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Tiirkiye ziraatinde 
Kalkrn1na §artlart 

A n.karada Ziraat Ensti~~erimizi 
b1r daha gezerek ii.; dort saat 
zarfmda goriilebilecek baz1 ki-

Avrupa siyaseti ~ok nazik 
bir safhaya girdi 

Lord Lloyllun beyanatt 

«Son be§ senede Tiirk--1 
giliz dostlugunun inki--
fini gOrmekle bahtiyari 

simlan iizerinde de bizzarure siiratli ba
ZI tetkikler yapmaga fmat bulduk. Ensti
tiileri bu kadar siiratle de olsa bir iki 
giinde gezip gozden gec;irmek miimkiin 
olmadlgtm ve olmiyacagmt evvelce de 
hydetrni~tik. Nitekim son defa dahi 
boyle oldu. Enstitiiler iizerindeki tetkik
lerimizi bitirmi§ olmaktan heniiz uzak bu
l~nuyoruz. Diger fusatlarda bu tetkikle
tl bitirmek karanmrz devam ediyor. Bu~ 
rasr bir alemdir, ve Ankaramn kenarmda 
bir siirii bina kiimesinden miirekkeb ol
masma ragmen gormege memur edildigi 
biiyiik i§e gore §imdiden dar, kiir;iik ve 
kifayetsiz bir manzara gostermege ba§la
Jl!I§hr. Enstitiiler zamanla gerek binalar 
itibarile, gerek etrafmdaki arazi itibarile 
biiyiitiilmek ve geni§letilmek ihtiyacmda
dJr. 

ingiltere, Milletler Cemiyetine miizaheret 
terketmiyecek, italyanin kollektif emniyet 

riicuunu temin edecek bir formiil araruyor 

• • • siyasetini 
• • sistemine 

Zecri tedbirler kaldtrdmazsa, italy a Cemiyeti 

Son defaki ziyaretimizin nazan dikka
ti celbeden birka~ ehemmiyetli mii§ahede· 
sinden bir tanesini Meyvac1hk ve Sebze
cilik Enstitiisiiniin faaliyetleri tc§kil ctti. 
Bu §Ubenin ba§hgJm iizerine alm1~ olan 
Profesor Gleisberg i§inin hakikaten ehli 
:Ve a§1k1 bir adamdir, Ve yanmdaki yar
d!mC! Turk gencleri yanmn Gleisbergle
ridir. 0 kadar a§kla, o kadar bilgi ile, o 

Londra 31 (A.A.) - iyi malfunat I 
almakta olan mehafil, M. Grandinin 
M. Edene yapmi§ oldugu ziyaretin ln -
gilizlerle italyanlar arasmda yakmda ya
pilacak miizakerelerin ilk merhalesin1 te§
kil etmekte oldugunu beyan etmektedir. 
Her iki tara£ ta 15 hazirandan evvel 1n
gilizlerle italyanlarm daha iyi bir suret
te anla§malarma acil bir zaruret oldugu
nu kabul ve teslim etmektedir. 

Sunday Dispatch, diyor ki: M. Bald .. 
vinle M. Eden Milletler Cemiyetine mii
zaheret siyasetini terketmeksizin ltalyayJ 
Cemiyet dahilinde tutmak te§ebbiisiinde 
bulunmu§lardJr. Hariciye Nezareti mii • 
tahasSJSiarile yap1lacak isti§arelere pant
kat tatilleri biter bitmez ba~lamlacakt!r. 
Diplomasi alemi faal bir safhada 

kadar candan c;ah§Iyorlar. insan bu ilim 
adamlannm kendi i§leri iizerindeki anla
h§lanm dinlerken hatta talebe olarak on· 
larla birlikte c;ah§manm ne biiyiik bir bah
tiyarhk olacagmi pek iyi anhyor. Ensti-
tiilerin diger §ubeleri gibi buras1 dahi 
memlekete servet ve saadet kaynagi ola
cak bir ~ah§ma ocagrd1r. Bu, a.;rk gorii
len bir hakikattir. 

Londra 31 (A.A.) - Siyasi meha
fil. diplomasi alemindeki inki§aflarm ~im
di faa! bir safhaya girmi§ oldugunu ve 
bunun a§agidaki sebeblerden ileri geldi-
gini beyan etmektedir. 'l 

ltalyamn Londra seliri Sinyor Grandi, Balila dent en I - Romanm Biiyiik Britanya ile bir 
mukarenet vi.icude getirmek arzusunu iz~ ltalyan fOcuk te,kilatrnz selamlryor 
har etmi§ olmas1. 3 - F rans1z kabinesi te§ekkiilii am- rar bir kere daha tehir edilmesini hi~; bir 

2 - Milletler Cemiyeti asamblesinin mn yakla§mi§ olmas1. ve~hile arzu etmemektedirler. 
Profesor Gleisberge gore Tiirkiye bir 

!;Ok meyvalann ya ilk yeti§tigi anayurd

'dur, yahud onlann ilk ge~id yerlerinden 
bi idir. Zamanla itinadan az~ok mahrum 
olmasr neticesi olarak Ti.irkiye meyvacl
hgmda a~ag1lama ve bozulma anzalan 
husule gelmi§ bulunmasma ragmen bugiin 

hemen i~timaa ~agmlmasr ic;in Arjantinin Resmi mehafil, Milletler Cemiyeti Hariciye Nezareti miitehasSJS!armm 
miiracaatte bulunmas1. Konseyinin hi« bir karar almakslZln tek~ [Arkast Sa. 7 sutun 5 teJ 
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Ak Ada ete U• 

Belediyemizin ciddi ve cezri tedbirler alacak tah· 
harebesi oluyor 

dahi bu memleket bir taktm yemi~leri en 
jyi ve en asil ~ekilde yeti§tirmenin inhisa
nm kendisinde ta~Jyor. Anadolu §imalin kikata ge~mesi her tarafta memnuniyet uyandtrdt Filistindeki kart,tkhklar 
de Karadeniz sahasmm fmdtk yeti~tirme- T e§hir iicretleri etrafmda yiikselen §ika-
6i, Bursamn §eftalisi, izmirin iiziimii, Ay- yetler iizerine Belediyemizin aldigi ciddi 
dmm inciri ve Anadolu cenub hududlan ve cezri tedbirler bu i~le alakadar bin -
boyunca yeti§en ftstiklarla Malatya ha- lerce vatanda~m takdir ve memnuniyetini 
valisinin kaylSilan bu ciimledendir. Baz1 celbetmi~tir. Filhakika Vali ve Belediye 
meyvalarm adeta inhisarh bir vaziyette Reisimiz Muhiddin Ostiindag, gazete • 
en iyi olarak yeti§tikleri bu sahalar hari- !ere kadar akseden yolsuzluklar iizerine 
cinde Tiirkiyenin hemen her tarafmda derhal bir tahkik heyeti te§kil etmi~ ve bu 
tiirlii meyvalarm miiteaddid ~e~idleri ye· heyet faaliyete ba§lami§hr. Heyetin fa
ti§mektedir. Mesela Finikeden Alaiyeye aliyete ge~mesile beraber Belediyemiz 
Uzayan sahillerde diinyanm en giizel li- halkm hukukunu koruyan §U esaslan ~im
monlan en rnebzul bir surette yeti~tirilebi- diden karar altma almi§ bulunmaktadir: 
lecegi tesbit olunmu§tur. Zaten Antalya· 1 - T ahkikatm sonunda, Belediye
M~rsin mmtakasmm narenciye fasilesi nin hakk1 olmadtgi halde, Belediye na
c;e~Idlerini yeti~tirmekteki kabiliyeti son mma hareket eden afi~aj miiteahhidinin 
~~§. altt Ytlm muvaffakiyetlerile ~imdiden te§hir edilen mallardan veya muaf alan 

af1 derecede anla§Ilmi§ bulunuyor. reklamlardan da te§hir iicreti taleb ettigi 
.. Enstitiilerimizin meyvaCJhk ve sebze- sa bit olursa Belediye; tehsilatm yiizde 

ci!tk ~ubesi biitiin memleketi gezmek ve k1rk dordiinii kendine ay1ran bu miite ~ 
rneyvalanmiZ iizerinde kendi yerlerinde ahhid aleyhinde kanuni takibat yapacak

[Arkast Sa. 3 sutun 4 te] 

Tarzl hareketi biitiin ticarethanelert mem
nun eden Vali ve Belediye Reisirntz 

llfuhiddin tistiindag 

tetkikler yapmak suretile muayyen neti- hr. 
celere varmag1 istihdaf etmi~ bulunmak
tadir. Biitiin bu tetkiklerin maksadt mey
v~cth~la sebzeciligin Tiirkiye ir;in ekono· 
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m1k h1r k.tymet, yani mil!i bir servet sevi
yAesine Yii.kseltilmesinden ibarettir. Mese· 
la ~u tetk1ke bak10 : 

Malatyanm altm sans1 giizel kaylSI!an 
§imdiki §artlar ic;inde gerek yeti§tirme ve 
g~rek ma?s~lii haz1rlama itibarile birr;ok 
itmalara Ihh~a<; gosteriyor. Kurutulan 
kay!Sllarm ktbnt dumanmdan ge~irilmesi 
ve telorgiiler iizerinde giine~e ve havaya 
tutulma~an fa~la m~srafh olmasma, c;ok 
Zaman 1stemesme r~gmen pek te iyi neti· 
celer vermemekted1r. Enstitiilerin yaphgl 
tecriibeler halkm 1 0 • 12 saat gibi uzun
ca bir zamanda fazla masrafla yapltgi 
arneliyeyi dort saate indirmekte ve tel 
sergiler yerine tahta sergiler ikame etmek 
suretile de mahsulii yer yer kara lekeli 
aytblarmdan kurtarmaktad1r. Boylece 
rnahsuliin agacda yeti~mesinden kurusu
nun hazulanmasma kadar gosterilecek 
bir parr;a dikkat '!e it~na Malatya kay151-
lanm derhal Kahformya kaylS!Ianna faik 
bir vaziyete ge~irecektir. Profesoriin bu 
husustaki kanaati tam ve kat'idir. Nite
kim biz de bunu Enstitiilerce hazirlanmi§ 
kuru kayiSilarla halkm yapageldigi usul-
1er arasmdaki mukayeselerimizde kendi 
gozlerimizle goriip takdir etmi§ bulun
auk. 

Profesor Gleisberg kay1s1 yeti§tirme ve 
ll~~Irlamasma aid usullerdeki itinah ye
a1hk. neticesinde yalmz Malatyaya yalmz 

YUNUS NADI 
[Arkas1 Sa. 3 siitun 3 te] 

Galatasarayhlarin 
diinkii aile toplanbs1 

Eski ve yeni tale be mektebde yemek yedikten sonra 
Cumhuriyet abidesine ~elenk koydular 

Galatasc3toayltlar Cumhuriyet abidesine felenk koyuyorlar 

G I t L ·sesinde okuyanlar, iki sofrada oturdular. Galatasaraym o me§· a a asaray I h ·1 A • 

1 ·11·h z ettikleri bir karara tev- ur p1 av1m yedller. Galatasarayhlar a-
sene evve 1 1 a • b b k' ~ ~ . 
f.k d'' de mektebde topland1lar, a ~ rasmqa 1 baghhg1 takviye eden, eskt ha-

1 an, un ·r 5 ··t 4 t 1 ile ogul, hatta biiyiikbaba 1 e torun aym [ArkaSI sa. su un e 

devam ediyor; yeniden 
. 19 ki,i tevkif edildi 
Kudiis 31 (A.A.) - Nablustaki Arab

larm grev komitesi, bir beyanname ne~
retmi§tir. Bu beyannamede §iddete mii
racaat suretile yaptlan biiti.in hareketler 
protesto edilmekte ve muhtemel teca
viizlerden dogacak mes'uliyetlerin in -
giliz polislerile ingiliz askerlerine raci 
olaca~ beyan olunmaktad1r. 

Bu beyanname umumiyetle Arablarm 
Yahudi muhaceretini kontrol hususun
da itidal gostermege ve uzla~mtya yol 
a~maga karar vermi~ olduklanm goste
rir mahiyette addedilmektedir. 

1ngiliz Ali komiseri, diin ak§am Arab 
Belediye reislerinden miirekkeb bir he
yeti kabul etmi~ ve bu heyet erkamna 
memlekette emniyet tamamile teessiis 
etmed1kge miizakeratta bulunmaga im
kan olamadlgtnl soylemi§tir. 

Son yirmi dart saat · zarfmda yiyecek 
nakleden kamyonlara birgok taarruzlar 
vuku bulmu§tur. Bilhassa Akada vuku 
bulan taarruzlar neticesinde Arablar a
deta bir c;ete muharebesi yapmaga kal
kl§mi§ olduklarmdan bunlardan 19 ki~i 
tevkif edilmi§tir. 
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Frans1z deniz 

kuvvetleri 

Bahriye Naztrt donan· 
manm kuvvetlendigini 

soyliiyor 
Brest 31 (A.A.) - M. Pietri, diin 

yeni Deniz mektebinin a~Ilmas! merasimi 
miinasebetile bir nutuk soylemi~ ve bu 
nutkunda F rans1z filosunun in§aaatmdan 
bahsetmi§tir. 

