc bir mec
buriyet koyan bir hiikiim mevcut 
olmad1g1 :icin bu kanunun hazrrlan
masma li.izum gorlilmil~tiir. 

Bugilnlerdc dah!liye mustc~an B. 
Sabrinin b~anllgmda toplanacak 
m~lar !komis}llnu bu vaziyet
tcki mcmurlan tcsbit edecek ve layi
ha bilaha~c milli mildafaa vekaleti
ne vcrilccektir. .Lll.yiha bu toplantl 
devresinde mcclise sevkcdilcccktir. 

Romanyada 
Milli H1ristiyan 

partisi buyuk bir 
gec;it resmi yapt1 

Bii.kre$ 9 (A.A.) -Alman ajans1 bil
diriyor: Juza ve Goza'nm idaresindeki 
milli h1risiiyan partisi diin bir tezahli
rat tertip etm~ ve bu tezahurata par
tinin memleketin her tarafmdan gelen 
yilz bblerce azas1 ~tir:ik ctmi~ alaym 
ge~i alti saat surmil~tUr. 

Halk, sekseninci yil doniimiinil tesid 
eden parti b~kam .Juzay1 pek ziyade 
-alkl~ianu!? ve Juza !;iQek ve buket yag
muru altmda kalm1~tir. 
G~id saat 17 ye dogru nihayet bul

mu~tur. 

Maltada ltalyanca yasag1 
Romadan Vjyana gazetelcrine bil

dirildigine gore 1 te$rinisaniden iti
baren Maltada noter ve diger emsali 
milesseselerde italyancarun istimali 
mencdilmi~tir. 

Stampc't. gazetes! ingiltcrenin bu 
yeni emrinden bahislc diyor ki: 

cMilli hakln.r1m1z gaSibane ilhlal 
edilmi~tir. Bu emir Maltadaki ital. 
yan mahafilinde bilyiik tesir ha.SI! 
etmi~tir.> 

9 T~rinisanl 1936 

( Bu Sabahki Telgraflar . ) 

Fransada halk cephesine hiicumlar 
Dernokratlar birliQi mUcadele 

ic;in bir takrir kabul etti 
Paris 8 (A.A.) - Demohat birli

gi kongresi. ittifak ile kabul ettnif 
oldugu bir takrirdeden sonra mesai
sine hitam vermi~tir. Bu takrirde 
halk!;tlar cephcsinin siyaseti takbib 
edilmekte ve -?Oyle denilmektedir; 
Halk~r oephesi, hiirriyetleri kal

d1rm1~. miilkiyct hakklm ihlal et
mi~. maliye i~erini be.rbat etmi~, 
hayat pahahllgm1 arttmm§ ve Fran. 
say1 ecnebi iitifaklanndan mahrum 
etmek muhataras1111 tevlid e~tir. 

Takrir, i!;timai sulhiin, cumhuri
yet miiesseselerinin serbesc;e i~em.e-

Komiir havzas1 
Dun Zonguldak havali
sinde bayram yap1ld1 
Zonguldak havzasmda ma.den kO

miiriiniin Uzun Mehmed. adh Tiirk 
~gu tarafmdhn ilk defa ibulun
masmm 108 inci ytl doniimii miinase
betile dlln. Zongulda.k havalisinde 
ba]'"'"am yaptlml¢1r. 

KOmiir haw.anuzm resmi bududu 
Ereglinin Alaph nahiyesinde Kara
t~ suyundan Kuruca~ile nahiyesinin 
Kap1 suyuna kadar sahili takibeder. 
200 kilometre kadar uzunlugunda ve 
40 kilometre derinligindedir. Fakat 
hakikatta komur havzas1 bundan QOk 

geni~r. 25 bin hekta.rhk saha d.ahi
linde 36 damar vardlr. Bu nlann ka
lmhklan 0,6 den 10 metreye kadar
dlr. $imdi ~etilen damarlar 1-3 met. 
re kalmllgmdadlr. 

Havzada da komilr miktan iki mil
yar ton kadar kabul edilebilir. 

Komfir bayram1 Ereglide de tOren
Ie kutlanm1~ ve bir heyet uzun Meh
medin Kestanccikteki koyiinu ziya· 
ret edcrek ~elenkler b1rakm~t1r. 

Vergi cOzdanlan 
Ankara 7 - Vergi ciizd~nlar1 ihda

SI ve herkesin vcrecegi vergiyi b!lme
sl hakkmdaki kanun tetkik ediliyor. 
Bu surctlc vergi cibaycti kolayla~a
cakbr. 

Arap harflerini kullananlar 
Ankara 8 - Arap harfierini kulla

nanlar hakkmda yeni tedbir almnu~
t1r. Bu gioiler hakkmda kanunun 526 
mc1 maddesi tatbik edilecektir. Bu 
rnadde ii~ ay hapis ceza51m mucip ol
makta. ayni zamanda m~ud su~lar 
usulil tatbik edilmektedir. 

lstanbulda as1rdideler 
t stanbulda yiiz ya~mdan yuk.an 114 

ki~i bulundugu an1~1lm1~·tir. Bunun 
kirk biri erkck vet: ..... ; .. ·· ·· ,.-..:i.-..:i. , _ ~~ u~u r.a.uiiJ.1.Ul'. 

Hayah ucuzlatmak 
Baz1 maddelerin gumruk 

resimleri indirilecek 
Ankara 8 - Hayati ucuzl:i.tmak 
~ tietkiklerc devam edillyor. Biltun 
:vekfiletler bu hususta ~tmnalar 

yapiyorlar. Mally~ vekrueti isvi~e
nin al!!Ig-I tedbirieri tetklH:e ba~am1~
trr. 

Daba ibir mfiddet hari~tcn almak 
mecburlyetinde oldugumuz madde
lerin gfunriik resimlerinin indlrilme
s: ihtimnli vardlr. Bu a.rada el~trik 
:ma.Izemel~i, makilleler~ n2.fm i~crl
ne ait levaznn, radyo, spor malzeme
leri, filmlcr, sinema makinclcli var
chr. Matb:ia ~va.zmu i!;in de daha ge
~ muafiyet varllecekt.ir. 

<;ahiliye vekili Ankaraya donda 
Enelki gi.in ~ehrimize gelen Dahi

liye vekili ~ilkril Kaya dun a~ An
karaya gitm~Ur. 

-----
Kasun girdi 

Diln Kasumn biri icli. K.asmun biri 
~ b~angic1 .sayilir. Halbuki birkac 
giindenberi havalar gok mutedil git
m$ tedir. Tcrmometre ekseriyetle 19-20 
derccedir. 

sinin teminini, kadmlarm intihaba
ta ~erini nisbt temsll esasma 
istinaden intihap usul\iniin islarum, 
ibilt~ede miivazene riicude getirilme
sinl istemektedir. 

SOSYALi ST KONGRESt 

Paris 8 (A.A.) - Sosyalist firkaSl 
milli meclisi a~1lrm~tir. Meclis, mils
temlekat meselesini tetkik e~ hii
kumetten matbuat hiiriyetini te
min etmesini talep etmege kar:ar ver
mi~, harici ve da:hili siyasete mii.te
allik miizakerelcrc g~. 

Diigiinde acikli 
bit vaka 

Bir gene, bir karde~ini 
oldurdu otekisini 

yaralad• 
hkesir 7 - ~hirden bir bu~ 

sa.at uzakhkta Yalrup kOyiind e dii
giinde feci bir cinayet olmu~. Ya. 
kup kOyiiniin zenginlerinden Hasa
nm ibiricik oglunu evlendirdigi ir;in 
bilyiik bir dilgiin yapm1~tir. Bu dil
giin i!;in ta istanbuldan ~alg1cl.lar 
ve ~engiler getirtilmi~tir. 
Ak~ koyiin meydanmda 1~klar 

yaltilarak oyuna ~anrm~r. Daha 
giinduzden i~en bir kac koy delikan
llsl da koyiin meydamnda el 91rparak 
ciinb~ i~tirak etmi~lerdir. 

Bu Sirada aralan a<;.1k olan uc; kar
de~ birbirlerine soz atmaga ba~Ia
~ardlr. Delikanlllardan Abdullah 
kar~ !'11eviigi tabanca ile Oldilrm~ 
ve oteki karde~ Reoebi de agir SU· 

rettc yaralam1~tir. 
-~---

Belediye reisleri 
Ankara 8 - Belediye reis1erinin se

~m tarzmda baz1 degi~klik yap1lmas1 
dil~ilnliliiyor. Belediye reislerinde bu
!unmas1 lilz1m gelen ~artlar da zikredi
lccektir. imar planlan yapllan biiyilk 
~birlerdeki belediye rclsleri tayin edi
lecek bunlarm icierinden mUhendis, 
mimar gibi imar !i~lerlnde salfilllyet 
sahibi kimselcrin bulunmasma dikkat 
edilecektir. 

Diger ~hirlerde muayyen tahsil 
ve digcr bazi ~lar aranacaktn·. 

Laik h.1ristiyanlar 
Cocuk1ann1 Turk 

mekteplerine gonder
mege karar verdiler 
Laik hiristiyanlar cemiyeti kDn

gresi diln Beyoglunda Frarunz tiyat
rosunda toplannust1r. Kongreyi reis . . 
David Ydmaz agnu\', biJ: nutuk say-
lemi~. Bu n utukta dem~ir ki: 
«Biz Tiirkiiz :ve trun manasile bir 
Tfu'k kalmak istiyoruz. Turk olmak· 
demek kiilti.irlerile. igtimai ~yi
~iler, dilile, d~cesile ve kalbile Turk 
olmak demektir.:. 

Bundan sonra genel sekreter Aram 
Aslanyan bir nutuk irad etmi~ ve: 
«Q>cultlanrniz ha.IA. ekalliyet mek
tcplerinde okuyor. Bu mektepleri ka
payallm, gocuklannuza Tiirk kiilt ii
Tii vennek bun1an ancak Tiirk mek
teplerinde okutmakla kabildir:. de
miltlr. JJu teklif kabul edilmi~ ve ye
ni idare heyeti ~llmi~ir. 

1600 go~men lzmirde 
izmir 8 (A.A.) - Bulgaristandan 

gelen 1,600 go!;me>n Urla tahaffuzha
nesine ~kar~larchr. Bunlann sill
hi vaziyetleri tetkik edildikten sonra 
bir klsrm Mnnisa vilayetine gonde1i
lecek, bir kismI da izmirin muhtelif 
kazalarma sevk edileceklerdir. 

Japonya i le ticaret mukavelesi 
J nponya ile ararruzdaki ticaret mu

kavelesinin feshedildigi di.in gilmrilk 
idaresine bildirilmi~tir. Yeni ticaret 
muknvelesi muzakcresi ic;in Ankara
da temaslara ba~lannu~tir. 

FRANSIZ K01\1UNi STLERi H ALK· 
~ILAR CEPIIESTh'E BAGLI 

KALIYORLAR 
Paris 8 (A.A.) - Komiinist f1rka

SI, sosyalist f1rkr.sma bir mektup 
gandererek sosyalist - komunist an
Ja.?mas1 komitesine tayin et~ oldu
gu azanm kirnlcr oldugunu bildir
ro4tir. Bu mektupta komimist f1r
kasmm halk!;tlar cephesine olan mer
butiyeti teyid cdilrnektc vc ~oylc de
nilmektedir: 

Bizim istedigiiniz ~ey, halk~lar 
cephesi programmm tetbikidir. 

Frans1z biit~esi 
Bu seneki a~k 3 bu~uk 

milyar frank 
Paris 8 (A.A.) - Bli~enin csbab1 

mucibe Jayi.hasl, yakmdn mebusan 
meclisine tevzi edilecektir. 1937 bilt
~esi, iktisadi ve mali snlfill iimitleri 
aksettiren bir intikal bilt~esi olacak
tir. HUkilmet, haddi zatindc hayali 
bir ~ey olan biltge mUvazenesi dcgil, 
biltc;enin viicuduna illet vc taayyil
nilne medar olan §eraitin islalu 
~relerini ara~tmnaktad!r. 

Hakiki btitqe a~1g1, 3 milyar 561 
milyondur. Bunun tekerriiri.ine ma
ni olmak ve ya.kmda kati bir milva
zene tesisine ~h~mak 13.zJ.mchr. Bii
yiik nafia ij;Ierile milli mtidafaa i~ 
lerine milteallik masarif, biitc;.e hari
cinde hususl bir hesap te~kil etmek
tedir. 

Frans1z para politikas1 
Paris 9 (Ak~m) - Maliyc naz1n 

M. Oriol hilkfrm<!t in para politikasm
da yeni bir dcgl~klik yapaca{tl hnk
kmda ~kan habcrleri tekzib ctmur 
tir. 

Japonyada zelzele 
Tokyo 9 - 26 ~rinievveldcnberi 

cenubi Japonya.da rniitem.idiyc!l zel
zclc oluyor. Bu zclz\!leler olduk~ ~d
c'!ctlidir. Yu~ma ve Kusima vilay.ctle
rinde bircok yerlcrde arazi knynu~, 
baz1 yerlzrdc arazi yiikselmi~tir. 

Viyana konferans1 
Viyana 9 (A~an1) -Avusturya-ital

ya-Macar konferans1 bugiin ~1lacak
tir. Avusturya gazeteleli bu munasebct. 
le Habsburglarm t.ahta getirilmesin
den tekrar bahsediyorlar. 

Sovyet Rusyada tevkif ler 
Moskooo 8 (A'k§am) - Bugday kon

sorsiyomu direktorii, ikinci dircktOrii, 
degilmenler reisi vc 4 ki~i tcvkif ecli
lerek mahkemeye verilmi~lerdir. 

Lokarno konferansJ 
Arada cok buyuk 
goru~ f ark1 var 

Paris 9 (A~am) - ingiltcrc harl
ciyc nazareti, Lokarno konf~m.tlSl 

hakkmdaki ingil!.z notasma Alman
yawn cevabrm Fransaya bildb:mi9-
tir. Cevap ingiliz - Fransiz ve .Al
man - itniyan gor~eri arasmda mii
h im farklar oldugunu gosteriyo: . Bu. 
nunla be!"abei' anl~a olacag1 ilmid 
ediliyor. 

M. Metaksas Giride gitti 
Hanya 8 (A.A.) - Atina ajailSl bil

diriyor: 
Ba~bakan M. Metaksas, yard1m ba

kam M. Korizis ve dli;; ba'kanhk miis
~1 M. Papahelas ile birlikte bu 
sabah buraya gelmi~er ve hararetll 
bir surctte kar~1lanm1~lardlr. 

Felemenk veliahdinin 
dugOn merasimi 

Lahaye 7 (A.A.) - Resmen bildi
rilcligme gore, veliaht prenses Jull
anarun prens Bernard de Lippe 
Biesterfeld Ue izcllvac1 m erasimi 7 
kanunusani 1937 de Lahayede icr:a 

• cdilecektir. 

' 
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Sanayi birligl !jSEDiR BA.BERLERi FelAket arifesinde 
Ytl: 1914 8anayicllerimisin blrllil toplanm'f

Muueratta bulllDDlUflar· Birden· 
INre, 'bu bavadisi ahnca, insan ummn 
lllftnleketi ~k alikadar eden ea9 

Dle9'1elerl kOBUflllUfl o1acaldanDa ih• 
tlmal veriyor. thtimal Id bunU da 
yaprm•lanbr veya yapacaklardlr. Fa· 
kat qin gazetlere akseden taraft 
pek mahduddur. Sadece bir kitibl 
Utnumi meselesi etrafmda miizake
re cereyan ettijini ogrenlyonu. Bir· 
lik tqkiliti itibarile kitibi umumilik 
bir alle meselesl demektir. Bunu ko
nu~malan tabli olmakla beraber bis· 
leri hi~ alikadar etmez ve ayni •· 
manda hayal sukutuna ugratll'. Cttn. 
ldi, dofrusu, bis sanayicilerlmkln 
loplantllarmdan ~k ~ler bekliye
eek mevkideyiz. Bunlann da blr Sll'8· 

11m bulup aralannda gortt.-nek Im· 
kimm temin ederlene kendilerine 
'°k miite-.,.ekldr blacaflz. 

Bir ka~ defa bu siitunlarda lusaca 
lpret etllimis gibl, bir Jasun mllU 
anaylimldn ortaya koydufu mamu
Ut cins itibarile ~k kusurludur, da· 
yamks1zd.Ir ve pahabd1r. 

Misal zikretmek ~k zor oluyor. 
Mesele fllin yahut falan miiesseseye 
tariz etmek onun fenabguu iste
mek veya ona zarar vennek deiildlr. 
Mesele, memlt:ketin menlutinl dil
filnmek ve haUa zarardan vibye et
mektir. Bir ~k mJsal arasm .. rut 
gele blri: Yerli bir kii~iik ayna almtf
tim. (;ok g~meden baZI yerleri ~ll
lendl. Halbuki uzun senelerdenberi 
Avrupa aynalan temiz temb duruyor. 

Yttll mahdlr diye ben hem de blll6r 
iizerine yaplldlfl temln edilen bu 
kotii aynaya nasll rajbet edeyim ve 
~ parann israf edeyim! 

Yerli sanayi blzim sararmusa ola· 
rak defil blzim ve sanayi erbabuun 
lehine olarak in~f yolunu arama
hdlr. 

Vaktile Nemse mallan ~iiriildiik· 
•~ti ve kalpbldan De mefhurdu. Ba. 
nr esvap satan baZl biiyiik majaza
lann kostiimleri ondandlr diye ~ka 
edilirdi. Yerli sanayum1z admJ. 
hOyle Utfiye ~ ~k ~kin· 
melidlr. 

Bunun ~ aramak busln 
miHi blr vazife ,,eldincle bqmma dl
ldllyor. Sanayicilerimis hem memle
htln teref ve haysiyetlni hem ken· 
dilerinin menfaat ve baysiyeti mese
lesi olan bu )fi hiik4metin sorlama
lllD8 hacet bJ.ralmW)an kendllerl dti· 
fiinmeli ve ~ bulmahchrlar. ft
te sanayi bilpnlsi bis bu esuh 
mesele De megul prmek isterls. 
BunJar dentin Userine dofru yilrii· 
meli, meseleyi tefrih ve tahlil et
meli; icah edene hiik11metin yarda· 
muu, Jmvvel mfleyyedeslnl lsfemell, 

Falal& her halde 1ftll maDarmmm 
elm ve nefasetine bJll emnlyd tel· 
ldn etmenln ~· iyi mal yap

ln1aat i1lerl 
Ha~irlanan , 

talimatname son 
~eklini a/di 

inpt iflerinden mt infaat milteh .. 
sw m\ihendislerle mlmarlann mesul 
olmasl ve bina infaabm kalfalann el· 
Ierinden almak i~in belediye fen heye
tinin hazniadlit yenl tallmatname son 
tekUnf ~tlr. Yaktnda ~hlr meclisi
ne verilecektlr. Talimatname, ~t 
iflerile mefgul olan sanat erbabllll ya
ktndan al~kaclar etttgmden i;ehir mec
lisinde milzakere edildikten sonra tas
dik edilmek iizere dahiliye ve nafia ve
kAletlerine gonderilecektir. 

Talimatname tasdik edilince lllf!Ult 
iflerinde ~allf&ll kalfa, usta ve diger 
~er imtihana tabi olacaklar ve ken· 
dilerine ehliyetname verilecektir. Eh· 
liyetenameyi haiz olm1yanlarm i~a-

. at iflerinde ~all~malarma milsaade e
dilmiyecektlr. ----Cocuklan temlzlite 

ah1t1rmak l~ln 
ilk mekteb talebesinin s1hhl vazl· 

yetlerini bu sene daha yakmdan ta
kip etmek iizere maarif mildOrUigii ta
tarafmdan tedbirler almchg1ru yaz. 
m~tlk. 

Bundan b~ ~ocuklann kil~iik Y&f
ta temizlige al~malan i~in mekteb i· 
dareleri ve muallimler tarafmdan ~o
cuklann ilstlerinin, b~lanrun sllt, sllt 
kontrolttne bu sene blr kat daha iti· 
na edilmeldedlr. 

Temlzllge rlayet etmlyen ~iun 
notu lanlacaktlr. 

Y eni tayyarelerimiz 
Istanbul nam1na 9 tayyare 

daha ahnd1 
istanbul halkmm klymetll teber

rillerlle bu deta attn ahmm dotus 
t&JIU"8lllfme fRenbal 2, J'aUb 2, ..,. 
ollu 2, Bmln&>il 2, f.atanbul bahk· 
¢an ~ tstanbul kasaplan 1, tstan
bul esnaftan 1, Hali~ ve Eyilp 1 ad
lall taJnJacaktlr. 

Bu maksadla 15 tefrin1sani 936 
puar gilnQ saat 14 de YqilkOy tay
yare meydamnda, bQytlk bir toren 
yapllacak ve torenin sonunda tayya
relerlmiz u~ 1stanbul haJJnna 
beyannameler atacaktir. ~imdiye ka
dar tstanbul namma allnllllf olan on 
seldz tayyare Ile beraber 1stanbu1 ha
va filosu bu sene yirm1 yediye balli 
OlmUftur. 

makta aramabdlrlar. 

Halkumzm hava kurumuna gas
termekte oldugu klymeUi yardun ve 
allka sayesinde gelecek ytllarda tay
yare adedin1n ~k ~ksek mikdarJa.. 

Akpmct ra ~ kuvvei.le ummaJda ve 
•••--11•1•1111111•-••--••n••--t11•Mll'!IJ!ll•l•M1_11 ___ , bUDdan dolaJI Bevin~ dU)'ID&kta)'lZ. 

Otomobille seyahat eden Hava kurumu biltOn latanbw hal· 
lsve~H blr gazetecl geldl lam Yardunlamun falll1 bir veriml 

olan bu torene davet etmektedir. 
tsv~in Eskllstuna ~hrinde ~llam 

Eskilstuna Kurieren gazetesinin muha· Hazineyi izrar davas1 
blrlerinden M. Tell G. Dahllof tsv~ten Bak:lrkoy noter kitibi ~tilt nc Me-
Hindistana kadar otomobllle gitmek ii· leti admda bir dava vekili aleyhine 
r.ere yola ~1~ ve tstanbula gel.mif- hP.zine tarafmdan dava ~llnuffar. 
tir. Mu)labir dtln matbaamlZl ziyaret Bunlann hazineyi soyduklan iddia 
etm41tir. . edllmektedir. Haklanndaki evrak a-

M.Dahllof bugiin Yalova - Bursa yo- iJr ceza mahkemesine veril~r. 
We Konyaya gidccek ve yoluna devam Yakmda muhakemelerine bqlL'18.Cak-
edecektir. tir. 

Kur1un h1rs1zlan 
~chklaft kur1unlan 
belediyeye satmak 

istemi1lerl 
Abdilrrahman ve Kemal admda ild 

arkad8' diln gece Sultanahmedde ad· 
liye binasllllll yangm yerinde 15 kilo 
kurfun ~nruflardlr. ild arkad&t bu 
kurfunlar1 ~dlklan yetifmiyormUf 
gibi istanbul belediyesine gotiirerek 
satmak istemifler ve yakalanm~lar
dlr. 

lstanbulun plim haz1rhi1 
~hlrcilik mutehassis1 M. Proste ts

tanbul planma aid avan projesinin e
saslanm haz1rlam1~t1r. Yalruz ~hrin 
iktisadi vaziyeti etraf mda ti caret o
das1 namma Ahmed Kara ile Murad 
Furtunoglunun verecekleri rapordan 
sonra son hillaniinu verecek ve proje
ye ona g(jre llAveler yapacaktJI'. 

