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genc;lerim ize dUn "1 
rasimle d iplomal~ 
tevzl edildl. 

Sene 18 - No. 6419 - Fiab her yerde 5 kun~ PAZARTESl - 31 ACUSTOS 1936 Telefon: 24240 (ldara) - 2424:} (Tahrir) - 24248 (Matbaa). 20113 ( 

Leh biiyiik erkin1harbiye 
Parise geldi • • r e1s1 

Askeri meselelerden ba~ka mali ve 
ekonomik i~ler de gorii§iilecekmi~ 

Paris 30 (Ak~m)~ Leh ordusu bilyilk 
e1kamharbiye reisi general Rydz Smig
Iy bugtin saat on dordli on be~ gcge Pa

rise vas1l olmu~, ist::i.syonda parlak 
surcttc kar Il nm1 tu. Yann harbiye 
naz111. tarafmdan s r vfine bir ogle zi
yaf ti v 1 ccktir. Haliciyc nazm vc 
re1s cun mr t r. fmd n da ziyafetler 
'c11leccktir. 
General Smi ly, f;ialon civa11nda ya

p1lacak mnneH. d:i bulun!l.cak, tay
yare fabr1k:ilnrm1, Verdun harp saha

sm1 ve ~rk istihkamlanm gczecektir. 
Bu ziyaret butun Frans1z mahafili 

tarafmdan mnmnuniyctle kn.r~1lanm1~
t1r. Frans1z mahafili, Alm::myanm as
ken haz1rhklan k8.r ismda sulhU ko
rum k ic;in s1k1 b r Fians1z - Leh clbir-
1 gi laz1m gdd. ·ni soylemektc ve Le
lust nm d bu luzumu hissettigi 
nnl. d1gm1 ilavc etmektcdir. 

GAZETELER NE DiYORLAR ? 
Paris 30 (Ak~m) - Gazetelcr, Leh 

ordu u b 1 Uk e1 kamharbiye reisi ge
n 1 1 Rydz Smiglmin Parisi ziyareti 
muna b"tile uzun makaleler yaz1yor-

lar. Butun gazetclcr bu ziyaretin alel
ade bir nczaket ziya1eti telakkl edl

lcmiy cegini, Frnnsiz - Leh miinasc
b tmd ) nl J/C mu mir bir devrc a"a
cag1m byluyorl. r. Gazeteler Frans1z
Leh 1thf akmm sulh i~in kuvvetli blr 
t .. oldu nu yazarak diyorlar kl: 

Bu it ifak kimseye kar~ degil-
dir Suf t d fui mahiyettedir. Leh bu
yuk e1kamhmb )e reisi yalmz nskert 
m I Jen del il, iki memlckcti alaka
d r ed n m:ili ve ekonomik i~leri de 
go c ktir 

Komumst f1rkasi umumi katibi M. 
Tharez Humanite gazetesinde cYa~a

sm Lehistm ba~hkh bir makale ne~
red r }r diyor ki: «General Rydz Smig-

lyyi selamhyan ~all~kan millet ve Fran-

sa komtinistleri namma , harbi geri
letmek istiyenlerin cilmlesiyle birlik
te, ytirekten haykmyoruz: cYa~n 
Lehistan) 

LEH GAZETEI .. ERi NE DiYORLAR? 

Var~o,·a 30 (A.A.) - Leh ordusu 
~efi ve Lehistan devleti ikinci ~ahsi
yeti general Rydz Smiglinin Parisi zi
yareti, Leh efkan umumiyesinde ~ld
detli bir alaka uyandirm1~hr. Siya
si mahfeller, bunun bir nezaket zl
yaretinden ibaret olmad1gm11 belki, 
beynelmilel siyasi vaziyettckl endi
~e verici yeni unsurlann kar~smda 
Frans1z - Leh ittifakmm kati suret
tc takviyesinin temenni edildigini te
batiiz ettir:mekte mtittefiktirler. 

Matbuat, general Rydz Smiglinin 
bpkl Var~ovaya gelen general Game
lin gibi, Viyanadm ve isvi~reden ge
<;en yolu intihap etmesindeki mana
nm ehemmiyetini tebartiz ettiriyor. 

~anakkalede Meh
met eavu' an1t1na 

eelenk kondu 
Bir dakika siikut edildi 
Biiyiik Kurtar1c1ya tazim 

telgraflan ~ekildi 
Qanakkale 30 (A~) - Mehmed 

Qa~ arutma Btiyilk Millet Mecllsl 
na:mma ~elenk koyacak olan reis ve
klllerinden Tevfik ve Nuri Conkerin 
ba~kanllklanndaki on iki mebus i z
mir ekspres deniz postasile geldller. 
Saat 11 de Maydosa ge"ildl. Qanak
kaleden misafirlere vali Nizami Ata-

(Devamt 4 iincii sahifede) 

M. Titiilesko yeni kabi
neye ni~in abnmam11? 

Y eni kabine dahilde siikiineti muhafaza 
i~in ~iddetli tedbirlere bat vuracak 

Bukre.' 30 - Yeni Tataresko ka
binesinde haric1ye nlzmndan b~ 
dahi11ye naz.m da degi~ektedir. Da
hiliyeye daha azimkAr bir zat geU
nlecektir. Bu nezareti generallerden 
bmnm deruhde etmesl ihtimall de 
varchr. 

Hariciye ve dahiliye nezaretlerin
deki degi~iklik hillrumetin gerek sol, 
g rek sag cenaha kar~ ~ddetli bir 
sfyaset takip etmek niyetinde oldu
gunu gdsteriyor. 

M. Tituleskonun yeni kabineye 
almmam8.Sl slk slk istifa etmege kal
k1 masmdan ileri gelmi~tir. Ge~en 

haziranda da bl!' yolda istifaya kal
k1~nu~t1. Bu hal kabinein otoritesi
ni bozdugundan ba~vekil, hariciye 
nezaretine b~ka bir zati getinni\ltir. 

Dahiliye nazmna gelince, bu zat 
ta rumen f ~istlerinin iklde birde !;1-
k ·chklan hadiseler kar~ismda JA.
zim geldivi k d r ~iddetli davranma
makla ittiham ediliyor. 

RUMEN GAZETELERtNtN 
1\1 !\KALELERt 

Bukr~ 30 - M. Tittileskonun yeni 
kabmcye dahil olmamas1 Bi.ikre~te 
buyuk bir tesir uyandlrrm~br. Bil
tlin gazetclcr bundan bahsetmekte 
Ve M. Titillcskonun 1932 senesinden
beri hariciye namllguu muhafaza 
ettillnt yazmaktachrlar. 

M. Titiilesko 

M. Titillesko Sovyet Rusya ile m
k1 bir dostluk politikasma taraftar
d1. Rumen f~istleri bu politikaya 
aleyhtar bulunuyorlarch. 

Hariciye nazm degifmekle bera
ber yen! kabinenin d1~ polltikasmda 
de~i~k olmiyacagi temln edllmek
tedir. BafVekll &Oyllyecett bir nu
tukta bunQ. ~~ anlatacakbr. 

Dilnkil g~it resmlnden blr ka9 enstantane: Yukancla yenl ~ zabltler ve piyade, ortada silvarl ve 
yeWer, •i1da motOrlii Jata ve aj'U' toplar g~erken, ortada .kolordu kumandam general Halis nutkunu s0y 

Muhterem misa
f irimizi istikbal 

hazirligi 
Krahn lstanbuldan 
trenle Viyanaya 

gitmesi muhtemeldir 
ingiltere krall ~kizincl Edvarch 

c;o.nakkalede kar~l1yarak harp sahas1-
ru gezerken kcndisine refakat ede
cek olan ordu milf etti~i general Fah
redd.in yann Zaf er torpidosile hare
ket edecektir. Tmaztepe torpldosu 
da Zafere refakat edecektir. 

Kral, evvelce de yudJiumz v~hi~ 
le, cuma sabalu tstanbula gelecek, 
fehrimizde ii~ giin kalchktan sonra 
pazartesi giinil istan}>Uldan miif ara
kat edecektir. Krahn istanbuldan 
tren yoWe dogruca Viyanaya gitmesl 
muhtemeldir. 

Lonclra 30 (A.A.) - Havas ajan-
81 bilcllriyor: Sa Majeste sekizlncl Ed· 
vardm Tilrkiye devlet reisine mil
IW olmak ilzere Ynuanistandan. Tfir. 
Jdyeye gidecegi yan resm1 olarak ha· 
ber verilmektedir. Bu ziyaret, blr 
tnglllz krahnm, bir Tiirk devlet rei
slnl ilk zlyareti olacakttr. 

Tro~ki yiiziinden 
Sovyet Rusya - Norvec 

munasebat1 bozula
cak m1? 

Moskova 29 - Sovyet hiikfunetl, 
~ Norve~te devamll surette 
oturmasi SOvyet Rusya lle Norv~ ara
smdak:i dostluk mtinasebatlDl bo
zacaguu Norve~ hi.i.kfunetine blldir-
~tir. 

Cemal Nanlr tatiline ba1lad1 
Karikatilristimiz Cemal Nadir 

bugilnden itib:iren yilllk tatilin
ne b~laIIU~br. Arkad~miz iki 
haftallk bir dinlenmeden sonra, 
14 eylftl 1936 pazartesi gilnii, 
tekrar eserlerinin ne¢ne devam 
edeeektlr. 

Zafer bayram1 parl 
surette kutluland 

Harp okulundan bu sene diploma a 
gen~ zabitlere diplomalar1 tevzi edi 

1stanbul zafer bayranuru diin bu
yiik tezahilratla kutlulad1. Sabah 
erkenden her taraf donanm1~tI. Bir 
ka~ giindenbcri yagmurlu giden. 
hava a"rm~. pa.rlak bir giine~ herke
sin n~ artt~tl. ~it res
mi, diinkil n\ishanuzda yazchimuz 
fekilde ve pek parlak olarak oldu. 

Of leden sonra Hrukevlerinde top
lantllar yaplld1, muhtelif eglenceler 
tertip edildi. Gece fener alaylan ya
plldl, halk g~ vakte kadar eglendl. 

Memleketin muhtelif yerle1 
gelcn telgraflar zafer bayramin 
tarafta parlak smette kutlula 
m bildirmektedir. 

GENC ZABiTLERil\liZE DiPL 
TEVZtt 

Harp okulunu bu sene bitire 
zabitlerimizin and i~me ve di 
tevzii merasimi dun mekteb· 
~esinde yap1lnu~1r. 

(Devanu 4 iincii sahifeclel 



Son dakika 

Hiilciimet ve isiler mii
zakereyi kabul ettiler 

Ecnebi sefirlerin te~ebbiisii iyi netice 
verdi, yar1n bir konferans toplan1yor 
J,ondra 31 (Ak~) - Deyli Tel

graf gazetesinin Saint Jean de Luzda
ki muhabiri, Madriddeki ecnebi sefir
ler tarafmdan harbi insanile~tirmek 
i~in iki taraf nezdinde y&pllan t*b
bilsler, umulmad1k bir netice venni~
tir. Hlikumet ve Rsilerin rnurahhaslan 
toplanarak rniizakereye gi~i~ler

dir. Henuz kati bir itilfl.fa vanlma
rnak1a beraber, yakmda bir ncticeye 
varilacag1 Urnid edilmektedir. 

Paris 31 (A.A.) -Journal gazetesi
nin yazd1gma gore, ispanyadaki da-

hili harbin insanile~tirilmesi hakkm
daki konferans sall gi.inil Sain Jean de 
Luzda a~gidaki noktalan kararla~tl
racaktir: 

1 - Esir rnilbadeleslnin kolayla~tl
nlmasI, 

2 - Yarahlarla bastalar hakkmda 
ve her tilrlii sari hastahklara kar~1 
almacak tedbirlcr hususunda ooynel
mllel k:lzil ha~ te~ilatmm memur 
edilmesi, 

3 - Sanat eserlerinin siyanet olun
masI. 

Madridde dahiliye neza
retine bombalar abld1 
Tolede kasr1nda mevcut 7300 asi 

teslim olmazlarsa havaya u~urulacaklar 
Lizbon 31 (Ak~m) - Madridden 

gelen son haberlere gore bir ~ok fu>i 
tayyareler, dahillye nezarctini bom
bard1man etmi~lerdir. Son 24 saat 
zarfmda Mad1idde 240 rnilliyetperver 
idam ed1Imi~tir. Dahili harbin ba~n
dan bugilne kadar yalmz Madrid ~eh
nndc idam edilcnler 12,000 ki~iyi bul
mustur. 

Sevil radyosunun tebllginc gore asi
ler, yeniden Malagaya kar~1 taarruza 
ba~lam1~lardir. Toledo mmtakasmda 
cereyan eden muharebe, asilerin ga
kb0sile bitmi~dir. Hiikumct<;iler bil
yuk zayiata ugram1~larcllr. Asiler 4 
top. bir ~ok mitralyozler, 20 kamyon 
v b.r .;ok milhimmat igtinam etmi~
lerdir. 

BtR IItJKOl\IET VAPURU 
Y.\.KAl,ANDI 

C~uta 31 - Marsilyadan ispanyaya 
ri mekte olan Pondeku nammdaki bir 
ispanyol vapuru yoldn bir asi tayyarc
si tarafmclan ~evrilmi., vc burnya gc
t ' nlmi~tir. Vapurda bulunan ve ispan-\ 
ya hilkumPtinc gonde1ilmekte olan 

Italyan manevra-1 
larzndan sonra 

rJlusolini, ltalyan askeri 
l'uvvetinden bahsetti 
Ruma 30 - M. Musolini italyan as

keri manevralan bittikten sonra de
mi9tir ki: 

- c.M.anevraya i~tirak eden kuvvct
ler, ihm:il edilmiyecek bir kuvvet te~
kil eder. italyanm harckct diisturu 
~udur: Her tlirlil hadisclere ve mu
kadderata kar~ hazir bulunmak ... 

cAfrika harbine rngmcn degil, fa
kat Afrika harbi ncticesi olarak ital
yanm asked kuvveti bu harpten ev
vclkinden daha milessirdir. Hala, bir 
lm<; saat i-;inde sekiz milyon asker si
lah altma alabiliriz. 

c:Biz herkesle milmkiin oldugu ka
dar uzun milddet sulh i.imid etmekte
yiz ve Milletlcr arasmda sulh eserine 
her giln tam i~ birligimizi vermege 
hnz1riz.~ ----·----

Kuduz_ kopek 
Dun Beyoglunda be~ 

ki~iyi 1s1rd1 -· .- -
Bir kuduz kopek dtin Beyoglunu 

alt ust ctmi~tir. Bayan Sabahat isrnin
de bir kadmm kop"gi kudurmu~ ve 
sokaba firlarni~br. 

Kopek Selfikin admda bir gen<; k1-
ZI. Tanas, ismall, Galib isminde ti~ 
k1 iyi, Fatma admda bir knd1m lSir

m1st1r. 
n:opek mahalle bek<;llc1i tnrafmd::m 

vldurulmfu;;ttlr. Be~ yarah istanbul 
kuduz hastanesine kaldmlm1~hr. 

Kopegin sahibl hakkmda tahkikat 
y .... p1 maktad1r. 

tanklar, zirhh otomobiller, mitral
y0zler vc milhimmat buraya getiril
rniot>tir. 

BtR HUK01\IET KRUVAZl>Ril 
llASARA UGRADI 

Se\'il 31 - HlikUmctc sad1k Mikel 
Servantes kruvazoril Cebeliittank bo
gazmda bir asi tahtelbahirile tayya
renin ani tecaviizii yiizi.inden hasara 
ugranu~br. 

TOLEDO KASRINDA l\IAllSUR 
AsfLER 

Paris 31 - ispanyadaki Havas mu
habiri Toledoya ,,, gitmi~ ve hiikumet 
top~ulan tarafmdan Toledo kasnnm 
on cephesi tahrib edildigini gormil~
ttir. Kasirda 300 ii kadm vc c;ocuk ol
mak uzere 7300 asi mahsur bulunu
yor. Hlikumet fazla zayiata meydan 
vermernek ic;in asilerin a~hk yilziln
den teslim olmalanm bekliyor. Kas
nn altma dinamitlcr konulmul?tur. 
Toledo valisi teslim olmazlarsa kasrm 
havaya u~urulacagm1 asilcre bildir
mil?tir. 

Teroristlere 
kar~l mucadele 
Ebedi ihtifal taraftar
lanna kar~1 mucadele 

bitmek uzere 
J,ondra 31 - ingiliz gazeteleri, Rus

yadaki hadisclerl, bilyilk bir dikkat ve 
aHika ile takib cdiyorlar. 

ingiliz gazetelcrine gore Sovyet 
hiikumetinin ac;t~1 mucadele, ebedi 
ihtilal nazariyesini gildenlere kar~1-
dir. Bu temizlik mucadelesi de bitmek 
uzeredir. Bu temizlik milcadelesi a~1l
d1gi bir Sirada Sovyet Rusyada mute
dil ve normal bir hayat tesisine ma
tuf yeni kanunu esasi de vaz ve ilan 
cdilmi~tir. 

Rumen kabinesi 
Y eni kabine diinden 
itibaren i§e ha§lad1 

Biikre~ 30 - R!ldyo ajans1 bildiri
yor: 

Yeni hiikumet azalan gece yans1 
hususi trenle Slm.iyaya varm1~lar, 

Pelesh ~atosunda kral tnrafmdan ka
bul edilml~ler ve yemin etmi~lerd~". 

Ycni hilkumet azalar1 listesi ~dur: 
Ba~bakan ve teslihat bakam: Tata

rcsko, ba~bakan muavini: incouletz, 
dahiliye bakam: Demetre Luca, hari
ciye bakam: Antonesco, fin~.ns baka
ru: Cancicov, adliye bakam: Miroca 
djuvara, ticaret bakam: Valer Pop, 
nafia bakam: Fra.nasovici, i9 bakam: 
Nistor, ziraat bakam: Basile Sassu, 
milli miidafaa bakam: General Ange
lesco, Slhhiyc bal~m: doktor Costincs
co, sanat ve edyan baknm: 

81 Agustos 19:i6 

{ Bu Sabahki Telgraflar ) 

lspanyada harp 'iddetini kaybetti 
lki taraf1n da yapt191 taarruzlar 

netice vermedi kati bir 
Paris 30 - lspanyada dahili harp 

devam etmekle beraber son gunler 
zarfmda rnuharebcler bir par~a ha
f iflemi~tir. 

iki tarafm da yapt1gi taarruzlar 
kati bir netice vermerni~tir. ihtilal
ciler b~bca hedeflcli olan irun ve 
Malagay1 alamanu~lar, Guadarama 
cephesinde de Madlide dogru ilerle
mege muvaffak olarnam1~lardlr. 

Diger taraftan hi.ikumet kuvvetleri 
de yakl~tigi Sara.gos, Oviedoyu i~
gal edememi~tir. 

67 Al\IELE t«;i.N iDAM CEZASI 
iSTENDi 

Sevil 30 (A.A.) - Havas ajanSl 
muhabiri Sevil divaru harbinin, di
namit yilklil on dart knmyon sevke
derken yakalanan Ridinato maden 
amelesinden altrm~ yedi ki~ hc.k-

Turk ordusunun 
kuvveti 

Belgradda ~1kan Vreme 
gazetesinin bir makalesi 

Belgradda ~1kan Vreme gazetcsi 
Turk ordusu hakkmda yazd1g1 bir 
makalede diyor ki: 

cTrakyada yap1lan son manevralar 
gene; Tilrk ordusunun her baklmdan 
ve bilhassa rnotorizasiyon bak1mm
dan kuvvetini ~ilphcye mahal b1rak
m1yacak bir surette isbat etmi~lerdir. 
Tiirk ordusunda motor kuvvetlerinin 
muazzam bir surette ~ogalblmas1 mes
kut ge<;ilmesi kabil olrmyan miihim 
blr hndise te~kU etmektedir. l?imdi 
Tilrk ordusu otomobil, motorlii ara
balar, otokarlar, kamyonlar, tayyarc
ler, beygirlcr ve ondan sonra da ~imen
diferler gibi gayet silratli nakliye va
srutlarma malik bulunmaktad1r. Bu 
ise biltiln bir ordunun harikulade bir 
stiratlc bir sevktilcey~ nokW!.smdan bir 
diger sevkillcey~ noktasma naklini 
ifade eder. 