M. Pietri, demi§tir ki: 
«- Milli donanmaya 130 cii1i.itama 

malolmu§ olan Biiyiik Harbin ferdasmda 
cumhuriyet, on iki sene zarfmda yeniden 
kendi ihtiyaclarma tekabiil edecek bir fi
la meydana getirmi~tir. Y almz mhh 
kuvvetlerinin artmlmas1 kalmi§h. Hacim
lerinin yekunu 125,000 tona balig olan 
dart kuvvetli mhh, yeniba§tan tamir ve 
tslah edilmi§ bulunan «Lorraine» ler se· 
risile birlikte keyfiyet baktmmdan istis -
nai bir hath harb filosu te§kil ederek bu 
suretle pek. yakmda miiteveffa M. Ley-

[Arkast Sa. 7 siltun 6 da] 

Bir haftadanberi ,ehrimizde bulunan 
Lloyd dun a,kam 

!ngiliz Biiyiik El~isi Sir Persi Lorenin 
Belgrada gitti 

misafiri olarak bir haftadanberi §ehrimiz
de bulunan lngilterenin eski MIS!r fevka
lade komiseri Lord Lloyd diin ak§am , 
Belgrada hareket etmi§tir. Eylulde tek
rar fstanbula gelecek olan Lord Lloyd 
§ehrimizden aynlmadan evvel Perapalas 
otelinde Turk gazetecilerini kabul ede
rek a§agidaki mi.ihim beyanatta bulun -
mu§tur: 

1 i- Hindistanda bulunan oglumu kar
§Ilamak iizere memleketinize gelecegimi 
haber alan !ngiliz hiikumeti, lstanbul
daki ingiliz mekteblerinin vaziyetile de 
alakadar olmakhgimJ bildirdi. Buraya 
gelir gelmez, Biiyiik Ekimizle birlikte 
lstanbuldaki iki ingiliz mektebinin va
ziyetile alakadar olduk. Bu mektebler 
halihamda baz1 zorluklar kar§tsmda bu
lunmaktadJrlar. F akat bunlar tamamile 
maddi mahiyettedirler. Yoksa Tiirk hii
kumetinin ecnebi mekteblere kar§t takib 
ettigi hath harekete hi<; bir diyecegimiz 
yoktur. Hatta, §UOU da soyliyebilirim ki, 
lngiltere de olsa ayni siyaseti takib 
edecekti. 

Memleketinizde Cumur Reisiniz Ata-

Turk • • ingiliz dostlu{Junun 
memnuniyetle kaydeden eski Mts!T 

tevkalade komiseri Lord Lloyd 

tiirk tarafmdan da kabul edilmek 
nail oldum. lkinci defa nail oldugum 
§eref miinasebetile, kendilerini 
hayret derecede eskisinden daha 
buldugumu soyliyebilirim. 

- Turk - ingiliz miinasebatJ h 
[Arkas1 Sa."{ sutun 2 
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Finlandiyah giii-e§~ile 
B takiinimizci . yenildi 

----------------
Be,ikta, istanbulsporla berabere kald1, 

bah~e de Beykozu 7 • 2 yendi 

Finlandiyal1 giireffiler giirefleri takib ediyorlar 
Finlandiyadan davet edilen giire~ ta- nen Finlandiyah pehlivanlar, kendil 

ktmi diin §ehrimize gelmi§ ve saat altJda izafe edilen efsanevi §ohretin onda 
T aksim stadmda ilk ma~1 yapmt§hr. bile gostere_!!lemi§ler ve kar§Ilanna 
Giinlerdenberi dedikodusu yap1lan bu nlan Tiirkiye B taklmma 3-4 maglub 
ma~lar, tahmin edildigi kadar cazib ol • mu§lard1r. 
mami§hr. Diinya §ampiyonlan yeti~tiren Miiteak1b ma~larda bizim A 
bir memleketin giire§<;ileri oldugu soyle- [Arkasz Sa. 6 siitun 1 
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Hidiseler aras1nda 

Mahallebi 
K ale•li evlerin harabeleri ii•tiine kii-

bik aparhmanlar ~rkan latanbul ta
ralrnrn garblilefme&ine mukabil fehrin 
gizli ruhu, yeni bir insanlrgrn maya81· 
nr arryormu1 gibi, iki medeniyetin kar
fllrklr tesirlerinden dogma bir ~apraz
lafma i~inde Beyoglu taralrnr farklr
lal}trrmrya dogru gidiyor: T avla, nar· 
gile ve mahallebi, giinden giine sayrar 
artan diikktinlarile, daha 1imdiden ls
tikltil caddesine bir $ehzadebap. man· 
zara81 verltlege ba,lamrfhr. Y ann, 
Divanyolundaki &ebilin yanrbafrnda 
bir domuz •ucuk~u•u ve Beyoglunda
ki Tokatlryanrn yanrba~rnda da bir 
leblebici diikktinr gormege haztrlana· 
bilirsiniz. 

V e daha 1imdiden mahallebi Dog
ruyolda muzalferdir. Caddenin iki ta· 
ralrnda 11ra 11ra mahallebici diikkan· 
larr uzanryor ve yenilerinin a~lacagr 
da iliin ediliyor. Demek ola ki, erkek· 
leri a•kere alrnmadrgr devirlerde «ma
hallebi ~ocugw diye anrlan l•tanbul, 
1iitlii yi;yecekler lamilya8lnr gittik~e 
daha ~ok sevmekten ve bu zevkini, in
krlabdan •onra il}gale ba,ladrgl, Av • 
rupa krrma81 yabancr bir semte kaJar 
gi:itiirmekten geri kalm1yor. 

Anadolunun ayram gibi l•tanbulun 

mahallebi1i de, Tiirk ruhu gibi 
ligin, •aliyetin ve beyazlrgrn cevn•el 
ni hulii•a eden bealeyici, hazmr kol 
Ve ma•um bir grda olmakla berab 
daha ziyade fOcuklara ve hastala 
verilen bir tatlr olma•rndan gelen Fer 
bir fi:ihretle, felim•izligin, ftfkrrrldrr 
lrgrn, beceriksizligin ve korkaklrg 
•embolii haline gelmi1tir. 

Mahallebi dii,kiinii lstanbulun r 
hu ~ocuk veya ha&ta mrdrr? 

«Ey bin kocadan artakalan biv 
bakir!» Sen fiiphesiz fOcuk degil.in. 

Ha•ta mrsrn? ldin. ~iinkii lnkrlal 
dan evvel hasta adamrn ruhu idi. 
Mahallebi •ana kuvvet verecegi yer 
de, •en ona irade.iz.ligin, inkiraz; r 
i:iliim korkusunun lapala,trrdrgr gev 
fek ve di:inek bir ruha alem olma 
baht.rzlrgrnr verdin. 

Arhk iyi•in, ayaktasrn ve mahan 
biyi, yalnrz, diz.leri kendisi gibi pel 
telel}mif haatalann, ihtiyarlarrn, ~ 
cuklann mama11 olmak tohmetindE 
kurtarmalr.,n; anlatmal18rn ki onll 
lormiilii •adece uf be&leyici madde 
den ibarettir ve ifinde zerre kadc 
irade alyonu yoktur. Yani: Mahan 
bi = Siit, pirin~ unu, l}eker. 

PEYAMI SAFA 
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VIYANA DO.N .. U$U 

[~_e.;;._e_h_l_r_v_e_M_e_m_l_eket Haberleri J Siyasi icmai 
I 

Tarihi tefrika: 49 M. TURHAN TAN 

Padi~ah1n emrile Tezer saraya abnd1. Vazifesi 
bir odada oturup namaz kdmak ve ~evket .. 

lunun omiir ve saltanatma dua etmekti 

- Aeaba sahi mi bu dii§ anahk) .. §eyi onlara telkin edip duruyordu. 
Senin halay1k bir tekerleme uydurmu§ 
olmasm? 

Bu mada kii<;iik Kara Mehmed bii
yiimekte idi, ya§Inl heniiz doldurmadigi 
halde babasmdan daha gosterisli olaca
gmi hissettireeek bir giirbi.izliikle yava§ 
yava~ serpiliyordu. Kara Mehmed Pa§a 
da vezir riitbesi alarak Sam Trahlusuna 

gitmi§ti. 0, iki ada§Im beraber gotiirmek 
ic;:in ~ok dil doktiigii halde Kara Meh

medi kandiramami§ti. Sabit bir fikrin e
siri olan yigit Sipahi, tasarladigt oe i§ini 
miisbet bir netieeye erdirmedikc;:e lstan
buldan aynlmak istemiyordu. Eski el~i 
ve yeni vezir, candan sevdigi ada§mm 
ruhunu okumaktan geri kalmi§ degildi. 
F akat sezi§lerini belli etmemegi uygun 
buluyordu. Aynh§ giinii, kendisini ugur
lamaya gelen Kara Mehmedin yiiziinii 
optii: 

ihtiyar kadm, T annya soviildiigiinii 
i§itmi§ gibi, heyeeanh bir teessiir goster
di, iki elile yiiziinii kapad1. 

- Sus oglum, dedi, sus, tovbe et. 

Masum bir kizeagiz, Bilali Habe§i E -
fendimize iftira m1 eder hi~?.. Y allahi 
dogru bu i~. billahi dogru. 

<;uhadar, boyuna ic;:ilen bu andlann 
tesiri altmda bunalmi§h, verilen haberin 
dogruluguna iman getirmi§ti. Padi§aha 
da ayni imam telkin etmege sava§tl, rii
yayl kendi gormii§ gjbi davrand1 ve Bi
lali Habe§i Hazretlerinin dilegini yerine 
getirmenin bore oldugunu anlattl. 

Ave1 Sultan Mhmed, islam aleminde 
ilk ezam okumak haysiyetile din! bir de
ger alan Bilalin temiz yiirekli, temiz 
etekli masum bir k1z vas1tasile kendine 
gonderdigi selama, ve teblig ettigi arzuya 
boyun igmek IStiranm duymakla beraber 
gene tereddiidden kurtulam1yordu, ~iin

kii birkt.c; ay evvel <;anakkalede dola§IT
ken bir ihtiyar sipahi tarafmdan da buna 
benzer bir miiraeaat vukua gelmi§ ve 
kendisinden bir at ahnmi§tl (-¥). ~imdi 
araya Bilali Habe§i giriyor ve saraya 
kim oldugu bilinmiyen bir kiZin sokul -
mas1 isteniliyordu. 

Hiinkar, biiyiik oliilerin boyle kendine 
selam yollamalanm ve iltimaslar yapma
lanm -hurafelere pek bagh bulunmasma 

ragmen- biraz garib bularak son sozii 
soylemekte teenni gosteriyordu. Cuha -
dar, onun hissile fikri arasmda bir miiea
dele gec;:tigini sezdi. 

- $evketlu efendim, dedi, dii§iinme. 
Bilalin dedigini yap. <;iinkii onlar, bir 
kere haber yollarlar. Dinletemezlerse 
eelallamrlar, Allah gostermesin, bir huy

suzluk yaparlar. 
Tiiyleri iirperiveren hiinkar, ahk ahk 

sordu: 
- Ne yaparlar? 

- Sizin riiyamza girerler, tekdire 
kalki§ITiar, eammz1 s1karlar, belki miiba
rek kalbinizi ineitirler, mekam cennet ol
sun. Biiyiik amminiz gene Sultan Osman 
Hazretlerinin gordiikleri dii~ malflmunuz 
de gil midir ? [ -¥-¥] • 

Hiinkarm gec;:irdigi iirperme, siireldi 
bir titremeye c;:evrildi ve nerelerde gomii
lii olduklanm bile bilmedigi 0 biiyiik o
liiler sanki eennette yap1hp cehennemde 

bilenmi§ kihc;:larla dort yamm sanyorlar
ml§ gibi giiliine bir korkuya dii§tii ve iste
nilen iradeyi kekeledi: 

- Bilali Habe§iden bana selam geti
ren kiZI hemen aim, saraya iletinl 

F akat vahimesinin zorlayi§mdan da 

kafasm1 kurtaramad1gmdan ilave etti: 
- Bu k1zm vazifesi bir odada oturup 

namaz kllmak, omriimiin ve §evketimin 
c;:ogalmasma dua etmek olaeakllr. Ne 
gozdelik gozliyecek, ne bir hizmete el 

vuraeak! ... 
f,te bu emir iizerine T ezer T opkap1 

sarayma ahndl, biiyiik oliilerle riiyada 
konu§an bir eren sayi!d1, yedi yiiz hala

yigm korku ve sayg1 dolu bakt~larile 
kar§llandl, kendine tahsis olunan hocere
de ya§amaya ba§lad1. 

- Kiic;:iige, dedi, mukayyed ol. Ko
nu§maya ba§lar ba§lamaz da beni ana ta
mt. 

Y e atlamp ayrthrken kulagma egilip 
flSlldadi: 

- Yiiregimde oldugu gibi evimde de 
daima yerin vardtr. Ba§m slklldi~b gi.in 
Biilbiilii bir yanma, yavrunu bir yamna 
a!, beni bulmaya gel. Bin suc;:un olsa kl
Ima ziyan getirtmem, camm1 sana siper 
ederim. 

Kara Mehmed, bir biiyiik karde~ gibi 
sevdigi pa§a ada§Inin ardmdan uzun u
zun bakh, onunla bir daha nerede gorii
§eeegini kestirememekten dogma bir e
lemle ic;:ini ~ekti ve evine doner diinmez 
Biilbiile bir vasiyei yaph: 

[Arkast var] 

[ 0 ] Kara Mehmede boyle bir diizenl II.. 
ham etml~ olmast muhtemel olan at bika. 
yeslni SiHihtar tarihinden ktsaca aliyo -
ruz: cHiinkA.r, kendi otagmda lstirahat e-
derken - b!r mevlld aymm yed!nci per. 
~mbe giinii - kaptya fakir bir Sipah! gel
d!, Hasodaba.;uy1 buldu: 

- Yolda, dedi, atun oldti, yaya kaldJm. 
Saadethl padi~?B.h gegerken egeri yol iistii
ne koyup derdimi anlatmay1 tasarlad1m. 
Lakin cesaret e<!emedim. Bu gece yayall~ 
tan nas11 kurtulacagimt dii~iiniirken ferah
lamak ic;in blr yaslnl ~rif okudum, sonra 
aglamaya koyuldum. Uyuya kalnu~IIIl. Dii
§iimde Re.siilii Ekrem Efendimizl gordiim. 
c.Ne aglarsmh buyurdular. Ben cYa Re
sulallah .per!4an oldum, yaya kaldim, de
dim. Pes gene hltab edlp cSabah olur ol-
maz og:um Sultan Mehmede var benden 
.selii.m eyle, sen! atlandtr.sm, buYurdular. 
Ben dahl uykudan uyamp kendi kendlme 
cAceb bu ne haldir, deyu tekrar yaslnJ te
r!f okuyup uykuya vardtm, Gene riiyada 
gordiim ki .saa.detHi. padl§ah blr at iizerln
dedlr, babast merhum Sultan ibrah!m da
hl biledlr. Hemen bunlari gor!cek korku
ya dii§iip uyand1m. Hazretin sel~mmt teb. 
llg !~In buraya geldlm. Amma ben gar!blm. 
Huzuru hiimayuna vartp bu si:izleri soyle
mege kadir degll1m deyu sozll tamam ettik
te odabatt huzura ko~up kaziyyeyi arz ve 
Uam ettlkte mezbure blr kiiheylA.n at 1le 
vat!r altm 1hsan buyuruldul.., 

Sil~htar tarlhi: C: 1. S: 377-388. 
[••] Gene O.smanm pek me~hur olan bu 

riiya.s1 da tarlhte §Oyle yaztl!dtr: 
cB!r gece Fahri~lem Efendlmizi riiyada 

goriirler. Kendisi taht iizerinde Kur•an te
lavet e<!erken Restilii Ekrem gelip ellnden 
Mu.shaft ve egoinden cUbbe ve cev~en1 
(ztrhl) ahp bir sille vururlar. Tahtmdan 
ytktl!P neden sonra kalkabilerek miiba
rek kademi§erifine yUz siirmege ~al~trsa 
da miiyesser olmaz. Bu korkun~ riiya der
yadll Hiink~rm zihnlnJ altiist ettl~lnden 
evvelA. hoca 6mer Etendlye soylerler. Ho
ca tabir edip ha.cca gltmekte g1>ster1len te. 
reddiid icin yaptlnu~ blr mukaddes tev
bihtir. Riiyada ayagma yUz .sUremedlnlzse 
in§allah mezarma yiiz siirersinlz dedi. 
Hlinkira kanaat gelmedi. Uskiidarh ~eyh 
Mahmud Efendiye var1p riiyaYJ. anlattt. 
0 da cCiibbe viicud alemidir. Onun c;Ika.. 
Tllma.sl kiinahkarlti!;mtza. a.IA.mettlr. Tev -
be ve istli!;far 1le me~gul olma!ISIOIU dfldl. 