MiltehassJS bundan sonra beledlye 
tarfmdan yapllacak bilyiik mikyasta
ki i~t i~lerile me~gul olacaktrr. Bu 
s1rada Alman miman Polzik tarafmdan 
hazirlanan konservatuar projesi tet
kik edilecektir. Bu tetklkat blttikten 
sonra konservatuar in~tma ldm1n 
nezaret edecegt de kararl~tmlacak ve 
m\lnakasa a~llacaktir. 

Profesor bundan b~ka hal hakkm· 
daki tetkikatllll da ikmal etmek iizere
dir. 

Belediye gasllhanelerln 
p!inlarm1 haz1rlad1 

Cenazelerin belediye vesaitl lle tec-
hiz ve tekfini i~in 936 belediye bil~e
sine konan tahsisat dahillye veklleU 
tarafmdan bil~eden ~lkanldlitndan 
belediyenin vekilete milracaat ettigi· 
n1 Yazmlftlk. 
~yet vekAlet te cenaze i~erinin 

-~imdilik arzu eden ailelere mahsus 
olarak - belediye vesaiWe kaldmlma· 
sma muvafakat ederse belediye ica
beden haz1rhklan yapacaktir. Apart1· 
manlarda cenazelerin yikanmas1 i~in 
miisaid yerler olmachit i~in belediye 
umumt ~eler yaptuacattar. 
""Miiden bunlarm yerJeri telblt edll
mlf, pJAnlan yapllnufbr. 

Otelde kavga 
Velferd ile metresi kafa)'I 

tiitsiileyince ortahit 
altiist ettiler 

Maliya taekilit1 
,Sehrimizde geni 

te~kiltit igi 
netice verdi 

Bu sene eylfilde tatbik edilen ye
ni maliye te~kilatmdan evvel istanbul
da mallye i~leri ayn ayn mild\irlilk
Ierle idare edillyordu. ~hrimizde Def
terdarhk teptlAti olmadlgi gibi kaza 
malmildilrlii.kleri de yalmz muhasebe, 
maq, harcirah gibi i~lerle meKUI ol
makta idiler. Yeni te~kilat ile defter
darllk ihdas edildikten sonra biltiln 
maliye te~kilat1 bir mercide birlestiril-
mi~tlr. ' 

Yeni te~kilatm tatbik edildigi giln
den beri gerek vergi, gerek diger ma
llye iflerinin gilnu gilnilne yapllmasl 
temln edilmlftlr. Bundan bqka esJd 
t.efk11At zamnmdan ka1nuf bazi mua
meleler, bu meyanda veraset vergileri
ne aid sahipleri tarafmdan verilmlf be
yannameler netlcelendirilmiftlr. Yeni 
tefkilA.tm iyi netlceler verdigi anl~ll
~t1r. 

Etten zehirlenmis 
Diinku polls raporlan arasmda 

~yle bir haber varch: Galatada Ka· 
raoglan sokagmda oturan AU mezba· 
hada yec:Ugi bir ~ etten zehirlen· 
mlf, Beyotlu hastanesine kaldml· 
Dllfbr. 

Bir tramvayla bfr araba 
~arp11t1 

1034 numarah tramvayla FaUhll 
Yahyamn idaresindeki yi1k arabam dQn 

Sirkecide ~lfJJllflardu'. Neticede 
tramvay arabas1 hasara u~tir. 

Hamallar i,i 
Liman idaresi nakliyab 

idare etmek istiyor 
Snt hamalhgmm IAgvi ii7.erine giim

rilklerde, limanda ve f8hrin air U
caret merkeslerJnde JAP''acak nak· 
llyatm .tend1 YUaiUJe .,.. ~ 11-
manJar umum mUclilrlotft beledtJe
ye m6racaat etmlftir. Belediye ~ 
lar mUdttrlili'Uniln bu mttracaatuu 
tetldk etmektedir. 

Sirt hamalllgmm llivmdan aonra 
yapllacak nakliyatm sureti icraSI i-

Galatada blr otelde oturan Velferd ~in bir de proje hamla.nmaktacbr. 
admda bir adam diln gece beraber Bu proje etrafmda her ikl dalre a-
~ii Mahallya admdakl bdmta rasmda fikir miltabakatl olursa :ts-
beraber odaya glrmifler ve rala i~- tanbulun biltiln efY8. nakliyab if! 
meje baflam1ftardlt. l1man ldarest taralmdan temln edile-

Gece yansma d<>tru bir ~ fife cektir. 

bo.p.ldlktan sonra 1kls1 de tena halde Bina ve arazl verellerl tetklkat1 
sarh°' olm~ ve kavgaya tutu.,.Dut- tdarei husus!yeye devredllen blna ff 
I~. Kavgada odamn ~rest, erazl vergilerine aid vazlyetl tetldk et-
cam an ~Ir. Gilriiltiiy(l mek il7.ere Catalcaya giden beledi 
duyan polisler yet~~ek ild sar~~ muhasebe miidilril Kemal ~h~ 
~lar, kanl1 bir vakamn onu- gel~tir. "'atalca kazasmda .dar i 
ne g,., ..... ialerdir ¥ l e 

-¥~ • hususiye kadrosunun ihtiyaca kAfi 
Lise ve orta mektepler olmachii anl~llllftir. Kadro takvlye 

hakkmda tetklkat edilecekttr. Muhasebeci yalanda ~e 
~hrimizde bulunan maarit veklle- 11e d1j'er kan•ata g1decektir. 

ti orta tedrisat fUbe mildilrlermden 
Rasiln, ~hrimizdett liselerle orta mek- Kad1k6yOnde tramvay bir 
tebler haklnndald tetkikatuu t.arnam- kifiyl yaralad1 
l~tir. Bay Ras1m liselerle orta mek· Diln KadlkOyilnde 39 numarah tram-
teblerin vaziyetinl memnuniyetle kar. vay arabBSl 58 yqmda Hilsnil admda 
fll&m1ftlr. Gerek talebe kadrolan, ge- blrisine ~llllftir. Hiisnii ehemmiyet-
rek tedrisat baktmmdan her feY tabll ll surette ya~, vatman yaka-
seyrini takip etmekt.edir. Janm1~tir. 

••:I' 

Talit bey benlm pzele fena halde 
1mnuf. Onun kadar plfldn. ve rind 
blr adamm bu hareketl bana mAnAh 
geldi. Fakat f1UUl sevindJm Id Sabalu 
kapamlflar. Mihranla Dlran Kelek
yanda surat1 gormeli! 

Kalemi mahsus mildiirii Fuada git
tim. Deni her zaman oldufu gibl 
dos~ k&Jllladl. GOrdilm ki onun da 
can1 slklan! 

Anlanuyorum, anJarmyorum, an
Jam1yorum! 

Yalancmm, dolandmcmm, ~hel 
ve ~rlatanm • ne hlleylm ben; - bin 
tiirlii dii'1dhi varhfm ~smda p· 
yet tahammiilJii ,Oriinen ban biiyiik· 
Ierimiz, ne kil~iik ~ylerden sinirleni
yorlar! 

i~te bu kadar hiddet mevzuu olan 
m1sralar: 

cDari dilnya deli gonltim gibi viraD 
olSlb 

cNe clhan olsa ne can olsa, ne 
hicran olSlb 

GOriip ahvall zamaru susanm 
~imdi, fakal 

Ben neler yazmaz idiln yazmap 
fmkln olsal 

Vermez ml idim mecllse bin tane 
gazel 

Dizlerimde (Sinoba) gitmege 
derman olsal 

"s... 
KaJeml mahsusta Fuadla kon~ 

bn lteriye TalAt bey rtnU ve llml 
giriinee dedi kl: «Sent 'ben Slnella 
Wr dayayaynn da dlslerinde derman 
olup olmadifuu o zaman anlarsm!• 
Bu kadar titisllfe sebep ne olabilir? 
Princip vakasa mi!. Belld!. Fuad da 
onu lfl'&b etmek istedi. Buna ak
hJn erer. Aldunm ermedifi ,ey, baa 
derin siyasilerlmidn hili dfinyada 
biiyiik blr Avrupa b.arbl olamaz b. 
naatinde bulunllflan! .• Yarabbl, fel
sen terbiyesi olm1yan kafalar, insan 
ve cemiyet psikolojlsi bllmlyen sl
yase~iler beferiyeUen ne bdar ha· 
bends! Pek IJ.i tehmfn ediyorum; Wl
tan 1191 plenler, Avrupa medeld--
1.t Almetn•n ltlr mecnan lntlhana
dan Mfb Wr fe7 demek • .....,.. 
umuml hlr eence atdabiJeceilni 111-
thnal dahDfnde siremt,er! lleaee 
Anupaya bl'fl •an••n acikh lllr 
datisnii DD» •lamas! Belli kl lda.
tarih okumuyor. BeDi kl biz hill 
Avrupa11 Merihte varbfuu tefthhiba 
ettiifmis mahl11klar duettslnde w. 
liyonu. Bu esef vericl eelalfn cezam. 
m Allah vere de ~k ain' ~kmesek! 
Buailn htanublda nice aydm kafa 
tamnm Id Anupa haldnnda sln
danclan daha branhktar. Okunmf, 
1UDUf hayllee mfitefekldr namwdl 
de giisterlrim kl prphlar htanlMda 
gelse tekmiJ Tiirklyenin haf'Da me
deniyet yajmuru yapcak anneder! 
Ve 1'in en feliketli taraf1 budur. Yant 
en karanhk 'ft kOr yanl:lfa en 1'lldl 
ve llerl dilfilnilf adl verilmesl. Ma
dalyamn IHI bir yiisti. Bir de oteld ta
rafma hakaJam; daha ~ Wr 
vulyetle ~ Zira, hu ae
fer de blr nice arbd&f rorecefls .. 
Dazarlanndald prp ilemi lmlar 
apsmm kafasmdakinden pek farkll 
deiildir. Bilmiyorum. Bu ifin orta
sl nevaldt hulunacak? 

FaZll Ahmed Ay1m9 

(Devanu 4 Oncii sahifcde) 

- Propaganda iflerimize baklp baklp I ... MeselA Ankarada koskoca baraJ J ... 1zmitte bilyiik bir klgld fabrikasl I . . . Halbukl Amerlkamn ta bllmem 
fa,f1yorum bay Amca. .. yaplldlguu... &ellchguu ancak gazetelerde okuduk... neresinde a¢an bir baraji Beyoglu al-

nemalannda l(Srilyoruzl .•• 

. .. Bu propagandaclhk bakmunda1I 
biiyiik blr noksanc:hr. 

B. A. - Ecnebl ma1a rajbet bakl
mmdan da bir qi .•• 
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Diin sabah Tarabyada 
hazin merasim yap1ld1 

<C;anakkalede .Olen Alman as~erle~nin 
kemikleii sefaret bah~es1ndek1 

mezarl1ga gomiildii 
Bu munasebetle bir cok nutuklar soylendi. 

Kol~du kumandan vekili generat Ali 
Fuad da bir nutuk soyledi 

Diinkil mecasimden blr ka~ enstanlane 

Umim1 he.rbde ~analtkalede olen sustUk~a Tiirk .asked bandosu ba~-
Alman ~erlerinin kemik1eri dUn yordu. BOylece 15 dakika dar yoll~-
ogleden evvel 'biiylik mera.5imle Alman dan ge~dikten sanra sefarethanemn 
sefaretbanesinln geni~ 'bab~esindeld U.Stilnde b'iltun bcf;aza ha.Kim bir tc-
Alman :mezarligma gomfildil. peye yap1lm1~ olan Alman mezarllg1-

Meraslme ~rimizdeki biltlin Al- na cik1lch. 
manlar ·~rak e~tir. Bunlarm ve Me.rasime iftirak eden Almanlar da-
davetlilerin Tara.byaya nak1i ~in ~ir- ha evvel bu tepeye gelmii;; ve mezarll
keti Hay.riyenin 71 numarah vapum gm dort tara!lm tamamen do1durmn~-
tahsis ermm1¢. Sant B buguga kadar Iardl. Kat kat bir ka~ tepe iizerine ya-
vapur :iyice dolmu~u. 71 numara ev- p~ -0lan mezarh'kta ilk goze ~ar
veia llinannmzda bulunan Emden pan ~ey 9C~d Qe~id i!i~ekler o1uyordu. 
krovazbriine yana~ ve Alman mekteb Her mczarm iistunde 1lmsusi surette 
gemisinin amiralile zabltan 'Ve muret- ~er yeti~rllmi!lti. Merasim alayi 
tebab. vapura ~tiler. Bundan soma me.zathgm i~de ;er aldllar . .Alman 
Bebek iskclesinden Ide davetliler rum- olillerinin kemiklerile do1u so kadar 
di ive dogruca Tarabyaya ~areket :edil- sandik memrllgm aeniz tarafinda a-
di. ~~ olao uzun ~tikurun b~a geti

Vapurun 'fist Otatmaa Emaen ban
dosu askeri bir mar~ ~a1arken alt kat 
salonda .:Mman nazilerinin matem a
lAmeti olarak kollar1 gen~ siyah ~erit
li sari nazi gOmleklerini grydikleti gO
ze ~rpzyordu. 

rildi ve ikinci kat mezaTlikta yer al
llll~ bulunan Emden 'bandosunun rna
tem havaslle bir.er blrer ~ukura 

yerle~ldi. Bunu miiteakip -Olfilere 
.hiirmct igin hazrrun siikiite davet 
edi1di. Bu sirada yilzlercc el havaya 
kalk~, e.traf1 bir sezsizlik kaplamI$tI. 

Bir.az sonra nutuklar b~adL Al
man seiarethanesi erkfim, ate~emili
teri ve Emden amirali tarafmdan s-Oy
lenen nutuJtlarda Qanakkalede Olen 
Alman as'kerlerinin kahramanllklarm
aan, nas11 ~all~tiklanndan ve nastl ol
Clillderinden bahsediliyordu. 

AK$AM 

Dosya 
(Ba~ taraC1 3 iincil sahifede) 

Dariissaade agas1 beyni ile Frenkis

tan 1111 wnlaplrr? Sinrma aktOrii ru
hu jle bir millet hayatr nu tedkik 
edillr'?. ilHr tii.dii .kavmyamJ)'Onun. 
Kavra.Yamad1k~a <ida daba inirliyim 
ve meafi minada adamcn oluyerum. 

Maamarlh gUliin~ te olsa ~ada 
kendi kendime 1lrir lkerumet gostere· 
yim: Bir cihan fdiketiahi tam arif e· 
aH.A.v" ' ., ..... n..JIZ. 

FaZil .Ahmed Ay'ka~ 

Munir Nureddin konseri 
Klymetu sanat 

kar Munir Nured· 
din 11 Te~rinisa

ni 0numuzaeltl 
calljiarnba gunu 
~m1 Baray si
nemasmda bir 
konser vereceKtir. 
Konser progra
mmda. eski ve t 
yeni ~Ok klymetli 
e.serler lnevcut ol
dugu gibi mutat 
arkada~anndan 
ba~a aiger 'bazi 
tarunnn~ ve de
ferli sanatkal'lar da bu konsere i~
:rak eaeceklerdir. Gerek program ge
rek sanatkarlar itibarile pek itinall 
ve zengin olacagma ~iiphe bulunm1-
yan bu konscre halkm bliyiik i·agbet 
gosterecegi muhakkakbr. Esasan gil
zidc sanatka11n her konseri musild 
merak11larm11zca daima sevc seve 1stl

fade ettiklerl giizel bir f1rsat sayil-
maktad1r. 

M A K S I M tiyatrosunda 
Biiyuk Turk :Jlliizyonisti ve Manye

tizmaasI P. ZA Tl SUNGUR 

Geceleri saat 21 de suare 
Cumartesi, pazar 17 de matine 

Beyofjlu Ha1kevinden: !steklilerin 

cogalmas1 dolayisiylc evimizdc Turk
ce ogretmek i!;;in yeni bir kur daha a~
ttk. Yazilma 10/11/936 da b~lar, 
20/11/936 da biter. Yaz1lmak isteycn-

lerin niifus t.ezkerelerile evimizin Te
peb~mdaki merkez kurqgma gelme
leri. 

YENl NESRlYAT: 

HALK BtLGiSI 

Eminonii Ha1kevi Oil. Tarih ve Ede· 
bzyat }Ubesi tarafmdan her ay ~1kanl
makta olan (Halk bifgisi haberleri) nin 
(60) anc1 ..aylSl ~1km1!fttr. Bu sayida: 

M. Halit Bayn, Naki Tezel, M. Nac:i 
Ayral, H. Tur'han Daghoglu, M. Atmz· 
yolda§, T. Miimtaz Yaman, gibi tanm-

nu imzalann yaztlan vardrr. Cenc;lerle 
muncvverleri alakadar eden :yazilan 

top1anm1 bulunan hu mecmuay1 ol:uyu
cularumza tavsiye ederiz. 

Vapur Ta.rabyadaki Alman sefaret
hanesinin onunde bulunan uzun is
keleye yan~i. .Ev:vela geng naziler, 
a.Tkndan IEmaen murettebati ve daha 
sonra da halk di an ~kb1ar. Alman 
se.fm cthanesinin bah!;esi civardan ge
ien .Afmnnlarla dolmu~tu. Ellerinde 
bir taraf':l 'Tiitk, diger 'tara'fi Alman 
bayragi ~1yan 'San gom1ekli ktigiik 
Alman dailarJle ayni ya~taki mekteb
ll erikek :arkad~an bahgemn 'ti:ir ko
fesinde yer .al~ardl. 

Sauhk kiymetli 
kiitiiphane 

ALlUAN SEFJR.Thi.N NUU{U Fransm:a iktisadi ve mali en 

.Merasime i~tir.ak etmek tizere b1r 
bOliik 7'iirk aSkeri -ve biT de a.Skerl 
bando gonderilmi~ti. Gen9 naziler, 
Emden milrettebat1 "Ve mekteb1fier se
fare.tbanenin arka bah~esindeki kil
~uk meydanllkta. toplanchlar.. Tilrk 
askerleri de bu llley.dalihgm yamnda
ki kticiik mezarl1k yolunda kaq1 kar
~1ya dizilmi~lerdi. 

Biraz sonra tl:stanbul kumandan 'Ve

kili general !Fuad, deniz ve kara er.ka
nfuarb zabitlerl geldfJcr ;ve meydan
hkta yer alcWnr. Yiizlerce .halk da 'bu 
ntcydam ~~evelemi ti. Tiir.k ve Al
man askerlerinin ellcrinde mUteaddld 
~elenkler goze ~arpiyordu. 

Alman sefiri nutkunda ezciimle de- esash ve miihim eserlerden ve mec-

mi~tir ki: mua Jcolle'ks.iyonlannClan miire'k'kep 
<SOzlcrlme ba~lamadan evvel huzur- ]uymctli hir kiituphane aatih1'tir. 

larile bu meras1me ~ere! veren muh~ Alakadarlarm (A'k§am) ilan me-
tterem ikargenerale 'Ve Tiirk heyetine murluiuna miiracaatlan. T elelon: 

~ lhiikiimetim namma ve gerek:biz- 24240. 

mt am te~ekkiiru b1r vecibe bilirlm. 11.i.••••••••••••lii 
Bu tabutlar oniinde nazar 1bundan ve olilmlerinin ~ahidi, Tilrkiye evlat;.. 

yinn1 sene evveline rlicu ediyor. 0 dev- larile ve onlann Alman sili1b arkad~
Tede mu'harip1erin en iyi evsafm1 'haiz lar.ile berabcr, askel'lik vazlicsine sadlk 
olan Tilrk askcrleri ve bunlarm meya- o1arak taarruzda bulunan ve toprak 
nmoa -en Ilk saita T.iirk :rm!letini kur- ilstiinde dil¥Uan iken filiimde dost 
itaran ve kcndisine mahsus C-?Siz me- olan hasim muhariplcrini de sinesinc 
ziyetlerl kendisini yeni kurulan devle- almi~ toprakta gomiilil idiler.~ 
tin resikfu:ma getiren .!Atatur.k, Tilr- Bundan sonra general Fuad da bir 
kiye vatammn toprag1m kmlmaz ve soylevle olcnlerirr kahramanhklanm, 
egilmez bir cesaret ve kahramanhkla Tilrk askerleiile bir olarak ~u;;bk-
miidafaa etmii;;lerdi. Kendi mcmleket- lanm ve beraberce .kan doktilklerlni 
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EHli SALiP 
MUHAREBELERi 
Tamamen Turkce soz1u 
Tirk arilWMle miilaim ibir rol oynayan 
IJli1tan ~(SEI.iH&DDiNt mrat) nin 

dtin~.Yt tutan '°"hretinin tloiunlugu, 
beyecanb. mlih~em filini 

Onnmuzdeki Cartambadan 
itibaren 

Milli SilEMADA 

I P E K Sinemas1 buyOk fedakarlJkla~la 
BUtUn Istanbul halk1n1n arad1t1 2 tllml 

BUGON matinelerden itibaren g0steriyor. 

t .. MAZURKA 
POLA NEGRI 

2-CAPKIN GENC 
HENRY GAR.AT • DA.rkEJJ,E DARRiEUX 

$/K SiNEMA 
Bugiinden itibaren 

Bu senenin yeni filmlerine 
bafbyor-. 

Monte Karlo 
Kral1 

RONAU> KOL'UAN tamtmdan 
A~k. .• iht~ ..• ve Nefe tilmi 

Aynca iki ahbab komik 

PATvePATA~ON'un 
En yeni 'filmleri 

KIZ HIRSIZLARI 

MAVI VALSLAR 
Herkes tarafmclan gijrillecek! 

MAVI VALSLAR 
Herkcs tarafindan s-Oylenecek! 

MAVIVALSLAR 
Herkes tarafmdan dans edeoek! 

Pekyakmda 

SAKARYA 
Sinernasmda 

Hmni~: Yannlti Sall giinti. sabah 
saat 11 de 'bu -film.in g0sterilece
gi hususi bir seansa bilciimle 
matbuat miintesiblni lle slne
ma ve film muesseselerl Direk
torlerinin te~rifleri rica olunur. 

FERAH Sinemada 
lkt bOyOk film birden 

VOLGA 
MAHKOMLARI 

VE 

ARADIGIM KADIN 
Muvaffakiyetle devam ediyor 

GOST.AV FROHLI<; 
LIDA BAROWA 

GEORG ALEXANDRE 
A 

CAPKll MULAZIM 

JlllJ--• Bu ;:k~am ___ ..._ 

TUIAI tJyatrosu 
HA~K GECESI 
Najit, Halide 

Fahri 
'Ostad bestekar Muhlis 
Sababaddin hirle~i
~i. HA'.TIRIM 1<;1N 
biiyiik operct 3 perde Localar 

100 her yer 20, Paradi 10 kr. 