Turk ordusunun, kelimenin tam ma
nasile tedafili bir ordu oldugu hatlr
dan uzak bulundurulmamahdlr. Fa
kat ~u da ayand1r ki, Turk ordusu, 
tecavi.ize rnaruz kald1g1 takdirde dcr
hal gayet kuvvctli bir tccavliz ordusu 
haline ifrag edilebllir. Diger butiln 
oevletler gibi Atatlirk Ttirkiycsi de or
dusuna bilytik bir ehemmiyet vermek
te ve bu orduyu miltevaliyen en mo
dern silahlarla silahland1rmaktadir. 
Netekim bu kahraman ordu daha ~im
diden diger modern ordulann malik 
bulunduklan biltiln silahlara malik 
bulunmaktad1r.> 

Eski eserler 

Heyet bugiin Alpulluya 
hareket ediyor 

Trak-yada eski eserlerin ara-'?tml
masma karar verildigini yazrru~bk. 

istanbul milzeleri gene! yar direktO
ril Arkeolog Arif Mlifidin ba~kanllgi 

altmda Trakya umumi milfetti!?lik mi
man ve Alacahbyiik hafriyat1 cski 
miman Ma1.har Altan, koy i~leri bii
rosu ~efi ve eski Truva hafriyati ko
rniseri Salahaddin Kandemirden mil
rekkep bir heyet bu i~lc ugracakt1r. 

Haber ald1gim1za gore heyet iptlda 
Alpullu Hoyi.lgilnde hafriyata ba~lI
yacaktll". Mevsim miisaade edcrse bun
dan sonra Babaeski Hoyilgilnde ~a1I
~1Iacaktir. Heyetin bugiin Alpulluya 
gitmesi muhtemeldir. 

Trakya umumi m~fetti-'?i general 
Kaz1m Dirik bu i~in ba~anlmas1 ictin 
her ti.irlli kolayllg1 gostcrmcktedir. 

General Kaz1m Dirik izmir vallsi iken 
o havalideki eski eserlerin mcydana 

ct1kanlmas1 hususunda biiyi.ik hlm
meti goriilmil~tu. Bu defa ayni him
meti Trakyada gosterecektir. 

kmda idam cezas1 istemi~tir. Falan
jist askcrlerden rnilte~ekkil bir kol 
diln, silah atmadan Pasadosa. gir
mi~tir. 

BiR GEMJ ASiLERE GE~i\11~ 
Burgos 30 (A.A.) - Galate mek

tep gemisinin talebe, zabitan vc tay
fasiyle beraber 8.silere iltihak ettigi 
haber veriliyor. Galata, Ferrole gel
mi~ ve limanda demirlemiot>tir. 

llARBi iNSANiLE$TiR:\IEK 
lUESELESt 

Lomlra 30 (A.A.) - Di.in Henda
ye da toplanan rniiteaddit hlikiimet
lerin sefirleli isp:myadaki dahili har
bin lnsanile~tirilmesi meselesini mii
zakere ctmek karanm vermi~ler ve 
milsait talimat te.."l.tl etmi~lerdir. 

Hilkl.imetlerin hepsinden talimat 
geldikten sonra Madrid hiikumeti ve 

G09rnenler 
900 aile lzmirin 
muhtelif kazala

nnda yerle$tirilecek 

1zmir 30 - Yakmda Romanya ve 
Bulgaristandan 900 aile Ttirk muha-
ciri gelecek ve izmirin muhtelif ka
zalannda iskan edilccektir. Muhacirle-

rin iskan edileceklcri yerc vanncaya 
kadar iskan ve i~elcri hilkUme~e te
min edileccktir. 

Bu muhacirleri getirccek olan va
purlar, Dikili kazasmm <;andarll is
kelesine yana~acak ve muhacirler, o
raya ~1kanla ak htikumetc;e iskanlan 
tensip edilecck kazalara gonderilecek
tir. Romanya ve Bulgaristanh Tilrk 
karde~lerim iz, beraberlerinde ( 4000) 
b~ kadar da hayvan gctireceklerdir. 

Vali Fazll Gille-;, Dikili kazasma gi-

derek gelecck muhacirlerin iskan ve 
ia~eleri i~in almmakta olan tedbirleri 
tedkik etmi~ir. 

BUI,GARiSTANDAN GELECEKLER 
Sofya 30 (Ak~m) - TUrkiye ile 

Bulgaristan htikl\metleri arasmda bu 
sene Bulgaristandan hicret edecek 
olan 10 bin g~men hakkmda akdedi
lcn mukavele rnucibince son parti 
go\!menler de ay ba~ma kadar bura
dan Tiirkiyeye yola ~1kacaklardlr. 
Ge~endc Aydos ve Karnabat kaza

lnrmdan Tiirkiyeye ytiz nile go~men 
gitmi~tir. Ay ba~ma kadar kalan bin 
gogmen ailesinln de Burgazdan bir 
Turk vapurile yola ~1kacaklan bildi
riliyor. 

Sahipsiz emlak 
lstanbulda 15 -20 milyon 

lirahk emlak ~1kacagi 
tahmin ediliyor 

Kadastro mi.ldilrlilgil, Anadolunun 
bir ~ok yerlerinde, bilhassa izmir, Ma
nisa Uc orta Anadoluda kadastro 
muamelesini bitirdiktcn sonra faali
yetinin milhim bir klsmm1 istanbula 
inhisar ettirmi~ti. Bliyiikadanm ka
dast.rosu tamamlannn~. sonra istan
bulda Eminonli kazasmm milhim bir 
losnunm kadastrolan yapJ.lnn~br. is
tanbul cihetinde kadastrosu en son 
yap1lan yer de Silleymaniye ve civa
ndlr. 
~imdi de Beyoglunda Asmallmes

cid, Hilseyinaga ve <;ukur mahallelerin 
kadastrolan yap1lmaktadlr. istanbul
da kadastro yap1lmaga b~land1gi ilk 
scne ic;indc bir milyon kilsiir lira k1y-

.. metinde mctrltk ve sahipsiz crnlf1k 
mcydana <;Ikarilm1~tl. Hi~ kimse bu 
emlake tasarrufunu ISbat edemedigin
dcn bunlarm kayd1 devlet namma tas
hih cdilml~tir. 

Ba~vekillzmire gidiyor 
Ba~vekil lsmet inonil, yamnda ik

tisat vckili de bulundugu halde bey
nelm1lel panaym. a~mak i~in bugiln . . 
Izrnire gidecektir. 

asi ~flerilc heniiz tesbit edilmem~ 
olan bir ~ekilde temasa girilcccktir. 
ilk }ledef esirlerin mlibadelesidir. 

J_,EJliSTAN VE iTALYANIN 
VAZlYETI .. ERi 

Var~ova 30 (A.A.) - Lehistan hil
kumeti, Frans::uun, ispanya muca
delelerine mlid!l.hale edilmemesi yo
lundaki teklifinc milsbet olarak ce
vap vermi~ ve ademi rnildahale be
yannamesi ahkamma alakadar dl
ger devlctler dcrecesinde bagh bu
lundugunu bildirmi~tir. 

Roma 30 (A.A.) - iyi haber .alan 
mahfeller 1t~lyan hilkumetinin, bi
tarafbgm tarz1 tatbikine nezaret 
etmegc memur bcynclmilel bir komite 
ihdasma itirazda bulunm1yacagim 
soylemektedirlcr. 

Sovyetlerin 
Norvefe notas1 

Moskova hiikumeti, 
Tro~kinin Norve~ten 
kovulmas1n1 istiyor 

l\loskova 30 - Sovyet hukt'.ime
tinin emri ilzcrinc, Norve!;teki Sovyet 
cl(;isi M. Yakubovi~, Norv~ di~ i~leri 
bakanma bir nota tevdi etmi~tir. Bu 
notada Sovyct hilkumeti, Ru yada 
cereyan eden son muhakemede Tro~
kinin Sovyet ricaline suikast tertib 
etmekte bulundugu sabit oldugunu 
beyan ve Yugoslavya krahnm katlin
den sonra Millctler cemiyetinde ccrc
yan etmi~ olan miizakerelerde hilkti
metlerin terorizmi tcnkil i-;in yekdi
gerine yard1m etmeleri karargir oldu
gu habrlattJktan sonra Tro-;kinin 
Norve~te ikameti iki memleketin dos
tane miinasebetlcri uzerine suitesir 
edeceginl beyan ederek diyor ki: 

«Sovyet hilkumeti, Norve-; hilkume
tinin, Tro~kiyi bundan boyle Norvc~ 
arazisinc Sigmma hakkmdan rnah
rum etmek ic;in laz1m gelen teclbirleri 
almaktan farig olm1yacn.gtm umld 
eyler.> 

Oslo 30 (A.A.) - Troctki hakkmda
ki Socyet te~ebbilsu, kabinenin onii
milzdeki ilk i~timamda tetkik oluna
caktir. 

Kuduste grev bitiyor mu? 
Kudiis 30 (A.A.) - Arab ~efleri, Ya

hudi mcselesinin halline matuf olan 
rnilzakerelerin iyiden iyiye ilcrlern~ 
oldugunu ve grevin pek yakmda ni
haycte erecegini temin ediyorlar. 

Hitler - Musolini 
ltalyan mahafili mulakat 

haberini tekzip etti 
Roma 29 - M. Mussolinin Alman

yaya giderk M. Hitler ile goril-t>ecegi 
hakkmdaki haber selflhiyettar maha
fil tarafmdan tekzib edilmi~tir. 

Matbuat ve propaganda nezareti 
boyle bir tasavvur olrnadlg1m bildiri
yor. 

lngiliz krah Atinadan . 
hareket ett 

Atina 31 (Ak~m) - ingiliz krah, 
diln Nahlin yatile Faler limanmdan 
harcket ctmi~ ve Yunan filosu tara
fmdan te~yi cdilmi~tir. Kral Qanak
kale ingiliz mezarllklan ile istanbulu 
ziyaret etmezden evvel Skiros ve Ski
atos nammdaki Yunan adalanna ug
nyacakt1r. 

Askeri terf i 
listesi 

10 cu sahifemizdedir 
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Diinkii g~it resminden bir kn~ intiba: Tukanda yeni diploma alan zabitlcr ge~erken, milli miidafaa vekili, 
,all ve kumandanlar, ortada motosikletli polisler g~ken, ordunun en ge11~ zabiti nutkunu s0yliiyor, &!Jagida 

bahriye mektebi talebesi ve sii\•ari polisler ge~erken 

Zaf er bayram1 
(B~ taraf1 1 incl sahifedc) 

Merasimde orgenera Ali Sait, Fali
reddin, general 1zzeddln, mebus ge
peral f?ilkri.i Naili, mektep mual
lim ve kumandanlan, bir ~k zabi
tan ve sivil davetliler bulunmu~ardrr. 

~ Saat 15 "bucukta Harbtye bando
sunun ~dlgi istikl9.l. mar~ Ue me
rasime b~landl. Yilzlerce gen~ za. 
~itfmiz hep bir ag1zdan istik:W.l mar
juu soylediler. 

Marl? bittikten sonra gene zabitlerl
mlz boliik b<Sliik and tcme masas1-
IW1 etrafma toplanchlar. Mektep ku· 
fnandarurun yi.iksek sesle soyledigt 
kelimelerl yilzlerce gen~ zabit hep blr 
h#izdan bagrra, bagira tekrarllyarak: 
i «- Hazerde, scferde, karada, de
pdc, havada, her zaman ve her yer
~e milletimlze, m emlek etimize ve 
cumhuriyctimize dogruluk ve mu
habbctle hizmct, kanunlara ve funir
lere itaat edccel:rime; askerligin na
musunu, Tiirk sancaguun ~arum ca
mmdan aziz bilip icabmda vatan, 
cwnhuriyet, vazife ugnmda seve, se
:ve camnu feda eyliyecegime namusum 
tiserine soz veriri.m.» 

Diye and ietller. Her kelimede 
yiizlerce gogusten birden firlayan 
giir ses etraf1 emlabyordu. S1ra ile 
ordunun her sm1fma mensup gene; 
yarsilbaylarrmiz boliik boliik and 
t~erek tevzi masasmm onilne d1zili
yorlard1. 

Bir gen~ silbay masa uzerinde st· 
ra Ile dizilen diplomalar1 hirer birer 
alarak nwnaralanru okuyup yarun
da dtfran orgeneral All Saide verl
yor, o da gene; si.ibaylarimizi tebrlk 
ederek dlplomalarm1 veriyordu. Ev
vel§. orgeneral Ali Sait, sonra sira ile 
Fahreddin ve mebus general f?ilkri.l 
Nam gene; si.ibaylarrmm tebrlk ede
rek diploma dag1ttilar. 

HARP OKULU KUl\IANDANI NIN 
NUTKU . 

Diploma tevzii ve and l~e mera- ' 
siin1 bittlkten sonra harp okulu Iru
mandan vekill albay Mehmed Agus
tos bir nutuk s<>yllyerck merasimde 
bulunan kumandan ve misafirlere 
te~i.ir etti vc evvelft jandarma 
kursunu bltlrlp diploma alan jandar
ma zabltlerlnc bundan sonraki vazi
f elerinde muvaffalQyetler temenni 
ettikten sonra gene; silbaylanm1za 
dondi.i: 

c- Gene arkada~lar! Bu tarihi ve 
feyizli blnarun nurlu kap1smdan 
iceri girdiginiz gi.indenbcri besledigi
nlz emcle bugiln kavu~akla bah
tiyarsm1z. Bu mesut giini.iniizii oku
lun komuta ve tedris heyetlerl na
mma kutlular, heplnize :S'lghk ve 
rnuvafak1yetler dileriml.~ diye b~ 
layan bir hitabede bulundu. 

Kumandan, gene; silbaylanm1za ar
bk orduda kendilerine sila.h. arka
da~lan olduklanm hatirlatarak bu 
arkad~llk ve evlatllk baglarm1 kuv
vctlenclirmek ic;in var kuvvetlerile ~a
h~malanm, blraz cvvel yiireklerden 
kavi bir !mania f1~klran istiklal mar
t mm ve nndm akislcrinin daima ku-

Yukanda yeni yikan zabitlerin d.iplomalan tevzi edilirken, ortada abide 
onilnde gen~ zabit nutuk soylerkcn, a~agida mektebin 

hatrra defterine imza ediliyor 

laklarmda ~mlamasm1 ve hie bir bugiln vas1l oldunuz. Hepinizi teb-
zaman bunlan unutmamalanm tav- rik ederim. Bugun ald1g1ruz ~ kft.-
siye etti. git par~alarmm k1ymeti eok yUk-

Mehmed Agustos harp okulunun sektir. Bunlar yirmi milyona yak-
klsa bir tarlhc;esinden bahsederek: la~an Turk ulusunun itimatname-

c- Gene; arkad~larl Bugi.in si- sldir. Sizin de bu itimadl suiistimal 
zinle burada veda ederken Ti.irk mil- ctmiyeceginize eminim> .. dedi. 
letlne ve ordusuna ba~ta Bilyiik ba~- Orgeneral Fahreddin harp oku-
bugumuz AtatUrk olmak iizere bir lunda Efgan hi.ikumcti namma tahsll 
cok degerli komutanlar yetl~tirmi~ gorilp diln Ti.irk arkada~larile bera-
olan bu feyizli binanm 102 yilhk ta- ber diploma alan 19 gene; Efganll 
rih sahifesini de kap1yoruz. Bundan yarsiibayi toplayarak kendilerini teb-
sonra Ti.irk muvazzaf siibaymm feyiz rik etti ve haz1runa hitaben: 
ocag1 biitiln Tiirk rnilletinin istiklfl.l c- EfganlP talebe, tiirkten ayn 
kAbesi olan Ankarad1r, dedi ve ar- olmayan Asyanm ortasmda dost Ef-
tik bundan sonra harp okulu bina- gan hUkumetinin bu gen~ c;ocuklan 
smm ihtiyat zabit mektebine terk burada on sene ~ah~arak yetl~tiler. 
edildigini soyledi.> Kendllerl milnevver birer uzuv ola-
GENERAL FAHREDDiNiN NUTKU rak ordularmm ba~na gececeklerdir. 

Bundan sonra orgencral Fahred
din gen~ siibaylanm1za k:Isa bir nu
tuk s0yliyerck: 

<- Gcni; arkad~larl Senelerce ug
ra~bg1mz, emel edindiginiz gayeye 

Kendinlerlnin bundan sonra da 
Tiirk - Efgan dostlugunu kuvvetlen
direcleklerlndcn eminim> .. decli. 

IIARBiYE MAR!;tl 
Nutuklardan sonra bando Harbi-

Gan k 
(Ba~ taraC1 1 lnci sahiC~de) 

ker, general Hilsnil, subay ve daha 
bir c;ok zcva t refaka t etmi~tir. 
Maydosta yeni biten kayma
kamhk dairesinde bir ogle yemegi 
verildi. Otomobille kahraman askeri
mizln ad1m ad.tm karu bahasma rnil
dafaa ettiklerl ~anh vatan topraklan
mtZI gec;erken herkesin gozlerinden 
beliren heyecan bugtiniin en canlI vc 
hisll tezahi.irii idi. Nihayet tepeye ula~
tik kanlI sntm en yilksek noktas1 olan 
burada Bogazm engin sularma bakan 
ebedi uykulanna dalm1~ kahraman 
askerlerimizin mezanna, Mehmed <;a
~ abidesine bronz bilyiik c;elenk 
kondu. Uzerinde B. M. M. harfleri ve 
ta1ihi yazllm1~tl. Civar koyliiler ve bir 
askeri Iota da vard1. ilk sozii <;anak
kale mi.ida!aasmda bulunan saylav 
general Kazim soylecli. 

Generalm s1k s1k alkl~larla kesilen 
soylevl dinleyenlerin gozlerini y~rt
t1. K1ymetli kumandan bu zaf erlerin 
sonuncusu olan Montreux zaferlni de 
anarak: •Millet Meclisinin blr ~iikran 
~anesi olmak ilzere koymaga karar 
verdlgl c;elengl koyuyoruz.> dedi. 

Nutkunda <;anakkalc mudafaasm
dan ve bu mydafaamn kahramnm, 
Tiirkiyenln kurta11c1s1 Atattirki.in kly
met ve rneziyetlcrinden ve bu biiyiik 
kurtanc1ya inan~Ia sanhp arkasm
dan yi.iriidilgi.i l~in Turk milletinin 
kazand.tg1 siyast, iktisadi, dil, tarih 
ve ki.iltilr zaferlerinden bahsetmi!J ve 
nutkunu ~u sozlerle bitirmi~tir: 

cToplaru~1m1za sebeb olan aziz o
liller; daha dilne kadar bize rnilte
hasslr olan ruhlanmzm oni.inde hu
fll lie egtlirlz. HuzuF ile yatimz. Si2l 
dalma kamm1zla yugrulan bu toprak-
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larda huzurla yabracagiz. Buna Sa
karyayi ve inoniini.i ~ehid gosteriyo
ruz.> 

Bundan sonra hi.irmetcn bir dakika 
silkiit eclildi. 

Asker selam durdu. General Hi.isnil 
Kilki~ Ccsaret tepcde bir tak1m kah
raman Tilrk askerlerinin nas1l dovils
ti.igilnil ve aylarca dort taraftan oh.~n 
sac;an· ate~ler altmda son gi.ine kadar 
kahramanca mudafaa ettigini anlatti. 

General saylav Naef de: cburalarda 
Ti.irk ordusunu yiiksek dehasile idare 
eden Atatilrki.i s3ygi ve tazimle nna
nm.> Ctimlesile ba~hyarak bir nutuk 
soyledi. Heyet arasmda olan ve 
c;;anakkale sava~mda gall~~m Ge
neral Kaz1m <la Nmi Conkclin hizmet
lerinden bahsetti. Nuri Conker Conk 
bay1rmda Kamal Atntilrki.in idare et
tigi sav~1 anlatti. Bir avuc; Tiirk as
kerinin bi.iyiik komutanm emir ve i
~aretile koca ordulan nastl durdurdu
gunu soyledi. 0 gi.inlere aid c;ok heye
canll vakalan k1saca sayd.t. Heyet re
isi Tevfik Fikrete ihtisasat1m sordum. 
cGorilyorsunuzya hepimiz ne kadar 
heyecanhy1z. Ulumuzun kan~ kan~ 

korudugu bu aziz vatan topraklarm1 
<;nnakkalenin ilk kutlulad1gi zafer gi.i
nilnde buralarda bulunmanrm sonsuz 
heyecan1 ic;indeyim. Demi~tir. 