Cenub sahilleriniiS1caklar baslad1 
' 

• 
Diinden itibaren ilkbaha- ZID incisi Antalya 
r1 gormeden yaza girdik 

Giinden giine giizelle .. 
~iyor ve zenginle~iyor 

Bu sene ilkbahar aylan devamh §e -
kilde soguk ve yagmurlu gec;ti. Havalar 
aneak bir iki giindenberidir ki ISlnmaga 
baslad1. 

ilkbaharm boyle fena hava §artlan i
c;:erisinde gec;:mesi herkeste bu sene yaz 
olmiyacagl §iiphesini uyandirmi§Ii. 

Bu sebebledir ki hemen hemen hic;:bir 
yerde vaktin gelip gec;:mekte olmasma 
ragmen s~yfiyeye go~ ba§lamami§tl. Fa
kat diinden itibaren ilkbahars1z bir yaza 
girmi§ oluyoruz. Havalarm iyice ISinma
SI ve mekteblerin de tatil edilmi§ bulun -
mas1 sayfiyeye gitmek istiyenleri harekete 
getirmi§tir. Gee;: gelen yazm gee;: gitmesi 
ihtimali de yok degildir. 

Kasycpe admda maruf bir Frans1z 
heyet§inast oniimiizdeki kl§In c;:ok §iddetli 
olacagm1 iddia etmektedir. Bu alimin id
diasma gore kanunusaniden itibaren ku
tublardaki kadar yaman soguklar ha§h
yacak ve soguklar tam 67 giin siireeek
tir. 

Rasadhane miidiirii ve diger alakadar 
zevat bunu tayin etmege imkan olmadigi
m soylemektedirler. 

MOTEFERRIK 
Hariciye V ekilimiz aytn 

onunda gidiyor 
Harieiye Y ekili T evfik Rii§tii Aras 

aym onunda §ehrimize geleeek ve Bo • 
gazlar meselesi i~in Montreuxde topla
nacak konferansa i§tirak etmek iizere A v
rupaya gideeektir. 

Bu toplant1ya gideeek murahhas he • 
yetimize iki sivil delege ile Milli Mii -
dafaa namma General Cevad ve Deniz 
Miiste§arhgmdan yarbay F ahrinin i~tirak 
edecekleri haber verilmektedir. Sivil de -
legeden birinin Meclis ikinci reisi Trab
zon saylavi Hasan olmas1 muhtemeldir. 

Atina 3 I (Hususl) - Diin Harici -
ye Nezareti Umum Miidiiriinii ziyaret 
eden Tiirkiye elc;:isi Ru~en E§ref, hazi -
ramn 22 sinde lsvi~renin Montro ~ehrin
de toplanaeak Bogazlann tahkimi kon -
feransma Y unanistan hiikumetini dave! 
elmi§tir. 

Siyasi mahfillerde, konferansa i~irak 
edecek alan Y unanistanm Tiirk~y~ noktai 
nazanm hararetli bir surette miidafaa e~ 
deeegi muhakkak sayi!m-aktadlr. 

Profesor Seyfeddin Asal 
1stanbul Konservatuan profesorlerin

den maruf miizisyenimiz Seyfeddin A
sal, musiki iizerinde tetkikler yapmak ii
zere Almanyaya gitmi§tir. 

Deniz komitesi murahhaslan 
Y alovaya gitti 

Balkan Antantl lkt1sad Konseyi de
niz teknik komitesi azalan diin sabah 
Y alovaya gitmi~lerdir. 

Murahhaslar §erefine Yalovada bir 
ziyafet verilmi~. kendilerine kaphcada -
lr:i tesisat ve bah~eler giisterilmi§tir. 

Deniz teknik komitesi bugiinden iti -
haren Tiearet Odasmda c;:alr§malarma 
ba§hyacaktn. 

Adliye saray1 in§aab 

Giizel Antalyadan bir goriiniif 
Antalya (Hususl) - Cenub sahil -

lerimizin en giizel §ehirlerinden biri alan 
Antalya seneler gec;:tikc;:e bir kat daha ge
li~mektedir. Muntazam bir yanm claire 
~eklindeki sahil, giir ve geni§ bahc;:elerle 
kaph ve ye§illik arasmda hirer villa his
sini veren kargir yap1hr, sahilden bir kii· 
~iik dag cesametindeki yiiksekliklerden 
dokiilen §eJaleler manzaray1 pek ho§ hl
maktadir. 

$ehrin arkasmda saatlerce devam eden 
biiyiik c;:am ormanlan vard1r. Haricen bu 
giizelliklere §ehir ic;:inin temizligi de zi -
yaretc;:iler iizerinde iyi inhbalar b1rakaeak 
derecededir. Asfalt ve parke do§eli ge -
ni§ caddeler, asri park ve ye§il bahc;:eler, 
temiz pazar ve c;:ar§Ilar, zengin ticaret 
miiesseseleri Antalyamn i<;yiiziinii te§kil 
ederler. 

$ehirde ehemmiyetli bir belediye ~a -
h§mast vard1r. Elektrik, hal, mezbaha, 
buz fabrikas1, asri ftrm ve mezarhk, sa -
tr~ yerleri ve spor sahas1 ilk goze <;arpan 
eserlerdir. 

S1hhat i§leri de yolunda gitmektedir. 
Memleket hastanesinin ihtiyaclan ta -
mamlanm1~ ve bu oeak adeta muhitin can 
kurtaram olmu~tut. En !;Ok raslana.n has
tahk s1tmadn. Bu da civardaki gol ve 
batakhklarm tesirile vukua gelmekte o
lup kurutulmalan ic;:in biiyiik gayret sar
folunmaktadir. 

Miinevverlerin <;oklugu irfan !eviye -
sini hayli yiiksek tutmakta ise de, bir li
scnin bulunmamas1 §ehri b1rak1p ba§ka 
yerlerde tahsiline devam etmege madde
ten imkan bulam1yan pek ~ok gencleri 
orta tahsilli derecede blrakhrmaktadir. 

l~timal seviyeyi yiikseltmek i~in ise 
Halke~iz geceli giindiizlii ~ah§malan
na devam etmektedir. 

$ehrin ve muhitin ekonomik vaziye -
tinde giin gec;:tik~e bir inki§af goriilmek -
tedir. Ticaret ve sanyi miiesseseleri git -
tikc;:e c;ogalmaktad1r. 

Zirai bak1mdan bilhassa pamuk, 1e -
kerkamt§l ve pirinc; zeriyatma ehemmiyet 
verilmektedir. 

Antalyamn trene kavu§tuktan sonra 
biisbiitiin kendini gosterip Tiirkiyenin 
miihim bir ticaret merkezi olacagmda 
kimsenin ~iiphesi yC)ktur ve bu mes'ud gii
nii herkes dort giizle beklemektedir. 

Muglada niifus saytmi 

,Sehrimizde yap1lacak olan Adliye sa
raytnm plam biitiin teferriiatile hazirlan
mt§tir. Adliye saray1 in~aatl bu plan iize
rinden bugiinlerde miinakasaya konacak 
ve in~aata vakit gec;:irmeden ba§lanaeak
trr. 

Avana suretile verilen ii~ 
ayhklar 

Emlak Bankasmdan avans suretile pa
ra alan miitekaid, eytam ve eramilin iic; 
ayhklannm verilmesine yarm ba~lana -
eakhr. 

Sinemalara ka~ ki§i gidiyor? 

Mugla 30 (A.A.) - Nlifus saYlml ha· 
zrrhklarma devam ediliyor. Merkez ve 
ilr;elerde koy nlifus defterleri yaptml -
makta ve blitun koylerde tarama sure -
tile geri kalmt§ nlifus vak'alarr tesbit 
ve deftere ge~;irilmektedir. Hiiviyet ciiz
danlan koylunun ayagma gotiiriilmek -
te ve dagthlan clizdanlara koy adlan 
yaZilmaktadtr. Ktsa bir zamanda il ic;:in
de hiiviyet cuzdanstz yurdda§ kalmtya -
cakhr. 

Fatih parti lokali 

Diin binlerce halkm 
istirakile • 

Zecri tedbirler 

A vrupa politikasmdaki muhtelif 
eereyanlar dolayisile Milletler 
Cemiyetinin vaziyeti, kafi dere· 

cede kan§ml§tl. Bu miiessesenin en mii ' 

Cumhuriyet Halk Partisi F atih nahi
yesile, K1z1lay F atih §Ubesinin F atih 
parkr kar§tsmdaki yeni lokalinin ac;:1lma 
merasimi, dun yapilmi§tlr. 

him Amerikah azast olan Arjantin, Mil· 
letler Cemiyeti biiyiik meclisinin derhal 
toplanmasm1 teklif ederek vaziyetin karl' 
§Ikhgmt biisbiitiin arhrd1. Geleeek ayill 
on altlSlnda toplanaeak Milletler Cemiye· 

ti meclisi on dart devletten miite§ekkildir. 
Bunlarm c;:ogu da Avrupahd1r. Reisi de5 

!talyaya ve Avrupa politikasma kar~1t 

Bayraklarla siislenen F atih parkile, 
bma oniindeki meydana binlerce halk 
toplanmi~ ve K1Z1lay haftast miinasebe
tile tramvay bulvarma bir KIZllay c;adm 
kurularak ic;:ine yarahya yard1m eden bir 
hem§ire timsali konJllmu§tu. 

Merasime saat l 0 da itfaiye banda -
sunun c;aldtgl lstiklal mar§ile ba§lanmt§ 
ve Cumhuriyet Halk Partisi F atih ka -
zas1 reisi Sun Enver bir nutuk soylemi§· 
tir. 

Bun dan sonra, K!Zllay F atih §ube3i 
ba§kam profesor Ziya Cerna! Aksoy bir 
hitabede bulunarak orada bulunan mek
teblilere K!Z1laya bag}t kahp kalm1ya -
caklanm sormu§ ve c;:ocuklar da halkm 
heyecanh tezahiirleri arasmda oliinciye 
kadar KlZllay ic;in biitiin varhklarile ~a -
h§acaklanna and ic;:mi§lerdir. Minimini 
talebeler aynca, KIZilaya dair manzu -
meier okumu§lardu. Merasime davetliler 
biifede izaz edildikten sonra nihayet ve
rilmi§tir. 

MALIYEDE 
Istanbul Defterdarh~ 

lstanbul Vilayetinde Defterdarhk te~
kilatmm tat~ikma bugiinden itibaren ba§
lanacaktn. Istanbul Defterdarhgma 1s -

tanbul Maliye murakibi Ra§idin tayin e
dilecegi haber almml§tlr. Defterdann iki 
muavini, bir Tahsil, bir T ahakkuk ve 
b1r de Muhasebe miidiirii olacaktu. 

Bina ve arazi vergileri 
Bina ve arazi vergileri bugiinden iti

baren Muhasebei Hususiyeye gec;:mi~ bu
lunmaktadir. Bu seheble Maliye memur
larmdan 286 ki~i bugiinden itibaren Mu
hasehei Hususiye emrinde c;ah§acaklar -
du. Maliyede uzun senelerdenberi c;ah -

§an ve yeni te§kilatla Belediyeye gec;:mi§ 
olan bu memurlar eski haklanm muhafa
za etmektedirler. 

Maliye §Ube erinin a edi u evir o

laytsile knktan yirmi bire inmi~tir. Ma -
liyede kalan Tahsil ve T ahakkuk me -
murlarmdan bir k1smi bina ve arazi ver

gisine aid eski hesablan tasfiyeye memur 
edilmi§lerdir . .Eylule kadar bu ta~fiye 
muamelesi ikmal edilecektir. 

Bina ve arazi vergisinin Muhasebei 
I-Iususiyelere devri iizerine Maliye me
murlan biitiin gayretlerini kazan~;, sayrm 
ve muamele vergilerinin tahsili i~ine sar -
fedeceklerdir. 

SEHiR iSLERI 
Sokaklarda nasd yiiriinecek? 

Bir gazete, Belediyenin verdigi bir 
karara gore bugiinden itibaren sokakla -
rm sagmdan yiiriinecegini, bu usule ri -
ayet etmiyenlerden elli lira ceza almaca
gmt yazm1~t1. Y aptrgimlz tahkikata na -
zaran bu havadis yanh~tlr. Mesele §Un
dan ibarettir : 

Klakson <;almalan menedildikten son
ra, ~oforler Belediyeye miiracaat ederek 
halkm sokaklarda muntazam yiiriimedi -
gmden klakwn c;:almadrklan takdirde ka-

dii~iince ve nazarlarl belli olan lngilil 
Harieiye N azm M. Edendir. ~ 

~imdiye kadar bu on dort devleti Ha•1 

be§ meselesinde miittehid bir hath hare• 

ket takib etmeleri ic;:in bir karara getirme• 
ge c;ah§Ilmaktaydt. Ortaya Almanya me• t 
selesi girmi~ olmasmdan dolay1 saylSI ~ok 
mahdud alan bu devletleri bile birle~tir)': 
mek i~i sarpa sarmt§h. hin zecri tedbir • 

lere bakan komisyona dii~eceginden kor• 
kuluyordu. Ci.inkii o zaman on sekiz H 
devlete bir karar ald1rmak icab edecek· s 
ti. 