MARIE BELL 
ve 

HENRI ROLLAND 

OLDOREN 
GOZLER 

filminin kahrarnanlanchr pek yakmda 

SOMER sinemas1nda 

Istanbul komutanhgi 
Satmalma Komisyonu JJ.anlari 

Cablca Miistahkem mevki kita· 
at eratm1n k1~hk sebzc ihtiya~la
n olan 19200 kilo pirasa, 9600 
kilo lahana ile 9600 kilo ispannk 
a~ilt e'ksiltme ile 10/11/936 sah 
eiinii £&at 16 da ihalesi yap1laeak· 
br. Muhammea tutarlar1 -:prrat>a• 
nm 960, 18.hananm 432, f spanag1n 
720 'ki hepsi 2112 lirad1r. ~artna
mesi .komisyonumuzda goriilebi
lir. hteklilerin p1rasa i~in 72, la
hana i~in 33, tspanak ~in 54 ki 
hepai 159 lirabk ilk teminat mak-
buz veya mektublarile beraber 
lf mddd1da Komutanhk Sahnalma 
Komicyonuna gelmelcri. (~503) 

* Istanbul Komutanl1gina bagh 
birlikler ibtiyac1 olan 51360 kilo 

:prasa, 34240 kilo lahana ilc 17120 
kilo ispanak kapah zarfla 10/11/ 
93& <salt giinu -saat 16,15 te ihalesi 
yap1lacaktir. Muhammen tutarlan 

pr.asanm :2568, lahanan1n 154-0 ilira 
80 1nm!f ve i1panak 1284 ki ihepsi 
5392 lira 80 hruttur. $artnmncsi 
komisyonumuzd.a gOriilebilir. Is· 
te]dilerin prasa i~in 193, la'.hana 

Saat onda mer.as.ime ba~landl. Em
den m ilreteba tmdan iki~er deniz as
keri, ilzerleri !;.I~ek ve defne dallarile 
suslenmi~. i!;inde blen Alman asker
lerinin kemikleri bulunan milstatll 
~eikJinde kii~iik sand1klar1 kar~ £ar~1-
ya dizilmi~ olan Tiirk askerlerinin .ara
smdan g~rek mezarhga dogru ta
flnuya b~adllar. 

!lerinin bu mildafilcrinin yarunda Al- &Qyledi. Bunu muteakip istilda.1 mar~ 
man :askcrle1i en sad1k bir ittifak ra- ve sonra da i\1rnan milli m~1 ~alm- FR•1NSIZ 
mtaslle ayru cesaret ve istihkan mev:t- dl; hill1lletle clinlendi. General Fuad M 

le '.Ve 'her birisi digerini ~k ederek 110 Tilrk askerinin ta~d1g1 bir ~engi Tiyatrosunda 

~ 116, .U.,anak i~in 96 ki hepsi 
405 lira1ik ilk teminat makhuzu ve-
7• mektllbu ve 2490 .1ayil1 kanunun 
2 ci :re 3 cii maddelerindelci vesa
ikle 'beraber :ihalec1en en az bir 
aaat evveline kadar teklif mektub
larm f mdikhcla. Komutanl1k Sa· 
tmalma komisyonana vennelcri. Bu s1rada en onde yiiriiyen Emden 

bandosu matem havas1 ~al1yor ve o 

ve beberi digerine rekabet ederck ay- ko 
mar~ Fon Der Oolc;iin mezanna Y- Operet k1sm1 

ni gaye i~n 'kendi son kuvvet ve oesa- du ve klsa bir nutukla harbi umumide Bu al..- ... m 
retlerini sar.f suretile harbetmi~er:di. Tilrk ordusuna kumanda etnii~ olan ~ 
Ne ikBhramanlik ... :i~ bugiin yaptagi- saat 20,30 da 
m1z bu ulvt rneras1m onlar i~dir. Mare..'lali bilrmetle yadetu, ctelengin 

Olllinlerilc vazifeler1ne kar~1 sadakat ha.tb alrademisi namma konuldugunu MASKARA 
vc cesaretlertni tahtim eden bu feda- llA.ve eyledi. Merasim bu suretle saat 
karlar bu seneye kaaar sava~lanmn yanmda nihayet buldu. ,(2504) 
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Biitiin Balkan memleket
leri pamuk yeti1tiriyor 

Kad1nlar1n 
askerliQi 

lstan bulda yaptlacak 
miting i~in hazirhk ilerliyor 

Yunanlstan ve Bulgaristandan sonra 
Yugoslavya ve Romanya da pamuk 
ekimine ehemmiyet vermege ba$lad1 

Yalon zamana kadar dilnyanm ba~
llca pamuk yeti~tiren memleketleri 
~imali Amerika milttehid hilkfunet
leli, M1s1r ve Hindistan idi. Sonradan 
bunlara inglltere Sudam da ithaJ et
misti. Balkan memleketlerinde ise pa
muk hemen hemen hi~ yet~tirilmi
yordu. Bunlardan yalmz Tilrkiyenin 
Anadolu clhetinde yani Adana ve Ege 
havalisinde pek bilyfik mikyasta ol
m1yarak pamuk yeti~tlriliyordu. 

Tilrkiyede sanayile~me devd ake
binde ziraatce kalkmma devri bru?la
d1. Bu devrin ba~hca i~i pamuk ziraa
tini arttmnak ve cinsini iyile~tinnek 
ve maliyet klymetini dil~Urmek oldu
gu mnlumdur. 

Bu esnada Balkanlar da diinyamn 
en bilyiik pamuk istihsah memleketi 
oluyor. Eskiden harigten pamuk cel
beden Balkan yarrm adas1 ~imdi ken
di ihtiyacm1 kendi zeriyat1 ile temln 
etmek yoluna girmi~tir. 

Balkanlardaki pamuk zeriyati faa
liyeti ve ~imdiki vaziyeti hakkmda 
(Zagrep) den ~u malumat veriliyor: 

Balkan yarrm adasmda pamuk zed
yatI pek eskidir. Bu ilk pamuk tohu
munu getirten kim oldugunu tarih 
kaydetmiyor. 'Maahaza Balkanlarda 
pamuk zeriyatmm deger ve ehemmi
yeti yok gibi idi. Balkanlarda geni~ 
mikyasta pamuk zeri lhtiyac1, iktisa
di buhran dolayisile ve doviz tedart
kinde goriilen zorluk iizerine hisse-
dilmi~tir. 

YUNANiSTANDA 

Dahilde pamuk yeU~tirmek ve ha
rice ihtiya~ gostermek hususunda ilk· 
davranan Balkan memleketi Yuna
nistandrr. Burada ilk i~ olarak ¢pamuk 
istihsalini ilerletmek enstitusii> a~tl

mIStlr. Bu miiesseseyi viicuda: getir
me.kten maksad yalmz pamuk zeri
yat1 sahasm1 gen~letmek degil ayn1 
zamanda yerli cinsleri de islall eyle
mektir. Bu muessesenin faaliyetinden 
bir ka!( sene i~lnde miihim neticeler 
elde edilmi~tir. 

Bidayette 20000 hektar araziye pa
muk zer edilmi~ ve 1935 senesinde 
47000 hektara ~1karilm1~ ve bu sene 
65000 hektara iblag edilmi~tir. Pa
muk rnahsulii, zeriyat sahasmm ge
nisletilmesinden dolay1, 37000 'tondan 
50000 tona c1kar1lm1~tir. Hektar ba
sma istihsal mikdan dahi 500 kilo 
Ci·~m1dan 750 kilo grama ~1kanl~-
trr. 

Yunan hilkumetinin pamuk poli-
tikas1 ~udur: 

Amerika pamuguna verilen fiat ve 
degerl yahud daha ziyadesini temln 
edecek pamuk tohumunu ekmek ... 
Aym zamanda pamugun mallyct kly
met ini indirmek igin fevkalade ~all-

s1lnu~tlr. 
' Bu esnslar ilzerine lstihsal edilen 
yerli pamuklarm kar~mda ecnebt 
pan!uklanmn ithali azaim1~t1r. Yu
nanistan yakmda haricten pamuk 
cel!Jinden bilsbiltUn ..ii.reste olacakt1r. 

BUJ.GARiSTANDA 

Bnlgaristanda dahl vaziyet buna 
yakmd1r. ilk defa 1931 de Bulgaris
tanda yerli pamuk yeti~tirmek i~in 
cm1mamelerle saglam temeller attl
m1~br. Evvelce Bulgaristanda 5000 
hektar araziye pamuk zer olunuyor-
du. 

1934 senesinde zeriyat sahas1 22000 
hektara ve ertesi sene de 35000 hek
targ, c1km1~br. Bu seneki zeriyat sa
has1 ise 40,000 hektari bulmu~tur. 

Pamuk istihsalinin arttmlmasuu 
hUkumetin muhtelif tedbirlerl kolay
la~tmm~tir. 'Bu tedbirlerden biri me~ 
sucat snna.yiinin yetli pamuk i~in vc-
1 eceii asgari !iatin hilkumet tara!m
clan tespit edilmi~ olmas1dir. Bu fiat 
c i!i~n doviz piyasas1 vaziyetine ve Br11· 
.,ar parasmm doviz k1ymetine gore 
tayin edilmektedir. 

Fakat diger taraftan pamuk to
humlannm islalu ve s~ilmesi i~ 
fen milesseselerl viicuda getirilm~ir. 
Yakln zamanda Bulgaristanm bilti.iu 
pamuk thtiyacmm kendi pamuklarile 
temin edilecegi iimid olunuyor. 

YUGOSLA VY ADA 

Yugos1avya da pamuk istlhsallni 
arttmnak ve islah etmek hususunda 
Yunanistanm ve Bulgaristamn takib 
ettigi yola girmi~ir. 

Bu i~ temel yerli pamuklarm men
sucat fabrikalan tarafmdan kullaml
m~s1 mccburi olduguna dair tefrinl
enelin iptidalannda ne~olunan amir
name te~kil ediyor. Pamuk ve pamuk 
ipligl kullanan fabrikalar, istimalle
rine yarayan yerli pamuklar i~in 
rnuuyyen asgarl bir fiat vermek mec
buriyetindedirler. 

Her sene nlhay.et rnartta bu asgart 
fiat tespit edilecektir. Bu fiat Nevyork 
borsasmdaki muayyen cinslcr is;in blr 
sene evvelki fiatlerin yiizde ellisi nis
betinde yiiksek olabilecektir. 

Hnric;ten getirilecek pamuklara bir 
kov!rol vergisi konulacakt1r. Bu ver
gin:n has1latt !iatlerin tevzii ve mem
lekette pamuk zerinin tevsii i~in kul
Iamlacak bir sermaye te~kil edecek
tir. Asri pamuk zeriyatl i~in icab eden 
makine!er ve Aletlerin tedariki i~in de 
bu sermayeden istifade edilcccktir. 

Yugoslavya hari~ten her sene bir 
milyar fazla pamuk ithal etmekte 
idl. Yerli pamuk istihsali arttik~a 

pnnmk ~·ilzilnden harice g1kan doviz 
azal1yor. 

Yugoslavyada parnuk zerlyah en zi
yade cenubi S1rbistanda yani eskl 
Kosova ve 'Manastir vilayetlerlnde ya
p1hvor. Afyon eskisi kadar para etme
diginden bunlarm yerlne pamuk z~r 
edilmektedir. Dalmacyanm iklimlni11 
pamuk zerine rniisaid olup olmad1g1-
ru anlamak i~.in yakmda tecrilbeler 
yap1lacaktir. 

ROl\IAI\'YADA 

l ~omanyada pamuk Dobrice ile 01-
teniuda y-eti~tirilmektedir. Rumenler 
ekseriya mlSlrla kan~1k olarak pa.II).uk 
yeii~tiliyorlar. Pamuk zerinde koylii 
tecriibesiz oldugundan ve toprak ve 
ikiim de henuz uygun gelmediginden 
parnuk nusirla kan~1k ekiliyor. Fakat 
1mr1rla birlikte ekilen pamuk, miln
has1ran pamuk zer olunan yerlere 
nazaran dortte bhi nisbetinde has1Iat 
venncktedir. 
P~muk tohumu Bulgaristandan 

celbediliyor. Bulgari.standa istihsal 
yerli ihtiyactan fazla oldugundan her 
sene 300 ton pamuk tohumu Roman
yaya ihr~ ediliyor. 

1935 senesinde Romanyada 2000 
heY.tar araziye pamuk zer edilm~ti. 
Pamuk zeriyati hastlati koylilye bug
dav istihsaJlnin iki misli kar b1rakl-
yor. l'. 

Tiftik piyasas1 
Fiatler normal bir surette 

yiikseliyor 

Tiftlk piyasas1 hararetlenm~tlr. 
Birinci sm1f oglak rnallar 120 kuru
~a kadar ~1knu~tir. ~imdilik ahc1Iarm 
ba~mda Almanya gelmektedir. Diger 
bazi memleketlerdeu da talepler art
t1g1 igin gelecek hafta fiatlerde yeni 
bir yilkselme beklenmektedir. Yi.ikse
li~in be~ kuru~ kad:ir olacagi tahmln 
cdilmektedir. 

Sovyet Rusya, henilz milbayaa i~n 
piyasada goriinmcmi~tir ve esasen 
pek seyrck taleplerde bulumnakta 
fakat her defasmda da killliyetli rruk
tarda mal almaktadirlar. 

Kadmlarm askerlik hizmeti hakk·m
daki karar milnascbetile schrimizdc 
bir miting tertip edilecegini yaznu~t1k. 
Bu mitinge on ayak olan klz liselcri 
talebe ve mualllmleri ilnivcrsileye de
vam eden klz talebe ile de temasa ve 
bunlann da tc~riki mesaisini temine 
karar vermi~erdir. Bundan ba~ 
nvukat, llekim gibi serbes mcslek sa
hibi olan miinevver kadmlanllll.am da 
iikirlerindcn istifade edileccktir. 

Kanun ~tlktan sonra klz mektep
lerine ilftve edilecek olan «kadmla:n as
kerlik hizmetlednc hazirlama:. dersle
rinden ba~ka: tahsil ~agm1 gegirmi~, 
fakat devletin ihtiyag gosterdigi za.
manlarda orduda gall~acak bayanlar 
i~in kurslar a!fllacaktir. Bu kurslar, 
yeni kanunun kachnlara tahmll ede
cegi ordu kadrosundaki hizmetlere 
gore te~kil edilecektir. Kurslar, ayn 
ayn seviye ve malurnatta olan kadm
larm vaziyetinc gore birkag dereceli 
olacaktir. 

R1httmlar1n tamir ve tevsii 
R1hbmlann tamir ve tevsii i~leri

ne devam ediliyor. Galata cllietinde 
yap1lmakta olan tamiratm milhim 
blr k1sm1 yakmda bitecektir. Bu mli
nasebetle istanbul clhetinde he.zir
hklnra bn~lanmu;;tir. Sirkeclde..~ Sa
reyburnuna kad:ir olan nhbmlarda
ki bozukluklan tesbit i~n dalgi~ va· 
s1tasile nra~tirmalar yaptlnlmaktad1r. 

I 
_ ............ , ............ nm1nllHHIHRIHlllHOlnltttHllllMllllllHM•llltm 

StYASI JCMAL 

Lokarno misak1 
inglltere Lokarno anla~masi esasi

nt kurtarmak fgf n yeni bir gayret da1za 
sar/ediyor. Fransanzn hududlanni Al
manyamn, Almanyanm 1wcludlanni 
da Fransanm her hangi tecaviiziine 
kar~z korumak ve ayni zamanda Bel
~ikanm temamiyetini ve taarruzdan 
masuniyetlerini kar~zltklt olarak taah-
1tiid eden eski Lokarno misaki Al
manyanm Frama ve Belrika hudud
lanndak£ gayri askerf mzntakayi inal 
ve tahkim etmesinden dolayi bozul
mu#u. 

ingiltere ile Fransa yeni bir misak 
yapzlmasmda 1srar ediyorlar. M. Hitler 
yirmi be$ senclik ademi tecavilz ve ha
va emniyeti 11mahedesinin akdini tek
lif ederek garbi Avrupada sulhun em
niyet altzna alznmasma taraftar oldu
gunu ilk gilnden itibaren bildinni$ti. 
Fakat yeni misalctaki taahhildlerin 
sir/ Avrupanm bu kzsmina aid olup 
Almanyamn $ark hududlanndaki dcv
letlerin ve bilhassa Sovyetlerin her 
hangi suretle i~e kanftinlmamasmda 
ve milletler cemiyetinin de altikadar 
edilmemesinde :rsrar etm4ti. 

Italya da evveza kendisinin dogru
dan dogruya aldkadar bulundugu 
meselelerin ha1ledilmesini ve bundan 
sonra Avrupa politikasmda diger dev· 
letlerle birlikte ~alt$abilece§inf haber 
vermi$ti. Son gilnlerde ingiltere, ital
yayi memnun edecek musaadekarltk
lard(i bulundu. Akdeniz ifaerinde in· 
giltere ile italyanm burada hayatf 
menf aatleri bulundugu iki taraf~a ta
ntnmt$ esas ii.zerine anla~mak miim
kun oldu§unu ingiltere dz$bakam son 
nutkunda bil.dirm4t.i. Bu an~manin 
.Akclenizden ge{;en deniz yollanna ta-
arruz edilmemesi kar~lzkli taahhild 
etmek $Cklinde olmasi ingiltere parld
mentosunda izah edildi. 

Jngiltere llabepstamn merkezinde
ki 1efirini geri alm.a§i ve sefareti kon
solosluga tahvil etmegi ve 1efaret mu
hafizi Hintli kitayi gerl 9ekmegi kabul 
etti ve resmen italyaya bUdtrdi.Mali va-
2iyeti iyi olmiyan italyaya diinya kre-
cll kapisini a,an ticaret mukavelesi ile 
maddi bllyilk mii.saadelclirlik gosterdf. 

.Artik ingiltere yeni Lokarno misa
kmm akdi i¢n ita'lyanm di§er devlet
ler ile 9alipnasma bir mani ka'lmadi
gi kanaatine geldiginden yeni bir gay
ret gostererek ttiilyaya, Almanyaya 
ve Fransaya yeni notalar ile teklifler· 
de bulundu. Avam kamarasmda bu
gii.n JngUterenin en nilfuzlu adami 
Nevil 9emberlayinin mevzii emn1yet u
suliL iizerinde gok durduguna gare 
misaka Avrupanm ~arkzndaki devlet
lerin kan~tmlmamasi '4ftn ingiltere
nin son notada Fransayi iknaa 9ali§· 

Yerli pamuklann cinsi cihan piya· 
sasmm b1rlncl cinsinden a~ag1 olsa 
bill' mensucat fabrikalan yerli p:i
mu',Iari sarfctmek mecburb•eti altm
dnd1r. 

Fiatlelin normal ~ekilde yilkselme
ge ciogru istidad gostennesi umumt 
bir memnuniyet uyand1rrm~t1r. Ya
lnnda Sovyetlerin de mal almaga ba~
l:iyacakl:in haber almm~trr. Piyasa. 
cok saglnm bir vaziyctt.edlr. \ m~ olduguna hii.l;niolur.a~iUr. 

• 
Madridde eiddatll 

muharebeler 
(B~ taraf1 1 inci sahifede) 

Echo de Paris, ispanyadaki Sov
yet scfiri M. Rosenbergin kati roUl 
Katalonyada olmak iizere general 
Frankoyli zaaf a dil~ar etmege gall~
makta oldugunu yazmaJ..."tad1r. 

Bir Katalonya Sovyet cumhuriyeti 
ihdns1 i~in Sovyet sefirinin 1·iyasetin. 
de yap1lacak olan askeri ve dlplo· 
matik f aaliyet Barselonda sarfedlle
cektir. 

iSPANYA HUKUMETl.dN TEBLiOt 

Barselon 8 (A.A.) - Resmen bll
dirlldigine gore, hiikumet 'kuvvetle
rinin Aragon cephesinin muhtcll! 
nuntakalanndaki ileri hareketi de
vam ctmcktedir. 

Hiikumet kuvvetleri Almudevara 
iki kilometre mcsafede bulunmakta
dtrlar ve Sierra Albubierrayi tama
mile zaptetmi~lerdir. 

Bayonne 8 (A.A.) - Bask milisle
rinin taarruzu, muvafllklyetle de
vam etmektedir. Milisler, Placenela 
ve Vcrgayt zaptetmi~lerdir. Bu mev
kiler, Bilbaonun ~rkmda ve ora· 
ya lark be~ kilometre mesafededir. 

lplik buhran1 
(884 taraf1 1 inci sabifcde) 

Boyle bir bahsi goril~tiigiimilz s1ra
da, el tezgO.hlarmm, biiyi.ik fabrikalar 
kar~ISmdaki vazlyetinl sormak fayda
llyd1. Bazllanna gore, Kayser! fabrika
smaan sonra Nazilli, Konya Eregli pa
muklu dokuma fab1ikalari ac1lacak 
olursa, kilcuk tezgahlara i~ 1calm1ya
caktir. 

Denizlill dokumac1 ismall ooyle blr 
endi~ye l\izum olmadlg1m soylemek
tedir. Diyor ki: 

- Fabrlkada yap1lan i~lerle tezgflh
larda yapJ.lan i~ler arasmda cins iti
barile btiytik bit' fark vard1r. Denizli 
evlerinde zifir, don tabir edilen pamuk
lu dokumalar yapllmaktad1r. Biiyiik 
pamuklu dokuma fabrikalar1 ise ka
put bezl, dlml denilen nevideki pamuk
Iulan imal etmektedir. Bu iUbarla ts
tihsal edilen mallarm a1·asmda fark
lar vardlr. Bu yilzden, ne biz fabrika
lara rakip olablliriz, ne de fabrikalarm 
bu gibl tezgahlara bir ziyam olnbilir. 

El tezgAhla:nnda gar~af, yorgan, yas
tik yiizleri de dokunmaktad1r. Bu i~ler 
fabrikada yap1lan1az. Fabrikada ya
tak gar~af1 diye yapllan mallar mette 
hcsbile satJ.11r. Halbuld el dokumalann
daki yatak ~ar~aflari bir pnrgad1r. Et
ra'fmda i~emeler ve kenar taraflan 
vard1r. Bu ~Ieli makinede yapmaga 
imkfm yoktur. Biiyilk endilstrinin ku-
1'ulu~, bu nevi l~ yapan el tezgahlari
na zarar vermiyecektir. Bundan en
dl{le etmlyoruz. Yalruz Afyon Karahl
sar vil~yeti dahilindeki Karahalil kO
yilnde kaput bezi yapau 600 kadar wz
gah vard1. Kayser! fabrikasmdan '5on-
1·a bu tezgA.hlar da yatak ~ar~af1 gibi 
~eyler yapmaga b~adllar. <;ilnkil bu 
tezgahlar fab1ikalann yapt1klan i~
leri yapmaga ~.ah~1yordu. Buna lmkA.n 
yoktur. 

Bana kahrsa, bilyilk endilstrinln ya
nmda, bllhassa dokumac1.hk sahasm
da, bilyiik fabrika ile berabe, kii~iik el 
tezgah1 da ya~1yabilecektir. Qiinkii bil
yiik f abrika ile kii~ilk tezgahlann ara· 
smda kendiligmdcn i~ bOlilmi.i olmak
tadir. Bu ~ ooliimiine gore, yatak 
~ar~af1 gibi mallan el tezgahla11, dl
ger mallar1 da fabrlkalar yapacaktir. 

A. 0. 

Ye§ll ayin gen~lik tqkllAt1 
altmc1 kongresinl don yapti 
Ye~aym gen~lik t~ilit1 altmc1 

kongresl diin sabah saat 9,30 da Dr. 
Fahreddin Kerirn GOkaym ~n
llgmda Eminonil Halke\'inde toplan
m~r. 

IstiklAl mar~1 ayakta dinlendikten 
sonra b~kan kongrenin a~1ld1guu 

bildirmi~ ve hazir bulunanlan mem· 
leket ~ehitlerlnin ruhlanru tazlze da
vet etmi~tir. 

idare heyeti raporu ve hesaplar 
tetkik olunarak idare heyeti 1bra cdll
dikten sonra yeni idare heyeti se
~ ve kongreye son verllmi~tir. 