Heyct Atatilrke tazim telgraf1 ~ek
mi~ir. Heyet Denizyollar1 idaresinin 
Konya vapurile istanbula donmil~tiir. 
30 Agustos zafer bayram1 milnasebe
tile burada bilyi.ik bir resmi ge~d ya
p1Im1~ ve ~ehrln her taraf1 donatilnu~
tir. Parti ba~kanhgmca dahi Atatiirke 
ve bi.iyi.iklere tazim telgraflan ~ekil-

:n1§tir :._ 
_ .._, "'" - -- -

Festival prograrru muclbince Balkan festival heyetlerinln de i~tirakile 
evvelki ak~m Taksim bah~esinde eglenceler yap1lm1~;, dun de gi.indilz Sa
rayburnunda ve gece <;amhcada festival eglencelerine devam edilmi~tir. Re-
simde bu eglencelere ait bir ka~ enstantanc gorilni.iyor. · 

KADI KOY 
SOREYYA 

BAHCESINDE 
bu ak~am 21,45 de 

Sevda Oteli I 
Buyak operet 

3 PERDE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ye mar~m1 c;almaga ba~lad1 ve gene 1 

yiizlerce gene; yarsilbay1miz hep blr 
ag1zdan mar~ soyliyerek ya~ kilti.i-

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmi daireler tarafmdan gonderile
cek ilanlann bundan ooyle y enipos
tane kar~1smda Erzurum hamnda 
"Turk Maarif Cemiyeti Resmi ilan 
i~leri biirosu Limited ,Sirketi,, adre· 
sine ve gazetemizin ismi tasrih edi
lerek gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 
gune 1936 mezunlanrun i~areti c;a- ~'-i .. m•••••••••••••llllll' 
klld.t. Bu suretle meraslme nihayet 
:verlldi. 

Merasiml miiteaklp hazirun biife
ye davet edildiler. 

Bu sene top~u sm1fmdan istan
bullu Hayri blrlncl, plyade siruCmdan 

Qalll Halftk iklncl, rnuhabere simfmdnn 
Kemal ii~lincU olarak bitirml~erdlr. 

Diploma tevzllni miiteakip birln
ciye blr altm saat, ikinciye giimil~ 
ye ueiinciiye bir nlkel saat mtikft.fat 
:verilml~tir. 

IRTIHAL 
Snmsun Liva Komutam mcrhum 

General Ahmed Fchmi rcfikast sanayi 
umum miidiirii Rc~t Bcnerlc Ziraat 
bankas1 memurlanndan F ai.11 Benerin 
valideleri millkiye bn~ miif etti~lerin

den miitekait Ali Vefa Seyh amn kaym 
validesi Neyyire Bener diin vefnt et
mi~tir. Ccnazcsi Ma~kndaki hancsin· 
den kaldm larak Karaca Ahmetteki 
aile ltabristanma defned.imli\'-tir. 
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EQer varid • 1se ... 
Di/ mesiresine ii~ 

sahip fikti 
Emlak bankas1, belediye

den ba~ka evkaf ta 
hak iddia ediyor 

Bu d'.l bir okuyucu mektubudur. 
Bunun da asll bende mahfuz. Yant ar
zu edildtgi takdirde derhal ibraz olu
nur. 

• istanbul, 26/8/936 
Di.in "~e g1ttim. Annemi evde yatar 

buldum Sabahleyin bir ~eyi yoktu. 
:Ak~am1 boyle bir humma neden? Se
bebini nnlatayim da siz de ne isterse
nlz yazm: 

Bir ve1gi muamelcsi i~in u~ memur 
mahalleyi nramaga c1kml~lar, bu me
yanda tabii bizim eve de gelmi~er. Ev 
sahibimizle sokak kaplSl bir olan bir 
evde otururuz. Ev sahibimb.in bir og
lu var. BJr senedir anasmdan babasm
dan ayr..1 oturuyormu~. Memurlar bu 
~ocugu :soruyorlar. Ev sahibi her ne ka
dar onm. evde olmad1gm1 soylilyor ve 
kom~ular da. buna ~hidiik ediyorlar
sa da memurlar: 

- Ortiin ba~m1z1, i~erisini anyaca
giz, diyo1lar. 

Ev sahibi kachnm kocas1 evde yok. 
Ben evdt. degilim. Yalmz kadmlar var 
evde. Ve memurlarm elinde de evi ara.5-
brmalanna izin veren bir resmi ka
gia yok. 

Bu ''aziyet kar~1smda asab1 bozU
lan ev sahib! kadm dii~iip bayihyor. 
Kom~ular miidahale ediyor. Resmt 

makamattan taharri ernri olmadan 
iccri girilemiyecegini soyliiyorlar. 

Memurlar, bunun iizerine. 24 saat 
sonra tckrar geleceklerini soyleyip gi
diyorla:. 

~imdl soruyorurn: 
Resmt izin olmadan bir vergi ka~ak-

1t1sm1 a:; mak icln bir eve girilebillnir 
mi?. Bundan ba~ka 24 saat miihlet ve
rilerek vergi ka~ag1 aramr m1?.> 

• Eger mektubun muhtevas1 ayniyle 
vaki ise okuyucumun bu iki suali bil
yiik bir !1ayretle sormakta hakkI var. 

Orhan Selim 

Bilyilkadadaki Dil rnesiresl, milli 
emlak idarcsinden Emiak bankasma 
verlldigi icin banka bir vakitler bu rne
sire yerini satrnaga te~ebbiis etmii;;ti. 
Beled.iye tarafmdan yapllan miira
caatlar uzerine bu sati~ rnuamelesi 
durmu~tur. Mesirc yerlerinin belediye 
kanunnuna gore i;;ehre aid olmas1 1€i.
z1m gcldiginden belediye Dil mesiresi
nin de ~ehrin mall oldugu iddiasmda
d1r. 

Fakat bu iddialar yalmz belediye ile 
milli emlllk idaresi ve Emlak bankas1 
arasmda degildir. Evkaf idarcsi, ilk 
once Adadaki gamhklarm kendi mal1 
oldugunu ileri stirmli~ ve bu yti.zden 
gerek, maliye, gerek belediye ile evkaf 
arasmda bitmez, tiikenmez ihtil€i.flar 
~1km1i;;tI. 

-111111111111m1m11n11111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111w111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111•• Evkaf idaresi, son zamanlarda ba~ 
ta Dil mesiresi olarak Biiyiikadada 
rnilli cmlfi.ke vc belediycye aid olan 
arazinin dogrudan dogruya evkafa 
aid oldugunu iddia etmege ba;;lam1~
tir. Bilyilkadanm miihim bir klsmma 
taalluk eden bu iddia, maliye lle cv
kaf arasmda yeni bir ihtilafa vesile 
olmui;;tur. Bu ihtilafm nas1l halledile
cegl heniiz belli deglldir. 

TUTUl\ilN YARARLIGI 

Hayir, ttitilniln vilcuda faydasI ol
dugunu soyliyccek deglliz, yalmz di
yecegiz ki: Eger yer yiizilnde tutiln 
iQen tek ki~i kalmasa, tutiin gene kul
lamhr. 

Tiltiln, QiQek bah9elerinde en bii
yi.ik yarnrllgm1 gosterlr, QilnkU top
ragin hassalanm meydana !;lkanr. 
Tiitiin, ~maz ve yamlmaz bir 
mi.i~'iredir. 

Ekinlerin iyi olmas1 iQin toprakta 
dokuz hassa bulunmaluhr. Bunlar
dan biri veya bir ka!;l noksan olursa 
rnahsul hastahkll olur. TUt'Un top
ragm noksanlar1m yapraklarmda 
belli eder. 

Toprakta nitrojen az olursa tiltiin 
yapraklan nQ1k ye~tl olur. Fos.for 
bulunmazsa tiitiin yapraklan karanr. 
Kalsiyom ~z olursa, tiltun yaprnkla
nnm UQlan klvnhr. 

CANLI KURK 

Kcdllerlc kopckler dost oldular. Bu
na all~tik. Yukmda tilkilerlc tavuk
lann da karde~ kardc~ ge~indiklerl
ni gorecegiz galiba. 

ingntcrede Comvalldcki ~iflikler
den birinde, iki r;;oban kopegi ile can 
ciger arkadai;; bir tilkl var. Bu tilki 
kiimesteki tavuklara yan gozle bile 
bakrmyor. 

9iflik sahibi kii;; glinleri, canll til
kiyi kurk gibi boynuna sanyor, ~ehre 
oylc iniyor! ... 

~OK YA~AMANIN SIRRI 

Ne zaman yiiz y~na ba.san biri 
duyulsa gazeteciler ko~up soruyorlar: 

- Bu y~ kadar ya~amak i~in 
ncler )iyip ic;iiniz? .. 

Bu milnasebetle bir ingiliz gaze
tesinde ~oyle bir f1kra var: 

«iskoQyada bir mezar ta~1 bulundu. 
Kitabcsini aynen n:iklediyoruz: Bu
rada Brovn gomillildiir. Bu adam 
yilz yirmi ya~ma kadar y~d1, sar
ho;; y~ad1. Sabahtnn ak~runa kadar 
birn igcr, korktitilk dola~r1 onun bu 
sarho;;lugundan oliim bile korkar, 
yakl~amazdl. Nihayet gilnlerden blr 
giln Brovn SizdI ve oltirn onu bu 
halde yakalayip aldl ... > 

? 
MiRAS DAVASI 

Jozef Kann admda bir Macar Lon
drada olilyor. Arkasmda 2 rnllyar 
frank birak1yor. Bu para kime kalt
yor? .. 

Miras~1lar ~ok. Macaristanda, Ho
Iandada, Avusturyada bir !;Ok .ld~l var, 
ki Jozef Kannm rniras!;!siyiz diyor
lar... Dava d:wa ilstune ikame edili
yor ... Fakat miras bir ti.irlU payl~
lam1yor ve her sene f aizi i.izerine bl
nlp arttilc~a artiyor .. 

B1R REKOR 

Budape;;teye bir kartpostal geldi. 
Bu kartpost..9.11 1916 senesi nisnrun 
il~tincil giinu Sibiryada esir olan bir 
Macar babasma gondermi~ ... 

Slbicyadan Macaristana kartpostal 
tam yirmi sencde gelmi~ ... 

Sarho~luk yQzOnden kavga 
. Pangalt1da Dolapdere sokagmda 

Onnik ve Srrn adlarmda iki ~ diin 
gece sarho~luk yiizilnden kavga et
mi11lerdir. Bnnlardan Sirr1 b1~akla 
Onuigi b~mdan agir surette yarala
nu~tir. Vakaya polis el koyrnu~. On
nik hastancye. kalchnlarak Sirn ya
kalanm1~tir. 

At ko~ularz 
diin bitti 

• 
Diin yapilan yan§larda 

k azanan atlar 
DORT KANATLI KAZ 

Amerikada - tabii Amerlkada - ku- At ~ar~annm sonuncusu diin Veli-
cfendi ~ayinnda yap1lm1~tir. Netice-

luc;kaya yatan bir kazm yumurtala
nndan birl z~anmda gatllyor ve 
i~inden dort kanath bir kaz Qtklyor. 

Bu dort kanath kaz bi.iyiiyor ve 
biiytiytince dort kanad1m ~1rparak 

ku~ gibl havalamp uguyor. 

Bu dort kanatll kaza isim takm1~
lnr: ~ifte satihh tayyare kazl diyor
lar. 

~OCUKLAR fiLl\IESIN DiYE 

ler ~unlardlr: 
Birinci Hendikap ko~usunda: (1600 

metre) bhincJligi B. Fahrinin (All
dran Budin) i, ikinciligi mar~ Fcv

Zi gakmak'm (Bayburt) u, ii~i.inciililgu 
bayan Binns'in (Ba1·llght) i, kazan
rn1~lardir. Bu yan~n ikrainiyele1·i 120, 
58, 20 lira idi. 

ikinci yan~: Ug veya daha yukan 
ya~taki halis kan ingUiz at ve k151·ak
lara mahusus (1800 metre). Bu k~-

lngUtercde, otuz seneden beri yol da B. A. Aksonu'un Bekar'1 ikincili-
kazasmda Olen ~ocuklann sayisi her gt Prens Halim'in (Copain) 1 kazan-
sene art.iyor. ... rn1~lard1r. 

Ge~en sene 1.200 ~ocuktan fazla ol- U~uncil ko~u: cikinci inonii ko~usu> 
mil~. Yalmz tondra ve civarmda (1000 metre). ik,t y~mdald halis knn 
4.600 ~ocuk yaralanrm~. bunlann 11~- ingiliz erkek ve di§i taylara mahsus-
te ikisl crkektir. tu. Birincisinin 1000 lira, ikincisinin 

Demek oluyor, ki 12 erkek ~ocuk- 120, uclincli.siiniin 50 lira kazanacak-
tan blri, yirmi be~ k1z ~ocuktan biri lan bu k~u bir hayli heyecanll ol-
mektep ~agmdalarken olliyorlar. du. Birinciligt prens Halimin (Novice) i, 

Bu kaznlann onilne ge~mek i~in 
katt ~re bulunrumyor. Bir kere in
gilterede gocuklarm oynayacaklan sa
halar ~ok deg-n, sonra mektep kap1-
lan tehlikell yerlere tesadii! ediyor. 

Lonclra beled.iye rneclisi bu ~le 

rne~gul olmak uzere blr komisyon 
t~l etti. 

iklnciligt B. A. Atman'm (Dafya) s1, 
u~ilnciiliigi.i B. F. Yaman'm (Bay
lan) 1 kazandllar. 

Dordiincii k~u: «Uzun~ayir kO\hl

SU> (3000 metre). Dort ve daha yu· 
kar1 ya~taki yerli yanm kan ing1iiz 
at ve kisraklara mahsustu. Birin"1j·c 
435, ikinciye 55, ~iinciiye 2-0 lira ve
rildi. Birinciligi Ahmet Azalt'm (C•iy
lln) 1, ikinciligi B. ~abanm (Boz
kurt) , ii~ilnciiliigli B. E. S. Temel'in 
(Alemdar) 1 kazandllar. 
Be~inci ko~u: Dort ve daha yukan 

ya.~taki yerli, yanm kan Arap at vc 
k1sraklara mahsus olan bu yan~lat' 

da (2800 metre) idi. Birinciye 180 li
ra, ikinciye 55, ti~ilnciiye 20 lira ve
rildi. Bi:rlnclligi B. E. S. Temel'in (Ne
clp) i, ikinciligt B. Mehrnedin (Seda 
II) sl, U~ilncilli.igil B. Tevfigin (B. 
Sada) s1 kazanm1~ardlr. 

Izmir l (Ak~arn) - Tilrk dill kurultay.J,Illll topl~1 miinasebetile 1zm1r 

ikinci tecriibe ko~u: Bundan son
ra vitayet hususi idaresinin 2 nci tec
rilbe ko;;usu (1600 meti·e) yap1lm1~

tlr. u~ veya daha yukar1 y~ta ecnebi 
kamm ta~1yan irka mensup tay, at 
ve k.Irsraklara mahsustu. Miikftfat l>i-
1inciye 555, ikinciye 125, :ilgi.inctiye 
75 lira... Birinciligi prens Halim.in 
(Tihu) su, iklnciligi B. Mustafanm 
(Ru9han) l, ii~iincilliigii B. Macavari
sani,in Elma&) 1 kaZijnm1~lw,r. 

Ilalkevlnde bir toplantl yap1lm1i;;tir. ~i!.zlerce halkm ii;;tirak ettigi bu top
lanttda Atatilrkiln, dillmizde yapt1g1 inkllftb ve temizleme hareketl i.izerinde 
hatip Htiscyin Avni ve muallim irfa:I\ Hazar ile l.Jayan Muhaddere tarafiarm
dan nutuklar irad edllmilitir. Resmimizde Halkevlnde yapllan toplantida bW.u
nanlar goriiniiyor. 

•t!S I 

IZMIR MEKTUPLARI 

lzmirde timdiden biiyiik 
kalababk var 

Fuarda haz1rl1klar bitmi~ gibidir 
timdi saha temizlettiriliyor 

izmir (A~am) - Arsmlusal izmir 
fua11nm aQ1lma giinii yakla~bg1 i~in 
izm1rde harcket ba~Iam1i;;tir. ~ehir, 
~imdiden · ~ok kalaballkt1r. Aydm, Af
yon ve Bandmna demiryollarilc deniz
yollanndan istanbul ve Merslnden o
tomobil vc kamyonetlerle de i~ vilayct 
ve kazalardan fuar rnilnasebetile iz
mire gelmi~ olanlann sayis1 on bine 
yakmdir. Bu kadar kalabahk bir kilt
lenin izmirdc yaratacag1 harcket can
hl1gim tasavvur etmek hi~ de gii!; bir 
ii;; degildir. Otellerle pansiyonlarm ~o-

gu daha ~imdiden kiralanm1~tlr. Bu ha
rektt bollugundan biitiin izrnirliler 
memnundur. Qi.inkii her sahadald 
rnuhtelif i~lerde, al1~ veri~te bu kala
bahkla miitenasip bir bolluk· gorill
rnektedir. 

Fuar a!;!Id!ktan sonra izmlrln daha 
kalnbahk olacagi anl~aktad1r. is
tanbuldan hususi vapurla gelecek o
lan zlyare~ilcrle f:kspozan1ar ve dev
let demiryollannm muhtelif hatlann
dan yilzde 75 nisbetinde tenzllli tarlfe 
ile gelecck ziyare~lerln pek cok ola
cag1 tahmin ediliyor. Ge~en sene dev
let demlryollanrun izmire i~eyen rnuh
t€lif katarlannda goriilrnemi9 bir iz
dihama ~hid olmu~tuk. Pek cok yol
cular, oturacak yer bulamad1klarm
dan ayakta seyahat etmek ve saatlerce 
silren bu zahmelli yolculuga kaUan
mak mccburlyetinde kalm1~arch. Bu 
senc, devlet demiryollan, halkln rahat
~a scyahat etmesini ternin l<:in llzlm 
gelen her tilrlii tedbirlerl a.lm1', katar
lar adedinl artt1rrn1~tir. Onun i!;in fuar 
zlya1etQilerinin rahats1z olmalarma 
hi~ tir suretle meydan verilmiyecek ve 
devlet demiryollan trenlerinde balk, 
ne~l.'li, eglenceli, fakat fuan ziyaret se
beb!Je de ayni zamanda istifadeli bir 
.seyahat yaprm~ olacaklardir. 

Fuarda biiyiik gazino lle bi.iyiik ha
vuzun in~ti tamarnen bitmi~tir. Her 
tarafta zen.gin bir ~ckilde tarhlar ye
tii;;tirilrni~tir. Fuar sahasmda goze ba
tacak, en kiiQiik bir cirkinlik kalma
m1~tir. Sovyet Rusya, Yunanistan.ve 
M151r pavyonlarmm i~aati da tamam
lanm~ ve bu memlekctlerin mamulatI 
ve mahsulat1 pavyonlara yerl~tiril
mi~tir. Bilyi.ik pavyonlar arasmda in
~aah bi~ olanlar Siimer bank, in
hisarlar, Mehmed R~n deri fa.brikas1, 
Trakya, 1stanbul, izm.ir ve Aydm tlca
ret ve sanayi odalarile Kayserl, Urf a, 
Mara~, Gaziantep ve Denizli vi:tayctleri 
pavyonland1r. Diger pavyonlar da ~u 
iki g\.in i~inde tamamen hazirlanacak
tir. Hazirlanmi:;; bu pavyonlara bir ta
raftnn da te~ir edilecek mamulAt ve 
m8.8nuat yerlei;;tlrilmektedir. Bilyilk 
su havuzunun renkll su f~k1rtma tesi
sati ikmal edilmi~ ve su f1~kltma tccrii-

besi muvaff aktyetle yapllnni;;hr. n.
vuzdan yedi renkte su f1~klnyor. Bu; 
geceleyin f evkalade gilzel bir manzara 
t~kil etmektedir. in~aati biten (70) 
metre uzunlugundaki beton yalun 

nihayetinde (1~Ilc kulesi) nin in9aat1 da 
tamamlanmi:;;tir. I~1k kulesl, h&.ldkaten 
gortilmege deger bir eserdir. Bunun ar
ka.smda fuar sahas1ru ~klar i~inde bi· 
rakan ve bliyiik 18.leleri tanzir eder ,e
kilde hazll'lanan tenvirat lAmbalan, 
uzanmakta ve fuara ayn bir gttzellik 
ver-nektedir. 

Hususi rniiessese ve ticaret evleri ile 
manifatura, tuhafiye, ~eker tacirlerl 
tarafmdan kiralanrnI~ olan pavyonlar 
ve Bursadan fuara ~tirak eden tica
rcthanelerin pavyonlan da tamamlan
llll~t1r. BursalJlar, tuara ~k zengin 
bir ~ekilde i11tirak etmiflerdir. Halllan· 
m1zJa ~ini mamulAtmuz, iizilin ve incJr 
mallsullerimiz fuarda ~k zengtn blr 
~kilde tc~hir edilecektir. t~ bankasmm 
pavyonlan da hazirlanrnI~1r. Komi.ir
~ ve ~ekeri~ pavyonlan ~k gi.izeldir. 

iktisad vekfileti, rnemleketirnlzin 
muhtelif yerlerinde bulunan rnadenler
den nilrnuneler g0ndermi~tlr. Bu ntt
rnuneler de fuarda bir pavyonda tet
hir edilecektir. 

