
Ziraat bankas1 koy

IUye geni$ bir yard1m 

yapmak ic.;in esash 

tedbirler allyor 

Sene 18 - No. 6240 - Fiah her yerde 5 kuru~ PAZAR 1 - MART 1936 

ltalaya ordusunun Ha

be$ kuvvetlerinin ricat 

yollann1 kestigl rivayet 

ediliyor 

Te!efon : 24240 (ldare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

~imaldeki Habe~ kuvvetleri Japon isileri nihayet 

I I I f d .1. hiikUmete teslim oldu 
ta yan ar tara ID an ~evr1 1yor 1a a.si zabit hanc;erre kannrann• de!;>tiler 

C h • d J G • ba$vekil Okada saklanarak kurtuldu enup cep es1n e, genera razyan1 
Harar §ehrine kar§I biiyiik bir 

taarruza haz1rlan1yor 
Roma 29 - 140 numarah r"'smi 

tebligtir: Eritre cephesinde birin
ci kolordu, Ambaalaci iizerine yu
riirlerken ii~iincii ordu ile yerli as· 
lcerlerden miirekkeb Eritre kolar· 

28 ~ubattan itibaren bathye.n I============= 
biiyiik meydan muharebesi ha.la. Izmir muallim 
devam ediyor. 

Londra 29 (Alqam) - Habe- mekf ebindeki 
dusu, timal ve cenuptan Ras Kas· 
sa hiicum etmi.lerdir. 

~istandaki italyan kuvvetleri bat hadl.SB 
kumandam maretal Badoglyo bu 

( Devanu 10 uncu sahifede) 

Facia tahkikat1 son 
safhaya girdi 

Frenin bozuklugu tahakkuk ediyor tes
bitine ehemmiyet verilen nokta nedir? 

Son tramvay kazasmm sebeple
rini tesbit etmek iizere belediye 
fen miifa viri miihendis prof esor 
Mustafa Hulki, makine ,uhesi mii· 
diirii miihendis Nusret, seyriisefer 
ha~ miihendisi Y akuptan miirekkep 

1 

ehlivukuf heyeti diin de tetkikle
rine devam etmi~tir. 

Tetkikat nihayet sah sabahma 
kadar ilunal edilerek raporu miid
deiumumilige verilecektir. Ehlivu· 
kuf tetkikat neticesinde edindikle
l'i f enni kanaati kimseye if fa etme
lni~l-erdir. 

Elektrik freni bozuk 
Maamafih diin yazd1g1m1z vec· 

hile kazazede arabada mevcud bet 
frenden elektrik freninin bozuklu
gu tahakkuk etmi9tir. Ancak bu 

( Devam1 10 uncu sahifede) Vatman Murad 

Hal binas1 catlad1 m1 

Hademeyi ve miidiir 
muavinini yarahyan 
Kaz1m tevkif edildi 

So]da: Y ara]anan B. Re~id 
sa~da: B. Re~idi yarahyan Kaz1m 
Izmir 28 {Alqam) - Erkek 

muallim mektebinde miidiir mua
vini bay Retidi oldiirmek mak· 
sadile yara1iyan ii~iincii s1n1ftan 
matrud talebeden Kaz1m ile ar
kadatlar1 hakkmdaki tahkikata 
adliyece devam edilmektedir. Ka· 
z1m tevkif edilmiftir. 

Tahkikata gore Kaz1min mek
tepten kogulmasmin sebebi de
vam11zhg1, iizerinde b1~ tafl· 
mak ve esrar bulundurmaktir. Bir 
talebenin yapmamas1 laz1m ge
len bu hareketlerinden otiirii; 
Ka:hm tasdikname verilmek su· 
retile ~ektepten ~ikar1lm1Jbr. Fa• 
kat o: f 

(Devanu 4 iincu aahifede) 

E3 I d . d • d . . . . Petrol ambargosu 
e e iye, uvar a goru- geri kalacak 

len 9atlakllQ1n binaya deQil 
s1vaya aid olduQu fikrinde 

,._ .. 
HAI duvarmda goriilen ca tlakhk dolduruluyor 

Sebze ve meyva hali duvarla· Halde goriilen arizalar bina· 
ttnda ~atlakhklar goriildilgii hak· nm esasma ait degildir. 

Halihaz1rda ambargonun 
tatbikine imkan 

goriilmiiyor 
Londra 29 - Havas ajansl mu

Jiabirinden: 
lyi memhalardan alman haz1 

h'aberlere gore martm ikisinde 
Cenevrede top)anacak olan on se
kizler komitesi ,u neticelere va
racaktir: 

Hali haz1rda ltalyaya karfI pet
rol amhargosunu tatbik etmek 
imkani yoktur. Ancak diger mad· 
deler hakJnnda zecri tedbirler 

(Devam1 10 uncu sahifede) 

Gene !?airier eskilere 
ate!j pOskOrOyorlar 

TOrk edebiyati hala "Binnaz,, 
"Sayko~,, "Gonulden sesler,, 
"Ak§t memnu,, ile temsil 

edilmek zavall1l1gma m1 
dO§ecek? .. 

Hergiin bir mesele 

Soldan itibaren: Sakianmak suretile hayatm1 kurtaran ba~vekiJ Okada, ortada 
ve sagda son isyanda oldiirillen amiral Osumi ile amiral Saito 

Londra 29 (Aktam) - Son vekaletten istifa etmitse de istifa-
isyanda i.siler tarafmdan oldiiriil- namesi imparator tarafmdan ka· 
diigii hildirilen amiral Okada sag- hul edilmemittir. 
d1r. Batvekil, hususi katibi Londra 29 (Alqam) - Son 
Hiraninin evinde saklanmlfi ve iayan bugiin saat birde tamamile 
isyan hasbnhncaya kadar meyda- basbrilm1" ve asiler teslim olmuf-
na ~ikmamitbr. lard1r. Asilerin teslimi, diin ge-

A.siler, amiral Okada zannile ce batlamif ve bire kadar siir· 
kay1n biraderi alhay Ma~iyi ol- miittiir. 

diirmiitlerdir. Amiral Okada, bat· (Devam1 10 uncu sahifede) 

Ziraat bankas1 kOyliiye 
yard1m1n1 geni§letiyor 
Kefaletli ve ipotekli ikrazat i~in 
esasl1 talimatnameler haz1rland1 

Ankara 29 (Aktam) - Ziraat 
bankas1 umum miidiirliigii; koy
liilere, milstabsile yard1m f.ekil
lerini genitletmi~tir. Bunun i~in 

Ankarada toplanan Ziraat ban

kasmm muhtelif subeler mi.idiir· . 
leri; yap1lacak genit yard1m fe-
killerini konusarak kararlar alm1s-' . 
lard1r. Goriif.iilen meseleler bet 
esas iizerindeydi: 

1 - Mevcut kaynaklar1m1za 
gore ahnmas1 laz1m gelen tedbir· 
ler, 2 - Koyliilere yap1lacak kredi 
tekli, 3 • Zirai ikrazata yeni sis
temler ilive etmek, 4 - Mahsul 
kar,1hg1 ikrazat alanmda da degi· 
;iklikler yapmak, 5 - Ziraatten 
bor~lu olanlara icabmda aynca 
ikrazat yapmak. 

(Devanu 10 uncu sahifede) 
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Sahife 2 

Maliye vekilinin 
beganatz 

936 biit~esi 216,880,000 
lira olarak hazirland1 

Ankara 29 - Maliye vekili 
Fuat Agrah 1936 biit~esi hakkm
da f U beyanatta bulunmuttur: 
-« 936 senesi biit~esi 216,880,000 

lira olarak hazulanmit ve biiyiik 
millet meclisine takdim olunmut· 
ur. 1935 senesi biit~esi 195,000,000 
lira idi ancak 6,500,000 liray1 
miitecaviz varidab olan 
bugday1 koruma verg1s1 ile 
3,500,000 lira tutan hava kuvvet· 
lerine yardm1 vergisi biit~e hari
cinde idare edildigi i~in bu ye
kuna dahil degildi. 1936 senesi 
biit~esinde her iki vergiyi de mii
vazenei umumiye dahiline ald1k. 
~u hale nazaran 1935 aenesinin 
hakiki yekUnu 205,000,000 lira 

d1r. 
1936 senesi biit~esinde ise 1935 

senesine nazaran 11 milyon 
880,000 lirahk bir fazlahk var
d1r. Bu fazlahg1n alb milyon 1i
ras1 ars1ulusal durumun istilzam 
ettigi icaplar hasebile milli 
miidafaam1zm takviyesine, 3 mil
yon 500,000 liras1 ziraat i~lerimi
zin islah ve inkitaf1mn tcminine, 
1,800,000 liras1 maarife, 800,000 
liras1 hastahklarla miicadelenin 
takviyesi i~in s1hhiye vekaletine 
tahsis edilmittir. 

1936 biit'resi ile yap1lan bu 
zamlar varidnt membalar1m1zm 
bir k1smmda goriinen inkifaf ve 
baz1 vekalet biit'relerinde yap1lan 
tasarruflarla kar~1lanm1thr. 

K1z talebeler 
Y alniz sinemaya gitmeye
cek, ~apkas1z gezmiyecek 

Ankara 29 {Telefonla) - An
karada orta mektep ve liselere 
devam eden kiz talebelerin de so
kakta f&pkas1z gezmeleri, yal
ntz veya velilerinden batka biri 
ile sinemaya gitmeleri mektep 
idarelerince yasak edilmittir. K1z 
talebeler ancak toplu bir halde 
hocalar1 ile birlikte sinemaya gi
deceklerdir. 

Tiyatro mutehass1s1 
temsillerde bulunmak 

Ozere yann geliyor 
Ankara 29 {Telefonla) - An

karaya gelen tiyatro miltehass111 
Karl Eybert bugiin Halkevi aahne
aini gezdi, giizel sanallar umum 
miidiiriine vekalet eden bay Ce
vadla yerm lstanbula hareket e
decekler ve lstanbul fehir tiyatro-
1unun temsillerinde bulunarak re
jisor Ertugrul Muhsin ile tiyatro 
itleri hakkmda goriiteceklerdir. 

$0kru Kaya geliyor 
An~ara 1 - I~ bakan $iikrii Ka

yan m mezunen bulundugu Viya
nadan yarm Parise harekct ede
cegi ve martm ilk haftasmda ls
tanbda donmiif bulunacag1 l1aber 
verilmel:tedir. 

Bir tramvay - otomobil 
kazas1nda 27 ki~i yara
land1, bir doktor oldu 
Pr3g 1 (A.A.) - Me~hur idrar 

yollnr1 miitehats1s1 Rejsekin bugiin 
merkez meydanmda vuku bulan bir 
kaza neticesindc olmii~tiir. Dokto
run otomobili tramvayla ~arp1~mtf· 
tir. O~ii ag1r olmak iizere 27 yara
b vard1r. 

M. Flanden bay Suat 
ile goru~tu 

Paris 1 - M. Flanden Turk el~i
•i bay Suad1 kabul etmittir. GO

i uzun olmu tur. 

AK$AM 

hk. 

Frans1z-Alman itilaf1 kabilmi? 
Almanya mii§terek emniyet sistemine 
girmedik~e iki memleketin anla§mas1 

miimkiin gOriilmiiyor 
Paris 29 (Aktam) - Paris • 

Midi gazetesi, Almanya batvdtili 

M. Hitlerin fU beyanahm netredi
yor: 

«- Eger benim aaminai aulh 
emellerimden fiiphc ediliyorsa 

Frana1z milletinin akH selimine 
hitap ederek toruyorum. Alman 

ve Frans1z milletlel'inin hakiki 

menfaatleri nedir? Sulh degil mi
dir.» 

Alman betvekilinin bu sozleri 

burada gazeteler arasmda uzun 
uzad1ya tef sir edilmek~e ve iki 

millet ara1mda bir yakmlatma 
husulii i~in ileri aiirdiigii tartlarm 
kahuliinii imkan gostermcktedir. 
Frans1z gazetelerine gore Fransa 
ile Almanya araunda bir anlafma 
ancak Milletler cemiyeti pakh ~er
~evesi dahiHnde olabilir. 

Petit Jurnal gazetesi: «M. Hit
ler eger sozlerinde samimi ise ni
~in miif terek emniyet ai&temini 
kabul etmiyor» diye soruyor. 

Air Mouvel gazetcsi de: «Eger 
M. Hitler sulhii arzu ediyorsa hey

nelmilel sulh te~kilabna girmelidir» 
fikrini ileri siiriiyor. Ouvre gaze-

tesinin miitali.as1 tudur: «M. Hit
ler samimi oldugunu isbat elmek 

i~in elinde bir f1rsat vard1r. Fran-

11z • Sovyet pakhna girmek. .. » 
Sosyalist Populaire gazetesi de 

«M. Hitler, aamimiyetini ne ile te
min ediyor. Memleketindeki sef a-

lete ragmen ditinden bmagma 
kadar silihlanmak, Milletler ce· 

miyetinden uzak durmak ve sul
hiin yegane aaglam zamam olan 

miitterek emniyet aistemine gir
mekten imtina etmekle mi» mil· 
talaas1m dermeyan ediyor. 

Ahmed han Deniz teslihat1 Yagmurlar ba§lad1 
Yaln1z AbdUlhak

hamidi begendigini 
soylemi$ 

Ankara 29 (Telefonla) - Af
gan sefiri Sultan Ahmed Hamn 
miilakahm nefreden bir ak,am 
gazetesi sefirin de matbuat umum 
miidiirliigiiniin ~1kard1g1 antolo
jiyi hegenmedigini, ve eserin nok
aanlarmdan bahsettigini yuayor
du. Bugiin Ahmed hanla goriit· 
tiim. Sefir bu yaz1y1 okuyunca hay-

retler i~inde kald1gm1 anlatt1ktan 
sonra: 

- Ben yalmz Tiirk edipleri ara· 
11nda Abdiilhak Hamidi ~ok be
iendigimi soyledim. Antoloji hak
kmda malumahm yoktur. Bu hu-
11usta kimse ile konutmadam. dedi. 

Radyo kanunu 
Layihaya konulan yeni 

cezalar 
Ankara 1 - Radyo kanunu la

yihasma baz1 cezai miieyyideler 
ilave edilmittir. Layihaya ilave edi
len yeni eaaslara gore, telsiz tele
fon netriyahm almaga mahsua 

tesisat i~in Posta ve Telgraf idare
ai ruhsat verecektir. Bu ruhsatlar 
tahaa verilecektir. T elsiz tesisah 

yapanlar, ruhsat almazlarsa 25 li
radan 1000 liraya kadar ag1r para 
cezasma ~arp1lacaklard1r. Zabita, 
Posta ve Telgraf memurlar1 ve 

biitiin devlet memurlar1 ruhsats1z 
ahc1 tclsiz telefon cihazlar1 kul
lananlar1 haber vermcge mccbur 

oleca.klar, haber venniyenler de 
ayni cezaya ~arp1lacaklard1r. 

Elcktrik dalgalnr1 ile olan her 
nevi rt.-sim, i~arct ve ses inti~arlar1-
m yapmuga ve almaga yarayan bi
la istisna her nevi telsiz tesisah 
hiikumet inhiskn altmda olacaktir. 

F otograf serg1s1 dun 
sergi evinde ac;Jld1 

Ankara 29 (Telefonla) -Mat
buat umum miidiirliigiiniin ha
zt!"lad1g1 fotograf sergisi bugiin 

sergi evinde matbuat umum mii
diirii Vedat Nedimin fotograflar 

hakkmda k1sa bir izahmdan son
ra dahiliye vekil vekili Celal Ba

yar tarafmdan a~ild1. 
Merasimde Parti umumi kati

bi Recep Peker, kor diplomatiye 
menaup zevat ta vard1. 

lngiliz gazeteleri 
<;ok bedbin 

gorUnUyorlar 
Londra 29 (A.A.) - Sabah 

gazeteleri, deniz konf er ans mm ve
recegi muhtemel neticeler hak
kmda ~ok betbindlrler. 

Daily Mail diyor ki: 
«Konf eransm verebilecegi tek 

netice, lngiltere ile Amerika ara
smda harp gemilerinin tonilato
su hakkmda ve program teatisi 
hususunda bir anlatmaya vanl
mas1 olacakhr.» 

Morning Post 
ri muhabiri ise 
nuyor: 

gazetesinin bah
f u fikirde bulu-

Norman Davis, diin Eden ile 
yaphg1 miilakatta, Amerikamn 
sabrm1n tiikenmekte oldugunu sa
rib surette bildirmif tir. 

Amerikan heyeti 15 gun i~inde 
memleketine donecektir. Zira, 
Amerika efkar1 umumiyesi, Avru
pada ~1kmas1 muhtemel siyasi ka
r1t1khklar 1ebebiyle bu itin daha 
ziyade uzamasma aleyhtar bulun· 
maktad1r. 

$amda hadise 
2 ki$i oldU, 6 ki$i 

de yaraland1 
$am 29 (A.A.)- Resmi ma

kamlam verdigi bir teblige gO
re, dun burada yeni bir hadise 
daha olmuttur. Alqam namazm· 
dan aonra Emeviye camiinden ~·
kan balk, polise hiicum ederek 
tapamithr. Polis halk iizerine 
ate' a~mtf ve bu ?rptfmada iki 
kiti olmiif ve 9 kiti yaralanmit-hr. 
Nihayet tezahiirciiler camie ilti
caya mecbur edilmi,tir. Polis, ca
mii abloka alhnda bulundurmak
tad1r. 

469 siyah gomlekli 
Napoli 29 (A.A.) - Tevar va

puru nakahat devrelerini g~ir
mek iizere ltalyaya donmekte 
olan 469 asker, siyah gomlekli ve 
amele ile dogu Afrikasmdan bu
raya gelmiftir. '-------

B. Hasan Fehmi on 
gune kadar gidiyor 

Ankara 29 (Telefonla) - Bit
lis valiligine tayin edilen Istanbul 
tayyare cemiyeti eski reisi bay Ha
san F ehmi on giine kadar mahalli 
memuriyetine aidecektir. 

Habe~istanda tren 
sef erleri durdu 

Adisababa 1 - Adisababadan 
Cibutiye son tren diin hareket et
mittir. Bundan 1onra yagmurlar 
dolay1sile her tene oldugu gibi fi
mendif er seefrleri tadil edilecek
tir. Bu da Habetistanda pek tid
detli yagmurlarm ba~lad1gm1 gos
termektedir. 

Amerika bitrafl1gi 
Rozvelt yeni yasayi diin 

geee imzalayacakb 
Yatington 29 (A.A.) - Eaki 

bitarafhk yasa11mn hiikmii bu 
gece, gece yar1smda bitecek ol
dugundan, 8. Ruzvelt, yeni yaaa
y1 bu aktam imzalayacag1m bil
dirmif tir. 

Y eni yasay1 imzalarken, cumur 
reisinin, ltalyan • Habet davasm
da Amerikamn giitmekte oldugu 
bitaraf siyasada devam edecegi
ne dair bir beyanname netret
mesi muhtemeldir. 

Yeni jeplin 
Almanyadan cenubi 
Amerikaya 80 saatte 

gidecek 
Friedrihthafen 29 (A.A.) -Al

man ve cnebi matbuat miimeuil
leri diin I. Z.129 Zeppelinini zi· 
yaret etmitlerdir. SO yolcu i~in 
liiks tertibah haiz olan bu Zep
pelinin boyu 248, kutru 41,2 met
redir. 190 bin metre mikap gaz 
almaktad1r. Yiikii 19 tondur. Ser
vis 40 ldt-iden miirekep miirette
bat tarafmdan temin edilecektir. 

Doktor Ekener, Zeppelinin va
sati ~iiratinin 125 kilometre ol
dugunu, Riyo de Janeyrodaya 80 
.aaatte gidecegini, yazm fimal 
Amerikasmda tecriibe seferleri 
yapilacagm1 ve bunu miiteakip 
45 aaat siirecek olan muntazam se
ferlere batlanacagm1 bildirmittir. 

lng~tiz -kralmln nutku 
Londra 29 (A.A.) - Kral 

sekizinci Edvard pazar giinii, tah
ta ~ikbgmdanberi ilk def a ola
rak lngiliz milletine hitaben rad
yo ile bir nutuk verecektir. Bu 
nutuk, lngiliz radyo istasyonla
ri vas1tasile biitiin dominyonla
ra, miistemlekelere ve A vrupa ve 
Amerikanm muhtdif memleket-

1 Mart 1936 

Izmir korfezin 
kopek bahklar1 

Bir ~ok ecnebi firmalar 
niimune istediler 

Izmir 29 (Aktam) -izmir ko 
f ezinde kopek bahg1 a vc1hg1 i~i 
miihim haz1rliklar yap1hyor. ls 
panyadan miihim bir firma; 
mir aahillerinde avlanan kopek 
baliklar1nm derilerinden niimune
ler istemit ve Izmir bahk~1lar ce
miyeti bu niimuneleri tedarik 
ederek gondennit tir. 

lktiaad vekaletinin emri iizeri· 
ne latanbulda Siimer Bank f abri
kalarma da kopek bahg1 deri nii· 
muneleri gonderilmittir. Bilhassa 
eldiven imali i~in ~ok elveritli 
olan kopek bahklarmm derileri, 
aanayide ~ok k1ymetlidir. 

Tutulan kopek bahklarmdan 
biri de ekonomi bakanhgma gon· 
derilecektir. 

Bundan son usuller dairesinde 
baltk yag1 istihsal etmek i~in tee• 
riibeler yap1lacakhr. Son y1llar
da Izmir korfezinde kopek bahk· 
Ian ~ogalm1,.br. Bunlar 80 - 400 
kilo ag1rhgmdad1r. Kopek ha· 
hklarmm korfezde ~ogalmas1 yii· 
ziinden yenecek bahk pek azal· 
mithr. 

Kopek bahg1 avcahgma ehem· 
miyet verilmiyecek olursa bu gi
ditle yakmda korfezde hi~ kii~iik 
balik kalm1yacakhr. 

italyada bir sermayedar da 
Izmir korfezinde bahk~1hk yap
mak ve bahk~1lar1n avlad1klar1 
bahklar1 satm almak i~in Izmir 
bahk~1lar cemiyeti ile muhaber' 
etmektedir. Bu finna; yiiz biJll! 
lira sermaye ile ite ba,Iamak ist" 
yonnuf. 

Sahte Ol9U 
Tahkikat1 

B. HUsnU tahkikat 
evrak1n1 tetkike 

ba$lad1 
lktisad vekaleti tefti~ heycti rcisi B. 

Hiisnii Y.aman dun ~ehrimi-ze gelm;~. 

th. Oli;ii sahtekarhg1 hakkmda miif r.tiit 

B. Kamran tarafmdan yap1lan llclbkikat 
evrakm1 tetkike ba,lam1~hr. 

B. Hiisniiniin burada daha on he~ g1..n 
ke.lmas1 ihtimali vardir. Alakah fc\o ' 'ka 
aahibi, muayene edilmeden piyallbya ~1· 
kanlan ol~ii ve tart1 aletlerindeli dlm
galartn aahte olmacl1gm1 iddia C'tmi~ti. 

Halbuki i~tcn uzaklnftinl~lar bu iddianitl 
dogru olmad1g1m, oli;iilcr ba~ miifctti'!li· 
gine aid ayar damga nlctlerinin dairr• 
den d1san i;ikanlam1yacagm1 vekilcte 
bilwrmi~Ierdir. Sahte damgalarda~ Er 
k1Smmm hakiki damgalardan k H;uk cl• 

dugu da .Oylcniyor. Bu noklar.111 kati o· 
larak tesbiti ii;in darphanenin raporu 
beldcniyor. 