Kongre acilmadan evvel Atai.irke • 
kamutay ba~~ma, b~vekll in-
onilne, Slhhat veldletlne tazlm tel
gmftan ~ekmege karar ve~tlr. 

•••• 
B. Tahsin lzerin 

beyanat1 
'(Ba~ tarafi 1 incl sahi.J#de) 

in~aatuun ihalesl bugilnlerde yaplla.
caktrr. Erzurumun istanbul kaplSt cf, 

vannda kurulacak olan bu yenl ~ehlr 
34 par~a bilyilk binadan miirekkep ~ 
lacakt1r. Yeni ~ehrin ilk ba~ang-Ic1 sa.
yllacak bu klSimda bah~eler, sokaklar 
tamamile modern bir halde kurula
cakt1r. ihalesi yap1llr yap1lmaz derhal 
yeni ~e'hrin in~asma b~anacakbr. 
Ayni zamanda istasyon mahallesi de 
ilkbaharda meydana geleceginden Er
zurum !;Ok i~lanacnk ve ~enlenecek· 
tir. 

SEKiZ VALiNiN i$TiRAKiLE 
Y APILAN TOPLANTI 

Ankaraya hareketimden evvel Trab
zonda sekiz vali riyasetim altmda top
land1. Onlarm vilayctlerini ala.kadar 
eden dileklerini bilyiik b~ekilimize 
arze geldim. ~ilphesiz bunlar her vilil.
yetin baymdi.rllk, killtilrel, slhhi ihti· 
ya~lanndan ~barettir. Yalmz valilerin 
intac ettigi kararlar arasmda en mii
himi ~udur: 

U~ilncil umum miifett~ligin ihtiva 
cttigi sekiz vilayet taraundan yeni Er· 
zurum ~ehrinin Cumhurlyet rneyda
runda biiyilkler bilyilgii AtatUrki.in bir 
heykeU yap1lacaktir. Bu A.bide Erzu
rumda ba~hyan Tiirk inkllabmm o ilk 
giinrerindeki azmini ifade edecegi i~in 
~k biiyilk bir mana ta~1yacakhr. Bu 
esere yiiz elli bin lira sarfedecegiz. Her 
vilayet buna kendisine dii~n miktarda 
i~tirak edecektir. ~imdi miisabaka ihit1 
ediyoruz. 

HALKA TOPRAK TEVZil 

~ark vllayeUerinde yapJ.lan <liger 
i~lere gelince; Karsta Qarllktan kalan 
erazi yerll halka, g~menlere dag:ttll
m~, tapular1 ver~tir. Bu suretle 
v.iftyetin tapu, vergi ve nufus kayidlan 
da tanzim ve tevhid edilmi,tir. 
Vllaye~ gorillen bu isler adeta bir 

hiikUmet davasmm 'halli demekti. 
Erzurum Kars ~ehirlerinin haritast 

bitmi~tir. 

BiR SENEDE 47 YENi MEKTEP 

:;>ark vilayetlerimizde blr sene zarfm
da 47 ilk mekteb yap1lm1~1r. Bu Uk 
rnekteblerde elli bin talebe okumakta
d1r. 

Agn vilayet merkezinde yeni yap1-
lan orta mekteb ilk defa olarak tcedri
sata b~lam1~tir. 

Erzurum ve Trabzonda iki klz sana
yi mcktebi a~1lm11ibr. Trabzon hasta
nesinin en modern vc fenni bir sih
hat milessesesl olarak yakmda temeli 
alt1Iacakt1r. 

Degerli umum mi.tfetti~ ba,, l'ah
sin Uzer, ~ark vilayetlerindeki hum
malI ~ah~ayi gosteren bu ciimleler
den sonra durdu ve ayaga kalknrak ba· 
na dogru yakla~b: 

ASAYi$ l'E EMNiYET Mi.iK<EMMEL 

- i~te goriiyorsunuz ya bu hiilasa 
ettigim i~ler soze b~Iaihg1m gibi Do
gu vilayetlerinde goze ~arpan bareket 
ve !aaliyet eserlerldir. 

Asayi~ ve emniyet meselesine gelin-
ce; artlk bu sozler hilkumet lisamndan 
~1kn11~t1r. Halkm hukuku tabliye ve 
siyasiyesi olarak bu gayet tabil gonll
mektedlr. 

Buyuk b~vekilimiz tsmet fnonilnfua 
~ark seyahati Dogu icln kalk:mma. 
ilerleme ve geni~leme faaliyetlnin ye
gane saiki olmu~ur. 

Atatfirk diinyasmda ~ '.koca va
tan par~asmm iki sene sonra yiiksek 
bir refah ve saadete ka~~1 kat
iyetle sayleyebilirim.> 

Elektrlk 1lrkettnln ald•I• 
iazla para 

Elektrik ~irketinin bazi aylar abo. 
nclerinden kiisiirlan vahide icra 
etmek suretile fazla para tab.. 
sil ~~tig~ · hakkmdaki fill yet-

. ler uzerme tahkikat yaplldlp
ru yaznu~ttk. Bu ~ikAyet iizerine 
keyfiyet elektrik ~irketinden sorul
mu~ur. ~irket verdigi cevapta kul
landlgi hesap makinesinin kiisilrat 
yazmad1gm1 bildirmi~tir. f;jirkctin bu 
cevab1 yerinde bulunmamI~tlr. f?imdl 
abonelerden alman fazla para rnllda
n hesap edilmektedir. Bu besap so
nunda elde edilecek netice hakkm
da key!iyet nafia vekAlctlne blldlrl
lecek ve gelecek cmre g<Sre bu !azla 
paralar ~ketten istirdad edllerek • 
bonelere verllecektir. 
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PAZARTESi KO:SU~l\tALARI 

BAB.l!;&LA.R 
Paul Valery, bug\inJru Fransamn 

( 

.~ bilyiik killtiir adamlanndan birl-
Clir. Yalmz ~airligile degil, bilgisindeki\ 
geni?Uk ve kavrayi~ndaki kuvvetle de 
tamruru~ bu yiiksek akademisyen 
((Bug\inkii dilnyaya bakl~lar: Re
gards sur le monde actuel) adile bir 
eser ne~retJnl~ti. Bunda Avrupanm 
azamet ve inhitatt, tarih, politika, 
partiler, Fransa, Paris, ~ark ve garp, 
terakkt hakkmdaki dill1iincelerini, bti
yiik harpten once ve sonraya aid gO
ri.i~lerini .yaznu~br. Siyasetini yakm
dan tammam1z icab eden Fransanm, 
bilhassa bu mcvzuda dii~iindil.klerini 
soy)eyen on saftaki bir muter ekkirini 
din1emek fayda11 o1acaktJr, sanmm. 

••• 
KHaba ba~1arken ~oyle diyor: 
c~u kii~iik top1nma: rccueil, terci

han, sistcmi olmayan, bir partiyc 
baglanm1~ bulunmayan ve bu :!tibar
Ja da ~ilphe edilecck ~eylerden ~tip

he etrnekte serbes, edilmiyecekleri sil
kip atmarnakta hOr o1anlar ii;inclir.~ 

Bu sozlerile P. Valery, Fransada 
partiler ve particilerin bitaraf bir 
gozlc ctraf1 goremediklerini; girdikleri 
sisternlerin anlayi~lanm kostekledigi
ni kabul etmi~ bulunuyor. Bu kitab1 
boyle olmayanlara ithaf ctmesi, soz
lerini oldugu gibi anhyacak bir oku. 
yucu kutlesi aramak demek de{;,ril 
midir? 

••• 
Muhanirin siyaset anlay1~1. ~ok 

fre1d1r. Onun, politikay1 tarif cdi~inde 
~ok derin bir ~ikayetin sesi var. Ken
dini bir Frans1z oldugu kadar bir 
Avrupah hisseden vc Avrupahy1 di
ger k1talar insamndan ayn bclliyen 
Valery, siyaset adamlannm insanlar 
i.izerindeki tcsirlerini, tabii kuvvetle
rin diger var1Ik1ar iizerindeki tesirinc 
benzetiyor. Diyor ki: 

«Bir ka~ adanun hareketi, rnilyon
larca lnsan ilzerinde, tibkl canl1 var-
11klann rnuhitlerindeki degi~melere 

ve kan~1khklara sebep olan hareket
lerle mukayese eclllecek neticeler do
trurur. Tabit sebeple ; dolu , 
tayfun, elegim sema ve bula
~k hastallklan husulc getirdigi 
gibl ~uurlu sebebler de milyonlar
ca insam tesiri altmda b1raklr. Bu 
insanlann bilyi.ik bfr ekseriyeti; gok, 
deniz, k1~n arzm Kaprislcrine du~ar 
olmu~ gibi bu tesirlerin zebunu olur
Jar. i~te insan kiltlelerine fizik ve ~u
ursuz sebebler kadar milessir olan 
zeka ve iradeye siyaset ad1 verilml~
tir.> 

Umumiyetle poHtika hakkmda ooy
le zehirli bir tenkidden sonra Avrupa 
siyaseti i~in daha hafi! blr hti.kiim
de bulunm1yor: 

«Avrupa, slyasetinin cezasrm ~e

kccek. ~raptan, biradan, likorden 
ve .... b~ka ~ylerden mahrum kala
cakbr .> Bu sozii, muharrir ne zaman 
soylemi~tir, bilmiyorum. Fakat Avru-

pamn ~1lgm bir egoizmlc isteri buh. 
ranlan ge~irdigi bu devirde, onlar 
i~in korkuni; gorfuuncsi lazim olan 
bu tilrlii kehanetleri duymalan ~ok 
yerinde olur sanmm. 

••• 
Doyrnak bilmeyen bir ihtirasla 

ag1zlan, kii~iik dlllerl gori.inecek ka
dar ac;1k, gozleri kanh ve beyinleri 
dumanh olanlara ~u ihtan ne kadar 
yerindedir: 

cDurrnadan artan milletlere ha
tirlatmahd1r ki tabiatte, 1~k, toprak 
ve saha itibarile en iyi ~rtlar it;inde 
bulunan bir agacm hududsuz bir su-

. rette buyiiyilp geli~rnesine imkan ola
maz.> 

Miltecaviz gayclcrc baglananlann 
~ok oldugu bOyle bir hava ic;inde 
sulh, muhafazas1 her~eyden gilt; blr 
miivazene hali degil midir? Milletler 
aras1 munasebetler o kadar artm1~tir 
ki sulh, bir milletin kendine gilvene
rek kendi haklarm1 korumasile olma
yor; belki ba~ka millctlerin haklanm 
da kendi hakk1 gibi tecavilzden Siya
neti icab ettiriyor. Bunun i~in tarihin 
hie bir dcvrinde milletlcr, bugi.inkU 
kadar kuvvetli olmaya mecbur olma
m1~lardir. Valery, pek hakh olarak 
sulh i~in ~oyle diyor: 

cSulh, sessiz, devamh ve kuvve ha
lindeki bir zafcrdir. Sulh, muhtemel 
huslara kar~1 koyan milmkiin kuv
vetlerdir.> 

••• 
Valerynin siyasi partilere nazan 

hie iyi degildir. Belki demokrat Fran
sadn, milletln rnukadderatma el 
koyrnak i~in dirsek dogil;;tilren par
tilerin c;oklugu, mi.icadelelerinin 
amans1zhgi onu bu dii~ilncelere al1p 
gotilrmil~tiir. Muharrir bunda hakh 
olabilir. Fakat verdigi htikilmde kor
kutucu bir itham vardir. Partie ve 
patrie kelimelerindeki benzeyi~ten is. 
tifade edcrek, gi.izel bir kelime oyu
nile l?oyle soylilyor: 

cVatan aleyhine kudurmayan par
ti, parti degtldir.> 

Ve sonra partileri, kendince bir 
taksime tabi tutuyor: 

cUmurniyetle, intizam1 esas alan 
partilerde anar~istler, anar~ide te~ki
latc;1 insanlar gorillmesi, bana yeni 
bir taksim tarz1 ilham ediyor. Her 
ferd, kendi yaratih~mm partisinde 
yer almahydl. Mizac itibarile yarati
cilar, muhafazakarlar ve y1klctlar 
vard1r. Her insan, kendi hakiki parti
sinde bulunmalld1r. Bu, o ferdin ne 
sozlerinin, ne dileklerinin partlsl de
gil, varllgmm amel ve aksillamelleri
nin partisidir.> 

••• 
Daha pek c;ok aHika verici mevzu

lara temas eden bu kitap, Fransarun 
slyasi halinden almnu~ intibalan 
gostermek itibarile milhimclir. Bi.i
ttin bu kara gori.i~ler ic;inde muha
ririn, yeni fecirlere bakan da1gm 
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- Zaten bunu kendisl de soyledi. 
Onunla iki saatten fazla konu~uk. 
Ona bu aynh~ karanm verdiren se
bebi anJamak. ic;in ~a11~tim. Hatta da
ha ileri giderek kendi cephesinden 
bir miinasebet olup olmadlgrm ara~
trrchm. Bunca yilllk avukathgimm 
biltiln tecri.ibeli metodlanm kullan
dJrn. 

\ 
- Evet. 
- Ve buna ragrnen anlayamadlm. 

\ - Garip ~ey. Peki ne diyor. 
· - Dedigi ~u. Daha dogrusu garip bir 
:felsefe. Erkekle kadm1 biribirine bag
Jayan miinasebetler tabli olarak za
manla ge~iyormu~. Hlzlann1, hararet· 
Jenni kaybeden milnasebetleri silrtikle
meye c;all~ak manas1zm111. Bu bag
larm c;ozilldilgilnii bu ilk duygularm 
gev~edigini anlayanlar ic;in aynlmak
tan tabli bir ~ey olamaznu~. 
:Ahmed Mclih dudaklan dii~mii~, ~~
km ~~m dinliyordu. 

Riza Seel ad devam etti: 
- Kendisinc dedim ki, bu fikrini ka

bul etrnek llzirn ge11rise hayatta biribi-

rine bagll bir c;ift kalmaz. Her izdiva~ 
tablatin hti.kiimlerine gore ayni yol
lardan gec;er. ilk ~kl sonuna kadar 
ya~1~ insanlara tesadiif edilmi~ de
gildir. 

Kim iddia ederse etsin, ilk sevginin 
harareti y~lar llerledikc;e saner. En 
~ilgm ~k kahramanlan bile ayni aki
betle kaqlla.~n11~lard1r. Yalmz bir nok
ta vardlr, izdivac;Ia blribirinin sevgisini 
payla~an lnsanlar zamanla. oyle kayna
~1rlar k:i. ilk sevgilerinin lf adesi degi
~r. ~klan devamlt bir arkad~hk ~ek· 
line girer, ve ancak bu kuvvetU bag
d1r ki, sevgilerin c;oziildilgilni.i hisset
tirmeden insanlan y~t1r. 

Biltiln bunlan adeta bir ic;timalyat, 
ruhiyat profesorii gibi anlattim. Mii
na~a ettlk, !akat kendi kendine oy
le bir telkin yapnu~ ki, kararmdan ge
ri c;evirmege muvaffak olamad1m. ts
rar etti: 

- Aynlmam1z Iazim. <;iinkil arbk 
biriblrimize duyuracak zevkimiz kal
mad1. diyor. 

Senden hi~ ~ikayeti yok. Kabahati 
tabiate buluyor. on stki2! yl11Ik kan 

Av hayvanlar1 sergisi 
Avc1lar ve at1c1lar birligi Taksin1 
bah~esinden giizel bir sergi a~t1 

istanbul avc1lar vq abc1lar blrligi 
tarafmdan Beyoglund'a Taksim bah
~esinin kapall klsmm&a, bir av hay
vanlan sergisi a~1lm1~tlr. Bu sergid• 
memlekeUmizde vurutmu~ yerli va 
ge~ici av hayvanlarile Tilrk avc1lan 
tarafmdan Afrikada vesair yerlerde 
vurulmu~ alt1 yilzil miitecaviz av hay
van1 te~hir cdilmekte<fir. Sergide te~ 
hir edilen hayvanlardan memleketi• 
mizde vurulmu~ iolanlan Receb na

• I 

nunda blr Turk sanatkan tarafmdan 
oldilrillmil~tilr. Avc1Iar birligi memle
ketirnizde ilk defa olarak boyle bir ser- !'1!•111111 
gi tertip etmil? olmakla takdire lay1k· 
br. 

Kendisile goril~tiigi.imtiz birlik ida
re heyetinden bir zat sergi hakkmda 
blze ~u maltimati vermi~tir: 

- Memleketimizdeki av hayvanla
nn1 te~hir etmek ilzere bir sergi yap
mag1 uzun zamandanberi istiyorduk. 
i~e ba~lad1g1m1z zaman bunun tahmi
nirnizdcn daha gtic; oldugunu anlad1k. 
Sergiyi Cumhuriyet bayranum1zda ai; .. 
mak istedigimizden klsa bir zamanda 
memleketimize aid ancak altJ yilz par
~a hayvan toplayabildik. Mernleketi-

mizdeki av hayvanlan ~u gordilkleriniz
dcn daha bir ka~ misll fazladir. Fakat 
tamam bir kolleksiyonu, yapacag1miz 
ikinci bir sergide t~hir edecegiz. 

Bu sergiyi yapmaktaki maksad1m1z 
evvela mcmleketimizdeki av hayvan
lanmn nevilerini herkese tamtmak ve 
vurulmu~ av hayvanlanm doldunna 
sanatmda inki~af1 i~in ~ah~anlan te~
vik etrnek ve ayni zamanda da mem
leketimizde bulunan ve en kil~iigun
den en bilyilgilne kadar biltiln av hay
vanlanndan birer ni.imuneyi ihtiva 
edecek daimi bir miize viicuda getir
mektir. Bu milzenin haz1rlanrnas1 i~in 
ziraat vekfiletinin de yard1mm1 iste
yecegiz. 

Onilrnilzdeki av mevsiminde mem
leketimizin en uzak kol?elerine va.rmca
ya kadr her rnmtakasmdaki av hayvan

larmdan birer nilmune elde ederek bun
lan A vrupadaki emsaline yakm bir nefa
sette doldurtarak 1937 senesi Cumhu-

• tHttllllllllflllllllllllUtl l ltlllllllllllltlltllllllUlllllllllttllllfHlll llllltl l l -

riyet bayrammda tam kolleksiyonlu 
bir sergi ac;acagiz ve eger bu l~i tamam 
olarak yapabilecek olursak ~imdiye 

gozleri de sezilmiyor degil. En ac1 
tenkidleri yaparken bile i~ini b1rak
m1yan ve sortun iyi olacagma inanan 
bir hali var. 

cinsan, e~ya, hayat ve onun k1y
meti hakkmdaki en bedbin hilkilmler .. 
l~ ve i~in icab ettirdigi nikbinliklc 
pekala bagda~biliyor.> 

Bu sozleri tath bir tebessiim eda
sile soyleyen bilytik edip, bunun Av. 
rupallya mahsus bir haslet oldugunu 
da nave ediyor ki bilmem bu inhisar, 
hakikatlere uyar bir hi.ikilm mildiir? 

Hasan Au YUCEL 

kocahgm elyaf1 gev~mi~, suyu c;ekil
ml~ bir nebata benziyen posasm1 si.iriik· 
lemek i~in sebep olmad1gm1, her iki 
tarafm da hilrriyetini biribirine iade 
ctmesinden ba~ka ~are bulunmad1gm1 
soyliiyor. 

Tabirlere dikkat cdiyor musun. Ay
nen tekrar ediyorum. Nennin hamm 
on sekiz yilhk kan kocahg1 elyaf1 gev
~erni~ bir nebata benzetiyor. Hani i~e 
tabiat cephesinden baklnca lnsan ko
lay cevap vererniyor . • 

Hayatta tabiatin kanunlarma uy
gun taraf kalmadl kil Hele kadm er
kek milnasebetleri bugilne kadar oyle 

biribirlne zid ~ek:i.llere, kahplara dokiil
dii ki, en tabii olam hangisidir diye kes
tirmek imk8.m yok. 

Eski Yunanhlarda izdivac<;tan mak
sad c;ocuktu. Ve c;ocuk cemiyetin ma11 
idi·. Bugilniln bilsbiltiln aksine olarak 
kan babadan degil, anadan geliyordu. 
Babas1 kim olursa olsun onunla kim
se me~gul olmazdl. Ve eski Yunan nes
Ji kachn erkek milnasebetinin bu ~ekli
ne ragmen tarihin kaydettigi en kuv-
vetli nesillerden say1l1rd1. · 

Som·a bu flkri degi~ti. Kan hakkl ba
baya gec;ti. Fakat bugi.in gerek Ameri
kada ve gerek Afrika ic;lerindeki ka
blleler arasmda oyle izdivac; ~ekilleri 
gorilltiyor ki, hukuk ~limlerinden ziya
de ruhiyat ve i~timalyat miltehass1s
larm1 alakadar ediyor. MeselA Kongo 

Sergiden bir ko~«t 

kadar ilunal edilmi~ olan bir memle
ket i~ini b~arm1~ olmakla biiyilk bir 
iftihar duyacag1z. 

Av hayvanlan bir memlekelin tabii 
servetlerinden biridir. Bunlan hirnaye 
etmek ancak onlan tannnak ve kly
metlerini takdir etrnekle kabildir. 

Bitliste kz~ gag
murlari ba~ladz 

Yeni vali, ~ehrin 
imanna cah!?IYOr 

Bitlis (Ak~am) - Bitliste devamh 
yagmurlar ba~lam1~tll'. Yagmur birr;ok 
lmsusi in~aatm devamma mani olu
yor. Bu aydan itlbaren posta nakliyat1 
hayvan sirtmda yap1Jmaga ba~llya

caktir. 
~ehir dahilinde ve haricinde asayi~ 

yerindedir. Yeni vali Hasan Fehmi Su
erdem c;ok r;ah~maktadir. Vali Bitliste 
yenilikler yapmaga ba~lam1~ bir ba~m
dan obiir ucuna kadar 300 mumluk 
Himbalarla aydmlanm1~t1r. 

Pe<;c ve c;aq;aflann atJlrnas1 kadm
IanmlZl c;ok sevindirmi~tir. inhisarlar 
tiltiln atelyesi direktoril B. Alacddin 

ald1g1 tedbirlcr sayesindc irnalat yilzde 
elli arttirmag muvaffak oldugu sigara
lann nefasetini muhafaza hususunda 
gosterdigi itina ile tiryakileri <;ok se
vindirmi~tir. Tilti.in atclyesi direktOrii 
mti~fikane tcdbirleri sayesinde amele
nln de teveccilh ve muhabbetini kazan
m1~tir. inllisarlar vekilinin Bitlisi son 
ziyareti esnasmda 35 bin lira sarfile 
asri ve beton atelye pavyonlan in~asma 
karar verilrni~tir. 

havzasmdaki kabileler arasmda mil~
terck izdivac;lar var. Yani bir kabile
nin herhangi blr erkegine gelin gclen 
kadm yalmz o ~rkegin degil biltUn ka
bile erkeklelinin mall oluyor. 

