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Jiirk bugdaytni 
Standardlastirmak 
I in . 

oktan biliyaruz ki Arnerikada 
iyi cins bir bugdaym ad1 (Tiirk 
bugday1) d1r. Bu bugdaym ta

humunun $imali Amerikaya Tiirkiyeden 
~ittigi tahmin alunur. 

Bugday1 karuma kanunu geregmce 
Ziraat Bankas1 rnemleketten satm ald1g1 
hugdaylan dJ§ piyasalara satarken Av
:rupa ticaret teamiilune uyarak bunlan 
tasnife c;ah~m1~ ve bu ameliye artaya pek 
hlakbule gec;en gayet iyi cins bir bugday 
<;tkarmi§tlr. Onu goriip takdir etmi§ clan 
'lnU§teriler arasmda bu bugday1m1z ara
nan bir mal almu§tur. 

Nihayet Ziraat Enstitiilerimizin de
\>amh aray1p tararnalan neticesinde dun
:Yanm en iyi rand1manh Manituba bugday 
cinsine faik bir bugdayJmlZ bulundugu 
neticesine vanlml§tlr. Enstitulerimizde 
tetkiklere miitemadiyen devam alunrnak
ta, hep ayni miispet neticeler elde edilip 
gitmektedir. 

Bu mali'imata gore bugday mahsulii
miizii 1slah etmek ic;in yapdacak §ey ken
diliginden meydandad1r: iyi cinsleri ta
tnim ederek elde edilecek mahsuliin bu 
cinsler iizerinde standardla§masm! temin 
eylemek. Her mahsul gibi bugday da 
k~n~a kan§a pek c;ak k1smmda melezle§· 
m1§br. Biitiin Turkiyedeki bugday nevi
lerinin miktan 5-600 den a§ag1 degildir. 
~iitiin Tiirkiyede en iyilerini ahkaymak 
~zer~. bug~ay nevilerini, iklime ve tapra
ga gore, mhayet on be~ yirmiye irca et
mek mi.imki.indur. Bu nevilerin bilhassa 
dart be~ t?nesi alacakhr ki memleketimiz 
hesabma standardla~ml§ ba§ bugdaylar 51_ 
mfm1 te§kil edeceklerdir. 

.. Bugday ziraatinin 1slah1 ic;in nazan 
<llkkate almacak tedbirler miiteaddidd' 
~e .. eh~m~iyetlidir. Muhtelif §artlan En;~ 
htulenmizce ilmen tayin edilecek olan 

u 'r in a m 1n az 
zaman meselesidir. Fakat bunlar ic;inde 
ameli yoldan gidilerek bizi biran once 
amaca ula§hracak, hie; almazsa araya 
yakla§hracak olanlar vard1r. En iyi cins 
tohumlarm tamimi i§te bu ciimledendir. 
Ziraat BankamiZln i§ iizerinde edindigi 
fikirlerle vas!l oldugu dagru netice budur. 

Enstitiilerimiz tahumlarm Jslahile me§
gul oluyar. Islah istasyanlan her y1l daha 
iyi tohumlar elde etmek lizere tecriibele
rini miitemadiyen tekrarhyarlar, ve 1y1 
bulduklan nevileri civarlarmdan ba§hya
rak memlekete yaymaga c;ah§Iyorlar. Bu 
esash bir hareket tam olmakla beraber 
bizzarure yava§ yiiriiyen bir §ekildir. Hi~ 
olmazsa halka verdigimiz tohumlann 
mahsullerinden iyi netice verenleri de ahp 
dag1tabilmeliyiz. Bu yolda daha ameli 
bir ~eklin aynca ve daha once tatbikma 
ge~ilebilecegi de §iiphesizdir, ki o da hal
km istihsal edegeldigi en iyi cins bugday
lan bi.itiin bir havaliye tohumluk olarak 
Yaymaktan ibarettir. Bu, 1slah istasyon
lanmlZin sistematik c;ah§malanna asla 
rnani olmJyan ameli yoldur. 

Biz en iyi bugdaylanmlZI Anadolu 
Yaylasile T rakyada istihsal ediyoruz. En 
iyj nevilerin buralarda ve bilhassa Ana
dolu yaylalan mmtakalannda bulunma
sma ragmen gene bu yerlerde amlarca 
Ve amlarca tohum kan§1khg1 yiiziinden 
bugdaym binbir c;e§idi vard1r. istiyoruz 
ki en iyi Turk bugdaylanm yeti§tiren bu 
sahalann verecegi mahsul binbir r_:e§id 
Yerine en iyi ii~ be§ c;e~ide insin. Oyle ki 
bugday standard! silolar ve ambarlarda 
Yap1lacak ameliyeler yerine giderek tar
lalanmJzda temin edilmi§ olsun. Bu neti
ceyi bize verecek ilk ameli c;are biitiin 
!;ift~ilerin en iyi tohumlan ekmelerinden 
ibarettir. Y er yer istisnas1z alarak biitiin 
koylerin, ba§tanba§a biiti.in kazalann ay
ni c;e§id bugdaylan ekmelerini temin ede
bilir ek bu rnaksad kendiliginden has1l 
olur. 

Bu i§e ba§ta Ziraat Vekaleti olmak 
ilzere biitiin devlet dairelerinin ve bilhas
sa Dahiliye Vekaleti ~ubelerinin, yani vi
layetlerin ve kazalarm c;ok ehemmiyet 
'Vermeleri laz1md1r. Miilki idare bu I§I 
kendisinin en ba§h bir i§i halinde ele al
llladJkc;a onu ne kalay, ne de tam yiirii
terniyecegimizden pek hakh alarak kor
kanz. Zaten bizde pek iyi anla§Jlm1yan 
bir hakikattir: Vilayetler ve kazalan
llliz kat'i ve candan bir alaka gosterrne
dikc;e memleketin ekonomik kalkmmasl 
tnndugumuz ve diledigimiz c;abuklukla 
tahakkuk etmi§ olamaz. Memleketin ik
llladt kalkmmasmda vilayet ve kaza ida-
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Bogazlar Konferansi 

Murahhas heyetimiz diin 
Ankaradan hareket etti 

Delegasyonda Hariciye Vekili, Numan Rifat ve 
Korgeneral As1mla bir~ok askeri, iktisadi mii'a vir
ler var. He yet birka~ giine kadar Montroye gidecek 

Ankara 13 (Te
lefonla) - Aym 
22 sinde Mantro -
de taplanacak a-

lan Bagazlar kon -
gresinde bulunacak 

alan Ba§murahha -
s1m1z doktor T ev
fik Rii§tii Arasla 

ral As1m ve Millet
ler Cemiyeti nezdin
de Turkiye daiml 
murahhas1 Necmed

din Sad1ktan mute -
~ekkildir. 

Heyeti murah -
hasam1za iktJsa • 
di mii§avir alarak 
ikhsad Vekaleti 

Hariciye Vekaleti 
Umumi Katibi Nu _ Deniz miiste§an Sa-

man Rifat Mene - Hariciye Vekili Tevfik Rii§tii., Korgeneral dullah, S1hhiye Ve
menciaglu bu ak • Astm ve Numan Rijat Menemencioglu kaleti namma ~hf -
§amki trenle Ankaradan hareket etmi§tir.l z1ss!hha . .Um~m Miid.u;ii As1m, :ek~z as-

Murahhaslanmiz istasyanda Ba§Ve • ken mu§aVJr, Han~1ye ~ekaletmd.en 
kil ismet inonii biitiin Vekiller sefirler ba§hukuk mii§aviri Z1ya, datre §eflenn
ve sefaretler erl~am, Parti Um~ml Ka- den Cevad A~1kalm, Mi.i.~fik Selami ile 
tibi Receb Peker, Vekaletler erkam ve Hasan Rifat ve Hayreddm refakat ede-

~ak kalabahk bir halk kiitlesi tarafmdan ceklerdir. . . . 
te§yi alundu. Murahhaslarla b1rhkte 9 gazetect de 

Konferansta bulunacak alan heyeti gidecektir. 
murahhasam1z T evfik Rii§tii Arasm ba§· Heyeti murahhasamtza dahil olan 
kanhgmda Numan Rifat Menemenciog· Kargeneral As1m buradan pazartesi gii
lu, Genelkurrnav ikinci reisi Korgene· nii istanbula hareket edecektir. ....................... : ................................................................................................. . 

Alman lkt1sad Nazirinin 
Belgraddaki temaslar1 
Prusya Ba~vekili G. Goring de diin Belgrada 
geldi. iki lman a:z1r1 · f 
Belgrad1 ziyaretleri Franstzlari km~kulandiriyor 
Belgrad 13 (A.A.) - Raytbank ~ ' 

direktorii Dr. Saht, diin Yugoslav - Al
man dostluk cemiyeti tarafmdan ~erefine 
verilen c;ay ziyafetinde ham bulunmu§ 
ve andan sanra gazetecileri kabul etmi§
tir. 

Dr. ,Saht gazetecilere demi§tir ki: 
«- Belgrada yaphg1m bu ziyaretin, 

iki millet arasmda sulhci'i i§ birligini in
ki§af ettirecegini iimid etmekteyim. Ve 
Yugoslav gazetelerinin hakk1mdaki te -
vecciihkar yaz1lanndan dolay1 te~ekkiir 
ederim. 

Harb ve bunu takib eden sulh mua
hedeleri neticesinde di.inya ekonamisinde 
kendini gosteren herciimerc vaziyeti her
kesc;e mali'imdur. Eger giicliiklerin oniine 
gec;ilmek, zarar ve ziyanlann arkasl aim-

General Goring Doktor §aht 

mak isteniliyarsa, beynelmilel hukuk, 
kredi ve para alanlannda miistekar bir 
durum viicude getirilmesi muhakkak su
rette laz1mdJr. Mazinin hatalannm tas -
hihi, milletlerin hayatlanm koruyacak 

[Arkast Sa. 7 siitun l de] 
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<;inde Japon dii§manbgi 
japonyan1n eseri imi§ ! 
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*** Kanton ordusu ilerliyor 
Dayli T elgrafm Pekin muhabiri bildi-

Badogl ioya gore 
Habesleri silahtan « 

' 

Kollektif siyasetin iflasd 

Art1k zecri tedbirlerin 
manas1 kalmad1 ! >> tecrid laz1m ... 

Ciinhii bir ailah sesi onlartn ha
lastnt dondiirmege hafidir. Ha
befistanda daha ltalyanlartn 

alamadtgt vilayetler var 

Mare,al Badoglio 

Habe§istan F atihi Mare§al Badoglio, 
Pariste ~1kan lntransigeant gazetesinin 
Rama muhabirine, Habe§istanda yaplla
cak isti'mar i§leri hakkmda baz1 beyanat
ta bulunarak ezciimle demi§tir ki: 

<<- Her§eyden evvel, bu geni§ mem
leketi tanzim ve tec;hiz etmek, ko§esini 
bucagm1 tetkikten gec;irmek, Habe§leri si
lahtan tecrid eylemek )azJmdJr. Bilirsiniz 
ki bir el silah sesi, Habe~lerin kafasm1 
diindiirmege kafidir. Muvasala yo! -
larl ~ebekesi ve tayyare meydanlan vii
cude getirmek te laz1mdu. 

Bundan son a inceden mceye toprak 
tetkikatJ yapmak, ziraate, hayvan yeti~

[Arkast Sa. 7 sutun 3 tel 
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<;ocuk Esirgeme 

kongresi topland1 

Ba,vekilimiz miihim bir 
nutuk soyledi 

Ankara 13 (T elefanla) 
Esirgeme Kurumu kongresi 
Iandi. 

- <;ocuk 
bugiin top -

Kongre ba§kanhgma Milll Miidafaa 
Vekili Kaz1m Ozalp sec;ildi. Kongrede 
Kurumun ge~en iki senelik faaliyetini hu
lasa eden c;ah§ma raporu okundu. Ba§ -
vekil ismet lnonii bu miinasebetle §U be
yanatta bulundu: 

«- Bu giizide heyetin bize verdigi i§ 
raparu biitiin memleketin memnuniyetini 
mucib olacakhr. T e§kilatliDJZ artmi§hr. 
Bilhassa memnun oldugumuz cihet c;o -
cuk esirgeme fikrinin biitiin memlekette 
hissolunur derecede yay1lml§ olmasJd!r.» 

Ba§bakan !smet 1noni.i (:ocuk Esirge
me Kurumu faaliyetinin daha ~ok arttJ· 
nlmas1 ve geni§letilmesinin vatanda§la -

[Arkas' sa. '1 siitun 5 te] ............................................................ 
KENDI KENDIMIZI TENKID 

Afi,Ienen mesele! 
Frans1zca affiche kelimesinin ipligi 

pazara ~1krn1§ olmak ~eklinde de bir an
lami vard1r. Bizce afi§aj i§i i~te boyle 
bir mesele oldu. 

~ikayetleri ve cevablan hulasa ede::.-
sek hukuki bak1mdan miidafaasx im -
kansxz birka<; yolsuzlugu <;ok a<;Ik go -
riirliz: 

1: Devlet vergileri gibi Belediye re • 
simlerini de iltizama vererek hususi e§
hasa tahsil ettirmek dogru degildir. Hat
ta mmiyet sevkile bu vazifeleri bedava 
yapacaklanm iddia eden gayretli va • 
tanda§lar ~1ksa bile! Meger ki kanunla 
mahsus surette salahiyet ve cevaz ve
rilmi§ ola. 

2: Afi§aj i§i te§hir bedeli §eklinde bir 
licrete hak kazanmak i<;in mutlak az 
<;ok bir hizmete tekabiil etmek iktiza 
eder. Bu ne vergidir, ne de resim. 

3: Tabela resmile afi§aj -i§ini yekdi -
gerile birle§tirerek ve kanghrarak hal
kt kanunun tahsili emval usuliinden 
bahseden 113 iincii maddesile tehdid et
mekte hi<;bir isabet yoktu. 

Yanb§ hesab B'agdaddan doner. Bu 
meselede bu hatalan tashih etmek ilk 
yap1lacak vazifedir. 

M. Eden bunu Cenevreye hareketinden evvel 
A vam Kamaras1 huzurunda soyliyecektir. Nevil 

<;emberlaynin nutku menfi tesirler yapb 

M. Nevil Cemberlayn, M. Eden, Baron Aloizi 
Landra 13 (A.A.) - Siyasi mi.i§a· Ayni mi.i§ahidl~r, buna kar~1hk, M. 

hidlerin soylediklerine gore M. Eden Ce- Musolininin de, ltalyanm Avrupadaki 
nevreye hareket etmezden evvel Avam muslihane niyetlerini teyid ve Habe~is • 
Kamarasmda beyanatta bulunarak, Ha- tandaki idarenin, yerli ahalinin de hak • 
~e§·italyan harbi arhk sonuna erdigi ic;in lanm tamyacak liberal esaslar iizerine 
Italyaya kar§I zecri tedbirlerin tatbikine kurulacagm1 vadeder §ekilde beyanatta 
devam etmenin manaSJZ oJacagtnl tesJim bulunacagmi soylemektedirJer. 
eyliyecektir. [Arkas1 Sa. 7 sii.tun 1 de] .......................................................................................................................... 

Istanbul Futbol Ajan1 
• 
1~1n yapdan tahkikat 

Turk Spor f'41rumu Ba,kani General Ali 
Hikmet gazetemize miihim beyanatta bulundu 
Ankara 13 (T elefonla) - Turk 

por Kurumu ba~kanhgt, Olimpiyad ha
zuhklan mi.inasebet11e Forst Viyana, 1z
mir, Ankara ve istanbul muhtelitleri ara
smda yap1lan ma~larda istanbul muhte· 
lit tak1mmm tertibindeki isabetsizlikler 
dolaytsile tahkikata ba§laml§hr. Gaz;ete
mizde bu miinasebetle <;Ikml§ alan a~1k 
mektub, Ankara spor mehafilinde biiyiik 
bir dikkat ve alaka ile kar§Jla;lml§hr. 

istanbul F utbal Ajanhguun her ne se
beble olursa alsun bu i~i beceremediginde 
hemen biitiin alakadarlar miittefiktir. 

Bu mesele ile bizzat me§gul olan Tiirk 
Spor Kurumu ba§kam General Ali Hik
met, ac;1k mektubumuza verdigi cevabda 
istanbul F utbal Ajanl1gmm isabetsiz ha
reket ettigini teyid etmi~tir. Saym Gene· 
ralin beyanatm1 aynen bildiriyarum: 
«- Cumhuriyet gazetesinde nam1ma 

yaz1lan a~1k mektubu okudum. Spor ha
reketleri taraf1mdan dikkatle takib alun
maktadJr. istanbul rnuhtelit tak1mmm 
tertibinde filhakika isabetsizlikler goriil -
mii§tiir. Bu sebeble bu mesele hakkmda 
tetkikata ba§lanmJ§hr. Almacak neticeye 
gore hareket etmek zaruri olacakhr. E -
ger tetkikat neticesinde istanbul F utbol 
Ajanmm kusuru sabit olursa o vakit hak
kmda kusurunun §ekil ve derecesine gore 
icab eden muamele elbette yap1lacaktu. 
Ancak istanbul sporunda kuliibciiliik 
zihniyeti oldugunu kabul edersek, bunun 
bir F utbol Ajammn azlile bitecek i§ler • 
den almadJgl da a§ikard1r. <;iinkii bu 
zihniyetin kohiniin daha derinlerde bu
lunaca~l muhakkakhr. F akat kurumu -

f'iirk Spor Kurumu Ba§kant 
Genera! A!i Hikmet 

muz bu i§lerle yakmdan me§gul alacak, 
bunu behemehal ortadan kaldmnaga 
azimle r_;ah§acakhr. Herhalde bundan 
boyle Tiirk sporunda kuliibciiliik degil, 
sadece karde§ kuliiblerde sporculuk ya§a· 
tiiacak ve bunun ic;in her ne laz1msa ya
p!lacakhr. Sunu da ilave edeyim ki, ben 
bunu soylerken yeni nizamnamemiZm 
Turk gencliginde vahdet ve muhabbet 
istiyen yiiksek esaslanna ve bu kuliibcii
liik dedikodularmdan usanan rniinevver 
istanbul gencliginin ve temiz spor a§kile 
yanan biitiin sporculann bana ilham ve
ren ruh ve iradelerine dayamyor ve bun
lardan ald1gim kuvvete giivenerek boyle 
soyliiyorum.» 
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Hadiseler aras1nda 

Bir gidi$in manasz 

Sovyet Rusyasrnda biiyiik bir rejim 
degi~ikligi hazrrlryan yeni kanunu 

esasi projesi geriye dogru bir hareket 
sayrlamaz. F akat boyle dii~iinmenin 
ilk $artr da marksist olmamaktrr. 9iin
kii Marx lnciline gore bu projenin 
vadettigi miilkiyet hakkr, i~fi dikta -
torliigiiniin kaldrrrlmasr, din serbest • 
ligi, soz ve yazr hiirriyeti, bir nevi 
parlamento sistemi, trpkr aile ve ka
drnla erkek arasrndaki mep-u miina • 
sebet gibi haramdrr, «giinahi keba -
in dendir, Fakat, bir kere daha, rea· 
lite ve zaruret konu~tugu vakit naza· 
riye susuyor. 

Sovyet Rusyasrnda zaruretin dili, 
cidden ameli ve realist bir felin, Sta
linin kulagma ne funldadr? Bunu ye
ni duymuyoruz. Daha evvellerden, 
Nep usulii ihdas edildigi zamanlar • 
dan ba~lryan bir zaruret gidi~i, cemi • 
yet lehine ferdler arasrndaki farklarr 
ortadan kaldrrmak imkansrzlrgrnr sez-

dirmi,ti. Stalin, i,r;iye hiineri ni11be • 
tinde fazla iicret vermeil kabul ede· 
rek iktrsadi miisavat prensipini yrhtrgr 
giin, ferdler arasrndaki farkrn bir te
kamiil mahsulii oldugu kadar bir te
kamiil amili oldugu da anla,rldr. Sov· 
yet dostlarrmrza riitbe ve unvan fark
larmr bile kabul ettiren bu ~uur, fer
din cemiyete kar~r haklarmrn her •a
hada tasdik edilmesine dogru gidi • 
yordu. 9ocugun aileden alrnarak ce • 
miyete mal edilmesi gibi tecriibelerin 
verdigi fena neticelerde her tiirlii kol
lektivizmin aykrrr hulyalarrnr iflata 
gotiirdii. 

Yeni kanunu esasi projesi, Sovyet • 
ler Rusyasrnda ~oktan ba,lryan bir u· 
yanr~rn, tasavvurlardan imkanlara 
dogru bir derece daha kanunla,ma • 
trdrr ve geriye dogru degil, gerr;ege 
ve miimkiine dogru piflrince ve akdlr
ca bir gidi,tir. 

PEYAMI SAFA 
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Binbir marifeti 

olan bir kad1n 

Soy ad1 tescili 

Muamele 2 temmuza ka -

• Iste 
' 

Belediye 

boyle olur! 
Kara Mehmed, Kol~iskiyi, 

namusunu ~alam1yacak 

M. TURHAN TAN 

bir ba,ka T ezerin 
bir hale soktu! 

H bu··yu··cu··lu··k dar mutlaka bitirilecek B em yapar, . ursada hilekar esnafla h d k d"• •• •• •• Soy adlarmm 2 temmuza kadar kay1d 

Arhk dii~iiniiyordu, dii~iinebiliyor
du. Kara Mehmed, idrakine tasar· 
ruf ettikten sonra biraz daha kuv
vetlendi, harab olmu~ adalelerini ayakta 
da §oyle bir smayarak yava~a yiiriidii, 
~ad1r kaplSlna geldi, perdeyi arahyarak 
di§an bakh. Her yer uyuyordu ve elli 
ad1m otede T orlamn siyah ve dalgah bir 
§erid gibi uzay1p gittigi goruliiyordu. 
Ordugahta <;It yoktu, nobetc;iler bile ga
Iiba emniyetin getirdigi gaf!ete biiriine • 
rek bulunduklan yerde riiya oruyorlar • 
d!. 

Kara Mehmed, c;adnla su arasmdaki 
mesafeyi keskin gozlerile bir daha ol~ • 
tiikten, sag1 solu da yamlmaz bakJ~larla 
endazeledikten sonra geri c;ekildi, per -
deyi kapad1, siiruniir gibi yiiriiyerek SIZ· 
gm sarho~un yamna yakla~tl ve onun r;o
zi.ik duran ku~agile ayaklanm, kendi bu
yiik c;evresile de ellerini baglad1. Sarho§, 
bi.iti.in bu i§ler yap1hrken ki.ir;i.ik bir duy· 
gu gostermemi§, horultusunu kesmemi§ ve 
kimildamamJ~tl. Y arah Sipahi, ~u ilk 
muvaffakiyetin verdigi sevincle biraz da
ha kuvvetlendi, c;eviklendi ve Kolr;iski -
nin koynundan ilkin mahud elmas kutu· 
sunu c;ekip ald1, sonra onun mendilini <;I· 
kanp s1k1 bir t1kac; yaph, herifin agzma 
soktu. 

Sarho§, sert bir yumruk gibi agzma 
giren hkar;m zorile ve nefesinin darla§ -
mast sebebile gozlerini ac;h, yerinden sir;· 
ramak istedi. fdraki dag1mkh, bir§ey an
lamiyordu, yalmz korkuyor ve nefessiz
likten Ishrab duyuyordu. Kara Mehmed 
bu vaziyette firladi, onun gogsiine otur
du: 

- Eglenmek mas1, dedi, ~imdi be • 
nim. Nasi] elmasimi c;alar mlSin? Bay • 
rag1m1 K1Z1lelmaya yollar mlSin, beni ka
nna oda u~ag1 yapmay1 tasarlar mmn? ... 
Yigitsen penc;emden kurtul, elinden ge • 
]iyorsa Mare~ab yard1mma r;ag1r. 

Kara Mehmed, on be~ gundiir yarab 
bulunmasma ragmen gene yuz yirmi kilo 
gelir bir adamd1. Celikle~mi~ etten ve de
mir salabetinde kemiklerden viicud bu • 

Ian bu ag1rhg1 Kolc;iskinin silkip atmasi· 
na imkan yoktu. Ellerile ayaklarmm 
bagh, agzmm hkah bulunmasi ise o im
Hnsizhgi son dereceye getirmi§ bulunu· 
yordu. Bu sebeble o, yaman bir korkuya 
kapiidi, boguk boguk inlemege ve delilik 
l§tgile dolan gozlerinin delaletine s1ibmp 
yalvarmaga koyuldu. 

Kara Mehmed, hmr; r;1karma zevki • 
nin yarah viicudiine a~IIadigi muvakkat 
bir kuvvetin ne§' esi ic;inde soziine devam 
ediyordu: 

- T ezerin ociinu seni oldurmekle a • 
lacakt1m. Fa kat sen bana kendi agzmla 
yeni bir yol ogrettin. Simdi o yola gire -
cegim, bana yapmak istedigin cezay1 ben 
sana yapacagtm. Dayamkh bir adamsan 
belki gene ya§arsm. Lakin bir ba§ka T e
zerin namusunu c;alamazsm. 

guc; ac1sile uzamp yatmakta olan hain 
em e ~OCU U,ururmu~ vc tesc;il edilmesini temin i~in Vilayetc;e Slkl bir miicadefe 

baz1 tertibat almmi§tn:. Muracaat eden -
lerin muamelesi tamamlansm tamamlan • 
masm tesr;il edilmi§ mahiyette addedile -
rek ceza almmJyacakhr. Bu itibarla §U -
belere verilen muallimler yalmz miira -
caatleri kaydetmekte, tesc;il i§lerile diger 

dii~mamm 0 vaziyette bnaktJ, yava~ ya- Be§ikta§ta Hasfmn caddesinde 8 nu· 
marah evde oturan Firdevs admda bir Va§ c;ad1rdan c;Ikh, yiiziikoyun yere u -
kadmm falcJhk ve biiyiiciiliik yaphgi Em-zand1, siiriine siiriine suyun kenarma u -

la§tl ye kendini T orlamn kucagma birak
tJ. 

niyet ikinci §ube 
haber almmi~tlr. 

memurlan tarafmdan 

ikinci §Ube birinci kiSim komiserlerin • 
den Ali§amn emrinde kadm ve erkek me
murlardan miirekkeb bir grup Firdevsin 
evine gitmi§tir. Erkek memurlar evi sar-

Buhran, heyecan, si.irekli hareket o • 
nun takatini tiiketmi§ti. Yiizemiyordu, 
kendini suyun akmtisma vermi& gibiydi. 
Ancak tehlike hissedince be§ on kulac; a· 
t1yor ve sonra gene kendini birakJYordu mi§lar, kadm memurlar da eve girerek bii

yu yaphracaklanm soylemi§lerdir. Evde 
bulunan Firdevsin klZI kadm memurlar
dan §iiphelenmemi§ ve: 

ve bu durumda siiriiklenip gidiyordu. 
Tiirklerin Torla, frenklerin Dniester 

dedikleri iinlii su, Hotinden sonra Mo -
hi!ew ve Kichenev kasabalanndan ger;ip 
Bendere ugrar ve oradan denize kavu§
mak iizere Akkirmana dogru akar. Ka
ra Mehmed, s1k s1k Tiirk bayragm1 o • 
perek aki§ma devam eden bu biiyiik su
yun takib ettigi istikameti bilenlerdendi. 
T akatsizligini yenmege c;ah§arak yiize 
yiize obur yakaya gec;mekten tehlike se • 
zinsiyordu. Ciinkii ardma at!tlar dii~mek 
ve yakalanmak ihtimali vard1. Sobieski 
bu i§i yapmasa, yaphrmasa bile gene mu
hatara vard1. Zira yarahyd1, yorulacak
tl ve obiir by1da y1bhp kalacakt1. Onun 
ir;in kendini • hesabh surette - akmhya 
kapt1rmay1 tercih ediyordu ve Bendere 
kadar bu durumda siiriiklenmegi dogru 
buluyordu. 

Hotinle Benderin aras1 290 kilomet
redir. Ayakla altm1~ saatte ancak a§III • 
nabilen o yolu su, kac; saatte ahr? Bu, 
her suyun aki§mdaki h1zhhga baghdu ve 
T orlamn siirati ise bu sahrlann mu • 
harrirince malum degildir. Fakat Kara· 
Mehmedin, Torla dalgalanm bir at gibi 
ustaca idare ettigini, sargilarmm ar;thp 
yaralanmn s1zlamasma ragmen Bende • 
re kadar ula§tigini biliyoruz. 0 devirde
ki Tiirk smmmn onemli kalelerinden 
biri olan Bender uzaktan gi:iriiniince ma
hir yiizgec, biitiin kuvvetini ve biitiin ze
kasmi tophyarak kendini akmhdan kur
tarmi~ ve suyu yara yara karaya yana§· 
ffil~tl. 

Onu, kan ve su i<;inde T orladan c;:1 • 
karken gormii§ olan ilk Turk neferi sor· 
du: 

- Bizdensin galiba yolda§ I Boyun· 
dan bosundan oy]e an)a§I!Jyor. 

- Evet, Tiirkiim, Sipahiyim. 
- N ereden geliyorsun? 
- Hotinden! 
- Hep boyle yiizerek mi? 
- Evet. 
Nobetr,:i giiliimsedi: 

- Sipahilerin ba§lan s1kihnca yel o
lup ur;tuklanm bilirdim amma bahkla • 
§lp i.ilkeler dola§hklanm duymamt§hm. 
Bir ya~1ma daha girdim arkada~. 

Y e bird en ciddile§ip Kara Mehmedin 
koluna girdi: 

- Y arahsm, buyur r,:ad1ra gidelim, 
hmarma bakahm. Kissam, yorgunlugun 
<;Ikhktan sonra, dinleriz. 

«- Hammlar biraz bekliyeceksiniz. 
Annem Haseki hastanesine kadar gitti. 
Orada bir r,:ocuk atma meselesi yapa • 
cak.» demi~tir. 

Kadm memurlar, Firdevsin kiZmi ma
hirane bir surette isticvab ederek anne • 
smm nereye ve ne maksadla gittigini de 
ogrenmi§Ierdir. Firdevsin kiz1: 
«- Annem ( .... ) isminde giizel bir 

kadm tamr. Bu kadm, kocasmdan gizli 
bir erkekle sevi§mi§ ve bir k1z r;ocugu 
diinyaya getirmi§tir. f§te bu r;ocugu an
nem sokakta buldum, diye polise teslim 
edecektir. Bu kadm Haseki hastanesi ~ 
nin oniinde anneme r;ocugu verecek.» de
mi~tir. 

Kadm memurlar bir ta§la iki ku~ vur· 
duklanm anlaymca hemen clwjan c;Ikml§· 
lar ve sokakta bekliyen erkek memurlara 
meseleyi anlatmi§lardtr. 

Memurlar Haseki hastanesine giderek 
Firdevsi gozlemege ba§lami§lardir. 

Firdevs hastane kaplSI oniinde bekler· 
ken, bir kadm elinde bir c;ocukla sokaga 
c;Ikmi§ ve Firdevsin yanma gelerek c;:ocu· 
gu kucagma vermi§tir. Firdevs, c;ocugu 
almca yiiriimege ba§lami§, dogru Sehre
mini nahiyesi komiserligine giderek: 

«- Bu kiZI ~ehremininde Mollagu • 
rani medresesi civannda otlar ic;inde bul· 
dum.» demi§tir. 

Firdevs, ~ocugu nahiye miidiirliigiine 
b1rakhktan sonra evine donmli§tiir. Evde 
beklemekte olan kadtn memurlar Fir.~ 
devsi goriince biiyii yaptJracaklanm 
soylemi§ler ve evvelce numaralan Emni
yet miidiirliigiinde almmt§ olan iki lira 
vermi~lerdir. 