Halbuki Arj an linin teklifile i§in elli 
dort devletten miirekkeb bir meclise dii~· 
mesi laztm geliyor, on dort devletten bir 
karar almakta zorluk c;ekildigi ve on se· 
kizini bir araya getirmege ihtimal goriil• 
medigi bir zamanda i§i elli dort devlett • 
b1rakmak biisbiitiin tefrikaya yol ac;mak 
olaeaktlr. 

ihtimal Arjantin de, azas1 bulunclugC 
Ondortler meclisinin verecegi herhang 
kararda bariz bir mes'uliyet almaktan 
kurtulmak ic;in bu manevrayl ~evirmi~tir. 
Arjantin, Ondortler meclisi tarafmdan 
zeert tedbirlerin devam1 veya §iddetlen ' s 
dirilmesi ic;:in verilecek karara rrmvafakal I 
veya red suretinde i§tirak etmegi menfa• 
atine uygun bulmamaktadu. Muvafakal 
edecek olsa Cenubi Amerikadaki diget . 
devletlerin siyasi temayiillerine muhale ' 
fet etmi§ olacaklnr. Filvaki bun
lardan Ekuvatiir §imdiden zecri tedbirie' 

ri kald!rmt~tlr. $iii ise bunlann resmen il· 
gasm1 Milletler Cemiyetinden istemi~tir· 
Digerleri de bu tedbirlere taraftar de • 1 
gildir. Zaten arjantin de zecri trdbir' 
Jeri kabul etmi§ oldugu halde parlamen· S 
toau tatilde bulundu-unu aebeb oatete 
rek ~imdiyee kadar bunlan ta ik etme J 1 
mi§ti. 

Diger taraftan Milletler Cemiyetl 
meclisinde zecri tedbirlerin aleyhinde re~ 
vermek te Arjantinin i§ine gelmiyot• 
Ciinii o zaman bozgunculuk yapmlf ola' 
eaktlr. Bu halin, Amerikada kurulmasl 
i<;in onayak oldugu yeni Milletler Ceroi• 
yeti ic;in de iyi b.i.r omek olmlyacaglnl 
takdir ediyor. Arjantinin lngiltere ile 
gayet s1h mall ve ikhsadl miinasebetle~ 
vardn. Arjantine yatmlan lngiliz serma' 
yesi o kadar biiyiiktiir ki hic;:bir lngilit 
miistemlekesine bile bukadar c;ok patJ 
yatmlmaml§hr. Bunun ic;:in Arjantin ln• 
gilterenin hissiyatmt reneide etmek isle' 
mez. 

1§ elli diirt devletin i~tiralC ettigi meclise 
kahnea burada ~u veya bu hiikfunetill 
muhalif rey vermi§ olmas1 o kadar mes• 
uliyeti ve dikkati celbetmez. Zaten bu• 
rada verilen kararlann ittihadl araya da 
ihtiyac1 yoktur. Esasen, biiyiik meclis 
nazarl olarak ic;tima halinde olup mu .. 
vakkat olarak miizakeresini tatil etmi~ 
bulunuyor. Reisi <;ekoslovakyamn sab1k 
DI§ Bakam ve lahik Cumhurreisi Benes• 
tir. 

z:alann fazla olacagmi soylemi§lerdir. 
$ofi:irlerin bu miiracaati iizerine Belediye 

rcisligince verilen bir emirde otomobille
rin daima yolun sag tarafmdan gitmeleri 
halkm da bun~ ah§tmlmast, yaya yo! -
culann anca!C dort yo! agiZiarmda kar -
~tdan kar§lya gec;:melerinin temin edilme· 
si bildirilmi§tir. Bu karara muhalif ha -
reket edenlerden elli lira para cezas1 a
lmacagi mevzuubahis degildir. 

Biiyiik meclisin toplanmast !talya ic;in 
daha iyi olacaga benzemiyor. Amerika 
ht' asmdaki hiikumetler c;:ekingen bir va• 
ziyet gosterseler de Habe§ meselesinden 
dolay1 kendi mevcudiyetlerinden korkan 
ve mecliste ekseriyeti te§kil eden Avru• 
pah kiic;iik devletler zecri tedbirlerin Mga-

At U§agi olarak has ahua alman Yu
sufla T ezerin karde§ligini bilen olmadigi 
gibi onlann Sipahi Kara Mehmede bag
h bulunduklanm ve gizli maksadlarla 
saraya solwlduklanm sezen de yoktu. 
Kara Mehmed, pek kan~I~ yollardan Y u
aufla ve anahk san' atma dayanarak haf
tada bir giin saraya giden ihtiyar kadm 
vas1tasile de T ezerle temasm1 muhafaza 
ediyordu. ilk f1rsatta yap1lmast icab eden 
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rn5riiliiyor kl S!pahi Kara Mehmed, pla

ntm yiirUtmek l~tln blr ruhlya.tgl g!bi ha
reket edlyormu~ v& vaktalart lirnelt tutu
yormull 

1stanbulda sinemaya gidenlerin ade -
d1 her y1! artmaktad1r. Tutulan bir ista
tistige gore, bir senede lstanbul sinema -
!anna 3,5 milyon, tiyatrolara yanm mil
yon ki~i gitmektedir. !stanbul niifusuna 
nazaran bu hesabla senede herkes dart 
defa sinema veya tiyatroya gitmektedir. 
Maamafih senede bir defa bile tiyatro 
ve sinemaya gitmiyen pek c;ok kimseler 
bulundugu da §iiphesizdir. Bundan an -
la§tldtgma gore, lstanbullular, tema§a ha
yatrndan ~ok az i!tifade etmektedirler. 
Memleketimizde gosterilen filimlerin ek· 
serisi Amerikan filimleridir. Dort biiyiik 
Amerikan filim kumpanyast muntaza • 
man §ehrimize filim gondermektedirler. 
Bu filimler ecnebi memleketlerile ayni 
zamanda istanbulda da gosterilmektedir. 
Memleketimizde ikinci dereeede goste • 
rilen filimler Alman filimleridir. 

Tiirkkusu 

S& suretile !talyamn teeaviiziiniin mtika
fatlandmlmasma taraftar olmJyacaklar " 
dtr. $u kadar var ki biiyiik meclisin <;a« 
gmlmas1 Milletler Cemiyeti miiessesesi ·"' 
nin ak1betini daha kar1~1k bir hale sOka" 
cakhr. 

Kastamonuda himaye edilen yoksul yavrular 

Kastamonu (Hususi) - Buradaki 
Cumhuriyet ilkmektebinin himaye he -
yeti reisleri sulh hakimi Kelami Giimii
~iin ve diger azalarm degerli yardtmla
rile r;ok lyl ~;ah§maktadtr. 

Ders Ylhrun ba§mdanberi otuz ok • 

siiz ~;ocuga muntazaman steak o~le ye -
megi verildigi gibi bayramda da 43 yav
ru her tiirlli levazimatile giydirilmi~ -
lerdir. Yukandaki resim sevindirilen 
yavrularla hlmaye heyetini bir arada 
gostermektedir. 

Sinemaya gidenlerin k1smr azamt 30 
ya~mdan a§agi kimselerdir. 

Arazi tahrir komiayonlar1 
Arazi tahriri komisyonlan reis ve aza

hklanna tayin edilenlere vazife ve me -
muriyetleri teblig edilmi§tir. Bu kotnis -
yonlar bugiinden itibaren arazi tahriri i· 
§ine ba~lryacaklardir. 

' 

lzmir Tiirkku~u talebeleri, Parti Rei1i Avni Dogan 
ve lz.mir gaz.etecileri bir arada 

lzmir (Hususi) - Tiirkku~u 1<;:m ba§lami~hr. Talebeler ic;inde ii~ tane de 
~ehrimize gelmi§ alan tayyareci Vecihi k1z vard1r. Tiirkku§una girmek uzere 
ile diger muallimler, derslere ve tatbikata miiracaat edenlerin miktan yiizii bulmu§
ba~lami§lardir. Simdiye kadar Turkku • tur. T atbikat Kiiltiirparkta yap1lmakta • 
§Una kaydolunan talebenin saghk mua • dtr. 
yenesi devam etmektedir. Muayene ve T alebe i~inde c;:ok miistaid ve kabili
muameleleri ikmal edilen genclerden iki yetli gender goriilmii§tiir. Bunlardan ba
grup aynlmi§ ve bunlar derhal derslere z1larr u~u§lara bile ba§lami§Iard!r. 

Muharrem Feyz.i Togay 

Ktzday haftas1 ba,IadJ 
KIZllay Haftasi bugiin ha§ladi. Bu ., 

giinden itibaren ~ehrin her semtinde Ki "' 
z1lay §Ubeleri tarafmdan aza kaydi i~in 
c;ahJilacak ve birc;:ok miisamere ve eglen'" 
celer tertib edilecektir. 

Niith&IJ 5 Kuruttut 

Abone I Tiirkiye Hari~ 
'eraitj ( i~io ~~ 

SeneJik 1400 Kr. t700 kr. 
Alta ayltk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir aybk tSO yoktur 



1 Hazlran 1936 
CUMHURIYET • 

SON . J-IABE~LEJ< ••• 
'I'ELEFON 'I'£LGJlA~ ve TEJ.SiZLE 

Frans1z sosyalistleri 
kongresi diin topland1 

1 
Hitlerzime karfl alman tedbirleri ve harici 

. meseleleri miinaka,a eden kongre, grev yapan 
amele hakk1nda bir sempati takriri kabul etti 

, Paris 31 (A.A.) _ Sosyalist parti ~I «Emrivaki kar§ISmda boyun igmemek i-
sinin dun ogleden sonra yapmi§ oldugu cab eder.» . • . . . 
oplantida partinin sol cenah miintehasi Bracke, hanci meseleler H;m buer hal 

!id.eri Pi~ert, «Kapitalistlerin irtikab ve sureti arayip bulmak iizere beynelmi~el 
~Th§_a fazihalanmn bir timsali» oldugunu bii sosyalist konferansi!lln toplanmaga 

,1ddia ettigi F ernand Bouissonun intihab ~agmlmasi teklifinde bulunmu§tur. 
,maz.b~tasmm red ve intihabmm feshedil· Karl Marxm torunu Jean Longuet, 
mestm istemi§tir. Lavalin «caniyane gorii§rneleri» ni §id -

Bundan sonra, Bracke. sosyalist en - detle takbih etmi§ ve Siive~~ kanal~nm 
ternasyonali tarafmdan Hitlerizme kar§t kapati!mamt§ olmasma teessuf eylemt§ ~ 
Yapilmasl karar altma almrni§ olan ted - tir. 
b. 1 Sosyelist kongresi, grev ilan etmi§ o • 

IT eri hatJrlatmi~ ve enternasyonalin Ha-
y lan maden sanayii amelesinin bu hare ~ 

be§istan meselesindeki noktai nazanm ketlerini iyi bulan bir sempati takririni 
halen de muhafaza etmekte oldugunu kabul ettikten sonra celse tatil edilmi§ ~ 
soylemi§tir. Bu noktai nazar, §Udur: tir. 

""""'"""""""""""""'"""'"'""llnlfiiiJIIIIJIJIIfllflllfiiiiiiiJfiiiiJfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\1/IIIIIIIIOU!Uooumooooooooooooooooo•• 

Tiir k- Bulgar 

Cemiyeti topland1 

Polonya - Litvanya 

hududunda hadise 

iki memleket aras1ndaki Litvanyal1 bir giimriik 
dostlugun takviyesine 

karar verildi 
Sofya 31 (A.A.) - Sofya Turk • 

Bulgar cemiyeti bu sa bah T ecim Odast 
salonunda bir toplanh yapmi§tlr. Top • 
lanhda OI§ Bakanhgt Gene! Sekreteri 
orta el<;i M. Nikolaef ile Turkiye orta 
el~isi M. Berkez ve el~ilik memurlan, 
Bulgaristamn yeni Ankara el~isi olup 
Ankaraya gitmek uzere olan M. T odor 
Kristof, DI§ Bakanbgi Siyasal i§ler §U· 
besi direktoru M. Neikof, direktor M. 
Sarafof, Matbuat direktoru M. Balaba
nof, Tiirkiye dostu bir~ok Turk ve Bul
gar §ahsiyetler ve cemiyet azas1 haz1r bu
lunmu§lardir. 

memuru ag1r surette 
yaraland1 

Var~ova 31 (A.A.) - Leh aiansi 
bildiriyor: 

Suvalki yakmmdaki Burniskide Le • 
histan - Litvanya hududunda bir ha • 
dise vuku bulmu~tur. 

Litvanyah bir giimriik memuru Le
histan topragma ge~mi~ ve hudud kara
kolunun <:avu~u tarafmdan yapilan ihta· 
ra kar~t rovolverine sanlmi~hr. Bunun 
iizerine <:avu~ kendisini miidafaa i<:in iki 
el silah atmi§ ve Litvanyabyi yarala
mt~hr Bununla beraber Litvanyah ken
di topragma kadar gidebilmi§ ve orada 
dU~mi.i$tlir. 

Suvalkid alakadar makamlan Litvan· 
ya makamlan nezdinde protestoda bu • 
lunmu~lardu. 

Selanikte mahkum olan 
gazeteciler 

Cemiyetin ba§kam profesor Petko 
Stoyanof, kiiltiir, ekonomi ve siyasal sa
hadaki bi.iyi.ik Tiirk - Bulgar mi.inasebet
lerini uzun uzad1ya te§rih ettikten sonra 
iki memleket arasmdaki menfaat bera -
berligini kaydetmi§ ve kom§u ve dost iki 
ulusu birbirine baghyan baglan daha zi- Atina 31 (Hususi) - Y erliler aley
yade 51kla§hrmak i<;in bi.itlin §artlann hine §iddetli bir makale yazd1gmdan do
rnevcud oldugunu bildirmi§tir. ~~~YI S_~l~nikte c;1kan Makedon;a gazetesi 

Bundan sonra cemiyetin ikinci ba§ka- duektoru alh ay hapse mahkum olmu§ -
n1 M. Dimitre Pando£ soz alarak, yeni tur. G~ne. Selanikte <;Ikan T ~hidromos 
Turk' · k t'f t k d' · gazetes1 dtrektoriine de muhactrler aley-

hakk Iydem~ hootpera I . t~nmH ve 'k' rhe t~5b1 bin de yazd1g1 bir makaleden dolayi ii<; 
m a tza a vermi§ IT. er 1 1 a 1 . .1 . . 

de Tiirk ~ Bulgar dostlugu ic;in hararetli ay hapis cez~sl ven ~I§tlr; 
temennilerde bulunmu§lardu. Anti V emzehstler 
~emiyet nutuklardan sonra ittifakla a- birie§iyor mu? 