Bugilnki.i medeniyet di.inyasmm iz
diva~ kanunlan az ~ok esasta birle~mi~~ 
lerdir. Bunlar daha ziyade kuvvetlerini 
mukaddcs kitaplann emir ve nehiy eiz
gilerinden alm1~lar. Eski dinlerin tc
siri altmda kalan kiltlcler ic;timai ka
nunlarmdan henliz bu izleri silmi~ de
gillerdir. Halbuki rnukaddes kitaplarm 
ntifuz mmtakasmdan uzak kalan yer
lerde yalmz tabiatin dcgi~mez kanun
larile ya~ayan eski kabileler, ~iretler 
arasmda i~ btisbtitiln aksine olmu;;tur. 
Oralarda ne yerden ne kokten emir 
almadan y~ayan insanlar yalmz tabii 
hislerile, tabii ihtiya~larile bulduk
lan y~ama, birle~me ~ekillerini orf 
ve adet haline getirm~lerdir. Bu ~ekil 
hayab gec;iren kabileler arasmda tcd
kikat yapan alimler oralarda kadm 
yi.izilnden kan dokiildiigiinti i~itme
mi~Ierdir. <;iinki.i onlar nrasmda ge
c;en ahkam tabiatln diger malUklan 
arasmda hakim olan hissi ahkamd1r. 
Bir sinek gebc kalmca arhk hi~ bir 
erkek sinek ona yakla~maz. 'Bu kabi
leler arasmdaki orf ve adet de budur. 
Di~i gebc kalmca kabilenin hit; bir er
kegi ona yakla~maz. Ve o artik herke
sin hiirmet ettigl yan mukaddes bit 
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KADIN K0$.ESi 

<;ay elbisesi 

Sade fakat kibar blr c;ay elbisesL 
Koyu laciverd kum~ ilzeri.ne gilrnil~ 

ve altm iplikle i~lemelcr vard1r. 
. ,., .... , .......... ............................................... ,.,,,,,, ... . ....... u ... .. 

Gaziantep halkevi 
~iilz~zyor 

Evin faaliyetini gosteren 
bir istatistik 

Gaziantep (~am) - Halkevi, bil
yuk bir biz ile ~al1~yor. Odevi meya
mndaki davalardan c;ogunu ba~aran 
Halkevimizin son dokuz ayilk mesaisin
den baz1larm1 habcr veriyorum: 

Dokuz ay ic;indc on bir tcmsil ve
rilmi~, bu tcmsillcre 5620 vatanda~ i~ 
tirak etmi~tir. On bir konserde 3410, 
sek:z paras1z sincmada 800, 36 konfe
ransta 130GO vatanda~ haZH· bulun
mu~tur. Be~ mcktep mtisameresi, iit; 
balo, sekiz gardcnparti, b~ ziyafet, 
verilmi~ , bunlara binlerce yurtta~ i~
tirak etmi~th:. 

Dokuz ayda 1020 dcrs verilmi~ ve 
bunlan 16,000 talcbe dinlemi~tir. Sekia 
koy gezintisi tertip olunmu~. ktitilp
haneden 11,080 ki~i istifadc ctmi~tir. 
Mara~a bir seyahat tcrtip edilmi~. iki 
futbol mac;1 da kazamlm1~, temsil1er 
verilrni~. Malatya Halkevi futbolcula
rile burada yap1lan ma~a kar~1 alb ve 
Kilislilerlc de bire kar~1 dort say1 ile 
kazamhm~hr. 

Bilyi.ik bir gilre~ tertip cdilerek ka
zananlara miikafatlan dag1t1Im1~t1r. 

iki yilzden fazla ~ocuga bakllm1~, Ab
di.ilhak Harnit, Yunus Emre, Sezai ve 
Hasip Diirri i~in geceler tertip olun
mu~tur. 

Bir yankesicinin tevkifi 
Meyvaho~ta Abdullahm cebin-

cien 8 Iirasm1 yankcsicilik surctu~ r,:a
larken ynk:ilanan Mehm~d ndmda 
biri diln Sultanahmcd il~ilncil sulh 
ceza mahkcmesince tcvki! edilmi~tir. 

rnahlUk olur. 
Ha ne anlatiyorum, bugilni.in mede

ni izdivar; kanunlan htikiimlerini hep 
mukaddes kitaplann koyduklan temel
den aldlklan i~in birbirlerinin e~dir
ler. Medeniyet dilnyasmm her tarafm
da kadm ve erken munasebetleri he
men herncn anyi ~err;cve i~in

dedir. Yalmz birle~mek ve ay
nlmak usullerindc baz1 kanun
lnr serttir. Baz1s1 hafiftir. Fakat 
esas gene birdir. Kocasmm adm1 ta~1-
yan kadm kocasmmd11· . Gele
lelim ~ekilde, i~timai nizamda bu boy
le arnma hakikatte, tabiatte bu hi.iki.im
ler tamamile yer bulabiliyor mu?. 

Eski dini kanunlar, zina eden ka
d1m recmc rnahkum ederlerdi. Fakat 
bu fiilde mii~terek olan erkek i~n 

bu kadar ~iddetli bir ccza yoktu. Hat
ta kabilc hayatmdan btiyiik siyasi te
~ekktillerden evvelki feodalite devrine 
kadar kadm galibin, kuvvellinin kay1t
s1z, ~rts1z tasarruf ettigi bir rnahh.ik
tu. Tarihin bir<;ok devirlerindc kadln 
sadece bir di~idir. Di~inin siyasi ve ir;
timai hie bir hakk1 yoktur. Kuvvetin 
her ~eye hakim oldugu devirlcrde in
sanlar boyle dil~iiniir ve boyle ya~ar
Jard1. 

(Ai"RaSi var) 
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Hergiin bir hatira 

Osman pa§a ile birlikte 
Plevnede nas1l harbettik? 

{ 

Mermiler isabet ediyor, fakat 
"' · I . b ' patlam1yor, meger 1~ ~~1-Ev.1~!.~!!:ana1-

Ge~enlcrde, Pilevne muharebesinde " perlerinin ta.m iistilne geliyor .• 
bulunan m\i<::ir Kfmm pa~a vefat e. tti. ld ? 

"' 1 - O ha e .. Gazeteler mii~ir K3.z1m p119arun Pi ev-
nc muharcbesinde bulunrnasmdan 
hayretle bahsettiler. c;unku Pil~vne 
muharebesi o kadar eski bir mazi ki, 
~imdi bize bir masal gibi geliyor · · · Hal· 
buki Pilevne muharebesinde bulunan
lardan bugiin hayatta kalan bir gene· 
ral daha var: General Sakip .. · Ayni 
zamanda general Sakip bugiin hayat· 
ta olan en eski harbiye mezunudur. 64 

Sf.'ne evvel Harpiyeden c;1km1~br. 
Sevimli, ho~ sohbet. ihtiyar gcncral1 

Ercnkoyilndeki giizel ko~klinde ziyaret 
ettim. Kendisile konu~urken ~ok es· 
ki bir sarkl hatmma geldi: cYemin et· 
ti Os~an p~a... Pilevneden ~ikmam 
diye .. :. Dii~ilndi.im ki, kaq;imd~ bulu· 
nan ihtiyar general bu t;ok eski ~arla
nuu a.nlathgi hadiselelin ic;inde ya~a· 1 

nu~ canll bir tarihtir. 
- Generallm, dedim, Osman p~a 

ile birlikte Pilevnede nasil muharebe 
ettiginizi bir kere de ben dinlemek is
tcrdim. 
Pa~a uzun uzun giildil: 
_ 0 kadar eski bir hikaye ki. .. dedi, 

rnaarnafih anlatyim ... 1292 senesi tcm
rnuzunun birinci gunii Pilevneyc git
mek ilzere ordumuz Vidinden hareket 
etti. Bir yandan di.i~man da Pilcvne
nin i.izerine yi.irildiigi.i ic;in bir an evvel 
Pilevncye varmanuz Jaz1md1. Tamaro 
yedi gtin yedi gece cebri yiirtiyil~ yap
tik. Yollarda dokiilenlere bakacak vak
Umiz bile yoktu. Temmuzun yedinci 
gi.inil Pilevneye yorgun argm vard1k. 
Bir de baktik ki, Pilevnede ka7.1Irm~ 
tek siper, tek tabye yok ... Son de~·~ce 
de bitginiz. Dii~man ordu:u .da b1zim 
arkam1zdan Pilevneye yeti~ti. Osman 

pa~a: 

- Bu gece yat1mz, rahat r~at uyu
vunuz ... Sabahlcyin .!lefakta du~marun 
tizerine at1lacag1z ... dedi. 

Sabahleyin ~efakla beraber Pil~~ne 
palnngasmdan ~1ktik. Dil~manm uze-
1foe bi.itiln siddetimizle atilcllk. 8 tem
muz sabah1:. aka~ama kadar 0 kadar 
~iddetle dogi.i~ttik ki, Pilcvne o~as.~ Y~! 
yer kan gollerHe dolmu~tu. O gunu ~u~
mam ka~irdik. Tekrar Paiangay~ d~n-

d .. - iimilz zaman «1080~ k~i eks1kbk.. 
ug . .. k 

cl 080, ki~i ~ehid verdik. Du~man a!-
ti. Fakat biz onun arkasmdan t~ki.p 
edemedik. <;iinkli si.ivari kuvv~ti~z 
yok denecek kadar azdi. Zaten ~11~. ~ 
evvel mi.itemadiyen bir hafta yuru_~~ 
yapan asker de yorgun~u. Bunun ic;m 
dil~mam takip ederncd1k. Tam~m 10 
gi.in soma yani 18 temrnuzda ~u~man 

b .. .. k bir kuvvetle tekrar Pllevneye uyu 
6 

y 

geldi. Tekrar bozduk. Niha~et 2 .. agus-
b .. ..k p"'k bilyiik bir dusman tosta uyu , y y • • • 

kuvveti Pilevnenin oniine yigildi. Du~-
man kuvvetlerinin kumandam .~e~eral 
iskoflef'di. 6 gun Pilevnenin o~unde 
diinyamn en kanh muharebelrmden 

bhi oldu. 
Fakat vaziyetimiz i;ok f enala~m1~b: 

Pil . "nu··nae dilsman kuvvetlen evnenm o . . . h1 
bir insan denizi halinde idi. Ula ar 
dtl~mana l 00,000 ki~i vermi~lerdi. 
Pilevnede yiyecek, cephanc kalmanu~
ti. ilk glinler bize ktic;ilk bir francala 
veriyorlard1, giinde ... Sonra bunu d~ 
bulamaz olduk. Pilevncnin etrafmdaki 
rn1s1r tarlalarmdaki nnsirlan kavurup 
kavurup yiriyorduk. En biiyiik gida-
nuz i~te bu m1sll'lardt. . . 

Sonra tuhaftir. Pilevnedeki asken-
mizin hemen hepsi son derece tiitiln 
tiryakisi insanlardl. Halbuki Pilevnede 
bir sanml1k tiitiln kalm~tI. Ben 
top!;uyum, askere top attmyorum. Ne
fer yalvanyor: 

- Beyim, bir tek sigara buJ.. sana 
istedi{;;rin kadar top atay:im ... 

Lakin sigara nerede? ... O zaman bir 
tek sigara bizim i~ln dilnyarun en bi.i
ytlk nimeti.. Pilevnede en ~ok s1klntis1-
ru ~ektimjz ~~Y bu idi, sigara ... Etra-

fumzdald biltiln ~ehirler d~mi.i~. Biz -1 
dii~mamn ve at~m ortasmday1z .. mer 
kezle irtibabm1z tamamile kesil~ .. 
memleketten ne zamandan beri mek
tup filA.n alrmyoruz. Osman p~a as
kerin kuvvci maneviyesini ylikseltmek 
ic;in gayet milkemmel bir usul bul~u~
tu. ikide bir p~a bir kurban kestinr: 

- Miijde ~ocuklar... derdi.. cPeh
livan> merkezden geldi .. bizim burada 
muhasarada oldugumuzu haber _ver
mi~ ... Bize gonderilen kuvvet yol~ ~1k-
m1~ ... 

Bu cPehlivan> Osman paJ?amn en 
itimad ettigi casusu idi. 1kide bir Peh
livan Pilevneye gelir, iyi haberler ge
tilirdi. i~te o zaman bunun ~erefine 
kurbanlar kesilirdi. cPehlivan>m yii
zilni.i kimse gormezdi. tsmini kimse bil
mez. 0nu kimse tannnazd1. <;iinkti. 
Pelilivan admda kimse yoktu. •Pehli
van> Osman p~anm askerin manevi
yatlm yi.ikseltmek ic;in ortaya c;1kardl
gi hayali bir ~ahsiyet, ismi var, cismi 
yok bir casustu. 

Osman pa~ «i;ok ~ayaru dikkat bir 
adamdl. Gayet tel~~c1 idi, tel~ ve ace
le ile kon~tugu i~in katlyen sozleri 
anl~llmazd1. Bu huyunu kendisi de 
bildigi i"in sozlerini bir iki kere tek
rarlardl. Muhasara esnasmda kirden 
pek feci bir vaziyete di.i~mi.i~ttik. Ayak
larnn.IZ ~izmelerden bazen bil' haftada 
~1karmak nasip olmuyordu. Nihayet 
dli~manm biraz ate~ gev~ettigi bir za
manda kasabadaki hamama gittik.Os· 
man p~a da vardl. Hep soyunduk, ha
mama girdik .. dii~manm top ate~i b~
layinca yan c;1plak bir halde hamam
dan f1rlad1k. P~a: 

- Haydi c;ocuklar .. dedi. Dogru tab
yelere ... 

Ate~ kesildi.Tekrar hamama dondilk .. 
tam yikanacag1z .. gene dli~man top
lan .. haydi tekrar giyindik, gene silAh 

bal?ma .. velhasll y1kanmak nasip olma
d1, gitti . . 

Sonra Osman p~a c;ok sert adamdI. 
Bir giin bir Qerkes, tiifegini omuzuna 
astru~. P~ay1 egilerek seIAmlamak is
tedi. Egilince Qerkesin omuzundaki 
tilfek c;at p~arun suratma.. p~anm 
az daha gozti ~1loyordu. Qerkese: 

- Haydi ~uradan git .. bana 2 goziln 
ikisi de laznn .. diyerek gogsi.inden itti. 

Bir giln Pilevnedeki me~ur Yunus 
bey tabyesinde dti~rnana top ate~ a~
bm. P~ yammda, dudaguu bilzdii: 

- Nafile .. dedi, isabet ettiremiyor
sun ... Vuram1yorsun ... 

Camm s1k1ldl. Halbuki tam isabet 
yaptigima emindim. Boynumdaki di.ir
biinil p~aya uzattim: 

- Al:Lruz, diirbilnil ... Bakm1z pa
~am, dedim, isabet ettiriyor m1yim? Et
tirmiyor m1yirn .. 
Pa~ diirbtinu ald1, bakti: 

- Patlam1yor .. 
Hakikaten attig1m1z tek bir mermi 

1>atlam1yordu. QJldlracag1z.. boyuna 
mermi at1yoruz. Tam isabetler oluyor. 
LA.kin mermilerin patladJ.g1 yok .. ne o
lursa olsun dedim. Biitiin tehlikelerine 
ragmen bir mermiyi ayaklanmm alti
na aldlm. Agz1m a~t1m. Bir de i~e 
bakayim .. bombo~ ... Meger bize mer
kezden barutsuz mermi gonder~ler .• 
gilnlerce di.i~mam doviiyoruz diye bu 
barutsuz mermileri atm1~1z .. fellketi 
tasavvur ediniz. 

Pilevnede geceler miithi~ti. Petrol 
degil tek mumumuz yok. Gece tama
Jnile zifiri karanhk i~inde ge~iyor ... 
Uyumak kabil degil.. Osman pa~a: 

- Bana bir nefer ~ad1n kurunuz .. 
c2edi .. 

Nefer i;adJ.n kuruldu. Pa~a top ate~i 
i~inde yatb .. kendisi biitiin muharebe 
mi.iddetince nefer ~ad1rmda yatard1. 
Cigaras1zhktan artlk o derece bunal· 
m1~tik ki, otlan i~iyorduk. Cephane 
azaldlg1 i~in Osman p~a garip bir u
sul buldu. Musevileri Palangaya top
ladl: 

- Tenekeden yiizlerce kutu yapacak
srmz .. dedi.. bomba ~eklinde ... Muse
viler tenekeden bir slirii bomba yapti
lar, l~lerine misketler doldurduk. Bu 
pek orijinal bombalar ~ok i~imize ya
rad1. 

Osman p~ lle birlikte bir de Arap 
Ahmed p~a vardl. Son de1·ece, delice
sine cesur bir adam. Oayet yakm olan 
dii~man siperlerinin onilne yilrilr, ba
~lDl a~ar: 

- Atm bana mermilerinizi diye 
avaz avaz bagmrd1. 

Kendisne blr ~ey de olmazch. Osman 

pa~a bir gi.in beni ~ag1rtb: 
- En ilerideki tabyeye gideceksin .. 

dedi bir giinde oraya 3 zabit gonder
dim. tt~u de ~ehid oldu. Kimse oraya 
gitmek istemiyor. Kendine giivenebllir . 
misin?. 

- Giivenirim p~am .. dedim .. glttim. 
Alayll zabitler arasmda bei:iJmle alay 
edenler... <;iinkii Pilevnedeki hemen 
hemen biitiln zabitler alayh .. Bunlann 
en biiyiik zevki mektepli zabitlerle alay 
etmek ... D~an bizden o derece yll-

m1~b ki bir giin c Yun us bey:> tabyesi
ni zaptettik. Bakhk. Dii~an to~u
lanm toplann b~ma ayaklanndan 
baglanu~lar ... Bunun sebebini sorduk. 
DU¥nan top~ulan: 

Ka«i;m1yalrm diye boyle bizl baglad1-
lar .. dedi. 

Nihayet dii~man bizi kISklvrak her 
tarafimIZI sannca Pilevneden ~Ikma
ga karar verdik. 27 te~rinisani giini.i 
<;1ktik. Buram bu ram kar yag1yor. En 
on de Osman p~ ... Pilcvneden <;lktlk. 
tan sonra nereye gitsek kar~1rmza di.i~
man c;1k1yor .. nihayet miithi~ bir hii
cuma ugradlk. Bir kur~un Osman pa
~arun atm1 cans1z yere serdi. B~ka bir 
ata bindi. Biraz sonra blr kurl$un da
ha o at da yaralandl. tt~iincii bir kur
~un Osman p~m ayagma isabet et
ti. Nihayet beyaz tesllm bayraguu ~ek
tik .. 32,000 ld~ teslim olduk. Rus gene
rall 1skoflef Osman p~aya bi.iyilk bir 
hilrmet gtisterdi: 

- Sizin lohCllllZl almak benim i<;in 
dilnyarun en biiyiik nezaketsizli~ o
lur ... dedi. Osman p~arun klhcm1 ken
disine iade etti. 

Bizi evvela. Btikre~ goti.irdiller. Ora
da o kadar gi.izel tur~ular vardl ki, ve 
biz haftalardanberi o derece a<;tlk ki, 
bunlan yiyince ~iddetli bir dizanterlye 
tutUldu. Osman pa~adan ba~ka hepi
mizi Siberya hududuna sevkettiler .. 

i~te Pilevnede Osman pa~a ile birlik
te ooyle..rnuharebe ettlm .. - H. IF. Es 
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VENEDiKLi BAff A 
11Saflye Sultan,, 

Yazan: Ahmed Refik 
Tefrika No : 17 __ _,, 

Padi,ahtan son divan katibine varanc1ya kadar 
butun devlet adamlar1n1n gozlerinin 

doymad1g1 bir ~ey vard1: Para". -

l\limar Sinantn tiirbesl 

- Sekiz ak~e wtiine madenlcrden 
ak~e kestiren sen misin? 

Diye bagrrd1lar. Onun d:i. kellesini 
bir kll1c;ta ucurttul:l.r. 

Ne olduysa, veziri azam Siyavi.i~ 
p~ ile ~ehislama ve ibrahim pa
~ya oldu. U«i;ii de azledildi. Sinan pa
~ sadrazam, Bostan zade ~ehislam 
oldu. 

U~ilncii Murad, Silahdar agasm1 
da oldilrtmek istiyordu. Sipahiler bu
na raz1 olmad1lar: 

- Ana siyaset cttirmeziz! diye a
yak dirediler. 

Gilya bu felak~tler yeti~miyormu~ 
gibi bir de yangm ba~ gosterdi. Gcdik 
Ahmed p~ hamamma kadar Bitpa
zan, ild bedesten kAmilen yandi. Pa
ra derdile yanan halkm mall miilki.i 
bir de Yeni<;eri yagmasma ugrad1. 

U<;ti.ncti Muradm biltiln bu hadise
ler umurunda bile degildi. 0 gti-:1 de, 
ertesi gi.in de hi<; haremden <;1kmadi. 
Onu bu haline, haremc en <;ok girip 
~lkan Ciice Cafer aga da hay1·et etti. 
Bu adam c1Id1mu~ nuydl? 0 gece bii
tiin sazendeleri, hanendeleri, maska
ralan, oyunculan saraya ~a~ll'ttI. 

Canfedalar, Raziye kanlar vc bi.i
tiin cariyelerle oyle bir zevk etti ki. .. 
Ne Mehmed pa~y1, ne defterdan, 
h1<; birini aklma blle getirmedl. Et
raf1 dalkavukl:lrla dolu idi. ic;lerin
tien biri halifei zamana yaranmak is
tedi: 

- Elhamdiilillilli teaia. diin padi
~m1zm bir ka~ edebsizin vaz'mdan 
muztarip oldukla'..'.1m i~ittigimizde 

gama dii~mti~ idik.. Hemi~e a'damz 
gamkin olsun. Anlar ettiklerinden 
nadimlerdir, dedi. 

Kim ne etmi~, ve neye nadim ol
mu~tu? $ark sefel'i y1lla.rca silrilp gi
diyordu. Kar, yagmur, ate{), ac,;hk 0-
liim, hepsi orada idi. Ka1·11 dagt:1r top 
gi.iri.iltillerile inlerkcn, saray saz sa
dalan ve kadm kahkahalarile c;mh
yordu. Hazinenin ac;1gi bin yi.ik akc;;e
den fazla idi. Tamam yilz milyon ku
ru~! Bu ai;1g1 kapatmak ii;in ac;;1ktan 
a~1ga halka ve timar sahiplerine ak
~eler sahruyordu. M1s1rdan gelcn ha
zinelcr, sarayin israfma, iic;tincii Mu
radJ.n zevkine, yaptird1gi ko~klere 

yeti~iyordu. Sarayda oturacak ko~k 
mu yoktu? Yavuzun s1gd1g1 sar::iyla
ra ii<;tinci.i Murad bir tilrlil s1gam1-
yordu. 

tli;tincii Murad, hii; tavnm boz
mad1: 

- Sahihtir, dedi. Bir mikdar elem 
~ekmi~tim. Amma bir ka~ zamanchr 
1«i;imde bir helccan vard1. Fakat ba~ 
du~mannruz Bee; krahdlr. Ondan iki 
ytlhk hara<; geldi. $ah da ondan a.l?agi 
kalmaz. Onun da karde~inin oglu 
hediyesile rehin olmaya geldi. Fclek 
her zaman istenildigi gibi dcveran et
mez. Devletimize bir yerden rahne 
gelir diye korkuyorum. in~aallah bu
nunla defettik. Yine a'dam1zdan 
kemlik gormedik. Kendiyi bilmez bir 
ka~ bir mikdann sitem c;ektik. Ve o 
ac1y1 iQimizden bununla ef ett!k 

- Saz seslcri ortahg1 <;mlatiyor
du.Hanendeler o kadar co~mu~lard1 
ki, saraya intisap koltuklamu ka
barbyor, kcselerle altmlar gozlerini 
kama~tmyordu. 