Dikkate '"arpan bir nokta da, 935 sene
ei ii;inde aahtekarhkla alakah fabrikanin 
ol'"iiler ha~ miifet~ligince damga.anan 
tart1 nlctleri t 65 danc olmnsma muk.abil 
piyasaya binlerce damgal1 tarti alctleri 
~1kanlmas1d1t. Bu hususta ban mcmut
lann ihmal vc lakayclileri goriildiigii ilcri 
siiriiliiyor. V ckalct, bunliln idari ve ih
tiyati bir tcdbir olarak vazif clcrinden "· 
zaklaflmm~tir. Tahkikat netice.sindc alii .. 
kalan goriilmeyenkr vazifelerinc iade 
edilccek vc sur;;lubr mahkemcye vuile• 
cekkrdir. 

~ehrimizdc dort ol'"ii rniifett~:nin 1,tt:d 
'"1kanlmas1 dolayisile kndro darald1g1n
dan Avrupadn tah.sil gorcn bay Bcdri 
ol'"ulcr miif ett~ligine ta yin cdilmi~tir
Digcr miinhallere de bugilnlcrde tnyin• 
lcr yap1lncnkt1t. 

lki tevkif 
Uyu1;1turucu madde kar;;aki;1hgmda!l 

sur;;lu Raf et adh bir zab1tiai memurile 
kahveci Nccmi .ttkizinci ihtisns mahke
mcsine verilmiflcrclir. 

Mahkeme kararile ikisi de tevkif edil-. 

miflerdir. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Yeniyolkanunu 
Memleketto yol ya pm a f aaliye

Jinin yeni kanun ile yeni bir yola 
girecegi anlaftbyor. Cok temen• 
:ni ederiz ki bu kati ve velud bir 
fekil olsun ve senelerdenberi de
\'am eden pek masrafh bir tecrii
Leden istifade edilsin • · 

Bizde yol yap1lm1yor degildir 
tok para harcedemiyoruz amma her 
sene yol yapacag1z diye Allah1n 
lurlarma elimizden geldigi kadar 
para aerpiyoruz. Bunlar bir toz 
halinde, esen riizgirla, yagan yai· 
murla savrulup gidiyor ve biz 
gene yolsuz kaliyoruz. 

Bunun aebepleri yok'. deiildi. 
Bir ~ok yerlerde silindiraiz fOae 
)'apmak mecburiyeti vard1. Baz1 
~iliyetler silindir tedarik e~mek
ten iciz bulunduklar1 gibi bunu 
tedarik edecek olaalar bile sahil
tlen i~eriye kadar ag1r ailindirle
rin gelmesine miiaaid kopriiler 
yoktu. Bu sene silindiraiz yap1-
lan yolun ertesi sene yerinde yel
ler esiyordu. 

Goziimiiziin oniinde, Istanbul 
i~inde bile yap1lan baz1 fOsele
rin, hatta iizerlerine katran dO
kiilenlerin ne kadar dayand1g1n1 
gormiiyor muyuz? 

Cok fena bir yol yapma siya
seti bizi ne olursa olaun, ge~il
mege salih bir iz a~makla iktifa 
etmeye sevkediyordu. Halbuki 
ger~ekten yol ad1 verilecek idi 
foseler yapmag1 gaye edinmit ol-
1ayd1k ve yapbklar1m1z1 muha· 
f aza yolunu diitiinseydik bugiin 
elimizde az fakat oz bir par~a yol 
bulunurdu. lhtiyac1n tiddetine 
aldanarak foyle boyle yollarla 
memnun olmaga kalkttk ve biitiin 
biitiin :volauz kaldik. 

Naf la vekaletinin yeni haz1rla
d 1g1 yol knnunu, it.itildigine na
%aran, meseleyi ko1riinden kavn
yor ve ciddi bir gayretle f aaliyet 
aahasma g~iyor. 

Kanunda bir k1s1m yollarm in
fa&l gene viliyetlere birak1ld1g1n1 
goriiyoruz. Filhakika, biitiin yol
lar1, hi~ istisna11z, merkezden yap
maga kalkmak, imkins1z deni
lecek kadar zordur. Fakat vila
yetler bundan sonra da gene es
ldsi gibi yol yar ·nakta "devam 
edecek olurlarsa eski yiirekler ac1-
11 israf tan gene kurtulm1yacag1z 
demek oluyor. 

Onun i~in, biitiin yollar1 ilmin 
v :: manbgm icaplarma gore mer
kezden yapmak imkin1 buluna
mazsa bari baz1 esaslar tesbit edi
lerek viliyetler bunlara riayet et
mege kati surette mecbur tutul
mah ve if batmdakiler tekisiil 
Ve ihmalden «maddeten meaul» 
telikki olurunahd1r. Bu olmiya· 
caksa viliyetler hi~ yol yapmaia 
kalkmasmlar demek daha doiru 
olur. 

Vergi vermiyenlerin bedenen 
~ahtmalar1 usulii de tarihe kartta· 
cak vakalar arasmda aay1lmah
d1r. Bu usulden timdiye kadar 
hi~ bir aemere almmam1fhr. Bof 
bo,una bir giiriiltii; bir ~ok kiti 
i,inden, evinden aynhyor, karma 
kar1~ik, netice vermiyecek suret
te, isteksiz, angarye bir ka~ kaz
llla vuruluyor. Bir riizgir guya 
Yap1lan ~eylerin hepsini alip gO
tiiriiyor. l~.te beden miikellefiyeti! 

Ak1amc1 
.. lhrttt11111111111u11•1fla1n1tftUlllUllllllllllJlllllllllfl1IUllllll•111111111t-

Miisabakam1za aid ilk karikatur 
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Tramvay kald1r1m1 
$irket bozuk 
kaldirimlarz 
tamir edecek 

Dun belediye fen mi.ihendi&Si Hiisnii· 
niin odasmda tramvay firketi muhendi.a\c. 
ri toplanmtflardir. 

Tramvay tirkcti tramV'ay hattmm sag 
ve solundak.i 7, 5 den 15 metrelik yolun 
kaldmrnlanm yapmak mccburiyetinCle· 
dir. Bozulan bu kaldmm\ann tamiri ic;;in 
firkcte tebligat yap1ld1gmdan diinkii top· 
lant1da bu huaua miizakere edilmittir. 
Tramvay 'irketi fehrimizdeki biitiin 
tramvay caddelerinin noksanlannt ikmal 
cdccek ve yollarda hie;; bir kaldmm an· 
zah kalm1yaoalthr. 

Tramvay ~irketi yakmda bu kaldmm· 
lann tamirinc ba11ltyacakhr. Bu 1ene 
tramvay giizergahmda kaldmmlann hi~ 
birinde bo:rnkluk kalmamuma di:kht 
edilccektir. 

MOlkiyeliler Atinaya gidiyorlar 
Miilkiyc me.ktebi talcbesindcn 21 gene;; 

yarm Rcc;;el Karol vapurile Atinaya gj
deceklerdir. Genc;;ler Atinada bir hafta 
kald1ktan &onra 11ehrimiz.e doneceklerdir. 

Ka~ak afyonlar 
Afyonlann Habe~istana 
gonderilmedigi anla~ild1 

Hahefist&niL gonderilmck. iizcrc mcm· 
leketimizde.n c;;1hnlan 3000 kilo afyonu 
bafka yerc scvkctmek suretile ka~altc;;1· 

lik yl\pmaktan auc;;lu <;iprutun muhake· 
mes.inc diin devam edilrni!1tir. 

Suc;;lu bu afyonlan Adisababada bir 
miicsseaeye satt1gm1 idclia etmesi iizerine 
meaelenin tahkik.i ic;in Habe~istanda.ki 

miimessilligimize mi.iracaat ed1lmi!1tir. 
Bu hususta mahkemeyc g~len cevabta, 

Adjsababada boylc bir mueMcae olma· 
dti1 bildirilmiftir. 

Mahkcmece aah~ .i~i hakkmda inhiur 
idareainden sorulan noktolara dair ah· 
nan tezkercler okunmu' v-e evrak1n tct· 
kiki i~in muhakeme ba~ka giine b1rak1l· 

m1~t1r. 

$irketlerin senelik i~timalan 
~irketlerin aenelik ictima1 ba~lam!ftlr. 

lktiaad vekileti miifcttiflerinden bay 
Na.hid Tahsinle iic;; murak1b hiikumet na• 
mma hazn bulunmak iizere Ankaradan 
gclmi,lerdir. Izmir mmtaltasma rr.iifetti' 
bay Ziya. bay Hulusi ve bay Naci, Ada
na mmtakasma bay Emin gonderilmi,tir. 

Bir Alman profesoru 
Berlin iiniversitesi prof csorlerinden ta· 

nmmtf asanatika miibchualSI Han11 Li· 
ctsman diinku ekapresle 9ehrimize 1cl· 
miftir. 

Alman profcsorii burada be~ giin ka· 
larak miizekri ve diger eski eaerleri co· 
rece.k 90nra Siiriyeyc gjdecelttir. 

Tahlisiye 
mUdUrlUQU 
936 senesi cah!?ma 
program1 haz1rland1 
Birka~ giindcnbcri Anknrad11oo vckalct• 

le 936 biit~esi hakkmda temaslarda bu· 
lunan Tahlisiyc umum direktorii bay 
Necmcddin diin tehrimize gelmiftir. 

Tahlisiye direktorliigiiniin 936 bi.it· 
c;;esi 400,000 lira olarak tesbit vc vekalet 
tarafmdan tasdik edHmiftir. Biitc;;c mec· 
lise gonderilmi,tir. 

Tahlisiye umum miidiirliigii 936 sene· 
ai programm1 tesbit ctmiftir. Biitc;;e 
ineclia taraf mdan tasdik cdild.igi tak.· 
dirde hazirandan itibaren yeni plamn 
tatbikine ba11lanacakhr. Bu programa go• 

re, 50 bin lira Akdenizde Kum.kale cl· 
vannda kurulacak l)'eni hir rad) ofar 
istasyonuna, 25 bin lira Zonguldak ve 
Samsunda ac;;1lacak tahlisiyc istas)'onla· 
rma. sarfedilcoektir. 

Bunlardan ba,ka E.gc deniz.inde Baba 
bumunda bir fener yap1lacak, Karadeniz 
tahlisiye .istasyonlan cmrine verilmek ii· 
zere bir de motorlc miiteharrik can kur· 
taran s:mdah almacakhr. 

Sa~ak altmda 
Hasan ve ismail adlannda iki k.ifi diin 

Y enicamii civannda bir diikk.Ant tamir 
ederkrken sac;;ak birdenbirc yerinden 
kopmu,, Hasan ile lsma.il de sa~gm al· 
tmda kalm1flardir. 

iki i~c;;i haataneye kaldmlm1~ttr. Bun· 
lardan Haaamn yaralan c;;ok ag1r oldu· 
gundan hayatl tehlikedcdir. 

OskOdarda cerh 
Oak.iidarda <;inili civannda Enver ve 

,aban adlannda ik.i k.ifi diin nkfllJll ala· 
cal: yiiziinden kavga etmiflerdir. Kav• 
gada Enver. ~ban'1 khlikcli 81.lrette ya• 

r..il•d1gmdan yakalanm1,hr. 

Yangm bajlang1c1 
Fatih civannda Kami! bey aparhma

nmda ~arq&flr y1kamak ic;;in ~alt1lan a• 
ltCften yangtn c;;tkml~S& da aonduriilmUf• 
tiir. 

Kadm yOzunden kavga 
Kadlkoyiinde Bagdad caddeainde 

Mustafa, Cemal ve Necati adlannda ti; 
kifi dun bir kadm meselesinden kavga 
ctmifl~rdir. Kavgada Necati cline gcc;;ir· 
digi bir dcmir kiireklc Mustafamn aol 
kulag1m kopard1g1 gibi kafas1nda da de· 
rin bir yara ac;;m1~rr. i!7, -

Mustafa bayg10 bir haldc ha.staneyo 
kaldmlm1f, Ncoati ile Cemal de yak.a· 
lanm1fhr. 

$ark demiryollar1 
Trakya demir yollann1 gozden ~ec;;i· 

ren $ark demiryollan kumpanyu1 nez• 
dindelci hiikumct ha, mufettifi bay Se
li.haddin diin fehrimize donmiiftiir. 

Fakir ~ocuklara yard1m 
lstanbul 61 inci ilk okulunda falt.ir ~o

cuklara yardm\ makaadile bir himaye 
heyeti kurulmuf ~ f a.a.liyete gec;;miftir. 

Kurbanhk koyunlar 
Bu gil gelen 

kogunlar yari 
gariya azdir 

Baiyramm yaklai;imnsl dolayi&lc fChri· 
mizde kurbanhk koyun sahflan artmifttr. 

lstnnbula gelen kurbanltk koyun mik· 
cian 15,000 kadnrd1r. Ge~.c:n 5eneyc nia· 
betle yan yanya azdtr. 

~imdiy.c kadar sat1lan kurban mikdan 
ancak 4000 i bulmuftur. 

Halbuki gec;;cn scne 18000 i gec;;mitti. 
Fiatlerin yiiksekligi bir ~ok kimselcri te• 
rcddiide diitiirmiittiir. 

Ge~en sene fiatler 8-1 I lira oldugu 
h .. lde bu y1l besideki hayvanlann azliia 
yi.iziinden I 2-16 liraya ~1km1fhr. Alaka
hlar sahflann durgunlugundan fikayet 
ediyorlar. 

~ehrimiZ'e Oiyanbekir fimendifer hat· 
tmdan istif adc edilmek sure tile kasabhk 
hayvan gonderilmesine ba,Ianm1'hr. 

Kurbanltk koyun siiri.ilcrinin !;Ogu Fa· 
tih, Beyaz1d, Be,iktat1. Oskudar mmtak.a· 
lannda bulunuyor. Bu sene kurbanhk 
koyunlann bir k1sm1 tarh ile satthyor. 
Bu tekilde sah!ilara esas ol1.1rak canh hal· 
de kilosu 25 kuruftan hesablamyor. 

~eker davalar1 
Biri nakzedildi otekinin 
riiyetine devam edildi 
Co~mcnlcre giimriik muafiyetinden 

muvazaa suretilc istifade etmek iddiasile 
fekcr ka~k<;1hg1 yapmaktan suc;;lu Sela
haddin Rifat ve arkada~lan hakk.mdaki 
mahkumiyet karan temyiz mahkemeai ta· 
rafmdan nakzedilmittir. Evrak., davaya 
yenidcn bak1lmak iizere eekizinci ihtisaa 
mahkemesine gonderilmi,tir. 

Karabekir ve arkada9lannm telcer ka· 
c;;ak~1lig1 davas1 son safhasma girmi,tir. 

Mi.iddei umumi, suc;;lulardan Karabe
kir, Sabri ve ~iikriiniin 2510 num.-Mt 
knnun meriycte girdikten sonra me11Jlt:· 
kcte kac;;ak fcker getirdikleri iddiaailo 
cezalandmlmalanm Kadri ve Si.ileyma· 
nm beraetlerinc karar verilmes.ini iste· 

miatir. . . 
Suc;;lulann vekilleri miidnfulanna ha,. 

lam1,Iar, fakat vaktin mi.isaid olm:iman 
Clolayisile bunlann tamamlanmau aym 
J 1 inc h1rak1lm1fhr. --- --

Yalovada tesisat 
Akay miidiirii Cemil di.in Yalovadan 

fehrimize donmii,tiir. Bay G_i:rnil Yalo· 
vnda bu acne yap1lacak ycni tesisat ic;;in 
tetkiklerde bulunmuftur. 

Refah vapura 
Mersinde karaya oturan 6500 tonluk 

Rcfah vapuru yiizdiiriilmiifti.ir. Ya.-mda 
limamm1za g.elece.'ktir. 

Muhafaza ba~mOdOru 
Ciimriik muhafaza hap miidi.iri.i Hua· 

nii, Zonguldaktaki tetkik. aeyahatinden 
tehrirnize donmiiftiir. 

Son f1rbnada ikiyo aynlan Unliapan1 kopriisii kopriiliikten ~lkinit've yukanki klitemizde goriildiiiii 
v~hile, tamire muhta~ sandallar i~ kalafat yeri olmaja batlamitbr• 
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Ya$asrn erkeklik 
Ya$as1n kad1nlrk 

Avrupada bir kadm spor fJ!M 

piyonu var. Daha dogrusu ,imdi 
ye kadar biz bu sporcuyu kad1 
biliyorduk. Bir giin doktorlar ken
disine: 

- Sen erkeksin . . . dediler .. 
Hemen sporcu kadm yak1~1kh 

bir delikanh k1yaf etine girdi. 
Erkekligin iyiliginden bahseden 
uzun uzun beyanatlarda bulundu: 

- Erkek olduguma v.oyle mem· 
nunum.. boyle memnunum.. be
nim i~in ne saadet .. bundan son
ra hep ceket, pantalon giyecegim .. 

Diye uzun uzun diller doktii. 
Tam minasile erkek oldu. Ara
dan bir miiddet ge~ti. Bu sefer 
doktorlar tekrar pa~alar1 savad1-
d1lar. ~ampiyona: 

- Biz yamlmtflZ, dediler, me
ger sen kadmmt{,Stn... Erkek 
filin degilmitsin ... 

Bu sef er de tampiyon he men 
11rtmdaki flk erkek kostiimiinii 
~1karip att1. Gazeteciler gene et· 
rafm1 sard1lar, o memnun m~ 
sud uzun uzun anlath: 

- Aman ne memnunum .. ne 
mesudum... Diinyada kadmhk
tan biiyiik bir nimet mi olur? .• 
Yata11n kad1nhk ... Ah demek ge
ne eteklige kavuttum ... 

Pantalondan eteklige, eteklik· 
ten pantalona mekik dokuyan bu 
sporcu kimin arabasma binerse 
onun f&rk11m1 ~ag1ran adama ben-. z1yor ... 

Pantalon giyince: 
- Yatasm erkeklik ... 
Eteklik giyince: 
- Ya,a11n kadmhk . . . 
Bu sporcu kadmhk ruhunu da, 

erkeklik ruhunu da yatad1. iki
sini de giizel buldu. Demek arhk 
hi~ kimsenin kcndi cinsinden ,i. 
kayet etmesine liizum yok. .. Zira 
erkeklik te giizelmi,, kadmhk 
ta ... - H.F. 

Denizyollan tarifesi 
Dcnizyollan yolcu vc yiik tari fesini 

tetkik. edecek olan komisyon bnyram er
tesi toplanacaktsr. Tiarifede t.cnzilat ya• 
p1lacag1 kuvvetle tahmin ediliyor. 

Ziraat muste~an 
Bugday suiistimali tahkiknt evrakmda 

devlet tiirf'.!mca goriilen noknnla11 ta• 
mamlamak ic;;in 'ehrimize gel-n :z.iraat 
mustc~UI At1f, buradaki tetkikatmt bitir
mittir. Yak1ndii. Anknraya gideccktir. 

Halde hakem heyeti 
Sebze ve meyva hal inde csnaf ile ko

misyonlar arasmdaki her turlii ihtilaflan 
halletmek iizere bclediye taraf1ndan bir 
bo.kem heyeti te~l edilmiftir. Y cni he· 
yet, heman i~e ha,lamtftlr. Ha'kcm heye· 
ti, ihtilaflan mahkcmeyc dii,iirmcden 
halledccektir. 

Canakkale vapuru 
Bozcaada a~1ltlannda fS.ft1 br.lan 

<;anak.kale vapuru i~in Avrupadan ) eni 
pft .rclmiftir. Vapura konulacaktsr. 

Kaynak refikimiz 
Eski gazetecilerden Ahmed 

Emin Yalman Kaynak isminde 
haftahk siyasi bir gazete nep-et
mege batlam1ttlr. Kaynag1n ilk 
nii1has1 dolgun miindericatla diin 
~1km1tltr. l~inde tamnm1t imza
larla siyasi makaleler, bir haf
tamn vakalanna dair haberlcr, 
zevkle okunacak bir ~ok yaz1lar, 
sinema, spor, giiniin edehi mese· 
lelerine dair salihiyettar kimsele
rin yazdari vard1r . 

Giindelik gazeteler boyunda 
16 sahife olarak ~1kan Kayrr-gtn 
iyl kig1t iizerine bol res:m)erle 
ba11lm1t dort biiyuk sahifclik ay
r1ca bir ilavesi de vard1r. 

Y eni arkadat1m1z1 tebrik v~ mu
vaffak1yetler temenni eder!z. 
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Izmir muallim 
mektebi 

'(Ba, taraf1 birinoi aahifcdc) 

- Ben artik mahvoldum. 
Diyerek intikam almaga kal· 

kitmtf, mektep idaresince evvelce 
kendisinden ahnmtf olan b1c;agm, 
babasma ait oldugunu soyliyerek 
iadesini istemittir. 

Kaz1mm 1uc; ortaklari gene de
vams1zhk ve sinemalara gitmek 
meselesinden ayni mektepten tar
dedilmit Recep ve Ahmedle ak
rabasmdan oldugunu soyledigi 
Cavit admda yirmi iki yaf.mda 
bir gene; oldugu iddia edilmi'-tir. 

btintak hi.kimliii; hadise e1na-
1mda Kaz1ma hie; bir yard1mda 
bulunmadiklar1n1 teabit ettigi ii~ 
sue; ortagm1 tevkif epniyerek yal· 
n1z Kaz1m1 tevkif etmiftir. Tah
kikata devam edilecektir. 

Hal binas1 
(Baftaraf1 birinci sahifede) 

1oriilen c;atlakhk, bizzat bina
nm c;at1ak oldugu zanmm vermek
tedir. Ancak belediye bu c;atlak
hi1 tiiyle izah ediyor: 

Hal eraziai esasen dolma ve 
~iiriik bir erazidir. Boyle miite
cania olnnyan erazi iizerinde yek
pare biiyiik bina yapmak kabil 

degildir. Ciinkii zeminin her nok· 
tu1 ayni mukavemette degildir. 

Biz hal bina1n1n • bu par~lari 
araasma cam lavhalar koyduk.Cam 
livhalar heniiz k1r1lmam1tbr. Du
vardaki c;atlakhk, bir 11va c;atla· 
maamdan ibarettir, bu da tamir 
edilmittir. 

Bununla beraber binanm he
niiz ne muvakkat, ne de kati ka
bulu yap1lmam1tbr. Naf ia veka
letindeP pl~elc bir heyet binayi 
ya teselliim, yahut noksan gUr11r· · 
ae reddedecektir. 

AK$AM m taniye ettiii s\intin 
miihlm prorrami 

1 Mart Pazar 

lgtanbul - 12,30 Muhtclif plak ne~
riyat1, 18: Hafif musik.i (plak), 18,30: 
Giine~ k.lii.biindcn nakil; konferans: 
Dr. Hiiseyfo Kenan Tunaknn tarafmdan 
(Harp sonu ailc ruruyata) ve Snit Edip 
aw. 19,30: Oda musikisi (plak), 
20, 30; Stildyo orkestralan, 21: Emin• 
onii Halkevi gosterit kolu, 21,45: Son 
habcrler, Saat 22 den aonrn Anadolu 
ajanatnm gazctclere mahsus havadis 
acrvisi verileccktir. 

Bukref - 19, I 5 Radyo caz1, 22,45 
~ark1h orkcstra. 

Belgrad - 21 Granichstacdtenin cOr· 
low> operas1. 

Val'fOVa - 19 Piyano (Mozart, Be· 
ethoven, ~ubcrt) 22,05 Strauss operct· 
lcrindcn. 