Belediye ve evkaf pavyonlan, haUQ. 
nuza bu iki idarenln yaptigi lfler hat
kmda fikir verecek i;ekilde hamrlan
rn~tir. Bu pavyonlarda hmir beledlye
sinin klsa bir za.manda yapbp iflert 
gt>steren grafilderle pMntar ve realm
ler bulundugu gib& &san atlkayi g&t
teren blr~ok reslmler ff plAnlar da var
drr. Fuarda, k\iltur sahasmdakl faalt
yetimiz de canlandmlmaktachr. 

izmir iiziim kurumu tarafmdan n
ziimden neler yapllchjnn giistam l.flk· 
11 reldft.rnlarla muhtellf yerlerc:le yetifen 
ilzilmle1in nfununelertnl, 1zmir nm. 
runm iiziim ve incir ihracatuu g08t&o 
ren grafikleri ihtiva eden pavyonlar, 
cazlp bir ~kilde hazirlanDU§br. 

izmirin iktisadl kalklnmumda mo.
him bir amil olmak istidadm.l gasteren 
fuardan bu seneki istifadenin 90k~ 
yi.iJi;: olacab anla.Wmaktadlr. 

Yalmz ekspo1.8.0lar, fuar sahasuun 
geceli giindi.izlu hamlarufmdan milte
vellid moloz ve sairenin ne auretle te
rnizleneccgini d~ii.nuyorlar. 

Belediye ve fuar komitesi retat dok
tor Behcet Uz'a ekspozanlann bu endl
~elerlnl soyledtm, bana fU cevab1 ver
dl: 

- Be~ yiizden fazla temizllk amel• 
sinin se!erber edllerek ild saat c;abt-

tmlmas1; fuar qhumda lnfaattan mtl
tevellid moloz ve sa1renin toplaD&rak 
attmlmas1 i~in klfidir. Gareceksinlz, 
fuar sahasmda bir ~op bile kalnuyacUt
ur. 

Kurek yar1,1ar1 don yap1ldt 
Yenikaprda yaprlan yarr~rar pek sanuk gectl, 

Gone~ khibO birincitigi kazandr 
Diln Yenikap1da ktirek te~lk ya-

11~lar1 yap1lrm~tir. Fakat seyirci ade
di pck az oldugundan cok s0ni.ik ge~
mi~tir. 

Ncticel~r ~unlarcllr: Bir ~ifte dli
mencisizde birinci Altmordu, ik.inci 
Anadolu, il~iincii Giln~, iki tek dti
mencil.k:le Gahtas:iray rakibsiz birlnci, 
Dortltik diirnencisizde bilinci Anado
lu, iki ~ifte dlimencllide biri.nci Giinei;;, 
ikincl Galatasa.ray, u~tincti Beykoz, 
kadmlar arasmd9. dortli.ik milsabaka
larmda birinci Fenerb~0, ikinci Qu
ne~ gelmi5lerdir. 

Miitealobcn kldemsiz ynri~lara b~
landl. Dilmencili dortliik yan~ta Bey
koz birincl, Galatas~ray ikiuci, Gune~ 
i.i~ilncti gelmi~tir. Kldcmsiz di.uncncl
siz ikl tek ya11sta Gline~ bkinciligi, 
Beykoz ikillCiligi kazandl, dilmencisiz 
birlikte Anadolu birinci, Beykoz ikin
ci, Gune~ ii~ilncil, diimencili ikl tckte 
Gtine~ birinci, Beykoz ikinci, di.imcn
cisiz dortlilktc Anadolu blrinci, Gala
tasaray ikinci, Giine;; il~iinci.i:, Dii
mencili m ~ifWde Gilnef; birinci, Bay-

1 

koz ikinci, Galatasaray il~ilnci QI. 

rnu~ardir. 

Sonunda k\demli ~ arasm
daki yan~lar yapilllmt dUJneneUl dmt
lilkte Galatasaray blrincl. Beykol 
ikinci, Fene.r~ ii~ Hll'encl
siz iki tekte G'Une~ blrind. Oele*'• 
ray ikinci, diimendeilt ~ J'ener
bnh~ bil'inci, Ana4olll lldnci. .._. 
cili iki tekte auae, biriacl, QMt•sa
ray ikinci gebll1tle1"Clir. ~ 
dortliige gi.rea tekneler •ti•lmlife ,edlto 
mi~lerdir. Dtimencill ild Pftede Olllef 
birinclli.gi, Beykoc iJrlnnHW. OeJetJa. 
saray i.i~iinctili.igu klnn....,rdlr. 

Puvanlann tasnifi neUcesinds Gil
nc~ bu miisaba.kalarda birinci olmUf" 
tw-. 

Filomuz lstanbula 11ekll 
Akdcnizdc bulunan Yavuz mhhal-

1.... Hamidiyc kruvazorii Ye torpitolar
dan miirckkeb tilo istanbula plmif 
Adnlar oniinde demirle~. Yavua, 
Zafer bayranu IQii;w•d*Qe *-11 
i:.ire top atmJLAair,. 



-

Sahife 6 

~AZA~TEStKONUSMALARI 

ZEB.ii. 
En klsa tarifile zeka, insandaki rm

lama kudretidlr. Zeki adam, anlayio?h, 
va.11~11 adam demektir. Her kudret g-ibi 
EekAda tilrlil ttirlli tecelliler gostelir. 

1 
Soylenilen bir sozti, yaz~ bir yaziy1 
din1er ve okurken bir bakl~ta onu an
lly1verenlerc ~abuk anlay1:;ill demc!lliz 
hakll bir tevcihtir. Eskiler b1ma han, 
hamam veya apartrman1 olanlara ve
ril.m.~ isimlere benzemek uzere mal 
ve menal gibi silrati intikal sahibi der
lerdi. Her halde boyle parlak bir zeka, 
birka~ kntl1 apartunandan <.laha ~~ag1 
olmasa g ~k. 

<:(irkinliklerin en fcnas1, zcka lo~
lugudur. Agir bir anlayi~m <;ehrcye 
verdigi bon ve sarsak durgunlugu 
kendinden bru;;ka neye benzetebilirsi
nlz; kerihlikte o kadar e~iz bir gorii-

nu~il vard1r. insan yiiz ve vucudunda
ki plastik gtizelligi bile gekiciligin
den rnahrum eden bu anlay1~s1zhk
ta cinsimizin telafisi en gilg bahts1z-
1Ig1 gizlidir. Onun i~in giizel bir ytiz, 
her halde if adcsi olan ve clururken 
bile soyleycn bir ytizdilr. Bu, ne bir 
renk meselcsi, ne bir tenazur dava
s1, ne de ~ekli bir ahenk i~idir. Ze
ki bir dudagm guli.i~ti, hatta keli
meye ihtiyac; duymadan, size en soy
lenilmez bir srrn emanet edebilir. Ze
ki bir goziin klsa siiren bir bak1s1 . . 
sizin her hangi bir hareketinizden 
ald1g1 memnunlugu, gene oyle olan 
zeki gozlerlnize meharetli bir el c;a
buklugile iade eder. Boyle zekil., ba~h 
ba~ma bir estetik mevzuudur. 

Halk dilimizde leb demeden leble
biyi anlar diye am1an bu tiirlii ze
ka sahiplerinden ba~a bir de hazir 
cevaplar vardlr. $a~1rtan, ummadlk 
anda okunu atarak hasrrum en can 
alacak ycrinden vuran bu ~im~ek 

gibi zeki adamlar, sevimli olduklan 
kadar bizi korkuturlar da. Hazir ce
vaphk, c;abuk anlay1~ bir muka
belesidir; bazan bir mukabil taarru
zu olur. Eski arap harflel'inin nok
talannda yap1lnu~ bir yanlI1;>hktan 
istifade ederek Babanzade ismail 
Hakk1 beye, aile adrm Yabanzade 
~klinde soyleyen muhatabma mer
humun: 

- Babandlr!. .. 
D::;e verdigi cevap, bu tiirlii zekA. 

eserle1~.1in en giizel orneklerinden 
birldir. 

liazJr cevaphk, baz1 kere hareket
le de olur. Soze muhta~ olmadan 
yapurm~ zeki mukabelelerden birini 
~oyle anlatll'lar: 

Bir giin eski devrin biiyiiklerinden 
biri huzurunda bulunan blr misa!i
rine, ikram edecegi clgarayi tabaka
mru ona uzatmak suretlle degil, otur
dugu yere do~ frrlatarak vermek 
tstemi~. Misafil' de onttne attlan ci
garayi allp tiitiin i~medigini soyliye
rek ayni hareketle ev sahibine iade 
etmi~. 

DLONCEYE 

Zekanm bir de nuktedanhk, zarif
lik .c;;eklinde tecellisi vardir. Spirituel 
a.dam cledigimiz bu ince insanlar, ze
kalanm kuyumcularm hassas ve 
sivri uc;lu aletleri gibi kullamrlar. 
Esasen 9eytamn yarabld1g1 ate~ten 

bir pn;a olan zeka, boylele1 inin soz
lcrinde ve konusmalannda buzlu 
bir ampulden ~1kan I$Ik gibi gozleri
nizi tath tatll ok~ayarak ic;inizi ay
dmlatlr. Zarif adamlarla gortismek 
di.mag i~erisinde bir donanma · yap~ 
mak gibidir. Ince bir ni.iktc, zarif 
ve yerindc irad edilrni$ bir hikaye, 
kufadaki karanl1k noktalnn derhal 
nurlandmr. Mesela bu tiirlli zekamn 
bizde en sevimli tiplerindcn biri olan 
~imcozla konu~urken kaygulu ve 
dcrtli knlmaya imkan var m1dir? Sen 
vc zarif insanlar kahkaha ile hasta-
11k tedavi eden doktorlar say1Imalldir. 

Zariflik ntimunesi olarak size .c;;u 
f1kray1 nakledeyim: 

Bir giin ~eyhislam efendi, oturdu
gu ko~ede tisttinti ba.~nm, sagm1 so
lunu arar durum.c;;u. O sirada huzu: 
runda bulunmakta olan zarif bir zat, 
bu aramadan s1k1lm1~. Efendi haz
retlerinden ne aramakta olduklanm 
sormu~. Meger $eyhislam gozltigtinti 
ai-arrm~. Fakat adam baknu9 ki goz
ltik gozi.inde . 

- Efendimiz, demi~, ~imdilik goz
lerinizdeki gozli.igii kullansaruz da 
bilahare digeri bulunsa!. .. 

Zarifligin bOyle cemal sifab ol
dugu gibi celal s1fatmda da tecelli 
ettigi olur. Nitekim E~refin hicivle
rinde zarafet, zehir haline gelmi~tir. 
Onun ~iirlerine mevzu olanlar her 
halde bu agudan tatm1~Iardir. Bu 
vadide ondan geri kalmayan Neyzen 
Tevfigi burada habrlamamak mfun
kiin degildir. Ge~en gun bir arkada
~1m, onun ~u beytini soyledigi za
man doktor olmadlg1ma dogrusu bin 
kere !?iikrettim: 

Bin kabr tepsc -y1kllmazdl bu ahen 
bedenim; 

Bir hazakatzedeyim, midemi tib 
tepti benim. 

Gorillilyor ki ruhun ttirlii meleke
lerinden i~1k alarak parlayan bu ze
kA nevileri bilhassa sanat vadisinde 
gorillen ~ekillerdir. Zengin bir hayal 
fie birlik oldugu zaman bu zekA tip
leri, buyilk eserler verirler. Fakat 
ilim i~in lftzun olan zekA, bunlardan 
daha ba~ka vas1ftad!r. Onu da ba~
ka bir konu~marmzda anlatabm. 

Bsan - Au Yiicel 

Hava kurumu ~i§li kolu 
bir musamere tertib etti 
Havac1hk haftaSI miinasebetile Tiirk 

hava kurumu ~i~li kolu tarafmdan 1 
eylfil sah giinu ak~rru Harbiyede Bel
vii bah~esinde bir mtisamerc: tertib e
dilmi~tir. Mtisamerede sa~. cla.ns ye 
diger bir ~ok numaralar vardlr. 

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Bedri birdenbire ba~ru gevirip baS'Jn
y-0r: 

- Dad1, nereye gidiyorsun? 
- Biraz i~im var oglum a~S'Jda! .• 
- Neye aghyorsun? 

I - .............. . 
- Soyleyin ni~in aghyorsunuz boy

le 1k.iniz de? .. 
Cevap vermiyorlar ... tkisinin de goz

leri beyaz bir mendilin i~lnde sakll. 
ihtiyar yiiriiyor .. bir golge gibi hal1-

lann uzerinde stiruklenerek tek bir soz 
.soylemeden c;Iklp gidiyor ... 
. Bedri gittikc;e c;ogalan bir heyecan 
1c;inde titremektedir. Gozlerinin yuvar
laklar1 klpklrm1zi. .. 

· - Soyle bana Billend, nic;in doktor 
anyordun gece yartlan ... 
- Agabey, bileklerimi kmyorsun, s1k

ma bu kadar ... Camm ac1yor ... 
- Sayle bana sen, c;abuk anlat! ... 

Bu esrarenglz hava nedir, oldi.irecek
sin beni! ... Doktor ne oluyor, kim has
'8.ydl, kimin ic;in anyordun doktoru 
gece yanlan? .. 

- Kendim ic;in agabeyl .•• 
- Kendin i~in mi?, 

Tefrika No : 59 ___ ,, 

Kiz susuyor ... Ba~1 gayi·i ihtiyari one 
dogru dllo?U.yor ... Soluk dudaklarmda 
can ~eki~en bir ses ... 

- Evet agabey, kendim icin ar1yor
dum ... 

Korkunc; bir sessizlik... Duvarlann 
tize1inde kan~lk gOlgeler ... Karar1yor 
her taraf ... Yahud kararan gozler, ka
ranhk goruyor her taraf1! ... Kalchnm
lardan yagmurun sesi geliyor ... 

- Kendln tc;in gece yanlan dok
tor anyordun oyle mi? Kendln ic;inl .. 

Bedrinin sesi c;1kn11yor ... Bo~azma 
bir yumruk saplanm1~ gibi nefes ala
rmyor ... Alnmda soguk ter damlalan .. 

Klz, Bedrinin dizlerinde aghyor ... 
Sarsila sarsila agllyor ... 

blii bir ses ... 
- Dinle agabey diyor; karde~n, diin

yada yalmz ona inandlgm bir tek kiz 
karde~in bak bu gece sana neler anla
tacak! ... 

- Billend, benl oldiirmek mi istiyor
sun? Klz karde~im bana ne anlatabi
llr, neyi anlatmasma imkan vard!r, iiz
me beni Billend! .. Bu esrarengiz hava 
beni Oldurecek ..• Ni~in doktor anyor-

AIOJAM 

Pazarczk halkz 
doktor istiyor 

Kazada nahiye te!lkilat1 
yap1lmas1 da laz1m d1r 
Gaziantep (Ak~am) - Pazarclk, 

250 evle 35 diikkandan mtirekkeb kil
c;iik bir kaza merkezidir. ihracat1 yok
tur. Esnaflar ihtiya~lar1m Gaziantep 
ve Mara~dan temin ederler. Belediye 
btitc;esi (1320) liradir. 934 y1lmda vi
layetin yard1mile kasabamn 9imalin
deki Tiinel suyu demir borularla ka
sabaya getirtilerek bir depo ic;ine ahn
m19, bir de ~e9me yaptmlm19tir. 

Kazada s1tma ~oktur. Fakat halkm 
s1hhatile me9gul olacak iki kti~iik s1h
hat memurundan ba~ka kimse yoktur. 
Bunca te~ebbiise · ragmen heniiz bir 
doktor gondcrilmemi~tir. Kasaba hal
k1 doktorsuzluktan c;ok s1kmtI c;ek
mcktedir. 

KnsG>l'.iada dort muallimli ve be~ s1-
mfl1 bir ilk ve kbylerde birer muallimli 
dokuz okul vardlr. Bu mekteplere 476 
erkck ve 84 klz c;ocuk devam eder. 
Mevcudun boyle az olmas1, halkln koy
lcrine uzak olan bag ve bahc;elerden, 
tarlalarmda alelade bir ev yaparak 
oturmalarmdan ileri gelmekteclir. 

Kaso.ba esasen Bagdini sagir ismin
dc bir koy olup yokluktan hayatI so
niiktiir. Yilz yedi koyti 97 muhtarla 
idare olunur. Bu kazada nahiye te9ki
lah yap1lmas1 elzemdir. 

Hayvanlara pamuk 9ekirdegi 
verilmiyecel< 

izmir (Ak.c;;am) - Bazi yerlerde 
hayvanlara yem yerine yedirilen pa
muk c;ekirdeklerinin, fazla yagh ol
mas1 ve ic;indeki gida maddelerinin 
hususiyeti sebebile hayvan ensac1m 
bozduklan ziraat vekaleti miitehas
sISlan tarafmdan yaptlan tetkikat ne
ticesinde anla~11m19trr. 

Vekalet, hayvan yeti~tiricilerin bu 
noktaya ehemmiyetle nazan dikkat
lerinin celbedilmesini ve hayvanlara 
yem yerine pamuk gekirdegi verilmi
yerek pamuk yag1 c;1kanld1ktan sonra 
kalan kuspenin verilmesi ~ok muva
flk oldugunu bildirmi~tir. <;iinkti bu 
kilspe, hayvanlara her cihetce yara-
maktad1r. • 

Edirnede su meselesi 
Edirne (Ak~am) -Edirnede su me

selesi elan halledilemedi. Belediye ara
zozle it;ilecek SU getirtmekte devam 
ediyor. Buna butiin doktorlar itiraz 
etmi~lerdir. Fakat bu itiraz ne
tice vermemi~tir. 

i~ecek sudan b~ka terkos denilen 
umumi sular da berbad bir haldedir. 
$ehirde tifo vardir. Umumi caddeler
de diikkfmlarm oniinde otlar bitmi~
tir. Ekser sokaklar ge~ilemiyecek de
recededir. Edirne belediyesinin bil' 
par~a faaliyet gO.stermesi bekleniyor. 

LOleburgaz koyl erinde radyo 
Lilleburgaz 30 - Lilleburgazm bir 

~ok koylerine radyolar konulmu~tur. 
Koyliller her ak~am ~alan radyonun 
etrafmda btiyiik bir kalabahk halinde 
toplanmaktad1r. 

dun, sen evvela onu soyle! ... Hangi 1z
tlrap senl boyle gece yanlan kaldmm
lara dti~mti$ kadmlar gibi, sokak sokak 
doktor arat1yordu. Onu soyle bana 
~imdi sen! ... 

Kiz, gozlerini yumuyor ... 
- Bir hafta sonra Hikmet geliyor 

agabey! ... 
- Gclsin ne olur! ... 
Dudaklarmda kti~tik kan ~ukurlan .. 

bilekleli yamyor ... 
- Ben Hikmetle evlenemem aga-

bey! ... 
- Ni~in. 
- «;iinkti ben! ..• 
Boguluyor ... Sesler bogazmda dii-

~ilmleniyor .. . 
- Qiinkil ben klz degllim agabey! .. 
- Sen!. .. 
- Hatta. karmmda u~ ayhk bir de 

~ocuk t8.9Jyorum. 
Birdenbire sesler keslliveriyor... 0-

damn tahta do~emeleri tizerinde kuv
vetli bir sars~! ... Uzayan golgeler. 
yagmur .. karanl1k .. l~lk ve gozler! ... 
Bir kachrun can evinden, ac1 ac1 hay
krrd1gm1 i~itiyoruz 9imdi! ... 

-Agabey!. .. Agabet yapma!.. 

••• 
Sabah oluyor ... Ayni gece, ayni ev, 

ayni oda ve ayni insanlar!. .. 
Pencerelerden yaa~ yava~ sisli bir ay· 

dmhk giriyor .. . Dumanh bir hava .. 
Billend, karan11k bir ko~ede ba~iru 

~1 A~tos 1936 

KADIN K0$ESI 1 
Kapo y~rrDne 1P>e1FDce1re 

Ev tezyinatmda daima yenilik aranmaktachr. Resimde gortilen salon ve 
yaz1 odas1 arasma kap1 yerine geni.~ bir pencere yapllmI-?tlr. Bu pencerenin 
iki tarafma birer lamba ve altma da beyaz maroken kaph biiyi.ik bir divan 
konmu~tur. 