Biiyiicii kadm, biiyi.i yaphrmak isti • 
yen kadmlardan §Uphelenmi§ olmah ki, 
paralan kiZile bakkala gondererek boz
durmak istemi§. fakat memurlar biiyucii 
kadm1 yakalami~lardJr. Firdevs ve c;ocu· 
gunu at!Jran kadm miiddeiumumilige tes
lim edilmi§lerdir. 

~ocuga da Neriman ISmi konularak 
Dii~kiinler Evine teslim edilmi~tir. 

Bir biiyiicii daha tevkif edildi 
F atih civannda biiyiiciiliik yaparken 

yakalanan Muzaffer, diin F atih sulh ce· 
za mahkemesine verilmi§ ve tevkif edil -
mi~tir. 

MOTEFERRIK 

Misafirimiz ~evki Behmen 
dun miizeleri gezdi 

Muhterem misafirimiz dost Yugoslav· 
ya N amlanndan ,Sevki Behmen diin 
miizeleri ve camileri gezmi§tir. Muhterem 
misafirimize Hariciye Vekaleti katible • 
rinden R1fk1 refakat etmektedir. 

Dam1zhk vesikas1 

memurlar me§gul olmaktadirlar. 

T emmuzun ikisine kadal' herkesin soy 
adm1 tesr;il ettirmesi ic;in mahalle miimes
silleri vas1tasile evlere tebligat yap1lmak
tadir. Key ve kazalarda tesc;il kolayhk-
1~ yi.iriimekt: y_almz 1stanbulda bm giir;
luklere, ve 1Zd1hama tesadiif edilmekte -
d1r. 

istanbul da soy adm1 tesc;il ettirmemi§ 
o.lanla~m say~s1 pek fazla olmasa gerek
tlr. Z1ra aym soy adm1 bir aile efradm
dan be§ ki~i alacak olursa fstanbulda soy 
ad1 ir;in miiracaat etmesi laZJm gelenlerin 
saym yiiz elli bini gec;:mez. Yekalet ka
nunen tayin edilmi~ olan 2 temmuz tari ~ 
hinin temdidine imkan olmad1gmi bildir
mi§tir. 

SEHIR ISLER/ 

Berberler mektebinin 
mezunlar1 

Berberler Cemiyeti mektebinin bu dev· 
re tedrisatJ bitmi§ ve imtihanlara ba§ • 
lanmi§hr. 

<Zemiyet bu sene mektebi tekrar faa
liyete getirirken tedrisati berberlik san' a
tmm sac; kesme, !Ira§, ondiilasyon, mani· 
kiir gibi muhtelif §Ubelerine gore ay1r • 
ml§tl. 

Binaenaleyh §imdi imtihanlar da tale
belerin takib ettikleri derslerden yapila
cakhr. 

Berberler namzedleri hangi klSlmda 
yeti§mi§lerse ondan diploma alacaklar 
ve piyasada da miinhaman o i§i gorecek-
lcrdir. Y ani yalmz sac; kesmesinde yeti • 
§en bir berber ondiilasyon yapam1yacagi 
gibi ondiilasyonda mutehassJs olan bir 
kalfa da diger i§leri yapamtyacakhr. 
Pazar ruhsatiye eri akkmda 

Sol'l zamanlarda esnafm §ikayetini mu
cib ruhsatiye harclan hakkmda bir karar 
vermek iizere Belediye daimi enci.imeni 
dun bir toplant1 yapml§hr. Enciimenin 
bu hususta verdigi karar yarm alakadar 
esnafa teblig edilecektir. 

Belediyeden miisaade 
ahnacak 

Y enid en yap1lacak binalar hakkmda 
Belediyeden miisaade almadan arsalar 
iizerinde ifraz muamelesi yapddJgi nazan 
dikkati celbetmi§, badema Belediyenin 
miisaadesi olmadan yapilan ifraz mua -
melelerinin kabul edilmemesine karar ve
rilmi§tir. 

DENIZ ISLER/ 

Tamire giren vapurlar ve 
postalar 

Denizyollan fdaresinin elindeki va ~ 
purlann kabotaj hatlanmn, iktJsadi fa • 
aliyetinin artmasile geni§liyen ihtiyacmi 
kar§Ihyamadtgmi ve hiikumet~e istenen 
programlarm tatbikinde mu§ki.ilat r;ekil -
digini yazmi§tik. 

fdarenin maruz bulundugu bu mi.i§ki.i
lat, bir iki vapurun havuzlanma mud • 
deti geldigi zaman biisbutiin artmakta • 

Bursa (Hususi~habirimizden) -
Soil iki ay i~inde Bursa Belediyesi, mag· 
§U§ bugday, ekmek, tereyag, zeytinyag1, 
peynir, yogurt, pekmez gibi halkm yi -
yecegile siki ve devamh bir surette ala
kadar olm1ya ve bunlan Belediye kim • 
yahanesinde tahlil ettirerek mag§U§ olan
lanm musadere ve imha etmiye ba§la -
mi§ bulunuyor. Halkm s1hhatini koruma 
baktmmdan alman bu tedbirler muhiti
mizde sevinde kar~Ilanmaktadu. 

Belediye kimyahanesine miitehass1s o
larak 1stanbuldan getirtilen kimyager fs· 
mail Hakki, ilk i§ olarak bozuk ekmek ve 
bozuk unlar iizerinde tahlillere ba§lami§ 
ve satiian bugdaylann ic;:inde (karamuk, 
fiy, deliceotu) gibi zehirli ve s1hhate mu
zir maddelerin bulundugunu giirerek 
derhal bunlarm ay1klanmasma mahsus 
makinelerin getirtilmesine liizum gaster • 
mi§tir. Aynca Zahire borsasmda da bu 
makineden gec;irilmeden bugday sah§l me
nedilmi§tir. Fmnci!ar bu s1ki kontrol ii • 
zerine hatta bir gun grev yapm1ya kadar 
gitmi§ler, nitekim o gun Bursa fmnlarm
da ekmek bulunamamJ§ ve halk gee; vak
tc kadar ekmek beklemi§tir. Maamafih 
Belediyenin aldigi mukabil tedbir iize • 
rine fmnlar tekrar faaliyete gec;mi§ ve 
arhk bugiin Bursadaki ekmekler eskisin
den kat kat giizel ve temiz unlardan ya
pilmiya ba§lanmi§hr. Belediye kimyaha
nesi iki ay ir;inde muhtelif maddeler iize
rinde olmak §artile (201) tahlil yapmit
hr ki eskiden bu miktar tahlil iki senede 
bile yapiiamami§hr. 

Y almz son giinlerde tahlilde bozuk ne
tice veren ( 1713) kilo ekmek musadere 
ve imha edilmi§tir ki Belediyenin bozuk 
ekmek satanlarla yaphg1 miicadelenin 
derecesini bu rakamla da anhyabiliriz. 

Diger taraftan Belediye, burada fakir 
halk tarafmdan alman iir;iincii nevi ek -
megin <;Ikanlmasmi menetmi§tir. Bundan 
gerr;i fakir halk miiteessir olmu§tur. Fa
kat kendi s1hhatleri hesabma bu i§ yen • 
miyecek kadar bozuk ve ictinde marda de
nilen J11UZU bir inaddenin bulundugu an
la§ddrgi i<;in yapiimi§hr. ·· 

Pirincunlarmm talililinde ise bunlar • 
dan bir k1smmm mis!r unile kan§hnlarak 
satJldigi anla§Ilmi§ ve 800 torba pirincunu 
muhiirlenip imha edilmi§tir. Zeytinyag • 
!ann ktsm1 azamt ara~itli bulunmu§tur. 
Belediye kimyageri, Bursada sahlan yag-
lann umumiyetle ac1 oldugunu, bunlarm 
tasfiye edilmeden sahldigim soyliiyor. 
Aynca sabunlann tahlilinde de bunlar -
da cildi yakan bir madde bulundugunu 
gormu§tiir. Gazozlara sapanarya veya 
saponin denilen kopiirtiici.i bir madde kon
dugu tesbit edilmi§, bu madde viicude 
muzu oldugundan bu §ekilde gazoz ya
panlar hakkmda hifzJss1hha kanununun 
184 iincii maddesi tatbik edilmi§tir. 

,Simdiye kadar resmi mi.iesseseler ala
caklan mevadd1 tahlil ic;in istanbula gon
derirlerken artJk bugiin Bursa Belediye • 
sinin kimyahanesine ba§vurmiya ba§la ~ 
IDI§lardJr. Bundan ba§ka tiiccar ve esnaf 
t<1 satm alacag1 veya satacag1 maim mah
lut olup olmadigmi anlamak ir;in daha 
mah almadan hirer niimuneyi Belediye 
kimyahanesine tahlile gondermiye ba§ -
lami§lardir. 

• 

1.4 Hazfran 1938 -
Siyasi icmal 

' 

Uzak,arktaki son vaziyet 
0 apoityanm d1§ politikasmda, Tok 

t::::JJ yodaki askeri hadiseyi takib eden 
kabine tebeddiiliindenberi esasl 

bir degi§iklik goriilmektedir. Filvaki ate' 
denberi bu devletin d1§ politikasmi idare 
eden M. Hirota bu kabinenin ba§Ina 
gec;mi§tir. Hariciye N amhgma getirdiSJ 
M. Arita · da kendisinin en yakm siyasl 
arkada§Idlr. F akat ikisinin sozleri ve 
tam hareketi arasmda ~ok derin fark 
vardu. 

M. Hirota Hariciye Nazm iken nu 
tuklannda ve miilakatlarmda J aponyanin 
Manr;uride yerle§mesi ve mevkiini kuv 
vetlendirmesi Siberya hududlan ve So~ 
yet devleti ir;in bir tehlike ve tehdid te~ 
kil etmiyecegini daima temin ederdi. 
Sovyetlere kar§I hir;bir zaman ~iddetl 
soz siiylememi~ti. Bilakis ~in hiikume 
tine kar§I soguk davramyor ve bu kom~U 
devletle anla~mak giir; olacagm1 si:iylii 
yordu. 

Arita ise Hariciye N ezaretine geldi 
gindenberi Sovyetlere kar§l daima ser 
lisan kullanmi§; son nutkunda Siberya 
da Sovyet kuvvetlerinin artmlmasJDa 
ka:C§I J aponyanm seyirci kalamiyacagJnt 
soylemi§tir. Siberyamn §arkmdaki K1z,l 
Orduya kar~I Manr;urinin Siberya hu • 
dudlannda ki.illiyetli J apon kuvvetleriniP 
tah§id edilmesini istiyen ve bunu kabul 
ettiren dahi M. Aritadu. 

N ankinde sefirken Hariciye N ezaretine 
gelen M. Arita <;inle anla§mak i~in §Un' 

diye kadar pek ciddi te§ebbiislerde bu • 
lundu. Komi.inist ordulan ~imali <;ini is· 
tila ile tehdid edinciye kadar mumaileyh 
<;in arazisinde ve hatta §imali <;inde as• 
ker tah§id etmekten ve askeri harekal 
yapmaktan hiikumetini ahkoymu§tu, Ja' 
ponya bu dostane politikanm semerelerini 
~mdiden gormii§tiir. 

~iinkii <;inin cenubundaki dort eyalet• 
te merkezi Kanton olan hiikumetin Ja i 

ponyaya kar§I mukavemet gostermesi ve 
harb ar;Ilmasi ic;in Nankin hiikumetini 
zorlamasma ve hatta §imale dogru Kan• 
ton ordulanm sevketmesine ragmen Ma• 
re~al Can-Kay-~eki bti harekete i§tirak 
ettirmemeleri Arjta politikasmm bir neti• 
cesidir. 

Nankin hiikumeti Kanton ordularile 
~~rp1~arak ~dahili bir harbin ~IkmasJlil 
goz~ alma.gt; J aponya ile harbetmege 
terc1h etmJ§ gi:iriiniiyor. Hatta Mare§aJ 
<;an • Kay • ,Sek §imali <;indeki taze kul"' 
vetleri geri c;ekerek Kanton hududlanna 
yerle~tirmektedir. 

M. Arita J aponyamn !ngiltereye kar~I 
da politikasmi degi§tirmi§tir. Uzak§arkta• 
ki mali ve ikhsadi vaziyeti tetkik edere~ 
raporJa kendisine teklifler yapmaga me" 
mur Ingiltere devletinin hususi fevkalade 
delegesi Sir F on Drik Leith • Ross 1imdi 
T okyod.a bulunuyor. J a pony a Hariciye 
N azm lngiliz murahhasma ~in de J apoP 
ve 1ngiliz ikhsadi hulul ve niifuz sahala' 
rmm aynlmasm1 teklif etmi§tir. Bu teklif 
iizerinde anla§ma yapmak ir;in lngilter~ 
ile J appnya arasmda miihim miizakerelet 
cereyan ediyor. 

lngiltere <;in piyasasmdan ve Asyantn 
diger sahalarmdan biisbiiti.in siiriilmeme~ 
ir,:in J aponya ile anla§magi tercih etmek-' 
tedir. J aponya Sovyetlere, ~ine ve B~ 
yiik Okyanusa kar§I yeni te§ebbiis ve ha• 
reketlere giri§meden evvel lngiltere n~ 
yapmakta oldugu miizakerelerin arkas1ni 
almak istiyor. 

Muharrem Feyzi Togai 
~ 

KOLTOR ISLER! 
J 

Olgunluk imtihanlar1 
ba§lamad1 

Kara Mehmed, Sipahi olmak haysi • 
yetile Turklerin eneme, Arablann ihsa 
veya tatvi§ dedikleri ameliyenin her c;e • 
§idini c;ok iyi bilirdi. Ah beygir, bogayi 
sigiT, horozu Imhk yapmak zaten her 
yerde ve her diyarda bilinen i§lerdendi. 
Bu sebeble orada kolayhkla tatbik o • 
lunabilecek ameliyenin §eklini de ~oktan 
tasarlaml§ bulunuyordu. Mahkumun kor
kudan art1k inlemegi de beceremedigini 
goriince gogsiinden inmemekle beraber 
m!tnl ona c;evirdi ve be~ on dakika son· 
ra ayaga kalkarak herife neticeyi miij-
deledi. 

- Sen dii§i.indiin, ben yaptJm. Y ebali 
gene senin boynuna I 

Kolr;iski bu si:izleri duymad1, c;iinkii 
bay1l~u§tl. Kara Mehmed de onu ay1lt -
maga liizum gormedi. Zira vakit dard1 
ve oradan savu§mak gerekti. Onun ic;in 
kansiZ ve ·belirsiz bir yaranm tahammiilii 

Kara Mehmed, aylarca Benderde kal
dJ. Su iizerinde gec;en o uzun yolculuk 
yaralanm tazelemekle kalmami§, yeni ye
ni yaralarla viicudiinii kalbura c;evir • 
mi~ti. Karde~ ellerle yaptlan hmar, bu 
tehlikeli vaziyeti yava~ yava~ diizeltecek 
gibi goriinurken araya baz1 ihtilatlar gir· 
di, yaman bir humma ba~ gosterdi ve va· 
talakhk uzad1. Bender muhaf1zlan -Pa
~asmdan neferine kadar • pervanele~mi~
lerdi, hastamn etrafmda doniiyorlard1. 
Herhangi bir hasta Tiirk ic;in de bu ala -
kanm, bu dikkatin ve bu candan yard•
mm gosterilece~ine ~iiphe edilemezse de 
Kara Mehmedin tamlm1~ ad1 ve her go
rene sevgi ile kan~Ik derin bir saygi a~t
layan hevbetli endamJ Benderlileri tek 
bir goniil haline koyup yarah Sipahinin 
ba&I ucuna baglami~h. 

Kay hayvan muayene heyetlerince ve
rilen dam1zhk vesikalanmn baytar daire
lerince tasdikine liizum olmadJgi ve da-

mizhk hayvan vergiden ma'fu bulundu • 
gundan bu vesikalann dogrudan dogru
ya taalluk ettigi hayvanlar vergisinin ter
kinine esas ittihaz edilmesi Yilayete teb
li~ edilmi§tir. 

d1r. Filhakika bugun bir iki vapurun ta
mir zamam ~eldiginden ayni hal teker • 
ri.ir etmi§tir. lzmir vapuru iki aydanberi 
Halicde havuzlann bo§almasmi bekle • 
mektedir. Onu diger iki vapur takib ede
c~ktir. Bu suretle idarenin kadrosundan 
bir iki gemi muvakkat bir zaman i~in ek
silmi~ olacaklir. 

Ancak Belediye kimyahanesi pek dar
dJr. Kadrosunda mutehassistan ba§ka bir 
kimyager daha varsa da 72 bin niifuslu 
bir §ehrin hatta civar kazalarm da birc;ok 
sthhi i§leri buraya dii§tiigiine gore Bele
diyemizin yeni kimyahanesi yapihnciya 
kadar bunu miinasib bir yere nakletmesi 
ve kadroya bir asistan olsun ilavesi Ia ~ 
z1m gelmektedir. 

MALIYEDE 

Seyyar miikelleflerden vergi 

Bir ak§am gazetesi, Dniversiteye de ~ 
vam edecek lise mezunlannm olgunluk 
imtihamnm dun ba§ladigmi ve ay niha' 
yetine kadar· devam edecegini yazm1§~ 
Bu haber yanh§hr. Olgunluk imtihanlart 
20 haziranda ba§hyacak, temmuzun il~ 
haftasi zarfmda bitecektir. 

T Arkast varl 

Tiirk bugday1n1 Standardla,brmak 
[Ba$makaleden devamJ 

relerimizin rolleri bu kadar biiyiikti.ir. 
Ziraat BankasJ bugday satm almasmi 

yaparken satmalma merkezleri havalisin
deki bugdaylann hemen hepsi elinden ge· 
c;ecektir. Bunlarm ic;inde tohumluga salih 
olan ve bizce standard esas1 olmalan mu
vafik goriilenlerden daha c;ok almak ve 
bunlann kafi miktanm temiz bir halde 
tohumluk olarak ki:iyliiniin tohumluk di
ye ayirdigi kendi bugdaylarile degi§tir
mek icab eder. F akat dikkat etmeli ki il
konce mesela bi.itiin bir koyiin veya biiti.in 
bir kazamn tohumluk bugdaylan en iyi 
cins bir iki, hatta bir tek c;e~ide irca oluna
bilsin. !lk y1h bu i~ bir tek kazada degil, 
birc;ok kazada birden yap1hr, ve ikinci 
y1lmda ise vilayetlere te§mil olunarak 

boylelikle iic; dort y1l ir;inde belki on be§ 
yirmi vilayetin tohumlan en iyi cinslere 
irca olunmak suretile Tiirk bugday1 bOy· 
Ieee bir kere umumi surette 1slah olun
mu~ bulunur. Eger bir de en iyi bugday 
yeti~tirenlere evvela kazalar ic;inde, sonra 
vilayetlerce mi.ikafatlar verilirse bu umu
mi 1slah ameliyesi muhakkak en ~ami! ve 
en faydah neticelerini en kisa zamanda 
vermi~ olur. 

Yukanda da soyledigimiz vec;:hile bu 
umumi standard i~i Jslah istasyonlarmm 
daha ziyade ince eleyip s1k dokuyan c;a
h~malarma asia mani degildir. Onlar bi
zim c;abuk elde ettiklerimizden daha yiik
sek Islah neticelerine varmak iizere ve
rimli c;:alJ~malanna devam edeceklerdir. 

YUNUS NADI 

Meb'uslar lstanhula geliyor 
Meclisin ikincite§rin ayma kadar ta -

tile karar vermesi iizerine Ankarada bu
lunan meb'uslar peyderpey §ehrimize 
gelmi§lerdir. 

Diin sabah gelen Ankara ekspresi bir 
~ok meb'uslarla dolu idi. 

~ehrimize gelen meb'uslardan bir k1sm1 
yaz tatilini burada gec;irecek, bir kismi 
da intihab dairelerini dola§acaklir. 

Havalar giine§ tutulduktan 
sonra diizelecekmi§ 

Y az aylanmn ortasma gelindigi hal • 
de havalarm fena gitmesi herkesi sinir -
lendirmektedir. Son seneler zarfmda ilk
bahar ve yaz aylannm bu kadar fena 
ger;tigi goriilmemi§tir. BaZI kimseler 19 
haziranda vukua gelecek giine§ tutulmas1 
hadisesine kadar havalann boyle fena 
gidecegini, ondan sonra di.izelecegini tah
min etmektedirler. 

Bu sebeble seyriisefer programmda 
umumi nakliyat intizammi kaybetmiyen 
baz1 tadilat icrasma li.izum has1! olmu§· 
tur. Bu ci.imleden olarak pazartesi giin • 
Jeri yap1lan fzmir ikinci siirat postalan 
kaldmlmi§hr. 

Mersin yolunda c;ah§an vapurlar, 
zamandan tasarruf etmek ic;in donii§ se
ferlerinde ~e§me limanma ugramiyacak
lardir. 

I temmuz §enlikleri 
Bu sene de I temmuzda bi.iyiik deniz 

§enlikleri yap1lmasma karar verilmi§ ve 
§imdiden haz1rhklara ba§lanmi§tlr. 

Kabotaj hatlanmn kapitulasyondan 
kurtulmas1 tarihi olan 1 temmuz §enlik
lerinin bu sene her seneden giizel olmasi 
ic;in r;ah§Ilmaktadir. Bu seneki deniz §en
liklerinde ve gece §ehir ayinlerinde ori -
jinal baz1 yenilikler yapilmasJ mukar -
rerdir. 

Hambklarla Deniz Ticaret Miidiir -
liigii me§gul olmaktada. 

ahnacak 
Daire ve mi.iesseeslerde ister anzi is

te~. daimi ~!sun bir hizmet yapan se;yar 
muk:llefl.erm yaptJklan i§lerden otiirii 
r~smJ datrelerce kendilerine yap1Ian te • 
dJye~erden vAergi kesilip kesilmiyecegi 
Mahye Yekaletinden sorulmu§, gelen ce
vabda da ~u~l~nn vergi tevkifatma tabi 
olduklan bildmlmi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Hindli Mihrace Ankaraya 

gitti 
Dagapur mihracesi Sir ~imalal di.in d 

§ehr!mizde gezintil.er .Y~Pmi§ ve ak§a~ 
tremle Ankaraya g~tmi§hr. Mihrace bu
giin Ankarayi dola§arak ak§am ekspres
le hareket edecek ve yann sabah done • 
cektir. 

Muallimlerin Almanyaya 
seyahati 

Istanbul Alman mektebi muallimle~ 
tarafmdan tertib edilen Tiirk muallimle• 
rinin Almanyaya seyahatine i§tirak ede-4 
cek muallimlerin adedi elliyi ge~mi§tif\1 
Halbuki miiretteb programa gore bu miki' 
tan arhrmak imkam yoktur. T ertib h~ 
yetinden aldiglmiz bir tezkerede baderoa 
miiracaat edilmemesi rica edilmektedir. 

Cumhuriyet 
Nusha11 5 Kuru1tur 

Abone I Tiirkiye Harie 
1eraiti ' i~n i~ia 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yokl. 

Mihrace yarm Londradan gelecek 0 • 

Ian diger bir mihrace ile lstanbulda bu
lu§arak beraberce Romanya yolile ln . 
giltereye gidecektir. · 1 ·~------------' 
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F ransadaki biiyiik amele 
• • grev1 sona er1yor ------

DUn yeniden amele ile patron ara~tnda anla,ma· 
lar yapdd1. Y ar1ndan itibaren fabrikalar i,e ba,hyor 

Paris 13 (A.A.) _ .5imal eyaletinde,l da ya bugiin, ya~ud da paz~rtesiye grev
diin yeniden i&e ba§hyan i§<;ilerin saylSI den vazgec;melert muhtemeldtr. 
57,000 dir. Ekmekc;ilerle komiirciiler de Kanunlar Senatoda 
bugi.in i~e ba~hyacaklardu. Paris 13 (A.A.) - M. Blum, me~-

Bordoda liman amelesi grev yapmt~ - us~n .meclisi tarafmdan kabul ve. t~sdtk 
lar ve iicretlerinin artmlmasmt istiyerek edtlmt§ bulunan .b.e~ ta~e kanun laykthd~ -
nht1 1 · 1 tm' 1 d' smt senato mechsme dun ak§am ta 1m m an 1~ga e ~~ er u. 

Amiensda tramvaylar grev yapmJ§br. etmi~tir. 
Maconda yedi fabrika amelesi daha Senato bu layihalan hususi bir encii-
greve i§tirak etmi§lerdir. mene havale etmege karar vermi§tir. 

Bununla beraber her tarafta siikun Aym on altJSJnda da toplamp bunlan 
Vardtr. miizakere edecektir. 

M. Blum, senatoda soz alarak, §ayed 
Uzla,malar . asayi~ ihlal edilecek olursa, hiikumetm 

Paris 13 (A.A.) - Diinki.i en mi.i · bunu ifade ve temine azmeylemi~ bulun -
him hadise demir sanayii patronlarile i§- du~unu soylemi§tir. 
c;ileri arasmda ak§ami.izeri saat 18 de ve Ba~vekil, grevcilerin arasma kan~mak 
Mesai N azmmn te§ebbi.isile bir uzla§ma- istiyen bazt ~iipheli unsurlara kar§t da 
IUn imza edilmi§ olmasJdJr. Bilumum tez- ~iddetli tedbirler almacail;mt bildirmi~tir. 
iahlar da pazartesi sabaht i§e ba§hyacak- Belc;ikada grev 
hr. 

Briiksel 13 (A.A.) - Maden boi
.Simal eyaletinde grevciler i§gal a! tm-

da bulundurduklan 736 fabrikayt tahli _ gelerinde grev vaziyeti vahamet kesbet
mektedir. Grev geni§lemektedir. Bu sa

Ye etmi~lerdir. 
bah Liyej havzasmda biitiin maden sa-

Kasab c,uaklarile patronlar arasmdaki nayii miiesseseleri greve iltihak etmi§ler
dava da hallolunmu§tur. Paristeki bi.itiin d' 

k~sab diikkanlart bugiin ac;tlacakta. Jr Madenlerdeki i~sizlerin sayJSI I 7 bin 
Paris 13 (A.A.) - Sen eyaleti mm- tahmin olunuyor. T akviye edilmi§ alan 

takasmda grevcilerin sayJSJ diin ak§am polis, 34 maden kuyusunun j~gaJine mani 
256,476 ya inmi§ti. Sabahleyin, Paris olmaga muvaffak olmu~tur. 
sokaklannda bazt hadiseler olmu§ ve 41 Oteyandan Herstal silah fabrikalarm-
ki§i .. tevkif ediltni§tir. da hi~bir amele i~e ba~lamamJ§hr. Grevin 

Ogleden sonra ise hic;bir hadise olma- umumi bir ~ekil almasmdan korkuluyor. 
llll~hr. f~timat bir buhranm doguracagt vaha-

~en eyaletinde hemen biitiin yaptlar- met kar~ISlnda siyasi buhrantn zayJfladJ
Clakl duvarctlar yeniden i§e ba§lamt~lar ~~ l"oriilmektedir. 
Ve oteyeberiye asmt, olduklan bazan ktr- Siyasi mahfillerin kanaatine gore 
tnlll ve bazan lie; renkli bayraklart indir- M. Van Zeeland gece kabinesini te~kil 
mi§lerdir. y k b ] 1· · · M . . . etmi~tir. eni a ineye a tJ sosya 1shn J§· 

arangoz, gJbng1r ve dogramac1larm tir"k ~ttilli zannolunuyor. 
- .......... ,.,,.,,.,.,.,.,.,...,,,,,,,,llllnlllilfllllllllliiiJIJIJIIIJIJIIfllfllfllllllillllllliiiiiiii•IIIOnniOunmooooo""""'""'"'""' 

Filistin ihtilali 

Hadiseleri ii~ gizli cemiyet 
• d' 1 are e 1yor 

Kudiis 13 (A.A.) - Kudiisiin yedi 
mil §imalinden gec;mekte olan bir oto -

biisiin iizerine, bir Arab c;etesi tarafm -
dan ate§ edilmi§tir. Y olculardan bir Y a

hudi agtr yaralanmJ§hr. Vak' a yerine 
derhal bir miifreze askerle polis kuvvet· 
leri gonderilmi§tir. 

Mandalar Komiayonunda 
Cenevre 13 (A.A.) - Mandalar 

komisyonu 29 uncu ic;timama nihayet ver., 
lni§tir. 

Bu i<;tima esnasmda Y eni T anga
nika, Cine, Filistin, Maverai~eria, Su -
riye, Liibnan ve cenubu garbi Afrika 

bolgeleri iizerinde manda sahibi bulunan 
devletlerin verdikleri raporlar tetkik o -
lunmu~tur. 

/dam cezaar 

Londra 13 (Hususi) - Filistin fev
ka!ade komiseri bugiin ne~rettigi bir emir

name ile lngiliz askerlerine kar~t suikasd 

Yapanlann idam ve miiebbed kiirek ce
zalarile tecziye edileceklerini bildirmek
tedir. 

••• 
Filiatindehi cemiyetler 

Amerikada se~im 

M. Ruzvelt gene en 
kuvvetli namzed! 

Va~ington 13 (A.A.) - Cumhuri
yetc;i Landon ile Knoksun namzed gos
terilmeleri iizerine sec;ilmek ihtimalleri 
azalml§ olmakla beraber, M. Ruzvelt Ri
yaseticumhur ic;in halen kuvvetli namzed 
bulunuyor. 

Kendisinin intihab edilecegine clair 
be§e kar§l sekiz, bahis tutu§anlar var • 
d1r. 

M. Ruzveltin nuthu 
Dallas 13 (A.A.) - Cumhurreisi 

Ruzvelt burada irad ettigi bir nutukta 
demi~tir ki: 

« Biz, Amerikada yalmz milli duy -
guyu degil, beynelmilel duyguyu da in
ki~af ettirdik. Bununla beraber, Ameri
kanm, biitiin diinyay1 hiisnii niyet ve 
kom~ularla iyi ge~inmek esaslanna da -
yanan bir d1~ politika takibine te~vik ey
lemekle beraber, tehlikeye dii~en yaban
CJ devletlere yapacagl yardtm tamamile 
manevi mahiyette kalacaktJr.» 

ingiliz Krab. 
Ba,vekille Ankara 
el~isini kabul etti 

" " lSI 
' 

~urayt Devlette mu
hakemeleri ha,hyor 

Ankara 13 (Telefonla) - Afi§aj i§in
de maruz kaldtklan takibattan dolay1 
Devlet ~urasma muracaat eden vatan
da§lardan birinin istinad ettigi kanuni 
ve hukuki sebebleri aynen a§agtya nak
lediyorum: 

1 - Afi§aj veya namt digerle te§hir 
ilcretleri rilsumu Belediye kanununda 
veya Belediye kanununda Belediye res
mi olarak gosterilmemi§tir. Bu. itibarla 
tahsili emval kanununa tabi degildir. 
Boyle oldugu halde rilsumu belediye gi· 
bi tahsile te§ebbils edilmesi ve tahsisen 
bunun ademi tediyesi halinde Belediye 
kanununun 113 ilncii maddesinin tatbi • 
ktna tevessilt editeceginin zikir ve tas
rihi kanuna ayktrtdtr. 

2 - Te§hir ilcreti namile istenilen pa
rantn hangi esas ve hesaba istinad etti -
gi malum degildir. Afi§aj hakkt vergi 
mahiyetinde olmadtgtndan Belediyenin 
bunun i.;in ilcret iddiastnda bulundugu 
takdirde usulen mahkemeye milracaat 
etmesi icab eder. Belediye Enciimeninin 
ve yahud Umumt Meclisin vergi ve re
sim gibi bunun ir;in tarife tanzimine 
hakkt yoktur. .. . 