Berlin - 2 1 Rossini' n.in cSevilla bcr
bcri> opcran. 

Viyana - 23,20 Caz. 
2 Mart Pazarteai 

Jatanbul - 1 7: Oruveraitedcn nakil, 
lnkilap dcrai, Rcccp Peker tarafmdan, 
18: Muhtelif pli.k.lar, 19: Haberlcr, 
19.15: Vokal musiki (plik), 20: Muh· 
~Uf sololar (plak), 20,30: Stiidyo or
kestralan, 21. 30: Son h'!lberlcr, Saat 
22 den aonra Anadolu ajansmm ga.
zetelcrc mahsua bavada acrvisi vcrile
cektir. 

Biikr~ - 22,45 Oda muzigi. 
Budape,te - 20,40 Dohnanyfin i<la· 

reeindc filhannoni, (Bram.s, Mozart, 
Rdtai). 

VU'fOV& - 23 Scnfonik konscr. 

AK$AM 

~------• Bugun bu gece ~hzadeba~1 --~----.~ 
H 1 L AL SiNEMASINDA 

.. V1KTOR HUGO " nun 6lme1 eserinden " FREDERIC 
MARCH,, JD soD ~evirdigi muyaffakiyet harikas1 

SEFiLLER 
Tekmifl (TURK~E StiZLU) bDrDk roman film 

lki devrenin tamam1 birden i6sterllcektlr. 
Bugiin devami matineler saat 11 den itibaren ba~lar. 

Dubuliye (20) paradi (15) kura1tur. 

6fm- T U R K slnemas1: 2 film blrden: --.. 

CiNOENE BARON 11 P E P 0 
Frans1zca emsalsiz operet Biiyiik Sark opereli 

Macar Muziki - ve rakslan ~ark miizi~i ve rakslan 
ADOLF WOHLBRUCK - JAQUE- H. NERSESY AN 
LINE FRANCELL - GABRiEL HASMIK - MAHMURY AN 
GABRIO - DANIEL PAROLA MAL YAN 

Seanslar: 11 - 2,30- 5,45 - 9,15 Seanslar: 1 - 4,15 - 7,45 

~·---1•-• Bu2lin saat 11 de tenzilith matine ------r 

l~e : Deli imperator roliinde calibi 
dikkat bir tip can1and1rmktad1r. 

Bu muhte~em ~heser, oniimiizdeki 
<;~AMBA matinelerinden 

itibaren : 

SOMER sinemas1nda 

Bugiln I SUMER Sinemaamda 
I 2 film birden goreceksiniz. 

l~te seans saatleri: 
11 de: FIRTINADAN SONRA 
1 de: KADINLAR GOLO 

2,30da: FIRTINADAN SONRA 
4 de: KADINLAR GOLO 

5,30da: FIRTINADAN SONRA 
7 de: KADINLAR GOLO 

8,30da: FIRTINDAN SONRA 
9,30da: KADINLAR GOLO 

Ye yenl Paramount Jumal 

[BORSA I 
Istanbul 29 ~ubat 1936 

(AK~AM KAPANI~ FIATLERI) 

E.bam ve Tahvilat 

1st. dahili 95, q B. Hamiline 9,50 
Kuponsuz 1933 » Miiessis 90,-
istikrazt 97,50 T. C. Merkez 

~!!!!!!!_!g~os~t~er~il~e~c~~k~ti~·r.~!!!!!!I!'. Onitiirk I 24,32,50 Bankasi 64,15 
» JI 22,70 Anadolu hisse 23,15 

1 MART 
PAZAR 

Saat 11 de 

FRANSIZ 
tiya trosunda 

Bu ak~am 20,30 da 
Bugiin matine 
13,30, 16 da 

Zozo Dalmas ve Ko
finyotis'in i~tirakile 

SEN DUL 
P ck yakmdaa: Hlime 

l:u;inbul Btlediyesi 

~ehir'll'yDtrosu 

» Ill 22,65 Telefon 8,50 
Miimessil I 47,85 Terkos 14,50 

» 11 44,20 <;imento 10,20 
• Ill lttihat de~r. 9,90 

11 Bankasi 9,50 Sark • 0,70 
Para ( ~ek fiatleri) 

Paris 12,06,- Sofya 64,52,65 
Londra 620, Pra~ 19,21,60 
Nev York 80,50,-M Beardlirn1·t 1,98,36 
Milano 10 04 5182•40 

I J Belgrad 34,84, 
Atina 83, 72,30 Zloti 4,24,42 
Cencvre 2,43,93 Pengo 4,59,75 

t Mart 1936 

HAFTADA BiR 
En gUzel mecmua 
En ucuz mecmua 

20 
Sahife 

5 
Kuru~ 

Daimi yazrcrlari 
Re~d Nuri, F aruk Nafiz, Ibrahim Alaaddin, Erciimend Ekrem 

Ahmed Refik, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, NurulJah Ata 

Salt giinii ~1k1yor! 

Gedikpa~a AZAK ainemas1nda Gedikpa~a 
28 .$ubat Cumadan itibaren <;ar§ambaya kadar 

KAY FRANCIS iN6iliZ AJANI LESLI HOWARD 
Ayraca: REVUE KOM1K ve dOnya haberleri. Bayramda bir 

alirpriz haurlamyor. 

Pek hissl bir film 
Milyonlara mal olmu1 bir phcser.: 
Asnm1zm en biiyiik macera filmi ... 

Tamamen Turk<;e sozlu 
BA YRAM MONASEBETiLE 

Oniimiizdeki <;AR~AMBA 
MA TINELERINDEN itibaren 

SARAY 
SINEMASINDA 

8a§hyacakt1r. .. 
Beciken ceza 

Saat 15 de 
111111111111111 

Briikscl 4,72,85 Biikr~ 108,88,50 

Amsterdam 1,17,34 Moskova 1086, ~--------------------------
MIRNAV 
aaat 20 de 

MIRNAV 

YEN/ NE$RIYAT 

PROJEKTOR 

llLlll 

""""' 
Memkkctimizde aiinden giine fikir 

mecmualan ~gahyor. Bu ay Sa.bih.t Ze· 
keriya cProjcktor> iamindc ayhk hir 
mecmua nctrctmcge ba1lad1. Yiiz sahifc· 
dir. Fiati 25 kuruatur. 

Ac1kh bir olum 
Eehak Miilkiye Miifcttifi K•mik Var· 

tane.yan fiicceten vefat ctmiftir. 
Ceoazo merasimi 1 Mart 1936 pazar 

gilnii aaat 15 de Beyoglu Bahkpazar Er
rneni k.iliscsindc yap1lacakttr. 

FERAH SiNEMA 
TAR.ALI K11t;; 

POLA V E S L B Y. Ayr1ca. dtln~a. havadisleri ve 

SE KOY A 
Balta gonnemi1 onnanlatda, daldan dala u~ak •.• 
V ahJi kaplanlarla... Y 1rbc1 timsahlarla 1>$1Mak... • . . 
Sevgilisini ka~ran yamyamlarla ~llMak binlerce v~i hayvanla • Bmb1r macerayla 

TAR Z AX GELiYOR!! 
TORKCE S0ZL0 MOTHI~ VE HEYECANLI SERG0ZE$T $AHESERI 

~-----· Pak yak1nda I P E K 1lnemasmda ------~ 

Fmnc1lar ccmiyctil,Yeni ida1le he)'etini .-TA l\T KADIN NE YAPS/NI ••• 
a~ek iizere diin toplanmitlar ve eaki [ f 
idane heyeti azasmdan bir ktsmml dcgit- SINEMASINDA JEANNE BOITEL • JEAN GALLAND - FRAN<;O SE ROSA y 
tirmi,Iedir. ~--------• l!Aveten: SILLI SENFONI - FOX JURNAL _______ _, 

Haftan1n degil, senenin en buyuk muvaffak1yeti 

FREDERIC ANNA KARENiN 
IPEK 

ve 

MELEK MARCH Bugun saat 11 de tenzilath matine Sinemalannda 



1 Mart 1936 

l.J0$tlNCELER 

x x x 
D~ana kar~1 giidiilcn politikadn 

can' nnc> vc c~ercb telakkilcri ycr al
rnaz. ~uurlu v e planli gcri ~ckili,Ier f'.J• 
\lrsuz vc pluns1z saldmtlardan ~ok Claha 
dokunnkhdular. Hi~ bir kavga tck ve 
diimc!iiz bir ~zgi boyunc:a yaptlmaz. 

Kavgay1 girinti vc ~1kmttlanyla. do
neme~ vc ini' ~1k1,lanyla bir c.klf gi"b.i 
gormcycnler, onun t10nund: kimiu yenip, 
ldmin yenilcccgini katiremczler. 

• Insana: tarihinin. esrmm. milletinin vc 
l<>syctesinin d1!1nda, miicerret bir varhk. 
•anmak, fosam anlamamak dcmektir. 

• Dcktorlar tanmm, be~ v"'..k.it namaz 
k1hp oru~ tutarfor. Muhendizler bilirim, 

umnc1dan korka~lar. R.iya:ziyie hocalan 
vardir, fala innnulnr. Biyolojistler bulu· 
nur, maddcnin d1~nda ba,h bafma :ra~1-
yan cruh>un varhgm1 aanir. 

Bu. neclcn boyledir?, 
Bu, bir b~ her biri-

nin yalmz kendi cmeslegi> i~nde kalrp 
bilgilcrin eramidaki buyiik bidigi kavra

yamayr~larmdandir. 

• Ne fosan dii~nccs.i diinyasrnda, ne de 
bcf(:ri pratikte, degi11rniyen, her devre 
uygun gelen, bir kierre ke!!fedildiktCA 
sonrn kar~1sma oturulup hayran hayran 
seyrd m ekten ba~b. ynp1lacii.k bir it b1-
rakmryan, mutlak. vc ebedi bir hnkikat 
yoktur. Orban Selim 

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

<; o~ i~e yariyacak bir ke~if 
Bu hnfta a l

d 1· 1m1z ingiiizcc 
b gnzf'tt"dc oku· 
du lc : Londrada 
E genie Motto 
i0n"nde bir zat 
ik.i scned~ bcri 
iizer.nde ~ah,tig1 bir k~fin tecriibelc· 
riru muvaffakiyetlc bitirmif. lkrid: bir:>iik 
ist fndcler bcldencn bu l:.qfin esast fU• 
dur: Bir odamn bir salonun vcya b ir 
Ynz1hnncnin duvarma bir projeksiyon 
'hlakinesi ile her hangi bir fotagnf aksetti
r.liyor ve basit, ucuz bnz1 hazuhklar ne· 
ticesinde bu resmi oraya tcsbit etmek 
mumkun oluyormu~. Bunun •~in onceden 
duvua bir mahlul siirukrek orasr z.iyaya 
kar111 hnssas bir hale getiriliyor vc ret.im 
eksettirildikten sonra ttpkt blr fotograf 
devclope cdir gibi rcsim oraya teBbit edili· 
Yormu~ Eczalar rcsmin iizerine boya 
Piiski.irtmcge yarayan alete benzcr vc 

clcktrikle i~ler bir alet m:irifetile siiriilii· 
Yor ve bir gece i~indc koca bir ta'bloyu 
duvarn bir dahn kendiligind'Cn bo1uh:.p 
silinmiyecek surette ~karmak m:imki.in 

oluyormu~. Bu k°'if yaiy1lacnk olursa 
apart1manlann, lokantn1ann, tiyatro ve da

helerin duvarlan artik k olayca ve ucuz· 
ca siislencbilecek. 

Yeni kralm yapt1klan 
cL' lntrans1geant> gazetcsi yaz1yur: 
Ccn~ kral 8 inc.i Edvar, cskiyi )eni

l~nlecegim derni~ti. Soziinde Cluruyor. 
T nyyareye biniyor, geri kalan santlcri 
elilc diizeltiyor. Protokola :kar~ geliyor, 
i~lcrin ve ticaretin sckteye ug-:amamaat 
i1;in matem miiddetinin k1salmas1 laztm 
eeldigini soyliiyor. Merngjmlerden redcn· 
goti iknld1rmak tstiyor. 

Bir giin bir kii~nd resminc giderken 
Yoldn bir tuhafiyeci diikkammn oni.inrf e 
durmu~. camekandak.i jartiyclere bak· 
tn1f &onra pa~asm1 SI\"am1!!, yanmdt.kil: re 
baoagm1 goaterm~: 

- Ben demif hi!> jartiyer kullaomam1. 

Dogmadan evvel evlenme 
<;indc bir adct '\"ardtr, ~cuklan, da

ha analannin kannlanndaykcn nikD.h
lnrlnr. Bu adetin oniine ge~mek i~in ilk 
<;in cumhur reisi Yuan ~i Ka: bir kanun 
ncfrcderek crkeklerin 20, k1zlann 14 ya• 
flndan evvel evlenmei~rini yuak et
tni~ti. Fakat bu adct (inde hiila vardn. 
C cbe knlan kndmlar nralannda nnla~1 r· 
br vc karmlanndaki ~ocuklan nikah'.<r· 
lar, cger ikisi de crkek veya ikisi de 
ltiz doguruna, nik:iih1 gelecek geb . ~ ·k e 
birak1rlar. 

lngilterede imal edilm~tir 
i 914 h arbinin bir k1{1 giinii lngiltere 

..ltral1 Baron Gra ujin s hip ve gcne•.sl 
Allcnbinin karargab kurdugu Mot·O· 
Dua ~atosuna misafir oluyor. 

Mudad merasimden so:lra, k.ial ~atoyu 
g-ezrnek istiyor. Baron krah ~~,lt aras.n· 
<Ian badruma kadar do~ttnyor ve bod
l'Urnda bir o.c;irdan beri duran ~iliz top· 
c;ularini ··11 I · . .. . B' n gu EC enm gostenyor, 1r aau 
C\'vcl lngilizler ~atoyu topa tu~mUf t..~ 
~I giillelerden birka~1 bodruma d:.i3iip 

rtllf ... 

Kral bir tanesini nltyor, baktyor: 

- Hay1r diyor, fabrikas1.11n mark&· 
11 Yokl.. 

Musolini edib 
Bay Musolini ltalyanm ba~ma f!'Cf.-li· 

ginden bcri bir~ok makalclcr 'c bir~ok 
k itaplar yazd1. Fakat bu makalc ve ki
taplann hepsi siy.asidir. Halbuki bay Mu
soLni sade siyasl muhurir degildir, ayni 

~manda edebi muharrlrdir. Harp:«-n 
evvcl :razm1!i' oldugu ve Popoio gazete· 
sinde tefrika edilen Klodyn. Putisella 
admdaki romam cok bcgenilmi~. miinek· 
kidlerin bile takdirine mazhar olmu~· 

tu ..• 

Dei'kcn harp patlad1, aonra Romaya 

akm etti ve edebi meslegi ink1taa uira· 
d1. 

Ki§ musikisi 
Hararetin s1ftrdan apg1 50 dercce ol· 

dugu yerlerde hav:ada garip bir ihtizaz 
vard1r. Ta,a ~rpan bir at n~h b'.t 1;an 
gibi aes ~ikam. Bir agacm govdesine vu· 
rulacak olsa c1kan 1es madeniLefir, yak.
la~an bir ktzak kuln'k z.nnni y1rtar. Mute· 
madiyen bir e1mada bir cam kesiliyor Ea

mrsmiz. Bu sogugun bitip tiikenm.ek 
bilmeycn orkestnmd1r. 

Mesut mudurlar dersiniz? 
Huronda Mi~igan golii yakmlannd.a. 

Bois-Blan-1zland tehri vard1r. 
1935 sencsinde bu tchirde dogan ol

mamtf, olen olmn~ evlenen olmamtf. 
h<>tJ:innn olmam111 ... Ne knza knyded1lmif, 
ne ynngm, ne cinayet. ne de h•rs;zhk. 

Bereket versin nracla etradn. yagmur 
yag1yorm~ ..• Bu dn olmasa ills:ln dii,u· 
nccek: Acaba Boi-Blnn-lzlant!lrlar ·arala· 
nnda ne konu11urlar, ncden bahsedcrler}. 

Bir fabrika bacas1 neden 
~ok yOksek yap11lr? 

Bir ate~in iy! 
yanmas1 i~in yu• 

knn dogru kuv
vetli bir hava 
cereyan1na lii2um 
vardn. Buna biz 
COCilgln ;iyj ~ek· 

mesi Jerin "Ba
cadaki s1cak gar, 
Iar hafjf olduk• 
Ian i1rin yiiselir• 
ler ve oca&"in 
alt tarafmda di
@ndahl tnze se
rin hava bun
lum yerini dol• 
durmak i1rin ba
c.adan ii1rcri hU
ciim cder ve ora.
dn lSfnarak yiik· 
selir ve boylece 

daimi bir hnva 
cereyan1 mcyda.

na getirilmi~ ve 
bu sayedc nte~in 

kolay ve iyi ynn· 
maSt tcmin edil
mif olur. 

Baoo. nc kadar u:zun yap1hrsa i~dc
ki s1cak gazlann mikdnn da o kadar 
fazla olacak ve altmd!lki ! erin hava 
da daha kuvvetli ve daha cok m1kda
da ocaga hiicum cdecek. Fukat hava 
cereyan1 tekrar ~g1 donmcsin Cliye 
bacn pek: geni\I y~p1lma:z. F ahrika ha
calannm ~ok yiiksek yap1lmasma bir 
6ebep daha vardtr. 0 da bs.z1 fumlar
d n has1l olan gazlann s1hhate muztr ol
mast ve bunlann kimseye zarar vcrmi· 
yecclc suretle havanm ytikse.klilderinde 
dagiltp kaybolmalarrmn tt:mi~ icap 
etmeaidir. 

'.AK$AM 

ali B. Muhiddinin 
beyanat1 

Son tramvay kazas1 
Floryan1n iman ve yeni 

la&'Jmlar 
Vali ve belediye reisi bay Muhiddin 

Ostiindai, gazetccileri kabul cderek. flt 
izahau vermiff.ir: 

- T ramvay kazas1 hak.kmdaki tahki· 
kat, gerek adliye gerekse fenni cihctten 
devam ediyor. Mesutler henuz te.sbit e· 
dilmemi~tir. Onun i~in ~imdiden hiikiim
vermelc, bizi ynnh~hga sevkedebilir. 

Bu aebepten dolayi k.aza. hillmda 
k.ati raporu almadan bir !CY &Oyliyiemcm. 
Raporun pazartesiyc kadar vcrilecegini 
umid ediyorum. $ehir medisi, divanl ri
yasctin bir heyct se~erek kazazede 
hnstalarm v.aziyetlerini tetkike ve batir· 
lanmn sorulmasma karar vermi~ti. A
zndan Refika Hulusi Be~et. doktor lh
san Arif, v-e doktor Etem Akiften mii
Tckkeb heyet. hastnnelere gitti, batulan· 
m ~ordu. olenlerin ailclcrini taziye etti. 
Pazartesi ictimamcla bu vnz.iyct "chit 
miimessillerine iarzedilecekt.ir. 

Menba sulart kapsollar1 
Ge~enlerde bnz1 gnzeteler menmn su· 

yu kaplanmn bozuk oldugundan beledi
ryenin ba~ka bir tedbire ba~racag1ndo.n 
behsettiler. Bu dogru degildir. Toednr.ik 
cttigirni:z au knplannda bozukluk yoktUT. 

Floryan1n imarl projesi 
Belediyc imar mu{lavir;. Vagnerin de 

Florya icin bir plun hazirladt&"t dogru de
gildir. Vagner, ilk :zamanlarda boylc bir 
te~bbiise giri~mek istedi, sonrndan vcz· 
ge~ti. Plant tiimdi mimar Seyfi y.ap1yor. 

Lag1m in~aat1 
Yeni mccra i~a.at1 ~ '\ynlan bir bu

'iiuk milyon lira Istanbul cihetinde yap1l· 
muta olan kanalizasyondan ibir kism1-
nJn geriye b1rak1:mas1 suretile arttml
mif bir para degildir. Bu, ta~rruf edil
mi' bir paradtr. Kanalizasyon in~ah i~in 
vaktilc :rcdi bu1ruk mi~on limltk bir 
taahhiide giri~tik. 

Bu taahhiid tnrihinden sonra maize· 
me fiatleri dii{ltu, he~cy ucu:zlad1 vc bu 
yuzden bu taaarruf basil oldu. Mesela 
eakidcn tuglamn bini 22 lira iken 
fimdi 14 lirnya dii~tii. Qimcnto fintleri 
de o nisbctte ucuzdu. l~te • yapt1g1m1z 
tnsarrufla \!Chir ii;in zaruri gordugiimuz 
bir tak1m mecralnn yaptmyoruz. 

lnhisar satti magazalan 
lnhlsarlar ido.resi Anadolunun muhtc

lif yerlerinde sat1~ rnagazalan a~ac:aktir. 
Bu magaznlara otomatik s3tl{I makinc· 
Jeri konacak ve bu mnkinelcrden at1lan 
pni"aya mukabil s1g3 rain r ~ikacak trr. 

Transit tutunler 
Romanyadan transit yolile Avrupaya 

gonderilen tiitiinlerimiz i~in Romanya 
hiikumetinden ~imdiye k:ad:ir miisaade 
alm1yordu. Son iulaftan sonra nrt1k buna 

lilzum kalmamithr. -----
Kur~un h1rs1zlan 

Zab1ta Y1ldiz civanncla aarnylara aid 

bit binantn kurJUnlann1 sakiip ~Ian Cc
ma.l. Mehmed ve Hii1cyin adlannda ii<; 
ki~yi yakalam1,hr. 

-•tftlft1llftlllllllllllllllltHUHllllllllllllUHlllfllMHm111n11ua1u•1.-

Nobetci eczaneler 
Ba akfun no~ eczaneler ~dir? 
$ifli: A.im ~krii, Taksirn: Galatnsa

rf.Y, Yiibekkaldmmda Venikopulo, Ga· 
la ta: Fmd1khda I 1ilal, Erninonii: Husnii 
Haydar, Kaa1mpa~a: Merkez, I la11koy: 
Halle, Heybeliada: Tomaiclis, Buytikada: 
Halle, Balmkoy: lstepan, Sanycr: Ba· 
ylikclcrede Asaf, Tirabya. Y cnikoy, 
Emirgan, Rumelihisanndaki eczaneler, 
Ak.saray: Z. Nuri, B~taf: Nail, Osldi
dar: Selimiye, Kad1koy: Mcrkez, Mo· 
da: Faik lskender, Fener: Emilyadi, Sa
mabya: Emin Ridvan, ~ehremini: A. 
Hamdi, Knragiimriik: Arif, Afemdnr: 
Obeyd, Kiit;Ukpazar: H. Hiisnii, ~eh
zadeba1j1: Hamd.i, Beyaz1<h S1dki. 

2 Mart Pazartesi 
saat 15 de 

Taksimde Cumhuriyet meydanmda 
Elektrik ~irkcti sergismde, elektrik fin
mnm tatbikab gosten1ecek, ve bu me
yanda gelenler arasmda kur'a ~1erek 

bir 

ELEKTRIK ALETI 
hediye edilecektir. 

,(Herke• pebilir) • 

• Siliife 8 

Hergiin blr mesele •• 
4Bizden evvel kim vard1? 
Ortaya kim ne koydu?,, 

TUrk edebiyat1 hala "Bayku$,, la, "Bin
naz,, la "GonUlden sesler,, "A$k mem

nu .. ile mi temsil edilmek zavalh
hg1 na dU$ecek ? 