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

Erzurumda tarihi eserler 
<;ifte minareli mescidin miize binas1 

yap1Jma11 kararla1t1r1ld1 

Erzummdan bir goriinii~: Cu mhuriyet caddesine blr balru1 

Erzurum (~am) - Osmanlllar- bu iyi i~e tahsis edilecektir. 
dan evvel Selc;uk ve ilhani Tilrkleri- Bundan ba~ka bir de etnografya 
nin uzun zaman ya~adlklan Erzurum mtizesi meydana getirilmesi kararla~-
ve ~evresinde Selc;uk ve ilhani Turk- tmlrm~tir. Her koy ogretmeni bulun-
lerine alt bir hayli eski eser vardlr. dugu mahallin folklor i~ile yakmdan 
Yerleri ve nevileri tesbit ettirilen bu ilgili olup tedkiklerinl bir raporla kfil-
k1ymetli eserlerin toplattmlarak bir tur direktorliigiine bildinnege memur 
muze viicuda getirilmesi kararla.c;;tml- edilmio? ve bundan esasll ve ~yaD1 

m1~ ve bu i~e mtisait bir bina aramru~ dikkat neticeler elde edilmi~tir. Bu 
ve Selc;uki hiikiimdarlarmdan Alaed- alanda gerek eski kfilttir direktorii 
din Keykubat tarafmdan miladm 
1251 inci ytlmda yaptinlm1~ orta de
virde ehemmiyetli bir ilim yuvas1 olan 
~ifte minareli mescidin bu ~ i~in mu
vaf1k bulundugu gori.ildilgiinden key
fiyet killttir bakanhgma bildirilerek 
burasmm tamiri istemni~ti. <;ok nefis 
bir sanat eseri olan bu mescidin tami-
rini bakanllk ta uygun gordiigilnden 
16000 liraya ihale edilmi~ olup yakm
da ikmal edilecek olan bu tarihi bina 

kollannm arasma alm19 aghyor ... Per-
delelin arasmda bulamk i~lklar! .. . 

Bir gece yetiyor ... Bir omtir kadar 
uzayan korkunc; bir gece... Uykusuz 
gec;en iztlraph geceler ... 

Bedri, perde perde dagilan 1~1klarm 
altmda baklr teller gibi parlayan sac;
lanm, parmaklanmn ucuna sararak 
btittin kuvvetile gekiyor ... Soluk du
daklarmda inleyen bir ses ! ... 

- Yarabbi! ... Ni~in camm1 alm1-
yorsun? ... 

Hahlann uzerinde golgeler dola~1-

yor ... Sisli, dumanh, kan~1k gOlgeler! .. 
Kendi ken dine mmldan1yor ... 
- Nic;in yarabbi bileklerimde bugtin 

namussuz bir bogaz1 s1klp nefesini ke
secek kadar kuvvet hisetmiyorum! Ni
~in! ... 

-Agabey! .. 
- Sus! ... Ugursuz sesin kulaklarnru 

yrrtiyor! ... Benl izt1rablanmla bari bu 
karanl1k gecenin ic;nde yalmz birak! .. 
Sus diyorum sana!. .. 

- Boguluyorum agabey!. .. 
- Bol;ul! ... Oltinceye kadar bogu-

lacaksm! ... A~amdan beri bu hlgkl
ran sc~inle kulaklarrm harap oldu, ka
fi art1k'sesini kes diyorum sana! ... 

- Bir par~a merhamet et! ... Mahv
oldum agabey! ... 

- Merhamet!... Sen bana merha
met ettin mi?. Kirk be~ sene, beyaz 
sa~larla ortillil bir alm kirJetmemek 

Mustafa Re~it Tarakc;1oglunun ge
rekse valimiz Etem Aykutun himmet
lerini kaydetmek yerinde olur. 

Danimarka men~eli mallar 
Danimarka men~eli olup t~i 17 l'Tlart

tan evvel yola c;1kartl~ o!an millar
dan 30,000 lirahk bir losmu :n scrl)est 

dovizle bedellerinin odenmesine mi.i
saade edllmesi hakkmda a:f>.1<&11 d. !~e

lere tebligat yap1lmi~tir. 

ic;in dtinyanm en btiyi.ik iztiraplanna 
katianan, bir zavalhya merll.amet et
tin mi sen? ... Bir anhk hayvani zevkin 
ic;in bir cemiyeti, bir aileyi, bir hayatl 
y1ktm, sondiirdi.in! ... 

Gozlennde iki damla ya.$!. .. 
- Y1kllsm, sonsi.in senin de omriin, 

scnin de hayatm Billend! ... 
- Agabey; ne ac1 konu9uyorsun, ol

durilyorsun bu sozle1inle bcni! ... 
- Si:izlerimle degil, parmaklarrmi bi4 

rer tasma demiri gibi, bogazma taka
rak seni bir kopek bogu~ile Oldlirmek 
isterdim. Ve bu geceye kadar bilekle
rimde boyle bir kuvvetin mevcud oJdu
gunu zannediyordum. Aldannu~rm!. .. 
Gori.iyorsun ya, kar~mda ne kadar aciz 
kald;m ~imdi! . . . Bir ~ey yapamadrm. 
Parmaklanm, gece bogazma. taklldlg1 
zaman, bileklerimi bir ate~in yakt1g1-
m duydum. S1kamachm, s1karmyorum, 
olctfu·emiyorum seni! . . . bldtiremiyo
rum i~te, ne yapay1m! ... 

- Agabey nihayet ben de bir insan
dnn. 

- Eger insan olsnydm, eger bir dam· 
la, yalmz bir damla temiz kan damar
lanm 1slatsayd1 bizi oliinccye kadar, 
almm1zda siyah bir damga ile ya~ama .. 
ga mahkfun eder miydin? .. Btitiln ha
yatim, lekesiz bir ideal ugrunda har
cayan ihtiyar babarun, mezarda ke
miklerini bile kirlettin! ... Sen diinya
nm en sefil, en adi insamsm ! ... 
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Kafes ve ferace d~vrlnde Istanbul 

Binbirdirek ve leylek tlls1m1 ! 

Oradaki direklerin topunu son am
larda sayanlar 212 ile 224 den fazlaya 
~1karamazlar. Fakat Tiirkler, yeral
tmdaki bu saJlSlZ dlrekleri gortince, 
toptan hesap ediverdiler, ve Binbirdi
rek dedller. Binbirdirek de, Yerebatan 
saray1 gibl, Tilrklerin nazannda bir 
yeralt1 sarayi icli. Tiirkleri bu zanna 
di.i~ilren nokta, bu sarruc;;lar iizerin
deki kemerleri tutan zarif ve ekserisl 
Korintos tarzi yapllan siltunlarchr. 

Istanbul sarmc;;lan tedkik edlldiil 
zaman, Bfzans devrinde ve daha son
ra Tiirklerln tdaresinde tstanbul su 
ihtiyacirun ne derecelerde dti~tiniil

diigil tamamen tevazzuh eder. 
istanbulun su ihtiyaclID en zlyade 

temin eden, Balgrad ormanbkland.Jr. 
Buramn yazm yagmurlan, kl~ kar 
sulan vadilere seller gibi akar. Derin 
ve dar vadilere akan sular, bendlerle 
durdurulur. tlkbaharda sular birlktp 
te bendlerden tafmaya baflayinca, 
duvardaki oluklar a¢ir. Sular, kilnk
lerle istenilen semte aklbllr. e&yed yol 
iizerinde akmt1ya engel olacak bir 
vadi bulunursa, vadinin bir sathi ma
ilinden obilr satlu malline kopriller 
yapllarak suyun g~mesi kolayla~tm
hr. i~te bugiln italyada, tspanyada, 
Yunanistanda, Anadoluda. tstanbulda 
gorillen su kemerleri, bu nevi k<Sprii
lerdir. 

Fakat Arablar daha bqka tilrlil dil
filndiller. Birlbirtne baglanan boru
larda suyun daima ayni seviyeye ~1-
kacagiru anlachlar. Suyu vadinin blr 
tarafmdan lndirdller, obilr tarafma 
borularla ~1kardllar. Su, obilr sathl 
maile kolayca gelebiliyordu. Fakat 
oradan da gayet agir aklyordu. Bu
nun da ~areslni buldular: Su yollan
na muhtellf mesafelerde suyun birik
tigi dag sirtlan boyunca bacalar yap
blar. Fakat mesafe uzadlk~ ve su 
uzun vadilerden gei;tikge, biitiin akm
t1yi gec;;lrecek bacalar a~manm imkin
B1zhgm1 gordiller. Bu sefer, klrgir su 
terazileri yapt1lar. Bu terazilerin te
peleri suyun umumt seviyeslle blr tes
viyede idi. Sular buraya gelince, mil
yazenesini bulur, orada ufak bir mah
zene birlklr, oradan tekrar borularla 
•giya akard1. Bu terazller, suyun 
geldi~ su kemerlerinin yiiksekliginde 
yap1l1rd1. 

Tilrkler istanbula geldiklerl zaman, 
Romahlardan kalan su kemerlerini ve 
.u terazuerlni hazir buldular. 

Filhakika Bizansta en eski ve en 
mi.ihim su yolunu yapan, imparator 
Kostantindir. Bunun ic;;in Belgrad or
manmda alt1 bilyilk bend varch. Bu 
bendlerin en bilytigu bin hatveden 
fazla uzunlukta ve 8 - 10 milyon hat
n mikAb1 su alacak bir geni~likte idi. 
Su yolu, KA.gtdhane civannda, bugiin 
en zarlf su kemerlerinden sayllan blr 
kemer ilzerinden gec;;erdi. Daha uzak
ta, hepsinden yilksek Jiistlnien su ke
merl vardl. Bu kemer o kadar saglam 
JaJ>1}mlfb.r kt, SUJU 90 - 100 hatve 

Blnhlrdlrek 

bir am bile yikamanufbr. 
Bizans imparatorlan, 1stanbulu su

suz blrakmamak i~in. fehir dahillnde 
bol mlltdarda au bulundurmayi da1ma 
gaz <Snfinde tuttular. Bunun i~ de 
~hir dahilinde etra:h duvarla ~ 
gayet bilyilk ve tlstil ac;;ik sarru~larla 

gayet zarif mermer veya granit dtrek
lere istinad eden kemerlerle yeraltl 
sarru~lan yaptumaktan gerl durma
chlar. ifte, Qukurbostanlarla Yereba
tan sarayi ve Blnblrdirek bu 88.l'lll~
lann en mefhurlandlr. Ve buralara · 
gelen sular da, yukanda anlatlldlli 
tarzdaki su kemerlerile getlr11miftlr. 

tstanbulun en mefhur au kemerl, 
Valens au kemerldtr. Bu kemer, tstan
bulun utlrunu deAiftirecek derecede 
yiiksek ve muazzamdlr. Bu kemer hak
klnda bit· rlvayet vard.Jr: VakWa Bal
keduan yani Kachkoyiln IUl'lan nze
rinde blr tq bulunmuf. Bu tqm 11ze
rinde fU yam varmLf: chtanbula suyu 
fehrln 1urlan nakledecek.> Bu tqtak1 
yazidan ne demek tstenildtlt blr tilrltl 
anl&fllamaDllf. Bir milddet soma, 
Kadlk6y tmparatorun gazabma utra
mif. Du.,arlan yiktlnlm1f, btlton D"al
mezest B1zama get1rileret blr ~k abt
delerln, ve ezcttmle, Valens au kemer
lertnln lnpmnda ku1Jan1lm1f, ve yam
mn manam lfte o zaman anlq:ilm•f ... 

lstanbulda &Olk ve yeraltl 88.l'lll~
Ianna IU, bu kemerden gellrdl. O za
manm lttkadma gore, • olanlann 
blr mabzuru vanb: 1stanbul Ye cln
nna ~k leylek pllrdi. Bunlar yi1am 
yakalarlar ve eberlya UQUP gMtlrtlr
ken alDJ.anndan suya d11ftlrilrlerdi. 

O zamamn lmparatoru bu mahzu
ru ortadan kaldlrmak I~ mefbur st
hirbaz Apollonlusu <:~ Pilargo
nium denilen blr stttun Inf& edilm1f. 
Uzertne karf1 karflya Q~ leylek reSJn1 
konulmUf. Bu twam sayeatnde tehir
den leyleklerln ~mBSl temin edile
rek suyun temJzllil muhafaza edile
bilnlif ... 

Bu leylek blmmmdan EYllya <:eJebl 
de babaedtyor: 

cAlb mermerlerin blrlnde Bokrata 
mensup blr leylek resm1 'f&rdl. Bu ley
lek rilzglnn laneslle sad& urdukta 
Dersaadette ne lradar leylek 'f1LI' lie 
hellk olur ldi. JWl tatanbul 191'8 

leylet bulnnmaz ve Aflyane yapmaz. 
UJdn Eba By(ib Ye O'aldldarda p
tur.:t 

TQrkler, istanbula geldiklert zaman, 
bu su kemerlerinden ve su terazllerin
den iatifade ettiler. Fakat bill.hare 
fstanbulun camilerine, ~eFtelerine ve 
bamamlanna lilzwnu olan suyu te-

' min i~in yeni yollar yapblar. A~ sar
m~lan bostan, Binbirdirell de lpllkhane 

makanunda kullandllar. Burada dai
ma yahudller ve ermeniler lplik bu
kerlerdi. 

Binbirdirek ylrmi bin hatve murab
bamda ldi, ve blr rnilyon 1ki yiiz otuz 
yedi bin hatve m1kAb1 su ahrdl. Bu au 
istanbul baJlnn1, on bef giln kadar, 
fcabmda suauzluktan Jrurtarabilfrdf. 

Sarmcm atltunlan ttzerinde gayet 
derin kazJlm1f yazllar varch. Bu yazi

Jardan birl fUdur: Euge Philoxena ya
nl cBellm, yabancllann dostu>. Fil
ba'ktka bu 88.l'lll~, Bizans imparator
lan zamanmda, yabancllann kullan
man 1~ yapllmlf. Onun l~ln buraya 
Phlloxenos nami vertlmektedir. 

:bdnct :Mahmud zamarunda, Galata, 
Beyotlu, Tersane, Kasnnp• ve ci
ftrlDlD auyunu tern.in eden bendin 
su1an yetlfmez bir dereceye gelmif. 
O zamanlar istanbulda bulunan ma
l'ef&l Moltke diyor kt: 

cBu yi1 htlktlm siiren kurakhk ytl
zilnden susuzluk bir kat daha artb. 
Ve Hilnklr yeni bir bendin nereye ya
pllmaSl llzun geldiguu saray nazm 
vamtasile bana aordurdu. Bunu keflf
te hi~ ki1~1Qk ~edim; fakat yenl 
aarm~ar inf& etmektense, eski sar
m~lann isttablID biiyilltmeyi daha 
maku1 gordtim. ~t naz1n umu
m!sine istanbul sarmc;;Ianrun yine es
kiden oldutu gibi kullamlmas1Ill, blll , 
1atisna biltiin mecralann koldinden 
tam1r edilmestni, surlar gerisine daha 
blr ~k havuzlar kazilmasnu tekUf et
tim. Fakat g6rllnil~te bu kadar basit 
tefebbilsler TQrklerin ho~anna git
mez; onlar htlnkAra daha biiyiik fey

ler gasterebilmek isterler; yen! blr 
ki>fk ve bir ki1fad merasimi onlar i~in 
daha lilzumlu feydir. Yanm milyon 
talere mal olacak yeni bir bend 1nf8.S1 
belld de daha ~k ho~a gider.> 

AhmedRefik 

1 

Kills '(Aqam) - Ka18DJD BlbeyU nahiyulnde bGyilk bir okuma hevesl 
vardll'. Yeni kuru1an ilk okul blnam fhtiyaca kAt1 gelmemektedir. Nahiye 
mildOril B. :lhlan Brdal Jdtyttn Iman Te ldmaeslz1erin de ukuyabllmesl lgln 
p ~· YuJamdatl IEdlnMte imWlan on W 
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Atina mektuplar1 

Metaksas kabinesinin 
15 giinde gOrdiijii itler ----_,;;::::::.__ 

I1~i ve ~if~iyi memnun etll!ek i~in al1n~n 
tedbirler, bayat bahal1I1tile miic~d~le 

Atina ( Husu
l! muhabirimiz
den) -M. Metak
eu Yunanistan-

• da Parlmanta-
rt.m rej1mlni llg
vedecek diktator
Hllil illn ettikten 
sonra, ~mdiye ka- ~ 

dar halkm ~aye
tinl mucib olan 
muhtelif pilrilzlil. 
meseleleri hallet
mek ic;;in dot elle 
ife sanlch ve itiraf 
etmelldir k1 on bef 
&'f1n zarfmda bir 
OOk meseleleri hal
letmege muvaffak 
oldu. 

Biitiin gazete
ler, ister Venize
llst, ister koyu kral-

M. Metaksas emlrberile beraber 'bqvelllet blnasma 
girerken 

c1 olsun M. Metaksasm bu sert icraa
tuu bilyilk bir takdir ve tasvib hissi 
Ile kar~amakta ve bu ~kilde devam 
ettiii takdirde Yunan bilnyesini sar
an siyast hastahklan az bir zaman
da tedaviye muvaffak olacagiru itiraf 
etmektedir. 

il!ELE MESELESt 
M. Metaksas, son tebeddiilQ hakll 

gijstermek i~in komunizm tehlikesini 
tlerl siirmil~Ui. Binaenaleyh M. Me
taksasm ilk i~ memleket ic;;in miiz
min bJr derd tefkil eden amele grev
lerinin sebeplertnl ortadan kald1nnak 
oldu. Bunun i~in de 1ki c;;areye bq 
vurdu. Evvela amele ve patron mu
rahhaslanm topllyarak i~c;llerin as
garl iicretini amelenin lehine olarak 
artt1rmak suretile tayin etti. Patron
larla amele murahhaslanna kollektif 
if kontratlanm fmzalattlrdlktan son
ra grev serbestisini kaldlrdl ve c;1ka
cak ihtillflarda hilktimetin mecburt 
hakemligi esasuu koydu. Bu sayede 
hem ~ller tatmin edilmlf, hem de 
grevlertn tekerriliiine sebep olan giln
delikler ihtilif1 ortadan kaldmlm1t-

. br. 

HAYAT PAHALILI(iI 
Halkm ve bilhassa i~ilerin en ~ok 

flklyetini mucib olan meselelerden 
birl de hayat pahahbgt idi. Yunanis
tan, BaJkanlann en ucuz memleketle
rtnden birl olmakla beraber, son za.
manlarda hayat pahabbg1run burada 
1ki Uc; nisbetinde artmas1, ~ikiyetlere 
sebebiyet veriyor ve bu f1rlayi~ ihtl
kAra atf ediliyordu. 

Biikllmet, pahahllga nihayet ver
mek !~in bir kararname Defrettl, 
bu kararname mucibince esnafm top
tan ve perakende sati~lardan alacak
lan azamt kAr nisbetini tayin etti. Bu 
muayyen nisbetten fazla kar alacak
lara da agir hapls ve pa!a cezalan 
koydu. Bu kanun mucibince esnaf, 
satacaklan mallann iizerinc fJat eti
ketleri koymaga mecbur tutulmu~
dl. Hilkt'.imet milfett~leri, miltemadi
yen fiatleri kontrol etmekte, muayyen 
nisbetten fazla klr alan ve ihtikara 
kallnpn esnaf1, derhal ciirmii me~ 
hud mahkemelerine tevdi ederek ce
zalandmnaktachr. 

CQrmft mefhud mahkemelerinde, 
muhakeme usulu <;ok baslttlr. Bir eel· 
Bede vertlen kararlar kattdir. Bu cilr
mil mefhu'd mahkemelerlnin esnafm 
fhtlklnna blr sed cekmek ic;;in gordil
ltl rol, ~k cezrt ve esash olmuftur. 

KAMBIYO KA(.1AK(.1ILI01 
Bfilrllmet, harice gizlice d6viz ~

mamm men i¢n ~k fiddetll tedbirle
re blU} vurmUf, bu maksetla blr ka
rarname de n~etmiftir. Bu kararna
me mucibince kamblyo alun ve satmu 
hakk1 ya1mz devlet bankasma verll
mlftir. Ellerinde efektif Ve yahut eek 
olarak kambiyo bulunduranlar, bunu 
b1r hafta zarfmda devlet bankasma 
tevdie mecburdurlar. Bankalar i~in 
de ayni mecburlyet vardlr. Harlee gi
deceklere verilecek kambiyo miktan 
da ~k tahdid edllmiftir. 