3 - 1steniten parantn matufunateyht 
olan iliinlar 29/2/1936 tarihinde kaldt -
rtlmt§ttr. Bu itibarla bu tabelalartn 
mevcud olup olmadtgt bile tahkik edil
meksizin bunlardan te§hir iicreti iste • 
nilmesi yolsuzdur. 

Eczact H asanrn bir mektubu 
Maruf ecza deposu sahibi Hasandan 

dun ~u mektubu ald1k: . . 
K gazetesinin 13/6/1936 tanhh c urun 63 .. .. 

.. h nm 3 uncii sahife 36 ve uncu nus as1 'd" . 
sahrlarmda: ilk §ikayetler ne 1 ~gt ma-

l • lan Eczacl Hasamn mektubtle ba§· urn o 1. H 
laml§hr ve vali e~ki ".a ·1, eczac1 ~san, 
Serbest Flrka devlrlenm ya§.~l§ blr a
dam degil midir?. yaz1lan mtl§ar et -

mi§tir. . . . . d .. 
Kurun gazetesi aft§aJ l§ler!,ll e ve mu-

naka§alarmda ne idigil malum ?lan. ec-
H Sanla Serbest Ftrka dev1rlerm -zac1 a . . . 

de yatamamn miinasebetml ve Ima. ~e 
kinayelere gore Serbest Ftrkay.a pnp 
girmemenin hakstzbga k~r§l ~Jkayete 
hak kazamp kazanmlyacagl.nl. ~.lze ta~ -
rib etmemekle beraber ne JdJgu malum 
kelimeleri ve Serbest Ftrkaya ~ens~b 
gibi gostererek bizi kiic;iiltmek lstem:§
tir. Sahslma kar§l gerek mana ve dela -

I t . "·t'barile buna benzer baz1 yaztlan e111 'd .... 
birkac; defa Kurun. ga~etesm e . g?r~. -
yorum da bu sozlerm blr ktymetlm .. ~?r-

d'g"t'mden cevab vermek tenezzulun-
me 1 . t' ti 
de bulunmuyorum. Ancak hayslye 1 • 

cariyemle, ~erefi san'atlml ve .herk~c;~ 
sevilen §ahsiyetimi leke~.emek JSter .. gtbl 
devam eden bu igrenc sozlerden n::ute.
essir olan bazt dostlanmm lsran uzen
ne i§bU §ikayetnameyi yazmlya mec -

bur oldum. . 
Bunun saygth gazetenizde intl§armt 

. derJ·m Eczacl Hasanm hakikatte nca e · . 1 .b. 
'd' .. malumdur, bazt msan ar gl I ne 1 1gu • • . d' . . . 
'd' .. gayrimalum deg1l tr, l§tnm ve 

ne 1 1gu . . . hl'd' 
san'atmm ve ticaretinm estn ve e 1 Ir, 
siyasi meslegi yalmz ve yalmz Cumhu
riyet Halk Flrkastdtr. Onu can dan. se.
ver ve hayatmda hic;bir za~an h~c;~tr 
an ba~ka siyasi bir ftrk~ya gtrmeml§hr. 
Kurun gazetesi sahiblenle beraber Ser
best Flrka devrini ya§a~a.kla b~ra?er 
Serbest Flrkaya girmeml§hr. ~urklye 
bil iikleri ve Avrupa erbabt san ah ec
za;; Hasamn takdirkandlr ve me~leke· 
timizde buyilk ve temiz i§ler ve ttcar~t
ler yapml§ ve namusile ya§aml§~lr. Vtc
dam temiz. meslegi ciddi, ticaretl, san'a
tl dogru ve her tiirlil riya ve yalandan 

aridir.• 
Hasan ecza depo.~u sahibi 

HASAN 

Y eni Bel~ika kabinesi 
kuruldu 

. Dey[i Telgrafm Kudiis muhabiri bil
diriyor: 

Londra 13 (A.A.) - M. Baldvin Briiksel 13 (Hususi) - M. Van • 
diin ak§am Bukingham saraymda Kral zeland yeni kabineyi k~rmaga mu;af • 
tarafmdan kabul edilmi~tir. fak olmu§tur. Yeni kabme 6 sosyah~t,. 4 Davalannl kazanmak ic;in gene Arab

lar aralannda iic; cemiyet kurmu§lardJr. 
Bunlardan birincisi «grevi ihlal edenleri 

tecziye», ikincisi «Civi cemiyeti» dir. Bu 
cemiyetin vazifesi §Oseler iizerine c;ivi 
serrnek ve nakliyah sekteye ugratmakhr. 

Oc;iinciisii, «KJrmJZI golge cemiyeti» 
dir. Bu cemiyetin ilk beyannamesinde 
§unlar yaz1hd1r: «Dii§manlanmzm kamnt 
kana kana ic;iniz. Ruhunuz miistebid ida· 
tecilerle muhakkar yabanc1 Y ahudi1erin 
kan1n1 ic;.mekle asia giinahkar olmtya
cakbr.» 

31 amele oldii 
'I'okyo 13 (A.A.) - Tukuoka made -

ninde bir grizu patlamast 31 amelenin 
6Itnesine ve 31 amelenin de yaralan -
lnaSlna sebeb olmu§tur. 

Ankara Belediyeai 
, Ba§miifettiti 

Ankara I 3 (T elefonla) - Ankara 
Belediyesinde yeni ihdas edilen ba§mii -
fettitlige muhasebe miidiir muayini Cemil 
tayin edildi. 

M. Benes Bronoda 
Prag 13 (A.A.) - Curnhurreisi M. 

l3enes hususi trenle Brnoya gitmek u
tere buradan hareket etmi§tir. Orada 
Madam Benesle beraber bir hafta kadar 
oturacaktu. 

Kral ayni zamanda, M. Ramsay katolik ve 3 Jiberalden miite~ekkJldJr. 
Makdonaldt, lngilterenin Ankara Bii - Sosyalist lideri Vanderveld Ba~vekalet 
yiik Elc;isi Sir Persi Loreni ve cenubi 1 muavinligile Sthhiye Nezaretini deruhde 
Afrika Miidafaa Nazm M. Osvald etmistir. Sosyalist erkamndan M. Spaak 
Pirovu da kabul etmi~tir. Hariciye N azm olmu§tur. 

M. Thomaatn vaziyeti Briiksel 13 (A.A.)- M. VanZee-
Londra 13 (A.A.) - M. Thomas land. kabineyi te§kil etmJ§hr. Kabine 

ve Butt diin ak~amdanberi resmen miis- Jistesi: .. 
ta'fi 11ddedilmi§lerdir. Zira London Ga- Ba§vekil: M. Van Zeeland, muavm1: 
zettein ne§rettigi bir teblige gore M. 'M. Vandervelde, Hariciye N azm: M. 
Thomas ile M. Butt, bu defa tayin edil· Hanri Spaak, Milli Miidafaa Nazm: 
dikleri memuriyetler dolay1si!e sa ray General Oenis, Adliye N azm: M. Au· 
bendegant masma girdiklerinden meb'us- guste de Schrver, Dahiliye N azm: M. 
luk s1fatm1 tabiatile kaybetmi~lerdir. F ranc;ois Bovesse, Maarif N azm: M. 
Danzigde Nazi - Sosyaliat Jules Hastes, Maliye Nazm: M. ]o -

kavgau seph M~rlo~, Ziraat Nazm: ~· Merget, 

D ·g 13 (A A) _ B' t 1 t1 yap_ !ktJsad 1~len Nazm: M. Hlhppe Van 
anzt . . 1r op an ! M . · · • · 1 N 

ffil§ olan milli Alman partisi liderlerin- sacker, esa1 ve 1<;h~a1 s1g~rta ar a-
den u<; ki§i. i.iniformall nazilerle c;1kan zm: M. Delattre, Munakalat Nann: 
bir arbedede ag1r surette yaralanml§ - M. Oierch. 
Iard1r. Naziler, biraz sonra $ehrin ba~ - lsmetpa§a Enstitiisiinde 
hca caddelerinden Volkis Timme 505 • • ld 
yalist gazetesinin tatil edilmesini pro - sergl a~l 1 
testo eden bir tak1m risaleler dag1tan Ankara 13 (T elefonla) - lsmetpa-
sosyalistlere hi.icum etmi11lerdir. §a K1z Enstitiisii talebelerinin bir yllhk 

<;ek Kurmay Ba~kanl c;ah§malanm gosteren sergi bugiin saat 

Biikrete gitti 16 da ac;tl?t. Maa~i.f Ve~ili Saf:et A-
Prag 13 (A.A.) _ <;ekoslovakya ge - n.kan: ~~~h1y·e· VekJIJ Ref1k, Erkamha~

nel kurmay ba§kam General Krejci, Ki.i- b1y~ tkmcl r~Ist Korgene.ral Asn~,. maanf 
c;iik Antant s.skerf konferansma i§tirak e~kant ve btrc;ok davethler serg1y1 gez: -
etmek ilzere Bi.ikre§e hareket etmi§tir. dtler ve talebelerin eserlerini begendiler. 

URDDAN 
AZILAR. 

Yazan : ismail Habib 

Orta AnadoludaLdle devri 
istanbulda yokedilen Lale devri hala 

ve yalntz Orta Anadoluda ya,tyor 
Nedimin en &akrak seslerini verdigi iskan ediliyor, hem de yadugamasmlar 

devir; Onsekizinci amdan on sekiz y1l diye ayn ayn mahalleler halinde yerle§· 
sonra ba§hyan ve on iki y1! siiren devir; tirilmi§ler. Gelip ge<;en tiiccarlara ko -
Ti.irk mimarhgmm en c;ok zarifle§tigi ve layhk olsun diye otuz odahk ha§metli 
Turk irfamnm matbaac1hk gibi en hay1rh bir ticaret ham ... Bir ~ehir bir medeni
bir yeniligi viicude getirdigi devir. 0 dev- yettir, bu §ehrin hie; noksam yok; demek 
re ne Oc;iincii Ahmedin Hanhg1, ne lb- ki medeniyetimiz tamamnu§. 
rahim Pa§amn Sadtrazamhgt, ne Nedi • .Sehircilik tamam, ya zevk ve san'at 
min ~airligi, ne de Ayasofya c;e§mesinin ktsmt, bu, tamamm da kat kat iistiinde-
0 e§siz giizelligi ... hic;birinin kendi ad1- dir. 0 ne cami o; dort yanm kubbeye 
m veremedigi o devre kiic;iik bir c;ic;ek, istinad eden orta kubbesi; kubbelerinin 
iki aSJr sonra, birdenbire kendi adm1 tak- kUT§Un Ortiileri, boy ahnaga doyamtyan 
11: Zar inceliginde Cin i~i yakut bir ka- endamile, heniiz delikanh ~agmda bir 
deh ~effafhgile duran §U bildigimiz alev selatin camisi. lc;eri gir; orta kubbeyi ta
yaprakh c;ic;ek. ~tyan yanm kubbeler dahi kendilerini on 

Me§ruti:yetten sonra millete tarih zev- mermer siituna ta~tllyorlar. Fa kat biitiin 
kini tathrmakta c;ok hayirh hizmeti do - bu siitunlar duvarlara gomiilii gibidir. 
kunan Ahmed Refigin Damad lbrahim Hepsi saklanmJ§. Siitunu yap1p si.itunu 
Pa§a zamanmda Ia! eye fazla merak sal- gostermemek; stkleti siituna yiikletip sii -
dmlmasm1 ele alarak bir tarihc;i realite- lunu goze stklet yapmamak; bu, bizim 
sinden ziyade bir §air mizacmm se - mimaride bo~lugu fethedi~imizdir. 
zi§ile o zamana «Lale Devri>> den • Mihrab ba~tanba§a oyle i~lenmi~ ki 
mesi, besbelli ismin giizelliginden olacak, mermer inceden inceye fik1rday1p duru
derhal tuttu. Eski §iirin tadmt bir yor. Hele biiyiik kubbedeki nakJ~Iar, ba
usare gibi em en Y ahya Kemal de ~tmmn iistiine bir renk ve ahenk tufam 
«0 mugpeceyle tam§ttmdt Lale Dev- jZerilmi§. Mimber ktz gibi bir mermer. 
rinde !» diye o tabiri §iire koydu. him Muezzin mahfilinin altJ altm tezyinath. 
sonradan takmaymt§, arhk miinaka~aya Her taraf elvan elvan bedialar ic;inde. 
liizum yok, Lale Devri deyince goziimii- Moltke bile «hie; bu kadar giizel cami 
ziin online gelen bir c;ic;ek degil, renk gormedim» der. Hakkt var. Nev~ehir 
renk hususiyetlerile biitiin bir devirdir. camisi camilerimizin gelinidir I 

- ""!3 

Eveieste ~bak 
iimidi suya dii,iiyor 

Heyeti seferiye miihim 
bir kaza ge~irdi 

Evereste <;1kmakta olan heyeti seferiye 
kumandam Mr. Hugh Ruttledge Daily 
T elegrapha gonderdigi bir telsizde bu 
miithi§ kazay1 §oyle anlatmaktad1r: 

«4 numarah kamptan ilerlemek, fazla 
kar yagd1g1 ic;in arazinin yumu§amasJ yli4 

ziinden son derece mii§kiil bir hal almt~
b. Yirmi dort saattenberi esen kuvvetli 
riizgarlarla doviilen araziyi ke§fetrnek ii
zere heyeti seferiye arkada§lanndan 
Harris ve Shipton bu hususta ke§§afhk 
vazifesini iizerlerine alarak kamptan da
ga dogru yiiz on metro kadar ilerlemi§ -
lerdi. Buradan sonra sola dogru ufki 
bir hat iizerinden ilerlemek icab ediyor
du. Her nekadar kar tabakas1 peki§mi§ 
idise de herhalde dik bir kar baymm uf
ki istikamette yiiriimek son derece tehli
keli olabilirdi. 

Biraz yiiriidiikten sonra hie; ummadtk· · 
Ian bir esnada kar ani surette ikiye yan
larak ke~~aflann bulunduklart k1s1m biraz 
a§ag1daki yiiz metro derinligindeki buz 
yarma dogru kaymaga ba§lam1stJr. Bu 

esnada Shipton onde ve Harris de arka
da bulunuyordu. Ani bir kararla ve miit
hi$ bir gayret sarfile kar§Jya atlamaga 
muvaffak olan Harris baltasmJ tuttura -
cak kadar vakit bulmu§ ve bellerine bagh 

olan ip vas1tasile, yava§ yava§ yara dog
ru kaymakta olan arkada§l Shiptonu giic; 
halle kurtarabilmi§tir. Bu ke§if netice -
sinde kat'i olarak anla~tlmJ§IJr ki moon
soon riizgarlan ba§lad1ktan sonra ~imali 
kol vas1tasile E vereste <;Jkmak imkans1z 
ve son derece tehlikeli bir i~tir. Bunun 
i~in bu sefer de Everestin zirvesini fet • 
hetmek iimidleri gitgide suya dii§mek-
tedir.» 

Orta Anadoluda i&te o devri gordiim. Mimarhglmlzm renk ciimbii§ii olan 

Lale Devri lstanbulda ac;thp !stan - pencere carnian bile burada biisbiitiin Prens Seyfeddt•n 
bulda kapandt. Tiirk mimarhg1 Karlofc;a ba&kala~arak geline taktlan zebercedden, 
ve Pasarofc;.alardan sonra bi.iyiik kubbe- yakuttan, elmastra&tan parc;alar gibi ap-
ler devrine veda ediyor. F akat zevkimiz- ayn bir mana aim I~. Bi.iyii\i.i imbiklerden M Is Ira a v de tine 
deki asalet heniiz ayaktadtr. Lale Dev- gec;irilmi§ gibi giren ziya, bu pencereler-
ri o zevki hep ince i~lerde kullandJ. Kub- den caminin ic;ine, renklenmi§ bir hava miisaade mi ediliyor? 
be yerine yah, medrese yerine ko§k, gibi dokU!iiyor. Ziyay1 yalmz gormiiyor, Kahirede c;1kan 
imaret yerine mesire, ha~metli siitunlar teneffiis ediyoruz. Sadece goziimiiz de- Musavver Letaif 
yerine ince direkler; mermerden c;ok ah- ~il biiti.in i~imiz pml pml. mecmuasmda okun
§ab, agadan c;ok hafif. sagu yaptdan Caminin daha d1§ kap!Slnda Nedimle duguna gore 11 se
c;ok emlllh yap!; kubbe ag1r, saray kt§ - kareila§hm. Kit abe onundur. Caminin nedenberi lstanbul
hktir; Lale Devri fstanbulun yaz!Jgml garbinde ma s1ra dort bina. En ba~ta da oturmakta olan 
yaptl. klitiibhane. Binamn yalmz zarfl degil1 Prens Seyfeddinin 

Halbuki Anadoludaki Lale Devri: mazrufu olan kitablar da hirer bedia. Mtma donmesine 
Orada kubbe ve medrese, imaret ve ker- Pa~amn lstanbulda bir arahk Ki.itiibha- miisaade edilecegi 
vansaray, hamam ve bedesten gibi hep ne Muhahzli~ml yapan Nedim; cildle - hakkmda kuvvetli 
agmn, ta~m. ve mermerin i~i yaptldt. rindeki tezhib. hatlanndaki hiiner, na - bir §ayia c;1km1& -

Lale Devrini kapayan Patrona ihtilali k1~lanndaki zenginlikle onlann ne dil - hr. Gazete bu §a -
taassubdan geldigi ic;in kara, kelleler u- ber §eyler olduklanm o kitablar buraya yianm dogru mu, Prens Seyjeddin 
c;urdugu i~in kanlt, ve o zamanm biitiin gonderilmeden biliyordu: 1gn mi oldugunu 
mimarbgmt yaktlgl jc;in de .klZlldu. E~et Derunu gfme gune nusha.i dilcu tle soylememekle beraber rivayetlerin muhte-
yakt1g1 ic;in... fstanbuldakl yazhk La!~ memlil! !if mahfillerden i~itilmi~ oldugunu kay -
Devri yJkllmadl, yaktldt. Anadoludakl Medresenin de ayn bir ahengi var. detmektedir. 
ise yaktlamaz, y1kiludJ. Buradakini ya- Zarif bir avlu, on kadar kemer, tena • Musavver Letaif mecmuas1 bu mi.ina
kan, oradakini de y1kmak ic;in yola t;Ik- zurlu hiicreler. mermer revaklar, emek sebetle Prensin bankalara mevdu olup 
h. Bereket oraya varamadan Patrona - ve sabtrla dokunmu~ kabartma i~lemeler. elli milyon lngiliz lirasma yakm bir ye -
c1lar ortadan kaldmlmt~tl. Oray1 mesa- Bu nazhm medreseyi hapi~ane yapml§ - kiln tutan servetinden bir k1~mmm sarfile 
fe kurtarm1 tJr. fstanbulda yokedilen lar. Mermer revaklar altmda mahpuslar Kahirede Kasriilayn caddesinde iki bii • 
Lale Devri hala ve yalmz Orta Anado- isli tencerelerini kaynatJyor. Miicrimleri yiik aparhman yaptmlacagm1 haber ve
luda ya~Jyor. oyle bir san'at eserinin ic;ine ttkmaktan riyor. Prensin emlaki bir vasi tarafmdan 

Orgiib kazasmda Mu~kara denen on daha biiyiik hangi ciiriim olabilir? Hii - idare olunmilkta iken bir iki yJ! once Ev
be~ evlik bir koycegiz ve orada lbrahim go «bir mekteb yapmak bir hapisane yJk- kaf Ne7aretine tevdi olunmu~tur. 
adh fakir bir c;ocuk vard1. Cocuk zeki- makhr» der. Oyle bir yeri 0 halde go - $eril Abbas H'lr.lime riitbesi 

k k riince i1in sairinden utand1m! 
dir, ~alt~kandtr, ve talihlidir; i~te os o· · iade edildi 
ca lmparatorlu~un Sadnazam1 oldu. A- Medresenin ii't tarafmda imaret bi - Altt y1l once MISlrda diktatorli.ige 
mlard1r sadnazamlar hep Dev&irmeler - nasi, onun iistiinde de Sibyan mektebi. benzer bir idare sistemi kuran S1tkJ Pa
den yeti~iyordu. Onlarm vatan ic;inde Kit<t be Seyyid Vehbinindir . .Sair, c;ocuk- §anm siya~etini §iddetle tenkid ettiginden 
memleketleri yoktu; fakat §imdiki oyle I ann bu binayl goriince sevincden kiilah- dolayJ asalet iinvanlanndan tecrid olu -

larm1 havaya atacaklanm soyliiyor. E - M K 
d ~·1 · d'k' d" .. d" M demki o nan tslr ralhk hanedamna mensu1-· egt ve §Jm 1 1 u•un u: a ger c;ocuklar tavandaki nak1~lann o ha- 0 

koy bunu sad1razam yapm1~h, laz1m ki Serif Abbas Halime kanuni haklanmn 
sad1razam da kendi koyiinii ~ehir yap - rikulade giizelligini anhyacak ya§ta ve geri verilmesi takarriir etmi~tir. MIS!r ga
sm; do~du~u yere min net borcu; iic; be§ seviyede olsalardl ~air in dedigini sahiden zeteleri bu miinasebetle gene Prens hak-

yaparlard!. k d h' ] k yJ! ic;inde 0 kiic;iiciik koyden biitiin abi- m a uzun met 1ye er nesretme te ve bu 
deleri ve binalarile yepyeni bir §ehir do- Caminin ~imal tarafmda hamam, han, karan alkt~lamaktadtrlar. 
guverdi ve adma «Ne§vehir» dediler. bedesten gibi yao1hr ayn bir mecmua 

Nev~ehrin meydana gelmesi i~in dev- te~kil ediyorlar. lc;lerinde en viranla~ml§ Kiymetli bir zabitimiz 
rin biitiin san'atkarlan adeta seferber e • olam bedestendJr, muvazi iki c;ar~J ha - kalb sektesinden oldu·· 
dildi. Zamanm en iinlii •airleri tarihler Iinde yaplian bu giizel eserin yJkiian 

' k bb I · · d b' t tstiklal Harbin -ve kitabeler sciylediler, o manzumeler en u e en yenne uy urma tr avan ge-
. '1 · C k' It t h k de Kocaeli grupu 

me~hur hattatlara yazdm!dJ, o yazJlar en rm ml~. ar~J es J • a ana ma I<; myor. hiicum taburu ku -
nefis mermerler iistiinde en usta hakkak- Fa kat ham am c;ifte kubbesi ve levend mandanllgmda bu -
lara kazdmld1. 0 say1s1z mermerlerle ki- durusile hala dipdinc. Hamamlar ki za- lunan ve Yozgad 
tabeleri saytsJZ develer, 1stiinbuldan ta ten mermer do~elidir, mermer burada 16 nc1 alay kuman
o koye kadar, aylarca yo! alarak sabah biisbiitiin bir me~her olmu§, ge~;irdi~i 0 danllgmdan teka -
sab1rh ta~lYIP durdular. cu~acu~ hamam alemlerini hallrlamJ~ ol- iid olan kaymakam 

Oraya ba$ta «Hassa Mimarba~t Meh- malt ki Nedim buramn kitabesini yazar- Hasan Karapmar 
med Ail;a» olmak i.izere en ehli~etli mi- ken sevke gelerek iki tarih birden dii~i.i- kalb sektesinden 

I k1 . kk 1 b 'kl' ru"yor ·. olmii~ ve cenazesi mar ar; en zev 1 nil a~ ar, en ecen 1 Eyledim t;iin vakt.i ttmamm Nedimadan Aksaraydaki evin -
oymacdar gonderildi. Boyle yiizlerle sual den kaldmlarak A- Merhum Hasan 
san' atkann elele vermesile, hebriri ken- Boule tki mtsra.i tarih fle verdi cevab. 
di nev'inin bir bedias! olan yaptlardan Biiti.in bu yap1lan gezer ve o kitaheleri 
hirer tanesi ,hep bir arada ahenkli bir okurken uzun saatler, halde degil, Ana
mecmua te kil etmek iizere, san'attan bir doluda degil, iki amn otesinde, !stanbul
me~her halinde yiikseldi. Oraya kurulan dan kopup Anadolu ortasma konulmu~ 
bir sehir deil;il bir zevktir. bir devrin ic;indevdim. Mekamn canhbgJ 

.Sehrin emniyeti ic;in tepeye, kiic;iik fa- zamam siliyor. fki asnn otesi oldugu gibi 
kat sert bir tac gibi duran bir kale yap- durdu!i;u ic;in ortada iki am yok. Lale 
tmldt. Uzak mesafelerden getirtilen bol Devrinin hat1ralan ic;inde degil devrin 
bir suyla ad1m ba mda bir ~e~me; ku - kendisindeyiz. Bu yapJ!arm muhitinden 
rak koy birden sulak bir &ehirdir. Cah- avnlmca kendimde obii7leme bir kmk
~an ustalar il;in yaptmlml~ yiizlerle ev, bk goliiyorum; besbelli ti.itsiilii bir alem
bunlar hep kargir ve saglam; ustalar gi- den tekrar bu c;atlak diinyaya dondiigiim 
dince ~ehre yerle~enlere verilecek. Nii - ic;in olacak. 
fusu c;ogaltmak ic;in civardaki a§iretler ISMAIL HABIB 

nadoluhisarndaki a- Karaptnar 
ilesi ka bristamna defnedilmi~tir. 

Merhum biltun hayabm cephelerde 
ge~:;irmi§ ve be§. alh defa yaralanml§tlr. 
Kederdide ailesine bayani taziyet e
deriz. 

T ehc;ir edilmiyecekler 
Atina 13 (Hususi) - Tivo kanh h§. -

diselerinin mii~evviklerinden olduklan 
i~in tehr;ir edilmelerine karar verilen 
yedi muhacir lehinde hi.irriyetperver 
partisi lideri Sofulisin miidahalesi i.ize
rine Ba§vekalet~:;e bunlar hakkmdaki 
karann tekrar tetkikine kadar icra e
dilmemesi emri verilmi§tir. 
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k h ] Vapur siparifi 
Ktz ~ocu ru u==:1J ~antiyeler paran•n nak-"================= Edmond See'den 

0~ bekar lokantada konUi'\Yorlardl. 
ilk soz bittabi kadmdan a~Ildt; sonlara 
dogru nas1l oldu bilmem, ~ocuklara in
tikal etti ... 
~i§man Redzki i~ini ~ekti: 
- Benim ya§rmda bir adamm tek bir 

eksigi varsa o da ~ocuklardtr. Bazan 
evlenmeyi akhmdan gec;irmem hep on
lart dii§iinerektir ... Bir ktz c;ocukla bir 
erkek ~ocuk.. t§te ideal bir §ey! .. 

Onun kar§tsmda oturan uzun Souv -
blelle: 

- Vallahi bana bir tanesi kafi... Me
sela brr erkek yavru ... Ben ona arkada§
bk ederim, o da ban a... Qii.nkii. k1z c;o
c:uklarla i§ degi§ir! Hareketlerini hie; 
g6zden ka~umamalt , kendilerile ugra§
mah, sonra da cihaz haztrlamak ic;in 
durmadan ~ah§mah ... Hem erkeklere 
nazaran ktz ~ocuklan o kadar az merak 
edilecek bir §eydir ki! .. Sii.slenmekten 
ba§ka bir §ey bilmez, aynanm 6niinden 
aynlmazlar ve yalmz kendilerini diiqii
niirler. Dogrusu bu olmaz! Ya§asm er
kek c;ocuklar! 

0 zamana kadar sesini <;tkarmtyan 
ressam Rebutel birdenbire omuzlanm 
silkti: 

- Yaruhyorsunuz! 
Obiirleri bak.l§larile sebebini sorunca 

devam etti: 

- Evet, yamhyorsunuz! belki de bil
meden konu§uyorsunuz!. 

Redzki ahld1: 
- Eger yamlmtyorsam sen de baba 

degilsin? 
Rebutel cevab verdi: 
- Hayrr, elbette ki baba degilim, c;o

cugum yok... Fakat ktzkarde§lerimin 
var: Bir klZl, bir oglam. 0 halde day1 
s1fat1ma binaen bu hususta fikir yiirii. -
tebilirim ... Zira bu miistakbel kadm ve 
erkekler bazan ana, babalarmdan ziya
de amcalanna, day1lanna giivenirler ve 
kiic;;iik kalblerini onlara daha iyi ac;ar
lar ... Onun i~in senin kii~iik k1zlardan 
kokot bebeklerden ba§ka bir §ey gorme
digine §a§tyorum! .. Ah, o ince ruhlu 
narin mahluklan sen bir tamml§ ol -
saydm ... Vallahi bana hak verirdin! 

Giilii.msedi, ba§ml sallad1, sonra de -
vam etti: 

- Bak, sana bir hikaye anlatay1m ... 
0 zaman nekadar yamld1gm1 anlarsm. 

Lik6r bardagm1 bo§altb. 

- Yalmz size §Unu s6ylemeliyim. Ye
genim gec;en cuma gii.nii on iic; ya§ma 
bash. Her pazar gii.nii ogle yemegini k1z 
karde§imde yerim. Bir pazar giinii mu
tadlmdan evvel gittim. c;unku yegenim
le gorii§ecek ve kendisinden, istedigi 
hediyenin ne oldugunu 6grenecektim. 
Beni miitalea odasma a1d!lar. Jacque -
line masasma oturmU§, ba§ml bir vazi
fenin iizerine igmi§, 6niindeki kag1d1 
goz ya§larma boguyordu. Yavrucak be -
ni goriince hemen ba§tm kaldud1 ve 
goz ya§lanm silerek giiler bir yiiz gos -
termege ~ah~tl. Nic;;in agladtgm1 sor -
dum. 0 hafta i<;indeki c;ah9masm1 ho -
cas1 o kadar az bulmu§ ki, annesile ba
bast, yegenime, eger lie; giinde daha iyi 
bir netice alamazsan sana ya§ hediyesi 
yok, demi§ler. Hem de zavalh Jacque
line benim hediyemden de mahrum ka
lacak.lm~! Felaket te zaten burada idi. 
<;i.inkil. yegenimle bir gUn bir diikkan -
da deriden bir karne g6rmti§tiik; etra£1 
giimii§ ii?lemeli idi. Yavrucak buna sa
hib olabilmek ic;in ya§ giiniinli sab1rs1z
hkla bekliyordu. 

Bunun iizerine Jacqueline gozden bir 
not defteri r;tkardl. Hocas1 buna mem -
nuniyet veya ho§nudsuzlugunu yaztyor
du. Okudum: 

Hesab temrini: 9, 
Gramer ternrinl 4, 
VasaU: 6 1/2. 

Yirmi iizerinden verilen bu notlar 
ger~i parlak degildi. c;ocuk bilhassa 
gramerden zaYJfh. Ona, lisedenberi ek
sile eksile hi~e inen sarf ve nahiv bil • 
gilnle yard1m etmege karar verdim. He
cUyeleri kurtarabilmek i~in bundan ba§
ka ~are yoktu. Beraber ~all§ma teklifi
mi, yavru sevinc;;le kabul etti. Vazifeyi 
b1r saat ic;inde bitiriverdik. Bana ka -
hrsa arhk yegenimin korkacak bir §eyi 
kalmami§tl. 