Fransizca 
antolojiyc ko-

nuldugu i~in 

!kcnduine sai-
dan soldan 

~ahlan yeni 

bir tair var

d1r: Ahmed 

tolojiye 

Muhib ... 

. g1r-

An- y . 
1 

•• • 
.. em anto 011ye guen 

meyen bu- §air Ahmed Muhib 

yiik t<ihretler, gen~lerden bah· 
sederken Ahmed Muhibi ele al-
mitlar, kendisine fena halde 
~atm1~lard1r. Ahmed Muhib de 
kimdir? Edebiyata ne getirdi?. Hi~ 
Ahmed Muhib fransizcaya tercii
me edilir mi?. Bakalun Ah~d 
Muhib bunlara ne cevap verecek
ti?. Sonra hececiler: 

- Bizden sonra kimsc gelme
di. .. Biz ortaya bir feyler koyduk .• 
gen~ler ne koydular?. diyorlar .. 
gen~ler buna ne diyecekler ... 

Ahmed Muhibi lcendisine ~
tanlara karfl sinirli buldum. Di
yor ki: 

- Benim maksad1m antoloji
yi miidaf aa etmek dejildir. Eger 
antolojiyi mildafaa etmek istesey
dim antolojiye girdigim i~in bu
nu yaptig1ma zahip olacaklud1. 
Halbuki ben fAhs1ma kaq1 yap1-
lan hiicumlara bile cevap vermegi 
akhmdan gecrirmit degildim. Ben
ce bu antoloji baz1 uf ak tefek 
noksanlanna ragmen yerinde bir 
eserdir. ve Tiirk edebiyahmn bu
giinkii ve~hesini A vrupaya miim
kiin oldugu kadar tamtabilec.ek 
~kilde tanzim olunmu~.tur. Bu an
toloji bir ~klanmn zannettikle
ri gibi biitiln Tiirk edebiyattnm 
umumi antolojisi degildir. · Bil
hassa eckbiyah cedideden sonra
ki safha esas tutulmuf, bu saf
hadaki mubteli~ edebiyat grup

lar1ndan miimessiller s~ilmek su
retile yap1lm1f, karakteristik ede
biyat tipleri a.hnarak viic.uda ge
tirilmittir. 

Binaenaleyh ~.u cmeye almd1?. 
Bu neye ahnmad1? .» diye mese
leyi phsi vadiye dokmek bana 
~irkin geliyor. 

Meseli. Faruk Nafiz beyi alan 
antolojinin elbette Fanrk Nafiz 
grupunun ihtiva ettigi ikind de
recedeki diger tairleri, meseli 
Orhan Seyfi, Yusuf Zrya, Halit 
Fahriyi almaiJ fuzuli bulmas1 ga
yet tabiidir. <:unkii bu antoloji 
bir dergi, bir majazin degil, bir 
«mkta» drr. Oyle bir makta ki 

• 
bir devrin ortailn.dan g~irilmit 

o maktada gO..iilen sivrilikler: 
ahnmittlr. Sonra meaela antoloji, 
ckvlet tarafmdan bast1rilm11 ol
masma ra.jmen, son cereyamn en 
kuvvetli miimessili olan Niztm 
Hikmeti ve hatta memleket harici 
olan Refik Halidi bile alacak ka
dar biiyiik bir bitarafhk goster
mi~tir. 

Bugiin yeni nesil i~inde bir ~ok 
giizel yazanlar vard1r. Ahmed 
Haiftdi, Ca-hid S1tk1, timer Bed
reddin gibi en yeni hisleri ken
dilerinden evvelkilere nasip o~ 

m1yacak bir ~ekilde soyleyen bir. 
~ok .,airier de antolojiye eirme-

mi-ttir. Bunun da sebebini gene 
antolojinin tertibinde aramak Ii· 
zund1r. Bu grupun miimesaili ola
rak beni s~i,Ier. Bunda benim 
ne suc;um var ki sagdnn, soldan 
hiicumlar yalmz bana yap1hyor. 
Sonra eger Halit Fahri beyler, 
Yusuf Ziya beyler bu yeni nesli 
ol.."Umuyorlarsa, bu yeni neslin 
mevcut olmad1g1m veya kotii ol

dugunu mu icap ettirir. Bunu 
soyleyenler zaten biitiin vasiyet
namelerini yazd1lar ve nrt1k ken
dilerinden sonra gelen hi~ kimse
yi de .okumadtldarm1 itiraf edi
yorlar Ne yapahm, uyuyadur
~unlar. Hem bu kadar giiriiltii
ye ne hacet?. Ifie onlar i!Ji edebi
yat ticaretine dol,miitler. Hem 
yaz1p hem kazan1yorlar. Bari 
sanat taraf1Dl bize b1raluinlar. 
Yap1lan tenkidler ilmi ve umu
mi tenkid mahiyetinden ~1km1t 
«Antolojiye sen girdin de hen 
&inned im. » gibi "'hsi hasecl ft! 

dedikodulara dokulmiiftiir. Bil
hassa henim ,ahs1m1 mevzuu bab
£ed.en bu baylara sormak isterim. 
K1ymet o~iileri nedir? Bir ada
mm iyi yazmas1 ic;in sakalh ol
masma ihtiyac; olmad1g1 gibi, her 
gen~ olan da f ena yazma.z. An· 
tolojioin zay1f oldugunu iddia 
eden tenkidler, eserden c;ok da
ha zayifhr. ve eseri aratacak ma· 
hiyettedir. Bu antolojiyc girenle-

rin Tiirk edebiyatJm temsil et
mediklerini, yap1lacak bir Tiirk 
edebiyab antolojisinde ancak 

Hamid, Halid Ziya, Tevfik Fik
ret, Cenab ~ehabeddin, Siileyman 
Nazif, Mehmed Rauf, Namtk Ke
rnal gibi biiyiik edebiyat otorite
lerinin bulunmas1 lnz1m geldigini 
ba~1ranlar var. 

lnk1laptan sonraki Tiirk edebi

yabm hala bu zatlarla tamtma

ia ~ahfmak t<>yle dursun, hatta 
bu biiyiik otoritelerin art1k tek 

sattr yazmamalar1 Turk eclebiya· 

tmm selameti i~in laz1md1r. Tiirk 

edebiyabn1 korumak iateyen bu 
zatlar bu f eragati neden goster• 

miyorlar? 
(De.ann 10 uncu aahifede) 

1843 senesinde ... 

... Pariste 11k crkek 1nyafetl 
bCSyle idi! 
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Sultansuyu haras1n1n KADIN KOi?Esl: Paris mektuplarz 
1 Mart 1936 

:t~1s otelleri bombo1, 
herkes seyyah bekliyor 

Fiatler ii~te bir indirildi, fakat 
gene gelen yok ! .. 

Niste Promenade des Anglaise ve Casino de la Jetee . 
Pari1 24 - (Aktam) - Ge~en 

hafta Nise kadar k1sa bir seyahat 
yaphg1m1 ve hatmetlu karnaval 
hazretlerinin Nis tehrine girme1i 
a]aymda buJundugumu bildirmit
tim. Nis bu miinasebetle 24 sa
at ~ok giizel vakit ge~irdi, herkes 
giildii, eglendi. Fakat dogrusunu 
soylemek laz1m gelirse bu defaki 
karnaval eglencelerile bundan se
kiz sene evvel gordiigiim eglence
ler arasmda biiyiik bir fark var
d1. Bu defa herteyde bir soniikliik 
goze ~arp1yordu. Ger~i sokaklar1 
kalabahkh. Alay ge~erken gene 
her taraf ta konf etiler attltyordu. 
Gece her taraf gene donand1. Fa-
kat bunlarm hi~ biri sekiz sene ev
velkine henzemiyordu. Eski nete
den eser yoktu. 

Sehebi? .. Soylemege hacet yok, 
biitiin diinyay1 saran iktisadi buh
ran ve onun dogurdugu endite . .. 
Bir zar.ianlar kanunuevvel gelince 
dunyamn dort bir taraf mdan bu
raya hinlerce balk akm ederdi. 
Bunlar biitiin bir k1t1 Nis, Kan, 
Manton gibi 1hk k1y1larda ge~irir· 
lerdi. 

Karnaval haftas1nda bu balk bir 
ka~ misJi artard1. lngiltereden, Is· 
panyadan, hatta Amerikadan Ni
se pek ~ok kimseler gelirdi. Oteller· 
de, pansiyonlarda bot bir oda kal
ma2d1. Hatti yer bulmak icrin po-

" 

A~KIN 
Yazan: M. Ugga~ 

Tiyatrodan sonra beraber siipe 
etmege gitmiyecegiz, yanyana u
yuyam1yacag1z. Biitiin bunlar bit
ti, bitti... ~imdi bir rilya gibi ge
Hyor !. 

tki kocaman yat kirpiklerinde 
titredi, atai1 dogru aktilar. 

- Y arm aktam beni gara gon
dereceksin. Son busemizi orada te· 
ati edecegiz. Son buse! Ben pen
cereden, sen atai1dan, biribirimi· 
zi, biitiin ayr1lanlar gibi, selamh
yacag1z. Halhuki biz timdiye ka
dar tek bir viicud halinde idik. 

Sen eve yalmz doneceksin. Sana 
bakacaklar, arkandan laf atacak· 
lar. Adam sende ! Hayat bu. Ar· 
tik hirihirimizi gormeyecegiz. lh· 
timalki bana hi~ mektup da yazm1• 
yacaksm. 

Ben de ac1 aci aghyordum. 

Bu kadar kati bir dakikamn bil
tiin azab1m yudum yudum tatmak 
1iz1md1. Devam etti: 

lise bat vuranlar bile gorUliirdii. 
~imdi k1t1 gecrirmek icrin Nise 

gelenler iicr bet aileden ibaret ... 
Bir taraftan iktisadi buhran, bir 
taraftan ekser memleketlerde d1-
tariya para ~1karmak icrin konan 
ag1r kay1tlar kimsede seyahata 
imkan b1rakmad1. 

Niste ecnehilerin oturdukfar1 
biiyiik oteller bombo,tur. Bunlarm 
baz1lar1 kap1larm1 tamamen ka· 
pam1tlard1r. Nisin yiiksek k1sm1 
olan Simyede baz1 otellerin miitte· 
rileri hemen kamilen lngilizlerdi. 
Bu oteller yazm kapf4n1r, kit ge
lince acr1larak lngilizlerle dolard1. 
Bilhassa bundan on sene evvel bu
ralari Jngiltereden bir par~a halini 
alm1~h. Nereye gidilse ingilizce 
ititilird i. 

0 zamanlar iktisadi buhran he
niiz batlamamit h. lngiliz paras1 
franga nisbetle crok k1ymetli idi. 
Fransada yafamak lngilizfere ~ok 
ucuz geliyordu. ~imdi iktisadi 
huhrandan batka Niste yatamak 
lngilizlere pahah da olmuttur. Ciin· 
kii lngiliz parasmm k1ymeti yari
yar1ya diitmiittiir. Evvelce giinde 
bir lngiJiz lirasile gecrinen adam 
timdi iki lngiliz lirau sarfetmek 
mecburiyetindedir. ~imdi lngilte
rede yatamak Fransada yafamak
tan daha ucuzdur. Bu sebeple bir· 

( Devanu 10 uncu sahif ede) 
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- Bizim ef yam1z timdiye ka· 
dar karmakar1t1k, hep bir arada 
duruyorlard1. ~imdi ayirmak, bu 

benimdir, bu senin demek laz1m. Ya
rm senin kutularmm i~inde benim 
boyun bag)ar1m1 bulm1yacaka1n. 

Ben de mendillerimin arasmda 
senin mendillerine tesadiif etmi
yecegim. {:ok kerre her tarafta 

sonmiit sigara birak1yorum diye ti
kayet ederdin. Arhk hi~ sigara bul
m1yacaksm. Hayahn daha sade ve 
daha 1akin, daha hiir g~ecek. 

Elena biraz sendeledi. Kollart· 
mm arasma m1 diitmek, yoksa ar
kaya crekilmek mi laz1m gelecegi
ni kestiremiyordu. Giilmek, agla· 
mak istedi. Sonra, kuvvetli bir h1!r
k1r1k hogazm1 sarsh. Birdenbire 

kendisini ellerimden kurtararak, 
kota kofn odasma gitti, kap1y1 ki
Iitledi. Yataga ahld1gm1 itittim. 

Cantalar a!rik kald1lar. Camatirlar 
oteye beriye atilmit bir haldc du· 

verimli neticeleri iic§ly©lf'D®lf' 

Dort koldan miirekkep olan hara, hem 
at~1l1ga, hem de ziraate yard1m ediyor 
. Malatya (Aktam) - Malatya· 
ya 27 kilometre uzakhkta bulunan 
Sultansuyu haras1 929 yilmda Azi· 
ziye mevkiinde kurulmuttur. Daha 
~eslim muamelesi biter bitmez ot 
ambarlarmdan ~1kan bir yangin 
aonunda tamamen yanan hara bu 
kit i~erisinde dort bin lira gihi az 
bir para sarfile biiyiik ve modern 
bir bicrimde yeniden yap1lm1f hr. 
3 k1srak ile ite bathyan hara atcr1-
hk, s1girc1hk, koyunculuk, ziraat
~ilik gibi dort koldan miirekkeP'" 
tir. 

Bu kollardan A k1sm1 ulah B 
k1sm1 ise gelir kollarm1 tetkil eder. 
At~1hk kolu - Bu kolun biitiin 

gayesi cins ve giizel at yetittir
mektir. Halkm elinde dejenere ol· 
mut atlara haranm cins atlarmm 
kanlarm1 vermek suretile kan de
receleri yiikseltilmektedir. Hara 
bu gayesine pek kua bir zamanda 
ulatmithr. 

At!r1hk kolunun hayvan mevcu
du 85 bathr. Bunlardan on iki ha· 
fl safkan Arap ayg1r1, yirmi bir 
hati da saf kan Arap k1srag1d1r. 
Digerleri ise muhtelif dogumlu di
tili erkekli dam1zhk taylard1r. Ay· 
g1rlardan yalmz ii~ baf I hara k1s
raklarma tahsis edilmit digerleri 
ise Halk hayvanahna verilmittir. 

Malatya kazalarmdan her y1l 
hara tohumluklarma ~ekilen ii!r· 
yiiz k1sraktan dogan taylara men
te tehadetnamesi verilmektedir. Bu 

yal halk1 tetvik i~in bir ha,Van 
aergisi a~1lacak ve i&tenilen ewah 

gostereceklere miikif at verilecek· 
tir. Harada k1sraklar1n dogurmala· 
r1 icrin icap ederse suni 11f at yap1l
makta ve bu sayede y11lardanberi 

dogurm1yan kuraklardan tay alm
maktadar. Burada en giizel uk ev· 
saf1~1 gosteren taylar gecren y1l 
lraktan getirilen ayg1rlardan elde 
edilmektedir. 

Sultansuyu haras1 at yetiftirmek 
icrin ~ok miisait arazi ve bilhaua 
Arap 1rk1 i!rin Tiirkiyede emsali 
bulunmaz bir iklime maliktir. Bu 

muhitte yetiten taylar gayet giizeI 
netvilnema bulmaktad1rlar. Bu ko
lun uzmam bay Fikret Algan bii· 
yiik bir gayret gostermektedir. 

S1girc1hk - Bu kol haran1n ge
lir k1smm1 tetkil etmeldedir. Y av· 
ru ve siit sahtlarile elde edilen 
haHlat at~1hga aarfedilir. S1i1r 
mevcudu 100 batbr. lrklar1 kara
cadagd1r. 

Koyunculuk kolu - Bu koiun 
vazifesi de gelir temin etmektedir. 

Koyunlar Salyurt ve Osmandede 
mevkiinde yaz kit kahrlar. Bunla
rm yiin, et, siit ve yavrularmm sa
btlarmdan elde edilen gelir ulah 

k1smma sarf edilir. Salyurttaki yay
la bu koyunlarm daha f azlasm1 
beslemeye miisaittir. Koyunlann 
1rk1 Akkaramand1r. 

(Dcvanu yedinci sahifcde) 

Sultansuyu harasmda en giizel k1srakla tayi 

ruyorlard1. Ben bir fey anhyabile
cek, bir fey diitiinebilecek halden 
~1km1thm. 

Sonra, yavat yavaf giinetin ~iz
gi)eri ve izleri kayboldular. Ak· 
tam olmaga batlad1. lyi kapanma
mit bir pencereden hafif bir $e• 

rinlik i~eri girdi. Guruh zamanm· 
da bu gen~ bahar kurtuni bir kita 
benziyordu. Bu yari karanhk i~in
de etraf 1ma bakhm. Herteyi haf 1· 
zama hikketmek ister gibiydim. 
Bot mobilyalardan, a~1k kutular
dan, botahlmit dolaplardan, is
kemleler iizerinde baz1 zarflar
dan, yere diitmiif gazete par~ala
rmdan batka bir fey gormedim. 

Odanm iizerinde iki acrik ~anta 

tozlu bir uykudan uyanm1t iki ten
bel hayvan gihi sanki can 11kmh
amdan esniyorlard1. Karanhk ya
va\> yavaf koyulaf1yordu. Onlarla 
beraber diitiincelerim de karari
yordu. Kendi kendime fOyle di
yordum: 

« Y afamay1 bilemedin. Bari fim
di sevmesini ogren». Sonra t"-· 
le diltiiniiyordum: «Neden meyus 
oluyorsun 7 J3u zaruri ayr1lmay1 

1en ken din kabul etmedin mi?. 
Kendin haz1rlamadm m1? Atkm 
i~in ne yaptm? Onun neticesini 
beklemekten batka bir it gor4iin
mii 1 Sanki senin elinden ahnm1t 
bir mal gibi neden timdi arka11 
11ra aghyorsun? Bu karars1zhk ne
den? Metin ol. Heyecana kendini 

kaptanna. l~indeki karars1zhk sa
na galebe ~ahyor. Sen hem atki 
seviyorsun hem izhrab1. Fakat ha
kikatte kalhinde ne atk var ne iz. 
hrap. Ayni zamanda gayet zalim 
davramyorsun. Haydi, seni batka 
bir hayat bekliyor. Sana yalmz o 
hayat uygun gelir. Reddetmif ol
dugun batka kadm elleri sana do
lu dolu bir atk kadehi takdim ede· 
eek. Git haydi, ondan icr.» 

Fakat, bu diitiincelerle beraber 
ger~ek ve hiiyiik birtey, timdiye ka· 
dar bence me~hul olan bir his vii
cud buluyordu. Bu nihayet, afk 
idi, hiiziinlii, fif a bulmaz bir afk 
idi, k1skan~hk, korku dolu bir a,k 
idi. Bir yara gibi ac1 veriyor, bir li
kor gibi sarhof ediyordu. 

Bu garip atk pek hotuma gitti. 
Ruhumda ebediyen kanayacak ve 

Klasik tayorler gene c;ok giyiliyor. 
Lli.ciV1ert yiinlii tayoriin i~ine beyaz 1pekli 
bluz giyilmi~tir. Menruli ve lacivert ~ap• 
kanin kurdelas1 da beyazd1r, 

:1111i1llll11111111111111ll1111ll1111111111111) 

KOmUrden 
zehirlenrne 
Fatma ile Mediha 
olUm halinde has
taneye kald1nld1lar 

Galatada bir otelde oturnn Fatmn v• 
Mediha adlarmda iki kad1n dun [>ecc o• 
dalarma bir mangal koyarak uyumut-
1ard1r. 

Ertesi sabah gey vakte kadar kadmla• 
rm odadan c;1kmad1klar1 oteldckilerin 
nnzari dikkatlerini oelbetm~ ve oda ka• 
plSl a($1ld1g1 zaman iki kadmm oliim ha• 
linde yatt1klan goriilmii~tiir. 

Zab1ta Ftama ile McdihitYl hastaney• 
kaldirm1~tir. Bunlann mangalda iyice 
yakmadan bnak1Ian komiirden zehirl cn· 

dikleri anla~1lm1~tir. 

izhrap verecek bir fey tat1mak be· 
ni memnun ediyordu. Benim ilk 
atk1m bu idi. ~u dakikada yirmi 
yatmda idim. 

Biraz sonra, Elena odanm kap1· 
smda goriindii ve her zamanki gi· 
bi: 

- Gel, dedi, yemek vakti. 

Dirsegimi yastiklara day1yarak 
dogruldum ve ~ag1rd1m: 

- Elena. 

Fakat o hemen ~ekildi ve ceo
vap vermedi. Y anyana, son defa 
olarak, hiiziin i!rinde yemek ye
dik. 0 benim aglamit oldugumu 
gordii. Ben onun gozlerinin etra• 
f 1 kurumut oldugunu gordiim. 
Sordum ona: 

- Neden bir fey yemiyorsun? • 

- lttiham yok. (Biraz siikuttan 
gonra) Ya sen?. 

- Benim de hi~ it ti ham yok. 

Bir giimiit tahag1 alarak haktnJ'I• 
Ozerinde ismimin ilk harflar1 vnr· 
d1. Masaya b1rakhm. 

~ 

- Bunlar1 ne vakit ald1g11n1:tl 
habrhyor musun?. 