Bilkftmet gizllce kambiyo ahm sati-

helendigi baz1 borsac1lan, borsadan 
c1karmis., borsa muamelesl yapmak
tan menet~tir. Bu kanun hilAfma 
hareket edeceklere konulan cezalar 
~Ok &gircbr. 

K6YLttYE TOPRAK TEVZU 
Hilkiimetin en cok takdir edllen ha

reketi, toprakslz kOylilye toprak tev
Zil olm~tur. Yunanlstanda Makedon
yada Vardar vadisinde, Siroz ve Dra
ma ovalannda on kilsur senedenbert 
devam ed~n ~ok ge~ sub.ma ve ba
takll.klar1 kurutma amellyatl yapll
maktadlr. Bu kanalizasyondan ~mdi
ye kadar yiiz binlerce donilm arazl 
kurutulmu~ ve bu arazi hilkumete in
tikal etmi~tir. M. Metaksas, komiinlst
lerin toprakslz koyliller arasmda yap
tiklan tahriklta bir nihayet vermek 
i~ln meydana ~an bu toprakla
nn topraksu klSyfa ~ere tevzUne 
karar ve~ ve derhal tevzline de 
ba~lanufbr. . 

Komiinizm propsgandaSl, en ziya
de ~all Yunanlstanda koyliiler ve 
~Iler arasinda faallyette bulunuyor
du. M. Meta.ksasm bu tedbiri, bu pro
pagnndaya sed ~kecek ve koylill~rl 
yeni rejime d&ha ztyade baghyacakbr. 

Metaksas kabinesi topraksiz koylil
ye toprak tevzi ederken, hutfune~ 
koylillerin elinden satm almmi"1 olan 
tiltiinlerden haS11 olan temettuden 
55 mllyon drahmiyi tiltilncil k<Sylftl&
re dagitmaga ~br. 

AZAMI TASARRUF 
Yunan b~de ac;;lk miktan, ae

neden seneye artmaktad.Jr. Eski h~
metler tarafmdan bu ac;;1'1 kapatnu\k 
f~in almmi' olan tedbirler, neticesiz 
kalrms., a~1k miktan daha ziyade art
m1~tir. Hilk'O.met, bu a~1g1 kapatmak 
i~in azami Tasarrufa karar verm~, 

teka iid maa~lanm yeniden tetkik Ile 
tenkiha, lilzumsuz memuriyetleri lAl
ve, blr adamm muhtelif sebepler yii
zilnden devJet hazinesinden bu lfler 
J~in ayn ayn iicret ve D188f almak 
imkAnlaflID kaldmnaga karar ver
mi~ir. Mali_ye nazin yapllacak tasar
rufun bir mllyan g~eceglni temin 
ediyor. Hiikt'.imet bil~e bu tasarru
fa l.Jq vururken, ecnebt dalnlerle an
lqnuf ve matluplanrun yilzde Jmb
m Odemek i~in muvakkat bir anl8'Jll& 
imr.alam1ftir. ifte yeni Metaksas ka
binesinin on bet gilnde gordillQ en 
mfilli.m lfler. 1f ¥ 41 

EY, aparbma• ldnlama 
menlmlnde AK$AM'm 

ltUCUK ILANLARI 
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lspanyadaki dahili harbin 
giiliin~ safhalar1 da vard1r 

Her koyden geftikfe bayrak degi~tiren hir otomobil, 
30 sene evvelki elbiselerile sokaga fikan rahibeler 

Etrabnda kanh muharebeler olan Oviedo !'}ehri 

ispanyada ihtilfil ve dahill harp bir 
buguk aydan beri devam ediyor. 1J.d 
taraftan hangisinin sonunda gallp 
gelecegini kestirmek kabil degildir. 
Fakat ajanslarm hergiin vukuunu 
bildirdikleri muharebeleri, bizim bildi
gimiz ve cephelerde gordtigtimiiz mu
harebelcrle k1yas etmemelidir. ispan
yadaki harp, fecaatleri arasmda ~ok 
giiltin~ ve komik sahnelcri de bulunan 
bamba~ka bir muharebedir. Bunu an
lamak i~in ispanyadaki muhteli! 
harp cephelerini dola~~ gorm~ 

0lan bir Frans1z muharririnin intiba
Janm okumak kafidir. FrailSlZ mu
harrirl diyo1· ~i: 

- Koyden koye vaziyei sik sik degi
~iyor. Bir koyde fa~istler, otekinde ko
miinistler hakim. Hudud civarmda 
bir gezintiye ~lkan bir Fransiz grupu
nun bindigi otomobil, komiinistler ta
rafmdan durduruldu. Frans1zlar, kir
mlZl bayrag1 yukanya kaldmnca ser
best b1rak1ld1lar ve yallanna devam 
et tiler. 

FranSizlar, civar koyde de komu
nistlerin hakim bulunduklan zannile 
yollanna devam ederlerken f a¢st miif
rezelcrin atel?ine hedef oldular meger 
o koy fa~istlcrin elinde imi~. 
Ba~ka bir hadise daha anlatayim: 
Hentiz 14; y~mda bulunan bir milis 

neferi, ba~ka siyasi bir kanaatte olan 
bir ihtiyan yakahyarak: 

- Sen fasistsin. Onun i~in olecek
sin dedi. ihtiyar kanaatini degi~tir
meyince, ku~tik milis nef er!, bir asir 
cvvelki zamana mahsus pi~tovile ihti
Jan ag1r surette yaralad1. Bu koy hal
kmm rnilisleli, modern sil§.hlar mev
cud olmadlg1 cihetle 17 nci as1rdan 
kalma pl~tovlarla silahlanm1~lar. Yol
da gen\! bir milise rastladlm ve sor
dum: 

- Kag ya~mdasm' 
- On be~ ... 
- Nic;in harp ediyorsun. 

- Kendi f1rkam ve keyfim i~in. 
- Ne keyfi bu?. 
- Arkad~larla beraber Palas otel-

de yemek yiyorum. Hayat1mda ilk de
fa yeni ayakkabllar giyiyorum. Klzlar, 
~imdi bana dikkat ediyorlar. Muhare
beden sonra olanara flort JIB p1yorum. 
Hayat budur. Ya~aSin harp. 

- Ya olilrsen? 
- O zaman ya~asm olfun diye bagr 

racag1m ... 
30 SENE EVVELKi ELBiSELERiNt 

GiYEN RAHiBELER 
Madridde Fraru11z konsolosu 10 

Frans1z rahibesini kac;1rmak ve kur
tarmak istiyor. Fakat komilnistler, 
l"ahibler ve rahibelere kar~1 amanSlZ 
davramyorlar. Onlan bir gorseler der
hal kur~una dizeceklerdir. 

Konsoloshanede bulunanlardan biri 
konsolosa dedl kt: 

- Rahibeleri kurtarmak ve ka~1r
rnak icin tek ~are var. Onlara mutad 
kadm klyafetlerini giydirmek. Bu kl
yafetle nazan dikkat celbetmeden ka
~acaklar. 

Fakat on rahibeye giyclirecek kachn 
elbise ve fistanlan yoktu. 0 zaman 
rahibelerden biri imdada yeti~ti: 

- Bi21 bi.itiln heml?ireler, eskl blr 
anane mucibince manastira ilk girdi
girniz zaman, Sll'tmuzda ta~1dlg11mz 
elbiseleri muhafaza ediyoruz. Madem
ki ba~ giyecek elbisemiz yok. O hal
de onla11 giyeriz. dedi. 

Bunun ilzerine rahibeler valizlerini 
actilar ve 30 - 40 sene evvelki eski 
kostilmlerinl ~kararak sirtlanna ge
girdiler. 1900 modasi kostiimlerinl giy
mi~ olan bu rahibelerin Madrid so
kaklanndan ge~i~i, ihtilA.l ate~leri l~in
de kavrulan bu ~ehirQe gorUlecek blr 
manzara idi. 

BtR StGARA lQiN BiR KUR~UN 
ispanya dahilt harbinden ba~lta bir 

hadise de anlatayun: 
Sevilde ast bir asker, sigara i~mekte 

Bir k07lil otomobille giden milisleri sel8mhyor 

olan bir gence yakla~1yor ve= 
- Bana bir sigara ver diyor. 
Gene adam, askere bir sigara ikram 

ediyor. Ast asker sigaray1 eline almca: 
- Demek sen Murati markah ecne

bi mamuIAtmdan sigara iciyorsun ha. 
Ni~in ispanya tiitiinii kullanmiyorsun? 
Dur ben sana g6stereyim diyerek silll
hlm kaldmyor ve kendisine sigara ik
riun et~ olan zavalh delikanlmm 
kafasma bir kuqun slkarak onu yere 
cansiz seriyor. 

ihtimal k:i bu Asi asker, Oldi.irdtt~ 
adamm ilzerine egilerek bu faciaya 
sebebiyet verm~ olan sigara paketini 
maktultin elinden alnu~br. 

Bir gi.in Toledo ~rinin sokaklann
da dola~irken, ti.ifekler, mitralyozler 
giirlemege ba~ladl . Namlulan yukan
ya ~evril~ tiifekler ve mitralyozler 
evlerin pencerelerine kur~un yagdm
yorlar. 

Bu silah sesleri arasmda: 
- Bize a~ ettiler. Vurun onlan, 

oldfuiin evlerde saklananlan ... Va
veylilan yiikselmege ba~lad1. Nisbl bir 
silkO.net avdet ettigi zaman an
la~1ldJ. ki bu hadise, bir aske
rin elinde bulunan silah kaza
en patlanu~ bir ~ok bedbahtlar da bu 
silab. patlamasm1 kendi hayatlarile 
Odemi~er! 

l\IDHAREBE NEREDE? 

i~te ba~ka bir sahne daha ... 
Bir esir kafilesi, tahtelh1!1z polis 

miidtiriyetine gotiiriiliiyor. Esirler, 
idam edilecekler. Henilz uykudan u
yanlTll~ olan esirlerden biri muhaf1z
lanmn ~cfine yalvanyor: 

- Rica ederim ht~ olmazsa beni 
b1rakm da giyineyim. 

- Zahmete degmez. Gittiginiz yer 
iCin bu klyafet bile fazla ... 

Somo Sierra cephesinde bir Fransiz 
muhabiri, asi bir zabite yakla~arak: 

- Muharebe nerede oluyor? diye 
sordu. 

-Burada ... 
Bu cevap, muhabiri hayrete dii

~lirdii. Ortada muharebeyi andlracak 
hi~ bir ~ey yok. Top, silah mitralyoz 
sesleri duyulmuyor. Yalmz be~· dakika 
sonra semalarda biribirini du~tirmege 
ca,h~an ild tayyarenin dUellosunu gor
di1. 

iki tayyare biribirini di.isi.iremeden 
ufuklarda kaybolduktan s~nra uzun 
seyahatten ~ok yoruldugu i<;in yata
cak bir yer aranu~. Zabit, bir batarye
nin dibini kendisine gostermi~. Mu
habir, toplarm dibinde yatarak derin 
bir uykuya dalrm~, uyandlgi zaman 
merakla sormul?: 

- Daha top ate~i b~lamadl m1? 
Batar'Ya zabiti bu suale ~u cevab1 

vermi~tir: 

- Tabit, top ate~i heniiz ba~lamadl. 
Ba~lasayd1 uyuyamazdmiz zanne
derim. 

BtR KOl\'IUNiST NASIL KURTULDU? 

Sierra cephesinde Asiler Ferende
ra civarmda bir koy zeptettiler, koye 
girer girmez ~u emri verdiler. 

. (Devam1 ODUDCU tahifede). 
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Siileymaniye tamirabnd 
hatah i~ler vard1r 

U9 ~ evvel Bursada Ingiltere sefl
ri Sir Persi Lorenle, Ye~il ti.irbeye gir
~tik. Muhterem seflr ttirbenin kub
besine as.iliru" gill ~erbeti renginde, 
blr Avrupa yap1s1 avizeyi gostererek: 
.{Ne katil bir zevk sakatI1gidlr ki bu 
as11 renklerin ye~illikleri arasmda ~u 
mtinasebetsiz yabanc1 ~yi buraya 
yakl~tlrarak asm1$ .. ) demi~ti. 
Ge~en yil 1lkbaharda, bilhassa ftbi

deleri ziynret kasti ile Edil:neye bir 
tJie toplulugu tle gelmJ.~ olan Mis1r11 
prenses bayan Haticeye Selimiye ca
mUni gezdiriyordum, camlln bi.iytik 
kubbeslnl tutan sekiz bUyilk kemer
aen mihrap iistiine rasgelene, on do
Z'll:flCU asir Avrupa masnuatmdan bU
r1k bir avize as1h idi, prenses bu avi
zeyi gostererek elile gozlerini kapach 
ve: 

(Aman ne tahammiilfersa ~ey, rica 
ederim delft.let ediniz de bu mti.nase
betsiz ~eyi buradan kaldirsmlar .. ) 
demi~ti .. 

Bu krlstal avize hakikaten orada 
b1r sava~ kahramarumn boynuna aml
nu~ boncuktan bir gerdanllk s1ntkan" . 
11gi arzediyordu .. ~mdi soziln s1ras1 
gelmi1?ken ben de vazifemi yaparak, 
Trakyanm umumt milfetti~i sayin ge
neral KaZllll Dirikten rica ediyorumi 
Bu avizeyi oradan allp Edirne beledi· 
yesi salonuna hediye ederlerse gO.zleri 
tirmal.Iyan bu kotti goriinil{iten kur· 
tuluruz, hem piW.v yaglamr hem ~am
dan temizlenir .. fakat ben asll sozii
me s1ra getirmek i<;in bunlan hikayo 
edip ge~iyorum. 

Ti.irk abideleri tizerinde en mutekA
sit tahribat on dokuzuncu asirda ya
p1lm1~tir. Bu taU,ribatm bir klsnum 
kor kazma yapnu~tlr. Faka.t mfillim 
bir .klSnu da dinl gayretlerle f akat de
rln bir killtii.r dii~Uklilgti i<;inde boc~ 
llyan imarclllk hareketleri Ue yapll ... 
rm~trr, bu suretle A.bidelerin s1va ve 
badana ile asll giizellikleri kap~~, 
bin bir yabanc1 yamalarla berbat edll .. 
mi~tir. 

Bu avizeler i~i mesele bile degildir, 
bunlan blr mi.iracaat ve bir mtisaade 
derhal temizliyebllir. Fakat bu 1mar
c1hk yamalanm bir c;ok masraflarla 
yaptiklan gibi temizlemesl, sokrnesl 
de hayli masraf ister. Bunun i<;indir 
ki biz bunlan temizliyebilmek i~in her 
yeni imar hareketinde f1rsatlan ka
~1rnuyarak goz onilnde bulundurmaga 
mecburuz. 

i~te bu gorii~ ve kanaatimle, iki 
gun evvel tamir edllmekte olan abide
lerimizden StiJ,eymanzye camiine ug
radlm, basit bir bakl~la gorebildigim 
ii~ noktaya parmak taklyorum: 

1 - Sfileymaniye mina:re\erinin 
killah altma geleti bitirim yerlerinde, 
mimari girlandlar vardlr, ashnda. 
bunlru:m yerlerinde ldasik Tilrk tar
zmda panolar ve bu ~nolann i~inde 
firuze renkte ~iniler vardl. Abd.Ulme
cid zamanmda bir f1rtma lle killah
lar u~mu~ ve ta~ kismmdan da birazi
ni beraber u~urm~. bunlar derhal 
tamir edilmi9 fakat asll gibi restore 
edilmiyerek zamanm modasma gore 
buralara ta~tan girlandlar yap1lm~
br. Bu girlandlar Yunan mimarisinin 
Romaya, daha sonra Ronesansa inti
kal ederek en nihayet Avrupanm De
kadans mimarisi ile yurdumuza gele
rek i~te boyle varhg? ile iftihar ettigi
miz abidelerimizin en yiiksek minare
lerine kadar tirmanmak ~ankl1gllll 
gosteren eserleridir. 

O vakit bu girlandlar mi.narenin 
ikisinde ta~an yap}lml~. camiln diger 
minarelerindeki clnileri de umumt bir 
tecaniis it;in klrip dokerek bunlann 
ustilne de kuqundan dok:me sahte 
glrlandlar civilenerek as~t1r. Ge
<;enki tamiratta cvkaf idareslnden 
rica ederek bu minarelerden ikisinin 
kur~un girlandlanm soktlirdilm. Al
tmdan orijinal cehresi meydana <;1k
tI, fakat c;inileri yaptmlmadl.. ~imd.1 
ise kiilahlan degi~tirilen minarelerde 
ta~tan girlandlar vardlr ki bunlann 
kaldmlmadlgrm gordilm, ~ok arzu 
edilir ki bu miihim tamir ameliyesin
de oraya kadar ~lkilm1~ken bir kag 
ta~c;1 gundeligi ile Siileyn;ianiye gibl 
yiiksek blr Tiirk ~aheserine cehaletin 
elile yap11.Imi; bu yUz karasi, da siline
rek asllyeti ihya edilsin . 

2 - Siile 

Silleymaniye rninaresinde izalesi 
liizumlu yabanc1 girlandlar 

SiiJeymaniyede degi~tirilmekte olan 
diregi!l igretideki ba!?bgi 

ge~ tamir ameliyatmda bir fjey da
ha nazan dikkatimi celbetti: Camlin 
i!;inde sagdaki mahfelleri ta1?1yan di
reklerin aras1 gene Abdfilmecid za
rnanmda yap1lchg1 pek belli olan istil
siz bir desende bronz parmakllklarla 
ortillmi.i~ti.ir. Burada t;all~an ustalara 
parmakhklan kaldmyorlar zannede
rek sordum, hayir dediler; kalchrnu
yacag1z. Birisinin yerini degi;;tirece
giz ... Arkasmdan us\anm soziinti sa
kalll bir kayyum tamamlad1: Bu par
makllklar kaldmlamaz, \!ilnkti. camiin 
yap1ldlg? zamana aittir, dedi. 

Halbuki buralara konmu~ olan bu 
biiyiik bronz parmakllklar camiin ort
jinalitesi ile hie bir mti.nasebeti ol.m.i
yan ~eykrdir ve bilakis mimari tarihl
mizin al~al1~ devrinin ne oldugu 
belirsiz yamalarmdan birisiclir. Bu
nunla beraber Silleymaniyenin ii( mi
marlsindcki zenginligine adeta bir 
tahta perde olmu~tur, binaenaleyh bu 
firsa\ta bu parmakllklarm da derhal 
kaldmlmasm1 Hizumlu addediyorum. 

3 - Stileymaniye tamiratmda il~tin
cii bir nokta daha goziime batti: ~a... 

dJ.rvan avlusunda bir sakat direk de
gi~tirilmektedir. lki taraftaki kemer
ler miikemmclen igretiye alm~. 

miizeler idaresinden alman bir granit 
direk oraya getirilerek boylu boyuna. 
yatml~, bu yeni dirck biraz kalm
ca oldugu icin alt kaidesinden bir ka
n~ yeri ve iist kaidesinden de bir met
relik yeri inceltilcrek ortasi ~iskin bl· 
rakllrm!? ve boylccc yerine dikilecek
mi~ .. 

Ben ~mdiden haber vereyim ki bu 
direk bu halile yer ine konursa ebediy
yen gozleri tirmallyacak blr ~irkinlik 
nlimunesi olacaktlr. Kas1mp~adakl 

Plyalepa9a camiinde de boyle te1 .. bel
cesine uydurnlmu~ ortas1 ~i~kin mi.i
nasebetsiz direkler vard1r. Aradan bu 
kadar as1r g~tigi halde biz Piya.lcpa· 
~ayi tamlr eden mimara beccriksiz. 
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Allmed Nedim ka~larmm arasmda
ki iki beyaz k1h cunb1zla kopardl. Gil
zel bir tra~ oldu. Aynada saglanna ~oy
le bir goz gezdirdi. Hay allah cezasm1 
kaldlrsm ... Boyah saglanmn kok dip
leri gene beyaz beyaz gorfuunege ba~
lam1~t1. 

Kendisine son bir ~ekl dilzen ver
dikten sonra evden g1kti. Bugiln Selma 
ile bulu~acaktI. Selma olsun olsun da 
18-20 ya~mda, tam gen~iginin en gil
zel zamamnda idi. Vakm Ahmed Ne
dim kendisini gok iyi muhafaza etmi~ 
bir adamd1. Lakin Selma ilc aralarm
daki ya~ farkm1 dil~tindilkge bu derin 
ugm-um kar~smda b~1 donilyordu, 
gozli karanyordu. 