Buna ragmen ertesi giinii gidip neti-
ceyi istedim. Ba§lna gelecek 

cCamhuriyeb in zab1ta romatu: 79 

Yazan: Charles de Richter 

~imdi yap!lacak i§ ve bize laz1m. ol~n, 
bu miiesseselerle anla§mak, kendilerme 

miihimmahn nereye gidecegini iha .~~~e
den mevcud stoklan derhal ahp gotur -

mektir. d b" 
Ben maalesef 1ngilizim ve bura a oy-

le bir i~e kendim te§ebbi.is edersem . m~
hakkak ~iiphe uyandnmm. Halbukt SIZ 
ii~ senedir Holandada oturuyorsunuz, 

herkesi tammJ~smtz. Sizden §iiphe e~ek 
kimsenin akhna bile gelmez. B.a~~ bu t$.~e 
muzaheret ve yardtm etm~z ml!l':_IZ? ~u-
.. " " ki cahsan alaca,tniZ kar htsse-

§UnUDUZ Y '} b' 
. d ba§ka, bu suretle ngt tereye tz· 

smen ''d'- k 1 t tmek terefmt e uzanaca stmz 
meso: gosterdiii sebeb kafiydi ve bu ma

da yalnll 0 ]m1yacaktJm. 
cera d" .. L Ice B uala beraber u,unme& n evve 

bera:r ~alt§tlgtm ~ete reisite konupnak 

1~in c;ocuga kar§l kendimi mes'ul his -
sediyordum! Jacqueline gene miitalea 
odasmda, yalmz c;;ah~1yordu. Beni go -
riince sevincle boynuma ahldl. l~im -
den, eh dedim , havadis fena olmasa ge -
rek ... 

- Eh, si:iyle bakahm, diye sordum, 
memnun musun?.. G6riiyorum ki bu 
sefer not daha iyi! 

Tekrar etti: 
-Not mu? 
- Evet, beraber yaphgtmtz gramer 

vazifesinden ald1gm not ne oldu? 
Bana, Jacqueline ktzanyor gibi geldi. 

Buna ragmen gene canh canh: 
- Tabit, elbette ki bu sefer daha iyi 

bir not aldtm! 
Rahat bir nefes alarak: 
- Hele §iikiir, dedim. 
Sonra da, biraz gururlanarak ilave 

ettim: 

- Zaten bundan emindim .. . Kac; aldm 
bakahm? 

Yavru bir saniye kadar tereddiid etti: 
-On he§ aldtm! 
- Bravo! .. Eh arhk rahatsm. Hemen 

yarmdan tezi yok gidip hediyeni ah -
yorum. 

Birdenbire kolumu tutarak: 
- Haytr, olmaz, dedi. 
- Nastl olmaz? 
- Olmaz! <;Unkli... Bak anlataYJm ... 

Camm ba§ka bir §ey istiyor ... iyice dii
§iineyim de ne oldugunu s6ylerim. 

Yegenim, cevab1m1 beklemeden: 
- Bir dakika, olur mu? .. Beni c;agm

yorlar galiba! Bekle! Hemen gelirim!.. 
Diyerek SlVl§IP gitti. 
Bu ka<;t§tan §a~akalarak vakit gec;ir -

mek i<;in odanm §Urasml burasm1 karl§· 
tlrmaga ba§ladtm. Elime not defteri 
gec;;ti. Otesine berisine bakarken g6ziim 
bir sabra ili§ti . 

cGramer temrini: 3.• 

Yerimden stc;;rad1m. Her halde yan -
h§ okumu§tum. Fakat haytr. Beraber 
yaptlgtmtz vazife 15 numara degil, 3 
numara alml§tl! 

Mli§fik ve hiirmetkar yalamn inceli -
gini derhal anlad1m. Bu yalan, beni ke

derlendirmemek, cbiiyiik adam• izzeti 
nefsimi k1rmamak ic;;in soylenmi§ti. Fa
kat bu birinci yalan bir ikincisini ge -
tirmi§ ve §eker yavru, o hediyeyi iste
medigini bildirmi§ti. <;ii.nkii biliyordu 
ki arbk ona hakk1 yoktu ve o hediye e
ve gelirse hakikat, daylSlm yerin dibine 
gec;irecek hakikat meydana ($lkacakh!.. 
Gordtin mu dostum? .. 

Herkes bir muddet sustu. 
~i§man Redzki sordu: 
- Sonra ne yaptm? 

- Ne mi yaphm! Benim yerimde siz 
olsamz ne yaparsantz onu yaptlm. Ki.i
c;iik defteri gizlice yerine koydum. Ya
lanctya hi<;bir §ey soylemedim; her §e· 
yi annesile babasma anlattlktan sonra 
hemen o ak§am gidip derl karneyi sa -
tm aldtm ve i.lk sahifesine kendime go
re ii~S numara attlm: 

ciyi kalblilik temrini: 15, 
incelik temrini: 18, 
Kadmhk vasatisi: 16 1/2. • 
!i:i§man Redzki biraz kabaca Mrdu: 
- Qocuk bunu anlad1 mt dersin? .• 
Rebutel sert sert: 
- Nas1l anlamad1!.. dedi. 
Fakat birdenbire durdu. Sonra istih

kar dolu bir sesle ilave etti: 
- Vallahi iyi ki bekar kaldln da t;o

cugun olmadt. .. Bilhassa ktz c;ocugun! 
Zira, ac1rd1m ona dogrusu! .. Qiinkii onu 
sen, hi~Sbir nman anhyamtyacakbn ... 

F.VARAL 

istanbul 7 inci icra 
Memurlugundan: 

Blr bor~tan dolayt mah~uz olup sa • 

hlmasma karar verilen Uiks bUfe, dire

suvar ve masa, liiks gardrop ve 2 kome

din ve kiibik yaz1hane 19/6/936 cuma 

giinii saat 10 dan 11 e kadar Beyoglun

da t tiklal caddesinde Mtsu aparhma

nmm i~erisinde hanr bulunacak me • 

mur tarafmdan a~tk arttuma suretile 

sablacait ilan olunur. (23735) 

iizere yirmi dort saat miisaade istedim ve 
hemen reisi bulmaga ko~tum. 0, evvela 
i~e taraftar goriinmedi, sonradan muva
fakat etti, ben de derhal T empletona git
tim, teklifini kabul ettigimi bildirdim. 

Bizim ,ef, beraber c;ah§maRa bir tartla 
razt olmu~tu: Kendisi, ,ahsan ortada go
riinmiyecek; ben yalmz ~;ete efradmdan 

bir yahudi ile, Levinsteinle miinasebette 
bulunacakhm. 

Templeton teklifini kabuliimden dola
Yl beni tebrik etti, hemen faaliyete geo;
memi soyledi. Kendisine on bee giin io;in

de laztm gelen her~eyin yaptlacagmt te
min ettim, bu sozlerim iizerine Templeton 
bu i~ ic;in haZ!Tlanan bir lngiliz te~kilati
le temasa gec;mek iizere lsvic;reye gitti. 

Kii~;iik vahudi Levinsteinin yardtmile 

miihimmah gotiirecek gemiye kadar her 
~eyi tamamladtk ve daha on be§ giinliik 
miihlet bitmeden T empletona telgraf c;e
l.erek hemen Holandaya gelmesini bildir

dim. 
Ertesi p;iin Roterdama avdet etmi§ 

bulunuyordu. H~diseleri ona anlathm. 

ten odenmesini istiyor lar 
Denizyollan ldaresinin bir F elemenk 

grupile yeni vapurlar in§aalt i§inde bir an
la§ma yaphgr hakkmda bir gazetede go
riilen haberin dogru olmadrg1 anla§tlml§· 
ttr. 

Ogrendigimize gore diger §antiyeler 
gibi bu grup ta hiikumete son tekliflerini 
bildinni§, fakat paranm serbest dovizle 
i:idenmesini, bedelin onda birinin de in
§aata ba§lanmadan verilmesini istemi§tir. 

Hiikumet, Denizyollan 1daresine on 
milyon lira kredi ar;mi§h. Bu paramn 936 
senesine aid ( 1) milyon liras1 idare em
rine verilmietir. Binaenaleyh, bedelin on
da birinin nakden tediyesi teklifi iizerinde 
anla§mak miimkiin olacaksa da biitiin pa
ramn taksitlerle ve serbest doviz halinde 
tediyesine imkan bulunamtyacakttr. 

<;iinkii hiikumet yeni vapurlar sipa -
ri§ine karar verirken, bunlann bedelinin 
klering suretile tediyesini §art ko§mU§Iur. 
Binaenaleyh bunun haricinde bir §ey yap
maga imkan yoktur. Esasen diger §an -
tiyelerle bir anla§ma yap1lamamasmdaki 
en biiyiik zorluk gene bu noktadan ileri 
gelmektedir. 

DenizyollarJ ldaresile talibler arasm
da vapurlarm evsaf1, tonaj1, tarzt in§aSl, 
teslim ve teselliim vaziyetleri iizerinde 
anla§tlmt§ gibidir. 

Eger tediye §eraiti iizerinde iki taraft 
tatmin edecek bir fonniil de bulunursa 
in§aat, fiatt en c;ok kuacak talibe ihale e
dilecektir. 

Yunanistanda 124 korgene· 
ral varml§ 

Atina 13 (Hususi) - Yazd1g1 maka -
lelerde Yunanistamn askeri te§kilatm -
dan bahseden Elefteron Virna gazetesi 
bugiin Yunan ordusunda fill hizmette 
124 kongeneral bulundugunu s6yliye -
rek Yunanistandan daha ~ok biiyiik dev 
letlerde bile bu kadar c;;ok getteral go -
rii.lm emi§tir, dem ektedir. 

BugUn 

Tepebas1 BahGBSinde 
GARDENiN 

btitlln program ve eglenceleri
le en fazla pari 1i fBD 6z 

LEO MARJANNE'1n 

Sa at 
, 

i~tiraklle 
17 1/2 da matine 
22 de suvare 

GARDENiN LOKANTASINI 
UNUTMAYINIZ. 

Taam 160 kurut 
Gece yar1srndan sonra 

G A R D E N de K A 8 A R E 

HALK OPERETi 
TAKSlM 
bah~eainde 

Pek yakmda 
Biiyiik haztrhk
larla yeni kadro 
yeni orkeatra 

yeni balet 
he yeti 

( QaQmlar, konteranslar, konoreler) 
Pratik Farmakologlarm kongreai 

Pratik Farmakologlara: 
Senellk toplanttmlz 27/ 6/ 936 cumartesi 

ak~am1 saat 21,30 da. Evlmlz Eminiinti Hal
kevlnde (Ca.~alo~lunda) yapllacaktlr. Sa
ym meslektaelarmuzm gelmelerlni candan 
dlleriz. Ruzname: idare ve murakabe he
yetlerinln raporu, nizamnamedeki tadlliit, 
se~im, serbest gor\i§meler, il? kanunundan 
ve Daza.r tatllinden istifade. To:pla.ntl sa. 
mimi blr eglenti ile son bulacaktlr. 

«- .!~i idare eden biiyiikler sizden r;ok 
memnundurlar, dedi, biliyorsunuz ki bu 
i~te tekba~tma ve kendi hesabtma o;ah§ -
mtyorum. Bittabi sizin, bizimle beraber 
olan mesainizi gizli tutamazdtm, Ancak 
bilirsiniz ki «onlar» bu gibi meselelerde 

r;ok titiz ve endi§elidirler. Her§eyden e
min olmak isterler. Bana yann kendile
rinden birisinin buraya gelerek benimle 
ve sizinle temas edecegini bildirdiler. 

Bu sozler beni pek alakadar etmedi ve 
dogrusu ertesi giinii pek te heyecanla bek

lemedim. Dostuma randevu verdigim li
mandaki meyhaneye gittigim zaman su

reti mahsusada gonderilen adam da ora
ya gelmi~ bulunuyordu. Lakin yuzunu 

gordiigiim vakit miithi$ bir tokat yemi~ 
kadar hayret ve heyecan duydum. Bu; 
vaktile kanm1 sevmi$ ve c;ok zamandu 
ban a goriinmemi§ olan adamd1: Karde

$iml 
Hemen ellerime sanldt: 
- Mazi arttk unutulmalt, birbinne 

tekrar kavu§an iki mes'ud karde§, mes'ud 
bir gaye ugrunda beraberce c;ah§maltdtr, 

Amerikan ktz kollejinde 
Diin yeni mezunlara diploma verildi 

Yukar~da diploma alan ktzlarzmtz, afaitda ktzmm diplomaBint 
tetkih eden bir anne, mezunlar araSinda ... 

lstanbul Am erik an K 1z Kollejinde diin sefe), Pamuk (F elsefe), ~ake (Riya
diploma merasimi yapllmt§ttr. Merasim· ziye), Elefteriya Zimaridis (Ticaret). 
de ham bulunan Am erika Birle§ik dev- Diger mezunlar da §Unlard1r: 
letler biiyiik elc;isi M. Mac Murray ile Giizide Akr;ar, Kutsiye Aklan, Huban 
Istiklal lisesi miidiirii Agah Sun birer Akmoran, Melek Akmoran, Emel Ant

nutuk soyliyerek diploma alanlan tebrik men, Nezihe Arda, Mualla Battalgil, 

etmi§lerdir. Marika Erenerol, Huriye Kulaks1z, 
Dun diploma alan gene kizlar ~un · Ida Lezhja, Margrit, Melike Min, Hay-

lardtr· · · M p D b · k 
P · . . d N ''kL- G"k rmmsa oran, eran, o nn a Neno-

ek tyl derece f : u net o ova, N' b . 
Z l.h Af'f S · y 1 b' ruptan va, 1hal Ongunsu, Ga nele Schmidt _ e 1 a, 1 e aym. a ntz 1r g 
pek iyi derecede: Gertrude Benlitsch Dumont, Emine Sermed, Riiheyma Tar

(Bioloji), Turan Kaya Karda§ (Fel - gun, Siret Uncu. 

A~1k te§ekkiir 
Varhgile 6giint; duydugumuz yii.z -

lerce yurdda§m saghgtm kazandtran 
memleketimizin saghk miiesseselerin -
den birisi olan Heybeliada sanatoryo -
munda tedavide bulundugum uzun za
mandanberi gosterdikleri yiirekten §ef
kat ve samimi alakalarmdan mii.tehas
sis oldugum ba§hekim Tevfik lsmail, 
miitehass1s Faz1l Serefeddin, Ziihtii 
Tevfik ve asistan baylara en derin say
gllarrml ve bu mii.ddet zarfmda r;ok iyi 
bakan hem§irelerle bilcumle hastane 
idaresine te§ekkiirlerirni a~1k olarak 
bildirmegi vicdant bir bore bilirim. 

Aksekili Hasan Mehmed 

A~1k te§ekkiir 
Gripten ba~hyarak tehlikeli ihtilat -

lar yapan hastahg1m1 derin bir ihtimam 
ve yiiksek bir alaka ile tedavi eden ve 
beni muhakkak bir 6liimden kurtaran 
Bursa verem dispanseri ba§hekimi sa
YJn Bay Mes'uda minnet dolu §iikranla
nmt ac;tk<;a sunmay1 vicdani bir bon; 
bilirim. 

Bursa Alacamesc;;id mahallesi 4 No. da 
Hiiseyin 

Te§ekkiir 
tzmirin Re§adiye semtlerinde numa

rasml bilmedigim bir arabada btraktl -

grm1 tahmin ettigim ve i~inde 130 lira 

para ile ktymetli evrak bulunan e§imin 

~antasm1 miiracaatimden azami bir 

~eyrek s'Jnra - biitii.n me~huliyete rag

men • bulup elimize vermege muvaffak 

alan ve bize fevkalade hiisnii kabul ve 

nezaket gosteren Corakkap1 karakolu 
komiseri Bay Hidayetle rufekasma ale-

nen te~ekkiir ederim. 

Muglah sarraf Fevzi 

Fikir Hareketleri 
Hiiseyin Cahid Yal~m tarafmdan 

ne§redilmekte olan Fikir Hareket
leri mecmuasmm 138 inci saYJSl ~lk
ml§hr. Bu saytda: Umumi grev ve 
ahlak, demokrasi , me§rutiyet ha -
bralan, pamuk ic;;i.;.; gizli harb, e
konomiye dair konu~malar, bugii
nun sahibleri Hindenburg ba§hkh 
makaleler vard1r. 

.TAKSiM BAHCESiNDE 
Bugtin sabah saat 11 - 13 arasmda 

Smart Boys Vlyana Caz or kestraslle Matlne Dansant 
Bugiin saat 11 de matine ve ak,am 21,45 te suvare 

diinyaca tamnm11 bUyiik san'atkirlar 

MORFESSi • VATKiNS • ADA MORELLi 
3 Esmanof .. Pol • Riri Georges • MARTINI 

ve 20 biiyiik numara. MasalartnlZI evveldPn ayuhmz. Tel. 45703 

._. __ K A R A M B A' y1 goriiniiz. --• 
------------------------------------·-------------------------

Gi.imriikte ipek Mensucat Satifi 
Istanbul Giimriikleri Sabt ltleri Miidiirliigiinden: 
Haziran 25/6/936 giinii kapah zarf uaulile «1365» kilo aguhgmda 

aafi ipek mensueat aattlacaktu. lstiyenlerin Kurun 1azetesinin 9/6/ 
936 giinii niishaamdaki ilantmlzt okumalar1 ilan olunur. (3153) 

dedi. 

Elini tuttum ve dostc;a srkttm. Ne de 
olsa nihayet karde~imdi. 

Ayni giin ihtiyar Levinsteinin evinde 
tekrar bulu§tuk. hlerimizi rahat~a ko· 
nu~abilmek iizere Roterdam civarmda 
benim tamd1g1m bir bahkc;t koyiine gittik. 
Biitiin giinii orada gec;irecektik. 

Hava gayet giizeldi ve biz c;ocuklar 
gibi ~endik. 0 kadar ki ihtiyar yahudi 

Levinstein bile cimriligi bir tarafa buaka
rak, Holandanm her tarafmda bulunan 
resimli porselen tabletlerden bir tane al~ 
mak teklifini reddedemedi. T ableti aldtk 
ve iizerine, bu giizel gunun hahrasm1 
tesbit ie<in imzalanmll! atttk. 

Karde~ime evime gelme~ini ve orada 
otunnastnt teklif ettim. hte bu hareket, 
felaketi tacil etmi~ oldu. 

0 geleli on glinii buluyordu. Humma
h bir faaliyet ic;inde miihimmatt gemiye 
yiikletmege c;a!t§tyorduk. Beni tamyan 
alakadar makamlara itimad telkin etmi§ 
olmak ic;in gemi ile ben de bir N orver; 

limamna kadar gidecektim. Orast seya
hatin ilk merhalesini te§kil ediyordu. 

Biitiin gtinlerimi ve gecelerimi, ya ge· 
minin giivertesinde, yahud bize miihim
matt haztr!tyan adamm yamnda gee<m· 
yordum. Karde§imin vaktile kalbinde ta
~tdtgt fena hisleri ve saadetime kar~t tev· 
cih edilen ihtiraslar1 unutmu~tum. Mu
kadderatm bunlart bana hatulatmast la
Z!mdt. 

0 kabus gecesini bir daha hat!rlamak 
istemiyorum. Ak§am anstztn eve don • 
diigiim zaman felaketle kar§Iia~hm. An
nenin hafifligile kendisine yuvam1 emanet 
ettigim karde~imin dessasltgt bu dramt 
hazlrlamt~h. 1kisini de oldiirmek istedim, 
fakat karde~im derhal ka~;maga muvaf
fak oldu, yalmz kalmca, kanm1 affet -
mekten ba§ka elimden bir~ey gelmedi. O, 
tahmin ettigimden daha az kabahatli ve 
R;iinahkar oldugu ic;in mi. bilmiyorum. 

Ertesi giin gene geminin giivertesindey· 
dim. Karde~im dogru yan1ma geldi. Bin
bir niyazla benden af dileniyordu. Orada 
da kin ve gaytzla hareket edemedim. Ni-

ISTANBUL: 
12,30 muhtellf eserler ve halk m~ 

(plak) - 18 dans muslkisl (plak) - 18,30 
cAmbasadiir:. gazinosundan nakil, daruJ 1f 
varyete muslkl.sl • 19,45 haberler - 20 mull• 
telif sololar (plak) _ 20,30 sttidyo orkestra" 
!art - 21 Eminonii Halkevi gtister1t kolU 
ve son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansuutl 
gazetelere mahsus havadis servisl verUe
cektir. 

viYANA: 
17,05 I.sve<; korosu - 17 ,35 gramofon, ](!

sa dalga, kar1~1k yaym - 19,05 V1yana m~ 
slkisi, spor, edebl yaym - 20,20 gitar" 
konserl _ 20,35 Viyana mus1kisi • 21,05 M 
perdellk komedl - 23 ,05 haberler, spar ' 
24,10 dans musikisl. 

BERLIN: 
17 ,05 konser - 19,05 zabtta macerasl ' 

20,05 ktic;tik konser - 20,45 spor - 21,05 de\"• 
let yaytm - 23,05 hava raporu, hava.diS• 
spor - 23,35 Mtinlhten: Gece muslkis1 • 1,05 
gramofon . 

BUDAPEI;;TE : 
18,05 Qingene mus1kisi • 19,05 hikaye ' 

19,35 konser • 20 ,35 tlyatro blnasmdan nalt' 
len dnci buketi» piyesi - 22 ,15 haberlet• 
orkestra konserl - 23 ,35 cazband takunl ' 
24,05 Qingene muslklsl • 1,05 son haber ' 
ler . 
BUKR~: 
18.05 konser • 19,05 zlraat haberleri ' 

19,25 a.skeri muslkl , konferans, l;lan kon• 
seri - 21 ,20 konferans - 21.35 operet ya ' 
ym1, lstlrahat esnasmda spor haberler1, ell 
sonra haberler. 

LONDRA: 
17,35 c;ocuklarm zamam - 18,05 kar1~11t 

yaym • 18,25 facia : F1rtma - 20 ,25 f?atl 
konserl • 21 Droltwichden - 21 ,55 havadlS' 
22 ,05 Macar muslkl ve ~ark1lan - 22 ,35 e~· 
lencel! muslkl ve ean • 23 ,45 son. 

PARIS rP T. T.l: S 
17,35 kan~1k konser - 18,35 piyes - 19,a 

konu~ma, spor _ 21 ,30 operakomlk blna ' 
smdan naklen Karmen operas!. 

ROMA: 
18.05 kart~tk konser - 19,35 gramo~n ' 

20,35 soor - 21 ,10 tlyatro haberlerl - 21,50 
muht.ellf operalardan par~alar. sonra dan' 
mn~ikt,<;f. 

-----~ 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobel;<;! olan eczaneler ~untar• 

d1r: 
istanbul cihetindekller: 
Aksarayda (f?erefl, Alemdarda. (Abdill • 

kadir), Bakrrktiyde (Hila!), Beyaztdda {Bel• 
kisl. Emlniiniinde (Sallh Nee at!), Fenerde 
(Hiisameddln), Karagtimrlikte (Kemal), 
Ki.ic;ii.kpazarda (Necatil, Samatyada (Te • 
ofllo.sl, §ehreminlnde (Naztml, ~hzade • 
ba§mda CHal!l). 

Beyo!l'lu clhetindekiler: 
Galata.da. mna.n, Haskoyde (Yenl Tilt• 

klye) , Kas1mpa§ada (Turanl, Sar~yerde 
(Asaf), f;;l~llde (i;li~l!), Takslmde (Galatll' 
saray), (Vlnkopulol. 

tiskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
B\iytlkadada <Merkezl, Heybellde (Yu • 

sun , Kadrkiiv, Muvakklt saad tJ. 
Kadtk5y. Siigtidliic:e9mede (Osman HuH)· 
sll, Uskti:iar. Qarslboyunda <ittlhadl. 

KEMALiZM 
Yazan 

TEKIN ALP 
TUrk inktlabmm ideolojisini 

hi~bir eser bu kadar vazih anlat· 
mamatbr. ,. 

Kemalizmin ana prensiblerinit 
hakiki hiiviyetini hi~bir miiellif 
bu kadar ilmi bir fekilde goa • 
termemittir. 

Y eni rejimi diinya devlet sis • 
temlerinden ayuan bariz huau • 
aiyetleri hi!rbir kitab bu dereee 
vuzuh ile meydana ~Ikarmamtf ~ 
br. 

• Kemalizm, daha timdiden 
Frans1zcaya, Almancaya, Macar· 
caya ve ~ek diline ~evrilmittir. 

Y AKINDA c;IKIYOR 
Sab~ yeri : Cumhuriyet 

Miiesseseleri 

hayet karde~imdi ve ondan nefret etmege 
mecbur olmakla 1shrab c;;ekiyordum. 

Lakin o, kalbindeki kotiiliik silahlannt 
atmt§ degildi, fena hislerini kullanmakta 
sonra da devam etti. 

0 giinden itibaren kendisini pek as 
gordiim. Bu hareketini; fenahga sevket' 
mek istedigi kanma ve bana goriinmektell 
utanc duyduguna hamlediyordum. 

F akat bu mada diger iki arkada§tmttl 
tavlllan da bana hayret verdi ve gozleri" 
mi ac;tt. 

Neier geo;iyordu, nio;in boyle yaptyor' 
lard1 ~ Zihnim miitemadiyen bu suallerle 
me~j;(ul oluyordu. <;iinkii onlar da ben " 
den kac;:mmaga, bana goriinmemege ba~· 
lamt~lardt. ~imdi ikisi de daima karde' 
~imle beraber p;eziyordu. 

Nihayet hareketimiz ie<in her~ey haztr' 
lanm1~ bulunuyordu. leah eden vesikll' 
!arm da tamamlanmasmdan ba~ka hio; bit 
~ey beklemiyordum. Bir sa bah Temple' 
ton anslZin odama geldi. Benzi mosmOl'' 
du: 

[Arkast vrl 
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Kiiltiir ve terbiye 

A manyada sistem 
Yazan: Prof. Sallh Murad 

-7- [•] 

Almanyada mecburi tahsil usulii 1763 
te Buyiik F redrik zamamnda konmu§sa 
d. terbiye sistemi 1806 ya gelinciye ka· 
dar iyi bir hale konmami§b. 1807 de va
ltn eeven namlardan Von Stein yan di
ni olan Abeschul Kollegnim'.i kaldmp 
terbiye i,lerini Dahiliye Nezaretine dev
retti ve bu i§in ha§ma maru~ ilim adamla
nndan Von Humboldtu getinnege mu· 
\'affak oldu. Humboldtun yaphg1 miis
~t i lerin en biiyiigi.i Berlin Oniversite· 
•~nin kurulu§udur. Humboldtun orta ted
neat i§lerindeki siyaseti eski Latin mek
teblerinin dar filoloji pedantsile devrin 
reni iimanizm ihtiyaclanm birbirine bag-
~mab ~ah~makti. Gene Humboldtun 

hnnmetile ilkmekteblere pestoloji usulii 
•okulmuetu. Bunlara ragmen kilisenin 
~ekteblerdeki parmag1 tamamile ortadan 
a:aldinlamaml§tl. Nihayet 1872 de hii
~metle Rumen katolik kilisesi arasmda

mUcadele bitip mekteblerin idare ve 
tefti§i tamamile hiiki'imete gec;ti. 
, Almanyada harbden evvelki orta ted· 

nsat mektebleri §unlardi: 
l - Klasik mektebler: 
(A) Dokuz senelik gimnazyum. 
(B) Alb senelik progimnazyum. 
II- Asri mektebler (a) yan klasik: 
(I) Real gimnazyum (9 sene). 
(2) Real gimnazyum (6 sene). 
.(B) Klasik olmiY.,anlar (latincesiz). 
(I) Oberreal§ule (9 sene), 
(2) Rea}§ule (6 sene). 
Mekteb tipleri arasmdaki fark memle

ketin iptidai bir ziraat memleketinden SI
nai bir §ekle degi§mesi yiiziinden meyda
ba gelmi§ti. Almanyada yeni sistemdelci 
ntekteblerin kurulu~u kolay olmami~, bir 
tak1m mi.icadelelere sebeb olmu~tur. Bu 
tasnif biraz tadil edilerek 1927 ye kadar 
devam etrni§tir. 
~~manyada lmparatorlugun kurulu§ 

t?nhi olan 187 I denberi yeni mektebie
n~. kabulii ve yapilmasl meselesi bi.iyiik 
mucadelelere yol a~mi§hr. 1890 da bir 
mekteb kon · · ! •11• gresm1 topl1yan mparator 
In! 1 esaslara ist' d •v •• 'l . .. k G' Ina ethgim I en SUrere 
f ~nazyumlari tenkid ederken <<Vazi-
emiz gencleri y 

-air I • gene unanh veya Ro-
U J o arak d ~·I . . eg1 • gene Alman olarak 
Yeh§hrmekten i~aret olmahdir demisti. 
0 kongrede G!mnazyumlar da Hitince 
saatlerinin azalhlmasina ve Alman dinini 
iyi bilmiyen talebeye mekteb ~ehadetna • 
mesi verilmemesine karar verilmi~se de bu 
karar ancak bir mekteb peryodu kadar 
tatbik edilebilmi~tir. 1900 senesinde top
lanan ikinci bir kongre klasik tedrisat ya
Pan (yani yukandaki birinci katagoriye 
giren) mekteblerde latinceye ehemmiyet 
Verilmesine ve oberreal~ule programlarm
dan latincenin biisbi.itiin r;:1kanlmasma ka
rar vermi~tir. 

Almanyada 1918 ink1labmm terbiye 
i~lerinde yapt1g1 tesir umumi faaliyetin 

[*] ilk yaztlar 24, 26, 30 may1s, 5, 9 ve 
11 hazlran tarlhll niishalanmizda !;lkmu~
ttt. 
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herhangi bir §Ubesindeki tesirden biiyiik
ti.ir. Gayesi Weimar kongresinde ac;1kc;a 
ifade edilen bu terbiye sistemi bir tek 
milli terbiye sistemine matuftur. Biitiin 
namlar, mi.idiirler bu kararlarm harici
ne c;Ikmamaktadir. 

Grund§ull den r;:1kan bir ~ocuk ya i.i· 
niversiteye yol a~an bir tali mektebe, ya
hud 16 ya§lannda iken ticaret ve sanayi 
alemine ahlmak istiyorsa bir ortamektebe 
gidiyor ve yahud, miimkiin oldugu ka
dar kiic;iik ya§ta i§e at!lmak istiyorsa, ilk
mektebde kaliYor. Cocuklann c;ogu i.i
~iinci.i yolu tercih ediyorlarsa da yiiksek 
mekteblere aynlan talebe adedi 1918 
denberi artmaktadir. Maksad ve pro
gramlan lngilterenin Central melctebleri 
programlarma pek benziyen Mittle§uie· 
ye hUcum c;ok artmi~br. Bu suretle biiyi.ik 
yiik altmda bulunan Real§ulelerin bir 
klSlm yUki.i Mittle§uleye ge~mi§tir. 

lngilizlerin Central mektebleri, bil • 
hassa bizim ic;in, pek enteresan oldugun
dan buna aid tafsilah sonraki makaleye 
brrak1yorum. 

lngilterede oldugu gibi Almanyada da 
yeni mekteblerde fakir ve zeki c;ocukla
rm inki§af1 daima gozonUnde tutuimak
ta ... Bu maksad ic;in yeni tipte iki mek
teb ihdas edilmi~tir. Buniardan birincisi 
olan Deutsche Oberschulede Weimar 
kongresinde kabul edilen esaslara tama
men riayet edildigi gibi milli ruh, Alman 
tarihi, edebiyah ve san' atmm milli ba • 
k1mdan tetkikine ehemmiyet verilmekte • 
dir. Bu mektebde ecnebi dile de biiyiik 
k1ymet verilmektedir. Bu mektebler es· 
kiden ilk muallim mekteblerine talebe 
haz1rhyan mektebler yerlerini almakta -
du. 