.(Arkas1 var) 



~atali Paley: "Ben kadere 
~ok inan1r1m,, diyor 

~stin Amerikan sinemas1, Hollivut 
ld1zlar1, seks ape) hakk1nda fikirleri 

I 

Natali Paley ,Sari Buaye ile birlikte ~evirdiA'i "Atmaca,, filminden bir sahnede 

~lia (Aktam) - Sinema yil- talisizliginden tikiyet eder, Lilyan mak istemem. Karakterime uym1-
d:1?dan ve eaki Rusya ~ar1nm Harvey nibay~ talisizligi yiiziin- yan bir rol temsilini katiyen arzu 

t•nin oglu Natali Paleyle yap- den Avrupaya donmeie mecbur etmem, ~iinkii aonra roliin fena 
r .._iilakati ilk k11mm1 bildir· oldu. (;iinkii Greta Garbo ne kadar olduiundan ziyade benim iyi oy-
i~' .. Artist bunda na11l filim kendine yakitacak filimler~e oyna- n1yamad1g1ma hiikme.derler. A.me-
t ~ge batlad1gm1 anlalJyordu. d1 ise, aksine Marlene Lilyan Har- rikan 1inemac1lan tuhafhrlar, in-
t:\•e, Paley son zamanlarda veyi iatemedikleri rolleri temsile aana zorla fena uyaunsuz roller 

1 
ll}>a giderek orada birka~ mecbur olmutlard1r. Bence bu bir verirler, aonra da muvaff ak1yeti 

l~St\'irdikten aonra Parise don- tali eaeridir. Kadere inan1r1m. olmad1 diye hemen doncrler, onun 

1 b. 1Ccndiaine Amerikan raine- - Seka apel hakkmda fikriniz. i~in bu cihetlere dikkat ederim. 
dll llklunda ne diitiindiigiinii nedir?. Biz Avrupahlar Amerikan kafa-
~. Sana fU sozleri soyledi: - Seka apel kelimeti kadar fu. SI ile pek 1ii~ anlat1yoruz. Bir ka~ 

\ .\rnerikan ainemas1 cidden sunkir bir kelime olmad1i1 gibi bu- acne evvel Metro Goldvin Mayer 
~~~l~rakkidir. Zenginligine, nun kadar mana11z bir fey de ola· tirketi Hugnette Duflau angaje 

titte diyecek yok. Y1ld1zlann maz. Amerikahlar reklam mese- etmifti. Fran11z artisti Holivuta 
i
1111

.de pek istidadhlar1, pek leainde pek mabirdirler. Y1ld1zla- geldigi zaman kendisine oymyaca· 
~•leri var. Greta Garboyu rm tahaiyetlerini, giizelliklerini g1 rolleri, giyecegi tuvaletleri, bir 

i ~ kdir ederim. Garbonun sa· tetkik ederler. Hepaine kendine program yaparak gostermitler, fU 
tr i\dar talii de biiyiiktiir. Ben uygun bir• iaim takarlar. Mesel.i kadar ki 1a~1mn tanzimini bile 
~I~' taiie inamnm. Bir~ok teY· Mae West, Garbo, Marlene ve da· kendiaine b1rakmam1,Iar, artist 

to} oynar. Meseli. Con ha baz1kr1 hakkmda seks apel bu kadar tahakkiim kartISmda, 
~Carri Kuperden daha az rekli.m1 yaparlar. Baz1lannin gii- «ben buraya ainema y1ld1z1 diye 

~-- ~t degildi. Fakat son zaman- zelliklerini ele ahrlar. Baz1lanmn mi geldim, yoksa model diye mi 
tt-d 'lll&e yiiziine bakmad1, 0 da zerafetini dondururlar, hiili.sa rek· geldim. Modele ibtiya~bn varsa 
~tel en iildii. Con Bol birc;ok yil· lam i~in bir bahane ararlar. Be- model getirtsinler ben artistim» di-
lltt an daha atag1 degildir. Fa- nim hakk1nmda Rusya ~ar1mn ku- yerek Holivutu o giin birakmit 
. bi\~ dllirna bir ikinci rolii verir- zini diye rekli.m yaplllar. Reklam Parise donmiif. 
~i\ ll buna benzer bi~ok mi- demek Amerikan sinemasmm ru- Yani demek istiyorum ki, Ameri-
~ ,r;f ben bunlarm ~ogunu ka- hu demektir. ltte itittiginiz bir~k kan sinemacilarmm burunlan ~ok 

ederim. feyler, eeks apel, ilah reklim- biiyiiktiir. Biz ecnebi sanatkirlar 
~litb.ll diyeceksiniz ki, bunlarm c1larm kaf alar1nda dogmut fCY· onlarla anlatmakta ~ok miitkiili-
h~1lltn himayesi var da onun lerdir. Y1ld1zlarm reklam1 i~in Ho- ta ugruyoruz. Bu ala~amamazhk 

il'a •z oluyorlar. Bunu inkir livutta aenede milyonlarca dolar bir~ok Avrupalt artistlerin orada 
~Cl~turn, hakikaten yildizlarm sarfedilir. Biz Avrupahl'ar Ame- hi!; bir muvaffa]uyet kazanma-
~~1 rnevkilerini himayeye rikaMar kadar reklam1n k1ymetini dan donmelerine sebep oluyor. 
-~ Urlar. Fakat hir himaye takdir edememitizdir. Benim Amerikay'a ikinci gidi-

in ta Rene bir tali e1eri deg"'il - Tekrar Amerikaya gidiyor- tim ... Bakahm bu defa ue teklif 
·. G I\. reta Garbo Amerikaya mutsunuz diye okudum?. edecekler, tekliflerini muvaftk 

ti. t\tl-upah sinema yild1zlar'i- - Evet, hemen hareket ediyo- bulmazsam Londrada, Pariste fi-
1 "( 0.1·1· • 
't\ h· 1 1s1 1ay1labilir. Ondan rum, Holivuttan bazt teklifler var lim yapacag1m, muvafik bulursam 
~ 'i 1~ hir Avrupah yild1z Ame- onlara bizzat tedkik etmek iizere bir miiddet Holivutta ~ahtacag1m. 
,._.._ 11ernas1nda o kadar tohret gidiyorum, eger itime aelirse ka- Y1ld1za tetekkiir ede1ek ayr1l-

'-bittir. Marlene Dietrich bul edecegim. Her filimde oyna- dim. - B. 0. 

Sahife 7 

I~~i meseleleri 

Ceza usulleri ve kesilen 
ceza paralar1 

Bunlar1 yoluna koymak ve bir 
§ekle baglamak laz1md1r 

lt kanunu layihas1 iizerindeki 
tedkiklere devam ediliyor. Layiha· 
da, ilcret meselelerine dair ahkam 
konulurken, Tiirkiye f abrikalarm
daki iicret meselelerini de epice 
tedkik etmek li.z1md1r. 

Gecrenlerde iicret if lerinden hah
aederken, Siimer bank fabrikala
rmda iyi it yapmad1g1 iddia edi
len amelenin yevmiyesinden ceza 
kesildigini yazmtfhk. Ogrendigi
mize gore bu usul biitiin fabrika
larda tatbik edilmektedir. Patron
lar, ceza usuliinii tatbik ederken, 
amelenin iyi it yapmasm1 ve neti
ce itibarile Tiirk sanayi mamula
tmm nef is mamulat ~1kannaam1 
temine ~ahf ttklar1m ileri siirmek
tedh·ler. Patronlarm iddiasma gO
re, maksad, amelenin yevmiyesini 
kesip, onu zarara sokmak degil, 
«milli istihsalah daha miikem
mel bir hale getirmektir ! » Baz1 
fabrika miidiirleri bu iddiaya da
yanarak, giiliin~ fekillerde amele
den ceza kesmektedirler. Mesela: 
bir dokuma f abrikasmda bir tez
gah batmda iplik koptugu zaman, 
it bir ka~ dakika i'rin durmakta
d1r. Boyle bir hadise kartism
da f abrika idareai derhal kabahati 
amelenin sutma yiiklemekte ve a
meleden ceza kesmektedir. Bu yiiz
den ameleden miihim miktarda 
yevmiye kesilmektedir. 

Ceza uaullerinin bu tekilde tat
bik edilitinde iki nokta goze ~arp
maktad1r. 

1 - Ameleden liizumlu ve lii
zumsuz yere, kesilen cezalarm hak
h veya hakuz oldugu meselesi, 
birinci derecede tedkik edilecek 
bir meseledir. Bir fabrikada ,iplik 
koptugu takdirde ,bunun kabaha
tlm ameleye yiiklemek kadar hak-
111zhk olamaz. Bir dokuma fabri· 
kasmda bir tezgahta ipligin kop
masmda amelenin ne su~u olabi
lir?. Bu tarzda, amelenin elinde 
olm1yan itlerden dolay1, netice
de gene ameleyi mesul tutmak ve 
kabahah amelenin 11rtma yiikle
mek haks1zhkdan ha,ka bir fCY 
degildir. 

Tiirkiyede amele birlikleri ve bu 
tarzda tetekkiiller mevcud olma
d1g1 i~in, bu haks1zhg1 umumi bir 
aurette ac;1k olarak ortaya koymak 
miimkiin degildir. Nihayet bu gibi 
hadiseler kar,umda, amele hak-
11zhgm1, yalmz ha,ma fabrika 
miidiiriine karti miidaf aa etmekte
dir. Bu yolda yap1lan ~ikayetler de 
ferdi mahiyette kald1g1 i~in hi~ bir 
tesiri olmuyor. 

Ceza meselesinde ikinci nokta 
da fUdur. Kesilen paralar nereye 
gidiyor?. Cezalardan dol'ay1 bir 
araya toplanan paralarm hesabm1 
sormak laz1md1r. Mesela biiyiik 
f abrikalarda, ~ok itc;i ~ahtbran 
milesaeselerde ceza yiiziinden mii-
him miktarda para topland1gma 
fiiphe yoktur. Fabrika kasalarm
da toplanan bu para ile timdiye 
kadar ne yap1lm1thr. Anadoluda 
bir f abrika toplanan paralarla, 
f abrikanm civar1na bir park yap
brm•tbr. Fakat bu parkm amele
nin hi~ bir i,ine yaramad1g1- gO
riilmiittiir. Ciinkii amelenin it saati 
pek uzundur. Bu uzun it aaatleri 
ara11nda parkta biraz nefea alma· 

ga, oturup dinlenmege vakit yok
tur, bu itibarla, ceza paralanndan 
toplanan bu paralarm da amelenir 
bir itine yaramad1g1 pek a~1k bir 
surette anlas1lmaktad1r, , 

Diger fabrikalarm ceza para· 
aile ne yaphklan malum degildir. 
Belki bu f abrikalar arasmda cez ... 
paralar ile gene park, hr.· 
vuz yapanlar vard1r. Ceza para· 
larmm herfeyden evvel, gene amc· 
leye faydah olabilecek bir tekild;! 
sarfedilmesi pek manhki bir yol
dur. Tiirkiye fabrikalarmm ekser' 
sinde hasta 11and1g1 ve yahud bi1· 
yard1m kasas1 tarzmda te~ekkiill 
mevcud degildir. Halbuki fabri
kalann hepsinde ceza usuliinder. 
biriken paralar mevcuddur. Bu pa• 
ralarm gene amelenin hayrma ola· 
rak bir sand1kta birikmesi icap 
eder. Bu gibi te~ekkiillere ~ok ih
tiya~ vard1r. Nitekim bu gibi te
tekki.iller olmad1g1 i~.in, f ahrikalar· 
da kaza ve hastahk vakalar1 kar .. 
flsmda ameleye yard1m edilemi
yor. Fabrikalarm yam batmda. 
ameleye mahsus hastaneler mev
cud degildir. Fabrikada bir kaza 
neticsinde hasta olan ameleyi ~c
hir hastanelerinde yabrmak i~in 
de, fabrika idareleri tarafmdan biJ 
te,ebbiis yap1lmad1g1 goriilmekte· 
dir. Bu vaziyet karpsmda amd~ 
evine gitmege mecbur olmakta 
d1r. Halbuki kaza neticesinde evi
ne donen bir amele ceza para1a
rmdan dolay1 fabrikaya miihim 
miktardn para birakarak donmek· 
tedir. 

Ce:.?a usullerini ve bunlann t<l t
bikinden dolay1 toplanan parah· 
rm kullanma teklini yoluna koy
mak laz1mdu. - H. A. 

Sultansuyu 
Haras1 

(Baf taraf1 6 nc1 aabifede) 
Ziraat kolu - Ziraat kolu da

m1zhk hayvanlarm yem ve ot ih
tiyac101 temin eder. Hara yalmz 
hayvan yelittirmekte degil ziraat 
itlerinde de koy ve kasabalara nii· 
mune olmaktadir. Ziraat kolunda . 
en f azla yoncac1hga on em veril-
mektedir. Hara fidanhgmda da 
yirmibinden f azla r.1eyvah ve me~ 
vas1z agac; yetif tirilmektedir. Bir 
saat gibi muntazam itleyen Sul
tansuyu harasmdaki temizlik ve 
memurlann ~ahtmas1 cidden tak .. 
dire deger ... 

Bu y1l Haramn merkez ve it~ile1 
binasmm oniinde gayet giizel bir 

havuz ve park bunun iki tarafmda 
manej ve mania atlama alanlar1 
viicuda getirilmittir. Bulardan 

batka kitm hayvanlann temiz ha
valardan istifade etmesi i~in dort 
padok yapllr1lm1tbr. Haramn 

muntazam bir eczanesi vard1r. Ha
ramn elinde elli ii~ par~a koy ol
mak ilzere ikiyiiz bin doniimde 1 

fazla arazi vard1r. Haramn lhcak 
yaz1 namile ayr1ca elli altm1f bin 

doniimliik bir arazisi daha vard1r. 
Ak~adag kazasmm merkezi olan 
Argada da biiyiik bir ayg1r depo
au yap1lacak buraya yiizaltmit ay
g1r konacakhr. 
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Takvirni Vekayiden sor ~ ra 91kan 
gazeteler, ilk mizah gazeteleri 

Bir def a eski hariciye nazrri Ri
fat pn~a uzunca bir teehhiirden 
sonra Takvimin bir niishastnt gO
riince: 

- Bu bir gazete ise pek eski ! 
T arih ise pek yeni ! 

Demifti. Bu soz sonra halk ara
smda da 'ayi olarak Takvim: 

(Tarihi yeni, kendi eski gazete) 
: iye amhr olmu~tu. 

Eski (Terciimam ahval) ga-
tesi dahi, sahibi Agah efen

t. (1) bir~ok takibata ugratild1k
tan sonra ahrarane mesleginden 
dolay1 tatil edilmi,ti. Bir Tiirkiin 
~1kard1g ilk gayr1 resmi gazete bu 
oldugu gibi ilk tatile ugrayan da 
bu olmuf.tu. 

Abdulaziz devrinde gazetelerin 
adedi ~ogalmakta devam etmi,ti. 
Vilayat kanununun ne,rinden son
ra vilayct merkezlerinde hirer res
mi vilayet gazetesi de ne,rolunu
yordu. 

Bu viliiyet gazetelerinin baz1lan 
tiirk~e ile beraber mahalli dil ile 
de intitar ediyordu. Mesela Tuna 
vilayetinin merkezi olan Rus~uk
ta (Tuna) turk~e ve hulgarca, 
Bosnasarayda tiirk~e ve bo§nak~a, 
Erzurumda tiirk~e ve ermenice, 
~amda tiirk~e vear~ ~1k1yordu. 

1876 da fstanbulda intif.ar eden 
gazetelerin adedi 47 ye balig ol
muftu. 

Bunlardan baf11calan Takvimi 
vekayi, Ceridei havadis, Basiret, 
V akit, lstikbal, Hayal olmak iize
re on ii~ii tiirk~e, biri • Elcevaib • 
arap~a, dokuzu rumca, dokuzu er
menice, ii~ii bulgarca, ikisi. lspan
yolca, yedisi franstzca, ikisi ingiliz
ce, biri almanca idi. 

Levant Herald ve Monitor Or
yantal gazeteleri frans1zca ve in· 
gizlice, Stambul yaln1z frans1zca 
intitar ederdi. 

Bunlar arasmda en ziyade ma· 
cera ge~iren Levant Herald ol
mu,tu. 

Bunu ne,reden fngiliz tebaasm· 
dan Edgar Witaker idi. fngiliz se
faretinin netir arac1 say1lan bu ga· 
zete bir def a bir makalesinde 
(Osmanh hanedanmdaki kan, Be
yoglunda sahlan siit kadar halis
tir) demif, Abdiilhamid bundan 
son derece k1zm1f h. Hiikumet ga
zeteyi kapath. Witakerin hudud 
harici edilmesini istedi. 

0 zaman lngiliz el~isi olan lord 
Dufferin bu gazete sahibini Tarab
yada yazhk lngiliz sefarethanesi
ne ald1; orada ii~ bafta saklad1. 

Abdiilhamid imtiyaz sa.hibinin 
memleketten ihra~ edilmesinde 11· 
rar etmedi. Sonra gazete yeniden 
intifara bat-lad1. 

Bundan sonra Levant Heralda 
hazinei hauaca senelik bin alhn 
tahsisat verildigi rivayet edi
lir. (2) Levant Herald ile Monitor 
oryantalm aralarmda rekabet pek 
11iddetli idi. Seneler ge~tik~e gaze
telerin miktar1 crogalacak yerde 
azalmtf. H. 1296 sonlarmda otuz 
ikiye inmi~tir. 

1297 muharremi iptdalarmda 
ne,rolunan salnameye gore istan
bulda alh tiirk~e, iki arap~a, yedi 
rumca, yedi ermenice, yedi fran
s1zca, iki yahudice, bir bulgarca 
gazete ~1l:iyordu. 

( I) Anadolu miifetti~i mii~ir .$akir 
pasanin btiyiik karde~i. 

( 2) Sonhcsmes: au poys des osman-.. 
~ 

Gene H. 1296 da lstanhulda 57 
tiirk~e, 5 arabca, 3 fars~a, 32 rum
ca, 9 ermenice, 1 frans1zca, 1 
bulgarca, 1 yahudice ki ceman 
110 kitap ve risale nefrolundluftu. 

Vilayetlerde ise hemen ciimlesi 
resmi olmak iizere 25 gazete in

ti~.ar ediyordu. 
Her sene fstanbulda bir, vili.

yetlerde yirmi kadar salname ~·
kanhyordu. fstanhuldaki matbaa· 
larin miktadr1 72 ye balig idi; bu
nun yar1s1 litografya, yar1s1 tipog
rafya idi. 

Seneler gecrtikcre matbuahn ag· 
zma vurulan ttka~ giinden giine 
s1k1fhrild1g1 i~in V akit vakit kapa
na, a~tla gazetelerin adedi de git
tik~e azalmifhr. 

Abdiilhamid, gazeteciler arasm
da Ahmed Mi tat ef endiyi takdir 
ederdi. Bu takdirler «Ossii inkilap-
tam> sonra kuvvetlenmitti. .. 

Efendinin durmay1p yazd1g1, 
ne~rettigi cild cild romanlar, ilmi 
ve fenni risaleler, gazete makale
leri Abdiilhamid nazarmda onu 
bir «ilim ambarrn addettirdi. 

Mi tat ef en di Abdiilhamidden 
birka~ def a tahsan iltif a tiara na
il olmuf, tuttugu yolda tergib ve 
tef vik gormii,.tiir. 

Rus miistetriklerinden madam 
do Lebedef lstanbula gelmit1 Mi
tat efendi ile muarefe peyda eyl& 
mitti. 

Ahmed Mitat efendi bu mada
mm baz1 eserlerini T erciiman1 ha· 
kikata almJf olmasile bu miinase· 
bet yiiziinden kendisini arkadan 
arkaya ittiham edenler ~tk1yordu. 
Hatta hafiyelerden baz1lar1 tara
fmdan (Ahmed Mitat efendi Rus 
casulugu ediyor) diye jurnallar 
verilmitti. (3) 

Abdiilhamid, Mitat efendiye 
karfl besledigi tevecciih saikasile 
bu jumallara ehemmiyet verme
'mif.ti. 

Diyojen, Hayal, ~mg1rakh tatar 
gibi mizah gazeteleri ~ikaran Te
odor Kasap sekiz giinliik omiir i~in 
dokuz giin ~ahtmak, bir dakika bi
le bot dunnamak diisturunu takib' 
eden Ahmed Mitat efendi i~in 
(Kirk beygir kuvvetinde yaz1 ma· 
kinesi) vasfm1 kullanmif.h. 

Ahmed Rasim heyin matbuat 
hataralarmda naklettigine gore: 

Kayseriyeli Teodor, Beyoglun· 
da bir h1ristiyan ailesi yantna hiz
metkarhga girmi~, bu aile Parise 
gidince beraberlerinde bulunarak 
orada frans1zcay1 ogrenmit, (Alek
sandr Duma) ya intisab ile katib
ligine kadar yiikelmi'9 ftanbula 
avdetind~ matbuata yanatarak en 
ziyade mizahi gazeteler ~1karmif.t 
Monte Kristoyu terciime etmitti. 

Molyerden terciime etigi (Pinti 
Hamid) tiyatrosundan dolay1 da
ha tehzade iken Abdiilhamidin 
kendiaine ne kadar miinfeil oldu· 
gunu evvelce yazmittik. 

Bu infial ge~tikten sonra Abdiil
bamid Teodor Kasab1 kiitiiphane
cilikle Mabeyine almif, roman ter
ciimesi hizmetinde kullanmittlr. 

Vakit gazetesi sahibi Diyanbe
kirli Filip efendi eski (Ce1·i
dei havadis) matbaasmda at Ufa· 
g1 idi. A~1k goz oldugu i~in Vakit 
gazetesinin imtiyaz1m ele g~ir .. 
mitti. 

(3) Ahmed Rasim: Muharrir, t•ir, 
edip. 

Okuyup yazmas1 pek kit olan 
Filip efendi gazetecilik aleminde 
~ekirdekten yetipnif, meslegini iyi 
bilir, bu yiizden temeyyiiz ede ede 
Osmanh ricali arasma kartfmlf 
idi. 

«Kulaklarma k'adar inmit Azi
ziye fesi, diigmeleri tamamen ilik
li lstanhulini ile Bah1aliyi gazete 
idarehanesine tat1m1p goriiniirdii. 

1875 te intisara has.hyan Vakit . ' 
gazetesi, Kemal pafa zade Said 

beyin bat muharrirligi zamanmda 
halktan biiyiik ragbet gormii,tii. 

(Devam1 var) 
Di.izeltmo: 641 numnrah tefrikada (20 

cemuiyelevviel 12 7 3) tnrihinde m:ilbaalar 
bnkkmda ne~rolundugu yaz11nn talimat· 
name degil, niztunnnmedir; bu tarih 185 7 
may1S1na degil, o sene kiinununsanisinin 
alt1111na isabet eder. 

Gene bu numnrnlt tefrikada matbu· 
eta dnir 2 ~aban 1281 de n~rolundugu 
miinderic; talimatnarne bir tnlimnt vc 
emir olmny1p nizamnamedir. 

646 numarah tef rikadn Abdiilhak Ha· 
mid beyden bahse ba~lnmrken dordilndi 
sahrda (c;izgilerile) diyc ~1kan soz (~r
kinliklerile) dir. 

Gonderdigi miiltefitane vc mildekki· 
kanc mektuptan dolay1 matbuat umum .. 
miidiirliigiinde memleket mnsas1 rapor-
toru bay Server lskite :t~ekkurler ede-
rim. 

BlR TAVZIH 

645 numarah tefrikada Said bey ile 
Ziya Mollamn ncfyedildigindcn bahseyle· 
mistik. Esbak .$Urayi devlet maliyc dai
resi reisi Sadrnzam Said pafa damadt 
bay Nuri bu ndiy meselesi hakkmdn -Sa· 
id beyin k'Cndisinden naklen· bana fU 
izahat1 verdi: 

(Ziya Molla fehzade Kemaleddia 
efcndi ile mi.inasebette bulunurdu. Ke
maleddin efendi bir defa Mollnya atiye 
jle beraber iltifatlt bir mektup gonderir. 
Ziya Molla buna iyi bir cevap ynz1lmak 
iizerc keyfiyf't.i aSid beye a~ar. Said bey 
knlcme ald1g1 cevaptn Zi~a Molla tara· 
fmdan edilen tel}ekkiirler nrasma !l'eh· 
zndeyi yakmda tahtta gormek temenni:si· 
ni de s1k11,;tmr. 

Ziyn Mollnmn en ynkmhmndnn bir.i 
tarafmdnn verilen jumal iizerinc Molla 
yaknlnmr; Said beyin cvinde ynp1lnn 
ara9t1rmadn mektubun Said bey yaz1sile 
miisveddesi bulunur. Bunun iizerine iki
si de nefyolunur.) 

Kcmaleddin ef en di ile muhabere me· 
aelesi Said beyin evjni arn~hrmaga aebep 
olunca 645 inumnralt tefrikada yazd1g1m 
hicviyc =hal' name= dahi bu esnada hii· 
kumct~ elde ed.ilmi' olncakhr. 

Bu mi.inasebetle Said beyin (te~iri 

izmihlal) risalesinde Ziya Molla hnkkm· 
da: 

(Devletin i,lerinden ve idaresinden 
ii mid kesmek hususunda Mollamn f ena 
fillilh mertebesine vaStl olduguna I) fC• 
hadet eyledigini de zikredeyim. 

5. K&ni lrtern. 

AK~AM 
· Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
t AYLIK 

Tilrkiye Ecnebl 

1400 kunJf 2700 kW'Uf 
750 » 1450 » 
400 ,. 800 • 
150 » 

Posta ittihadma dahil olmaynn 
ecnebi memleketlcr: Seneligi 

3600, altl ayhg1 1900, ii~ 
nyl1g1 I 000 kuru{ltur. 

AdreJt tebdili i'Sin yirmi bet1 
kuru~luk pul gondermek llizundu. 

Zilhicce 8 - Kas1m 116 
S. lmsak GOoei 0~111 lkiodi Akf&m Yatst 
& 11, 12.38 6,28 9,35 12 1,31 

4,58 6,37 12,27 15,H 17,59 19,29 

Me$hur polis hafiyesi 

r1L1s PARKERiN ATI ALARI 
Eni§tesinin beynini patlatan adai11 
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Esrarengiz cinayet hakkmda adam gonderdim. Buradan .i; 
benden mahimat almak i~in peti- gtm listelerden sirklerin k1fl•'1 41 

· b ak h b' l d · d'kl · · 'rkter m1 ir m1yan gazete mu a ir e- re e ge~ir 1 er1m ve s1 it' 
rini yamma ~aill'dun ve dedim ki: kimler ~ahfhg1m mufassal sore 

- Cinayeti meydana c;1karmak ogrendim. I 
iizereyiz. Yalntz dip~igini buldu- Tahkikah tacil etmek ic•P 'v-
gumuz av tiifeginin namlusu ile yordu. ~iinkii bir iki baftaY"' ~~ 

tetigini de ele ge~irecek olursak me- dar biitiin sirkler mevsim itib~ 
sele halledilmit olur. Gazetelerin dolatmaga ~1kacaklard1r. 0 i el 
bat sahifesine iri harfler ile nazar1 sirklerde ~ah,anlartn vaka g~ 
dikkati ~ekecek bir $Urette boyle ni nerede ge~irdiklerini ogre 
namlu ile tetigi bulanlann bana gii~ olacaktt. 1' 
getirmesini ya2mantz1 rica ede- Sirkler ile alakadar do~ fl 
rim. Bundan bafka cinayet gecesi elli adamm adm1 ogrenmi~tit0·1,ii son siiratle ve ihtimal fenersiz o- lardan Doris sirki ile ~ahfatl f 
larak Riverside yolunda bir oto- b I b. lik k &ar ve un ar1n ir te ne a 't ,r 
mobil goren varsa bunun da bana man ~ahthklarmi ve ne vak• i 
miiracat etmesini yazm1z. rildiklarim hirer hirer tahki~ tf 

Faillerini zab1tamn bu'lamad1g1 mck icap ediyordu. Sirk rncflS~ 
cinayetlerde gazetecilerden gor- rmdan adre•ini ogrendigiai I 
diigum degerli yard1m1 bu mese· adamm yatadigi polis mmtaka5el 
lede de gordiim. Ciinkii ertesi gii- miiracaat ederek cinayet S~,,.. 
nii ogleden isonra bana miiracaat nerde bulundugunu tahkik ell" 
eden Alfred Fletcher isminde bir yordum. 
adam gazetelerde iatenen malu
mah bana verdi. 

Bu adam cinayetin ika edildigi 
saatte Filadelfiya istikametinden 
f enerleri soniik bir otomobil gel
d igini gonniif. Me~hul otomobil 
Moorestown civarmda koprii altm
da bir S viraj1m donerken bana 
miiracaat eden adam1n otomobili 
iizerine gelmit ve bunu yolun ya
nmdaki ~ukura itmittir. 

Bu miinasebetsiz hareketten ca· 
m s1k1lan Alfred koprii f enerleri· 
nin ziyast yard1m1 ile miitecaviz 
otomobilin numaras1m almaga mu
vaff ak olmuftur. Maksad1 polite 
miiracaat ederek tikayet etmek ve 
miiteca viz otomobilin sahibini ce
zalandirmak ve tazminat almakti. 

Numaray1 sordum. Alfred dedi 
:ki: 

- Numaray1 yazd1g1m ld\g1d1 
kaybettim. Zatcn kayhettigim i~in 
de takibat yapamad1m. 

Bu sozler beni inkisnr1 hayale 
sevketti. Maahaza Alfredin verdi
gi malumat hiisbiitiin k1ymetsiz 
degildi. Her~eyden evvel miiteca
viz otomobilin plakas1 Penslivan
yadan almd1g1 sabit oldu. Madem
ki me~hul otomobil Filadclfiyadan 
gelmittir. 0 halde arad1g1m ada
mm cinayet saatinde Fili.dilfiyada 
bulunmas1 laz1md1r. Bu da bir ip 
ucudur. 

~ok ge~meden muavinim Cain 
zengin ve dolgun bir raporla gel
di. Maktul Con Brunnenin sokaga 
~1karken kopegini daima berabe
rinde gotiirdiigiinii tahkik etmitti. 
Bu hakikat katilin sirke mensup 
bir adam olacag1na f iiphe b1rak
mad1. Fakat Cainin getirdigi di
ger bir haber f ena idi. Sirk sahibi 
Con Brunnen kavgac1 bir adam 
imit. Sirkin i~inde ve ditmda ras 
gelen ile kavga edermit. 

Bilhassa kendi.sine kart• kin ve 
garaz besleyen adamlar airkin le
vaz1m miidiirii Yard, aslen miireb
bisi Parkstrom, sirkin af~ISI Ver
nerdir. Bunlardan Bi~IDID iizerine 
sirk sahibi bir def a tabanca11 ile 
atef etmittir. Sirkin 1oytar1larm· 
dan Povel de iizerine atef etmit
tir. Sirk sahibi Con Brunnenin bir 
zaman zevcesi Dorisin biraderi 
Harry Mohr ile kavga ettigini duy
Clum. Harry Mohrun 11irkte hissesi 
bulundugundan Con Brunnenin 
vefatmdan sora sirkin idaresini 
kimilen kendi eline almithr. Sirk 
itleri ile ittigal eden idarehaneye 

:(.1(.:(. 

. Bu es•ada gazetecilerin ~ 
bir yard1m1 daha oldu. cazete ,/; 

b'OY 
okuyanlardan Leory Hutc ~·tel 
isminde biri buldugu av t".,1 
namlusu ile tetigini bana I~~ 
Bu adam silah par~alarm1 R1~ 
de yolunda koprii civarmd• tJ 
muf hir ~amur y1g1ni iizerincle el, 
muttur. Namlu ile tetigi e~ ,4f 
bulunan dip~ige tatbik ettik:.~ 
silahm par~alari oldugunu 0 ~ 

dik. Bu av tiifegi Ameril'~ 
deiil Bel~ikada yap1lm1t oldlJ~ 
dan eski sahiplerini bulmak 1' 
idi. I 

Bel~ikadaki Amerikan 1'0 

1
; 

C. ' loslarma telgraf ~ektim. 111 !cf 
aleti olan av tiifegi tipinde 8~~ 
!kadan Amerikaya ne kadat '''I 
gonderildigini sordurdurn. /. ~ 
g1m cevapta boyle tiifeklerdt~ 
adedinin Filadelfiyada frdi 
silah~1hk miiessesesin< gol1 ti 
mif oldugu bildirildi. Herne~..t1f 
kika yapmak i~in Filadelfir 
ko~tum. I 

Tiifegin tetigi iizerinde nu.-i'I 
vard1. Trynon miiessesesi b&J / 
marah tiifegi Hozleton ci~•tl 
sakin birine satm1,hr. I. 

Filadelfiyadan Hozleton• ;I, 
tim. Tiifegin ~atild1g1 adaftl1af. 
dum ve silah hakk1nda P1•

1 l 
istedim. Bidayette ~ekiogefl. ft 
rand1. Hendisine bir cinayet•"il. 

illerinin meydana -r1kar1lrn••~ 
bu silaha aid malumat efde e ;'I., 
~ok faideli olacag1n1 soyl~fl 
zaman bu adam serbes!te 
verdi. If 

Bu adam ka~ak av a\'1•11;~/ 
Salmonds isminde bir kolcU .,,~ 
sini yakalam1' ve elindeki tiJ 

almitttr. ,/ 

~imdi Salmondsu bulrn:ilc ~~ 
di. Bu kolcuyu PensilvanYl' ~II 
metinin miintahai garbine ~~ ~ 
mitlerdir. Arkasmdan git~..dl ..,. r•·· # 
buldum. Salmonds tiifeg1 ., ,.JI 
kan mamulitmdan olmachC~01&' 
dolay1 zorla olsa da tan1d1'..,e1 I 
isilah1 miisadere olunan dt~ifl 
lahlar ile birlikte Fladel ,l, 
Berkovi~ isminde birine sttu;',,t 
Berkovi~in diikkanma Jtliir• IJtl 
tim. Tiifegi Amerikan DlarP~tif~ 
dan olmad1gmdan ~abulc 

1
11' ; 

d1. Noelden sonra k1sa b
0 tt•f' 

k1rm1z! yiizlii bir ada111a s• ) 
.. I d' '' soy e 1. 

1 
~ 

- (Arlc•5 



Karda kalan tren 
Y azan : NECDET 

~t&.a 
~:~ ~ol eld1 tren, iic; giln ~1nd1 raylar, 
~u k .. 

oy damlan, iicra kervansa· 
~till raylar!. .. 

on bC\liydi.. biz yaim,urda, d~ 

~~1- luda, 
~~tidiyorduk orta Anadoluda!. •• 

~~ · d lars1yor demiryolun ekleri, • 
~'Ii ~ •. ri Yordu telgraf direkleril ... 
~ ·~nde hir siirii tun el g~, ••• 

~ e) UZalan karli Torosu s~tik!.. 
~ ~ ~ ltonaklam1, gibi beyaz bir ordu, "i bi ayalildarda karlar goriiniiyordu! •• 
~ °"ad.r at 8Zarsa nasil k~anp ipi, 
"t~ a Kelmi,ti tayfun haline tipi: 

>~. a. \'Urdukc;a hava huzdan hir 

~ llit kamc;1, 
'· trtrruYordu ne aha, ne de yamc;1! ... 
~ k 'f Piiskiiriip, bozkin 8ftyordu, 
~~~la felaket hize yakl8f1yordu ! .. 
.;, 