Ah ne olurdu. Bundan 30 sene ev
vel Selmaya raslam1~ olsay<l.1. Bazan 
kencji kendinc: 

- Hey gidi hey, derdi, 30 sene cvvel 
neydim ben yahu?. Ne korpe civan
dun .. ah 30 sene evvclki resimlc1im ol
sayd1 da Selmaya g0sterseydim .. 

Ne yazik ki, 30 senc evvelki birgok 
resimleri arkada~1 Siileyrnanda idi. Ne 
resimlerdi onlar... 0 zaman bu glizel 
resimleri Ahmed Nedim ne kadar be
genmi~ti. Begenilmiyecek ~eyler de de
gildi ki... <;1kardlg1 resimler o zama
nm geng klzlan, geng kadmlan tara
fmdan Silleymaniyedeki konaklarm
dan, sofadaki konsolun aynas1 oniln
den gizlice ~mhrd1. Lakin Ahn:cd 
Nedimin o kadar istemesine ragmen 
ihmalci Stileyman bir tilrlti bu genc;
lik resimlerini gondermemi~ti. Halbu
ki bunlar Ahmed Nedime ne kadar la
zundl. Eline gegerse bu resimleli teksir 
ettirecek flort cttigi kadmlara birer bi
rer gosterip: 

- ~uraya bakm ... diyecekti ... i~te 
ben boyle ~aheser bir delikanllydlm. 

Fakat hmzir oglan Silleyman ... 
Gondermiyordu ki, resimleri ... O glinli 
Selmayi Uk defa olarak ko~kliniln bah
~eslnde bir ~ay igmege razi edeblldi. 
Selma bahgeye girlnce Ahmed Nedim 
bemen gen~ bir adam gibl ziplayark, 
mcrayarak ko~tu. Bir ~lk masa getlrip 
fistilnii ~i~eklerle donatti. Fincanlari, 
j>astalan getirdi. Tam ~ay i~erlerken 
~ak yanlarma yaklWitI. Ahmed Nedi
ine: 

- Sabahleyln siz yokken blr arka
'1~miz geldi. Sizl bekledi.. bekledi.. 
kelmedi~zi gorilnce gitti. Bu paketi 
bll'aktI. 

'.Ahmed Nedim paketi a~ti. i~lndcn 
~Cilk bir albfunle bir mektup ~lkt1. 
Mektt1p Silleymandan<h Dlyordu ki: 

cA.ziz dostum .. 
1 :l~te isted.igin geni;lik resimlerini sa
pa getiriyorum. Bir klsmt da ba~ka ar
kad~Iarda iml~ .. hani bir soz vardlr: 
.•Gecmi~ zaman olur k1 hayali clhan 
C2eger .. > derler .. sen de bu resimlere 
bak bak da hayall clhan degen gegmi~ 
zamanlan hat1rla .. > 

Ahmed Nedim bilyilk bir heyecanla 
albiime sartld1. Vaktilc o kadar begen
digi, biri;ok kopyeleri kadmlar tarafm-

• 
KA 

Yaznn: iSKEl\'DER F. SERTELLt • 
- Ben oyle blr kadm seviyorum ki.. 

onu elde etmeme imkan yoktur. Ar
tlk camma yetti bu a~k. Olmek, en 
kcstirme bir kurtulu~ yoludur diyor
lar. Ah, ke~ki ibr,himin yerine ben 
gitseydim .. neden itiraz ettiniz hepi
niz bir agizdan? Kurtulmu~tum ~im
di ben ... 

- Kimdir bu sevdigin senin? 
- Bir sarayll .. 
- Olur ya. Ka~mrdm nihayet onu. 

Kavu~urdun sevgili11c .. 
- Ka~rrmck m1? i~te bu miimkii!l 

degildi. Padi.µh onu Q1ragan sarayin
da haps~tmi~ti. Ben nas1l girebilir
clim oraya? .. 

- .Air.ma beceriksiz bir adamm1~sm 
be sen de. insan ne yap1p yapar, kai;1r
manm bir yolunu bulurdu. 

- Elime kai;1rmak f1rsat1 dti~mcdi. 
Hem o benl tamm1yordu da. 

- Kendi kendine gelin gilvey olu
yorsun desene? ... 

- Onun gibl bir ~ey. Fakat, onu ne 
kadar seviyorum bilsen. istanbuldan 
g1ktJgim gilndenberi gozilme uyku gir
miyor. Hep onu, yalmz onu dil~i.inil
yorum .. ah benim iahin bak1~ll Gillce-

dan konsolQn ontinden i;ahnan gen~lik 
resimlerini gormek i<;in son derecede 
sab1rs1zlamyordu. 

ilk sahifeyi agmca ~alad1. 30 se
nedenberi gormedigi bir resminin kar
~ISmdayd1... Ka~larm ustilne kadar 
ge~mi~ bir fcs .. kulaklanna kadar u
zanan k1vnk palab1y1klar ... G1rtlagm
da kuyu ~emberi gibi kocaman bir ya
kallk ... 

Selma kahkahasm1 zaptedemedi: 
- Ay .. dedi.. cBenim geni;lik resim

lerimi bir gorseniz, dediginiz resimler 
bu mu? .. aman yarabbi.. altmdaki ta
rihe bakm1z tam 30 senelik .. o zaman 
25-30 y~mda varnu~m1z .. i;;u b1y1kla
ra bakm bir kere ... 

Ahmed Ncdim hayretten bir ~ey soy
liyemiyordu. 0 vakitler o kadar begen
digi, herkesin o kadar ho~una gittigi 
bu gen<;lik f otograf1 ~~di goztine ne 
kadar sak1l gori.inUyordu. Zevkle1 ne 
kadar da degi.~mi~ti. 

Selma: 
- Size bir ~ey soyliyeyim mi? dedi. 

O zaman daha i;lrkinmi~iniz. Bu kos
koca b1yiklar, bu ka~lara kadar inmi~ 
fcs, bu kuyu ~cmberi gibi yakal1kh a
dam nerede? ~imdiki matru~, medeni 
tavirll adam nerede? .. 

Ahmed Nedim: 
- Camm bu resim en f enas1 .. dedi .. 

~imdi daha glizellerini goreceksiniz .. 
Bir sahlfe daha geviI·di.. vay, vay, 

vay .. gene pala b1yiklar kulakta .. bu se· 
fer gozde de bir kelebek gozlilk .. hem 
de mavi.. kordonu da kulagm arkasi
na atilm1~ ... Bunun tarihi de 30 sene· 
ilk ... 

Selma: 
- Aman .. dedi, ba~ka birisi gO.ster

scydi dlinyada bu resmin sizin oldu· 
guna inanamazdm .. meger siz ne ka
dar da ya~ll imi~iniz .. 30 sene evvelki 
halinize bakm bir kere ... 

Ahmed Nedim ~mdi Selmamn yil
zline baklyordu. Bu 18 y~mdaki gen~ 
klz, bu e~ki fcsli, kelebek gozlilkli.i, ku
yu <;emberi yakalI, pala b1yikh eski za
man resimlerinc adeta askeri milzede 
Yenii;eri klyafetlerinl, yeni<;e1i man
kenlerini seyreden bir ~ocuk hayretile 
baklp duruyordu. 

Hattft Ahmed Nedimin ~ok uzun b1-
y1kl1 bir resmini gorlince saf saf sordu: 

- Bu dedi Mahmud ~evket pa~aya 
ne Iradar benziyor... Siz Mahmud 
i;;evket p~adan bilyiik milsilntiz ... 

Ahmed Nedim bu resimlerden ne
ler funid etmi~ti. Bunlarla ne canlar 
yakacaguu uumuyordu .. halbuki neti
ce ne kadar aksi <;1km1~ti. 

Adeta biran ii;inde Selma ile arala· 
nndaki y~ u~urumu atlamlmaz bir 
tarzda ikisinin ontine a~1hvermi9ti. 

Selma: 
- Miisaadcnizle .. deyip kalktl. Ah-

Ncdim cevap verdi: .\ 
- Gi.ile gille .. 

Ahmed Neclim bir dal1a Selmayi gfa. 
medi. Eski resimleri tamamile yakti. 
Yalruz paras1z, z1pir bir arkada~mda 
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malcigirn! ... 
- Adi da (Gillcernal) demck, oyle 

mi?. 
San Osmanm gozleri sulanm1~t1.. ba

~rm salhyarak ilbe etti: 
- Igim ne kadar yan1yor bilsen .. 

kalbimin iistilndc bir y1gm ate~ var 
samyorum. Nerden de gordil onu kor 
olas1 gozlerim ... 

- Sevgilin padi~ah gozdesi desene? .. 
Ey, nas1l sevdin .. nerdc gordiin onu, 
anlat bakahm?. 

- Hcnilz gozden dil~memi~ti.. bir 
glin tcrsane Kethiidas1 beni bir i~ i<;in 
saraya gondermi~ti. <;ok genc;tim o za
man. 

- ~imdi y~ll mISm sanki? Hala bir 
klz gibi gen~ ve gi.izel bir erkeksin ! . 

- Eh .. ti~ y1l once daha gene;, daha 
yakl~1hkl1 idim. Beni harem dairesin
de beklettiler .. sadrftzam gelmemi~ti 

henilz. i~te bu sirada pencerede onu 
gordilm .. bir harem agas1 yamma so
kularak: cBadi~ahun1zm biricik goz
desi Gillcemal pencereden bak1yor .. 
sakm b~m1 o tarafa i;evirme. Boy
nunu u<;ururlar kan~mam ha!) dedi .. 

AK$Al\I 

Siileymaniy 
tamirat1 

(Ba~ taraf1 8 inci sahiif ede) 
zevksiz demekte tereddilt etmiyoruz. 
Cumhuriy;et devrinde de bu hataya 
dil~mege tahammi.iliimliz yoktur, Sil· 
leymaniyedc degi~tirilmekte olan bu 
direkte de do~ru i~ yapm1~ olmak igin 
bir kac; ta~g1 gilndeliginln esirgenme
si anla~1lamaz bir ~eydir, yoksa deniz
den gegip te sandlkta rm bogulacag1z? 
Bu diregin de .klasik mimarl kaidele
rimize gore miikemmclen yontulduk
tan sonra y~rine konmas1m teklif edi
yorum. 

Son y1llarda istanbulda Beyaz1d ve 
Sultanahmed camilerinde yap1lm1~ 
tamirat ilmi bir gorii~ mahsulii olma
rm~tir. Bunun igindir ki bu camiler-

. deki tamirat izlcri gozlere batmakta
dlr. Bu goze bat:m ~eyler ic;in olan ol
mu~ diye susuyorum, fakat bundan 
sonra bu hatall yi.irilyil~iln diger abi
delerimizde dahi devam ve tekerrilr 
etmesine tahammill edilemez. Klasik 
abidelerimizin tamirat ve restorasyon 
i~inde fevkalade hassas bulunmak 
mecburiyetindcyiz, bununla beraber 
bu gibi tamirat ameliyelerinde abide
lcrimiz i.izerinde gei;mi~in sana t ve 
tarih hatalar1m da temizlemenin bize 
bore; oldugunu unutmamahyiz. 

l\limar: Sedat <;etinta5 

Nobetc;i eczaneler 
~i~li: Osmanbeyde :;>ark Merkez, Tak

sim: fstiklal cadesinde Kemal Rebiil, 
Beyoglu: TUnelde Matkovii;, Yilksek· 
kald.mmda Venikopulo, Galata: Top· 
i;ular caddesinde Merkez, Kas1mpa~a: 
Mileyyed, Haskoy: Aseo, Eminonil: 
Salih Necati, Heybeliada: Halk, Bil
yilkada: Halk, Fatih: Veznecilerde U
niverslte, Karagilmriik: Ahmed Suad, 
Bakirkoy: Merkez, Sar1yer: Nuri, Ta· 
rabya, Ycnikoy, Emirgan, Rumeli hisa
nndaki eczaneler, Aksaray: Etem Per
tev, Be~ikta~: Nail, Kad1koy: Pa
zaryolunda R1fat Muhtar, Uski.i
dar: ittihad, Fener: Fenerde 
Emilyadi, Beyaz1d: Kumkap1da Bel
kis, Kilc;i.ikpazar: Hasan Hulusi, Sa
matya: Samatyada Qula, Alemdar: 
Ali Rlza, ~ehremini: Topkap1da Naz1m. 

Beyoglunun rnerkez yerinde 
Terzi, moda atelyesi, doktor 
yazihnnesi veya ikametgah 

olmnga elveri~li dort oda, mutfAk 
ve banyoyu havi bir daire kirahktir. 
latiklal cnddesi (~1k) sinemn111 kar· 
1111smda 1 5 6 numarah clstiklal a par· 
tim1m1 k1to1c1sma muracaat. -----birka<; genc;lik fotograf1 kallm~. ~im

di bu paras1z arkad~: 
- Kari~mam b1y1kl1 resimlelini ka

dmlara gosteririm .. diyerck Ahmed Ne
dimden bol bol para gekiyor. 

Ahmed Nedim genclik resimlerinin 
kimseye gosterilmemesine mukabil ke
senin agzm1 adam akllh agm1~ ... 

(Bil yildtz) 

fakat, ben gozi.imi.in ucu ile onu iyice 
seyrettim. ~t..e ilk ate~ o gi.in di.i~til 

igime. Ondan sonra iki def a daha sara
ya gittim. Ve onu uzaktan gozetledim. 
Kafir kadm bcni gorilnce pencereden 
bilti.in cndarnilc sark1yor ve pembc te
nini bana gostermekten cekinmiyordu. 
Ah, onu son gordilgilm giin nasll olup 
da r;tldlrmad1guna hala ~~1yorum. Pa
di~ahla beraber has bah<;ede dol~ma
ga i;1kacakm1~. (Altmtop) kameriyesi 
albnda :-ai;Ianm doki.ip oturdu. Of .. be
ni soyletme art1k. Ben olmeliyim, Mu
ratc1g1m! Ben onsuz y~yamam .. Gill
cemal bu son gori.i~i.imden sonra, saray
da i;ok kalmad1.. Sultan Selimin gO
zilnden dil~tii .. <;iragan sarayma at1l
d1. 0 gilnden beri ben de blr zindanda 
ya~1yor gibiyim ... 

••• 
FU.AN~ESKA ADAYA ~JKINCA .. 
Kara yclkenli kad1rga kayalann a

rasmdan yav~ yav~ kilciik limana 
girdi.. yelkenleri indirdilcr .. ve demir
lcdiler. 

Geccki futmadan eser kalmam1~ti .. 
Sularm ustilnde hafif bir ~Irpmt1 

bile yoktu. 
Sahilde ko~u~an yerli ballk<;llann 

seslerinden ba~ka bir gilriiltii i~itilmi· 
yordu. 

Yunus reis <;ok yorgundu .. Kara Ali
yi <;agird1: 

- Haydi yanma levendlerden bir-

Sahife 9 

Sokakta dii~iip a~ 1ktcln 
Olen milyOner kad1n ! 

Bircok ko~kleri, apart1manlar1 oldugu halde 
bir izbede oturmakta imi~ ! 

Nev York ~ehrinde hasisligtn ~ok 
feci bir ni.imunesine rastlanrm~, alt
nu~hk ihtiyar bir kadm sokaklarda 
olii olarak bulunmu~tur. ihtiyar kadl
nm cesedinde yap1lan otopsi netice
sinde agllktan Oldilgu meydana ~1k
nu~tir. Bunun ilzeline zab1tamn mec
hul ihtiyar kadmm hilvviyetinl mey
dana ~1karmak igin ya.pt1gi tahkikat, 
hayrete ~ayan neticeler vermi~tir: 

Aghktan Olen ihtiyar kadmm, Nev 
York ~rinde ve civannda yedi muaz
zam ka~esi bulunnn Betty Grin na
rrunda milyoner, fakat son derece ha
sis bir kadln oldugu anla~1lm1~t1r. 

Zab1tamn tah'l~ikatma gore bu cim
ri kadm, Nev Yorkta yedi muazzam 
apart1mam bulunmasma ragmen faz
la varidat almak icin kendi apartuna
nmdn degil, haftada bir dolarllk ilc
retle bir izbede oturuyor, fakat ev sa
hibine iki dolar borcu oldugu cihetle, 
bunu Odememek i<;in sokaklarda ka
l1yordu. 

Milyoner ihtiyar kadmm cimriligi 
hastallk derecesinde bir ~kil alllll~, 
kadm daha henuz uc y~nda blr ~o
cuk ikcn para biriktirmege ba~lami~t1. 

Madam Betty otuz ya~mda lken 
miralay Grin ile evlenmi~ti. Fakat ka
dm, hasisligi yil.zilnden kocasile ge<;i
nememi~ iki sene sonra kocasmdan 
bo~nd1ktan b~ka zavallmm blitiin 
scrvetini de almaga muvaffak ol
mu~tu. 

Bo~anma kararmdnn bir kag ay 
sonra miralay Grin bilyilk bir sefalet 
i~inde klvramrken bir glin caddede 
eski kansma rast gelmi~ti. iki glinden 
be1i paras1zhktan agzma blr lokma 
ckrnek koyamam1~ olan zavalll Grin 
cski zevcesinden kanum doyurmnk 
icin bir dolar istemi~ fakat kendisin
den ~u cevab1 alm1~tir: 

- Bir dolann bliyi.ik bir k1ymeti var. 

Bunu sokaga atamam. 

Betty ilk kocasmdnn bo~and1ktan 

s0nra ikincl defa evlenmemi~, para 
biriktirdik<;e biriktirmi~ ve servetin~ 

bir ka~ milyon dolara ~1karmaga mu· 
vaffak olmu~tur. 

Hasis kadm, elbise paras1 vcrmemek 
igin gcceleri kap1 kap1 dola~arak gi
yecek elbise vcsairc dileniyor ve bun
larla ihtiyac1m temin ettikten sonra 
art1klanm da eskicilere satarak para 
kazamyordu. 

Sokakta cesedi a<;hktan Olmil~ ola
rak bulunan illtiyar kndmm hilvviyeti 
tesbit cdilince Nev York vergi dairesi 
meseleye vaz1yed etmi~ ve bu milyoner 
hasisin 100,000 dolar vergi borcu oldu

gu anla~1lm1~t1r. 

ka~ ki~i al.. karaya g1k ve yerlilere hig 
kimsenin korkrnamasm1 sbylc. Etraf1 
da ~yle blr kolac;;an ediver. Adada ya
banc1 ve tehlikeli bir kimsc var m1 
bakallm?. 

Frani;cska sevincinden <;1ld111yordu. 
Gece gordligii korkulu ri.iyadan son

ra, nihayet giine~e ve sahile kavu~mu~
tu. 

Kara Ali derhal yanma iri yan Ie
vendlerden be9 ki~i alarak sahile c;;1k
tI. Yunus reis de kamarasma giderek: 

- Mtijde yavrum .. i~te sana vadet
tigim cennete geldik. 

Dedi.. yorgun fakat n~eli bir tavir
la sevgilisinin boynuna sarlld1. 

- Bundan sonra yalmz benfmsin .. 
yalmz benim olacaksm, Frangeska! Bu
rada ne sana goz atacak bir padi~ah 

var .. ne de beni taciz edecek Piyale pa
~a ... ~imdi onlarm ikisi de bizden i;ok 
uzakta. Ve biz burada ba~un1z dine;, 
kalbimiz rahat .. biiyi.ik bir emniyet vc 
huzur iginde ya~1yaca~z. 

Frangeska: 
- Hazirlanal1m m1?. 
Diye sordu. 
Yunus b~1m sallad1: 
- Elbette .. belki bir saat sonra ada

ya i;1kacag1z. Hele biraz oturallm .. kar
mm ac .. c;;ok yorgunum. Gece yar1sm
dan sabaha kadar f1rtmalarla nas1l 
bogu~tugumu gordi.in ya!. 

Frangcska kahvalt1 hazirlad1 .. 

Betty Grin 

Milyoner madam Betty Grinin ya
kmdan uzaktan mirasma konacak hie 
blr akrabaSI bulunmad1gi cihetle, bil
tiln serveti devlete kalrm~tir. 

..............•......••....••••.•.......•.•••• , 

Dilnya Nimetleri <Andre Gide> in 

bu mtihim eseri A vni insel tarafmdan 
aslma tarn bir uygunlukla lisamm1za 
~evrilmi~tir. Bu ~aheseri karil~mizc 

tavsiye ede1iz. Her kitapg1da bulunur. 