Bu yeni mekteblerden ikincisi Auf
banschule (ikmal mektebleri) dir. Arne· 
rikadaki High School esasma gore kuru
Jan bu terbiye miiesseseleri ilkmektebi bi
tirenlere mahsustur. Saksonya ve Prus
yada talebeler yedi senelik ilkmektebi 
( 13 ya§lannda) bihrdikten sonra nor • 
mal tali mekteb talebesinin 9 senede yap
hgi i§i bu mekteblerde 6 senede bitirmek
tedir. 

Son zamanlarda Berlinde kahiller ic;in 
bir gece lisesi ac;I!mt~ olup muhtelif se -
beblerden dolay1 lise ve yiiksek tahsil 
yaparnami~ olan kahiller bu liseyi ve son
ra da iiniversiteye devam ederek yi.iksek 
tahsil gormi.i§ oluyorlar. 

Eski tipten 9 senelik mektebler idame 
edilmekte ise de zamamm1zdaki hayat 
§artlan yiiziinden bunlarm adedi gittik
c;e azalmaktad1r. Miifredat programla -
nmn mekteblerde tatbikma gelince; mek
teb ana hatlara sa~1k kahrsa da talebenin 
vaziyetine gore teferriiatta oynamak sa
lahiyetine maliktir. Muhtelif ~ubelere inti
sab edenlere ayni bilgiyi vermek gayesini 
ta~1yan eski Allgemeine Bildung (yani 
umumi ki.ilti.ir) mefhumu bugiin tama • 
men ortadan kalkml$ gibidir. 

SALIH MURAD 

Adanada edilen yoksul yavrular 

CUMHURlYET 

Simal Tiirk erinin 
kaybettikleri 
biiyiik alim 

,Sima! Tiirklerinin ileri gelen miitefek
kirlerinden Rizaeddin !bni F ahreddinin 
vefat ettigini yazmit!ik. 

F ahreddinoglu, Kazan Tiirlderi ara· 
smda, biiti.in !slam ve Turk diinyasmca 
tamnm1~ olan ~ihabeddin Mercaniden 
sonra, kendi kendini yeti§tiren kuvvetli 
bir kafa ve nadir bir zekad1r. T ahsilini 
yalmz bir §imal Tiirk kasabasmdaki med
resede yapmi§ olan bu zat, ilim ve fikir 
ufkunun geni§lemesinde yalmz kendisinin 
zekas1na ve ~tah§kanhgma medyundur. 

F ahreddinoglu, §imal Ti.irklerine mev· 
kut matbuat kurmak imkamm da veren 
birinei, 1905 Rusya inkilabmi, olgun bir 
muharrir olarak kar§IIami§ti. 1907 yilm
da Orenburgta ~. ve Z. Rami ogullan, 
maruf muharrirlerden F atih Keriminin 
ba§muharrirligi altmda ne§retmekte ol -
duklan «Vakit» gazetesi yamnda bir de 
mecmua c;rkarmJYa karar vererek, onun 
ba~muharrirligine, F. Keriminin daym 
olan F ahreddinoglu getirilince, bizim a
limimiz i~in arttk bu gibi bir alan da a· 
r;:Ilrnl§ ve o arhk profesyonel bir muhar
rir ve gazeteei olrnu§tu. «-5ura» adm1 ta· 
§Iyan ve ayda iki defa !;Ikan bu mecmua, 
§imal Ti.irklerinin o zamanki fikri ve me
den! seviyelerine gore, en iyi bir dergi 
idi. Ba§muharrir F ahreddinoglu Ufada 
iken, eski eserlerden c;Ikardigi Ti.irk ta -
rihine clair materyellerin biiyiik bir k1s -
mmr i§te bu mecmuada ne§retmi§tir. A -
deta mecmuanm her niishasmda «Met -
hur kimseler ve ulug hadiseler» ba§hgl 
altmda yazd1g1 ba§makaleleri ve diger 
bir~ok yaz1lan tarihi ve i~timai mater -
yel olmalan itibarile bizim ir;:in r;:ok kiy
metli eserlerdir. 

1917 ink1labma kadar devam eden 
«;>ura» niishalannda bu gibi yaz1lann 
miktan pek r;:oktur. 0, yalmz «-5ura» da 
degil, «Vakit» gazetesinC!e de bir~ok 
faydah yaz1lar yazmi§, ve bu Orenburg 
devrinde onun baz1 eserleri kitab §eklin
de de r;:Ikrni§hr. 

F ahreddinoglunun i§lenmi§ bir kalemi, 
kendisine has saglam bir stili vardu. 0, 
«Dilde birlik» §ianm ortaya atan ve o
liinciye kadar bu fikri miidafaa eden 
Kmmh !smail Gaspualamn lisamm be
nimsememi§se de, baz1 diger muharrirler 
gibi, bilhassa Kazan lehc;esine saplamp 
kaimi§ ve yazilarmm, mi.imkiin oldugu 
kadar, o zamanki Rusya Tlirklerinin 
hep~i tarafmdan anla~IJma~mi gozoniin -
de tutmu~tu ki, hence o, bunda epey 
muvaffak olmu§tur. 

Merhum yaz1larmda mana ve mef -
burna ehernrniyet verdigi gibi, §ekle de 
c;ok itina ediyordu, muhakemesi kokli.i ve 
manhg1 kuvvetli idi. Onun ahlaki ve ter
biyevi eserlerinin ve didaktik ozli.i, am -
!an iki kiir;:iik romamnm zamamnda epey 
tesir ve faydalan goriilmii§ti.ir. Tarihi ve 
i~timai eserleri ise, merhumu her zaman 
and1racak ve onun adm1 mengiile§tirecek 
c;ok k1ymetli amtlard1r. 

20 nci asrm ba~larmda §imal Ti.irk • 
liigiiniin fikri ve medeni hayatmda «Ri
za Kadi» nm oynad1g1 rol ~ok bi.iyi.ikti.ir. 
Onun dingin bir ifade ve iisli'ib ir;:inde dii
§iindi.iri.icii ve diriltici bir ruh ve gii~ ta-
§Iyan eserleri, §imal Ti.irk genc;ligi i~in bir 
fikir ve iilkii g1das1 olmu§tur. 

Am Ian « V aht>> ve «-5ura» gazetele
rinde bir y1! kadar merhumla birlikte r;:a· 
h~rnl§hm. Zaten benim de gazetecilik 
marifetim as1l bu organlarda ba§larni§h. 
Merhum kendisi mucadeleci ve kavgac1 
bir adam degil idise de, benim «Vakit>> 
ve «;>ura» da yazd1g1m polemik ve ten
kidlerimden ho§lanlr ve arama §evk ve 

lnkdab abide yeri 

Dolmabah~e meydan1 
en miinasibidir 

Biiyiik Atatiirk istanbula ilk defa oradan ayak 
basmakla abidenin yerini daha o giin gosterdiler! 

Nevyork limamnda Hiirriyet .abide•i 

!nkilab abidesine r,-------------- yaz cami I Deniz ke-
uygun yer bulmak Abidenin haide•i 150 ayah, nanndaki bu giizel-
hususunda bir mec • heyheli.n hendilli 151 ayah yiik _ ligi bozabilecek ar-
liste ge~en miina- •ekliiindedir. Boylece umumi ir· kasmda bina, rna -
ka§alan bundan tifa 300 a yak, yani takriben 93 halle yok [ 1 ] . Y a· 
evvelki yaz1mda metrodur. Abidenin i~i.nden bir va§, yava§ yiikse -
(Cumhuriyet 12/ merdiuenle yuka"ya kadar ~ - len uzun bir vadi 
6/936) hulasa et - krltr. nihayetindeki Har-
tikten sonra bu i~ cDiinyanm •eki.zinci harikan, biye mektebi, sag 
IrJn sarfedilecegwi namr verilen bu azametli abide d M " B dl yamac a a~ka 
So"ylenen parayl az e oe namrndaki ada iizerinde· k I 

d . H .. b h ~~ as1, soldaki ya-
bulmuotum. Bu sa- rr. er gun, 80 a 6 dan ak,am 

saat yediye hadar bu adaya r.,li- macda T a§ki§ia, da-
tula~ .~kumak te ., yen vapurlar •ayeBinde halk abi- ha beride Miihen • 
nezzulunde bulun • Jeyi ziyaret edebilmehtedir. dis mektebi. 
mu§ olan ~ok sa -
ym bir zat: «lnsan Tarihi krymet 
ayagm1 yorgamna gore uzatmah» sozu- Dolmabah~enin tarihi kiymeti de bi-
nii bana ihtar etmek lutfunda bulundu- zim ic;in ne biiyiiktiir! Tiirkler !stanbulu 

I almak i~in gemilerini karaya bu sahilden ar. 
!~te bu ihtar beni gene bu mevzu hak- ~Ikard!lar. Bu vadiden yukan c;ektiler. 

kmda yazmaga, anla§Ilamarni§ gibi go- V e belki de Harbiye mektebinin bulun
riinen fikrimi daha ar;:1k izah etmege dugu yerden Halice dogru sark1tblar. 
sevkediyor. Atatiirk ve inkilab arkada§lan,mn co-

Ben parayi az bulmuyorum. Bir defa- gu bu Harbiye mektebinde okudular. 
da bu kadar para harcamakla elde edile- Burada filizlenmege ba§hyan ink1lab 
bilecek abide, denizde olsun, karada vadiden a~ag1ya indi. Deniz kenarmdaki 
olsun, §ekli ve bir;:imi ne olursa ohun, yii- sarayda oturan halifeleri tahttan indir
ce maksada gore kiic;iik dii§er diye korku- di. Memleket hududlar1 dt~arisma att1. 
yorum. Bu korkuyu hakh gosterecek ~im- T arihte yeni bir sahife ar;:tl. 
diye kadar yapilmi§ abide misallerimiz Halifeleri tutmaga c;ah§an i§gal ordu-
yardir. Ian, muzaffer c;1kan Turk ihtilaiinin bay-

Ataturk inki1abmm ehemmiyetine, az.a- rag1m Doimabah<;e meydanmda selam
metine gijire abide yapmak i~in param1Z lad1, bir daha yeni Tiirkiye istikMline ka
yetmiyorsa para noksanmi telafi edecek n§mamaga tiivbe ederek Avrupa kuv
ba~ka unsurlar anyahm: Y eri iyi sec;e- vetleri bu meydandan c;ekilip gitti. 
lim, abideyi tedrici yapahm. Bir ehram .. V e bizim ic;in en mi.ihimmi: Bi.iyiik 
gibi her ta§l bir vak'a, her basamagi bir Onder Atati.irk kurtard1g1 Ti.irkiyenin 
devir olsun! Goni.il isterdi ki bu abide· Avrupasma donerk.en 1stanbul topragma 
miz, ifadesi, giizelligi ve azametile 1s- ayak basmak ic;:in Dolmabahr;:eyi se~ti
tanbulda mevcud bi.iti.in tarihi abidelere ler. inkiiab abidesinin kurulacagi yeri 
iisti.in gel sin. daha o gi.in gosterdiler I 

Abide, bina itibarile biiyiik mii ola- V. BIRSON 
cak, ki.i~iik mii olacak, bu miitehassisla
nn tayin edecegi cihettir. F akat her hal
de meydansiz !stanbulda bi.iyiik bir 
meydamn viicude gelmesine sebeb olma
]I. Abide bu sahanm ya ortasmda veya 
bir kenannda bulunmah. Abide tavaf 
yeri, meydan merasim meydam olmah
dir. fstanbulun her tara& denizle c;ev • 
rili oldugu ic;:in abide denizden de go
riinmelidir. 

Bir misal 
Hayal, meyal tasavvur edebildigim 

halde kalemimle anlatamadigtm boyle 
bir abide ir;:in laz1m olan yeri ve §artlan 
istanbulda bulmak ve bunu y1Ilara tak
sim ederek yava§ yava§ elde etmek fik -
rimce kabildir. 

[1] Yok, diyorum. Qiinkii yuka.nda, tepe. 
de, Ma'<ka altinda a.partimanlari Bostan
dereslne do~ daha yen! sarkitmaA"a ba~
llyoruz. Bu !;lrklnllA"ln online ge!;me~e ve. 
~lle olur dlye bundan evvelkl yazunda 
Inki!ab amdmi bu tepede kurmak flkrlnl 
ileri siirmii§tiim. Deniz tarafmda apart1. 
man hasta1Ig1 cmevzii:t olarak kend.lslni 
yalntz blr noktada gi:isterm~tir. Cam1 lle 
Miihendls mektebl arasmdakl giizel ve hl
klm yamacda 3 • 4 blna. Belki Inktl!b am
dma en uygun yer buras1d1r. Bu miinase
betle de hastal!k durdurulur ve bu l)Iba.n
Iar oradan kalkar. 

Kastamonuyu sel basb 
Kastamonu (Hususi) - Bir buc;uk ay

danberi s1k s1k yagan yagmurlar niha
yet haz·irarun iigiincii giinii ak§ami bir 
afet halini almi§tir. 

I cesaret verici sozler soylerdi ... 
istanbul Marmaradan olsun, Bogaz

ir;:inden olsun, deniz yolile gelirken go
ze r;:arpan yerler; K11 kulesi, Sarayburnu 
ve Dolmabah~edir. Krzkulesi deniz or
tasmda buluncJugu ic;in, Sarayburnu de
nize uzanan bir <;Ikmti te§kil ettigi ic;in .. 

Ak§am iistii saat dortte ba§llyan §id
detli yagrnur yarrm saat i!;inde §ehrin 
ortasmdan gegen 23 metro geni§Iigin • 
deki derenin sularm1 ii~ metroya kadar 
yiikseltmi§ ve sular civardaki evlerle 
bahgeleri basmi§tlr. 

Adana (Hususi) - $ehrimizdeki <;o
CUk: Esirgeme kurumu gegen ylllarda 
oldugu gibi diger hayrr miiessesatile 
elele vererek bu ytl da yiizlerce yoksul 
lllekteb talebesine ogle ve ak§affi ye -
:rnekleri vermi§tir. Kurumun bu hayirh 
--=----
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faaliyeti §Chrimizdeki birc;ok kimseleri 
gok mUtehassis ettiginden yard1mlar 
fazlala§IDI§hr. 

Gonderdigim resim kurumun bak -
tig1 yavrulardan bir krsmrm goster -
mektedir. 

SERSERi 
Yazan: Server Bedl 

- Gozlerimi kap1y acagrm. Cagua -~ ciddi bir baki§la: 
eagun. Gelecek. «Sabahim, sen nisamn - Yirmi dorti dedi. 
on dordi.inde mi dogmu§tun, yirmi dor - - Kendisi mi gelip soyledi ~ 
diinde mi~ hi akhmda kalmaml§. Bilir- - Evet. 
sin ki ben r;:abuk unuturum. Bir de hangi - Afiyettedir in~allah •.• 
sene dogmu§tun ~ Yani §imdi ka~ ya§In· Saba hat gene gi.ildi.i: 
das1n ~» diye soranm. - Evvelki gi.in biraz nezlesi vard1, 

- Sabah1m mr dediniz ~ sesi klS!lmi~b amma §imdi ge~mi~ ma~al-
- Evet, ad1 Sabahnr. Benim ad1ma lab. 

benzor. - Ma~allah, ma§allah ... Fakat sa -
- Cok §ey ... Haydi sorunuz baka • hiden gozlerinizin oniine bir insan m1 ge-

l~nt. liyor ~ 
Sabahat gozlerftli kapad1. Dudakia • - Vallahi ... Gorseniz o kadar canh 

lln1n etrafmdaki giili.imseyi§ azar azar si- ki... Hem size ba~ka bir tuhaf §ey soy -
liniyordu. Ba§1 arkaya cl_ogru meyletti. liyeyim: Rakam olursa onun soyledikle
t!yuyor gibiydi. Dudaklarmm ueu hafif- rini de bazan unuturum; fakat alti sene, 
r;:e krnuldadi, sonra gozleri a~rlch. Gayet yedi sene evvel soylediklerini bile hahr· 

Her halde, mi.itefekkir ve muharrir 
«Rizaeddin ibni F ahreddin» bizim i~in 
«olmez oli.iler» den biridir. 0. kendisini 
mengii ya§atacak eserler birakmi§br. 
Gelecekte onun hakkmda bir monagrafi 
yazmak ve kiilliyatlm basbrmak §imal 
Tiirkliigiini.in kutsal bir borcudur. 

ABDULLAH TAMAS 

larim, en kiic;iik hareketini unutmam. 
;>a.Pi geni§ harek"etlerle ba§IDI salhya • 

rak: 
- Ha. .• dedi, anla§!ldi, anla~ldi ... 

Sizin unutkanhgmlZin sebebi $imdi anla
§Iidt... T abii... Gayet tabil... Sizin zih· 
niniz hayaliniz her dakika i~gal altmda ... 
Sizin Sabah Beyden ba§ka dii§iinceniz 
yok .. 

- Acaba onun tesiri mi ~ 
- ~iiphe mi ediyorsunuz ~ Elbette o-

nun tesiri... T evekkeli de gil... Sizin oy
le s1k s1k gozleriniz dahyor ... Allah al -
lah ... hte ben buna cidden §a~1p kald1m. 
Aman bana §U c;ocugu biraz tarif eder 
misiniz ~ 

- Sahi mi soyliiyorsunuz ~ Bu kadar 
merak mi ediyorsunuz ~ 

- Merak ne demek ~ Sinemay1 filan 
her§eyi b1rakrp c;rkahm, yemem, ic;mem 
sizi dinlerim. 

Buna c;ok sevindim. (:i.inku arka
da§lanm benimle alay ediyorlar. 

Goziin Dolmabahr;:eye kayrnas1 bu • 
ramn giizelliginden dolay1du: Mavi de
niz boyu uzanan tertemiz bir saray, a
gach, ye~illi bir meydan, daha ileride be-

- Bi.iti.in ciddiyetimle sizi dinliyece-
gim. 

- Size resmini de yapanm. 
- Ay siz resim yapmak bilir misiniz? 
- S1rf onun resmini yapabilmek ic;in 

ders aldun. Suluboya ile, pastelle onun 
yiizlen:e resmini yaphm. Evde bir albi.i
miim var. 

$adi Sabahatin iisti.ine igilerek ve gii· 
lerek dedi ki: 

- Bana onun tabiatlerini de sayler 
misiniz~ 

- Ah ... Cok tuhaf huyiarl vard1r. 
- Ne gibi~ 
- Dogru soylemeyi c;ok sever. 
Sadi ir;:inden bir kere daha: «Eyvah .. » 

dedikten sonra: 
- Dogruyu sevmek tuhaf huy mu -

dur ~ diye sordu. 
- Amma c;:ok fazla sever. 
- Siz bun dan ~ikayetr;:i misiniz ~ 
- Y o ... k, hayu, ben de onu bu huyu 

ic;in sevivorum. 
- ~imdi ben de sevdim onu. 

Kastamonu - c;ankm yolu iizerindeki 
nhtumn bir k1sm1 yrlol.nu§ ve Olukb3§1 
mevkiindeki gayrrllkta bulunan bir~ok 
biiyiik agaclar sokiiliip gitmi§tir. 

- Ay siz de dogruyu c;ok mu seversi
niz~ 

Sadi bi.itiin ciddiyetile: 
- Pek ~ok I dedi, size bir~ey soyler

sem inamr MISinlZ ~ Ben hayabmda bir 
kere yalan soylemedim. Hile nedir bil -
mem. 

Sa bah at -5adinin yiizi.ine bakarak: 
- Belli I dedi. 
Alay m1 ediyordu ~ $adi bu §lip he ile 

oni.ine bakarak: 
- Hile, §eytanhk ... Hie; beceremiye

cegim ~eyler ... diye mmldandi. 
- Ben de sizi oyle samyordum. De

mek aldanmami 1m. A-;1k yi.irekli bir in· 
sana benziyorsunuz. Y ani benim Sabaha 
benziyorsunuz. 

- Yiizum de benziyor mu ~ 
- Yi.iziini.iz? 
Sabahat Sadinin yi.iziine bir daha, fa

kat bu sefer yan gozle ve k1sa bir an 
ic;inde bakarak : 

- Gozleriniz biraz... dedi, sizinkinin 

} ,.~~~~~~~ 
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Elsiz yaz~ bile yazdU' 
D ran el~ilik evinin yamndan Ankara 
D caddesine inen dar sokak dilenciler 

sigmagidir. Oranm gedik.lilerinden 
bir arab kans1 vardu ki her yrl bir r;:ocuk 
yapar ve gene her ytl, gelip ge~enlerin 
etegine yeni bir ~ift kara kostek takar. 
Ba§ka bir yerde ve hele ba§ka bir mede
ni ~ehirde boyle yedi sekiz ~ugile goz 
gore gore yolkesenlik yap~ dilenciye 
raslanamaz samnm. Bu. bizim lstanbu
lun tarihe ger;:irilmege deger kara garibe
lerinden biridir. 

Gene o s:lar sokakta ¢icrayi san' ab> 
eden dilenci esnafmdan kolsuz ve ayak
stz bir mahluk goriiyoruz. Zavalhnm 
kolu yok, eli var ve bu eller omuzuna 
yapi§Ik. Uzaktan bmildiyan dalhbudakh 
bir ~1yan gibi gori.iniiyor ve bu mUtehar
rik parmakiar her gelip g~enin goziinii 
ac1ta ac1ta ~imdikliyor. 

Y ann torunlanru da etrafma sualiya.
cak olan arab kansm1 orada ya~atan be
I~diyenin mi.isamehas1 ise bu ac1kh faciay1 
b1ze hergi.in tema§a ettiren o mi.iessesenin 
merhameti olacak. Anla§hyor lci eli omu
zunda biten ve aya~ da olmtyan bir a• 
damm dilencilige liyakati kabul edilmit
tir. 

Halbuki daglara takla attuan gayret 
ve vazife a~k1 boyle sakatlara da g~im 
kudreti verebilir. Nas1l lei vaktile bu kol
suz ve ayaks1z dilencinin bir e§i, itinah 
bir davram~la hattat yap1lmi~ti. !nan· 
mazsamz -Fmd1khh tarihinden ald!Sirn· 
§U sahrlan okuyunuz: 

<t1ki elleri bileklerinden, iki ayaklan 
topuldanndan kopup sUriinrnege ma.h -
ki'i~ kalan bir gene, dilencilikten ba§ka 
ger;:Im yolu bulamiyacagmr anlamt§ ve 
bunu erligine yedirememi, oldugundan 
memleketi olan Boludan 1stanbula geldi, 
hattat Suyolcu zadeden aylarca me§k ai
d!, diizgiin yaZI yazmaga kudret kazan
d! ve bir risale istinsah edip Babialiye 
sundu, kaziyye devlet ricalinin kulagma 
degdikte tecriibe edilmek istenildi, divana 
~agmld1. Elsiz ve kolsuz hattat divanda 
bileginin uclarile belinden diviti c;Ikard!, 
kalemi de gene iki bileginin ucile muhkem 
yakalad1, kag1d1 yere koydu. Bu acib va
ziyette seriiilkalem katibier gibi korku
suz Ve pervaSIZ bir Satlr suhis ve iki sahr 
nesih yaz1p seyredenleri hayret ic;inde 
buakh. Evvelce yazd1g1 risaleler de koy
nundaydi, onlan divan erkamna dagith. 
~u hiiner, takdire lay1k oldugundan el
srz. ve. a~ak~1z hattata bir hay]i bah§i§ 
venld1, yinni akr;:e de giinliik maa§ bag
landii .. » 

Goriiliiyor ki himmet ve dikkat kolsu7 

ian katib yap1yor. ~u takdirde omuzuna 
yap1~an elinin feci kimildam§ile gorenle
rin goziinii ~imdikliyen ve yiiregini tiksin
diren ~u sakat dilenci de bir i~te kullam
labilir. 

F akat biz belediyeden boyle harikalar 
istemiyoruz. Y almz dilencilerin sokaklar
da yuva ve aile kurmalanna, tabiat ir;:in 
ay1b say1lan sakathklann da c;irkin bir 
inki~af ic;inde te§hirine meydan verilme
mesini istiyoruz. 

lstiyoruz, lakin <<verekt mihrii vefayt 
kim okur, kim dinler» demekten de geri 
kalm1yoruz. 

:t->f.IJI. 

F Ikram1 §U son ciimle ile bitirdikten 
sonra hatimna edebi bir ni.ikte geldi, onu 
da kaydetmekten kendimi alamadim. 
Hacet sahiblerinden biri arzuhal sunup 
ta yardim goremedigi bir adama «varak1 
mihri.i vefayt kim okur, kim dinler» diye
rek sitem etmek isteyince §U cevab1 ai _ 
ffil§: 

Kim demi~tir varakl mihrii vefayl kim 
okur~ 

V ar mrdzr mihrii vela kim okuna eora-
kt~ .. 

Hakikate'l boyle!... 
M. TURHAN TAN 

rengi koyu, onun biraz a~Ikbr .. Sonra o 
sizden daha pembe... Siz esmere yakm~ 
s1mz. F akat ba§Imzm duru~ ona ~k 
benziyor. 

- Ba~m duru§u mu? N as1l olur o? 
- Siz r;:ogu, hep !;enenizi geri ~ekereli 

ve gerdan yapm1ya ~ah§arak konu§uyor
sunuz. 

- 0 da lDI oyle~ 

- T1plu. 
- Tuhaf ~ey ... Ben kendimde bOyle 

bir hal oldugunu ilk defa sizden duyuyo· 
rum. 

- 0 kadar c;ok yapiyorsunuz ki llu-
nu ... 

- Fena m1? 
- Hie; degil. 
Sabahatie bu tarzda konu§mak Sadi

nin c;ok ho§una gidiyordu, fakat sinema 
tekrar ba§laymca sustular. 

0 zaman Sadi Sabahatin bir elini tut· 
tu ve dudaklanna gotiirdii. 

[Arkcm varl 



CUMHURIYET 

At ve at yetiftirme 
· Usulleri 

Galatasara y ~ F enerbah~e M.deniy•t a.d.dik, ••••• ,. "' "" 

I • •• b k ab;iligin makinele§tirilmesi; tank, otomo· 

at etl Zm musa a as I bil, mot~sikl;t •. bis~kletlerin g~nden ~iine 
daha mutekam!l brr ~ekle gumelen; u· 

Diin Fener stad1nda yap1lan miisa
bakalarda ii~ Tiirkiye rekoru k1rddi 

100 metro ai.ir'at kofusunun linali 
Galatasaray - F enerbahc;e atletizm mii- r 

sabakas1 diin F ener stadmda olduk~a 
kalabahk bir seyirci oniinde yaptldt. Ga
latasaray kaptanhg1, F enerbah~enin ar
zusu iizerine en kuvvetli atletlerinden 
Pol ad, F ethi ve Miinciyi miisabakalara 
i§tirak ettirmiyerek rakib kuliibde yeni 

uyanan atletizmi te§vik etmi§ oldu. Or • 
ganizasyonun fena olu§u miisabakayt 
zevksiz bir hale getirdi. Bu eksikligi o -
diyen ve miisabakalara oldugu kadar 
Turk atletizmine yeni dereceler kazan -
dtran tic; miisabakada rokor yapllmasr bu 
tatstz mac;m neticesini tathya bagladt. 

Galatasaraydan F aik II 0 metro ma
niah ko§uyu 16 saniyede ko§arak kendi
sine aid olan eski rokorunu 2/ 10 farkla 
yeniledi. Receb 1500 ve Maksud 5000 
rokorlanm kirarak oldukc;a iyi dereceler
le mesafelerinin en iyi atletleri oldukla • 
nm gosterdiler. Havamn yagmurlu ol • 
mas! smkla atlama rokoru tecriibesinin 
yaprlamamasm1 icab ettirdi. T eknik de • 
receler §Unlardtr: 

1 00 metro: I Semih, 2 Haluk, 3 Hil
mi 11,7 

II 0 metro maniah: I F aik, 2 T evfik, 
3 Ali Hayri 16 (yeni Tiirkiye rokoru). 

800 metro: I Fikret, 2 Y ekta, 3 Ab
dullah, 2.13.6. 

400 metro: 1 Fikret, 2 F aik, 3 Suad 
55,8. 

1500 metro: 1 Ibrahim, 2 Abdullah, 
3 Nuri 4.37. 

Giille alma: I Ethem 11 ,88,2 T evfik 
11,73, 3 Necdet 10,24. 

Disk atma: 1 Naili 37,36, 2 Yavru 
35,03, 3 izzet. 

Cirid alma: 1 Necdet 47,15, 2 Orban 
44,85, 3 Suad. 

200 metro: 1 Hilmi 25, 2 Hilmi, 3 
Or han. 

Yiiksek atlama: 1 Necdet 1 ,70, 2 
Haydar 1,65, 3 Nureddin 1 ,55. 

Uzun atlama: 1 T evfik 6,30, 2 $e • 
hab 6, 3 Haydar. 

1500 metro rokor tecriibesi Receb 
4. 12.3 yeni Tiirkiye rokoru. 

5000 metro rokor tecriibesi Rtza Mak
sud 16, 18 yeni Tiirkiye rokoru. 

1500 metro ko,udan bir goriinii, 

Boks ma~1 bugiin 
yapdacak 

Yugoslavya §ampiyonu ile Galatasa· 
rayh Melih arasmda diin gece T aksim 
stadyomunda yap1lacak olan boks rna~!, 
havamn yagmurlu olmasmdan dolayt ya
pilamamr§trr. MUsabaka bu gece saat 
dokuzda T epeba§mdaki Asri sin em ada 
yapllacakhr. 

Fiatlar: On ma bir lira, orta malar 

elli kuru~. arka malar da yirmi be~ ku -
ru§tur. 

Voleybol §ampiyonaal 
Voleybol birinciliklerine Galatasaray 

lokalinde devam edilmi~tir. flk mac; Ga
latasaray • Eyiib takrmlan arasmda ya
prlmJ§, Galatasaray bu ma<;t 15 • 9 ve 
15 - 7 kazanmt§hr. lstanbulspor gelme • 
diginden F eneryrlmaz hiikmen galib ilan 
edilmi§tir. Eyiib de Beykoz gelmedigi 
rc;m hiikmen galib say1lm1§tlr. B usuretle 
ma~larm ilk devresi bitmi§tir. lik devre 
vaziyeti §Oyledir: 

F enerytlmaz 5 galibiyet ve hi~ yenil
meden 15 puvanla birinci, Galatasaray 
1 maglubiyet 4 galibiyet 13 puvanla 
ikinci, Eyiib iic;iincii, T opkap1 dordiin 
cii, lstanbulspor be§inci, Beykoz altm -
c1drr. Gelecek hafta ikinci devreye de -
vam edilecektir. 

110 metro manialt kofu biterken 

Jzmir ihracat tacirlerile 
yapdan temaslar 

Berlin ticaret konseyyemiz Avni fzmir
de ihracat tacirlerile yaptlgl tamaslan 
bitirerek diin §ehrimize gelmi§ ve bu te· 
maslannm neticesini bildirmek iizere ak
§am Ankaraya hareket etmi§tir. 

Avni fzmirde bulundugu miiddet zar
fmda bilhassa iiziim fiatlannm bazt ih • 
racat~tlar tarafmdan dii§iiriilmesinin hii
kUm.et tarafmdan hayretle kar§tlandlgl • 
m ihracat~tlara bildirmi§ ve bir formiil 

bulmaga ~ah§IDI§IIT. 
.-.•. --

Satran~ta 30 oyun birden 
Leningrad 13 (A.A.) - Dlinya §aiD • 

piyonu Capablanca burada ayni zaman
da otuz satranc; tahtasl iizerinde oyun 
oynaml§, bunlardan 12 sini kazanml§, 
dokuund& beraber• kahnlf . " yalmz 
diger dokuzunu kaybetmi§tir. 