0 Yle oldu: Bir c;ii alb kareyd, 

~t~-0rtiildii gec;ecegimiz tiinel! .. 
~~ , ~a VUrdu azgm hir k~ gibi tos, 
~. ~~einiyordu bizi gcc;innek Toros: 
' ~ kas1rga bir kahkaha savurdu, 

llna kizd1.. bir hiicwn daha.. 

l. durdu!. .• 
~t -2-
~~ h bunahrken az otede Adana, 
~: a.k112 geldi soguk olmek bana, 

'«N tt, eden ot '']" .. hekl' . ? .,.~ . urup o umu 1yeyim •• 

~ b'rd hirlilc olup, c;iii kurekliyelim! •• » 
~ •c;1lmca vagonlardaki kap1 ' 

~ t ".. ~. ' 
"'rs ~~~in buz kesilmif ti sap1 ! .. 

t ' burunmii,tiik atka, pardosii, 

~b· h1rka.. 
~ •r tokat vurdu yiiziimuze kas1rga, 

~~~Y-.nadan kara biz kiirekleri, 
~ ~ere kac;tik vagonlara yiiz geri J. 
~dtlt\i t~I~ olilm k&rJmuzda canland1, 
~~ litnyordu, fakat ic;imiz yand1: 

~~ an uazkta, kara gomiilecektik, & ~cak, bpr uylru .. olecektik ! .. ti..' Y\iziini.i okudum hirer hirer, 
~ t-,i ~lanmtfb 1oziinde aevaililer: 
.. ~ 1 bir adam dald1, i~i ~ekti, 
~ "" ~ocuklanna artik gonniyecekti !:-: 
~ ~ Lunu diliyor koyde ni1anhsma: 

b~t~ o}eyim, yeter ki 0 ISlna! .. J> 

.._-. bar oliim siikutu .kapianu,b, . 
~avar tipi, bu ne insaESJz lafta ! .. 

~ ka.~ aaat -3-t' b' .. "ltii' · · .. : .... ~°I'd g~ 1.. 11' guru 111~ 

'· •. lopla.nan kalabalaga gittim, · 
"-t · ~•r koylii kadm, ~omelmif ag-

' ' hyordu! •• 
", 11 lar diiten yath bir ~if~i sordu: 
~ llct!., Ne aglayorsun? .. Yoksa kif 

Ill d.....J· Korlruttu mu? .. » 
'-'II: 

1~ ......_, C"l · 

~
~ .. u enm koyde ben kar tuttumu, 

•ioi·· 
t~ ~d urn lf1ldar c;1kmca diz boyuna, 
'1t a koyuluruz c;ocuklarla oyuna !. 

0 tasa d ··1 h"yiik' •-- h talan tL egi .. u auz; as -

~ b' mif, 
lr derde diifmii;i, ii~ ay yatakta 

·~ ·~~~ yalmlf, 
~d run yaptfmlf kemiklerine eti, 

' <>J--•~-. .. .. .. :.•-e1~' ~~mJf, gorunmuf DIL c ..... 

cKizcaitz can venneden gonneie gidi· 
yonim, 

cl,te burada kalcbk •• AYfem; taliaiz yav• 
rum! .. J> 

Da zehir damladt kad1mn goz1erinden, 
~etin bir iradeyle, aonra kalkb yerinden, 
Dedi: 

-a: Verem kurarken AYteciiime tuzak, 
cKar yolum.u kesse de duramam ondan 

'1%ak: 
cBainmdaki ate,le eritec:egim kan, 
cBen koye gidiyorum, bilirim bu yollan!.» 
Kadm kap1yi a~b d1J8nya attlda, 
Dii,e kalka 1iderken, onu seyrediyorduk, 
cArkumdan koplam, . ~evirelim..» di-

yordukl ... 
ltte o an en korkunc; bir facia olmuftu: 
Gok giiriiltiisii gibi, daidan aes duyul

muftu, 
Torostan bir ~i koptu beyaz bir alev gibi, 
Bu !ii8" ezivennifti kad1nt bir dev gibi! .• 

--4-
-·~ebid oldu! .. » diyerek, kaidma yas 

bailad1k, 
Vagonlara c;ekildik; kiic;iik, biiyiik agla

drk ! .. 
Fakat, az aonra alcLk daha korkunc; hir 

haber, 
1ki memur gelmifti makiniatle beraber, 
Bagirdtlar: 

-«Feliket bir baykUf gibi kondu, 
c Vagonlar aoguyacak, !iiinki.i borular 

dondu! .. » 
Bu, ~ok tehlikeliydi .. timdi ne yapacak· 

hk? .. 
Bebelderi ufalan deli aozlerle baktt, 
KUf u~, kervan IC!iJDeZ •• ka~acakbk 

nereye? .. 
()Jdiiriicii pamuklar yiikaelmif pencereye, 
Trene aavuruyor tipi kUf bat• kan, 
Bize baz:irhyordu bembeyaz bir mezan !. 

-S-
y ap11acak if yoktu.. oturduk yerimize, 
Dii,Werek bllf vurduk meaud giinlerimi-

ze: 
Onu tekrar yapmak bi.ze bayaJ olmuftU ! .. 
Baktun: Sanki yolcular ,un.lerce yorul

muftu, 
0 ne? •• Biiziilmiiflerdi bepai bir yana 

yorgun, 
Uykuya dalrru1lard1 aes yok, benizler sol

gun: 

Ent!.. Biitiin yolcular vagonlarda don· 
mUflu! •• 

:f.¥-1(. 

Benim de ainirlerim f akat fimdi uiuftu, 
1,te kulaklanmda bpk1 ?11 aesleri var, 
Bu: Donma alameti.. ancak yazd1m bu 

kadar! .• 
--6-

Sabahleyin, uyandun, yataitmda dogrul
dum, 

Bu ne if 1 !.. Sevdigimi yam b8funda 
buldum: 

Akfamdan korkulmUflU beni bu basbran 
kif, 

Evimde ya,1yordum.. megerse bu riiya
JDJf ! .. 

ti~L COCUKLARI 
....._ lskender Fahreddin 

t~ldi._? ha.Ide aiz neden buraya 

~~ll:? .. Mademki Cizeliler Fi
~ll tel1n ediyorlar .. aiz de on· 
. '- thaaina karitabilirdiniz ! . 
~lcldtt tallllar naz1r1 hi.Ii eski 
.~· lia~c itkenceaine devam edi
~ ~-d k Yeni hiikiimdar gelince-
~llltr;r h~kliyecek. Bu tehlikeli 
d >da ~ hir zindan ka~agmm 
~?. n a dolatmast doiru mu· 

I\' lia.kk 
t·)\ hi 1n var, Nut? Ketki bu-
!}' habc 1112 gelseydin ... Anakodan 
~ ' Ii r "Var nu?. 
~~da. ~~et krah ile birletmit·· ya· 
~ ile Ile iizerine iki biiyiik or-
~ ~ltf a.teleceklermif. 

t
. lli.u .. ~ Yerden bir ~op ald1 .• 
~ '' Ust" ~to sild' une tabut teklinde ~iz-
: 

1
•• sonra Mikerinosa don· 

'le b· efren olm" 
U l}'e Uf•• 

>a.r b'llll·Irildand1. Mikerinos ih-
1 &1 • ... 

nin agz1ndan bu iki ke-

Tef rilca No. 76 __ .. 

limeyi ititince: 
- 0 halde hangimiz tahta otu-

... ? racag1z .. 
Diye sordu. 
Elefan gozleri yerde cevap ver

di: 
- Sen m111r tahtmda uzun za

man saltanat siirecekain! Fakat, 
k1z kardet in aenden once hiikum
dar olacak. 

Mikerinos yumruklarm1 s1karak 
bag1rd1: 

- Nara tahta oturmaga m1 gidi· 
yor?. 

- Halk onu iatiyormuf. Varsm 
gitsin. M1s1rhlar senin yatad1gm1 
ogreninceye kadar burada kahr-
am!. 

Mikerinos ditlerini g1cirdatarak 
soyleniyordu: 

- Hakkm var, Asa! Prenses 
Nara gibi giizel bir k1z meydanda 
dururken, yerliler benim gibi bir 
bortlaia m1 boyun egecekler?!. 

?? 

Her aqam bir hikiye I 
Bu aabah gelei:i, mektuplar ara. 

amda bir mavi zarf iizerindeki 
kad1n yaz1sile pek goze ~arp1· 
yordu. 

Ali Riza, bet alh senedenberi 
b'ayat yorgunlugundan dinlenmek 
i~in ~ekildigi K~iorendeki kof· 
kiinde kendisine eaki zamamn 
~1lgm hikayelerini habrlatmaga 
gelen bu kadm mektubunu me
rakla a~tl, okudu. Hizmet~iyi ~a
g1rarak sordu: 

- Riittii bey kalkh m1? (;ag1r 
bana. 

Riittii heniiz uykulu gozlerile 
amcaamm yanma kottu. Amcast 
bir fey soylemeden mektubu uzat· 
ti. Riittii okumaga batlad1: 

«Sevgili R1zac1g1m, mektubu
mu ahnca ~ok hayret edecegini 
biliyorum. Bu kadar aene sonra! 
Yedi mi oluyor, sekiz mi oluyor? 
Hele fU mektubu yazmaga beni 
sevk eden aebebi anlarsan hiitiin 
biitiin tatacaksm. ~imdiye kadar 
siirdiigiim hayattan yoruldum, h1k· 
tim. Art1k bu hayatta devam be
nim i~in kabil degil. Sana miira· 
caat ediyorum. (;iinkii beni anla
mit olan yegine adam sensin. 
Bugiin de gene sen anlayabilir· 
sin, bu tata1z ve minas1z can· 
dan beni sen kurtarabilirain. Sa· 
kin, rahat ve temiz bir hayata 
i~imde del'in bir ihtiya~ var. 
Senin yanmda, K~iorende ge~ir
Cligim bir ka~ haf tahk me sud ha· 
hat hayalimde bir cennet zevkile 
ya,ayor. 0 zaman hen seni anla· 
mamttllm. Macera, seyahat, eg· 
Jenee, lulu timdi beni igrendiren 

biitiin bu teyler o zaman gozii
miin oniinde aldatJcl bir plTilti 
ile beni sarhot ediyorlard1. Seni 
birdenbire terk ettigim zaman 
~ok 1zt1rap ~ektigini biliyroum. 
0 zamanlar beni' ne kadar ~ok 
£everdin ! Ben de severdim, inan 
buna, f akat f arkmda degilmi
tim. Bunu ancak bugiin anhyo
rum. Acaba ~ok g~ mi kald1m? 
Biitiin kalbimle temenni ediyorum 
ki boyle olmaam. Sana fU satir
lar1 yazarken bir hayal sukutu· 
na ugramaktan o kadar korku· 
yorum ki. .. $imdi lstanbulday1m. 
Fakat beni lstanbula baglayan 
hi~ bir mecburiyet yoktur. Beni 
acaba unuttun mu? Ben gene se
nin eski sevgilin olmak iaterdim. 
Cevabm1 aab1ra1zhkla bekliyorum. 

Peran» 

Bu sl?ada Rahotun sesi i,itildi: 
- Nut .. sen benimle beraber 

gelmiyor muaun?. 
Nut Mikerinostan ayr1lmak i1-

temedi .. 
. Cellida cevap verdi: 
- Hayir. Ben burada kalaca· 

g1m. 
Saltanat h1rs1 giizel prenaeain 

gozlerini o kadar ~abuk biiriimii,. 
tii ki.. kardet i Mikerinosla veda· 
ta,may1 bile unutmuttu. 

Rahot'la birlikte kay1ga atladt'.. 
lar .. 

Kuliibenin oniinden uzakla,h· 
lar. 

Elef anm prensese verdigi ogiid
ler bo9a gitmi9ti. Mikerinos: 

- Acaba kardetim M1s1r tahh· 
na oturabilecek mi?, 

Diye diitiiniiyordu. 
ihtiyar bilgin: 

- Oturacak, dedi, fakat bu aal· 
tanat ~ok siirmiyecek .. sabahleyin 
dogup kaybolan seher y1ld1z1 gibi, 
pek ~abuk sonccek. 

- Ondan sonra? .• 

- M1s1r tahtma sen ~1kacaksm .• 
ve yirmi y1ldan fazla saltanat .sii· 

Miiiii'WiiAliiU a ..... - -a:-=z -

0 ~ KURNAZ .J rs a ... an - • 
Riittii mektubu okurken Ali 

R1za eaki habralara dalm1,tt. K1· 
•a bir saadet devresinden sonra 
Peran birdenbire !kendisini bira· ' 
kip gittigi zaman ne kadar ~ok 
iztirap ~ekmitti. .. 

Riittii mektubu bitirince sakit 
bir sual ile amcasmm yiiziine 
bak1yordu. Ali R1za: 

- $imdi ,dedi, lstanhula gi
deceksin, Peran1 ahp huraya ge
tireceksin. 

- Ben mi? Tammad1g1m bir 
kadm ... Hem buraya yalmz ba· 
tma gelemez mi? 

- Y olculuga m1 iit.eniyorsun? 
Yokaa giizel bir kadma ref akat 
etmekten mi korkuyorsun? Beni 
dinle, biliyorsun ki bende ~ok 
ciddi bir hastahk var. Fakat kal
bim de ~ok yumutak. Bu kadm 
samimi ise, mektupta yazd1g1 teY· 
ler dogru ise ona red cevah1 ve
remem. Yalmz, samimi olup 
olmad1gm1 anlamak iaterim. Sen 
onu ahp buraya getirecekain. Ken· 
disile konutur.sun, haz1 lrurnaz
hklar yaparain .Kendisinin hakiki 
hissiyabn1 anlarsm. 

Ali Riza mi.nah mi.nah Riittii· 
niin yiiziine bak1yordu. Kendisi· 
ni belki de oliime gotiirecek bu 
vahim hastahga tutulduktaii son· 
ra amcas1na bu kadar muhab
beti oldugunu gorerek yanmda 
beraber oturmaya gelmi' olan ye· 
geninin kendi aoziinden ~ikm1ya
caitna emindi. Filhakika Riittii 
heman ~antaam1 yakalayarak 11-
tanbula indi. 

lf.'f.J(. 

Riittii ile Peran Ankara trenin· 
de idiler. Yanyana iki komparti
manda birinci mevki yatakh bilet 
alm1f.lard1. $imdi Peramn kompar
tJma01nda oturuyorlard1. Peran 
giizel bacaklar1m gosterecek au· 
rette ayak ayak iizerine atm1,, 
Riit tiiniin yiiziine bak1yor ve soru
yordu: 

- Ke~iorende ~ok kalacak m1· 
s1mz? Ne iyi arkadathk ederiz. 

Sonra, yemek salonuna g~ti
ler. Peramn k1rm1z1 ttrnakh el
leri kii~iik masamn iizerinde li.tif 
jestlerle dolaf Iyordu. : . ..11 

Tekrar kompartimana geldi
ler. Yatmaga ve uyumaga hi~ ni
yetleri yok gibiydi. Peran aarsm· 
tI ile Riit-tiiye sokulduk~a, onun 
viicudunda iirpermeler, titremeler 
peyda oldugunu f aTketmiyor gi· 

recekain! itte M111rhlar ancak bu 
yinni y1l ic;inde ref ah ve saadet yii
zii gorecekler .. as1rlardanberi c;ek· 
tikleri zulum ve itkenceleri unu· 
tacaklar .. hiirriyete kavu,acaklar. 

Bu 11rada Nut lafa kari9ti .• pren
sin yanma aokularak: 

- Rahotun cam benim elim
dedir, dedi, isterseniz onu timdi 
oldiireyim. Prenaes Naray1 da bu 
suretle Cizeye gitmekten ahkoy
mut oluruz. 

Elef an elini uzatarak Nutun ag
z1m kapad1: 

- Sus... Onu aaltanat tahhna 
oturmaktan hi~ bir kuvvet mene
demiyecek. 

Parmagile Nilin iistiindeki ha
fif dalgalan gosterdi: 

- Bak .. kay1gm1 bile (Nil ma· 
budu) himaye ediyor. Arkaamdan 
atacagm oku~ cellida iaabet ede· 
ceginden emin misin?. 

Mikerinos: 

/ - Birak, Asa! dedi. Bir kerre 
deneain .. belki iaabet eder. Bu he· 
rif in oliimii bizim i~in ~ok f ayda
h olacak. 

Nut oka aar1ld1 .• 

biydi. Rii~tii nibayet kendiaini 
zaptedemedi. ~ar~abuk anla9hlar. 
0 gece iki kompartimamn arasm• 
daki :itap1 a~a.:k kald1. 

:f.:.f.I(. 

K~iorene geldikleri zaman Ali 
l?~zay1 her giinkii gibi, yol yiirii· 
mek i~in d19an c;1km1t buldular. 
Odalar1 hazird1. 

Hg le yemegi vakti geldi. Pei an 
ince, gogiis ve kollart a~1k hatif 
bir esvap giymi,ti. Rii,tii, sofra· 
ya oturmadan evvel, amcasm1 bir 
kenara ~ekerek ona tetkiklerinin 
neticesini bild irmi~ti: 

- ~iiphe etr hi~ hakkm 
yokmuf amca. kadm seni 
sahiden seviyqr, beraber ya,ar· 
1amz seni mesud edebilir. 

Peran hiiyiik bir saadet eseri 
goateriyor, heyecanmdan yemek 
yiyemiyor, muttaa1l: 

- Ah riiya goriiyorum sanki 1 
diyordu. 

Ali R1za miistehzi bir tebea• 
siimle bak1yordu. Bir arahk gene 
kadm, kalbinde tazelenen atk· 
tan, ic;inde duydugu pi,manhk· 
tan biiyiik bir hararetle bahseder• 
ken, Ali R1za sozii kesti: 

- Bunlara inamr m1y1m aam
yorsun yavrum? dedi. Sen, farkui· 
da olmadan, bir tahkik memuru 
ile beraber aeyahat ettin. 0 ban::& 
her teYi haber verdi ! 

Ali R1za bunu soyledikten son
ra bir de kahkaha sahverdi. 

Per an f ena ha Ide kopiirdii. Ye· 
rinden f1rlad1: 

- Vay, hen aizin maskarah1z 
m1y1m? di ye haykud1. Demek bu· 
raya sen haata oldugun 1c;m, 
belki hana baz1 'eyler vaaiyet 
ederain diye geldigimi aoyledi ha! 
Daha miinaaebetsiz ,eyler de soy
ledi dem~k! 

Ali R1za yerinden kalkt1. Pe-
ran ile Riittiiniin yiizlerine muh
kirane bir mina ile baktiktan 

sora: 
- Artik siz aramzda anlapmz ! 

diyerek odadan ~1kt1. 
Riittii Peranm yiiziine hay• 

kir1yordu: 
- Aptal! Senin agzm1 arad1. He

men aldandm. Ben ona hi~ bii· 
fCY soylememi,tim. 

Hizmetc;i ic;eri girdi: 
- Beyefendi, dedi, aktam tre

nini ka~1rmak istemiyorlarsa he
men ~antalanm hazirlay1p yola 
c;iksmlar diyor. Hikayeci 

lhtiyar sihirbaz Nutun elini tut· 
tu: 

- Atacagm ok, Naraya isabet 
ederse ne yaparam?. 

Mikerinoa i~ini ~ekerek Nutun 
omuzuna dayand1: 

- Elef anm aozlerini dinlemege 
mecburuz, dedi, iyi veya fena ola· 
cak itleri o bizden ~ok bilir. Beni 
burada aylardanberi koruyan o
dur. Asay1 k1rmak istemem .. var· 
am k1z kardetim M111r tahhna belllJ 
den once otursun. 

Prensea Naray1 gotiiren kay1k 
gozden kayboluncaya kadar aahil· 
den ayr1lmad1lar. 

lf.lf.lfo 

Firavunun k1z1 (Cize)ye 
vannca 

Ehramlar nazirm1 kimse dinle
miyordu. 

Biitiin MlSlrhlar ayaklanmtfb. 
Ehramlardan ka~an siirgiinler 

kiime kiime tehirlere akm ediyor· 
du. 

Herkes: 
- Prenses (Nara)mn hiikiimdar 

olmasm1 isteriz ... 
{Arkaat var) 



Sahife 10 

Facia tahkikat1 
(Baf taraf1 1 inci sahifede) 

frenin vatman tarafmdan ne za· 
man 1cullamld1g1 heniiz tesbit edil· 
memi,tir. Frenlerin baddinden faz· 
la s1ktfMif bulunmaSI vatmanm 
veya enspektor Niyazi taraf mdan 
kaza esnasmda gosterilen istical· 
den ilcri geldigi tahmin ediliyor. 
Fen erbab1, zamamndan evvel veya 