Mchmed pa~aya bu parlak gcccyl 
gormek nasib olmndi. O giln sipahiler 
bal$1DI top gibi tepe tepc, yuvarlaya 
yuvarlaya At meydanma kadar sil
rtip getirdilcr. Ellcrindcn kimse al
maya muvaffak olamad1. Nihayct 
kahyas1 bir yolunu buldu. Dort ytiz 
atm verdi. Kelleyi cllerinden ald1. 
Cesedine koyup gomdtirmcyc glic; 
bela muvaffak olabildi... Maamafih, 
sade ii~ilncil Murad zevk edccek de
gildi. istanbul kadmlan da zevkten 
ve eglenccden kendilerini alam1yor
lard1. Bu vakadan iki y1l sonra idi. 
~ark seferlerine nihayet vermek iste
niliyordu. istanbula ~ahm oglu 
Haydar Mirza gc.lccekti. 

istanbulda hilmmah bir hazirbk 
vard1: Saraylar hazirlanacak, odalar 
do~enccekti. Sadrazam Sinan pa~, 
Selanikli Mustafa cfcndiyi <;ag1rd1. 
0 zamanlar, ~rk sefcrinden don
mti~tii. Seferde sipahi oglanlan kati
bi idi. Uzun uzun emirler verdi: 

- ~ark diyanndan ~ahm oglu agu 
el~i ile istanbula gelccek, artik sulha 
niyct etmi~ler. Elinde i~in yok. Bo~ 
durma. Konaklanru hazirlat. Vefa
daki Pertev pa~ saraym1 bo~alt. Ta
mir edilecek yerlerini yaptir. Ba~ dcf
terdarla soyle~. Har~ akc;;csini vcrsin. 
Do~enecek odalann e!?yasm1 da ala, 
evsat ve cdna olmak i.izere yaptir. 
Nan1usu devlete mi.in~sib ne ise ona 
gore yap. Fazla para hare; etme. Yi
yecek ve ic;ecek masrafm1 matbah 
eminmden al, dcdi. 

Mustafa <.'fendi i~e ba~Iad1. El~i 

ile Haydar Mirznya, sultanlara, oda
lar haZlrlath. Tamam on bir oda do. 
~endi. ~ahm oglu Pendikte idi. 0 
ak~am sarayda ziyafet verilecekti. 
Divanhane kandiller ve ~amdanlarla 
donanch. Ho~aflar, helvalar hazirlan
di. Istanbul kadmlan, c;;oluk <;ocuk 
alay1 seyretme_k i~in sokaklara dokill

mil~lerdi. Biitim dilkkanlar ahali ile 
dolmu~tu. Mevsim k1~ti. Kad1rga1a: 
tiskiidardan gii<; bela kalkabildi. ts
tanbula gelinceye kadar ak~am oldu. 
Bir ~ok kadmlar yats1 namazma ka
dar evlerine gidcmcdilcr. Tnmd1kla.· 
rmda misafir kald1lar. Bir ~ok kadm-

Jar da cYollarda kallp yarandan ni
celeri zevk ve safaya vas1h oldular. 
Beyaz1d hahmammda o gece tamam 
be~ yi.iz kadm kaldi. Kanlarmdan 
~lipheleri olanlar aynlmaya vesile 
anyorlardi. O gece hamamda kalan 
kadmlarm c;ogunu kocalar1 bo~d1-
lar. Kadm pe~inde ko~larm c;;ogu 
da o gecc muradlarma erdilcr. 

iran ~ahmm ogluna oyle ikram e
dildi ki... Gtinde yiiz koyun, yilz kelle 
!?eker, yilz bal mumu, bahar sebze, 
tavuk ve ballk sarfediliyordu. 

BUtUn bu mnsraflar bo~una idi. Ve 
hepsi de balkin kesesinden !;tk1yordu. 

. (Al h.~SJ var) 
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lstanbulJiklnin Ilk mUhlm ma~1 
Be$ikta,1n lehine neticelendi 

• 1 

~l 
l\Ja~tan evvel hakem ve takun 

kaptanlan Galatasaray, Be{'ilda!I kall11a~aSJndan lkl en:dantane 
Betikta!I mu'hacimleri Galatasaray 

kalesi oniinde 

Siyah heyazl1lar canl1 ve giizel bir 
oyunla Sari k1rm1z1l1lar1 yendiler, 
Istanbulspor Vefa berabere kald1 

t::>Ti1NBULSPOR 2 • VEFA 2 (2 - 1) 

$eref st.admda ilk mag, Be~ik~la 
Galatasaray arasmdaki milhim ma~m 
topladlg1 bilyilk bir kalaballk oniinde' 
Istanbulspor - Vefa arasmda oynan· 
d1. Hakem Sedad inceoglu ... 

istanbulspor: Mehmet-Hasan' Ali
Nevzad, Orhan, Aziz - Re~ad, Fahri, 
!<-mail, Kemal, Seyfi. 

Vefa: Muvahhlt - Vahit, Saim - Na
nuk, Hilseyin, Abd~ - Hasan, Muhte
~em, Gazi, Ut.ti!, Mustafa. 

ilk dakikalarda miltevazin giden o
yun, blraz sonra Vefarun ustilnli.igti 
a'tma girdi ve Latif dokuzuncu daki
l•'1da blr ara pasile Vefanm ilk golilnil 
yaIJtI. Bu gol Vefamn hakimiyetini art
tird1. istanbulspor mi.idafilerinin bii
tiln gayretlerine ragmcn yirmi doku
zuncu dakikada Gazi slk1 bir ~title Ve
fr.nm ikinci goliinii yaptI. 2-0 maghip 
vaz1yete dti~en istanbulsporlular fazln 
c:all~aga b~laclllar ve otuzuncu da
ldkada Kemalin ~ektigi s1kl bir ~iitle 
ilk golleiini kaydettilcr. ikinci devre 
daha s1kl oldu. Yirminci dakikada Ve
ia alcyhine verllen bir serbesf vuru~
tan Orban istanbulsporun beraberlik 
t>ay15m1 ~1kard1. Mac her iki tafm ga
libiycti almak i!;hl ugra~malarile 2-2 
bitti. 

BE~1n:TA$ 2 - GALATASARAY 1 
(2 - 0) 

Be~ikta~m Hakk1 ve Nuri gibi oyun
cula11ndan mahrum olarak ~lkacagi 
~ayialan haftanm bu en miihim mil
sabakasmm Galatasaray tarafmdan 
kazarulmas1 ihtimallerini kuvvetlen
dirmi~tl. Fakat Be~ikta~m bu iki oyun
cu.)unu gctirterek bu ihtimalleli ken
di lehine ~evirecek bir kadro ile sa
ha) a ~ ~ekilde ~1ktl: 

Mehmet Ali - Htisnii, Nuri - Faruk, 
Hakk1, Feyzi - Cemal, Sulhi, Naz1m, 
f?eref, E~·e. 

Galatasaray: Avnei - Lfttfi, Re~ad -
Salim, Hayrullah, Suavi, Necdet, ~
fak, Giindiiz, Biilend, Daniyal. 

Bu ma~m hakeml olan Salim Tur· 

gud, ma~m idaresini kabul etmedigi 
icin hakem komitesl oyunun idaresini 
antrenor Basth'e vermi9t1. Ma~. Gala
tasaraym seri hilcmnlnrileb~ladl. Fa
kat gilniln en iyl oyuncusu Hilsnii bu 
biicumlar1 kmnakta en miihim ft.mil 
oluyordu. <;ok ge~meden Nazimm gu
zel idaresile Be~ik~ mukabil hilcum
lara b~ladl. Galatasaraym blr diizil
ye sagdan akin yapmak ISran kar~
smda Be~ikta~hlar sagll sollu a~1k blr 
oyun oymyarak gittik~e tehlikeli bir 
vaziyet ald1lar. 

Nihayet on sekizinci dakikada Na
z1m, Sulhiden aldlg1 bir pasla s1kl bir 
burun vurarak topu sol ko~eden Gala
latasaray kalesine soktu. Oyunun bu 
ilk golii ikl taraf1 da heyecana ve ace
leye sevketti. Kar~11Ikh fena vuru~lar 
gorillmege b~lad1. Bununla beraber 
B~ikta.!l kati bir avantaj temini i~ln 
~al1~yor ve Galatasarayi miltemadiycn 
s1k1~tmyordu. Re~d da, Lutfi de gcli~i 
giizel vuru~larla epeyce bocaladllar. 

Be~ikta~m tazylkl devam etmekte 
iken yirmi be~inci dakikada bu defa 
da Naz1mdan \:Ok hcsapll bir pas alan 
Sulhi topu biraz silrdilktcn sonra 
Be~ikta~n ikinci goliinii yapti. 

Devrenin sonlnrma dogru Galata
sarayin mukabll, fakat semeresiz 
akmla11na ~it olduk. ilk devre 2 - 0 
Be~ikta~m lehine neticelendi. 

iklnci devre Galatasarym hucum
larile ba~ladl. Ve ii!(ilncil dakikada 
E~fak san kmmz1hlann yeglna go
llinU kaydetU. 

Bu gol tabiatlle Galatasaraym 
gayretini artt1rdi. Fakat halll. sa~

dan i~lemekte JSrar eden Galatasa
rayhlar bir tilrlii bcraberlik say:is1-
ru yapamadlklan gibl Be~ikta~hlar 
da yaptlklart sayilarm adedinl artt1-
l'amadllar. Esascn 2 - 1 vaziyettcn 
sonra oyunun sert bir ~ekil almas1 
daha giizel bir oyun !;tkanlabilmesi
n~ de engel oluyordu. Hakemin ail
dilgii oyunun bittigini ilAn ettigi za
rn.an Be~kta!} bu muhim ma~1 2 - 1 
kazawm~t1. 

tstanbul por • Vefa ka~tla$ masmdan b.ir enstantane 

Haftan1n golculeri 
4 "Melih (Qi.in~) 

3 ~ahap (Beykoz) 
2 Naci (Fenel'bah~e)' 
1 Esat (Fenerbah~e) 
1 Ha.mdl (Silleymaniye) 
1 Silreyya (Silleymaniye). 
1 Rauf (Hilfll) 
1 Salahaddin (Gi.ine~>: 
1 ismail (Gilne~) 
1 Mustafa (Beykoz) 
1 Latif (Vefa) 
1 Gazl (Vefa) 
1 Kemal (ist. Spor)' 
1 Orhan (ist. Spor>: 
1 Liva (Anadolu) 
1 NaZlm (Be~ta~r 
1 Sulhl (B~k~) 
1 E~fnk (Gnlatasaray)" 

Lig mevsimfnin 
golcUlerl 

5 GO't 

Naci (Fenerbah~e), Salrutaddln 
(Gilne~), Melih (Gilne~) · 

3 GOL 
AU R1za (Fenerbah!;e), Haydar 

(Topkap1), E~fak (Galatasaray), NA.
z1m (Be..5ikta~), ~ahap (Beykoz). 

2 GOL 

Kamil (Topkap1), ismail .(ist. 
Spor), Esa~ (Fencrbah~). 

1 GOL 
Fikret (FcncrlJah!;e), Ibrahim (Gil

ne.;;), Nccdet (Giine~), Billent (Ga
latasaray), GUndilz (Galatasaray), 
AZlz (ist. Spar), Zekai (Eyilp}, SU· 
leyman (EyUp), Cemal (Be~ik~), 
Sal~haddln (Topkap1), Ralf (Silley
maniye), Hamdi (SG.leymanlye), Sft
reyya (Siileyman1ye), ismail (Gil
ne~), Mustafa (Beykoz), I.At!! (Ve
'fa), Gazi (Vefa), Kemal (ist. Spor), 
Orhan (1st. Spor), Liva (Anadolu), 
Sulhl (Be~lktall), Hakkl (Topke.p1). 

Bu son oyuncu, golil kendl kalesl
ne atm1~hr. 

iKiNCt Kit.IUE KAR~ILA~:\L\LA.RI 

Feneryi1maz - Beylerbeyl arasm
daki mUsabakada Feneryilmailllar 
3 - 1 kazand1la'r. Anadoluhisar - Ga
le.ta Gen~ler ma~nda Anadoluhlsa.r 
1 - 0 galip .geld!. Altmordulular do. 
Karagiimrilkliileri ~ yendller. 

HAKE~I KOl\fiTESl BA~KANLIGJ 

Niizhet Abbas noktai nazar ihti
lA.fmdan dolnyi komite b~anl1gm
dan aynld1 ve yerlne israrla Saeli 
Karsan getirildi. Bu defa Saeli Kar
san da federasyonla aralannda c1-
kan noktai naznr ihtila.fmdnn dolayi 
ayrild1g1ru gazetelere yazdl~ mek
tupla blldlrdi. 

f?imdi hakcm komitesi ba~kanh

gma kimin getirilccegi dii~illrilken 
rivayet olarak Adil Giraydan bah
sediliyor. Bu rivayetin ne dereceye 
kadar dogru oldugunu bllmtyoruz. 
M1amafih goz onilnde bulunan ha
kemleiimize bakars:m biz de en ak
la yakl'l Adll Giray geliyor. 

Fenerbah~e Eyiibe - Siileymanjye 
Hilile - Beykoz Anadoluya - Giine~ 

Topkap1ya galip 
SULEYlUANiYE 2 - HiL!L 1 (2 • 0) BEYKOZ 4 - ANADOLU 1 (1 - 0) 

Fcncrbah~e stadmda ilk kar~1lq- Beykoz: Nihad - Bahadir, Halid • 
ma Siileymanie - Hilil arasmda ol- Sadeddin, Kemal, Mehmed, Tur-
du. Silleymanlye te.k:J.mmda eski han, Mustafa, ~ahap, Said, KA.z1m. 
oyunculanndan kaleci Nuri, Bi.ilent Anadolu: Klr;o • ~ilkril, Salih -
yer alm.LJ bulunuyordu. Hakem Sar Niko, Liva, Cehittin, Kenan, Musta-
blh. Oyuna daha ilk dakikadan SU.. f Zi z kl a, ya, e . 
leymaniye hak.im oldu. Ve ilk goltl Adil Girayln gUzel ve ciddi idare 
slyah beyazltlar Silreyyarun ayagile etti~l bu ma~ hayli slkl oldu. ilk 
kazandllar. 

devrenin otuz b~inci dakikasma ka-
Gene solds.n ~f eden bir Sil· dar iki taraf ta sayi c1karamadllar. 

leymaniye htlcumunda Hamdl cok Fakat bu daklkada Anadolu aleyhi-
gtizel bir kafa vuru~ll& takmuna ne verilen bir favulden ~ahap, Ana-
ik.inci goUl kazandrrdl ve devre de dolu mUda!llelinden Sallhin bir ho.-
Slileymaniyenin hilcumlan arasmda tas1 neticesinde Beykozun ilk sayislnl 
2 - o Siileymaniye lehine netlcelendt. yapti. Devre blr sifir bltti. ikincl 

ikinci devrede Hilallilerl eok canl1 devrede Anadolunun sert ve favullU 
, bir oyun oynadllar, fakat milessir / oynamasi aleyhlerine oldu. 

olamad1lar. 
Oyunun bitmesine on dak.lka kala Hakimiyeti ele alan Beykoz ~a-

Raut gi.i.zel blr gol yapti. Bundan habm 2 ve Mustafanm yapt1g1 bir 
sonra da oyuna mrn.uner hft.kim ol- golle sayi adedinl dorde g1kardl. 
makla beraber neticeyi degi~tireme- Buna Anadolu pennltldan Livnrun 
cliler ve ma~ ta 2 - 1 Stileymaniye- yaptig1 tek blr golle mukabele ede-
nin galibiyctile bitti. bildl. Ma~ bu suretle 4 - 1 Beykozun 

FENERBAllQE 3 - EYUP 0 (1 - U) lehine blttl. 

Fencrbahce takmunda Y~r ve GtiNE$ 6 - TOPKAPI o ( 1 - O) 
Nizai yok. Naci sag a~1ga almrru~. 
Askerligl dolayisile · bir kac; zaman- Halid Ezgi.inun llakcmligi altm-
dan beri oynam1yan ~aban taklmda- da taklmlar sahaya ~yle c1kt1lar: 
kl yerini almi~t1. Hakem Nurl. Gilne~: Safa - Faruk, Re~ad - Da-

Oyuna Eyilp b~ladl. Ve bu hil- n~, Ziya, ismail. Melih, Necdet. Sa-
cum Fencrbah~e muavin hattmda kl- ld.haddln, ibrahim, Rebil. 
nldl. Derhal hilcuma ge~en Fenerll- Topkap1: Naci - Hakla, Tahsin 
ler, Eyiibil on sekiz pas clzglsi iclne ~eref, Mehrned, Emln - SalA.haddln, 
Slk.I~tirdilar. Eytlp mUdafaasirun KAmll, Ziya, Haydar, Sabahaddtn. 
canll oyunu gol kaydine mA.nl olu- Giin~ oyun ba~lar b~lamaz hA.-
yordu. Fenerlller hucum hilcum Us- kimiyeti ele aid!. V<>k k1sa ve k-apab 
tune yap1yorlar. Nacl, Fikret gUniln paslarla miitemadlyen Topkap1 kar 
en iyi oyunculan. Dakikalar ilerUyor, lcsini s1kl~brd1. On yedinci daklka-
gol yok. Ya kalect, ya dlrek lmdada da SalA.haddin Giine¢n ilk goliinQ 
yetl~lyor. yapt1. ikincl devrede Giln~ll-

Otuz ~incl dakikada soldan bir la~t1rabild1. ikincl dcvrede Gilne~U-
hficum Fikretin t;ok gllzel bir o1'a- ler tazyik ve haklmitelerlni arttir-
s1m Nacl yerde ve utld bir siltle dllar. QilnkU Mellhi ortnya, SalA.-
Eyup aglanna tak.t1. Ve devre · bir haddlni sag ai;1ga alarak daha gar 
s1!1r bitti. buk daha a~1k oynamaga ba~ladtlar. 

Fenerlllerln ikincl devrede gol ~1- Melih on ii~tincii, on altmc1, ylr-
karacaklan bekleniyordu. Oyuna ge- mi u~uncil ve ktrk birlnci dakikalar-
ne san lA.clvertliler hA.kim. Kale onil- da dort gol yaparak Giln~l ~ 
ne ~k kolay iniyor, bir tilrlil gol Sif1r vaziyete getirdi. SalA.haddinln 
yapan1!yorlard1. Devre ortalanna Topkap1 aleyhine olan bir penalt1-
dogru F.sat uzaktan bir ~iltle iklnct, yi kalecinin eline attt. Oyunun bit-
arkasmdan Nacl ti~iincii golil yapt1. mesine iki daklka kala ismall nltm-
Ve oyun da 3 - 1 Fenerbahcenin ga- c1 ve son golil de yaptl. Ve mac ta 
libiyetne neticelendi. 6 - O Giine~in galiblyetile net.icelendl. 

Birinci kume A tak1mlar1n1n vaziyeti 
Ma~ Kazanc Berabere Kay1p Attig1 Yedigt Pu an 

Gilne~ 2 2 13 0 6 
Fcnerbah1te 2 2 11 0 G 
Be~lkta!} 2 2 5 2 6 
Galatasara 2 1 5 2 4 
Silleymaniye 2 1 3 4 4 
Beykoz 2 1 4 5 4 
Eyiip 2 1 2 3 4 
Topkap1 2 1 6 10 4 
ist. S_por 2 1 6 8 3 
Vcfa 2 1 2 10 3 
Anadolu 2 1 6 2 
Hilal 2 1 9 2 
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Sofraya oturunca Hatlee: 
- Ah dedi, d\inyada 81hhatten bil

Jiik nimet yokmllf megerse ... Midem 
VO barsaklanmdan Oliiyorum. BunUD 

I~ perhlz yapmaga mecbllnmL· ..,. 
~alb ben ..• 

1 Haticenin kocas1 yammda oturuyor· 
du. Derin derin 1~ ~: 

- Evet.. dedi, zavalh anCJiun .. o
nun i~ ayn perhlz yemegl pi.prtiyo
ruz. 

Haticenin on\ine iskar&Sl yapfum~ 
neils barbunya: ballklan geldi. 

Bize kuru fasulya .• 
Batice: 
- Ah, dedi, doktor yagda h~an
~ yemekleri menetti Gaz yapar di
ye fasulyaya da hasretim. ~te boyle 
barbunya iskaras1, pili~ h~Iamas1 ve 
sairc yiycbiliyorum. Zavalll ben .. 

Haticenin kocasi Nuri ile be~ kuru 
fasulyaya dayandlk. Hatice barbunya
lan govdeye inclirirken: 

- Ah ah diyordu, size gibte ediyo
rum.. ne mesud insanlarsm1z.. kuru 
tasulyayi yiyebiliyorsunuz... Bi~are 
ben ... 

Nun gene i!tini derin derin ~ekti: 
- Ah bi!tarc kancig1m .. 
Kuru fasulyadan sonra bize yag

da kl~ havu~ tavas1 gelcli. Hati
ceye pili~ sovfu?u ..• 
Gen~ kadm bize: 
- Diinyarun mesud insanlan, dedf, 

perhiz yapan bir zavalhmn kaqasmda 
diinyanm en ne!is yemeklerini yiyiniz 
bakallm. Bi~are ben .. barbunyadan son
ra pili!:f sovii~ .. ah ah ... Ne kadar da 
zavalbyim ... 

Bize tath olarak kilosu 40 kuru~tan 
allmm~ tahan helvasi geldi. Haticenin 
oni.ine u~ kocaman muz bir portakal.. 
Hatice: 

- Artik bicareligim son haddi
ne geldi ... Doktor bana agu tatlllan 
kati surette rnenetti. ~te boyle om
riin1 giln\im meyva ile gegiyor .. zavall1 
ben ... 

Diyerek blr muzu soymaga ba~ladt .. 
o klztl dudaklan arasmdan muzu yu
tarken Nurl: 

- Ah bigare kanc1gim .. diyordu, bu 
perhizle halin ne olacak bilmem ki ... 

dolrundu .. Nerede ise oturup agllyaca-

~m.. ' 
Yemekten sonra hizmet~l bize kah-

velerimizi getirdi. Haticeye kahve 
yok.. son!um. 

- Doktor menetti ... dedi. 
Biz kahvelerimizi bitirirken blr de 

baktun .. hizmet~i blr ka~hle haticeye 
yak1~tI. 
Yava~~ sarnirni arkada~1m olan Nu

rlye sordum: 
- O nedir ila!t m1?. 

- ila~ degil amma ... ila!:( makamm-
da bir ~Y··· ~ampanya ... Mahim ya ... 
Zaten kitaplarda da okumu~unuzdur. 
~ampanyamn barsaklar iizerine !:(Ok 
Jyi tesiri vardlr ... Bi~are kanc1g1m .. 
kahve i!:(emedigi i~in ~er ~ i~te 
boyle bir kadeh ~am pan ya i~er ... 

Hatice ~panyayi dikerken: 
- Zava111~g-Imdan nerede ise agla

yacakslniz degil mi? Qok milteessir ol
dugunuzu goruyorum .. kahveye a~ eri- ' 
yorum .. ne olurdu ben de sizin gibi 
blr kal1ve i~epilseydim .. i~ l>Qylc her 
~m bir kadeh ~panya igiyo
rum .. ah, ah bedbaht Hatice ... 

o gecc dostum Nuride kalmam la
Zimdl. Yattlk .. sabahleyin hep birden 
kahvaltiya indik. .. 