Yumurta ve fmd1ktan kon· 
trol paraa1 ahnm1yacak 

fkllsad Vekaletinden diin telgrafla 
Vilayete §U tebligat yap!lmr§tlr: 

Kamutayda bu kere kabul edilen ve 

ne~ri tarihinden mer'iyete girecek olan 
1705 numarah kanuna rrtiizeyyel kanun 
mucibince yumurta ve fmdtk ihracallndan 
kontrol masraf1 kar§rlrgr olarak iicret a
lmm1yacakt1r. Kontrol memurlarmm iic
retleri fktlsad Vekaletmce verilecektir 

Kontrol komisyonlan mevcud nizam • 

nameye gore mesaielerine devam edecek

lerdir . 

Bir asansorde 14 ki§i 
yaraland1 

Nevyork 13 (A.A.) - Yiiksek bir bi
namn 12 nci katmdan koparak yere dii
§CD bir asansoriin ic;indeki 19 ki§iden 
14 U yaralanmi§lardJr. 

~aklann bugiinkiinden iistiin muvaffaki

yetler gostermesi, hep siivari srmfmm a
leyhine telakki olunabilir hadiselerdir, 
bilhesab ta boyle muhakeme olunabilir. 
Ancak hic;bir tankm sarp ve 45 milden 

yukan daglara llrmanmadrgr; hic;bir oto· 
mobil, kamyon, motosiklet, bisiklet ve 
emsalinin biiyiik hendekleri ve nehirleri 
atlryarak, yiizerek gec;emedigi ve hic;bir 

tayyarenin geceleyin ke§if ve bombardr· 
man gibi i§leri tamamile goremedigi ve 
hele geceleri dii~manla temas edip bu te
masr muntazaman muhafaza edemedigi 

gozoniinde bulundurulursa daha pek ~ok 
zaman siivarinin tabiye ve sevkulcey~i 

krymetlerini muhafaza edecegi ve binae
naleyh at yeti§tirmek san' atmm da mem· 
lekette liizumsuzluguna hiikmedilemiye
cegi anla§rlmr~ olur. Bahusus at yalntz 

seferde, harbde i~e yaramryor. Ziraatte, 
nakliyatta da hala miihim rol oynamak
tadu. 

At rrkrnm Avrupada goriilen bu
giinkii tekamiilii ve ~ogalmaat 
T arihte, Avrupaya ilk defa gel en at 

nesli, fspanyamn birinci akmmda Tiirkler 

tarafmdan getirilmi§tir. Altay at ve kts· 
raklan bugiinkii vasati' Arabistan hayvan
lannda goriilen mukavemetleri ve bun • 
dan fazla olarak agrrlrk ta§Jmak hususun· 

daki kuvvetleri tamlmr~trr. Bu hayvanlar 
~imalde Rusyaya, garbde Lehistana ve 
Macaristanla Col ve Cermen iklimlerine 

ve cenubda Avusturyaya yayrldtktan son
ra asrrlar gec;tikc;e iklimin tabii kuvvet ve 
grdasile iiretme i§lerinin milletler tarafm
dan benimsenmesi iizerine trklar yava~ 
yava§ birbirlerinden az<;ok farklarla ay

rrldrlar. Anadoluya ilk gelen at nesilleri
nin Arabistandan mr, yoksa ikinci As

ya muhaceretinden garbe gelen Tiirk a
~iretlerinden mi geldigi tarihlerde tered
diidle kaydolunmaktad1r. Kat') bir sa • 
rahat yoktur. ,Suras1 muhakkaktJr ki at 

ve ktsrak yeti~tirmek san' atmm ilk mu • 
vaffaklan Tiirklerdir. Anadoluya gelen 
at ve k1sraklar hie; §iiphe yok ki Tiirkler 

amlardanberi ~imali ve §arki Arabistan
la temasa geldikc;e bu iklircin at neslini 

kendi hayvanlanna azc;ok kan~brmr§lar. 
V e bu suretle mahir bir ressamm golge
ledigi tablo gibi Anadolu mmtakast A -
rabistana daha yakm yerleri koyu ve u· 

zakla~hkc;a tedricen hafifle~en bir renkle 
smrrlanm,l§ bir at nesli haritasmr andmr. 

Gerc;ek te oyledir. Sima!, §ark cenub 
Arabistana en yakm mmtakalann hay

vanlan nisbeten Arab hayvanlanna daha 
~ok benzer ve onlarm vas1flanm daha 
ziyade benimsemi§lerdir. Bu mmtakadan 
uzakla§hkc;a hayvanlann §ekli, vastflan 
da o nisbette Arab hayvanlanndan uzak
la~u. 

Acem Irakmdaki a§iretler daima Arab 

lrakile temasta olduklanndan Mevkeri 
admt ta§tyan Belbas, Mami§, Menfur ve 
sair a~iretlerin krsraklan hemen hemen 

Iraktaki Arab hayvanlarma benzer uzun 
nefesi ve cinslerindeki husmiyet Arab 

Irakmdaki hayvanlara benzer. 30 seneyi 
miitecaviz Irakta ikamet etmi§ olan ve 
Irakta Seyhiilme§ayih (en biiyilk §eyh) 
unvamm alan merhum Mustafa Faztl 
Pa§a Mevkeri a§airinden getirtmi§ oldu
gu krsraklarm Arak Irakmdaki hayvan -
lardan geri kalmad1gmr bizzat Pa§anm 

agzmdan i§itmi§tim. Bu zahn at ve ktsrak 
beslemek, sevmek ve binmekteki &ohreti 
ve kendisinin bir de fotograft tesisi temen

ni olunan (slivarilik miizesinde) te§hir e
dilecek k1ymetli halirlardan say1hr. Ge
rek bu Acem Irakmdaki at ve bsraklarm 

gerekse Arak Irakmdaki at ve ktsrakla
nn bizzat vasati Arabistandaki Geze 

ve Semma a§iretleri yanmda bulunan at 
ve krsraklar derecesinde uzun nefesli ve 
mukavemetli olmadrklanm izah etmek la
zimdlr. C::iinkii diinyaca me§hur olan A

rab hayvanlanmn yeti~tigi mmtaka lrak 
Suriye ve Hicaz olmay1p bizzat vasatid; 
N ecid ve N ecdiilencedde daima go~ebe 
ya§ryan, adr ge~en Geze ve .$emma ile 
bunlara tabi ba§ka kiic;iik goc;ebe a&iret
lerinin dola~trgt ucubucag1 olmtyan c;ol
lerdir. Bu a§iretlerin, senede bir kere er· 

zak ve saire ahp deve ve ba&ka §eyler 
satmak ic;in ugradrklan ve onlara gore 
Necidin kaptsJ demek olan Basra, Bag • 
dad, Necif, Semave, Musul, Mardin, 

Nusaybin, Viran§ehir, Siverek, Urfa ve 
Sam §ehirlerinde muhtelif §ekiller ve el
lerinden <;lkardrklan kii~iik lay ve nadi

ren ktsraklard1r ki Anadolu ve ba§ka 
memleketlerde cins Arab All unvanmt 
iklimle§tirirler. F akat Arablar nadiren 
krsrak veya kJSTak tay satarlar. Sakat ve 
ko§amtyacak kadar ihtiyarlamadtkc;a ku
raklan satmazlar. 

Miitekt:lid siivari kaymakamt 

AZIZ 

Duymadrklaramrz ve 
bllmedlklerlmlz 

Hazreti Ademin yaprag1 
Hazreti Siileyman1n tahb 

Marsilyada, mis
line diinyamn hie; 
bir yerinde tesadiif 
edilmiyen bir mii
ze vardrr. Liman 
civarmdaki kuytu 
mahallelerden bi -
rinde bulunan bu 
miizenin kaptsmda 
ibrani dilile yaztl -
mi§ bir tabela var
dJr. Miizenin sahibi 
ve ziyaretc;ileri ta -
mamen Yahudidir. 
Musa kavmine men 
sub olmtyanlar bl' Jl!I!lltmn~~')..JIJJHif 
miizeye giremez. 

Miizenin as1l ga· 
rib taraf1 ic;inde bu
lunan e§yadtr. Mii
ze denince akla ta
rih ~e tarihi eserler gelirse de, Mars11ya
dak1 Yahudi miizesi, bu hususta dun -
yamn biitiin miizelerini geride bnakm1~, 
tarihin ic;inde geriye dogru yaman bir 
hamle yaparak asrrlarm karanhklanm 
delmi§, yeryiiziinde iz btrakmadan kay
bolan devirlere dahp onlarm bakiye -
ler.ini toplamJ§, Fransaya ta§lffil§tlr. 

Bu miizede mesela Hazreti Ademin 
incir yapragmdan oriilmii§ kemeri, tu -
fandan sonra, Hazreti Nuha, sularm c;e
kildigi miijdesini getiren giivercinin ag
zmda ta§rdrgt zeytin dah; Hazreti Yu
sufun, karde§i Biinyaminin heybesine 
sakladt~ gilmii§ kupa; Hazreti Siiley -
manm havalarda dola§an me§hur tahtl, 
neler yok, neler. 

Marsilya miizesinin sahibi, anla§th -
yor ki, diinya miizelerinde mevcud ol
rntyan, olmasma da ihtimal bulunmtyan 
ne varsa hepsini icad edip kendi miize -
sine yerle~tirmek merakmda bir ac;Jk
goz. Eli degmi~ken Hazreti Havvaya bir 
be§ik, Nuhun gemisine bir uskur, Mihri 
Siileymana da bir istampa uydursaydJ! 

Buna degmi§, 

Buna degmemi§. 
Nasraddin Hoca

nm frkraSl malum
dur. Bir y1gm kar
puzun i<;inde yene -
cek gibi tatl1 bir ta-
1e bile bulamaym -
·a, hepsini yerden 
,rere vurmu§, son -
ra da, buna deg -
mi~, buna degme -

mi~ UJye brrer birer kesmi~, yemi~. 
Amerikah milyonerlerin buna ben -

ziyen bir maceras1 var. 
1929 senesinde, Amerikay1 kokiinden 

sarsan borsa iflaslarmdan sonra, r:;lika
godaki Union Clubiin, her biri birka<; 
defa milyoner olan azasr, kuliibiin sa
lonlarmdan birinin duvanm, krymeti 
siftra inen eshamla kaplamr§lardr. Pek 
eglenceli ve yerinde bulduklan bu zeka 
oyunu neticesinde, duvarlar bir milyon 
dolardan fazla ktymet ifade eden es -
hamla ortiilmti§tii. 

Aradan hayli zaman gec;ti, buhran a
zaldt, piyasa ve borsa vaziyeti diizeldi, 
degeri ebediyen hi<;e indi samlan es -
ham da bu arada yava§ yava§ yiikseldi. 

~imdi, Union Clubiin me§hur salo -
nunda, her gun birkac; milyonerin kty -
metli duvar kag1dlanm zedelemeden 
yerinden sokmege ugra§tlgl goriilliyor! 

Canlr heykel: 

Harbden onceki 
nesillerin nev'i §ah 
sma munhastr pe -
dagog chamm ne -
nelerh ve anneleri, 
c;ocuklanna tatbik 
ettikleri terbiye 

sistemi meyanmda 
cumach, cbac1 ba
ba•, chiilliirn• gibi, 
sadece ahengi bile 
yiirekleri titretme 
ge kafi gelen kor 
ku vas1talarmm 
hepsini basbracak kadar korkun<; bir 
tehdid kullamrlard1: 
Ta~ kesilmek! cZamane• c;ocuklan 

ne alemdedir, bilmem; fakat 0 dedigim 
devirde, her c;ocuk, Sultanahmed mey -
damndaki dikili ta§l, anasma, babasma 
pay veren yaramazlarm ta~ kesilen vii
cudlerine mahsus bir me~her diye bel

lerdi. Hiyerogliflerin esrarh manalarl -
m, nenelerimiz, i§te bu kadar korkulu 

~ekilde tahrif eder, bizi tirtir titretir -
lerdi. 

Amerikadan gelen bir habere gore, 
18 ayhk minimim bir krz c;ocugu, bu 
manas1z tehdidin tahakkukunu and1nr 

bir §ekilde, garib bir hastallf:a ugramJ§, 
yava§ yava~ ta§ kesilmege ba§lami§hr.' 

Bu hastahga •tedrici kemikle~me• is

mi veriliyor. Yavrucak, hie; Isbrab ver _ 

miyen fakat tedavisine de imkan ol _ 

m1yan bu miithi§ hastahga tutuldugu _ 

nun, tabii, farkmda degil. Lakin, son 

giinlerde arbk kafasrm <;eviremez ve 
kolunu k1mtldatamaz olmu§tur. Tedavi 

eden doktorlar, bir iki ay sonra, biitiin 
vucudun kemikle~ecegini ve c;ocugun 

ta§ gibi kaskab kalacagrm soylemi§ler -
dir. Canh bir heykel gibi! 
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lngiltere um:idburnti ife 
K1 hns1 tahkim ediyor 
Malta ve iskenderiye iisleri gozden dii,tii, 
'imdi bu iki yerde muazzam askeri iisler 

ve tahkimat viicude getiriliyor 

Kaptavnda Elizabet limam plajz 
Krbns h~susi muh~.birimiz ftalyan -1 3 - T ayyare ini§ istasyonlannm l{tlf 

Habe§ harb1l~ taha~dus eden fevkalade rrsta §imdiki halde mevcud olu§U. 
ahval d?l~y1srle 1nglltere . Miistemlekat 4 - Hava hiicumlarma kar§l tab1 

N~zaretr.m~ ~~mta tahk1mat yaphra- miidafaa vesaitinin ve iklimin de yeni ~~· 
cagrm bJ!drrmr§h. ker talim ve terbiyesine son derece miisJ: 

Adanrn cografi ve sevkulcey§i vazi- id olu~u. 
yetile. A~d.eniz m~nta~asmdaki askeri e- Krbnsta alman tedbirler 
hemmryetrm §ematrk bir tarzda kayid ve D'~ t ft h A . 'hb •I . 1ger ara an usus1 rsh arahml• 
tesb1t eden bu yaz1dan sonra, Sunday naz I' 'It h"kA · k" ~kdt 
P

. · 1 7 h · . . aran ngr ere u umeh, §ar 1 """ 
1ctona , azuan tanhh sayrsmda n1'z 1 1 · · F'l' t' K d.. k .,. 
S l

"h' h f'ld mese e ermm, 1 rs m, u us 1yaw 
« a a ryettar me a 1 en» kaydile Mal- Jar b d d · · · ;, .. d" rmn u a aya a s1rayet etmemes1 ly" 
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- f e)~ ar 1010 d a§ amasiie n - !imam bulunan Limasol kasabasmda a!' 
81 e~el ."kt ta by'a' darabs~n a k' I hasrl olan keri miifrezelerle deniz efradr yerle§tf 
gergm l en m e, IT va It er askeri ve 'I k d' 
b h • I k b' .. l n me te rr. 

a n par a 1r us o an Maltanm ftal- 0 .db .. .. 
· 'lA hd'd· 1 ' m1 urnu ussu yan rstr as1, te 1 1 a hnda bulunmasrdrr 

. Salahiyettar mehafile men sub biiylik Daily Expres yazzyor: 
b~r grup hiikumete miiracaatle gerek de- Cenubi Afrika Miidafaa Nazm Os' 
mz, gerekse kara ve hava kuvvetlerinin wald Pirow lmparatorluga aid gayet mU· 
M It d k Jd 1 him bir bahri plam miizakere etmek U· a a an a m arak Krbnsta tesis o- · 
lunacak bir iisse naklini teklif edecektir. zere lngiltereye gitmi§tir. 1''-•' 

Masral (2) milyon /ngiliz lirasr Afrika istasyonlan kumandam ... ,. 
y I Vis Amiral Sir Edward Euvans tar-'· 

api an tetkikat neticesi boyle bir tek- fmdan <;izilen bir plan mucibince Kar 
!if ciddi muhalefetle kar§rla§mlyacak- kolonisindeki Umidburnu ~ehri Singaput 
hr. Esasen teklifi yapacak olan grup d d h b"' ··k b' f an a a uyu If iissiibahri haline gt 
nii uzlu meb'uslarla yiiksek riitbeli me- tirilecektir. 
murlardan miite§ekkildir. 

Miizakerelere i~tirak eden yiiksek ve 
salahiyet sahibi bir memur; Sunday 
Pictoriale ~u sozleri soylemi§tir: 

«- Birkac; aydanberi aramrzda mii
zakeredeyiz. Hiikumete, ~ark iissiiniin 
K1b.nsa nakli hususunda yapacagrmiZ 
te~bflerde .g.oste.recegiz ki bu ada (2) 
mtlyon lngrhz hrast sarfile diinyamn en 
kuvvetli iissiibahrisi 11aline ifrag ol una
bilir. 

Siiven kanalmm methalini muhafaza 
babmmdan ve Filistine yakmhg1 yii
ziinden Krbnsm sevkulceni vaziyeti 
§iiphesiz son derece elveri~lidir. Magu • 
sa ideal bir limandrr. Limasolun cenu
bundaki Livadya tuz golii ise biitiin de
niz tayyarelerimizi istiab edecek kadar 
biiyiiktiir. 

Son gerginlik esnasmda Maltayt ter -
kederek 1skenderiyeye gitmege mecbur 
olmu§tuk. Fa kat Mtstr yabanct bir mem
leket oldugundan orada bir iis tesis ed~
meyiz.» 

. Bu plana miizaheret edenlerin bir ic;
llmamda uzun miiddet K1bns Valiligi 
yapmr~ olan Sir Ronald Storss da bulun
mu~ ve Maltanm terki halinde Ktbmm 
en ~O:in bir mahal oldugu fikrine i~tirak 
etmr~ttr. 

T eklifin lehine serdolunacak mlitale
alar.l §~ d?rt nokta iizerinde birle~tirmek 
kablldrr kr; bun! ann parlamentoda mii
zaheret gorecegine ~iiphesiz nazarile 

bablabilir: 

I - Masrafm (2) milyon lngiliz li
rasl gibi cok az olu§u. 

2 - Magusa limanmm bilhassa IS • 

lahtan sonra Malta limanmdan daha 
mahfuz ve elveri~li olu~u. 

Mr. Pirow fngiliz nazrrlarile bu pla' 
m miizakere edecek, ve milyonlara ba' 
lig olacak masraf yanyanya taksim oltJ' 
nacakllr. Bu plan mucibince: 

I - Limamn iki mil haricinde buhr 
nan Robben adasmda kara toplannm e~ 
uzun menzillileri de dahil olmak iizer~ 
vasi mikyasta tahkimat yaptlmast. 

z. - Kap yanm adasmm boyununtl 
te~k1l eden mahalden 30 mil mesafed~ 
kain Simons town' da ~imdiki iissiin te1' 
sn. 

3 - Saldanha korfezinin deniz taY' 
yarelerine mahsus bir iis haline ifragile 
tahkimi. 

Boylece Dmidburnu ~ehri bir vakitlet 
tarihte ~arkm kaprst olarak i§gal ettisi 
mevkii tekrar elde etmek iizere bulunU' 
yor. 

Sebeh? Habe§ harbi lmparatorluk 
yollannm Akdeniz veya civarmda c;tka' 
cak bir harbde ne derecelere kadar tehli• 
keye dii§eceklerini bir daha ispat etmi~' 
tir. Hava kuvvetlerinin inki~af1 iizerine 
Malta ve 1skenderiyenin hirer iis olarak 
krymetlerinden bir c;ok §eyler kaybetme' 
sini intac; etmi~tir. 

Habe~ harbindenberi Akdeniz ve Sii• 
vey§ yolile §arka miiteveccih sefainiP 
tonilatosu azalmr§; bin;oklan Kap yo' 
lunu tercihe ba~laml§lardrr. 

Mr. Pirow lngiltere ile §ark araunda 
deniz yolculugunun gitgide Kap tarikma 
inhisar edecegini tahmin etmektedir. 

Mr. Pirow lmparatorluk miidafaasl 
ic;in yalmz Kap ~ehrinin bir tis haline if• 
ragmr degil; ayni zamanda 1 000 pilot 
ve 3000 makinistin gene Kapta talirtl 
ve terbiye gormelerini ileri siirecektir. 

Urfada giizel bir park yapdd1 

Urfa ~Husus) - ~elediye, gec;en YJ.lfahlar ak~am iizerleri hO§ vakitler ge
y~phrdr_gl otel ve smemamn oniinde<;irmektedirler. 
guzel brr park viicude g t' · t· . e Irmr~ 1r. Yukanki resim Urfa otel ve sineJ!la' 

Radyo tesrsah da yapllan parkta Ur-ili~ oniindeki park! gostermektedir. 
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Kollektif siyasetin iflasd 

« Art1k zecri tedbirlerin 
manas1 kalmadt! « 

M. Eden bunu Cenevreye hareketinden evvel 
Avam Kamaras1 huzurunda soyliyecektir. Nevil 
~emberlayn1n nutku menfi tesirler yapb 

tBa~tarat1 1 tnct sal:.ifede I 

Y eni siyasetin esbabl mucibesi 
Londra 13 (A.A.) - Deyli Telgraf 

Yaztyor: 
«Btiyiik Britanyantn, ltalyaya kar~t 

tatbik edilegelen zecri tedbirlerin kalk • 
Inastna taraftar olmak hususundaki ka • 
ran §U pratik dii~iincelerden ileri gelmek
tedir: 

I - Zecrl tedbirlere devam faydastz
dtr. 

2 - Zecri tedbirlerin devamt Habe· 
~istanda statiikoyu iade edemez. 

Deyli Meyl de diyor ki: 
«Umumiyetle zannedildigine gore, bir 

~ok devletler, fngilterenin, ftalya hakkm
daki zecri tedbirlerin derhal kaldmlmast 
hususunda Milletler Cemiyetine yapacagt 
ll1iiracaati teyid etmek arzusundadtr!ar.» 

Nevil Cemberlaynin nutku , 
ve gazeteler 

Londra 13 (A.A.) - Gazeteler, ln
giliz Bakanlanndan Neville Chamber • 
lainm ~ok miihim bir siiylevile yeniden 
ortaya ahlan zecri tedbirler meselesini 
llzun uzad1ya mevzuu bahsetmektedir. 
Bu hususta ne§redilen makalelerin ba, -
hklarmdan bile zecri tedbirlerin nihayet· 
lenecegi tahmin olunmaktadtr. 

Times diyor ki: 

<<M. Neville Chamberlainm soylevine 
Verilen ehemmiyet, arkada§larma dam§ • 
Inadan onu haztrlamt§ alan Bakanm ni • 
Yet ve maksadmt her halde a§maktadtr. 
Buna ragmen bu soylev, lngiliz hududla· 
rtntn gerek d1§mda, gerek i~inde menfi 
bir teessiir uyandtrmt§hr.» 

Londra 13 (A.A.) - Times gaze· 
tesinin Paris muhabiri diyor ki: 

«F ransiZ resml mehafilinin kanaatine 
g?~e, Neville Cemberlaymn nutku ln • 
gtltz hiikumetinin Avrupanm uzak mm· 
takalannda sulhun idam~si mes' uliyetin
den kendisini kurtannak ve menfaatini 
Yalmz F ransa ve Belc;ika hududlanmn 
garantisinde aramak arzusunu gostermek
tedir.» 

Daily Telegraph diyor ki: 

«ingilterenin Cenevrede zecri ted
birlerin kaldtnlmasmt teklif etmesi muh
temeldir. ingiltere, zecri tedbirleri gay
riameli bulmakta ve bunlarm kaldmlma
stmn Habe~istanda eski vaziyetin geri 
donmesi neticesini verebilecegini sanmak
tadtr. lngilterenin Cenevrede boyle bir 
teklifte bulunacagt heniiz kat'ile~mi§ 
olmamakla beraber kabinenin nafiz aza
lanndan bin;ogu bunun en dogru ve dii-

riist bir yo! olacagt kanaatindedirler. E
sasen zecri tedbirci memleketler cephe
sinin gittik~e kuvvetini kaybetmekte ol -. 
dugu goziikmektedir. Milletler Cemiyeti 
siyasetini giitmekte olduklanm soyliyen 
birc;ok memleketlerde !talyan mallan go
ziikmege ba&lamt~ttr.» 

Morning P.~st ise diyor ki: 
«Cenubi Gal eyaletinde sec;icileri bu

lunan partilerin hepsi zecri tedbirlerin 
kaldmlmasmt tavsiye edeceklerdir. Ciin
ki.i ltalyaya yaptlan komiir ihracatmm 
durdurulmast neticesinde bu memlekette 
sefaleti fazlala~ttrmt~tlr.» 
ltalyan gazetelerinin miitalealart 

Milano 13 (A.A.) - Corriere Della 
Sera diyor ki: 

«M. Neville Chamberlainm nutku, 
zeori tedbirler cephesine vahim bir darbe 
indirmi~tir. ltalya, gayet sakin bir halde 
vaziyetin irf(i~afmt beklemektedir.» 

Gazeta Del Popolo diyor ki: 
«Neville Chamberlain a~tk surette 

konu~tugundan ye yolu degi~tirme zama· 
m geldigini bildirdiginden dolayt §ayam 
tebriktir. Bu, Cenevrenin kollektif emni -
yet politikasmm sonu telakki olunabilir. 
Bu politikanm tesirsizligi arhk tamamen 
pratik alanda meydana ~tkmt~hr.» 

Ameri.ka kendi istedigi gibi 
karar verecek 

Nevyork 13 (A.A.) - Resmi me • 
hafiller, Amerikanm ltalyaya ve Habe • 
§istana kar§t ambargoyu kaldmp kaldtr· 
mtyacagt meselesi hakkmda Milletler 
Cemiyetinden ve Avrupa devletinden 
miistakil olarak karar verecegini bildir • 
mektedirler. 

Baron Aloizinin bir mektubu 
Cenevre 13 - M. Avenola gender • 

mi~ oldugu bir mektubda Baron Aloizi, 
La Haye beynelmilel adalet divanmda 
Almanyah M. ,Sukinzle Amerikalt M. 
Kelegoun yerlerine iki hakim intihabt • 
mn bu aym otuzundaki toplant!Sinda de· 
gil, 30 eylulde akdedilecek fevkalade i~-
tima ruznames:nde mukayyed bvlunmak 
laztm gelecegini bildirmi~tir: 

Milletler Cemiyeti mehafili bu ihtan 
pek manalt bulmakta ve bu suretle, 30 
haziran toplanttsma i~tirak etmiyecek o
lan ltalyanm 30 eylul i<;timamda haztr 
bulunaca~mt iimid etmektedirler. 

lngilterenin Adisababa el~isi 
Londra 13 (Hususl) - Adisaba • 

badaki !ngiliz ekisi Sir Sidney Bartley 
gelecek hafta mezunen Londraya gele

cektir. 

Alman iktisad Nazir1n1n Belgraddaki temaslar1 
• . · ' Ba1tara!t 1 lnct s~n.tt~d~l lla§ma, karst!tkh ekonomik miinasebetle
Yent ekonomtk metodlann tatbtktm Jste· rin inki§afma biiyiik mikyasta hizmet e-
rnektedir. decektir. 
. Bu noktai nazar, Almanya, ticaret Belgradda bana kar§t gosterilen dost-

styasetinde bazt degi~iklikler yapmt§ ve c;a hiisnii kabulden dolayt medyunu ~iik
bu degi§iklikler neticesinde Almanya bu- ramm. Suna emin olabilirsiniz ki Alman
~iin, miitekabi!iyet esast dahilinde, vak· yaya gelecek olan Yugoslav ekonomisi 
hie geni§ ticaret miinasebetleri idame et- miimessilleri de Almanyada ayni dost~a 
Inedigi bir ~ok memleketlerle gittikc;e hiisnii kabulii goreceklerdir.» 
artan bir ticaret miinasebeti haline gir • Dr. Saht, Belgradda bir Alman ban
Ini§tir. Bu memleketler arasmda Yugos- kast kurulup kurulm1yacagl hakkmda 
lavya da vardtr. Yugoslavya ile Alman- sorulan bir suale ~u cevabt vermi~tir: 
Y~ntn ~illi ekon?~i.leri . §~~am memnu· «- Y apt1g1m konu~malar esnasmda 
ntyet bu surette bmbtrlenm ttm~m e.tmek- bu meseleye de temas edildi. Yalmz bu
te ve miibadele iimid edilmedtk btr ge- raya geli§imin sebebi bu degildir. Esasen 
ni§lik iktisab eylemektedir. bu hususta kat'i bir karar da almmadt. 

Diinya matbuatmdan bir ktsmmm ~e- Bu meselenin miistakbelde halli ~ahsi te· 
nubu ~arki Avrupasmdaki seyahattm •ebbiise aid bulunmaktad1r.» 
hakkmda yapt1g1 tefsirler tamamen mana- General Goring diin Belgrada geldi 
$tzdtr. . . 

n I dd b I d v "ddet zar • Pans 13 - Vtyanadan gelen haber-oe gra a u un ugum mu l .. p . . 
f1nd h 'k' t f d Yugoslav . AI- ere gore, rusya BaFek1h General Go-

a, er I I ara In a ' y· d " kk' ' 
rna h' .. b tl · · daha ziy;~de rmg, 1yana an mutene tren ge~mt§ 

n caret munase e ennt B 1 d · · · ik' .. d b · 
geni§letmek arzusunda bulunduklartnl bii- vBe I e gra a gJtmt~ttr. t' gun en en 

Y"k b' · tl .. h d ettim e gradda bulunan Alman kttsad Na • u 1r memnumye e mu~a e e · D c:: .. . . 
Y I d I d I 'I ptlgvlm te- zm r . ..,aht bugun tayyare tie Atmaya 

ugos av ev et a am an e ya h k d k . 
I k Y • are et e ece hr. 

lllas ardan dolayl c;o memnunum. ap 
bgtm konu~malarm hic;bir siyasi mahiyeti Bir hafta it;inde iki Alman nazmmn 
Yoktur ve Yugoslavyay1 z.iyaretimin he- Belgradt ziyaret etmesine siyasi bir mana 
defi yalmz ekonomik menfaatlere yardtm verilmektedir. Almanyamn Yugoslav ~ 
etinektir. Almanya ile Yugoslavya ara· yayt, F ransadan aytrarak kendi tar aft -
stnda tedive &eraiti bakkmda yap1lan an· na <;ekmek istedigi istidlal edilmektedir. 
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l'icaret Odas1 bir anket a~h 
lpekli kuma§larm kalitelerinin tanzimi 

Ve enlerinin tahdidi iizerinde yaptlan c;a
It,Inalar biiyiik bir alaka uyandtrmt§tu. 
Aynj i§ iizerinde §ehrimizdeki alakada~
larla temasta bulunmak iizere Bursa Tt
caret Odas1 reisi Rii§tii de §ehrimize gel
t:niuir. 
. Bursa ipekli sanayicileri ile fstan.bul
daki fabrikatorlarm ipeklilerin enlert ve 
grarnajlan hakkmdaki noktai nazarlan
ntn ayni oldugu anla§tlmaktadtr. 

Ticaret OdasJ alakadar fabrikatorlar 
l.rastnda bir anket a~m1~hr. Bu ankette 
\1 ekaletin sordugu sualler sorulmaktadtr. 

Adapazar1 Muallimler Birli· 
gi feshedildi 

Adapazan (Hususi) - Adapazan 
Muallimler Birligi, memleket kiiltiir ha
reketlerini sinesinde tophyan Halkevi dt
~tttda ayn <;ab~manm liizumsuzlugunu 
giirerek, kendi kendini feshefmi§ ve 
Halkevi ailesine kattlm1~tlr. 