sonra birdenbire s1k1lan frenlerin 
f aided en ziyade zarara sebebiyet 
verdigini ve patinaj yapbg1 ta· 
yin etmittir. Vatmanm bizulan 
elektrik frenini daha evvel S1kt1g1 
ve araba yokuttan apg1 inerken 
diger frenlerin s1kmasma tetebbiis 
edildigi ve bundan da bir faide 
elde edilmedigi tahmin ediliyor. 

Vatman Murad nediyor? 
Diinkii siisham1zda devrilen ara· 

ha ile kazan1n vukuundan evvel 
ii~ aefer yapmtt olan 669 numarah 
vatman Muradm miiddeiumumi
liie giderek if ade verdigini yaz -
mittik. 669 numarah vatman Mu
rad, Harbiye ile F atih araamda 
yaphg1 ii~ seferde frenlerde hi~ 
bir bozukluk hissetmedigini ve 
o gun saat 19,26 da arabay1 vat
man Fahriye teslim ettiiini soyle
mittir. 

Fahri de iki sefer yaptiktan son
ra ii~iincii seferde kaza vukua gel
mittir. 

Adliye tahkikat1 
~aza etraf mda adliye de diin 
~ vak1ta kadar tahkikat yapmlf, 
miiddeiumumi muavini bay Hik
~et Sonel sorgular ve tetkikatle 
metgul olmuttur. Diin yap1lan tet· 
kikler neticesinde de kazazede 
tramvaym elektrik frenlerinin bo
zuk oldugu tesbit edilmit fakat bu 
bozuklugun kazadan evvel veya 
sonra m1 oldugu tamamile anlatt· 
lamamithr. 

Kazada hakiki mesuliin meyda
na ~1kar1lmas1 hususunda ~ok 
ehemmiyetli olan bu noktamn iyi. 
ce tesbiti i~in par~alanan tramvay 
iizerinde yeniden etrafh ve ince 
tetkikat yap1lmasma H.izum gO
riilmiittiir. Fen heyeti ile beraber 
miiddeiumumi muavini bay Hik
met Sonel de bu tetkikatta bu
lunacakhr. 

Tornac1 Jan ne diyor? 
Kazaya ugrayan tramvay Har-

biyeden hareket edip feci kaza 
vukubuluncaya kadar tramvay 
i~inde on sahanhkta vatma· 
nm yanmda bulunan ve kaza· 
da yaralanarak Sen J orj hasta
nesinde tedavi altma ahnan tor
nac1 Jan bir muharririmize ~un· 

lar1 anlatmithi:: 
«- Harbiyeden tramvaya bin· 

dim. Saat on biri bet g~e ha· 
reket ettik. Tramvay Altinbak· 
kal oniine geldigi 11rada ileride 
diger bir tramvay vard1. Bizim 
tramvaym vatman1 arabayi dur· 
durmak istedi, f akat kabil ola· 
mad1, ondeki tramvaya ~arph. 

Araba h1zh gidiyordu. Altmc1 da
ireye gelirken miifettit Niyazi de 
tramvaya atlad1. Vatmana1n ya· 
nmda durdu. 

Arabanm h1zlr gitmesi miifet
titin nazar1 dikkatini celbetti ve 
vatmana: 

- Dikkat et .• 
Dedi. Vatman: 
- Tramvaym frenleri tutmu· 

yor. Arabay1 yavatlatam1yorum .. 
Cevabm1 verdi. 
Bu konu~ma esnasmda tramvay 

da yokut 8{.ag1 biisbiitiin h1zlan· 
mifh. Vatman ugra~1p duruyor· 
du. Nihayet miifettif Niyazi frc
ni ald1, o da ugra~h, f akat ara· 
bay1 durdurmak gene kabil ola· 
r.tad1. Miifetti' Niyazi paltosunu 

~1kar1p tramvaym altma f irlatt1. 
Vaziyetin ~ok fenalattiim1 gor· 
diim. t~eride bagn~alar olu· 
yordu. 

Niyazi miitterilere seslenerek 
tefaf etmeme}erini soy}edi. 0 II• 

rada hen de tramvaydan atlamak 
istedim. tin sahanhgm parmakhk 
kap1S1 kapahyd1. l~erisi dolu 
oldugu i~in ark a taraf a da ge~e
medim. Esasen bunlar o kadar 
~abuk oldu ki, dii~iinmege vakit 
bile kalmam1,h. Birdenbire tid· 
detli bir sarsmh ile virajdan at
lay1p duvara ~arphk. Gerisini bil
m1yorum. 

Diin yap1lan sorgular arasmda 
yarah vatman tekrar iati~vap edil
mittir. Vatman Fahri ifadesinde 
gene miifettif Niyaziye frenin bo
zuklugunu soyledigi halde icap 
eden tedbiri almad1g1n1 iddia et
mi,tir. 

Tramvay ~irketinin 
tedbirleri 

Tramvay tirketi kazalara mi.ni 
olmak i~in almmas1 laz1m gelen 
tedbirler hakkmdaki temennileri
mizi nazari dikkate alarak val· 
manlara fU noktalara riayet etme· 
lerini tamim etmittir: 

1 - Vatmanlar •imdiye ka· 
dar vazifelerini if a ettikleri za
man arabaya binen veya yolda te
sadiif ettikleri amirlerini selimh
yorlard1. Diindenberi bu selim· 
lama menedilmittir. 

2 - V atmanlar yolcularla ko
nuttugu ve muhabbete dahd1i1 
takdirde tiddetle ceza gorecek· 
lerdir. 

3 - Makaslarda biribirine yol 
vermek iizere kart1hkh gelen ara
badan evveli. gidilecek istikame
te gore sagdaki araba yol 
alacak, sonra diger araha ge~ 
cektir. Bu suretle arabalann mu· 
sademe etmelerine imkin kalm1· 
yacakhr. 

Tramvay tirketinin ald1g1 bu 
yeni tedbirler yerinde, f akat fik
rimizce noksand1r. Vatmanlarm 
imirlerine seli.m vermemeleri, yol• 
cularla konutmamalar1 dogrudur. 
Ancak sahanhkta hi~ bir yolcu· 
nun bulunmamas1 liz1md1r. Bu 
hem vatmanm emniyetle ve rabat· 
~a ~ahtmaSint, hem de konutma
nm f iilen menini temin eder. 

Diin tehrimize gelen naf1a ve
kileti tramvay komiseri lhsan tet· 
kikah neticesinde frenlerden bi
rinin bozuk olmasm1n kazaya se
beb olduiu kanaatine varmtJhr. 

Son iki giin i~inde biitiin ara· 
balar yeniden gozden ge~irilmit 
ve 190 arabadan yiiziiniin ir1za-
11z oldugu anlat1lm1tbr. Digerleri 
heniiz muayene edilmemitlerdir. 

Enspektor merhum Niyazinin 
ailesine tirket~e verilecek ikrami· 
ye ve tazminahn mikdar1 heniiz 
tesbit edilmemittir. Tetkikat yap.. 
maktad1r. 

AK$AM 

Japon asileri 
(Bat taraf1 birinci sahifede} 

Son asiler, teslim olmak isteme
yince, imparator, general Ka· 
fiyiye maiyetindeki kuvvetlerlo 
asilerin iizerine yiiriimek emrini 
vermiftir. 

Tayyareler, asilerin karargih1 
iizerine u~arak beyannameler at
maga ve hiikUmet askerleri de iler· 
lemege ba~laymca, 500 kipden 
ibaret olan son asi kafilesi de tes
lim olmu,tur. 

y almz asilerin reislerinden 18 
zabit, hiikumetin emrile Harakiri 
(karmlarm1 han~erle yarmak) ya
parak intihar eylemitlerdir. 

General Ka,iyi teslim olanlara 
isi muanielesi yap1lacagm1 soy
lemittir. lsyamn tenkilinden son· 
ra kabine ba,vekil Okadanm ri· 
yasetinde toplanarak vaziyeti ve 
ahnacak tedbirleri miizakere et
miJtir. 

Diktatorluge dogru 
Londra 29 - Morninng 

Post gazeteainin diplomatik 
muhabiri diyor ki : «Tok· 
yodan gelen haberler, a1keri ma-

hafilin vaziyete hakim olduiu hak
kmda Londrada hiikiim siiren 
kanaati takviye etmittir. lsyan hicr 
olmazsa k1smen muvaff ak ol· 
mu,tur. Baz1 miitahitlerin soyle
diklerine gore, mutediller kabi· 
neden tamamen hari~ b1rak1la
caklar, siyasi partiler ligvedile
cek ve parlimanter sistemden son 
kalan k111mlar da yok edilecek· 
tir. Bu takdirde gerek bizzat Ja. 
ponya i~in gerek yabanct memle
ketler i~in ~ok vahim ve ~ok 
ehemmiyetli neticeler beklene· 
bilir.» 

Ac1ga c1kanlan zabitler 
Tokya 29 (A.A.) - Kabine, 

son isyan hareketine ittirik etmif 
olan 3 yiizbaf 1, 7 miiliz1m ve 5 
kii~iik zabitin bizmetlerine niha
yet verildigini bildirmektedir. 

Su bakanhg1, sansoriin kald1r1l· 
d1gm1 teblig etmittir. 

Hergiin bir mesele 
(Bat< tarah 5 inci sahifede) 

- Hececiler: «Bizden sonra 
kim geldi?:» diye soruyorlar. Siz 
ne dersiniz? 

- Evet bizden sonra kim geldi 
diye soruyorlar. A11l 1ormak bizim 
hakk1m1zd1r: Bizden evel kim 
vard1? Kim ortaya ne koydu?. 
Bu baylar edebiyat nam1na ne ge· 
tirdiler?. «Baykuf» u mu? cBin
naz» 1 m1? ccGoniilden sesleri» 
m1? 0 zamanlar bir tek eser gibi 
gorunen «Atk memnu», hatti 
«Mavi ve Siyah» bugiinkii neslin 
yaz1p ta netretmege s1k1ld1i1 ve 
bir tarafa saklamak istediii ~o
cukluk devrine ait eaerlerdir. 

Biitiin bunlar1 hi~ bir tehsi ka
s1dla soylemek istemiyoruz. Fa· 
kat bunlan bize soyletmege mec
bur eden antolojiye ginnemek
ten dogan tahsi ihtiraslarm ~ir
kin tecaviiziidiir. 

Nihayet antolojinin boyle olu
fU da gayet tabiidir .Eger anto
lojide hep eskileri gostermit ol· 
sayd1k timdiye kadar g~irdiii· 
miz biiyiik deiitikligi inkir et· 
mit olurduk. Eger Turk edebiya· 
ti bugiln hi.Ii A,k Memnu, bi.
la Binnaz, bi.la Bayku,, hi.Ii «GO
niilden Sesler.» le temsil edilmek 
zavalhhg1na diitmiit olsayd1 biz 
hi.Ii yirmi sene evelki oldugumuz 
yerde say1khyoruz demekti ... Biz 
bu kadar zavalh degiliz .. 

Ahmed Muhib' susarken: · 
- Sonra, dedi, Peyami Safa

mn tenkidlerindeki o ciiretkira· 
ne eda da nedir?. - H.F. 

Ziraat bankas1 
(Baf Wah 1 inci aah.ifede) 

Miiteselsil kef aletlerle ikrazat 
ve ipotekli ikrazat i~in bugiinkii 
vaziyete gore bir talimatname ha· 
z1rlanm1thr. Mahsulden mabsu
le vadeli istihsal masraflar1 kar
f Ihg1 i~in yapilan ikrazat i~in de 
ayr1 ayr1 talimatnamcler kaleme 
ahnmlfhr. 

Toplahlarda tesbit edilen bu 
tlimatnameler, banka umum mii· 
diirliigilnce tetkik edildikten son
ra kati feklini alacak ve tatbik 
edilecektir. 

F1nd1k, pamuk, tiitiin, uzum, 
incir, zeytin afyon ve hububat gi
bi belli ba~h ihracat mahsulle
rimize· dair haz1rlanan ikrazat 
sistemleri ~ok esash ve genit ol· 
muttur. 

Banka, miistahsilleri korumak 
i~in ~ok esash yeni ted· 
birler ahnm•thr. Koylii; hicr 
bir devirde bu kadar diitii· 
niilmemittr. Bugiine kadar tat
bik edilen biitiin usuller, moder
nize edilmittir. Miistahsillere ih
tiya~lar1 amnda azami kolayhk
lar gosterilecek ,azami mikdarda 
yard1m yap1lacakhr. 

Nis otelleri 
( Ba~taraf1 alt1nc1 aah ifede) 

~ok lngilizler timdi kitm kendi 
memleketlerindeki ha. vas1 muted ii 
yerlere gidiyorlar. 

Nisteki oteller, lokantalar sey
yah getirebilmek i~in fiatleri ii~te 
bir derecesinde indirmitlerdir. Se
kiz sene evvel 70 franga kald1g1m 
otele bu defa giinde 45 frank ver· 
dim. Bir~ok otellerde fiat 30-35 
frank arasmdad1r. Yani bizim pa· 
ra ile giinde iki bu~uk, ii~ lira ... 
Bu parada i~inde steak ve soguk 
akar suyu bulunan, bir oda, sabah 
kahvaltts1, ogle ve alqam yemek
leri dahildir. Yemek ve oda kira· 
sile beraber giinde 20 franga ya· 
ni 160 kuruta pansiyonlar vard1r. 
Fakat buna ragmen miitteri yok. 

~imdi Nise gelenler yalmz Fran-
11zlard1r. Fakat bunlar son derece 
hesabi olduklarmdan havaya on 
para sarfetmiyorlar. En ucuz otel
leri, pansiyonlar1 ariyorlar. Bunun 
i~in ucuz oteller, pansiyonlar do
ludur. Orta otel1erde epice bot yer 
vard1r. Liiks otellere gelince, bir 
zamanlar ecnebilerin oturduklan 
bu otellerde timdi kimseler yok· 
tur. 

Ecnebilerin azalmasmdan zarar 
goren hir de gazinolard1r. Niste, 
bat-ta biiyiik gazino, Casina de la 
Jetee olmak iizere bir~ok gazino
lar vard1r. Bunlar da biiyiik mik· 
yasta kumar oynamr. Nise gelen 
ecnebilerin hir k11m1 da kumar 
oynamak i~in burasm1 tercih edi
yordu. Gazinoda kumar oyn1yanla
r1n yiizde aekseni ecnebilerdi. $im
di ecnebi gelmeyince gazinolar da 
tenhalatmlf, kumar ha11lah ~ok 
azalmithr. - E. Veli 

Habe' kuvvetle 
(Bat taraf1 1 inci sabife.,. ..... •• 

k ..... 'k' · tebl a it am net rethg1 1 mc1 
diyor ki: Tebiyen havalisind~ 

reyan etmekte olan ikind b . 
meydan muharebesi kati 
sine dogru ilerlemektedir. 

Bu ha valideki RM Seyu~ 
Ras Kassa kumandasmdak1 

bes kuvvetleri askerlerirniJ . .. 
fmdan ihata edilmekte ve Ill 
bir vaziyete sokulmaktadir. 

Habe~ ordusu sanldl 
Roma 29 (A.A.) - Ha"" 

11 muhabirinden: 
Askeri mahf eller, ftalyall 

lar1mn Ras Kassa ve Ra1 Se 
kuvvetlerini ihata ettiklerioi. 
ctmektedirler. 

ltalyanlar, cenab ve til11 
iki yolu da kesmi!f.lerdir. . T ,.,, 

Habetlerin Tacaaze nebr• 
kib ederek yol, koy ve bet 
menl'.biden mahrum olan A1 

le mmtakasmda geri ~eki jtt 

olduklan tahmin edilmekted 
O~iincii ltalyan kolordu•"' 

be dogru hareket ederek R•• 
sa ve Ras Seyum ordular111111 

aelamet yollarm1 kesmeie ~ 
rnakta.dir. 

Ce nu pta taarut 
haz1rlan1yor 

Roma 29 (A.A.} - >
m:;-.h~.fil, Somali cephesinde 
katm ~ok yakmda yeniden . 
yacagma ihtimal v~rmektcd''' 
neral Grazianinin dort fl 
kuvveti ile 80 bombard1111all 
y::iresi, kendisinin Hurar:i d 
il.!rlemesi i~in kafi addedi 
tedir. 

Ambalaci nasal 
Londra 29 - Royter mub 

ne gore ltalyanlar, Amb.i~l 
biiyiik bir mukavemete ujr 
nr.m zapt eylemi,lcrdir. jtJ .. 
lar, bu daga ij~ koldan yii 
lerdir. Sag ve sol cenah ku" 
merkezden daha h1zh ilerli1 
bir k1ska~ vaziyeti ahrk~n . 
kolu da dogruca Ambaatac• .. 
rine yiiriiyerck 3000 metre ~ 

ligindeki gc~idi ele ge~irrnit1 

taar.:uz biitiin hedeflerine "' 
hr. ltalyan ileri kuvvetleri, 
golu ve Guaram ,ehri istik 
de bulunuyorlar. 

ltalyanlar, T embiyende bit 
m~ hareketi yap1yorlar. Bu 
ketin hedefi Raa Ka:;sa il' 
S.!yumu bir m:iharebe "e , 

·ii• icbar etmek veyahud bu I 

be~ ordusunu uf ak tefek grd 
ayirarak patika yollarma •ti 

Ambaalacinin diifmesi, , 
askcrlerinin iate ve nakh! 
gii~Ie,tirmittir. BaZI milt•b• 
gore bu dag1n diitmesi ltalf 
A1yankiden oteye Maida1•1' 
dar yol a~1yor. 

Habe~istana 
Cenevre 29 (A.A.) -

ano vapuru binlerce i~i ii' 
Afrikaya hareket etmi,tit• 

Petrol ambargosu 
Alman miikilemelerine h•"' 
maktan ziyade tabiyevi bit 
met vermekle beraber, ltalf. 
manyaya yakmlatmak 1e 
ahkoymak arzusundad1rlat' 

(Baf. taraf1 1 inci sahifede) 

ahmp ahnm1yacag1m tetkikle mii
kellef bir teknik komite kurmak 
liz1md1r. 

Umumiyetle zannolunuduiuna 
goren on sekizler komitesi, pet· 
rol teknik komite1inin, Amerika· 
n1n haricinde ambargo tatbik et
menin f aydas1zhg1 hakkmda vc
recegi raporu kaydetmekle iktifa 
edecektir. 

On sekizler, petrol ambargosu
nun tatbik tarihini tesbit etmek 
it-ini, vaziyetin miiaaid olacag1 bir 
zamana tehir edeceklerdir. 

Diplomasi mahafili, ltalyan • 

Cenevre 29 (A.A.) - ~e 
bildirildigine gore, B. Edellt · 

't 
din ve Motta 18 ler ko1111 

toplanbsmda haz1r bulu11• 
d1r. 

111"' T oplanhda haz1r bu l 
dit itleri bakanlarmm bu~,. 

td•'' ibaret olmau muhteme 1' 

Litvinof ile B. Titulesk01111• 

nevreye gelip gelmiyecelcletl 
niiz bilinmemektedir. 
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dlnavlan Near East Agecny ~DlllliilEE:~mJ0:1amrmiill.-m111 pa:::allE::~---------·-l!D:l~-~-lllCE~t3CZll--=:r.m1m11!Jmm-~---
~ ~~ !~91~2~cU kat Kurban Bayramamn 

1 
nci gfinU Istanbul Gayri Miibadiller Komisyonundan: 

~ •OrientLinienGothenbiq DARUSSAFAKA 
Ccitrl1!urr. Stokholm. 0.10 Dan· ROZET GU .. NU .. ou'" R 
~- Copenhag Abo Reul 'H 

~bk limanlar Sark Ye Karad .. 
~ linianlan arUtnda I .S lilnd• 
, tt Ye &Ydet i~D muntuam p06-

~ • Dantzis • ~othenbul'I n 
~lN h.klenen vapurlar. 