Hizmetgi bizim onilmilze zeytinle 
~ay uzatb ... Hatice: 

- ~u bendeki mahrumiyete baklmz 
bir kere ... ~ gatlasa zeytin yiycmi
yecegim .. doktor yasak etti. Ah bu per
hiz ah ... 

Biz ac1 zeytinleri giig hal ile yutar
ken hizmet!;i ona meyva suyunu getir
di. Hatice: 

- il?te sabah kahvalhm da bu .. de
di.. Portakal ve kan~1k meyva suyu ..• 
bir miktar da meyva ... 

Bunu :sOylerken sofraya kocaman bir 
yemi~ik geldi. Geceki gibi ilstiine el
malar, rnuzlar ... Ve bir tabak iginde 
dilnyanm en nefis biskilvileri ... 

Bir muz yiyor, bir yudum nefis 
meyva suyundan igiyor, agzma bir 
parga biskilvi atiyor: 

- Ah, ne kadar zavalhynn, diyordu, 
ah bu perhiz .. beni mahvedecek ... 

AK$AM 

BULMACAMIZ 

Soldan saga : 

1 -i~e glyilen (7), Kopek (2). 

2 - Avuc i~i (8) tiye (3) 
3 - Edat (2) gorabm i~indeki (4). 
4 - Kuru degil (5) Beraber (2). 
5- Zarf (5). 
6 -S1cakta doktiigilmtiz (3) Bil

gin (4). 
7 -Duaya soylenen (4) Kan (3). 
8 - Bir kadm ismi (6) Su ortasm-

da kara (3). 
9 - Az s1cak (4) Katre (4). 
10 - Zaman (2) Nida (2). 

Yu1'..arda1~ ~agi: 

1 - Ku!ti.ik ta~lar (9). 
2 - Kurum (2) Mi.imekel (3). 
3 - Beraber (2) 'Bir 1~ (4). 
4 - GO"kte parllyan (2) Beyaz (2) 

Qabuk tutu~an bir madde (4). 
5 - Tiirku (5) Ba~na (b) koyu-

nuz ilk rakkam olsun (2). 
6 - Afaroz, kiifiir (5). 
'l - Fikir (4) Zaman (2). 
8 - Nida (2) Fide (5). 
9 - Biiyiltmek (4) imdat (5). 

10 - Tuvan (5) Beraber (2). 

GEQEN BULMACANIN BALLI 

Soldan saga 1 - Basamak - Ke 2 -
Adele - Ubur 3 - YakJ. - Ad - Li 4 - Ak -
Kurum 5 - Yaz1k 6 - Cesur - Sim 7 -
Dal - Zaar 8 - Eh!l - Tra~ 9 Kiler - An 
10 • Refa - Me. 

Yukarda a~ag1 1 - Ba ya t - Dek 2 -
Adak - Cahil 3 - Sek - Zelil 4 - Ahk • 
Ler 5 - Me - Uyuz -.: Re 6 - Ararat 7 -
Kuduz • Arka 8 - Misra 9 - Kul - Ki -
~am 10 - Erik - Mi - Ne. 

Hatice yilziinii b~turuyordu: 

Kahvalbdan sonra ah~1 yukanya ga
jlnld1. O giinii pi~ecek yemekler karar
lqtmlacakt.J. Hatice: _ ........... - ................... _. .. __ ,, .... -

- Bu pis muzu da ila~ olarak yiyo
rum .. muzun barsaklar iizerine biiyiik 
faydas1 varmt~··· 0 sizin yediginiz gi.i
zelim tal1an helvas1 dururken ben i~te 
boyle omriimi.i gi.ini.imi.i muzla porta
kal ile ge!tiriyorum .. zavalll ben .. ne ta
llsizirn yarabbi.. 
i~imden blr c:lahavb 1;ekerek tahan 

helvasmdan bir gatal ald1rn. 
Sofradan kalkt1k ... Hatice koluma 

girdi: 
-Bu perhiz ne berbad ~ey degil mi?. 

Benim ya~ da y~ak Dll allah 
~a .. ne mahrumiyet i~de ~y~
t.Im gegiyar goriiyorsunuz ya ... Kimb1-
lir bana ne kadar ac1yorsunuzdur de
gn mi?. 

- Evet .. dogrusu haliniz pek igime 

- Kocam i1;in, dedi, gene .kuru fasul
ya pi~iriniz... o perhiz degil.. her~ey 

yiyebilir .. 
Ahg1 sordu: 
- Ya sizin igin?. 
Hatice fevkaiade meyus yilzi.ini.i bu

ru~turdu: 
- Ah sorma .. sorma ah~1ba~ ... Ben 

yemck yememekten 6leccgim .. . 
Benim i~in ~u turfanda ~eyler 

satan manava gidin .. sorun bakallm, 
gegen gi.inkil gibi gene enginar bula
bllecek mi? MalOm ya .. enginar bar
saklar icin fideta ilag yerine ge~e~ .. 
enginar bulursamz kag para olursa 01 .. 
sun a11rsm ... 

Enginar bir... Gene iki tane pill~ 
ahr h~arsm .. sonra da Bal1kpazanna 

KEMAL REISIN iSPANYA DiiNO&U 
Yaun: tsKENDER F. SERTELLl No 10 

<;aklr Ahmed geminin en degerli 
ye.Ikencilciindendi.. derhal sancak ~l
reginin tepesine g1kt1.. yelke:nlerm 
" . . .. d" blr taraftan da fo!"Salar :iptm ~oz u .. . . 
kiireklerine sanlnu~ ve P~. ~~51 

yanm saat i~de yelkenlenm ~~e-
rek yola di.iziilmii~il. 

ENGiZiSYON :UAIIKE:\IESl:SiN . 
ATESTE YAKTIGI KADIN .. 

o giln;erde Kcmal reisin kulagma 
kadar eri~cn ti.iyler iirpertici bir vaka
dan bi.iti.in Endiilils mi.isltimanlan de-
rin ac1 duymu~lard1. 

Endiiliislin en mamur eyaletl~linden 
bir:i olan (Mursiye) yolunda bir Isp~
yol zabitinin casus diye yakalayip h~
kfunet merkezine getirdigi ak ~ b1r 
miislUman kadlm engizisyon rnahke
mesinde i.ig giin ii!:( gece ~kence gor
dilkten sonra ate~ yakllm1~tl. Bu ka
dm Malkada dil~anla garp~an kah
l"aman Endi.iliis zabitlerinden Hasamn 
anas1yd1. ~akadan haberdar olan En
diiliisliiler Hasanm kulagma anasmm 
§ehadet haberini bildirmek isteme
ml~lerdi. Fakat dii~an b~kumandan1 
Don Petro Fernendez Malka kalesine 

bu haberi ~abuk ul~brmi~tI. 
Don Petro: c:Mahkeme anarun ceza

sm1 verdi. Eger ~nri ve kaleyi teslim 
etmez.seniz, senln sonun da anamn akl
beti gibi feci olacaktJ.. Seni de engizis
yon mahkemesine tesllm edecegiz! > de
~ti. 

Milrsiyelileri ayaklanduifu bu hadise 
biltiin Endiiliis mi.isl\imanlanm acm
dlrm1~h. (Sitti Hiisniye)nin bu ieci ve 
tliyler ilrpertici oHim haberi Garna
taya da aksetmi~.. iakat, Melik Ebil 
Abdulldah ile Hasanm arasi a~1k oldu
gu i~n, Endiilus sultam bu haber kar
f1S1nda en ufak bir teessur bile duya
~1. 

Mi.irsiyeliler ~k merd ve cesur in
sanlard1. Sitti Htisniyenin oliimti on
lan ~ok ~buk hareket.e ge¢~ ~e
hlrde eli sifl.h tutanlar yirmisinden 
yetmi§ine kadar herkes kale icine top
lanarak: cintikam alacag1z! > diye ba
gir~11~t1. Burada toplanan bir f1rka 
:askerin b~ gene bir Endi.iliis za
biti olan Sitti Hiisniyenin diger oglu 
Hiiseyin gecmi~ti. ~imcli, Malkada Ha
san, Milrslyede de HilseY,in dii~mandan 

ugrarsm.. eger taze barbunya baI1gi 
bulursan .. al .. sonra yemi~!;-iye gitmegi 
ihrnal ctme... Mal um ya ben ko
cam gibi tahan helvRSl yiyemiyorum .. 
rnuz ahrsm .. ne yapay1m .. kadere bo
yun egmckten b~ka ~re yak. Gene 
muz yiyip a~ag1 oturacagiz. 

Haticc boyle soyliyerek bana dondii. 
-Ah g1pta ediyorum kocama ... Ba. 

zen ah!t1s1z kahnz da o sogam k1rar 
yer .. ne olur allahnn .. bcn de bir ba{I 
sogan yiyebilsem .. 

Haticeye veda etUm. Arkad~ be
ni kap1ya kadar ge!;-irdi. Aynhrken: 

- Karrm ne kadar zavalll deg-fl mi? 
diye sordu. 

- Sonna ... Pek zavall1 ... 
(Bir yzldzz) 

analannm 0ciinil almak i!:(in firsat 
koH uyorlarch. 

Kemal rcisin Malkaya hareketine ve 
bi.itun Tlirk akmcilarmm ayranlanm 
kabartmaga sebep olan bu hadise, Mal
ka onlerinde iki donanmarun ~rp1~ 
masma meydan a!tmI~ oluyordu. 

Bi.itiln gemicilerin agzmdan Sitti 
Husniyenin Oli.imiine dair sozler dola
~yordu. Endilliisiin inkiraz tarihinde 
(Sitti Hiisniye) ilk ~ehid mi.isliiman ka
dmt olarak arulacakti. 

••• 
DO~ANMAMIZIN YAPTJ(il BiR 

GECE BASKINI! 

Turk donanmas1 Malka liman1 on
lerine yaklal?madan, kil~i.ik ~ektirilcrle 
lid gozcil gondermi~ti. 

Ortallk karaiihktl. Kemal reis do
nanmay1 ii~ kola ayirnn~1. Gece yan
smdan sonra di.i~man donanmasma 
buyi.ik bir baskm yapll~kt1. 

Bu srrada gozciiler, Tiirklere yard1m 
vadeden Salinall kaptan Gastonla da 
bir tcsadiif eseri olarak kar~l~hlar. 

Kaptan Gaston dogruca amiral ge
misine yana§IllI~ ve cebinden blr mek
tup ~alc: 

- t~t.e amiral, Ahmed Selimin kar
d~ini ~ehir varo~larmdan i~erlye sok
maga muvaffak oldum. Size imzasile 
yaz1lm1~ bir de mektup getirdirn. 

Dedi. Kaptan Gaston tam vaktin-

Nobetci eczaneler 
Bu ak~am nobet¢ eczaneler ~un

lardzr: 

$i$li: Osmanbeyde $ark Mer.Jeez, 
Taksim: istiklal caddesinde Ke
mal Rebul, Beyoglu: Tiinelde Mat
koviq, Yiiksekkaldmmda Veniko
pulo, Galata: Topqular caddesinde 
Merkez, Kaszmpa$a: Mileyycd, Has
koy: Aseo, Eminonii: Agop. Minas
yan, Heybeliada: Tomadis, Biiyiik
ada: Merkez, Fatih, Veznecilerde 
tlniversite, Karagilmrilk: Ali Ke-

mal Giindogdu, Bak;.rkoy: istepan, 
Sanyer: Asa/, Tarabya, Yenflroy, 
Emirgan, Rumelihisamzdaki ccza
niler, Aksaray: Cerrahpa$ada $e
re/, Be#ktaF Vidin, Kadrkoy: So-

§iltlii<.;e$mede Hulusi Osman, is
kele caddesinde Saadet, ilskiidar: 
Merkez, Fener: Balatta Hilsamed
din, Beyazzd: Asadoryan, Kiigiikpa
zar: Necati, Samatya: Yedilculede 
Teofilos, Alemdar: Ali Riza, ~ehre
mini: Topkapzda Nazim. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

Tilrkf11e l:enebl 

1400 bnt 2700 kUJUf 
750 • 1450 • 

400 • IOO • 
150 • 

Po.ta ittihadma dahil olmayan 
ec:aehi memleketler: Seneliii 

360Q, .ha 117'1.ii 1900. ii; 
q)iit I 000 bna,tar. 

Adiw tebdili ~ yinni bet 
kunz.t!Uk pul pdermelc llzimdir. 

Saban 23 - Ruzu KaSJm 2 
S. I.Mk C..., Oile WMi Ak,.. Y• 
I'.. 1%.02 1,41 7.01 9.43 12,00 l,!ll 
v... 4,59 6,41 11.58 l'-40 16.58 18.31 

Sahlfe 9 

lm&l·Blfl·*• 
9 Te~rinisani 936 Pazartesi 

istanb1u - Ogle n~·iyati: 12,30: 
Pl&.kla Tiirk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05: PlAkla hafif mi.izik, l~.25-14: 

Muhtelif pl8.k ne~yab. 
~am ne~riyati: 18,30: Plakla da11s 

rnusikisl, 19,30: <;ocuklara masal: t 
Galip tarafmdan, 20: Rifat ve arka
da~lan arafmdan Ti.irk musikisi ve 
halk ~arkllan, 20,30: Safiye ve arka.
d~lan tarafmdan Ti.irk musildsi ve 
balk ~arkllan, 21: Orkestra. 1 - Suppe: 
(Erkeksz 10 klz) uverti.ir. 2 - Tchaiko
wski: (Cneijn) vals. 3 - Mendelsohn 
(Bir yaz gecesi rtiyas1). 4 - Gabriel -
Marie: (Melodi). 5 - Drigo: (Arlesenln 
milyonlan). 6 - Kalman: (Sirk pren
sesi) operetinden parcalar. 7 - Siede: 
(Di.igi.in alayi) Entennezzo. 22 - Phlkla 
sololar, 22,30: Ajans ve borsa baber
leri, 23: Son. 

10 T~nnisani 1936 Sab 
istanbul: Ogle n~riyat1: saat 12,30 

Plakla Tiirk musikisi, 12,50 Hnvadis, 
13,05 'Plakla hafif nuizik, 13,25 - 14 
Muhtellf pllk nE!¥Jyata, Ak~m ne~-
riyatl: Saat 18,30 Plikla dans musi
kisi, 19,30 .Konferans: Doktor 'Salim 
Ahmet ta:rahndan, 20 Vedi1t Rlza ve 
arkada~an tarafmdan Tilrk rnusikisl 
ve balk ~lolan, 20,30 Ti.irk musiki
heyeti, 21,30 Ope.ret temsili: ~ehir Ti
yatrosu artistlerlnden Bedia Vasfi 
R1za ve Hazim tarabndml, (Saz ve 
Caz), operetinin 3 uncii perdesinden 
bir sahne, 21,30 Orkestra, 1 - Suppe: 
(Koylii ve ~ir) uvertilr, 2 - Sibelius: 
(Vals tiist), 3 - Eugen D. Albert: (En
termezzo), 4 - Gounod: (Faust) ope
rasmdan par!talar, 5 - Haydn: (Askert 
senf oni), 6 • Delibes: (Coppelia, Dans 
ve saaUer), Vals, 7 - Christine: (Ma
dam) operetinden par~lnr, 22 Solo 
pllk, 22,30 Ajans ve borsa haberle1 i, 
23 son. 

Cemal Nadir 

Karikatur Albumu 
Mevcudu tUkenen « Cerna) Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar bas1ln· 
rak sah~a ~1kanlm1~t1r. Muallim 
Ahmed Halit kitaphancsinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

<;eligh1 en serti oldugundan ~ok kolayllkla vc tathhkla oir da~a tu·~ 
edC;r. Di.inyarun en kuvvetl~ ve hassas mikroskop ~lctile milkcrrcr surei~e 
tcdkik olunduktan sonra. piyasaya ~lkanlnu~tir. Ne Frans1zlnr, ne ingiliz
ler, ne de Amcrikalllar, ne de bliti.in dilnya aymm yapamnz. Alft.meti furi
kssile ihtira beratt vardJ.r. 

Paslanmaz Hasan tlra~ bl!;agt rnkiplerini ~1rtm1~ ve h~r bra~ b1~~gi 
fs.brikaSI paslanmaz yapmak istemi~ir. Fakat bu i~ kolay olm:.i.dlgmdan 
hicbir fabr~a rnuvaffak olamam1~tir. YalJ11z Almnnyada Fazcn ve Ti.irk·ye
de yalmz Hasan ti~ bl.~agi muvaffak olabilmi~r. Hasan rnarl~<-1111 ara
ym1z; israr ediniz. Fiati: Paslnnmaz Hasan Tr~ b1~agi 10 ndcdi 50 kuru!p. 
Hasan ~ b1~gi 10 rulecij 35 kur~. Hasan deposu: Ankara, istan-

' bul, Beyoglu. , 

de yeti~mi~li. Kemal rcis mektubu oku
du: 

«Gastonun gosterdigi gizl.i yoldan 
biraz sonra karde$irnc kaVU$acagzm. 
Salinali kaptanzn bana azami yardzm 
ve fedaktirlz{fz gosterdigine inanmamz 
i¢n size bu mektubu yazzyorum. Bizi 
unutmaymzzf » Ibrahim 

Bu mektup arapca yazllnn~ti. Kemal 
reis si5zilnde dunnu~ olmak i~n der
hal gernl kethildasma ~u emri ver
di: 

- Kaptanm paras1m getiriniz .. ken
disine tesllm edelim. 

Kaptan Gaston amiralm yanma so
'lruldu: 

- ~imtli paraya ihtiyac1m yok, ami
ral! Gemimin tehlikeye dil~mesi muh
temeldir. Bu paray1 sizden bir~ giin 
sonra ahnm. 

Ve gernlnin diregine dayanarak ge~ 
ni~ bir nefes ald1: 

- ibrahimi varu~lara sokayim der
ken, ai kaldl iki ispanyol nObet!:(islne 
yakalamyordum. Bereket versin ld 

' kimseye sezdirmeden ikisini de boyun-
lanna kemcnd atarak suya d~iird\im 
ve bogdum. 

- ibrahimin talii varnn~.. ~mdi 
inandlm ki, sen de ispanyol donanma
smm d~amsm! O halde bize deyar
dlln etmez misin?. Ben de sana ibrahi
min ~erdigi paradan daha fazla para 
veririml. 

"' 

Gaston bu i~i para ile yapmak iste
medigini anlatmak i~in, gi.llerek ba~
m sallad1; 

- Petro Femandez'den Be alabilmek 
i~ln, ne mi.imkiinsc yapacag:m. Eger 
benim dedigimi yaparsamz, ~ok yakm .. 
da lspanyol ba.5kumandarum diri ola
rak esir alabilirsiniz! Size istediginiz 
yardlm1 yapmaga hazmm .. 

Kemal :reis, k~tamn cevabmdan 
memnun olm~u. 0 gece Ti.irk donan·, 
masma kllavuzlu'k ooecek ooyle bir a
dama ~ok ihtiy~ vardi. 

Kemal reis: 

- Hayir, dedi, ben kimseye bedava 
i~ gordilrmel istemem. Biz ii~ giln son· 
ra tekrar Mayorka adasma donecegiz. 
Oraya gelirsen, hem ibrahimin bize b1-
raktig1 parayi al1rsml.. Hem de sana 
verecegimiz hediyeleri ... 

- Madem ki, israr ediyorsunuz! Oy• 
le' olsun, amlrall Bu gece nP yapmak 
fikrindesiniz?. 

Kemal reis maksachm gizlemedi: 

- Donanmayi iic kola .ayirdrm .. ll· 
mana ii~ cepheden baskln yap1p don~ 
cegim. 

Kaptan Gaston eski bir deniz kur
du gortin~le k~lanm ~atb: 

- Elinizdeld lruvvetl u~e oolmenil 
fikri hi~ hC!fuma gitmedi .. 

- Neden?. 
.(Al"ltas1 va.r), 
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Yiiksek Miihendis Mektebi Arhrma ' 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

1 - 27 /8/936 ve 14/9/936 tarihlerinde ekailtmeye konulup iatekli 
~1kmamasmdan dolay1 inta~ edilemeyen Yii.Juek Miihendis Mektebi 
binast dahilindeki «21115» lira c:98» kurut ketif bedelli c:B» k1sm1n1n ba
z1 maddeleri tadil edilen fartnamey<' gore inta11. 

2 - Bu ite aid 'artname ve evrak tunlard1r: 

A - Eksiltme fartnamesi ve buna mer.but olan intaabn tarifi, fenni 
ve hu:;usi tnrtnameler. 

B - Mukavele projesi. 

C - Baymd1rhk iileri genel tartnamesi. 
D - Plan ve projeler. 

fstckliler •bu fartncmeleri ve evrak1 «110» kurut bedel mukabilinde 
anektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11 /11 /936 ~artamba glinii ~aat « 15» de Giimiitsuyun
da Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 i~indeki arthrma ve eksiltme ko. 
misycnunda kapala zarf usulile yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in iateklilerin «1584« lira muvakkat te
minat vermesi, bundan ba,ka 8f&g1daki vesikalan haiz olup getirmeai 
laz1md1r. 

A- Naf1a Vekaletinden ahnmit yap1 miiteahhitligi ehliyet veaikui. 

B - «10000» lirahk it yaphgma dair Naf1a Vekaletince taaidkU 
vesika. 

C - 936 y1hna aid ticaret odaSI vesika11. 

D - lsteklilinin miihendia veya mimar olduguna dair diploma veya 
eureti, miihendis veya mimar olmad1g1 takidrde bunlardan biri ile ortak 
olarak ~ahtdigma dair Noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektuplar1 yukar1da 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Yiikaek Miihendis Mektebi binaa1 i~indeki a.rtttnna 
ve eksiltme komisyonu Batkanltgma makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektuplarin nihayet 3 iincii maddede yaz1h aaate 
kadar gelmi' olmas1 ve dif zarf m miihiir mu mu ile iyice kapahlmtf bu-

h.:nmaSI !•rthr. Postada olacak geci kmeler kabul edilmez. (2343) 

• 
•• ~ ... _ ... l J1r. ~ 

- - • •J.l[1. ~·~" 

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

Li ON 
$1k BAY ANLAR 

magazast 

MEVSIMIN BOTON 
YENILIKLERI: 

Kuma,lar 
Cantalar 
Corap ve 
Eldlvenler 
Mu,ambalar 
GarnltUrler 
Orme E$yalar 
Ceylzllkler 

ve 

ULLSTEiN 
PATRON LARI NIN 

En son modelleri 

masrafs1z ve zahmetsiz 
baton elbiseler diktiren 
yegane patronlard1r. 

Mualllme aramyor 
Kadakoyundc Moda iskclcsi civann· 

da oturan bir k1z !;Ocuga pazradan 
maada her gun ogleden cvvcl iki saat 
ilk mektep ikinci sm1nmn derslcrini og· 
retecektir. l1teldilerin tah1il v• tccrii· 
be derccelcrilc istcdikleri iicrctlerini ve 
adreslcrini (muallimc) rumuzilc lstan· 
bul posta kutusu ( 176) ya gonder
meleri. 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme 
tedavisi her giin ii~ten sonra 

aA-alo~fo, Halk F1rkas1 kar~1s1, Zorlu 
aparhman No. 2 Tel. 20785 

Dr. MEHMED IZZET 
Emrazt dahiliye ve sariye miitehas11s1 

1uayenehanc: Cagaloglu Nuruosma
niyc cnddcsi No. I 7 Bnha Bey Apart1· 
rnam pazardan rnanda hcrgi.in I 3 • I 7 
hastalaram knhul cdcr. Tclefon: 23925 

2 ve 20 komprTmelik ambalajlarda bulunur • 
• ·- 1 , 

Ambalaj ve komprimelerln uzerinde halis· 

lfO.n:timsali olan_ EB · mar1eas1n~a~ay1n1a 

T.N.-K 
aUVUK .. 