Gene muallimlerimizin, bu iyi gorii§ 
ve hareketleri, cidden yerinde olmu~tur. 
Adapazan Halkevi, iyi t;ah~mast t<;m 
kendisine kuvvet veren muallimlerin de 
i§tirakile, iilkiisii yolunda daha fayda!t 
ve htzlt hamleler yapmaga hazirlanmak
tadtr. 

Badoglioya •• gore 
Habe,Ierin silahdan 

tecridi laz1m ... 
I Ba~ tarat• 1 tncl sah!fede 1 

tirmege, maden i§letmege en elveri~li 
olan yerleri tesbit etmek icab eder. Bii
tiin bunlar eksperler tarafmdan uzunuza
dtya tetkikat icrasma ve zamana muh
tacdtr. Senelere, bir t;ok senelere ihtiyac 
vard1r. Acelemiz yok. Y aphgtmtz i~i iyi 
yapmak istiyoruz. Ekseriya, bazt miis
temlekelerde, ~;ah§an halkm karmakart
~~k <;ullandtgmt, arzularma uygun arazi 
bulamad1klanm ve sukutu hayale ugraytp 
geri donerek, arazinin admt haks1z yere 
kotiiye c;tkardtklarmt mii~ahede ettik.» 

Mare§al Badoglio, sozii idari sahaya 
naklederek §iiyle devam etmi~tir: 

«- Ayni zamanda, orada mevcud 
bulunmtyan namuslu bir idare, yerliler i
c;in mektebler ve sthhiye servisleri tesis 
edecegiz. Halk1 maglub ettik, ~imdi de 
ikna edecegimizi kuvvetle umuyoruz, he, 
1talyan aleyhtarltgmm merkezi vazi
fesini gormii~ olan Sao Vilayetinden 
ba~ltyacagiZ . .Simdiye kadar Saonun nii
fuzu altmda bulunan oteki vilayetler, 
bize memnuniyetle iltica edeceklerdir, ez
ciimle Galla, Gocam ve cenub vilayetle
rile cenubu garbi vilayetleri.» 

Mare§a] Badoglio, Habe~istan sefe -
rine i~tirak eden 500.000 askerin daha 
ne kadar miiddet orada kalacag1 sualine 
§U cevabt vermi§tir: 

«- lmkan hast! oldukc;a bu efradm 
miktan tedricen azalt1lacakhr. Bir miid
det sonra efradm ana vatana iadesine 
ba§hyacagtz, fakat once memlekette 
mutlak bir emniyet ve asayi§ temin etmek 
mecburiyetindeyiz. Kendi isteklerile kal
mak istiyenler bittabi kalabileceklerdir.» 

Muhabir, Habe~istanda bulunan ltal
yan askerlerinin, ingiliz Sudanma ve 
F ranstz Somalisine taarruz etmek arzu
!art gosterdiklerinden bahsederek bu ef
radm, bu baktmdan bir tehlike te~kil 
edip etmedigini sormast iizerine, Mare
§al Badoglio demi~tir ki: 

«- Bu derece c;etin muharebeye gi -
ren insanlan bir part;a mazur gormeli, bu 
sekildeki gevezeliklerini bagt~lamahdtr. 
Zafer insam sarho~ eder ve arhk biiti.in 
diinyayt yutmaga kadirmi~ vehmini u
yandmr. Miisterih olunuz. hadise t;tkmt
yacakhr. ltalyan askeri en disiplinli as
kerlerdendir.» 

Muhabir, en son sua! olmak iizere, 
italyanm yeni hamladtgl rivayet edilen 
seferberligin ne dereceye kadar dolru ol
dugunu sormus, Mare~al Badoglio, bu
na da ~u cevabt vermi~tir: 

«- Hic;bir seferberlik hamlamtyo • 
ruz. T aarruzi mahiyette bir hareketimiz 
yoktur. ,Siiphe yok ki ordumuz her ihti
male kar<t haz1r bulundurulmaktadu ve 
icabmda-kendini miidafaa edebilecek • 

tir. 
Hepsi bu kadar, sureti kat'iyede bun-

dan ibaret.» 
~------Av derileri hakkmdaki 

§ikayetler 
Av derilerimizi alan bazt memleket -

Jerden yaptlan §ikayetler iizerine Tiirko
fis, derilerimizin daha iyi §ekilde ihract 
ic;in tedbirer almaga t;ah§maktadtr. 

DUn davet edilen av derisi tacirleri ve 
ihracatc;tlan Tiirkofi~te bir toplanh yap
mtslardtr. Bu toplanttda derilerimizin 
noksan taraflan tesbit edilmi~. bilhassa 
bt~ak yarast, iyi muhafaza edilmemek gi
bi vaziyetlerden dogan noksanlar iize 
rinde gorii§iilmii§tiir. -·-40 saat mesai meselesi 

Cenevre 13 (A.A.) - Beynelmilel i§ 
bi.irosunda, Amerika patronlar delcgesi, 
haftada 40 saat c;ab~ma usuliiniin Arne· 
rikada i§sizligc az ~ok kar~t geldigini ve 
i§9ilerin vcrimleri daha iyi bir hale gel
digi it;in, maliyet fiatlarmda da nazari 
hesablar nisbetindc bir yi.iksclme ol -
madt~m soylcmi§tir. i§c;ilcre ilave ola
rak verilen mezuniyetler baz1 endi.is -
triler de biiylik bir inki§afa imkan vcr
rni§tir. 
Pariste, almanca bir gazete-

de meslek istihalesi 
Paris 13 (A.A.) - Vossiche Zcitungun 

sabtk ba~muharriri M. Georger Bern -
hardt tarafmdan tesis ve idare edilen, 
nazi aleyhtan Pariser Tagcblatt gaze -
tesi Fransa ile yabane1 memleketlerc st
gmmt§ nazi aleyhtarlarmm orgam ol -
maktan c;tkml!) ve di.inden itibaren ye -
rini JJ_ariser Tages· Zeitung admdaki 
ba§ka bir gazeteye terketmi§tir. 

Bu hadise, gazetcnin sahibile, Alman
yamn Paris elc;iligi matbuat ate§esi dok
tor $moltz arasmda gec;en miizekcrele -
rin neticesidir. 

Gazetenin imtiyaz sahibi M. Poliakof, 
halen Ncvyorkta bulunan M. Bern -
hardta, Pariser Tageblatta yeni bir is -
tikamct vcrmek istedigini, badema bu 
gazetenin Hitler rejimine kar§t daha 
mlisaid bir hath harcket takib edecegini 
ve binnctice kendisine yol verdigini bil
dirmi§tir. 

Gazetenin tahrir heyeti bu karardan 
haberdar olur olmaz hemcn terki va -
zife ederek, di.inden itibaren Pariser Ta
ger Zeitung namile ve gene M. Bern -
hardtm idaresi altmda yeni bir gazete -
nin ilk saytstm ~tkarmt~br. 

En biiyiik elmas 

Bulanlarm felaketine se· 
beb oldu ve sa ttlamad1 

Cenubt Afrika ~iftliklerinden birinde, 
U§akhk ederek, hayabm bin mli§klilatla 
kazanan Reginald Scarlett isminde bir 
adam vardtr. Bugi.in c;iftlik u~agt olan 
bu adam, karde~i Jimle beraber, dun -
yanm en giizel elmastm bulmu~tur. 

1925 senesinde, Jim ve Reginald adh 
bu iki karde~. Liberia c;iftliklerinin bi
rinde c;ah~u·ken Blumfountainde daha 
iyi bir i~ bulmak maksadile, oradan ay
nlmt~lar ve yaya olarak yola c;tkmt~lar
dt. Yanlarmda, bir §inayder ti.ifegi, yi • 
yecek olarak ta bir par~a galeta vardt. 

Arastra avlamyorlar, geceleri, vah§i 
hayvanlardan, o mmtakalarda pek c;ok 
olan yelesiz aslanlardan taha!fuz ic;in 
ate~ yaktyorlardt. . 

Bir aksam, batakl1k arazide 30 kilo -
metroluk' bir yi.iriiyil§ten sonra Demba 
yaylasma geldikleri zaman, muthi~ bir 
ftrtmaya ve yagmura tutularak bir as -
Ian inine stgmmaga mecbur oldular. 
!ne girebilmek i~in, ellerindeki §inay -
der ti.ifegile, indeki bir ~ift aslam kor -
kutup piiskiirtmege mecbur olmu;;lardt. 
Aslanlarm avdeti l'Ptimaline kar§l da ice 
ride ate§ yakblar ve orada sabahlad1 -
lar. 

iki karde§ bu sabahlamamn verdigi ic; 
stkmhsile etraflanm gozden gec;irdik -
leri esnada, magaranm kuytu bir k6§e
sinde, gozlerine bir pmlh ili§ti. Bu p1 -
nltlyt, tek g1izli.i bir aslanm goziini.in pt· 
nlttsl zanneden iki karde§, nihayet, bu
nun bir elmas oldugunu anladtlar. !§te, 
diinyanm en biiyiik ve en giizel elmas1 
bu suretle ke§fedilmi~ oldu. !ki karde§in 
bulduklan elmas 210 k1rathr. 

Bu maceranm feci taraf1 ~udur ki, 100 
ktrattan fazla agtrhktaki ktymetli ta§
larm, bulam zengin ettigi g1iri.ilmil§ §ey 
degildir. 

Bu hadise de boyle olmu§, iki karde§, 
di.inyamn en biiyiik elmasm1 bulmakla 
saadete degil, feH1kete diic;ar olmu§lar • 
dtr. 

<;iinkii, Jim ve Reginald, elmas1 sah -
hga c;tkardtklan zaman, kanunsuz haf
riyat yaptLklan iddiasile hapse atlldtlar. 
Jim, orada, zatiirrieden oldii. Fakat, Re
ginald alb ay sonra hapisten c;tkh ve 
kendisine 6000 lira verdiler. Jimker el
mast, devlet tarafmdan 1927 senesinde 
Londrada mezada c;tkanlmt~ ve 108 mil
yon ingiliz 1iras1 kt'rmct bh;ilmi ~b. Bu 
6000 lira, Reginalde, o bedel i.izcrinden 
ke§if hakkt olmak iizere ondahk diye 
verilmi§ti. Fakat Reginald bu paray1 
c;abucak bitirmi§, §imdi c;alt§tigt c;iftlige, 
liizmetkar olarak girmi§tir. 
, ,Jimker elmasma mil§teri bulunamad1. 
~imdi, bu elmas1 satabilmek iizere, dort 
par~aya aytrmt~lardlr. 

POLISTE 
KENDiSINE ELEKTRiK(:t StiSti 

VEREN JtiR HIRSIZ - Aksarayda 
Lalelide $airfitnat sokagmda 6 numa
rah apartlmanm iist katmda oturan 
Naciyenin diin saat 15 raddelerinde ka
ptst c;almmt§ ve bir adam: 

- Ben elektrikc;i Adilin c;rragtytm, 
demi§tir. 

Naciye, gelen adamm elektriklere ba
kacagml zannederek cbuyurun• demi§ 
ve ic;eri alml§br. Mec;hul adam ic;eri gi
rinci dogru balkon kapLStnl ac;mt§ ta -
ra~aya c;tkarak orada bulunan e§yalan 
toplamaga ba§laml§hr. Bu adamm htr
slz oldugunu anhyan Naciye apartuna
nm pencerelerini a~mt§: 

- .tmdad, htrstz van diye bagtr -
maga ba§lamt§hr. 

Aparttmanm alt katmda oturan mi.id
deiumumi muavinlerinden Sabri he -
men iist kata <;tkmt§ ve Akif admdaki 
htrstzl yakalamt§hr. 

Akif hakkmda Emniyet ikinci §Ube 
miidiirli.igii tahkikata ba§lamt§ttr. 

MiRTADIN 60 LiRASINI A~IRMI~
LAR - Sirkecidc ikbal otelinde yatan 
:;>akir, evvelki gece Galatada Necatibey 
eaddesinde dola§trken sab1kah Mar -
mara Hasan, mavnac1 Mehmed ve Er
meni Mirtada rastlaml§ ve bunlarla ah
bab olarak bir meyhaneye oturmu§tur. 
Meyhanede herkes sarho§ olunca Mar
mara Hasanla mavnac1 Mehmed elbir • 
ligi ederek Mirtadm altmt§ lirastm c;al
mt~lardtr. 

$akir keyfiyeti polise haber vermi§ 
ve sab1kahlar yakalanm1;;hr. 

BiR (:OCUK OTOMOBiL ALTINDA 
KALDI - Anna admda 13 ya~larmda 
bir c;ocuga diin Bogazkesen caddesinden 
gec;en 1098 numarah otomobil c;arpm1~ 
ve c;ocugu yaralamt hr. $ofor kazayt 
yapttktan sonra kac;mt§tir. 

~···---
Y unan partileri anla§amiyor 

Atina 13 (Hususi) - Antivenizelist 
partilerin eskisi gibi ahali partisi bay
ragt alhnda birlel!meleri hakkmda hayli 
zamandanberi cereyan etmekte alan 
miizakcreler neticcsinde §imdilik bu 
birle~menin kabil olamtyacagt, ancak 
ahali ve mint ahali partilerinin mii§te
rek bir siyaset takib etmeleri miimki.i.n 
olacag1 tahakkuk etmi§tir. 

Ahali partisi merkezi umumisinin diin
kii ic;timamda bu vaziyet izah edildik -
ten sonra aym 29 unda parli heyeti u
mumiyesinin toplanarak bu hususta blr 
karar vermesi kabul edilmi§tir. 
' 
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<;;inde japon dii~~nhg1 
japonyan1n eseri imi~! 

Maksad Nankin 
birbirlerile harbe 

ve Kanton devletlerini 
tutu~turup ~imali <;in 

vilayetlerini rahat~a i~gal etmekmi•! 
LBa§tara/l 1 ~net sahttedeJ 

Nankin Cin merkezi hiikumet reisi Mare
§al <;an - Kay - Seke kar§I besledikleri 
kin ve gayzm ayaklanmada esaslt ami! 
oldugunu da gizlememektedirler. Ayni 
zamanda Nankin hiikumetine aid varidat 
kaynaklanm ele gec;irmek te esas gaye -
lerdendir. 

Bilhassa cenubl Kiangsi ve 1935 te 
Nan kin hiikumeti tarafmdan ele gec;i • 
rilmi§ bulunan manganez madenlerini is
tirdad gayesi giidiilmektedir. 

Mare~al <;an • Kay - Sek merkezi 
hiikumet kuvvetlerini sevkulcey§t nokta
lara sevketmi~ ve miimkiin oldugu kadar 
cenub kuvvetlerile temastan ka~mmt~hr. 
Her nekadar cenub liderleri bir dahill 
harbden miimkiin oldugu kadar uzak kal
mak gayesine hizmet edeceklerini ilan 
etmi~ bulunuyorlarsa da Mare§ali mii~ -
kiil mevkie dii~iirmek i~in J apon aleyh -
tarhgmt da bir vesile ittihaz etmekten de 
c;ekinmemektedirler. 

'1-'£.¥-

Harbin sebebleri 
Deyli T eigrafm Hon - Kong muha -

biri yaztyor: 
Kivangsi kuvvetlerile temasta bulunan 

ecnebi bir muhabirin temin ettigine naza
ran cenubi Cinde bir milyon insanm bir -
birine girmesini intac edecek bir dahili 
harbe her an intizar laztmdu. Bu hareket 
merkezl (:in hiikumetini J aponyaya kar
~~ koymak i~in Kivangsi ve Kivangtung 
vilayetleri tarafmdan tertib olunan bir 
planm tatbikmdan ba~ka bir$ey degildir. 
Merkezi hiikumete sad1k Hunan vilaye-

<;ocuk Esirgeme 
kongresi toplandt 

I Ba~ tarat• 1 tnct saht/edel 
TirnJZI daha c;ok sevindirecegini kaydet -
tikten sonra murak1b Refet Karadeniz 1 

ve doktor Orner Vasfinin c;ok a~tk ve an
layt~lt bir ~ekilde yazdtklan hesab rapo· 
run dan bahsetti ve: «Omid ediyorum ki 
bu hesab raporunun dikkatle okunmast 
cemiyet hesablannm nekadar temiz ve 
usullere nekadar uygun oldugunu biitiin 
memleketin g1i7ii oniinde canlandtracak
tlr. Varidahm tahminden fazla tahakkuk 
ettirmi~ masrafmt da idare etmek husu -
sunda biiyi.ik muvaffakiyet gi:istenni~tir. 
Haytr cemiyetlerinde hesabm saglam o
lu~u bu cemiyetleri kuran fikrin memle· 
kette kokle mesi i~in en ziyade laztm 
olan ~eydir» dedi. 

lnonii sozlerini Kurumda c;alt~anlara 
te~ekkiir ederek siddetli alkt§lar arasmda 
bitirdi. . 

GONON BULMACASI 
~ ~ ~ o t1 I ~ w lll 
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tine taarruz ve J aponyaya miistakillen 
ilam harb ~ekilleri hep merkezl hiikume
ti Japan itilasma mukavemete sevketmek 
gayelerini temine matuftur. 

Harb evvela Kivangsi kuvvetlerile 
merkezi hiikumet ordusu arasmda ba,h -
yacakhr. 

Kivangtung eyaletinin talihi harbin 
Kivangsi kuvvetleri lehine diiniinciye ka
dar bu harbe seyirci kalacagma inanmak 
i<;in elde mevcud sebebler vardtr. Tukien 
vilayetindeki 300,000 ki§ilik Nankin hii
kumetine sadtk kuvvetlerin Kivangtung 
lizerindeki tehdidkar durumlan da naza
n itibara almmak icab eder. Bu ~artlar 
altmda Kivantunglulann kuvvetlerini da
gttmaga cesaret edemiyeceklerini tahmin 
yanh~ olmaz. 

Kivangsi kuvvetleri Kunanda merkezi 
hiikumet ordusile temasa ginnek iizere 
bulunuyorlar. Nankin ordusu bu havali
de yanm milyon olarak tahmin edilmek • 
tedir. 

Kivangsi kuvvetleri galebe <;aldtklan 
takdirde Kivantung kuvvetlerinin T u• 
kiene hiicum edecekleri muhakkakttr. $a· 
yed maglub ~tkarsa Kivantunglular Nan
kinle ayn bir sulh yapmak isterken ara -
daki ihtilafta seyirci kaldtklanm iddia e· 
deceklerdir. 

Kantonda deveran eden §ayialara na• 
zaran J aponlar Kivangsinin J apon a • 
leyhtan propaganda 1m gizliden gizliye 
te~vik etmektedir. Bundan umduklan 
fayda Cini dahili barb sardtgt esnada §i
maldeki gayelerini daha kolay elde et • 
mrkten ibarettir. 

<;ok ~ah~kan bir miivezzi 

Malkara (Hususi) - Trakyanm bu 
ko§esinde, Cumhuriyeti karilerirnize u
la~ttran miivezzi kiic;iik Ha§imi, haya • 
tim almmn terile kazanmak istiyen 
genclerimize, takdim ediyoruz. 

Bu gene resimde goriildiigu gibi kol~ 
tugunun altmda gazetelerle geceyan _ 
Ianna kadar oteye beriye ko§makta ve 
fakat kimsenin eline bakmadan gec;inip 
gitmekte, hatta ailesine bile yardtm et
mektedir . 

Istanbul Borsas1 kapanl§ 
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6 •I 1•1 I I I I I I 
7 - I I I I 1•1 I 1- 1- PARALAR 

s 1 I I I 1•1 I I 1•1• All~ 
----------------------------------------------------

~~-1-1 I I l•lliT_ I _ ~ ~~~~ ~~~:so 
10 1111•1 I 1- l.lJ_j_ 20 Franstz Fr. 163.60 

20 Llret 190. 
Soldan saga: 20 Belcika Fr. 80. 
1 - Tab!atln bu mevs!mde biiriindiigii 20 Drahm1 21. 

renk, gokiin rengi, 2 - Karteytirma.k. 3 - Ko- 20 isvicre Fr. 810. 
yunlarm otladtgl yer, onunla yiiriiriiz. 4 - 20 Leva 22. 
Tarladakl bug.day mahsulii, blr blnek hay. 1 Florin 82

• 

vam. 5 • S!rke ve zeytinyaglle yaptltp ye- 2~ ~~~~~~~ Sl. ~: 
mekle birlikte yen!r. 6 - Tahrl§ etmek. 7 • 1 Peceta 14. 
Qocugun diinyaya gelmesl, kur~un veya bl- 1 Mark 28. 
c;akla viicudde ac;tlan dellk. 8 - cemaatle 1 Zlott :!1 
namaz ktld1ran ktltcm mahfazast. 9 - To. 1 Penlcti 22: 
kat, rusc;a •evet'•. 10 - Qok taneU blr yeml~, 20 Leva 13. 
el vurularak c;alman alaturka. mus!k! aleti. 20 Dinar 4.8, 

Y k d - 1 Yen 32. 
u an an a~agtya: 20 isvec kronu 31. 

1 - B!r §eYI c;!gneyip mldeye giic;iirmek, 97· · 1 Tiirk altm1 o. 
yemeiU onunla c:;igneriz. 2 - InadCL blr hay- _LBanknot os. B. 213. 
van, degnek, 3 • Fena adam, kasavet. 4 -

Sat1' 
632. 
125.50 
166 
195. 
84. 
23.50 

818. 
26. 
84. 
88, 
24, 
16. 
ao. 
23. 
24. 
16. 
62. 
54. 
83. 

976. 
244.. 

Blr §eYl herkese blldlrmek, yanan blr ~eyln <; E K L E R 
tuterl'k c;tkardJgt §ey. 5 - •De• nln ktsal.l ~------....;;,.-rA7c;':':l1':"1-~-~---1 1 
ttlmt:jl, viicudiin ya~ yerlnde !eke btrakan Londra 633.25 ~~~~~ 
riizgar, eskl Mtsnltlarm en biiyiik mabu- Nev Yok 0.7939 0.7919 
du. 6 - Uydurma hlkil.ye. 7 • Rakl, llyakati Parl.s 12·06 12,08 
olan. 8 _ Eski Yunan!standa ya~amt~ Tiirk- Mllano 10.0750 10.05 
lt"r!n re!sler!, !mdad lstlyen blr adamm Briiksel 4.6!366 4.6850 
tekrar ett!~l kellme. 9 _ S1raya dlzllml~ At!na 8~:!g76 ~:~~i~ 
nakUye va.sttast, cdahb n!n ktsaltilmt§l. Cenevre 63.1582 
10. Dumandan hastl olma k!r, yelkenll ve- ~!~~erdam 1.1745 
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ya motiirlli biiyiik kay1k, ba~Ifllama. Pra2 19,264o 19.1161:! 
Evvelhi bulmacanm halledilmif ,ekli Vivana 4.1937 4.1932 

Madrid 5.8225 o.8080 
~ • o tS 7 :l \1 tn Berlin 1.9730 1.9680 
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Varsava U937 4.1832 
. Budaoeste 4.302[) 4,2920 
• Blikres 108.68.0 107.4167 
' Bellrrad 35.0525 34.D655 
I Yokohama 2.68!l0 2.6828 
Mookova 24.924.1 24.9866 
Stokholm 3,0GJj 3.0:'150 
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KLOPEDi.ll 
Y alniZ biiyiiklerin degil, ~ocuklar1n da en 

biiyiik yardlmCISI ve dostudur. <;iinkii: 

HAY AT ANSiKLOPEDiSi 
Onlar1n suallerine cevab verir 

taruhr. 

<;ocuklarm 
diinya hakkm -
da iigrenmck is
tcdiklcri biiti.in 
suallerc ccvab 
vcrir. Onlara 
yeri, giikii, de • 
nizlcri, karalan 

Onlar1 uzaklara goliiriir 
<;ocuklari 

diinya etrafm -
da seyabnt etti-
rir. Onlnra giir· 

Okuma zevkini arhnr 

ba§ladimiydi, zevkinc 

Ansiklopedi • 
nin bol resimli 
sahifeleri onun 
mcrakm1 g1d1k· 
lar. Onu okuma· 
ga vc ara!!hrma 
ga siiriikler. Bit 
defa okumaga 

doyamaz. 

Derslerinde ona yard1mc1 olur 
Hayat Ansik

loped isi, l:OCU • 
gun mckteb s1 • 
ralarmda en bii· 
yiik yardrmc1 · 

mcdiklcri, bil · s1du. Okudugu 
mediklcri mcm- biitiin dersleri 
Ickctlcri tamtu. orada mufassal 
Diinya hakkm · ve miikcmmel bir surette bulabilir ve 

da yeni yeni §eyler iigretir. 

Onlara her,eyin SlffiRI ogretir 
<;ocuklarm 

kafalan i~Icr. 

Onlar her §cyin 
s1rnm iigrcn • 
mek ister. An • 
siklopcdi onla • 
nn tcccssiisle · 
rini tatmin e • 

tier, arachklar1 malfimatl veri!'. 

derste hocay1 da diger arkada§larml da 
~a~rrtacak bilgi sahibi olur. 

Onun alakas1n1 geni,letir 
<;ocugunuza 

ycni ~eyler giis· 
tererek, yeni 

, ~eyler iigrcterek 
onun ufkunu 
geni§lctir. <;o • 
cugu mcklebde 
ve hayatta di • 

magan daha kuvvetli yapar. 

Coeuiunuza vereceginiz en iyi hediye HAY AT ANSIKLOPEDiSt dir. 
Coeuiunuzun derslerini,ve imtihanlarJni muvaffakiyetle hazulamasl· 
nt iatiyoraantz mutlaka evde bir HAY AT ANSIKLOPEDISI bulundu
runuz. Ansiklopedi evin en ktymetli hazinesidir. 

Hayat 
Ansiklopedisi 

Hayat Ansiklopedisi biitiin bilgi §U

belerini bir araya tophyan bir eser
dir. Miindericatm1 bilgi itibarile tas
nif edersek, il:inde biitiin bu ilimleri 

bulabilirsiniz: 
Antrpologya 
Arkeologya 
Astronomi 
Fizik 
Kimya 
Cografya 
Tarih 
Edebiyat 

· Giizel San'atlar 
Mimari 
ltesim 
Heykeltra§hk 
tkhsad 

Maliye 
Hukumet 
Felsefe 
Ahlak 
Sosyologya 
Siyasi bilgiler 
Din 
Hayvanlar 
Nebatlar 
Ticaret 
Hesab 
Musiki 
Ve saire .. Ve saire. 

Hayat Ansiklopedisini 

Nasd alabilirsiniz 
Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir, 
On cildi birden alanlara fiatl otuz 

liradtr, 
Perakende alanlara bir cild 35.0 ku

ru~tur, 

Ciizleri perakende almak istiyenle
re behcr ciizii 25 kuru§tur. 

Muallim, memur gibi bulunduklan 
miiessese veya muteber teminat ve
rebileceklere Hayat Ansiklopedisi tak
sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi
rinci taksit 15 liradtr. Geri kalan 20 
lira teminat gosterilmek §artile, ayda 
ii~er lira taksite baglamr. 10 cild ic;in 
posta iicrcti aynca 250 kuru§tur. 0-
nuncu cildin posta Ucreti 25 kuru§tur. 

Acele ediniz 

Elimizde pek az tak1m 
vardtr. Acele ediniz, 
sonra bulatnazsiniz. 

Istanbul Berber Mektebinden: 
Kursumuzun berberlik diploma ve permanant ihtisas imhhanlan hazi -

ranin 17 nci l<ar~amba giinii ba~hyarak 18 haziran 936 per!ieinhe giinii ak~a

mma kadar devam edecektir. Gerek hari~te ve gerck istanbulda bulunan ala
kadarlarm hemen cemiyet merkezine miiracaatle kayidlcrini yaphrmalarl 
bildirilir. 

Tatllden istifade etmek istiyenlere --.. 

BEYOGLU Bi~Ki DiKi~ OKULU 
Beyogolu a~acamii ko~esinde 1 numarah aparbmamn ikinci kabnda mii

e~sisi Neoaml Asadoryan ve mes'ul Direktor Sel~;uk San'at mektebi 
mezunlarmdan SIDIKA EVCiM tarafmdan Kiiltiir Bakanhgmm ruhsat• 
namesile a~tlm1~ olan Bi~ki ve diki4 yurdunun en son ve kolay Frans1z 
metodile az bir zamanda diki~ ve bi~kiye miiteal.ik her ~ey ogreitlir ve 
devir sonunda Maarif~e tasdikli ~ehadetname verilir. Derslere ba!jlanmi' 
olup talebe kaydma devam edilmekte oldu~undan ar~u ~de~I~.r perllembe, 
1ah giinleri sabah saat 10 dan 16 ya kadar, cumarJesl gunu dl' 10 dan 

13 e kadar miiracaat edilmesi 

CUMHlJBlYET 

lktisad V ekaleti 
Maadin Genel Direktorliigiinden: 

14 Hazfran 1138 

Harbiyede B E L V U Bah~esinde ::J 
Her ak,am muhte,em saz heyetl 

EFTALYA • BiMEN • SADi 
ARAP REVOSO 

MELiKE CEMAL 
Muganniye SABRiYE 

Buyiik muvaffakiyetle devam ediyor. 

Aydm Vilayetinin Nazilli kazasma bagh Ortak~1 nahiyesinde ki.
in olup ,imalen Demirtepeden ba,hyarak Karakaya tepesine doiru 
hat, 'arkan Karakaya tepesinden ba,hyarak Geriztepeden bilmiirur 
~e,me sabit noktasma kmk hat, cenuben ve garben ~e,me aabit nok· 
tasmdan hudud ba,Iangici olan Demirtepeye dogru hat ile tahdid o
lunan 49,131 hektar saha dahilindeki mektiifen hiikiimete aid bulu • 
nan Ortak~I namile maruf kaphca. 

1 - tmtiyaz kararnamesinin netri tarihinden itibaren bir sene zar
fmda «25.000» lira sermaye ile bir Tiirk tirketi tetkil edilerek imti· 
yaz hukuku bu firkete devredilmek. 

I Emli.k ve Eytam Bankas1 ilanlart 

2 - Hamam sulanm kirlenmege maruz kalmamak iizere tedabir 

ittihaz1. 
T aksitle Satiiik Emla 

3- Y1kanma yerlerinde hava degi,mesi imkanlarmm temini. 
4 - Mevcud tesisattan tifai maksadlar i~in iatifade edilen ha • 

vuzlarla diger her tiirlii temizlik i~in kullantlacak havuzlart aytrmak. 
5 - Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icablanna uygun bir 

,ekilde yeniden yapmak. 

Eaas No.s1 Mevkii ve nev'i 

6 _ y ap1lacak yeni soyunma yerinde kullamlan intaat malzeme -
sinin y1kand1g1 zaman kiri muhafaza etmiyecek malzemeden intihab 

edilmesi. 
7 - ~irketin te,ekkiil tarihinden itibaren bir sene zarfmda viicu • 

de getirilecek tesisatln «hirinci maddedeki izahata gore-. ve yaptla· 
cak ameliyatm plan ve projeleri lkhsad Vekaletine verilmek. 

8 - lkinci sene i~inde mecmuu «20.000» lira ktymetinde munta • 
zam banyo daireleri yaptumak. 

9 - Bu taahhiidlerin ifasm1 teminen milli bankalardan birinin 
<cl875>~ lirahk teminat mektubu verilmek. 