Kutu doJa~bnnak isteyen mektep 
talebesinin hiiviyet varakalan ile 
birlikde oniimiizdeki sah giinii saat 
14 den 17 ye kadar Nuruosmaniye 
camii mahfelinde Tiirk Okutma 
Kurumuna miiracaat eylemeleri. 

~~11~CLAND vapuru 11 marta dogru 
~D vapuru IS marta dogru 

~~D vapuru 27 marta doiru ·------------.. • Jcod. l.tanbuldan Hamburir Roter• 
Penhag, Gd711ia Gothenbers. 

~~ Stokholm, ve O•lo, limulan 
~ et edecdt Yapurlar. 
~I ND vapuru 2 marta dogru 
~CLANo vapuru I .. marta dogru 
~~ LANO vapuru 2 7 marta dogru 
~ ~~l&t i~n Gala ta' da T abir baa 
~ klin acentaltiina mUraca-

Tel: .... 991-2-3 <IHS2) 

~l>-£MI IKTIDAR 
'8t-r v L.. ~GEV.$EKL1G1NE karp 

~ORMOBiN 
I: Galata P. K. 1255 Honnobin 

t~rtulu~ta i~lek yerde 
1rahk guzel dukkan 

\)~l'oglunda Kurtulut tram
,11 ~dde ve iataayonunda 23 
~ llitra.h Miizeyyen apart1ma
~111talt1nda elyevm ho~ ve ka
~tt 0 1an diikkan kirahktir. 
~ 1hda. ardiyeai buhman ve i~ 
~ er esnaf a elveri~li ve bii
liL 0 lan mezkur dul:kana ta
'ltt ()lnnlar apart.man kap1c1-
)'I~ llliiracaatla teraitini anh-

"1lirler, 

8~Ianik Bankasi 
1' arihi te1i1i : 1888 

-·-
/dare merkezi : 

ISTANBUL ( Oalata) 

Kuru!ja 
plaklar 

Dariittalimi Musikinin Tork~e 
klasik ve giizel dans plaklar1 

satilmaktad1r. 

Beyoglunda Tiinel ba~mda No 1 

8EN~LiK ve 6UZELLIK 

KREM BALSAMiN 

Clddl ve fayam ltlmarl elll Renelik 
bir gnzellik kremidlr. Dir defa (Krem 
Balsamln) kullanan u~ka krem 

Jr:ollanamaz. 

1NGILIZ KANZUK ECZANESI 
Beyoglu - Istanbul 

lstanbul aaliye birinci hukuk mnhkcme
ainden: 

Peria Osmanls Bank~s1 tnr9fmdan Le
on <;izmeciyan emrine verilen ve Gala
ta Osmanh bankas1 tarafmdan tediye 
edilecek olan 14/ 11/932 tarih ve 619 
No. Ju ve e11ibin frank1 muhtevi c;ekin 
zayi edildiginden bilbahla mezkur c;ekin 
iptali mumnileyh Leon <,;izmcdyan ve
reaesindcn T akuhi vc Zaruhiye izafetle 
avukat Kirkor Riistemyan tarafmdnn ta
leb edilmesine binaen ticaret kanununun 
638 nci mnddes!ne tevfiknn cllibin 
frank1 muhtevi bulunc.n mezkur c;ekin 
her k.imin yedinde ise k1rkbe, gi.in zar
fmda mo.hkemeye ibraz1 ve ibra.z: edil-
mediii takdirde miiddeti mez.kurenin 
hitammda mezkur c;ek.in iptaline karar ve-
rileceii ilin olunor. M. 643 

Basin Kurumunun ~1kard1Q1 

1936 Almanag1 
En gUzel blr 

~l' 1'ii.rkigedeki ~ubeler: armagand1r 
~NBUL, (Galata Yenicami) BUtlln aaylavlar1m1zla guetecile-

lZMIR, MERS1N rimizio resim albUmO i~indedir. 

sr"nanistandaki ~ubeler: <; I K T I 
~lANIK, AT1NA, PlRE --• 50 KURU~ m:11~• 

"er nevi Banka muamelat1 AK$AM'm FA YDALI NE~RlYATI 
~~-------·No. 22 FAiK SABRIDURAl':J 

l)gffANLI BANKASI 
~I< ANONIM .$1RKETI 

~t 'l'Ests TAR!Hl: 1868 
Ilia Yest: 10.000.000 1ngillz llras1 

'l'~ --
l>att tktyeotn ba~bca §ehirlerlle 

""'ri ~. Marallya, Nls, Londra ve 
~tn.~eater'de, M1Sir, K1bris, 1rak, 
'1t1.- Fillstin n Yunanlstan'da 

119ler1 y 
~lltfy • ugoslavya, Romanya, 

6 ~e Yunanlstan'da Filyallerl 

- vard1r. 

er tOrlo banka muameleleri 
a ar 

HA YVANLAR ALEMI 
280 

Sahife 

350 
Resim 

4 
RenkJi levha 

8 
Tablo 

150 
Kuru~ 

Herkes i~in ~ok h.izumlu ve 
faydah bir eser 

-----------------------M EVCU DU AZALMl$TIR 
Sat.J§ yeri: 

D.No. Semti ve mahall~ai 

12 7 3 Bi.iyi.ikadn Maden 

1598/6 Ferikoy 

2168 Aksaray Katip KaSJm 

2276 Edirnekap1 kariyci atilt Ali pap. 

2422 Beyoglu Kamer hatun 

3087 Ha!:koy Turoucu 

387.Q Beyoglu Kurtulutt 

4464 

4"497 Ortakoy 

5 548 Boyac1k0y 

6640 Kad1ki:iy Oemanag11J 

6808 Bi.iyiikadn Karanfil 

7848 Boyac1koy 

7977 Edimckap1 Kas1maga 

7983 Kii~iikpazar Tahtakale 

7984 Be,ikta~ Y enimilhalle 

Sokag1 Emlak No. Cinsi ve hi&sesi Hiaseye 1ion1 
Muhammen K. 

Y almaz Tiirk E. 50 Y. 56 5244 metre arsa 5244 kapah zar 
Ada I 9:3 Panel 5 

E. Rum kiliaesi on sokaga E. 13 Mi.i. 122 metre arsamn 
~. Avmnos Y. 37 J/2 His. 

E. Bostan i~i E. 1 78 29 metre araa L 90 
,Y. Kumsal Y. 13 7 

Kantarc1 ve Turbe 2-4 llci kuyusu olan 266 
1 66, 5 0 metre arsa 

Kurdelya 62 7 I metre arsamn 360 
1 /2 His. 

Pe~bemalc1 E. 19-21 Y. 27-29 494 metre araanm 60 

F. <;1pata E. 11-13 
Y. <;avdar ve Sandalc1 Y. 9-1 '/ 

Mahallen <;avdar aoka
kag1nda 7, 

Yaver Salahattin E. ve Y. I 

Portakal yokufU E. 38 

E. Asker Y. F1shkb E. ve Y. 1 

E. 15 Y. 21 

1/5 His. 

382 metre araarun 80 
2/ 10 His. 

Diikkamn I 04/768 "48 
hisseai tam ve i 6/768 
Jiiasesi c;1plak rnulkiy.et 

"40 metre area 

Bah<;eli ah~ap ha-
nenin I 04/ 768 his -
ees.i tam ve 16/ 768 his. 
~1plak mi.ilkiyet 

Bahc;elj ah~ap 
hanenin 1/ 4 His. 

84' 

130 

250 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

E. Hekim E. 2 
Y. 8 

E. 14 
Y. 20 

E. 21-21-21 
Mii. Y. 21-23-34 

E. 38-64 Y. I 7 

Bahc;eli kargir hane- 600 > 
Y. Sakarya vc Kolbatn 
E. O~iincii 
Y. Seyyah 
<Amii $erif ve Sena 
yoku,u 
Knhveciler 

E. $erbethane 
Y. Salnnmeci 

E. 10 
~. 20 

nin 1498/ 5040 his. 
Ah~p hanenin 2 / 5 his 230 > 

Kargir iic; hanenin 
1/ 4 His. 
Ah~p diikkanm 
32320/ 53760 His. 
Kargir hnnenin 
2/ 8 His. 

605 A~1k arttmn 

275 > 

Yukarda cvsaf1 yaz1h gayrimcnkuller on giin miiddetlc .ahfa ~1kanlm1thr. lhaleleri 20/ 3/ 936 tarihine tesadi.if eden 
cum.a i.inii sant on dorttcdir. Sah miinhas1ran avrimiibadil bonosiledir. 

(. 

KUM BARA BIRE, 
1000 
VEREN 

TAR LAD JR 

-
- ,,, ""''~- .. ~ d.. -

......... 

- /Tapu Kadastro Umum Miidiirliigiinden: um um Em I a k Edime, Tekirdai, Kirklareli vilayet merkezlerile kazalar1nda ve 

A t S 
• Geliboluda tapu tahriri yap1lacagindan keyfiyet 2613 aay1h kanu· 

cen e I nunsincimaddesineg<>reilanotunur. <460> 0110> 

Bah~ekap1 TA.SHAN No. 29 

EHVEN $ERAITLE 

EMLAK iDARESi 
KiRALII{ AP ARTI1'1AN 

E~tLAK 
ALIJ\1 ve SA TIMI 

TELEFON: 20307 

Saglam irat ar1yanlara 
lstlklil caddeslnde ~ok satlam ve 

temlz bir blna sat1llkt1r 
Beyoglu latiklil caddeslnin en §erefll ve i1lek yerinde albnda 
magazas1 buluoan ~ok sa~lam, temiz blr bina sablakbr. 
Paralar1n1 saglam lrada yabrmak isteyenler l~in mlistesoa blr 
farsatbr. F azla tafsillt i~n Bah~ekap1da Ta1banda 29 numarada 

Umum Emlik Acentesine mnracaat. Telefon 20307 



Sahife 12 AK$AM . 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKK/ EKREIV/ I 

rtas1ra ilac1 Kuilan ma 
Beykoz Kunduras1 

I 

Ale 
~o MER 8 An K YEQLi MALLA~ PAZARLARI 
Cumurba~kanl1gi Filarmonik 

Orkestras1 ~efliginden : 
· B -A.¥LAR 
SIHHATINIZI KORUMAK iSTERS£tiiZ 

.A.SPlS 
Orkestra kadrosunda a~tk olan yerlere atanmak iizere piyano, Ill••-----··----• 

keman, viyola, viyolonsel, kontrbaa, fliit, obuva, klarnet, f ago, komo, 

PREZERVATiFLERi KULLAN/NIZ 

trompet, trombon, tuba alto saluafon, tenor saksafon, akoediyon, caz 
baterisi sazlar1 ~alanlann 7 /3/936 cumartesi giinii saat 10 dan 17 ye 
kadar Istanbul Galatasaray lisesinde smavlari yap1lacagmdan bu saz· 
lar1 ~ok eyi bir surette ~alabilen artistlerin kendi enstiiriimanlart ile 
birlikte smav komis:>onuna hirer dilek~e ile batvurmalar1· 

«142» «361» 

Beyoglu Kadastro Direktorliigiinden: 
Beyoglu kazasmm Hiiseyinaga mahallesine aid kadastro iperi 

bitmi,tir. Bu mahalleye aid kadast:o kayttlar1 ile planlar1 Taksim ci
varmda Bekar sokagmda 14 numarah aparhmandaki kadastro da· 
iresinde asilmitbr. Alikadarlarm mezkur kay1t ve plinlan gorerek 
bir diyecekleri varsa ilan taribinden itibaren iki ay i~inde Sultanah· 
melte T apu dairesinde Beyoglu kadastro miidiirliigiine miiracaat
lar1 ilin olunur. (1170) 

Iktisat Vekiletinden : 
T e§viki Sanayi kanunundan istifade eden 

s1nai miiessese sahiplerine : 
Tetviki sanayi kanunu muafiyetlerinden istifade eden stnai miies

seselerin 4 niisha olarak tanzim edecekleri 1935 senesi it cetvellerini 
bir istidaya rapten azam.i Nisan 936 nihayetine kadar mahallin en bii
yuk Miilkiye amirine vermeleri liizumu ilan olunur. (1169) 

I lnhisarlar U. Mi1dUrl11iO.nJen: I 
1 - ~artnamesi mucibince iki bin lira muhammen bedelli ii~ adet 

Sellofon makinesi ac;1k eksiltme suretile satm ahnacakhr. 
2 - tstekliler paras1z f.llrlnameleri Kabataf ta levaz1m ve miibaya· 

al komisyonundan alabilirler. 
3 - Ekailtme 17 /3/936 tarihine raatlayan Sah giinii saat 16 da Ka

batatta ahm sattm komisyonunda yapdacakhr. 
4 - tstekliler tayin olunan giindei;i liakal bir giin evveline kadar 

berayi tetkik kataloglar101 Tiitiin fabrikalar ~ubesine venneleri ve 
pazarhk i~in de tayin olunan gun ve saatte yiizde 7,5 giivenme pa
rasile birlikte miiracaatlar1. ( 1173) 

* ~artname ve ketJf name mucibince 1670 lira muhammen bedelli 
deniz motor teknesi tamirab a~tlc eksiltmeye konulmuf tur. Eksiltme 
13/3/936 cuma giinii saat 15 de Kabatatta levaz1m ve miibayaat fU• 
besindeki ahm komisyonunda yap1lacaktir. 
lateklilerin tartnameleri almak i~in her giin ve eksiltme ic;in de tayin 
olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile bilikte miiracaatlar1. 

«1115» 

Ankara Bolge San'at Okulu 
Direktorliigiinden: 

TabJ meyva usarelerlle h:mrlan· 
nu~ yegane meyva tuzudur. 

Mtde, barsak, karaclger, bObrek 
hastahklannda fevkalade faydabd1r. 
Hazmi kolaylafltmr, lnldbaz1 lzale 
eder. 

lNG1L1Z KANZUK ECZANESt 
Beyoglu · tstanbul 

BAZI HASTALIKLAR: 

Kolay eelir. 

Fa hat: 
<;abuk eitmezl 

Oksiiriik, 
Bunlardan biridir. 

Pektorin 
Her nevi uksiiriigu kesl'r: 

Ok:;iiriiklr b~hyau hastahklarm 
ilerlemesine m:ln~ blur, 

N ezle, Bron~it ve bogaz 
. yanmalanna kar;;1 en miiessir 

bir dL~ ,•ad1r. 
KUTUSU 3& KURU~ 

B[SIK UMll·MAU~I um fCZUf Si. SiRml 
· 1 . • 

r Okulumuz talebeleri i~in cins ve evsaf1 &fag1da yaz1h 95 tak1m nii· Operator- Urolog 
munesi ve~hile d1f elbise yaphnlacakhr. ..-• A--• 

tstekli olanlarm niimune ve tartnamesini gormek iizere her giin Dr. Mehmed /i 
okul idaresine ve eksiltmeye girecklerin de bu ite aid teminat mek- fdrar yollarl 
tuplarile birlikte 16/3/936 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat haatahklan mtlteba&&l&l. KOprnba~ 
15 te Kiiltiir bakanhgmda Okullar Sag1,manhgmdaki sahn alma ko- Eminonn ban Tel : 21911S 
misyonuna gelmeleri. ( 477) (1153) -lllUUllllUlllllUIUUIUlllfllllllllUUllJlllllUllllUlllllllUlllUllUltUIUa 

Chui Miktan Fiati Tutan Pey ak~esi Sahibi i Necmeddin Sadik 
D1, elbise 95 tak1m 22 liradan 2090 lira 157 lira Umumi nefriyat miidiirii: Eru. Jahain ................. __________________________ ~~--~~~~~~~~l__~~~-Ak~tam matbaui 

tMar~ 

BA YRAMDA YALNIZ , 

KIZILA Y GAZETESI 
CIKACAKTI R 

Miinderecab ~ok zengin olan bu gazeteyi okumakla ve ilinlarto•~ 
vermekle hem kendinize Ye hem de KIZILA Y'a yard1m etfll1~ 
olacaksm1z. 

Fiati son sahifede santimi 30 kuru§tar. Miiracaat yerleri: 

lstanbulda: Postane kar~1smda KIZILA Y sab~ biirosu. Telefon: 22653· 
fstanbulda: Postane arkasmda fJanc1hk ,Sirketi.Telefon: 20094,95. 

ihlamur kerestesi miibagaast 
150 metre mik'ab ihlamur kerestesi pazarhkla satm almacakbr. Ve~flle! 
isteyenlerin §Craiti ogrenmek iizere 14 Marta kadar Sirkeci, Mtiburd ra 
Zade han 1 - 2 No. da NURKALEM Ltd. $irketi merkezine bizzat ve) 

yaz1 ile miiracaatlan. 

I Devi et Damiryollarr va Limanlar1 i1letm1 Umum ldar11I 11111-
Muhammen bedeli 2592 lira 71 kurut olan 458 ad et ~uhtelif. eb~ 1 

da mete dilme Haydarpafada Gar binas1 dahilindeki 1 nci If~~ 
komisyonu tarafmdan taahhiidiinii k1smen if a edemiyen mute ti' . 
nam ve hesabina 9/3/936 pazartesi giinii saat 10 da pazarhk:I$ '~JI" 
almacakbr. Bu ite girmek isteyenlerin 19440 kurut muvakkat teJtl~ 
vermeleri ve kanunun tayin ettigi vesikalarla pazarhk giinii ••' V 
kadar komisyona miiracaatlar1 laz1md1r. Bu it-e aid tartnameie~, 
misyondan paras1z olarak dag1hlmaktad1r. c9 

Istanbul Ziraat Mektebi 
Sat1nalma Komsiyonundan: i 

Mektep i~~n liizumu olan 22 beygir kuvvetinde 4 zamanb •e 1 
silindirli Dizel siatemi bir motar 45 glln mllddctle a~1k ek1illP1ef 
koomu~tur. pr 
Eksiltme 9 Mart 936 Pazaresl gOnU saat 15 te Istanbul KnitUr II' 
rektorlilgll binasmda Liseler muhasebeciliglnde toplanan komi•Yj~ 
da yapdacakhr. Tahmio bedell 1920 lira olup Ilk teminat 
li~~~ ~ I 

lsteklilerin kanunen liz1m olan vesikalarla beraber, tan1n1JJlf 1 
fabrikay1 Tilrkiyede temsil ettikJerine dalr 2490 1ayd1 kanunoO ~ 
vo 3 linen maddelerine glSro icab eden Yeaaiki haiz bulunmala.r• 1,i 
belli gfinden evvel mektepten alanacak yaz1 ile Uk teminah Li•e e' 
mubasebeciligine yabrmalar1 ve 1artnameyi mezk<lr muhasebecilikt 
ehp gormeleri ilin olunur. (301) __/ 1 

•• 
Universite artt1rma, eksiltme ve 

T•p fak01~.~!~~!1~,r~~!!!~~!n?~~~!.a~~1.1m•~ ~ I 
pazarhkla bir kamyon ahnacakhr. Bedeli muhammeni 2000 Ii.~~~ 
kamyonun pazarhg1 2/3/936 pazartesi giinii iiniversite rektorul I. 
nasmda toplanan komisyonda saat 15 de yap1lacakhr. ~artnars>e t, 
torliikte goriilebilir. Taliplerin 2490 say1h kanunda yaz1h ve1ik•l;

1
,, 

miiracaatlart ve ihaleyi miiteakip kat'i teminat vermeleri la:i1rs> st' 
. «11 

Ti.irk Hava Kurumu 
BiiyUk PiyangosLI 

$1mdlye kadar blnlerce kh;lyl 
zengln etmh;tlr 

5 inci ke§ide 11 Mart 1936 dadir. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirad1t 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 llrall" 

lkramlyelerle 20.000 llrahk bir 
mUkitat vard1r. 

.-• .--....--1-s-ta_n_b_u_l_b_e_le_d_i_y_e_s_I -l-la_n_l_a-,.---f5J 

Diitkiinler evine laz1m olan tibbi ecza ve alat a~1k eksiltnlef;t"'i~ 
nulmuttur. Bu eczalarm hapsine 1039 lira 62 kurut bedel 1' f,r 
olunmuttur. 32 kalemeden ibaret olan ecza ve alitm listesi ~e efl 
namesi levaz1m miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmeye girmek ,st ~ \ 

'1'1J ;· 
ler 2490 numarab arthrma ve eksiltme kanununda yaz1h vest Z ~ ' 
78 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber (67~ 
936 pazarteai giinii saat 15 te daimi enciimende bulunmahcht· 