YENi ADAM 

139 uncu sayis1 <;1kt1. Bu sayida is
mail Hakkmm cMUrteci imi~im>, cHa-
yat i~lendigi z:iman glizel olur> ve 
cinsanlar kh.ibil> ba~hkh ii<; yaz1S1 
cUlakln emperyalizmin kritik daki
kalan ba~hkh giizel cti.idii> LConardo 
da Vinci iizerine bir tctl'Jk, Stefan 
Zweigin Freudundan tercilme. Yeni 
Sovyet aile kanunu iizcrine tetkik 
Carrado Alvaronun cKoca-. adll hika-
yesi, K1sa tetkikler, memlcket, d1~ sos
yete. ilim, teknik, sanat haberleri, blr 
c;;ok resim ve kariknti.ir vardlr. 

- Adanm ncresinde oturacagiz? 
- Buras1 b~tan ba~a bizim demek-

tir, Fran~eska! Neresi ho~umuza gider· 
se orada otumruz. 

- Gemiyi bo~ mu birakacaksm?. 
- Hay1r. Gemide Kara Ali yatacak. 

Ve bi.itiln gemiciler nobetle gemide ka
Jacaklar. Zaten bir iki gtin istirahat 
cttiktcn sonra onlan denize c;;1karaca
gim. Benim gemicilerim bizi burada 

ai; b1rakrr.uyacak kadar i~giizar, fedakar 
insanlardlr. 

••• 
Bir saat bile silrmedi .. Kara Ali c;ar

gabuk dondil: 
- Ada bo~ denecek kadar tenha ''e 

yabanr1 hie;; kimse yoktur .. hemen c1ka
bilirsiniz!. 

Yunus reis bu habcri almca geni~ 

bir nefes ald1: 
- Korsanlardan hii; kimse ugram1-

yor mu buraya acaba?.. Sordun mu 
bunu da yerlilerden?. 

- Sordum .. lie;; yildanberi ki.i~lik bir 
yelkenli bile ugramanu~ adaya. Herif
c;;iklerin insan yilzil gordilgii yokmu~ 
c;;oktanber1. 

- Oh .. ne alft. i~te, kendi evimize 
gider gibi gidecegiz. Ben zaten bura
ya hig bir korsan gcmisinin ugramad1-
gim biliyordum. Taliimizin b1ze bu ka
dar yard1m edecegini ummazdtm. Bu 
gece hayli tehlike gec;irdik amma, se
lamete eri~tik nihayet. (Arkas1 var). 
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mue1 terfi eden subaylar1n 
isimle ni ne§l'ediyoruz 

Halli, Fuad ttskildar, Kenan tstan
bul, Siireyya Bolu, Refad ttskildar, 
Cahid, Necatl tstanbul 

Muha1'ere ~ binbafl· 
Ilia tern edenler. 
~SelAnlk. 

.......... ......enlliinden 1iisltllfl
bia tern edenJer: : 

Vahc:leddin Beflktaf, :lrtan Sellmlye, 
Saml Ba,put, SUphl Qmilka, BOanil 
Yanya, Bulast Amasya, Nurl tatanbul. 

Muhabere ..&elm~ tft· 
meaJlle tern edenler. 
~t. Sabahaddln, Kemal, Nev· 

zad, lbsan, FaZl1 tatanbul, Btem, 11n· 
ket ~ AbmeCl llarq, Babaeddtn 
B1,,,_., CllAl Jlemebr, PUrl Ulfa, .,.....Qii .... ~ .... tfM. 
dana, aea1edl1ln 1tatiiW. 

llarlta ~ Jis ..... 
tern edenler: 

Muhdidin Ankara, thsan Sellnlk, 
Ref8Cl ttakildar, Kadri istanbul, a. 
ftd Ankara, Cebbar tt~. g .... 
Ce9ad htanbul, Haan Mine lluDti 
O'skildar, Sa•Abaddln Manamr. 
llarlta~~ 

le terft e•enlec 
Ahmed Nlde, BDftl' ~ 
Saa,U hulllje 1f2's ........ 

llfnisfl'* terft llmteft 
Plkdirtme.. 

JitbMMtn Qanatble, tbrab1m Ka· 
num, Abdullah Debre. 

&sbrl fabrib yiiz ............ 
~tern edenler: 

Kemal AbaraJ. ........ . 
f1aldr A1lt.a1Ja s Unctl llDlf adll hltfm.. 
Ukten lktncl mufa, Cemll KemaUJe, 
Tevflk Veta il~Q suufa, Rtfat ~ 
bagnlr d&diincfl mufa, :lblan Bnal'! 
rum beflncl mufa, Necdet Vnad# 

lspanyadaki barbin 
aolonc safhalar1 

a1_..'itm! .. ~Clt81D1fat!J~terflmc~••~·~·:~'4;':" rt::r-:rr:.Bdrcl ... aleddln ma-~ ...... o'11rall blr 
kartim1z JUIYOr: Fuad Harput, SalAhaddin, Fehml 

istanbul. 
Bet'Dd muftan dirdbeil lllUfa ._. 

11 eien belap memurlan: 
eemn, "8Vket Brztncan, tamao .,. 

leymanlye, II. TeYflk, Tabsln !atanbal, 
lftyazl tstanbuL 

Altmca .._,,rs ~ tllfl 
alelller: 

Hakkl~ 
Mebm«d Sim&Y, Vull lllilllllllli 
1&n M. Em1n htanbul, Balda TOIJS, 
IJevld Antalya, Rulm Vel~, BO. 
nil Oeme, Numl Bline, KemaJ Ban
d.mm, HllDd fstanbal, AbdUJbamtd 
......... , Balllb T>entwll, VflJll Anb
Jdr, Latft Kemah, l'abreddtD x•.-. 
mona, Kami KQflda, Hebnwl Hanf, 
L6tft Brzurum, 1'url Xutamona, ,,._ 
Id M1uemr, Palk Anbn, Hurl DD-• ................ ~ 

On bef, y1rml gilndenberl Oedtkpa
f&da ~ tabak ~ BQuyor. 
Bu JOlcuiannm keyft yOdndeD 250 -
800 etUk blr maballe susuz kalmlfbr. 
Baik gQn1erdenberl IU lllrmtlll ~· 
mekWJdlr. BeledlJe IUlar ldareslnln 
ebemmiJeUe nazan dltkattnl celb
ederls. 

.1'919ii9nl19i ..... :·M•li!G]•& ~ ... Bamet 
.......... ..._.,.AbdaDab.Ya-

ada, Biial ··--· Jrerna1 Dinar, 8adla Ka,_.i, ibrahlm GOJDOfbane, 
Seyfeddin Enmum, Drem Bmll, 
lfureddln KIUI, 8ldJa Jlnlncan. ........................... 
..... k •'•r. 

I /nlaiaarlar U. MadiJrl•iiin•n: I 
1 - 282,90 lira ketif bedeUi Galata bak1a1 ... bir ll1llllUah ..... 

oluk ye cleret.i tamirab. 
2 - 222,41 lira ketif hedelli Cibali lmta fabriku1 ~- btua

da yapdac:ak hap.a~ 
3 - 208,45 lira ketif bedelli ICaba~a leYUUD n mluyaat pbe.a 

binu1nm 1ainmrclan aba bona ve dcrleria tamiriyle ketifte 1a.terllm 
cliier akaam pazarblda ekailtmeye konulmuttar. 

Eluiltme 15/IX/93AJ taribiae raatlayan uh siDti Mat 14 te x..Ntat
aa inhisarlar lnaz11D ye miibayaat tabesi midlrlQWeld allDI komie
yonunda yap1lacakbr. 

t.teldilerin ketifnamelerini 1irmek iizere hersiin .. pUarllk .... 
% 7,S sheame paralarile birlikte tayin olunaa sin ye aaatte ,.bmla 
.Oz& aecea komis1ona mfiracaatlan. (123) 

I • I Istanbul beled&e;i lflrl I • I 
Ketif bedeli 8848 lira 9 karat olaa Biflkd_.. ...,._ ffd••hia .... 

titiiaii l>iwma ill•etea yaptmlacak biaa ....... wfla .......,_ ... 
mdmuttur. Ekailtme 7 £1111 938 p&zarteai sfini aaat IS de dahn' ...._ 
mende yapdacalmr. Ketif nrak1 ft ..........-i 34 kBut malrabilWe 
lenz11D miidflrliifind• aluur. l.teldi olenler eluiltme aiilaiDll• • -
ae1dz sin enel ba;rmd1rbk diNktlrllitinden lea 1tlret T11ike11 ....._ 

Ian Ye kanunda .70da veaikalar~ 514 liralak munld&:at teminat _.. 
buz Yeya mektubile teldif mektubmm havi kapah zarflanm ,.bnla 
yazd1 ,unde aaat 14 e kadar Himt eacir=ene 'ftl'llMlidirler. (L) <•> 

lstanbel Detterda 
Ke,if Well 2991 lira 73 ~ ibuet ......... He,l»•Ml

niz harp okulu mii~illtmdan C.Uci kaJD&ia, Set ft LtJa enl1 ... 
kaldarmda HuineJe ait nlerin k.,if ve ............... onanlmua 
• ekailtmere komalmupr. lateldilerin; ketif Y• tartnamelerlai ~ 
mek m.,-leria en az bia lirabk ._ ite •-- it ~ 4air 
Naf1a mfldlrlijiaclen almlt oklwklan • ft TICUllt dMaa 
Teaiblan •• 221 lirahk IBllYlllEbl ....... • .... 
tesi slnl aaat on dlrtte Deftsdarbk binumcla toplanan komiqaa mL 
racaatlan. (M.) (8ZS) 

Istanbul Liman lfletme J ......... ~ !llli191 : 

3023 lllllD&l'&b bmmua 10 aaca madd.a m-.cAa. teDIHk ...._. 
tansim edilenk lktiwl wldletS.. tatdik edilwit tarihDia 
... ~ laitam ••ut olmakla Galata .. • ... 
tnaiiM llatl-Ml'f ohhsP illa olmrar. 

A~ 15.000, 12.000, 10.000, linihk 
lkramiyelerle (20~oo.o,) 1irahk bir mikifat yardJr. 

Ankara Belediyesinden : 
I - lpoclrom ..i...md& ya~ 4 adet W' blaan •... ... 

mlddetle lrapal1 zarfla ekalltm.,. koanl .. ,m. 
2 - MahaaUnea ..... 1-lira 95 lmnftar. 
3 - Munkkat temiub 1190,2& liraclar. 
4 - ~ ri ketifnuwiai ...... ~ laer ..... r. 

leri llinktlrlQlae ~I ljlll 95·Alll·~ ... a.at.,.•1•e. 
Slllda a.a ... -. .......... :J1111idam1••u~••.-.t.illlliMM11• 
bllar temiaatlariyle MrUkte hlsllf _. .. ._. ......... •--••Ill. 

Nafia Bak•nl 



DeniE yollar1 
1~LETMES1 

Acenteleri: - Karakoy - Kopriiba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han Tel: 22740 

IZMIR SOR'AT 
POST ASI DONO~O 
hmirde.W:yliiliin 3 iincii Per·. 

tembe giinii kalkacai1 ilan edi
Jen postam1z goriilen liizum iize
rine bmirden 1 Eyliil Sah gii
pu aaat 21 de kalkacaktir. 

(814)' 

Hit;bir erkek ytizii bana te
vecciih etmiyor. Diger gene; 
klzlann baloya ve gezrneye 
~gmlchklanm, hatta izdi -
vaca bile talib c;1kbgm1 go -
riince adeta gipta ediyorum. 
Fakat hie; biri bana bakm1 -
yordu, sebebini de biliyorum .. 
~rkin bir tenim vardl. Cil -
dim siyah noktalarla ve ac;1k 
mesamelerle doJu idi. Teves
aiil ettigim biltiln tedbirlerin 
hit; biri fayda vermiyordu. Fa· 
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettigi yagSiz beyaz Tokalon 
kremini tecrCibc ettim. Birka9 
gun sonra, cildim daha beyaz 
ve daha nermin bir hal kes
betti. Bir hafta nihayetinde 
biitiln siyah noktalar ve ac;1k 
mesameler tamamen zail ol
du. Cildim beyazlandl, ve yu
musadl. Artlk klskanlf degi-. 
Jim. $imdi tesadiif ettigim 
biitiln erkekler bana giller 
yiiz gostcriyorlar. Beyaz renk
teki Tokalon kreminde taze 
krema ve musaf fa zeytinya
gi mevcud olup bunlar me
samelere niifuz ve sabun ve 
suyun izale edemedigi gayri
saf maddeleri tamamen gide
rirler. Ayni zamanda cildi 
besliyen ve gen<;le~tiren kly
metli unsurlar da vard1r. Her 
kadm hatta y~ll bile olsa az 
zaman zarfmda genl( klzlann 
bile gipta edecegi ac;1k, taze 
ve cazip bir cilde malik olabilir. 

Selanik Bankasi 
Te1is taribi: 1888 -. ._. 

/dare merkezi : 

iSTANBUL ( 6alata) --
Tiirkiye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 

1ZMIR, MERS1N 
ADANA BOrosa 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELANIK, A T1NA, PIRE 

Her tOrlD Banka muamellt1 
Kirahk kasalar 

A K $ A M N E $ R I Y 'A T J 
• . lskontolu SatJ! Listesl 

NG -- · ----------------~· 

,1 Kii~iik llanlar 
2 Kivrrclk Pasa 
3 Deli . 

,4, .Ya.11 ~apkin1 . 1 ~o 
5 'au Perdenin Arkasmda1 410 

7; 'sumer Km' 25 
6 Du~ri Gecesi 'oo 
~ i\syadan Bir Gilne~ Do~yotJ so 
9 JJipsiz Kuyu,. 25 

.. f • "' • 

10
1 

l{adm .Asker Olursa ~O 
11 ·Pernbe Ma~lahh Hamm · ao 

.'12' ~embe' f1rlanta'4 ~5 
14 tki cinayet. gecesf 25 
)5 ttalyadan .Arnerikaya nasil'. 

u~tular 35 
16 tlkmektepler l~ir\ Y ard1rnc1 

\Tarih Hulasas1~ . 10 
17 lttihat 've Terakki . Tarihinde · 

Esrar Perdesi 150 
\ . . 

is ~aracaahmedin .. e~ar1 ~ 'f5 
19 zm Merkezine Sefahat -,.s 
20 ll Ki'°t ' 25 
~~ ltarde~ katili 25 
22 }Iayvanlar AletnJ )50 
23 Sinerna Ytldizlari 100 
24' )ir ~ kadm ge~ti 20 
25• lstanbuldan Londraya $ileple 

bir yolculuk '15 
26 ~ereden g~liyoruz ~. 
21: 1stiklal Sava~1 Nastl Oldu 80 
28-33. Arsen Lil peii (Bir. Cildi\ eo 
3~ - \Ta.rib O~reniyorum - _30 
35 Co~afyada 1lk Aditn '50 
36 ~ocuklara Co~rafya K1raatleri 50 ' . 37 Faz1l Ahmet 80 . . 
38 pevler. Kald~rim1 ~'15 
39 :Ask Firtmas1 50 
40 )'~ryilzil Gokyiizil 150 , 
41. Ciiceler ~e Devler memleke

;tinde Giilliverin Seyahatleri 175 
42 Edebi Hahralar 60 
43 Bir~;rurk. Kmnm Amerika 

~olculugu 75 

AK$AM okuyucularana 
mahsua· % . 20 .. 

ISKONTO KUPONU 

Bu 'kuponu kesip • •Ak~am Matbaas1 
Kitap Servisine~ getirir veya gonde
*'seniz,-yukaridaki listede be£enece
linlz" kitaplarm . fiatm~an . siie. yilzde 
fo ~konto yap1lacakur. 

Al.GM 
fYVATUZU 

Alm1z. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra ahmrsa : 
HAZIMSIZLl(il, MIDE EK$1LIK 
ve yanmalanru giderir. Ag-izdaki tats1zh~1 
vekokuyu izaleeder. Si~esi75ve 120kuru~ 

Deposu : Yenipostane arkas1, 
~irefendi sokak No. 47. 

Or. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Y atak iicretleri 2 liradan ib'ba· 
' rm .• 
3 iincii 1mif da ameliyat iicreti 

almmu. 
Doium ve kadm ameliyatlarile 

hbk, apandUil, buur ve cliier 
ameliyeler · i~ ~ok ehven bmuai 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
a11im Naci cad. t 11 • 115 

Telefon. 42221 ---· 

Galatasaray Lisesi Direktorliigiinden: 
Liseyi, Ticaret ve Orta okulu bitirme, biitiinleme ve engel unnavla

rile cski talimatnameye gore orta mezuniyet smavlarma 2 Eyliil 
~rfamba giinii; diger sm1flar1n - ilk lns1m sm1flar1 da dahil oldugu 
halde - biitiinleme ve engel smavlarma 21 Eyliil pazartesi, olgunluk 
smavlarma ve eski talimatname hiikiimlerine gore lise mezuniyet im
tihnnlarma da 18 Eyliil cuma gi.inii ba,Ianacakhr. Ilk k1s1m ihzari 
sm1flnrm smavlar1 25 Eyliil cuma, Lise ihzari 11n1flar1n smavlar1 26 
Eyliil cumartesi giinii yap1lacakhr. Smav giinlerini ogrenmek uzere 
Okula bat vurmahd1rlar. (748) 

• 

Eski FEYZIATI 

vat111 Dogazi~i Liseleri vatis1z 

K1zlar ve erkekler i~in ayn bolOklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sm1flan 
Kayidlar ba~lam1~br. lstiyenlere mekteb tarifnamcsi gonderilir. Kayid ve tafsilat icin hergiin mektebe ve yalmz 

tafsilat almak icin Yenipostane arkasmda Basiret hanmda Ozyol idarehanesine miiracaat edilebilir. 
Arnavutkoy, tramvay caddesi <;iftesaraylar. Telefon: 36.210 

Sizde 
• ., 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi§ 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DESTEKTiR 

ROMATIZMA 

LUMBAGO 

SIYAT1K 
TES KIN 

ve izale eder, 

Her ecianede araym1z. 

Dr. FETH i 
IJABORA TUV ARI 
CERRAHPA$A HASTANF.SI 

BAKTER1YOLOOU 
Kan, idrar, balgam, cerabat, me. 

vad1 gaita gibi bbbi tahliller ve bi.itiin 
biyolojik teamiiller gayet dikkalle 
yap.hr. 
Beyoglu : Taksime gidcrken Mc~elik 
aokag1 Ferah nparhmam Tel. 40534 

. 
TURKiYE 

~i§e ve Cam f abrikalar1 
Anonim. Sosyetesinden 1 

Normal tip piyaaa mah tife, kavanoz ve benzerleri i~in verilen si· 
pari9leri k11a bir miiddet zarf1nda karttlamak f abrikam1zca miim 
kiinse de husuai tip veya marka ile f abrikam1za tite sipari{.i ver
mek isteyen muhterem tiiccar ve miistahzarat imillerinin, bu tife" 
lere aid kahplarm nevi ve hususiyetlerine gore memleketemizde 
ihzar veya hari~den celbi takn"ben iki ayhk bir zamana miitevak
k1f bulundugundan, f abrikam1za hususi tiplerden g~irilecek her
hangi bir siparitde kahp tedariki i~in zaruri bulunan bu miidde
tin itibara ahnarak teslim miiddetlerinin ona gore hesaplanmas1 la
z1mgelecegini muhtrem miittei"ilerimizin dikkatine arzederiz. 

Kiiltiir Bakanl1g1 T erzilik ve Kiirk
~iiliik Okulu Direktorliigiinden: 

1 - Okulun diki9 ve bi4iki k1aimlarma talebe kaydma batlanm1tllr. 
2 - Dikit kumma eirmek i~in ilk okul mezunu olmak ya1 c13»· 

den kii~Uk ve «17» den biiyiik olmiunak, hiiviyet ciizdam, ~1hhat 
raporu ile dort tane fotograf ibraz etmek. 

3 - Bi~ki k11m10a girmek i~in: Ilk okul mezunu olmak, yaf 17 den 
kii~iik «20» den biiyiik olmamak, hiiviyet ciizdam, s1hhat raporu ile 
dart tane fotograf ihraz etmek ve dikitten imtihan vermek. 

4 - Okul paras1z ve neharidir. lkmal imtihanlar1 3/9/936 da bat· 
hyacak ve okul 1/10/936 da a~ilacakttr. (728) 

Adres: Sultanahmet Dizdariye ~efme aokak Telefon 22480 

Askeri Miize Direktorliigiinden: 
Askeri Miize cumartesi ogleden sonra ve pazar giinleri sabalrtan ak

:tama kadar a~1khr. 10 kuruf.8 girilir. Cedlerimizin silahlar1n1 ve 13 
as1rdanberi muharebe ettigimiz milletlerden ahnan silahfo.r ve Cf yalara 
bir harp 7adigin olarak burada 1orecek1iniz. (238) (717) 



HASAI 