Bir verinen Bin kazanahilirain. Biri kaybedersen paran hcba olma· 
· Mlfbr. Hem yii.zlerce vatandatm1z1 zengin ehnit hem de yurdunun gok· 
lerine bir ka~ Filo katmit clunun. Bu yiizlerce zenginden birinin de 
aenin olm1yacag1m kim iddia cdebilir. 

Istanbul Defterdarllg1ndan : 
Ketif bedeli 1202 lira 70 kuruttan ibaret bulunan viii.yet hiikumct 

konag1 bah~esinin aoguk ~etme kap1s1 yanmda baf veki.let evrak mah
zeninin Ebiissuut caddesi iizerindeki y1k1lm1f istinat duvarm:n tamiri 
a~tk eksiltmeye konulmut-lur. lsteklilerin ketif tartname ve projesini 
gormek isteyenlerin 12/11/936 perfembe giinu saat on dortte en az 
bin lirahk bu ite benzer it yapttklarma dair Naf1a direkt5rliigiinden ala
caklan milteahhitlik ve Ticaret oda51 vesikalan ve 91 lirahk muvakkat 
teminat ak~elerile Milli Emlak miidiirliigiinde toplanan komisyona gcl-
meleri. (M.) (2548) 

Istanbul Naf1a MUdUrlUgUnden : 
16/11/936 pazartesi giinil saat 16 da tstanbul Nafta miidurliigiinde 

Topkap1 aaray1 mimar Sinan mutbaklarr tamirah a~1k eksiltmeye ko
nulmuttur. 

Mukavele: Eksiltme, Baymd1rhk itleri genel, hususi ve fenni tart
namelcri, proje, ketif hiili.sasile buna miiteferri diger evrak dairesin· 
de goriilecektir. 

Muvakkat teminat «675» lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektuplarim ve en az «5000» liraltk bu ite benzer 

it yapbgma dair gosterecekleri vesika iizerine Naf1a Miidiirliigiinden 
almif oldugu miiteahhitlik ve Ticaret odas1 vesikalari ile 16/11/936 pa-
zartesi giinil saat 16 ya kadar Naf1a miidiirliigiine gelmeleri. (2557) 

Bursa Ticaret ve Zahire Borsas1 
Komiserliginden : 

Borsam1zca a~1k eksiltme ile sahn almacak kantar, baskiil, tarh ve 
kefe zincirlerinin eksiltmesi on giin daha uzahlm1f oldugundan istekli
lelerin eksiltme giinii olan 13/11/936 cuma giinii aaat 15 de Borsada 
bulunmalarr ilan olunur. (2751 )" 



Bursa Kapl1calar1 
TUrk Anonim $i~ketinden : 

Sirketimize aid olup Bursa Cekirge caddesinde her tilrlil konf or ve f ennJ 
tesisati ha.iz (QELiK PALAS HOTEL· BANYO) su biitiln mobilya ve takun· 
Jarile birlikte uzun milddetle Ku"a verUeeektir. isteJdilerin gettk ~Ietnie 
tam ve ge:rekse Well icar bakkmda yapacaklan tekliD.erl. 15 kinunuevel 
936 t.arihine kadar Fketin Bursadaki merkezine bildirmeleri. 

8abah dokuzdan ~ saat be~ kadar 
mat, saf ve sevimli bir ten. Gfuldiiz 
tekrar pudralanmaga hacet yok. ~te; 
bavaland1~ yeni Tokalon pudra
smm ga:ranti muhassenati bunlardlr. 
Bu cazip havalandmna usulii, Paris
li bir kimyagerin ke~idir. Bu usu1 da
iresinde havasi toplandml~ yegane 
hafil pudradlr. ~imdiye kadar yaptlan 
pudralardan on de!a daha saf ve da
ha hafiftir. Bu usul, Tokalon pudra
smm istihzannda ku11amlmaktadlr. 
i~e bunun i<;indir ki, Tokalon pudra
SI, daha muntazam ve daha milkem
mel bir tarzda yap~r, cildi hemen 
hemen goriinmez bir giizellik: tabaka-

8ile kaplar ve yiize tabii bir giizellik verir 

ve modasi ge~ -ve y\ize bir makyaj 
~ vermeden kalm adi pudralar
dan tamamen ba~ bir tesir yapar. 
Bu yeni Tokalon pudrasl yiize yap~ 
kaldlgi ciheUe buna c:B saatlik pudra> 
tabir ederler. Artlk ne parlak burun, 
ne yaglI cild goriinmiyecek, belki rtiz
gar, yagmurun ve terlemenin icrayi 
tesir edemiyecegi mat, saf ve sevimli 
bir ten g()rtinecektir. 

Mugla ~hri l~me Suyu T esisat ve ln~aat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekiletinden : 
Evvelce eksiltmeye ~1karihp ta talibi zuhur etmeyen Mugla i~me su

yu tesisat ve intaab afag1da yaz1h evvelki feraite gore yeniden eksiltme-

ye cr1karilm1,br. . 
Mugla sehrine (783) metre mesafeden su isalesi ve ~ehir dahilindeki 

sebeke ic;in icabeden malzemelerin tedariki ve boru fer,iyatmm icras1 
ile sair bun a miitef erri imalatm yapdmas1 ve tehir dahilinde iki depo 
• atleri ve diger alat ve edevahn tedariki kapah zarfla ek-
1n~as1, su sa 
1iltmeye konuhnu+tur. 

1 - lsin muhammen bedeli {59977) lira (82) kuruttur. 
2 _ lsteklilerin bu i~e aid fartname, proje ve sair evraln ii~ lira mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler lmar heyeti fen tefliginden ala-

bilirler. 
3 _ Eksiltme 23/Xll/936 tarihine rasthyan ~artamba giinii saat on 

birde Ankarada Dahiliye vekaleti fbinasmda toplanacak Belediyeler 

lmar heyetince yapilacaktir. · 

4 
_ Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin atai'tda yaz1h teminat ve 

vesaiki ayni giin saat ona kadar komisyon reisligine teslim etmit ol-

malan laz1md1r. 
A - 2490 sayih kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4248 lira 

89 kurutluk muvakkat teminat. 
B _ Kanunun ta}Lin ettigi vesikalar, 
C _ Kanunun 4 iincii maddesi mucihince eksiltmeye girmeye bir 
~ . bulunmadigina dair imzah bir mektup. 

man• dikl. f · hl' 'k -D _ Naf1a vekaletinden tas 1 enm e 1yet ves1 ast. 

5 
_ Teklif mektuplar1 ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabi

linde komisyon reisliiine verilece~r. Posta ile gonderilecek mektupla
nnm iadeli taahhiitlii olmas1 ve. mhayet bu saate hadar komisyona 

I • b lunmasi laz1md1r. Bu If hakkmda fazla izahat almak iste-
ge Mlf U , • . ... . 
yenle rin belediyeler 1mar heyeh fen tefhgme miiracaat ehneleri. 

(1658) (2750) 

I lnhi•arlar U. Ma,darllJllJnJen: I 
I. _ Istanbul b~miidiirliigii i~in tip ve ~h'ad' tartname.s~e bagh

0 

li1- . 
tede yazih 5772,32 lira muharnmen bedelh, 213 kalem mobilyamn 1mah 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu!jtur. 

II. _ Eksiltme tO/Xl/936 tarihin.e rast!1yan sah g~nii saat 15 de Ka-
hatafta Jevazim ve miibayaat !jUhesmdek1 Ahm kom1syonunda yap1la-

caktir. 
Ill. _ Muvakkat teminat { 433) lirad1r. 
IV. _ isteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri i~in ihale giiniinden en az 

ii~ giin evvel lnhisarlar lm1aat fUbesine miiracaat edip bu gibi i,Ieri 
muvaff akiyetle yapt1klarina dair vesikalarinr ibraz ederek ayr1ca vesi-

ka almalart laz1md1r. 
V. _ Bu i'e aid ~artnameler paras1z olarak her giin levaz1m ve mii-

hayaat ~.ubesinden almabilir. 
VI. _ Teklife aid k apah zarflar ihale giinii en ge~ lam saat 14 de ka-

dar yukarda adt ge~en komisyon reisligine makbuz mukabilinde veril-

mi~ olmahdrr. (2460) 

AK$AM a 

Eski§ehir l~e Suyu T esisat ve lnpat Eksiltmesi 
istanbul Levaz1m 

Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu itanlar1 

ldareleri Istanbul leva:m:D i.mir
liiine baib miiesseseler i~in SO bin 
kilo upanak, 25 bin kilo lahana, SO 
bin kilo pD'aaa, 4000 kilo ha~ 
14 bin kilo kereviz, 14500 kilo br
nabahar, 25 bin dml:ted maydoDO% 
19/11/936 pertembe giinii saat 
15,30 da T ophanede $1lhnalma ko
misyonunda kapah zarfla eksilt
mesi yaptlacakbr. Hepsinin tahmin 
bedeli 10062 lira 50 kunqtur. Ilk 
teminah 754 lira 69 k:muttur. $art
namesi komisyonda goriilebilir. ta
teklilerin kanuni vesikalariyle tek· 
)if mektuplannt ihale saatinden 
evvel komisyona vermcleri. 

Dabiliye Vekiletinden : 
-E~itehir dahilindeki tebeke i~in icap eden mab:emelerin tedariki ve 
boru fer,iyabnm icru1 ile aair buna 'muteferri imalitin yaprhmaH ka
pah zarfla dniltmeye konulmUJiur. 

(190) (2669) 

* Tophane ve Davutp~ frrmlan 
i~in 180 adet tahta iskara 10/11/ 
936 sah giinii saat 14 de T ophane
de sat1nalma komisyonunda pa
zarhkla ahnacakbr. Tahmin bede
li beher adedi dort liradrr. Ilk te
minah 54 liradtr. $artname ve nii
munesi komisyonda goriilebilir. ls
teklilerin helli saatte komisyona 
gelmeleri. (193) {2670) 

* Maltepe Askeri lisesi i~in 2000 
kilo hafif benzin 40 kilo kastrol 80 
kilo mobiloil yag1 10/11/936 5ah 
giinii saat 15 de Tophanede sahn· 
alma komisyonunda pazarhkla ah· 
nacaktir. Hepsinin tahmin bedeli 
744 lirad1r. ilk teminab 55 lira 80 
kuruttur. ~artnamesi komisyonda 
goriilebilir. isteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. {192) {2671 

* Levaz1m amirligine bagb miies-
seseler i!rin 20 aclet Zongulclak tipi 
dokme soba 10/11/936 sah ariinii 
saat 14,30 da Tophanede satmal
ma komisyonunda pazarhkla alma
cakbr. Tahmin bedeli 480 liradrr. 
Ilk teminatI 34 bu~uk lirad1r. ~art
name ve niimunesi komisyonda go
riilehilir. isteklilerin kanuni vesika
lariyle belli saatte komisyona gel
meleri. (191) (2672) 

* idare1eri istanhul levaz1m imirli-
gine bagh miiesseseler i~in bes bin 
lirahk toz feker 10/11/936 sai1 gii

nii saat 15,30 da Tophanede satm
alma komisyonunda pazarhkla ah
nacakbr. Beher kilo tahmin fiah 
27 kUru~ 25 santimdir. tlk teminah 
375 lirad1r. ~artname ve niimune
si komisyonda goriilehilir. istekli
lerin belli 1aatte komisyona gelme
lel'i (198) (2726) 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI lLANLARI 

221000 kilo ekmeklik un kapah 
eksiltmeye konmuftur. Tahmin he
deli 30940 lirad1r. ~artnamesi Alay 
satinalma komisyonundad1r. Eksilt-

me 10/11/936 sah giinii aaat 15 de 
Amasyada Alay idman yurdunda 
yapilacakbr. ilk teminah 2320 lira 

50 kuruf tur. lsteklilerin Maliye 
vezne makhuzu veya banka makbu
zu ile komisyona miiracaatlar1. 

(422) (2500) 

i st. 2 ci icrasmdan: 

Mahcuz ve paraya c;evrilmesine ka
rar verilen Eyilp Silfillt araga 27 nu
mar.alI tugla harmamnda ve iki fmn 
ic;inde bulunau yiiz kirk bin pi~memi~ 

tugla ile on ton komiir mahallinde 
11/ 11/ 936 c;aq;amba gi.inu saat 9 dan 
10 buguga kadar ikinci ag1k arttirma 
ile i~bu giy tugla ve k6mlir halihazin 
ile satilacakbr. i steyenlerin mahallin. 
de haZir bulunmalan ilan olunur. 

(27217) 

1 - ltin muhammen bedeli 71670 lirad1r. 
2 - lstekliler bu ife aid fUbtame, proje ve aair evraki 360 Kr.~ 

lra.bilinde Dahiliye vekileti Belediyeler lmar heyeti fen tefligindeu ale. 
bilirler. 

3 - Eluiltme 23/Xll/936 tarihine raatlayan (:ar9amba giinii aaat oll I 
birde Dahiliye vdtileti binulnda toPlanacak belediyeler lmar heyetinct 
yapdacakbr. • 
4- Eksiltmeye girebilmek ~in isteklilerin ap.i1da yuili teminat ve 

aaiki ayni giin saat ona kadar komisyon reisliiine teslim etmit olmalari 
liznndrr. · 

A - 2490 sayih kanuuun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4833 lira 
SO kul'1lfluk mnvakkat teminat. 

B - Kanunun ta yin ettigi vesikalar, 
C _._ Kanmiun 4 iincii maddesi mucibince ekailtmeye girmeye bir ma• 

ni bulunmad1gma dair imzah bir mektup, 
D - Naf1a vekiletinden ta1dikli fenni ehliyet v~ikas.1, 
5 - Teklif mektuplan ihale giinii 1aat ona kadar makbuz mukahi

linde komisyon reidijine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif 
mektuplar1n1 iadeli teahhiitlii olma11 ve nihayet bu saate kadar komis
yona gelmi~ bulunma'S1 li.zimd1r. 

Bu if hakkmda fazla malfunat almak isteyenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen -tefligine miiracaat etmeleri. (2734) 

Selimi e Askeri Sat1nalma Komis onu 
1 - Selimiye k1~la11 ah1rlan oniinde mevcut giihl'e -istekliye tehlii 

1iiniinden on bet giin i~inde kald1nlmak kaydile - sablacakbr. 
Tabmin bedeli 250 lirad1r. 
2 - Pazarhii 11/11/936 ?l'f&lllb& u.at 14 de Selimiye aahnahna 

komiayonunca yapdacaktir. 
3-Teminab ~7~ lirad1r. (2n4) 

.~, * 1 - 712400 Jtuo yula.f almacakbr. Yulafm talimia 'bedeli 48087 Ji. 
radir. 

2 - Almacak yulafm prtnamesi komisyonda her giin goriilebilir. 
3 - Eksiltme 16/11/1936 Pazartesi gijnii saat 11 de Selimiyede A .. 

kerlik dairesi ibinumda toplanan A&keri Sabnalma komisyODUDCa yapi
lacakhr. 

4 - Eksiltme ~ik eksilbne 1uretile olacaktir. 
5 - Yulafm muvakkat teminah 3606 lira 53 kurustur • . 
6 - Teminatlar vaktinden evvel yahr1lm1~ ve taliplerin beraberle

rinde fartnamenin 4. maddesinde yazth kanuni vesikalan getirmis ol-
malan f&rttu". (2616) ' 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden : 
Cinsi Az1 Coiu Ilk te- Tutar1 K1rdmna tarihi giinii saati 

minab -
Licivert kuma' 500 750 m. 242 L. 3225 L 19/11/936 per~embe 15 

Edirne K1z ogretmen okulu talebesinin ihtiyac1 i~in cins ve miktari 
yukarda yaz1h elhiselik lacivert kuma~ 4/11/936 dan itibaren 15 giin 
miiddetle kirdll'maya konulmuttur. Vermege istekli olanlarm belli giin 
ve saatte Dairemizde toplanacak komisyona gelmeleri ve niimuneyi 
gormek i~in de her giin okul idaresine ba,vurmalan ilan olunur. (2737) 

S1hhat ve i~timai muavenet vekfileti 
iskan umum miidiirliigiinden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerine ycrle,tirilen ~menler 1~m f enni 

tartnamesi dahilinde {5000) adet pullk imali eksiltmeye konuhnattur. 
Bu pulluklara ait fenni ve idari tartnameler Ankarada lskin 

umum miidiirliignde ve lstanbulda lskan miidiirliigiinde mevcut olup . 
talipler resmi tatil giinleri hari~ olmak iizere her giin saat dokuzdan 
on yediye kadar ibu tartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarhkla ihalenin 10/11/936 Sab giinii aaat 15 bu~ukta S1h .. 
hat Vekiletinde hususi komisyonda yaptlacagL (2625) 

Galatasaray Lisesi Sabnalma 
Komisyonundan : 

Galataaaray IUesinin May11 937 aonuna kadar ihtiyac1 olau <t4740» 
lira tahmin edilen «2400Cb kilo~ cins elm.a.nm 11/11/936 ~ba 
giinii saat 14,30 da Istanbul Liaeler muhasebeci.liiinde toplanan okul 
komisyonunca a~ik ekailtme1i yapdacakbr. 

ilk teminat 355 lira 50 kuruftur. Bu ite istekli olanlar Ticaret odaa1 
vesika ve teminat makbuzlarile elisiltmeye gelm~leri. 
~artname mektepten goriiliip oirenilir. (2532) 

lstanbulda Galatada r1ht1m Uzerlnde yap1lacak 
yolcu salonu proJeslne aid &f;llan mUsabaka: 

Istanbul Liman I~letme ldaresinden: 
Galata R1hbmmda Merkez ve (:inlli Ribbm banlan arasmdaki idare

mize aid yik1lacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarmin mcbni ba 
lunduiu araa iizerine yeniden infa ettirilecek yolcu salonu projesi ~iD 
Tiirk ve Ecnebi Mimar ve lntaat miihendisleri arasmda bir miisabtJ. .. 
ka a~1lm1ftlr. 

Miisabaka 6 ~uhat 1937 tarihinde hitam bulacakt1r. 
Projeler bir jiiri heyeti tarafmdan incelenerek birinciye (2500), ikiQI. 

ciye (1000) ve bej enilen diger iki projeye (500) zer lira miikafat ve• ' 
rilecektir. Taliplerin proje miisabakasma aid izahnameyi Galatada Fer
menecilerde Haydar hamndn Fen 1ervisi ~fligimize miiracaatla alma• l 

Ian liizumu ilan olunur. (2754) 



Radyosunun 1 9 3 7 modell geldlkten sonra piyasada 
radyo_ milnakafas1na son verlldl -

1937 Modell 

• 
Radyosunu go·.; 
riip dinledikte~ 

batka 
Radyo alma~a 
r a z 1 olam1ya• 
caks1n1z. 

Bugiin belki ba~ka 
Rady o ya sahipsiniz 
f akat yann muhakkak 
surette bir 

R.C. A. 
Ile tebdil etmege 

mecbur kalacaks1n1z 
O. T. T. A. $. Beyoglu, lstiklal Caddesi Tokathyan kar$1s1nda 

ADEMi iKTiDAR Bir Ate1 Damlas1 
ve BELGEV$EKLIGINE KAR$1 

G.b.' 

HO OBiN 
I I •••• 

VEN OS UJU 
Her eczanede araym1z. ( Posta kutusu 1255 Hormobin) Kullanan dudaklardan ~1kan 

her kelime bir ate§ damlas1 
gibl yak1c1 olur. Renklerin du
daklara en ~ok uyan ve yara
§ani yalniz V E N 0 S rujunda 
bulunur. 

MUHIM 
iLAN 

Me~hur Rus - lsve~ 

T .& E 
L .A 8 T I K ve fl 0 S 0 K L A. B I 

Taze mallanm1zi bu sene de mii~terile1imizi memnun ctmek ii;in biiyiik 
fedakarllklarl:l. getirdik. Biltiln toptan ve perakende magazalannda 

bulabilirsiniz. 
isv~ « T R A P E Z • f abrikast 

HALIHAZIRDA: Erkek kad1n va vocuklar ivin 
En mOkemmel lngiliz fabrikalar1 mamulatmdan 

Tren~kot ve Gabardinlerinin 
Zengin ve .muntahap ~e§itlerini en musait ~artlarla 

ve her yerden ucuz fiyatlarla 

Beyoglunda 

·BA K E R 
den ba~ka HICBIR MAGAZA takdim edemez. 

Sizi son derece alakndar edecek 

.-. KANZ U K-1111ta 
tJksUrUk $urubu 

E ·t .. k .. •:1·1 l b I n muanm o suru.r. er e ron-
~it, astm ve bogmaca oksilriigii
niln kat'i ilfic1dlr. Gogilsleri za
yif olanlnra vikaye cdici tesiri 
~ayam dikkattir. 

Btittin cczanclerde vardir. 
iNGiLfZ KNZUK ECZANESt 

Beyoglu, istanbul 

• 

Kullananlarm hayret ve tak
dirinl kazanan ·e1siz V E N U S 
rujunu muhakkak tecrUbe ediniz. 

En son 91kan altln u<;lu 

ADYOF 
Gramofon ve Radyo ignelerini tecrObe ediniz. 

Bir igne 5 plak ~alar plaklan tahrip etmez. Gramofon magazalannda 
araym1z. Umumi sah~ yeri: Sirkeci No. 37 NIHAT ISIK 

100 adedlik kutu 40 kuru~. 200 adedlik kutu 70 kuru~. 
Ankara sati~ yeri: Anafartalar cad. No. 54 ~enses Miizik pazan. 

$0kr0 Durgun .. 

inhisarlar istanbul 
Ba~mudiirliigiinden: 

~ Vitrinlerimize IOtfen bir goz gezdiriniz. ' ------------

Hiikmii lkinci tetrin 936 sonunda bitecek olan i~i saltc1hg1 tezkc
relerinin yenileme muamelesi Beyoglu m1ntakalanndaki sattc1lar i~in 
936 lkinci tetrin on befinden yirmi ikisine, Istanbul ve diger mmtaka
lardaki sallctlar ic;in de ayni aym yirmi ikisinden otuzuna kadar yapt• 

Kiiltiir Bakanl1g1 Erkek T erzilik 
Okulu Direktorliigiinden : 

1 - Okul Divanyolunda, Bi~ki Yurdu aokagmdaki (3) numaralt 
binaya tatmmttllr. 

2 - Erkek talebe kaydma devam edilmektedir. Telefon No. 22480. 
(2761) 

E Tip ALAS lacakllr. 

1 936 Birinci kanunun birinci giiniine kadar tezkerclerini yenilemeye-
A N K A R A rek i~ki satanlar hakkmda kanuni icaplar tatbik edileccginden muay-., .... -- ......... ~ .. 

Eski Lozan Palas ote)j, • E.ti . Pa- I yen giinlerde sattc1larm konturatlari, eski tezkereleri ve hirer fotograf-
lu nami altmda ;'e. yena b~ •~are larile milracaat ederek yeni tezkerelerini almalan ilan olunur. (2562) 
~eb~~mtfhr. Tenuzlik ve caddayeti I 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111HH1111 
ati arue memlekelimizin en yiik- . . . .. .. .. • . 

selc otellerindendir. _ ~. Sahibi Necmeddm Sadak -->-- • Umumi n~riyat muduru: Enis Til 
"' Ak.pm rnatba&Sl 