10- Her sene hiikumet hissesi olarak 600 lira verilmek. 
Sartlan dairesinde ihale edileceginden zuhur edecek taliblerin 

6/S/936 tarihine musadif per,embe giinii saat on bete kadar kapah 
zarf usulile Ankarada tkhsad Vekaleti Maadin Umum Miidiirliigii -
ne miiracaat eylemeleri ilan olunur. (2650) 

- I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden _ 

1 - tnhisarlar tdaresinin istanbulda ~emsipatada yaptlracait 
372,344 lira 96 kurut ketif bedelli yaprak tiitiin ambart. Ka • 
pah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 

2 - Miinakasa evrakt 18 lira 62 kurulf mukabilinde lnhisarlar ln
taat tubesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 2S haziran 936 per,embe giinii saat 11 de Kabatatta 
lnhisarlar i.evaztm ve Mubayaat ~ubeai binaatndaki Ahm Sa· 
tim Komisyonunda yapalacakttr. 

4 - Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuruttur. 
5 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az sekiz giin evvel Naf1a 

Vekaletine miiracaatle alacaklan fenni ehliyet vesikalar1 bu 
bedelde bir binanm eksiltmesine girmege miisaid olduiu tak
dirde kendileri miinakasaya ittirak ettirileceklerdir. Bu ehli • 
yet vesikalarmm ihale giiniinden en az iki giin evvel. lnh~.ar
lar lntaat ~ubesine ibrazile miinakasaya i,tirak edeb1lecegtne 
dair vesika abomasi tartbr. 

6 - Teklifleri havi kapah zarflar en ge!r ihale giinii •aat tam ona 
kadar ismi ge~en Komisy()n Reisligine makbuz mukabilinde 
verilmit olmahdu. (3127) ... 

Evvelce pazarhk giinii 29 /VI/936 olacag1 ilan edilmit olan ~emsi
pata deposu arkasmdaki binanm hedmine ve enkaztntn kaldtrllma • 

110a aid pazarhk giinii bu kere deiittirilmit oldugundan keyfiyetin 

yeniden ilanma liizum goriilmiittiir. 
1 - tdaremizin ~emsipafa deposu arkasmda gosterilecek ebni • 

yemizin hedll}ile ~tkan enkazdan aynlacak malzemenin T optafl de

posuna nakli ve burada yeniden ii~ ambarm in,ast 3954 lira 18 kurut 

ke,if bedelile pazarhk suretile eksiltmiye konmuttur. 
2 - Pazarhk 18/VI/936 pertembe giinii aaat 15 te Kabata,ta ln

hi$a~~lar Levaztm ~ubesindeki Ahm ve Sabm Komisyonunda yapt • 

lacakttr. 
3 - Muvakkat teminat 296 lira 56 kuruttur. 
4 - ~artnameler lnhisarlar lntaat ~ubeainde goriilebilir. (3294) 

94 Heybeliadada Yah sokagmda 2 No.lt kazino. 1 
100 Biiyiikadada Nizamda, Nizamderesi aokaitnda 19 

numarah i~inde kuyu ve eaki ali.t ve edevab mii,te-
mil 4928 metre murabba1 arsa. 

103 Biiyiikadada Nizamda, Nizam sokagmda eaki 25, 
yeni 7 numarah 1076 metre murabbat araa. 

106 Biiyiikadada Nizamda, Nizamderesinde 5 numarah 
1573,50 metre murabbat arsa. 

303 Heybeliadada Turyolunda 1, 2, 3 No.h 5398 metre 
murabbat tarla. 

304 Heybeliadada Turyolunda 8 No.lt 15905 metre 
murabbat tarla. 

305 Heybeliadada Turyolunda 6 No.h 39.77 metre mu· 
rabbat tarla. 

558 Biiyiikadada Nizamda Yiicetepede 2 numarah 
2031,25 metre murabbat bah!,:e. 

559 Biiyiikadada Nizamda, Nizam sokaimda 172 ada, 
7 panel numarah 2762 metre murabbat tarla. 

560 Biiyiikadada Nizamda, Nizam aokagmda 159 ada, 
4 panel numarah 866 metre murabba1 araa. 

563 Biiyiikadada Nizamda Cumatepede 1 ada, 184 par
sel numarah 5600 metre murabbat tarla. 

641 Biiyiikadada Nizamda, Nizameddin sokaimda 3 • 1 
kapi, 156 ada, 2 parael No.h bah!,:eli ah,ab kotk• 

Mevkileri yukartda yazth emli.k bedellerinin birinci taksiti pefi 
ve geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi miisavi k1s1mda ve f 
suretle: 

Tamamlart faizsiz sekiz miisavi taksitte odenmek tartile ve a!rt 
artbrma ile sablmak iizere arthrmtya konulmuttur. lhaleleri 26 h!L 
ziran 1936 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat onda tubemizde ya 
p1lacaktu. 

lateklilerin tayin olunan giin ve saatte 'ubemize miiracaatleri. 
«373» (3288 

Esaa No.11 Mevkii ve nev'i 

142 
143 
162 

Anadoluhisartnda Kii!,:iiksu voliai. 

Biiyiikadada Mey~ndros volisi. 

Ni,ant&lftnda eski Te,vikiye, yeni Harbiye aoka. 
gmda 135 numarah halen lpek Film taraftndan 
stiidyo olarak kullamlan eski Emek fabrikast. 

254 Galata Halilpafa sokagmda (:)merabit han1 biti· 

8000 

8000 

fiiinde 21 No.h Manokyan hant. 6000 
Bankamtza aid yukar1da mevkileri yazth emlak 24/6/1936 ~ar • 

,amba giinii saat on bette Ankarada ldare Meclisimiz huzurunda pe· 
'in -yeya taksitle pazarhkla salllacakhr. 

lsteklilerin o giin o aaatte Ankarada ldare Meclisimizde haz1r bu
lunmalart veya yazth mebaligi depozito olarak fUbemize tevdi ederek 
son teklif ve tartlarlnt telgrafla veya mektubla Ankarada ldare Mec· 

lisine veya ~ubemiz Miidiirliigiine bildirmeleri ve fazla tafsili.t i~in 
(3296) 

stanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 

Bunun icin •0-
cudunuzu gQn~~e 
arzetmelt~tniz 

ya!MA b~ e.vel 

ess>Z ol•n "BARONI A" 
gOzelltk ydQtOI mu\laka vu· 
CUdUnUZd surmelisinlz, 
"6 A R 0 N I AI' sizl gOnes 
ziyalaron1n tzl,rabh yantk
ltklarlndan korudugu glbi, 

be,ereniu bOtOn lay· 
dalar~n• ibzal edar . 

No 

609 

Semti ve 
Mahalleai 

Biiyiikada 
Karanfil 
Tarabya 

Buyiikada 
Karanfil 
Biiyiikada 
Karanfil 
Kaslmpa~a 

Gazihasanpa~a 

Samatya Koca 
Mustafapa§a 
Kastmpa§a 
Camiikebir 
Ortak<ly 

Buyiikada Cami 
Edirnekapt 
Krs1maga 

Galata 
Yenicami 

Sokat1 

E. Paska.l 
y ~ehbal 
E. Zizo 
Y. Mestanoglu 
E. Timyana 
Y. Temenna 
E. Zeytinlik 
Y. Ebe 
Mescid 

Hac1kadm 

E. Ter~~ane 

Y. Straberberler 

Leylak 

Do~ramact 

E. Camii§eril ve 
Senayoku§u 
Y. KasJmodalarJ 
ve Sena sokak. 
Voyvoda cad. 

Emlak Cinai ve Hi11eye gore 

No. hiuesi muhammen ktymeti 

10 Ah§ab evin 220 A~;1k 

83·128 his. 

E. 3 Y. 7 31 metre arsa 40 • 
mahallen 5 
1 BahQeli ah§ab ev 360 • 
17/1 38,5tJ metre arsa- 50 , 

nm 3-8 his. 
E. 22·22 mu. Kargir hanenin 380 I 

\. 34-36 1-2 his. 
E. 40-42-44- Ah9ah rliii< kan 915 , 
44 mii. Y. 62 depo ve arsa 
E. 27 Y.57 Ah§ab baraka ve 310 , 
mahallen 43 arsa 
E. 10 Y. 18 Ah§ab hanenin 170 , 

2·5 his. 
E 8 Y. 20 90 metre arsa '75 , 
E. 3 k.ere 21 Karg1r .3 hanenin 1070 Kapall 
miikerrer 1-4 his. zarf 
Y. 2t-23 34 

E 59-61 lJ stiinrfp on~tlarJ 8760 , 
Y. 45 olan kargir duk· 

istanbul Beledivesi ilanlari I .___............_ _____ ~_ 
sporlar lcin 

elzemdir 

Buyukada Acemki:i§kii 
Maden 

kanm 47-120 his. 
E. 27 I 2140 metre tar Ia 610 At;t'lt 

ve incidigin 

Hepsine 719 lira 60 kuru~ ktymet tahmin olunan Dii~kiinlerevi 
i~in Iaztm olan 9 kalem muhtelif cins alit, edevah ttbbiye ile c;:ocuk 
terazileri ve 1 mikroskop ve 1 otoskop ve 2 siit sagma aleti a~1k ek • 
siltmiye konmu,tur. ~artnamesi ve listesi Levaztm Miidiirliigiinde go
riiliir. Eksiltmiye girmek istiyenler 54 lirahk muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber l!'i haziran 936 pazartesi giinii saat 15 
te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. (2981) 

Fatih Alttmermer 
seytdllmer 

'rukanda evaaft yanh 

1·2 his. 
E. Kiit;iikhamam 48 133 metra arsa 135 • 
Y. Emrullah 

gayrimenkuller on giin miiddetle satt~a ~tkartlmt~hr lhaleleri 1 - 7 · 936 tarihinP 
filnii 1aat on dorttedir. Satllj miinhaanran !layrimiibadil bonosu iledir 



td 
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... 14 Bazlran 19311 CUMHURIYE'l • -=te: 

isTANBUL TRAMVAY ~iRKETi MUhim bir tavsiye 
(1936 ythmn 15 hazirandan sonra) Ku§tliyiiniin kilosu 75 kuru§tur. 

Pazardan batka giinlerde gidit • gelit programt Ku§tiiyii yastlk 100 kuru§tur. 
Dakika Son Hayatta !;Ok ya§arnak ve rahat uyu-

!Ik kallo~ Arahk kaik11? rnak isterseniz biitiin Avrupa rnilletleri-

10 23,40 
nin kulland1g1 ku§tiiyiinden yap1lrn1§ ya-

5•4()- 7,30 t kl kull K 
6 tak, yorgan, yas 1 an ammz. u~-

7'3()- 9•00 
6 tiiyii yataklarda yatanlar hayatlarmda 

1~:~~i~:~~ 6 kat'iyyen hi~bir hastahk gorrnezler. 

~ Yollar 

10 .Sitli • Tiinel 5,40 

10 Ku§tiiyii yasbklar kl§lll s1cak, yazm se-
... -...:T:_u:":.:n:e::_l_:·_:~::i~~~h:_" --·-----;6,:00;:----1-;9~·0~()-=-2;;-4 ·~00~1";-?:24;-·0;-;0;- rindir. Fiatlar iirnidinizin fevkinde c;ok 

6 20 6,2()- 9,00 14 23,15 ucuzdur. Fabrikas1 ve satl§ deposu: 
' 11 ~itli • Beyaztd 9,0()-17,30 21 <;akrnak!;Ilarda Sandalyeciler sokagm -

17,3()-19,00 12 da Orner Bali oglu Kill~ tiiyii fabrikasi-

Beyazid- ~_:it~l-i ------7;::,0~2~---;19~,<J:0=-:24~,o;;;o:--;2;-;6--;24;-,o;;-o d1r. Tel: 23027. 
------- 13 24,00 Sab§ yerleri: Ankarada Siirner Bank 

6,30- 7,30 7 Yerli Mallar Pazarl. !zrnirde: Hisaroniin 6,30 

12 Harbiye. Fatih 
Fatih. Harbiye 

5,45 

12 a. Harbiye- Akaaray 
6,40 

Akaaray - Harbiye 5,57 

15 Taksim- Sirkeci 7,15 

Sirkeci. Taksim 7,35 
........_ 

16 Ma~ka • Beyaz1d 
6,15 

Beyazid - Ma~ka 7,00 ........_ 

16 a. ~itli. (depo) Eminonii 6,10 

Eminonii - Ma~ka 6,40 

Ma~ka. Eminonii 7,05 

17 .Sitli - Sirkeci 
6,25 

- Sirkeci - ~itli 6,55 

17 a. Mecidiyekoy-Eminonii 6,45 

Eminonii - Mecidiyekoy 7,17 -19 Kurtulut- Beyaz1d 6,00 

Beyazid- Kurtulut 6,45 

19 a ~itli - ( depo) Eminonii 6,05 

Eminonii - K urtu1ut 6,35 

Kurtu1ut- Eminonii 
6,57 

22 Betikta§ - Bebek 5,23 

Bebek - Eminonii 5,45 

E:minonii - Bebeli 5,55 

.... 
5,50 

Aksaray • Ortakoy 6,35 

34 Betiktat - F atih 6,30 

- Fatih- Betikta§ 7,10 

32 Akaaray - T opkapi 5,25 

Topkapi- Sirkeci 5,40 

Sirkeci • Topkapi 6,12 

Topkapi • Akaaray 

33 Akaaray • Y ediku1e 5,30 

Y edikule - Sirkeci 
5,45 

Sirkeci - Y edikule 6,17 

~ Y edikule • Akaaray 
37 Akaaray- Edirnekapl 5,25 

Emirnekapi • Sirkeci 
5,45 

Sirkeci • Edirnekapi 6,14 

Edirnekapi • Aksaray 

7,3o- 9,00 t ..... ht 1 
7 de yorganc1 Muharrern us a ... a urn an 

9,0G-17,30 
17,3G-19,00 7 
19,0G-24,00 13 23,15 

6,4o- 9,00 
9,0G-17,30 

17,3()-19,00 
19,00-23,00 

7,15- 9,00 
17,3()-19,30 

6,15- 7,30 
7,30- 9,00 
9,0()-17,30 

17,3()-19,00 
19,0()-21,00 
21,00-24,00 

6,1o- 7,30 
7,3o- 9,00 
9,0o-17,30 

17,3()-20,50 

6,25- 9,00 
9,0G-17,30 

17 ,3()-20,30 

6,45- 7,30 
7,3o- 9,00 

17,30-19,15 

6,00- 7,30 
7,3o- 9,00 
9,0o-17,30 

17,3()-19,00 
19,0G-21,00 
21,0()-23,55 

6,05- 7,30 
7,3o- 9,00 
9,0()-17,30 

17,3()-20,45 

17 23,30 
14 
14 
28 22,50 

7 19,10 
7 19,30 

11 23,20 
8 
9 
7 

15 24,05 
20 

15 
7 

6,55 

13 20,50 
7 

8 
9 
8 

21 
8 

21 

15 
8 
9 
8 

15 
21 

15 
8 

13 
8 

20,20 

20,00 

20,30 

18,45 

19,15 

23,10 

23,55 

6,4:> 

20,45 

20,15 

5,45- 7,30 15 23,40 
7,3o- 9,00 8 
9,0G-17,30 11-12 24,20 

17,3Q-19,00 8 
J;.91oo-: 1,00 2 1,00 

5,5G- 7,30 15 20,50 
7,3o- 9,00 10 
9,0()-17,30 15 

17,3G-19,00 9 21,35 
19,0{)--21,35 15 

6,3o- 9,00 10 20,40 
9,0()-17,30 14 

17,3{)--19,00 9 
19,0()-21,20 15 21,20 

5,4o- 7,30 8 
7,3o- 9,00 7 23,30 

9,0()-17,30 11 
17,3()-19,00 7 24,00 

19,0G-21,00 16 
21,0()-24,35 20 24,35 

5,45- 7,30 8 23,35 
7,3o- 9,00 7 

. 9,0G-17,30 11 
17,3()-19,00 7 24,05 
19,0G-21,00 16 
21,0G-24,40 20 24,40 

5,45- 7,30 10 23,25 
7,3o- 9,00 7 
9,0o-17,30 10 23,55 

17 ,3G-19 ,00 6 
19,0G-21,00 15 24,25 
21,0()-24,25 20 

En ho§ rneyva usarelerile haZll'
lamnl§tlr. Hazmi kolayla§tli'll'. tn
ktbazl iizale eder. Kam ternizliye
rek viicude tazelik ve canllhk 

bah§eder. 
tNG!L1Z KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • istanbul _I 

1 - 936-9'37 ders sen~si i~in 
Kuleli Maltepe ve Bursa lise • 
lerile Kmkkaledeki Askert· San'· 
at lisesine ve Konya, Erzincan 
AS. Orta mekteblerine talebe 
ahnacakhr. 

2 - Kabul tartlara AS. Lise 
ve orta mektebler talimahnda 
yazahdar. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik ,ubelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin &fagada yazth 
hususlan da goz oniinde bulun • 
durmalart laztmdn. 

A-Biitiin mekteblerde kaydii 
kabul 1 temmuz 936 da ba,lar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii ~ 
sabaka imtiham da 15 agustosla 
21 agustos arastnda yap1hr. 
B- Mekteblerin bulunduklari 

yerler haricindeki mevkilerde o • 
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka· 
dar bulunduklart yerlerin As • 
kerlik tubelerine miiracaat et • 
mit olmalan lazamdtr. 

PROTEjiN 

C - Kabul tartlarant ta,tyan 
istekliler evrakant tamamlathnp 
Askerlik fUbeleri vasdasile 
mektebe gondermeleri ve mek· 
teblerden davet vaki olmadan 
hi~bir istekli mektebe gitmeme· 
lidir. 

D - Miisabaka imtihantna 
Frengi ve belsog-ukla§'und an muhafaza eden en mfiessir ilaebr. girmek i!;in davet edilen istek • 

lilerin imtihan yaptlacak yere 
kadar gitmek ve imtihana kaza • 
namaymca geri donmek i!;in ya· 
pacaklari masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun i!;in de gi· 
dit ve doniit masrafant beraber 

~ASlll llACl 
KANZUK 

~a51r ilac1 btitiin dtinyac~ ta~n
llll§tJ.r. En eski nasrrlart bile ko • 
klinden ~tkarrr. 

hiG!L!Z KANZUK ECZANESi 
Beyo~lu • Istanbul 

Kumusyonla ~ah§acak, saglam 
referans ve noter garantisi 
verebilecek, evlerde elektrik 
aleti satmak iizere bir §irket 

tarafmdan 

Mamur Aran1yor 
posta kutusu No. 2248, sab§ 
servisine miiracaat edilmesi. 

gotiirmesi laztmdar. • 
E - lstekli mektebe kabul e· 

dilmedigi takdirde hi~bir hak id· 
dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe ahnmaz
lar. 

• 4 - Mektebler leyli ve mec • 
••-• T I F 0 B i L --·· canidir. Talebenin iatesinden 

Dr. lhsan Saml ba,ka giydirilmesi, t~hizah ve 
Tifo ve paratifo hastahklarma tu- kitablart mektebe aid oldugu gi-
tulmamak i~in agorzdan alman tifo hi ayrtca heray bir miktar maat 
haplarrchr. Hi~ rahatSizllk vermez. ta verilir. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Dr. A. KATJEL 
( A. KUTiEL) 

Karakoy, Top~ular eaddesi No. 33. 

5 - Askeri liseleri muvaffa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden
ler miisabaka imtihanma girerek 
kazandtklart takdirde miihendis 
ve fen memuru yeti~tirilmek ii • 
zere Avrppaya tahsile gonderi • 
Iir. «18» (3244) 

HEMORRO· 
AmeJiyats1z Basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir 

Kiiltiir Bakanh~ndan: 
1 - Orta okullarda Fransazca, Almanca ve lngilizce muallim mu· 

avini olmak istiyenler i~in bu sene imtihan a~alacakttr . 
2 - lmtihanlar 1 eylul 9'36 sah giinii Istanbul Oniversitesinde bat· 

hyacaktar. 
3 - Bu imtihana dahil olacaklartn: 
A - Turk olmalar1, 
B - 20 den eksik ve 45 ten fazla yatta olmamalart. 
C - Hiisniihal erbabmdan olduklan, cinayet ve ciinha nev'inden 

mahkumiyetleri olmadag1 hakkmda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri. «Hillen memur 
ve muallim olanlar bu kayidden miistesna olup ~ensub olduk
lara daire amirinin verecegi vesika ki.fidir.» 

D - Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmiye mapi viicud araza· 
larmdan salim olduklarmt ispat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri. 

E - En az lise ve 4, 5, 6 smtfh ogretmen okulu mezunu veya hun • 
Iarin muadili tahsil gormiit olmalarJ. 
Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki ders senesi 
muallimlik etmi4 bulunmalan laztmdtr. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduklara takdirde 1702 nu • 
marah kanunun birinci maddesinde gosterilen dereceler dahi
linde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinligine tayin 
edileceklerdir • 

5 - Yukaradaki tartlart haiz olan namzetler bir istida ile Veka • 
Jete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bagla • 
nacakttr. 

A - Niifus te:~:keresinin asal veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerine aid tehadetname veya vesikalarmm asal 

veyahud suretleri. 
C - Hiisniihal mazbatasi. 
D - Mahalll Maarif idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli sth· 

hat raporu. 
E - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotografh fit. 
F - Altt aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflara. 

Bu vesikalaran en son 1/8/936 tarihine kadar Veki.lete gon • 
derilmit olmast laztmdtr. Bu tarihten sonra Vekalete gelmit olan 
veya evraka miisbitesi noksan gonderilmit istidalar hakkanda mua
mele yaptlmtyacaktar. Keyfiyet ilan olunur. «1215» (3074) 

•~----_.....__.__--~.........._..11 
n TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi,tir. 

3 iincii ke,ide 11 Temmuz 936 dad1r 

B'iiyiik ikramiye 5 0. 0 0 0 lirad1r 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

«20.000» Iiralak bir miikafat vardtr ... 

Havran Belediyesinden: 
20/3/936 tarihinde kapah zarfla eksiltmesi yapdan elektrik te • 

sisab i~in verilen teklifler muvaftk goriilmemit oldugundan ihale
nin evvelki terait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarhkla 
yaptlmastna karar verilmittir. 

Pazarhln 18/6/936 perfembe giinii saat on yedidedir. (2869) 

·. 

KUMBARA 

Mes'ud bir ·tesadiif 
neticesj olarak bir 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
i~in f&yan• hayret 

bir kfi',fi 
ParisH bir kimyager, laboratuva

rmda tecriibe ve melekelerle me§· 
gul iken tesadiifi olarak kolu iize • 
rine dii§en biraz •Beyaz oksijen• in 
beyazlahcr bir hassast oldugunu 
gorerek hayrette kalmt§hr. Cildin 
ktrmlzlhklari ve lekeleri hemen za
il olmu§, beyaz, sa£ ve a~Ik bir cild 
meydana ~Ikmt§hr. Bir~ok kadm -
lann yiizlerinde tecriibe edilmitt ve 
cildlerini 3-5 levin daha beyazlat • 
m•§ ve ymnu§atmt§ ve viicudiin na
zik ve son derece itina edilmi§ aza· 
larma tamamen benzemi§tir. 

Hususi imtiyaz olarak bu •Be • 
yaz oksijen• (yags1z) beyaz yeni 
Tokalon kreminde mevcuttur. Cit
de niifuz ve biitiin siyah benleri 
hal ve izale eder. A~Ik mesameleri 
kapabr ve tene yeni ve kama§hnct 
bir manzara verir. Beyaz renginde· 
kl yeni Tokalon kremine bu §Ryaru 
hayret •Beyaz oksijen• in ilave e
dilmi§ olmasma ragmen fiah arth
rilmamJ~hr. Hemen bugiinden kul· 
Ianmaga ba§laymiZ ve seri ve miis· 
mir teerilbelerini goriiniiz. 

Mevsim mi.inasebetile banyo, havlu ve 

bumuzlann her cinsini ~ok ucuz fiatlarla 

magazamazda bulursunuz ... 

Sulta•hamam 24, Beyogfu 1stikla1 
caddesi 376 r ADEMi iKTiDAR 

ve 
Belgevtekligine kartt 

HORMOBlN 
Tabletleri 

Her eczanede araymtz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

0 

BIRE, 
1000 

TARLADJR 

.--- ... -
-""" -·It,;_ #~ •. -



Kl$8 rak azdan II 
• 

HER SO BAD A Y ANAN - EN F AZLA ISIT AN 

TORK ANTRASiTiNi AL 

All 
HER MALTIZDA Y ANAN - (;ABUK TUTU~AN 

T0RK ANTRASiTiNi AL 

rakm az an All 
ISGARALI HER OCAKTA Y ANAN - EN AZ FiRA VEREN 

• TORK ANTRASiTiNi AL 

B1rakma, Yazdan II 

KIZKULE BAHCE VE PLAJI 
Bugiin a~ahyor 

Yenl ldare : Bay T. Kostantlnldls 
Her aktam 17 • 24 te Cazband, Pazar giinleri 11·13 te matine 

Soguk bira duble 20 kr,. 
lstiyenler mezelerini d!tandan getirebilirler. K1zkule Plaj1, Boga
nn en temiz ve en yalnn sthhi banyo yeridir. Salacak plajma ban
yo i~n gidip geleceklerden banye iicreti de dahil Pazardan ma
da hergiin gidip gelme birioci mevki 35, ikinci mevki 30 kr,. 

ahnmast hususunda .$irketi Hayriye ile mutabtk kahnmttbr. 

Erdek Belediye Reisliginden: 
Erdek Belediyesinden 90 lira iicretle fen memuru aranmaktadtr. 

Taliblerin ataitdaki yazth teraiti haiz olmalart laztmdxr. 
1 - Nafta Fen mektebi mezunu bulunmak. 
2 - En az ii~ sene Vilayet Naf1alarmda veya Belediye ve miite • 

ahhid intaatmda bulunmut olduguna dair vesika ibraz etmesi. 
3 - Taliblerin doirudan dogruya Erdek Belediye Reialigine mii • 

racaat etmeleri ilin olunur. (3280) 

GUzelliDi ve yakmllDI itibarile ~ehrimizin yegane bah~esi 

A 
A~ILDI 

Memleketimizin en yiiksek ve marut artist ve san'atkArlannJ 
dinliyeceksiniz. Telefon : 41065 

Bay an SAFiYE 
Artistler: Saz heyeti Okuyucular: 

Emlak ve Eytam Bankasindan: 
Ankarada latasyon • (:iftlik ufalt yolunda Fidanhk karttsmda bu

lunan araalar iizerinde Ankara Bah~eler Evler Yap1 Kooperatifince 
hazxrlanarak bu tarihten itibaren isteklilerin meccanen alabilecek • 
leri proje, umumi ve fenni tartname ve lihikalart ve tafsilat resim • 
lerine gore bet tip iizerine 150 bah~eli evin gotiirii olarak intasi &fa• 
gtdaki tartlar dairesinde kapah zarfla eksiltmiye konmuftur. 

1 - thale 17/6/936 ~artamba giinii saat 15 te Ankarada Emlik 
ve Eytam Bankasmda yaptlacakhr. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradtr. Teminah 40 bin lira 
olup para, milli bankalar teminat mektubu, istikrazt dahili tahvili 
veya bankaca kabul edilebilecek ktymette bir gayrimenkul olabilir. 

3 - lti alan miiteahhid ihaleden bir hafta sonra ikinci madde
deki teminatJ iki misline ibliga mecburdur. Miiteahhid isterse ban· 
ka teminabnm ihale bedelinin % 10 a iblait i!rin stiiasyonlardan 
tevkifat yaptlmasJDJ kabul eder. 

4 - lsteklilerin evvelce en az 200.000.- lirahk bina intaatmJ 
muvaffakiyetle ba,armif olduklarmt ve bu viis'atte in11aab yapacak 
mali ve fenni iktidar1 haiz bulunduklartm goaterir vesikalarJ 13/6/ 
1936 tarihine musadif cumartesi giinii ogleye kadar ibraz etmeleri 
ve bu ekailtmiye ittirak i~in Emlak Bankasmdan hususi vesika al • 
malar1 li.ztmdtr. (3158) Keman: Cevdet Bayan Muzaffer Bay Yqar 

Kemen~e: Sotiri , Diirdane Bay Hamid K i M y A G E R 
Piyano: Feyzi, , Suzan Solist Mustafa Dr. Cevad Tahsin 

Sall.tb ve Ba§muhaTTtri Yunus Nadi 
Umumt ne$rtyatt tdare eden Yazz l§lerl 

Miidii.rii: Hikmet Miinif Udi: M1s1rh Ibrahim , Afitab 
c:. f Fahriye iDRAR, KAN, KAZURAT 

Kl!rnet: "J'ere " ve sairenin tahlillerini yapar • 
~~::;::;liil-:::;:, dfkj;,A~DB~fi;;kj;,A~TT;.;i;b:;1A~S;;jli!aAh~a~di;tdi;;·ln~~----' Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 ... -~, Sevim san a ar es e ar an un a ._ .... ..._ ____ _. 

I 

Matbaactltk ve Ne§rtyat Tiirk Anontm 

~trkett ~ Jstanbul 

V aliliginden: 
Madde 1 - Trakya Umum Miifettitliii bolgesin'deki koylerde 

kullamlmak iizere dort cins makbuz tabedilecektir. Beber cinsten 
1300 aded olacakllr. 

2 - Bunun tahmin edilen bedeli 650 liradtr. 
3- thale giinii 19 haziran 936 giiniine musadif cuma giinii saat 

14 tedir. 

4 - thale Vilayet Dairesinde Mektubculuk makammda olacaktJr, 
5 - Miinakasa aleni olacakbr. -
6 - Depozito ak~esi 49 liradtr. 
7 - Makbuz niimuneleri ve tartnameler Vilayet Daire Miidiriye , · 

tinde olup talibler hergiin istiyebilirler. (308s>' 

~~~ !~•~ld~~m~~~!!~~] 
Ustunun yak1oda ~1kacak olan pratik elektrigini okumahdirlar. 

istanbul Liman 
Miidiirliigiinden: i$leri 

1 - Hiikiimet tarafmdan sahn ahnmts olan Istanbul Rthbm Dok 
vc Antrepo tirketinin 1906 senesinde ted~viile ~Ikarmif oldugu % 4 
faizli iatikraz tahvillerinden mayts 936 ketidesinde kurras1 ~tkan tah· 
vilat resiilmallerile 60 No.h faiz kupon bedellerinin 20 haziran 936 
tarihinden itibare;l idaremiz namma It BankasJ Istanbul ~ubesi ta "' 
rahndan odenilecegi. 

2 - ltbu tahvilattan tedaviilde kalanlara 61 - 80 numarah yinnj 
aded kuponu havi faiz kupon tablosu tevzi edileceginden tahvilat as• 
hab1mn 20 haziran 936 tarihinden itibaren eUerindeki tahvillerle It 
Bankastna miiracaatleri. (3297); 

-BURSADA 

ANAD L A OTELi 
B Eski (Madam Brot) 

u defa yeni bil4tan tamir edilen ve boyanan otelimiz, yeni mobilya 
ile do§enerek aplm•§br. 

GUzel manzara • BUyiik bah~e • Lokanta • Banyo 
<;ok ucuz fiatlar 

~~~~~~ ........ ~................ Otel Jdaresr ---• 

istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
E~iibde Cezrik,astm mahallesi {:omlek~iler sokagmda Atet tugl~ 

fabrtkasmm 2395 numarah bir aded Ford kamyonu. 
Eyiib Giimiifsuyu mahallesi Bahariye caddesi M. Sabri tugla bar• 

manmda (delikli 50,000 aded tugla) 
Vergi borclarmdan otiir~ haczedilen yukartda evsaft yazth em • 

valin 15/6/936 tarihine muaadif pazarteai giinii saat 14 te tahsili ern• 
val kanununa tevfikan sablacakbr. Gormek ve fazla izahat almak 
isti} enlerin Eyub Maliye ~ubesi Tahsil Basmemurluguna miiraca•., 
leri ilin olunur. • (3260). 