§agida.~i karar suretini kabul etmi§tir: Atina 31 (Hususi) _ Ahali partisi-

k" «!urk ulusu ve onun cumhuriyetile, nin yirmi dort ki§ilik merkez umumi he
~~ture] ve sosyal ve ekonomik sahada yeti roplanarak Antivenizelist partilerin 

musalemet .. b tl · · b · d'l h 
b 

.•.. perver munase e enn ve t§ e· birle§mesi miizakeresme memur e 1 en e· 
ra erhgmm h tl' t ft 1 b' · ·~· · h d. 1 · h t' B l arare 1 ara an o an IZ yehn verdigi tza atJ m em•§ ve eye m 
I u gar vatanda§lan, Tiirkiyedeki dost • mesaisine devam etmesi karanm vermi~tir. 
anmlZa sami A I' 1 .. d · I b I Ve kendile .. ffil ~e am ar!IT_liZI gon. er~r Ahali partisinden _ayn ~~~. . u UII~n 

Stl tt f n?1 aynt amac; I~m semereh bu milli ve Islahat<;l ahah parhlen ltderlenle 
re e aahyett b 1 • d d h .. · · • e u unmaga avet e e- yapilan miizakerelerde er u<; partmm 

nz.» k .. .. I d b F birle~mesi hakkmda i goru§rne er e ~z1 

ransJz amelesnnin grevi itilaflar hast! olrnu§~Ur. Bun~~ iizerme 
Paris 31 (A.A.) _ .. Antivenizelistlerin bi~le§~elenmn tahak • 

amele ve patronla Md ak~e.nh . 1~afnayu kuk edecegi zanned1lmege ba~lanmi~ttr. 
Tl arasm a I I tJ a ' ya- a· I'"'. K . I 

h§mak yolundadir B . f b 'k 1 Sovyetier 1r 1g1, om1ser er · u sanay1 a n a a • 
nmn en "h' I · M I' · t I t , • . . ~u tm ermden on be~i amele ec lSI op an lSI 
1le bn Ihlafnam · d ' .. S ) 
h• f e Irnza e erek onlara mu- Moskova 31 (A.A.) - ovyet er 

1m men aatler tem' · l d' · 1 · J' • · k S . m etmi~ er tr. Birligi balk komiser en mec Islmn on • 
anayt amelesile anlafma yaptltyor trol komisyonu 22 mayistan 26 maylsa 

Pari: 31 (A.A.) _ Heniiz fabri • kadar toplanmi§hT. Toplant1ya Molotof 

ingilizler Sofyada 

italyanJn • • yer1n1 

almaga ~ah,tyor 

Balkan Komitesi Reisi 
Sofyaya neden geldi? 
Sofya (Hususi) - Londrada mahud 

Balkan komitesinin reisi Sir Edvard Bo
yil diin ekspresle Sofyaya geldi. !stan • 
yonda Krahn mii§aviri, te~rifat umum 
mudurii, resmi birc;ok zevat ve buradaki 
dostlan tarafmdan kar~1landi. Balkan 
komitesi reisi Sofyada bir haftadan faz
la kalacakhr. Burada kalacagi miiddet 
zarfmda kendisi i<:in te~rifat umumi mii
diirliigu tarafmdan hususi bir program 
hamlanm1~hr. Balkan komitesi reisi bu
rada Kral, Ba§vekil, diger Nazular ka
bul edecekler, ve Balkan komitesi reisi 
aynca Bulgaristamn siyasi adamlan ve 
muhacir te§kilatlan mumessillerile gorii
§ecektir. Bu ziyaretin resml sebebi Oks
ford Oniversitesi tarafmdan Sofya Oni
versitesi rektoriine hediye edilen bir altm 
asayi teslim etmekmi§. Bu asa Oksford 

Oniversitesi asasmm bir kopyas1 imi§. Bu 
asa vasitasile iki miiessese arasmda sikl 
bir temas tesis edilmek isteniliyormu§. Bu
ralan i§in zahiri ve resmi tarahd1r. Fa
kat bir de bu i§in gayriresmi tarafma ba
kahm. 

Her ne olursa olsun &Urasl muhakkak· 
hr ki bugiin arttk Bulgaristanla lngil • 
tere munasebatmda gozle goriilebilecek 
bir yakmla~ma ve sempati vard1r. Bulgar 
ihtiyat zabitleri cemiyeti reisile ihtiyat 
zabit vekilleri cemiyeti reisi, maliiller ce
myeti reisi daha diin resmen lngiliz mu· 
haribler cemiyetini ziyaret ettiler ve 1n
gilterede biiyiik bir tantana ile karde§lik
ten bahis nutuklarla kar§IIandilar. Bir ay 
sonra lngiliz muharibler cemiyetinden 
15-20 ki§ilik bir heyet resmen Bulgaris • 
tam ziyaret edecek, tabii burada da o 
suretle kar~Ilanacakttr. Surasi unutulma -
sm ki lngiliz mubaribler cemiyeti ilk defa 
olarak bu kadar kalabahk bir heyeti ha
rice gondermektedir. Oksford Oniversite
si biitiin Balkan iiniversiteleri arasmda 
yalmz Sofya Oniversitesine bir altm asa 
hediye ediyor ve Sofya Oniversitesile st-

kl bir temas tesis etmek istiyor. Bulga -
ristanla 1ngiltere arasmdaki ticari miina
sebat hergiin biraz daha Bulgaristamn 
lehine arttyor. lngiltere, bugiin, a{t:J.ll; 
Bulgaristanda yava~ yava~ ftalyamn ye
rini tutmaga bMlarni§ o)up Bulgaristam 

kendi tarafma kazanmak istiyor ve kaza
myor da. 

Londradaki mahud Balkan komitesi, 
50-60 senedenberi Balkanlarda, Yakm
~ark iderinde cok miihim roller oynad1. 
93 barbinde ve Balkan Harbi esnasmda 
bu komitenin oynadigi rolleri ve bize yap
tigi zararlan her Tiirk <:ok iyi bili~. ~~ 
caba ~imdi durup dururken bu kom1tenm 
reisi ned en Sofyaya geliyor ';I Burada i~i 
nedir? Bu resmi ziyaretin arkasmda ne
ler gizleniyor ';I hte Sofyanm diplomas! 
mehafilini diindenberi dii~iindiiren sual-

ler. 
1ngiliz N aZirlarmdan Cemberlaynin 

orta Avrupada yapttgt seyahatten, Avus~ 
turyay1 !talyadan aytrabilmek·~~<:i.n. sar
fettigi gayretlerden ve elde ettiW IYt. ne~ 
ticelerden sonra acaba lngiltere ~Irndt 
Balkanlarda da ffil faaliyete geciyor ';I 
ltalyaya kar~l Bulgaristanda mevcud bu
lunan sempatiyi biisbiitiin kirmak ve. b~ 
suretle Bulgaristam da rni kazanmak Ish· 

vor} 

Tiirkiyc ziraatinde 
Kalk"tn1na §Urtlar" 

kalan I§gal etmekte olan 10 OOO ·• ve <;ubar da i§tirak etmi~lerdir. 
run bu ak~am fabrikalan t' k d grekvlc

1
· Komisyon i§rilerin ~ikayetlerini tet • 

h . d'l k . er e ece en " . . A 

ta mm e 1 me tedir. Patron! .. .1_ kik etmi~ ve ge<;en sene IstJhlak koopera-

LBa$makaleden devamJ 

bu kayl51 yiiziinden y~lda ~? .a§agl :~i b~
<:Uk milyon lira girebii~cegml kat I 0 blr 
kanaat olarak ifade ediyor. ht.e Ztraat 
Enstitiilerimizin memlekete temm edece~-

1 .1 I .. ar mumess~ y 0 • h kk 
el e a~~. e mumessilleri ihtilafm halline tiflerinin ~ehir dt~m~~ki mesai~J k a . m: 
~.a l§ma 1 uzereklsaat 16 da mesai nezare· da komiserler mechsl ve ~artl o.mitkesl 
tmde bu u~aca ardn. tarafmdan kabul edilen em1rnamemn o· 
Yunan Krah haricA • . operatif!er merkez birligi tara_fmdan ne 

t tk'k d' 1 &Iyaseh suretle tatbik edildigi meselestle me&gul 
e 1 e IYor 

olmu&tur. 
Atina 31 (Hususi) - Kral d" Komisyon verdigi kararda, i§~ilerin 

Ba§vheki.l _M~tak~a~la bki~klikte Yun~nist~n~ b anat ve §ikayetlerine kar§l gosterile~ 
nm anCI Siyeshm tet I etmi§tir s· • ag~Yirltk ve kirtasiyeciJig~in kabul ediJem.I· 

hfll d .. I do~· · Iyasi Ina I er e soy en Igme gore, Kral Ak- ~· . bildirmekte ve Sovyet ekonomik 

1 . b' b' faydamn bir tek meyva ve btr en m tr . 

Edebiyat 

T abiat~i edebiyat 
ve sembolizm 

Peyami Safe 

re ransada sembolizm hareketi \ zek~smm yalmz had~~~leri istisma: eden 
g-- kendinden evvel dogan ve rna- prattk faydalar temmme yanyacagt ka-

teryalist, miispet bir felsefenin naati, Bergson gorii§iinden yaytlan fikir-
dar gorii§ii i~inde s1k1§an ruhlann bunal- lerin mahs.uliidiir. 

0 0 
•• 

masmi ve bikkmhgmi ifade eder: T ecru- Sembohzmden evvel tab late;! Ihm, ta
beci ve maddeci ilmin diktatorliigiine kar· biatc;i bir edebiyat dogurmu§tU. Zola ve 
§I, biitiin tesellilerini me~;hulden ve goriin- benzer1eri, «tecriibe romam» sisteminde, 
mez diinyalardan bekliyen san' atm, istik- hayat1 tabiat bilgilerinnin metodi1e .mu
lalini koparmak i~in ayaklam§l bu hare- §ahede ve kaydetmek sevdasmm pe§mde 
ketle beraber ba§lami§hr. gitmi~lerdi. Siire, tiyatroya ve butun sanat 

F ransa Almanyanm I 870 harbini top· hareketlerine yay1lan bu gorii§ sembolizm 
lannm de gil, kiiltiiruniin ustiinliigile ka- aksiilamelile c;abuk YJkildt. T abiat dini
zand•gmi anlami§tl. Ger~i Avrupada ta· ~in ~erine ins~n ~uhu~un iis.~n!iigu, hiir· 
biat bilgilerinin zaferi bu harbden c;ok ev- nyeh, muhtanyeh ve Insan I<:mm sonsuz· 
veldir: Claude Bernardm «tecriibi taba~ lugu, <:apra§Ikhgi, me((hule dalmakta ka
bete giri§» isimli me§hur kitabi muharebe- ba ve pratik ilim zekasmi geride birakl§I, 
den be§ sene evvel <;1km1§h; Darwinin taptaze bir san at ve felsefe hareketi ola
«Nevilerin Men§ei» adh eseri 1859 da ra~ doguyordu. 
ne redildi ve fransiZcaya lie; sene sonra Ilk biiyiilii «sembol» kelimesini Bau-
<:e~rildi; fakat miispet ilim1erin bir ~in delai~e bi~ ~iirinde k~llanrni§tl: 
kudretile ruhlara oturmas1, 1870 harbm- T abtat btr mabeddtr ... 
den sonra Fransamn goziinii ac;an biiyiik lnsan oradan, sembol ormanlart arastn· 
kiiltur uyamkltgile beraberdir. Alh sene dan ge~er. 
sonra telefonun icadi ve ilk dinamonun N erval, tabiat iistii hayallerinin en 
yapilmasi, on bir sene sonra Fransada yakalanmaz anlanm veren §iirlerinde bu 
elektrik sergisinin a<:Ilmasi, Pasteur tara- ilk sembolizm tohumunu 'Yatlatarak bii
fmdan ~arbon hastahgmm ve kuduzun yiitmege ba~lami~tl; silik, titrek ve miip
tedavi yolunun bulunmast, Avrupada ve hem ruh haletlerini tasvir etmek i&inde 
orada, tabiat bilgilerine imam sofuca ta- Verlaine de harikalanm veriyordu; ruh 
pmmak derecelerine vardirmi§h. karga~ahklanm kendine gore ahenkli bir 

Diktatorliigii lehine hergiin yeni bir mantikS!Zhgm ifadesi ic;inde sezdiren ve 
zafer kaydeden ilim, yalmz edebiyat us- belirten Rimbaud, daha usta bir tasar~ 
tiinde degil, biiti.in i<:timai hayat iistiinde rufla sembolist §iire muhtac oldugu tek
V eta hakki ahyordu. Kimyevl terkibin nigi ve disiplini getiren Mallarme bu ak
prensiplerini ke~feden Berthelod yannki siilamelin edebiyattaki zaferlerini ham
insanm viicudlere ve ruhlara hakim olaca- lad1lar. 
gmi ilan etti: G1dasmi kendi yapacak ve Sembolizm hareketine bakarken bi.zim 
«mukaddes i~ kanunu onunde herkesi bir- goziimiizden kac;masmda biiyiik bir varta 
l§tirerek miisavilik ve karde§lik>> yarata- sezdi~imiz ehemmiyetli bir nokta vard1r: 
cakhr. T abiat ustii inam§lara paydos de- Gerr;1 bu hareket sofu ilme kar§ldir; 
mek mas1du. Manevi ilimler de, fizik ve miispet ilmin kendi metodlanm sanata ka
tabiat bilgilerinin metodunu kabul ederek bul ettirmesi ~irretligine kar§tdir; sanatla 
r;ah~acaklar, ayni saglam neticelere va- beraber felsefeye de tahakkiim iddialan
racaklard1r. na kar§IdiT; gerc;i tabiatc;i ilimlerin dii§· 

F akat en biiyiik iimidleri a§acak kadar mam, i<; diinyam1zm muhtariyetini anyan 
mucizelerine inamlan ilim vadinde durma· ve kompleks hassasiyetleri dar manhk<;J 
dl. Omidlerinin bo§a c;;Iktigmdan ilk ~i- gorii§lerin yerine oturtan bir harekettir, 
kayet eden adam gene Berthelod olmu§tU. sanata ildimden ayn .m~st~kil d~n~as1~1 
Boutroux gibi alimler, ilmi kanunlann kazandlrmt§h:.; fa~.at iptldat. v: om1shk bu 
d "l<;iilerimize gore mutlak goriindiik- cezbe mahsulu degtl, gene bn 1hm ve fel
Ie~ni0 hakikatte, ~eniyetin sonsuz .;apra- sefe hareketile canlanan yeni bir dlinya 
~~kbg-'1 i«<inden se<;tigimiz viik1alar arasm- gorii~~D;?~.n do~m~~tu~ .. 
da t sis ettigimiz itibarl miinasebetlere al- Kulttiru ve Ilmi deg1l, sadece, kan~1k, 
danJ1g1m1z1 jspat ettiler. Biz bu kanun - c~nh ve sonsuz bir var}.Igi c;akilta~lan gi
larla varhgm ve e~yanm ne sirnm ve ne bi k~s~~tJ pa:c;ala~~. bole.rek .. aralarmd~ 

HEM 
Pili. v1n zerdesi 

Eski ve yeni, ihtiyar ve gene Galata-
sarayltlar, dun, mekteblerinde topla

narak pilav yediler. Galatasaraym me§
hur pilav1, bu sene bu kat daha me§hur 
oldu. Ciinkii, Galatasarayh olmiyan bazt 
muharrir arkada~lar, bu yii Ga!atasaray
hlar arasmdaki bagm se-:nbo1i.i. olan pi· 
lavdan fazlaca bahsettiler. Bu arkada~
lardan biri diin Ac;Ik Sozdeki fikrasmda 
Galatasarayla Giine§in ban§hklanndan 
da bahsederek parlak bir yere damad 
olan Galatasarayhlann yedikleri pilav, 
diigun pilavi imi§; diyor. 

Dun, GalatasaraYJn tertemiz yemek
hanelerinde, o nefis kuzu pilavma ka~1k 
atan ve gazeteci arkada§umzm niiktesine 
gore, datnad ve gelin taraflanna mensub 
olan baz1 Galatasarayhlar aralarmda 
§oyle konu§uyorlardi: 

- Y edigimiz diigiin pilav1 imi§. Ga
liba, onun i<:in, bu sene daha tath! 

- lyi aroma zerdesi nerede? 
- Zerdesini de Yusuf Ziya pi§itiyor. 

Y akmda, in§allah, onu da yeriz. 

Tabancalar m1 bozuk, yoksa? ... 
Bilmem dikkat ediyor musunuz ';I Gaze-

telerin yazd1gma gore, son zaman
larda 1stanbulda nekadar cinayet olursa 
§oyle bir netice veriyor: Katil olduriiyor, 
sonra, tabancas1 kazaen pathyarak ~Ikan 
kur§un canahct bir yerine girip onu da 
i:ilduriiyor. 

Acaba, biiti.in cinayet i§liyenlerin si· 
lahlan IWI bozuk, yoksa bu garib kazalar 
«Elcezaii min cinsiiilamel» nev'inden 
ilahi bir intikam m1? 

Ba;kalanna ekmek bJrakmadJ! 
profesor hokkabaz, biiti.in numarala~-

nm, biitiin mirafetlerinin hilelerini Is
tanbul gazetelerine anlattyor. Y aptJklan~ 
nin kimisi ekal>uklugu, kimisi de hususi 
aletlerin dalaverelerinden ibaret. Bu gibi 
hokkbazhklann nasi! yapildigmi ogren~ 
mek istiyenlerin biitiin meraklan tatmin 
edildi. lyi aroma profesor, kendinden 
sonra gelen hokkabazlara ekmek buak
madl. lnsamn parmagmi agzmda buakan 
o marifetlerin dalaveresini ogrenen halk, 
arttk bir daha para verip te hokkabaz 
seyrine gider mi? 

Mali teskilat 
' 

Bugiinden itibaren ii~ ay 
zarf1nda ikmal edilecek 

de mahiyetini anhyor, sadece zekamiz- ken?ISinm teSIS ethgi ~abit ~.unasebetlen 
Ia tabiat arasmda, mutlak hakikatten ?ak;kat sanan maddeci ve muspet .~afa~I 
fersahlarca uzak, «a§agi yukan» ve tak- mkar eder. Bu hududu a§miyan §Uphesl, 
ribi bir miinasebet silsilesi yarattyoruz. onun daha modern bir ilim ve felsefe ile 
Hamlin de Nietzschenin dii§iinmeyi tef- birlikte <;ah§masma mani olmamt~tir. 
sire irca ed~n felsefesini bir noktada andi- Tiirkiyede ilim ve felsefe ve edebiyat Biiyiik Millet Meclisince kabul edilen 
ran eserile realiteyi ancak indi bir go~ arasmdaki soguklugu azaltmadik~a hi!$ maliye te§kilat kanunu • Meclisin kara -
rii§le ve kendimize gore, kendimiz kadar birinin beynelmilel haysiyette bir oriji- nna gore - ii~ ay zarfmda tatbik edile • 
anhyabilecegimizi haber veriyordu. Fa- nallige varamiyacagmi kabul edenler, cektir. Bu vaziyete gore, kanunun gerek 
kat maddeci ilimlerin istibdadm1 y1kan sembolizmin sadece bir zeka ve ilim dii§· Maliye Vekaletine, gerekse istanbul te§
en kurtanci adam Bergson oldu. Aslmda manhg1 sayilmasmdaki tehlikeyi anlarlar. kilatma aid ktsimlan hakkmda bugiin • 
kesretli ve hareketli olan realiteyi zeka ile Boyle bir telakki, amlardiT yerle§en, den itibaren tatbikata ba§lanacak ve yeni 
kavramaya <:ah~manm onu kendi kanun- miicerred ilham mahsulii, emeksiz ve te§kilat iic; ay zarfmda ikmal edilecek • 
Iannm (zekamn kanunlanmn) basitligi- baht i§i bir palavra edebiyatmm devaml· tir. 
ne ve yekparelii!;ine dii§iirmek olacag1, il- na fmat verebilir. 
min mutlak hakikati bulamiyacagi, insan PEY AMI SAF A 

Afi,aj meselesi 
[Ba~taraft 1 tnc1 sahttedel 

2 - Vatanda§lardan, Belediyenin 
hakk1 olmadigt halde fuzuli olarak tahsil 
edilmi~ te§hir iicreti varsa bu meblaglar 
sahiblerine iade ettirilecektir. 

lanmdan, ne nisbette te§hir iicreti istenil
mi§tir?.. Mesela ayni yere astlmi§, ayni 
k1t' ada fakat ayn ayn iki ticarethaneye 
aid levhalann her ikisinden miisavi te~hir 
iicreti istenilmi§ ve biri digerine tercih o
lunmu§ mudur? .. 

Y ani te§hir iicreti talebinde keyft hare
ket var midir?.. Bazt ticarethanelerden 
boyle talebler yap1ldigt halde, boyle bir 
taleb icin semtine bile ugranmami§ tica • 
rethaneler var midir ';I 

B - Reklam mahiyetinde olmtyan ve 
mesela ticarethanelerin isimlerinin yadi 
oldugu levhalardan da, Belediye resmin
den maada, te§hir iicreti de taleb edilmi§ 
midir?.. (idarehanemize ibraz edilmi§ bu 
yolda talebnameler vard1r.) 

Suriye hududuna 
telorgii ~ekilecek 

Suriye gazetelerinin yazd1gma gore, 
Suriye ile Tilrkiye arasmdaki hudud ii
zerinde kac;ak~11Iga mani olmak i~in 
Tilrkiye ile mil§tereken hududa tel i:ir
gii c;ekilmesi kararla§tlrtlmt§tlr. Yakm
da i§e ba§lanacaktlr. 

tmda da (bu meblagt on gun zarfmda 
tediye etmedigi takdirde belediye kanu ~ 
nunun filan maddesinin hukiimlerine gore 
takibatta bulunulacagl) kaydedilmekte • 
dir. Bu kaydin nihayetinde iistiinde imza 
ta~Iyan (Tiirkiye Cumhuriyeti, istanbul 
Belediyesi, afi§aj i~leri) ciimlesi bulunan 
bir miihiir bulunmaktadir. Bu ihbarna -
meyi eline alan vatanda~ bunun, Beledi~ 
yenin bir tebligi ve emri oldugunda te • 
reddiid dahi edememektedir. ;lekli, miin~ 
derecatt ve ta~1d1gi miihiirle bu ihbarna -
menin hususi bir miiessese tarafmdan teb
lig edildigi nereden akla gelebilir?. 

deniz pakti, Kii<;iik Antantm siyeseti v {:~:ft:;mm, kanunlarda yazih haller d1· 
ltalyaya kar§I tatbik edilmekte bulu e d osyal men•e ve yahud ana, baba 

• db' I l · h kk nan §In a, s ' · d'l · I 1 zecn te IT er mese est a mda ~i.iku _ ~ llarmm tecz1ye e I rni~ o mas 
Inetin dii.§iincelerini anlamak istemi§tir. ;~~t s~~:blerle is<:iye yo! veril~esine ni-
Ba§vekil Metaksasm pek yakmda t;rierler h t vermelerini emretmektedir. 
Ineclisini tophyarak bu meseleleri daha aye 1 ·1 · 'lerin 

k'k d 1dar·I tasfiyelerde yo _ven e~ I~«;I 
umumt surette tet I e erek alacag~, J.a _ k k d 1 k ve ~ I 1 . tekrar tet I e I ece 
rarlardan sonra hereket edecegi soylen _ muame e en . .. 
-ektedior. b d n sonra kontrol komisyonunun mu-
... , un a f' lmiyacak 

I saadesi olmadikc;a tas tye yhapkik d h' 
Beyneimile at yar1§1Iar1 k'l den a m a II; 

"¥ ve i~c;i sorguya <:e I me . 
baaiadi b' 'b dol miyecekt1r. 

"¥ u ceza terti e I e d d"' 
Var§ova 31 (A.A.) - Beyne1milel Fazh lzmire on u 

at Yan§lan diin ogleden sonra ba§lami§ • lzmir 31 (Hususi) - Bilr mii~dt e~-
hr. Y an§lara 112 binici ve 225 atla 1 0 vel Ankara ve oradan da stan u ad.~~
- I k k · · A I b .. b raya on· 

tek mmtaka iizerindeki neti~t'st.. . .. 
Biitiin meyva ve sebze ~~lenmtz uze· 

rinde ayni neticelere varmak i~in profe
si:ir Gleisberg muhtelif meyvalann muh· 
telif mmtakalarda teksifi ve oralarda a~~
[acak istasyonlarla en ileri usuller dahi
linde yeti~tirilip hamlanmasi ~olu~un t~
kibi Jiizumunu ileri siirmektedir k~ hak~
katen bu mahsullerimize ekonomik btr 
kiymet vermenin en kestirm~ yolu da bun
dan ibaret olmak laz1m geltr. 

Goriiliiyor ki bugiinkii yazlmtzda da 
yalniZ kayisl meyvasmm Malatya ktsmma 
ternas edebilmi~ bulunuyoruz. Ancak bu 
bir misaldir. Bursada yap1lacak ~eftali
cilik Malatya kaylSICihgmm bir ba§ka tiir
liisu olacak ve elma mmtakasi olarak se
c;ilecek yerlerse ayni vazifeyi belki daha 
geni~ bir okiide ve biitiin diinyanm gipta 
edecegi en p:iizel ~ekillerle ifa edip p:ide
cektir. Dedik a, bu Enstituler bir alem
dir. Biraz zaman sonra biitiin Tiirk mil
letinin ktymetini anhyacagi koca bir 

istanbul Belediyesi V arid at miidiirii 
Nail in riyasetinde tel}kil edilen tahkik 
heyetinin mesaisinin birka<: giin i~inde bi
tecegi zannedilmemektedir. istanbul gibi 
on be~. yirmi bin ve belki daha fazla 
magaza, diikkan, yaz1hane ve her nevi 
ticarethaneye malik bir ~ehirde, bu mev
zu iizerinde yap1lacak tahkikatm suratle 
ikmali zaten beklenemez. T ahsilat i§ini 
uzerine alan miiteahhidin ( te~hir) keli • 
mesini tefsirde ve bu resmi tahsil i§inde 
herhalde Belediyenin noktai nazanna 
muhalif hareket etm1~ oldugu muhakkak
hr. Nasi! muhakkak olmasm ki biit<:esi • 
nin varidat faslma bu i§ ic;in ancak alti 
bin lira koymu§ olan Belediyeye muka -
bil, bu miiteahhidin yalmz birka<; ticaret· 
haneden taleb ettigi mebalig bu alh bin 
liranm fevkmdedir. Y ukanda kaydetti ~ 
gimiz vec;hile miiteahhidin harekatma na
zaran istanbulda afi~aj iicretine tabi kii
ciiklii biiyiiklii on be~ yirmi bin miiessese 
mevcud bulunmaktadtr. Bunlardan asga
ri bir hesabla vasati yirmi lira taleb edil
se uc di:irt yiiz bin hra gibi muazzam bir 
meblag toplamr ve ielediye namma 
toplanacak olan boyle bir meblagm da 
msfma yakm miktan miiteahhide, tahsil 
masarifi kari}Ihv; olarak kar kaln. 

Mevcud ~ikayetlere ve yapildtgi iddia 
edilen yolsuzluklara nazaran tahkik heye
tinin iizerinde duracagi esash noktalar -
dan bazilan &unlar olacaktn: 

C - Belediye ile miiteahhid arasm -
da yap1lan mukavelenamede Belediye • 
mizin gosterdigi azami hiisnii niyeti mii
teahhid de hiisnii istimal etmi$ midir?.. 
Bu mukavelede metro murabba1 iizerine 
alman iki lira Belediye resminin tahsili de 
miiteahhide verilmi~ ve bu tahsil i~inde <;t
kacak herhangi mii§kiilata kar§I Belediye 
zabitasmdan da istifade hakk1 bah§e • 
dilmi§tir. Miiteahhid, Belediyenin hiisnii 
niyetinden istifade ederek Belediye res
mile birlikte taleb ettigi fahi§ miktardaki 
te§hir iicreti vergisinin (I) tahsili i<:in za~ 
bttai belediye kuvvetinden, yani resmi o
toriteden istifade etmek istemi~ midir ';I. 

D - Belediyenin haberi olmadigi 
§iiphesiz bulunan ,esash ve pek miihim bir 
mesele dahi miiteahhidin ticarethanelere 
birakhgi ihbarnamedir. Bu ihbarnamenin 
ba§mda {istanbul Belediyesi, afi§aj ve 
ilan i~leri) ibaresi altmda miikellefin is
mi. adresi, belediye resmi ve te~hir iicreti 
diye (matlub) haneleri bulunmakta, a!-

E - Para taleb eden, bu ihbarname· 
leri teblig eden, tahsilatta bulunan husu • 
si memurlar, gittikleri ticarethanelere 
(Belediyeden geldiklerini) soylemekte • 
dirler. Halbuki bunlar ne belediyeden 
gelmektedirler, ne belediye memurlandir 
ve bittabi ne de resmi memurlann haiz 
olduklan hukuka maliktirler? .. 

hte binlerce istanbulluyu alakadar e· 
den ve Belediye tarafmdan tahkikine 
ba~lanan yiirekler acist yolsuzlugun ana 
hatlan bunlardu. Bu yolsuzlugu biiyiik 
bir ehemmiyet ve alaka ile takib ettiren 
istanbul Vali ve Belediye Reisi Muhid
din Ustiindag, biitiin ·§ehirlilerin minnet· 
tarhgm1 kazanmts bulunmaktadiT. 
$urayt Devlete de miiracaat edildi 
~ehrimizdeki biiyiik ticarethanelerden 

birkar;I afi§aj miiteahhidinin gayrikanu -
ni talebleri ve tazyiki iizerine ~urav1 
Devlete miiracaat etmi§lerdir. ... em e et istira etmi§hr. <;I If yan§mi den Valimiz F azh ugun u 

ltomanyah ·za§ei kazanml§hr. dii ve samimi tezahiirat1a kar§Ilandi. 

alem! 
YUNUS NADI 

A - Reklam mahiyetinde olanlarm 
bangi nev'inden, nerelere talik edilmi~ o-



I 

CUMHURiYET 

l KU~Uk Hi kAye Telefon zi]i li~PO!;!I~T,!I 
:::=7' A tla til an bela! 

Be,ikta, 19 uncu ilk mekteb yavrularJnln hamiyeti 

lhsan Arif 
Carib ve esrarh bir lo§luga bi.iriinmii~ tirdikten sonra telefonu kapadim. F akat 

olan koca salonda kar§Ihkh oturuyorduk. santraldan gelen 0 esrarh ses bir tiirlii ku- Bir serseri katil olmaktan 
ikimiz de dalgmdik; ikimiz de bu sol- laklar~mdan gitmiyordu. Tekrar i~e ba~- tesadiifen kurtuldu 
gun te§rinievvel ak§ammm hiizniinii ic;i- ladim. F akat, o ses, bir musiki gibi ku-
mizde hissediyorduk. Dakikalar gec;tigi laklanmda ya§Iyordu. Bunu i§ yorgun-
halde bir tek lakirdi etmemi§tik. Birden lugunun herhangi bir aksiilameline ver • 
telefon c;aldi. ihtiyar dostumun gayrita- mek istedim. F akat bir tiirlii onu unuta· 
bii bir tarzda irkildigini, yiiziiniin sap- miyordum. Santraldaki kmn sesi, bit bii-
san kesildigini gordiim. Konu§mayi biti- yii gibi biitiin benligimi kavrarni§ti. T ek-
rip ahizeyi yerine koyduktan sonra sor· rar telefonu ar;hm. 0, gene kar~Imda idi. 
dum: Numarayi istedi. Cevab verdim: 

- Bo§ bulundunuz galiba? «- Bir yeri degil; eger miisaade e-
Hala heyecan ir;inde idi. Biitiin ren· derseniz biraz sizi dinlemek istiyorum.» 

gi uc;mu§ ince dudaklari titriyordu. KJ. Giildii: 
sik bir sesle: - Neden? diye sordu. 

- Hayul diye cevab verdi. - Sesiniz o kadar giizel, o kadar tath 
1htiyar dostumu, bu ak§amki kadar ki ... 

miiteheyyic; gormemi§tim. Bir telefon zi- Gene giildii, giili.i§iinde bir rubabm 
li, siikune gomiilmii§ bu ihtiyar viicudii nagmeleri vardi. Konu§tuk. Bana ismini 
neden bu kadar hassasiyetle harekete ge· vermedi. Benim kim oldugumu da sor • 
tirmi§ti ~ Bunlari dii~iiniiyordum ki, onun mad1. Y almz, r;ah~hgi saatleri soyledi. 
yumu~ak, ince sesini duydum: Arhk onunla her ak§am ayni saatte ko • 

- Ne zaman bir telefon ziti duysam nu§uyorduk. Gecenin herkesin uykuc:la 
boyle olurum. T elefon zili, benim biitiin bulundugu bu ilerlemi§ saatlerinde, biz, 
maneviyatlmi altiist eden yegane sestir. telefonlanmmn ba~mda derdle§iyord•!k. 
Altmi~ senenin saniyelerini bitmez tiikcn- Cabuk arkada§ olduk. Ve bu c;abuk ba§· 

mez bir sabrr ve tevekkiille sayan ihtiyar hyan arkada~hk bizi siiratle bir ~toniil 
kalbim, ancak onun sesile heyecanlanu. macerasma siiriikledi. Birbirimizi gor • 
Bir zamanlar, o benim hayatumn yega· meden, bilmeden seviyorduk. Mec;hul 
ne musikisi idi; fakat §imdi. · .» sevgilim, muhayyelemizde i§leyip ya§at-

Durdu. Uzun kemikli parmaklanm, tlgimiz bu giizel a~k1 lekelemek istemi • 
seyrekle§IDi§ beyaz sac;lari arasmda gez· yor, bulu§mamiz, birbirimizi goriip tam· 
dirdi. Melal dolu bir baki§la pencereden mam1z hakkmdaki biitiin ricalanm1 ~id
uzaklara, ufuklara bakt!. Ve sonra ba- detle reddediyordu. 
na donerek ayni yumu§ak sesle anlat- - Boyle daha iyi, daha temiz ve 
maga ha§ladJ: daha yiiksek, diyordu. Seven kalbleri 

- Bu ak§am o kadar derdliyim ki. · · hayalt sukutuna ugratmamak laz1m. Ben 
Bu ak§am, o kadar tesirli ki. · • Kuk se- seni tahayyiil ettigim gibi seviyorum ve 
nelik bir sabir ve tahammiilii peri§ an e- mes'udum. Sen de beni oyle sev!. .. 
decek diye korkuyorurn. Conliimde her Y ava§ yava§ buna ah§mi§IIm. Bu a§k, 
§eyden muazzez bir mazi halinde sakla- tedricen ruhumu gencligin biitiin gec;ici 

digim bir mn, bu ak§am biraz konu§· ihtuaslanndan yikami§h. Onun benli -
mak, ona biraz hayal ve hayat vermek gimi tarif edilmez bir zevk ic;inde hislen
ihtiyacile yamyorum. Ve karar verdim diren sesi beni mes'ud ediyordu. Boyle
ki sana bunu anlatacagim: ce, hayatm biitiin maddi tezahiirlerinden 

Biliyorsun ki §imdiye kadar mutlak uzak kalarak birbirimizi gormeden se -
bir izlet ir;inde ya~ad1m. Hayatlma hie; nelerce sevdik. 0 benim kim oldugumu 
kimseyi kan§tlrmadiDJ. Hayatm butiin ogrenmi§ti. Beni tamyordu. F akat,. bana 
maddi tezahiirlerinden uzak kald1m. hala muamma olan bir marla kendisini 
Sevmedim, sevilmedim I... Siz, hayabm1 tammama mani oluyordu. 
boyle biliyor ve bunun sebebini daima Bir giin kendisinden bir mektub a! -
soruyordunuzl Halbuki ... Ben de sev - dim: 
dim. Hem nas1l biiyiik bir a§kla... E- - Diinyada ilk a~klm sensin ve seni 
vet, ben de sevdim . . . Fakat, bir sesi, bir severek olecegim. Sana tshrab c;ektir • 
hayali ... » dim. Bu, istemeden oldu. Ve artlk seni 

ic;ini r;ekti. Bir sigara yaktJ. Kibritin bu hayal hastahgmdan kurtarmak istiyo
zayif alevinde, sapsari yuzu parlad1, rum. A§kliDIZa kendimi feda edecegim. 
sondii. Sesi titriyordu: Uzaklara gidecegim. Seni gormeden, se-

- Yirmi ya§mda idim. Bir gazete • ni gormedigim ic;in yanarak, aciyarak u
nin gece i§lerinde c;all§Jyordum. Bir gece zaklara gidecegim. Beni unut arllk ve 
yansma dogru matbaada yalmz c;ah§IT· mes'ud ol.. .» diyordu. 
ken Y e§ilkoyden bir havadis almak ic;in T elefonu a<;hm. 0 yoktu. V e haki -
telefonu ac;tlm. Simdiye kadar duydu- katen beni ebediyyen yalmz ve a~kimi 
gum seslere hie; benzemiyen, tath, munis yetim buakarak bir daha gelmemek iizere 
bir ses, bir gene kiz sesi istedigim numa-1 gitrni~ti o! 
rayi sor<iu. Soyledim ve muhavereyi bi • IHSAN ARIF 

Mara,ta giizel bir pazar yeri yapdd1 

Mara§ (Hususi) Belediyemiz biiyiik bir ihtiyac1 kar§Ilamak iizere bir pa-
zar yeri viicude getirmi§tir. Cumartesi giinleri kurulmakta olan bu pazar yerinin 
zemini parke direkleri betondur. Halk ve kOylii bu yerden c;ok istifade etmek
tedir. Gonderdigim resim pazar yerini tenha bir zamanmda gostermektedir. 

«Cumhuriyet» in zabrtaromanr:68 

Yazan: Charles de Richter 
Sir Burtonun kiitibi bin lngiliz lirasi 

kefalete dair evrak1 aramaga gelmi§ti.Ke
falet senedi tamamen hazirlanmi~, dam -
galamp miihiirlenerek muntazam hale 
konulmu§ bulunuyordu. Bin ingiliz liras1 
kefalet ac;kesi de sandtga yatmlmi~Il. 

N azmn katibi miiracaati reddetmek 
ir;in hic;bir sebeb bulamiyarak evrak1 res
miyete koymaktan ba§ka bir§ey yapama
mi~tl. 

!ki saat sonra NaZITa Holloway hapi
sanesinden telefon ediliyor ve ernirlerinin 
yerine getirilerek kadmm tahliye olundu
gu bildiriliyordu. 

N az1r, belki gene kiz <;ok rahatsizdn 
da hastaneye naklettirmek icab eder, di
ye sihhi vaziyetini sordugu zaman kulak
lana inanamami§II. Ciinkii ona Miss 
Thaissa Straffordun fevkalade d•necek 

derecede sihhatte oldugu ve arkada§lan
nm onu otomobille almaga gelmi§ olduk
lan cevabm1 vermi~tiler. Mr. Cambden 
bu sozleri telefonda bir daha tekrar ettir
dikten sonra hemen otomobiline atlayip 
Holdoway hapisal'lesine gitmi~ ve tahli -
ye emrinin kendisine getirilmesini istemi§· 
ti. 

Vesika vaktile bizzat naZIT tarafmdan 
imzalanmi& olan tahliye emirlerinden bi
risiydi ve serbest hirakilacak mahpusun 
ismi, en kiic;iik bir kazmh izi bile hirakil
madan silinerek yerine Sir Walter Stan
leyin katilinin adi yazilmi§h. Miss Thais
sa Strafford arllk serbestti! 

Adliye Nazm sustu ve masamn etra
fmda halkalanan arkada&lanm hirer hirer 
gozden gec;irerek yerine oturdu. Odada 
birkac; dakika siikunet hiikiim siirdii. Son
ra Dahiliye N azm soze ba§ladt: 

- Adliye Nazm Mr. Cambdeni din
lediniz ve Miss Thaissa Straffordun ar
kada~lannm nekadar basit, fakat ne de
rece mahirane bir hile ile gayelerine mu
vaffak olduklanm gordiiniiz. Ancak da
ha bazi noktalan aydmlatmak ve izah et-

ca ~alarak kar;~tiT. 
Polis §liphe iizerine Cemal isminde 

bir adam1 yakalaml§tiT. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

lneboluya giden rasad 
miitehasstslart 

inebolu (Hususi) - 19 haziranda vu
kua gelecek giine§ tutulmas1 hadisesini 
tetkik etmek iizere Romanya Akademi
si fizik ve rasadhane direktorii M. Ni
gola Donici ve muavini Madam Nina 
Kona dun §ehrimize gelmi§lerdir. Gii • 
ne§ tutulmas1 hadisesinin ineboluda da
ha iyi goriilebilecegi anla§Ildlgmdan da
ha ba§ka ecnebi profesorlerin de gele -
cegini soylemektedirler. 

DirektOr ve muavini yapacaklan tet
kikat ir;in §imdiden yer ara§tirmakta -
d1rlar. Beraberce getirdikleri rasad a
lat ve edevatlm §imdiden yerle§tirmek 
ve tecriibelerde bulunmak iizere ma -
halli tetkiklere ba§lad1lar. inebolunun 
27 kilometre garbinde bir tepe daha zi
yade muvaf1k goriildii ve bunun ic;in 
Romanyah alim bu mmtakalarda biz -
zat tecriibelerde bulunacakbr. 

Be§ikta§ I 9 uncu ilkmekteb talebeleri aralarmda topladiklan onar, yirmi§er, 
para ile be§ lira biriktirmi§ler ve bu paray1 Be§ikta§ K1Z1lay Cemiyetine vermi§ -
lerdir. Bu yavrulann gosterdikleri hamiyet takdirle kar§IIanmi§hr. 

Yukanki resim bu yavrulardan bir kismmi gostermektedir. 

r 

Edirne Belediye Reisliginden: 
Edirne Belediyesi i!rin ahnacak 175 aded au ft~.JSI a~agtdaki ~erail 

dairesinde on be! giin miiddetle aleni surette miinakaaaya !rtkartl • 
mt~hr. 

1 - Ftplar kuru ve ak me~eden olacak ve beheri kuk kiloluk 
olacaktu. 

2 - Suyu kokutmamak i!rin mutlaka isterlize edilmi~ olacak. 
3 - Mefe tahtalartnm kahnhgt 18 milimetre olacak ve kat'iyyen 

stzmtyacak derecede imtiza!rh olacak. 
4 Alt ve iist !remberleri de beraber olmak iizere alb !temberi olacak 
5 Doldurmak ve bo,altmak i~in iizerinde pirin!rten ve vidah ka

pagt olacak ve yanmda yartm santim kutrunda keza pirin~ • 
ten ve vidah kapakh hava deligi olacakttr. 

6 - Yukanda gosterilen ~erait dairesinde yaptlacak ft~tlarm be • 
herine 360 kuru, fiat tahmin edilmif oldugundan talibler mii· 
nakasaya i,tirak etmek iizere 47 lira 25 kuru, teminat ver -
mege mecburdurlar. 

7 lhale 12/6/936 giinii saat on bettedir. 
8 ~artname Edirne Belediye Dairesinden tedarik edilir. (2978) 

1 ....... ------·---Senelik muhammen kirast 300 lira olan ~ar~ambada Dervi~ali 
mahallesinde Kurdaga sokagmda Defterdar lbrahimefendi medre· 
sesi «1 ve 2 numarah odalart hari~tir» teslim tarihinden itibaren 
937 veya 938/939 yth maylSI sonuna kadar kiraya verilmek iizere 
&!rtk arthrmtya konulmu,tur. ~artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde 
goriiliir. lstekliler 22 lira 50 kuru,Iuk muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 2 haziran 936 sah giinii saat 15 te Daimi Encii
mende bulunmahdtr. «l.» (2735) 

Maliye V ekiletlnden: 
Eski 25 kuru,Iuk nikel ve 10 kurutluk bronz par alar 1 haziran 

936 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1 haziran 937 ta • 
rihinde tamamen tedaviilden kaldmlacakttr. 

Keyfiyet 2257 numarah kanunun sekizinci 
Han olunur. «1176» 

maddesi mucibince 
(2956) 

Eregli Komiir Havzas1 Sagl1k 
Komisyonu Ba~kanligindan: 

Havza saghk te~kilatmtn eczayt ttbbiye ihtiyact «17,000» lira mu
hammen ktymet iizerinden kapab zarf usulile ve on be' giin miid -
detle eksiltmiye konulmustur. 

lsteklilerin 11/6/936 p~r~embe giiniine kadar Zonguldakta Sag • 
hk Te~kilabmtz {la,kanhgma teklif mektublart ve muvakkat temi -
nat ak!<esi olan 1275 lirahk nakti veya banka teminat mektubu gon
dermeleri ve teklif mektublarmda ,artname hiikiimlerinin tamamen 
kabul olundugunu sarahaten kaydetmeleri laztmdtr. 

isteklilerin Tiirk vatanda\II olmalart gerektir. ~artnameler lstan· 
bulda Dordiincii Vaktf hanmda ii~iincii kat; tkhsad Vekaleti Ma • 
den irtibat Memurlugundan; Zonguldakta Saghk Komisyonu Ba,. 
kanbgmdan parastz ahmr. (2864) 

-

mek lazim geliyor ki bu c;ok kolay ve c;a· telefon edildi. Birisi Adliye N ezaretin -
buk olacakhr. Mr. Cambdenin derhal ge· dendi ve bir muamele mii§kiiliinden dola
lip bizi gormesi ic;in ns benim, ne de ka- yi tahliye emrinin ertesi giinden evvel ha
tibim tarafmdan kendisine telefon edil - z1r olamiyacagmi bildiriyordu. Digeri de 
medigini size soylemege liizum yok. Bu §imdi burada haZIT bulunan arkada§Im 
oyunu oynamalanmn tek bir sebebi var- Sir Chauncy Rudens tarafmdan yapiidi. 
d1: Planlanm tatbik edebilmek ic;in kisa Arkada§Im derhal beni gormek ihtiya -
bir miiddet Adliye Nazmm Londra ha- cmda bulundugunu soyliiyor ve yaziha-

mas I hakkmda bir kanaa tiniz var mi? 
Soz Sirasi Sir Basil Hamptona gel -

mi&ti: 
- Scotland Y ardm biitiin kuvvetleri, 

polis karakollan, liman ve garlardaki 
memurlarla beraber firariyi takib ic;in se· 
ferber hale getiril di. Diin geceden itiba
ren radyo ile her tarafa firar hadisesini 
bildirdik. Eger Miss Thaissa Strafford 

lngiltereyi terkedecek olursa derhal tev· 
kif edilecektir. F akat §U dakikada onu 
nerede aramak icab ettig::-i bilmiyorum. 

ricine c;ekmek... nemden kat'iyyen di§aTI c;Ikm1yarak ken-
Sir Basil Hampton: disini beklememi rica ediyordu. Simdi an-
- Bu. kendiliginden anla§Ihyor za - la~Ihyor ki bu telefonlann ikisi de ba&kasJ 

ten, dedi. tarafmdan yapiimi&ti; fa kat diin o da-
Dahiliye N azm devam etti: kikada, hadiselerin heyecam ic;inde iken 
- Simdi Sir John Burtondan, di.in telefonun sahte oldugunu nasi! tahmin e

soz verdigi halde hangi s.ebeblerle tek - debilirdim? 
rar Adliye Nezaretine gitmedigini sora- Dahiliye Nazm : 
bilir miyim? - Siiohe yok, diye tasdik etti. Biraz 

Sir ]ohn Burton geni& omuzlu, geni§ evvel ben de, Miss Thaissa Straffordun 
cehreli ve ~eni§ fikirli bir adamdt. Kip - etrafmda c;ok faa) ve gaye ugrunda ah
knmiZI bir yiizii vardi ve Punch mecmua- nacak tedbirler ic;in kat'iyyen tereddiid 
smdaki ] ohn Bul karikatiirlerini hat!rla- etmiyen bir c;ete bulundugunu soylemi • 
tacak kadar tipik bir lngiliz yarahh&ma yor muydum? ~imdi sizin anlathgmiz 
malikti. vak'alar da bu kanaatimi teyid etmi§ 

Sir John Burton geni~ bir kol i&aretile: oldu. 
- Gayet basil bir sebeble; diye cevab I N am heyeti umumiveve hi tab etti: 

verdi. Diin birbiri ardmca bana ik1 defa I - Gene mahpus kadmm nerede aran· 

- 0 halde size gore gene k1z nerede 
bulunuyor? 

- Londrada.. Lakin ne bedbaht
hktJr ki biitiin taharrilerimizi bo&a t;Ika
racak &ekilde saklanabiliyor ve takibi -
mizden kurtuluyor. 

- Diin ak&am hapisaneden c;Ikar c;Ik 
maz Londradan kac;1p gideme:.: miydi~ 

- Londradan kac;masi c;ok miimkiin
diir; fa kat bu §erait ic;inde bir vapura hi-

nip ba&ka bir memlekete kac;amazdt. 
(iinkii buna vakit kalmamt§h. Hapisa • 

neden firan aradan daha iic; c;eyrek saat 

1 Haziran 1936 

RADYO 
( Bu ak~mki program" 

iSTANBUL: 
18 hafif musiki (plak.) • 19 haberler 

19,15 muhtelif plaklar - 19,30 KlZllay na 
mma konferans: Dr. Salim Ahmed CEC 
Zllay haftast) - 20 sololar (plil.kl • 20, 
stiidyo orkestralar1 • 21 ,30 son haber!er. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajanstnt 
gazetelere mahsus havadis servisi verllt 
cektir. 

BUDAPEI}TE: 
20,05 Qifte piyano ile cazband - 21 ,05 c 

peret yaytm - 23,45 Qingene musikisl 
24,35 gramofonla dans havalart. 

BUKREI;l: 
18,05 orkestra konserl - 19,20 konser 

20,05 konferans - 20 .25 Romanya halk ~at " 
k1lan - 21 ,05 radyo orkestrasi • 21,40 §Bf · 
ktlar • 22 ,05 orkestra k.onseri - 22 ,50 k& 
bare numaralan. 

VARI}OVA: 
19,25 piyano konseri • 20,35 salon musl 

klsl - 21,05 §arktlar - 21 ,35 karl§tk yayill 
22,05 asker! mus!k! - 23,20 salon musikisl 
24 gramofonla dans havalan. 

PRAG: 
17,05 saksofon konseri • 18,30 konser ' 1 

19,40 Org konserl - 20,35 opera yaYlm • 
23,30 gramofon. 

MOSKOVA: 
18,35 konser - 19,20 gramofon - 20,05 pi· 

yes • 21,05 dlnleyic!ler tarafmdan lstennet 
musiki par"alan - 22,05 almanca yaytn 
23,10 lngil!zce yaYJ.n - 24,0S merakh hi' · 
kAye. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece niibetQI olan eczaneler ~unlat· 

d1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Z!ya Nuril, Alemdarda !E:.'' 

ref Ne§'etl, Bakrrkoyde tistepanl, Beya 
Zldda (Sttktl, Emlniintinde (Benason) , F"fl' 
nerde (Arif), Karagiimriikte (Arlfl, Kii~iil" 
paza.rda (Hikmet Cemill, Samatyada cS· 
rof!losl, l}ehremlninde (A. Ham-:11), t;?eh ' 
zadeb~mda (Asaf). 

Beyoglu clhetlndekller: 
Galatada (Merkezl, Haskoyde (Halkl, 

Kas1mp~ada (Merkezl, Sar1yerde (Nuril• 
l;!i~lide <Merkez), Tak.simd~ (Matkovl~), 
(Kemal Rebiil). 

Uskiidar, Kad1koy ve AdalardakUer: 
Biiyiikadada (Merkez), Heybellde (Yu • 

sufl, Kadlkoy, AltJyolda (Merkez) , Moda · 
da <Modal, Uskiidar, Qar~lboyunda comet 
Kenanl. 

lrtihal 
Eski N af1a Vekili miihendis Ba1 

Muhtarm refikas1 ve TUrkiye Neft Sa· 
nayi ~irketi miidiirii Bay Sedad Ziya • 
nm kaymvalidesi Bayan Saniye diill 
beka diyarma rihlet etmi§tir. Cenazesi 
bugiin saat 11 de Bay Ahmed MuhtariJI 
Erenkoyiinde Eteme:t! ndi cadde 7 !'''' 

marah evinden kaldmlarak Caddebos• 
tanmda Galibpa§a camisinde namazl 
kilmd1ktan sonra Karacaahmed mezar ' 
hgmda ailesi makberesine defnedile ' 
cektir. Merhume, hiisnii ahlak ve etva· 
rile kendisini tamyanlarm hiirmet ve 
muhabbetine mazhardl. Hemcinsine ~oil 
§efkati olan Bayan Saniye Turk Ka • 
dmlan Esirgeme Derneginin ilk kuru• 
cularmdandl. Bu elemli kay1bdan bit • 
tabi pek ziyade miiteessir olan ailesi 
erkan ve efradma en samimi taziyetle
rimizi sunar1z. 

lrtihal 
36 sene devlet hizmetinde bulunmu§, 

eski memurlardan Hac1 Bekirzade Orner 
Vasfi uzun zamandanberi r;ektigi hasta· 
hktan kurtulam1yarak diin rahmeti rah• 
mana kavu§mw~tur. 

Cenazesi bugiin saat 11 de Uskiidar .. 
da Baglarba§mdaki evinden kaldmla " 
rak, Valide camisinde namaz1 lalmd1k " 
tan sonra Karacaahmeddeki aile mak " 
beresine defnedilecektir. 

Merhumun yakmlarma taziyetlerimi" 
zi sunanz. 

Uskiidar Hale Sinemas1 
ARADIGIM KADIN 

Kirahk oda ve salon 
Beyoglunun merkezinde ve bir Fran• 

SlZ ailesi nezdinde miikemmel mefru • 
§&th ve konforlu bir oda ile bir salon 
kirahktir. Gazetede (G) adresine ya • 
zdmasJ ... 

ger;meden duyulmu&tu ve icab eden bli• 
tiin tedbirler derhal ahnmi§II; yalmz li• 
man civarmda degil, her tarafta... Kork· 
maga mahal yok, onu Londradan kac;Ir" 
miyacagiz .. 

- Lakin, firar ir;in hava yollan da 
oldugunu unutmaymiz I 

- Hususi bir tayyare ile mi~ 1mkiint 
var. Lakin Miss Thaissa Straffordun 
kac;hgmi duyar duymaz, Manch denizini 
gec;en &iipheli tayyareler hakkmda der • 
hal tahkikat yaptJk ve size §urasim da 
soyliyeyim ki Scotland Yard Paris em • 
niyeti umumiye miidiirile ve biitiin Avru .. 
pa polisile dogrudan dogruya temastad1r. 

Miss Thaissa Straffordun Londrada 

oldugunda ise &ahsan hic;bir &iiphe ve te• 
reddiidiim yoktur. 

Dahiliye Nazm, biraz §iipheli bir eda 

ile: 
- Pekala, dedi, onun boyle uzun 

miiddet serbestc;e dola$IP dola~mtyacagl 

hakkmda ne dii§iiniiyorsunuz? 
(Arka.u var] 
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CUMHURiYET I 

Japonyada sattlan kadtnlar Biz bize 

Genclik itaatstz mtdtr? 
Gala tasara y hla r1n 
diinkii aile toplanhs1 

na 
(I{: 

Zevk ve sefahat mahal· 
lesi Y a~ivara kalk1yor 

T amnmi§ F ranstz ediblerinden Henri 
Bordeaux, g~enierde «yeni genclik» 
mevzuu iizerinde bir konferans vermi§. 

Ostad bu konferansmda, 1918 denbe
ri yeti§en harb sonu neslini eskilerile ke~r· 
§Ila§tirarak arada §U enteresan farklan 
buluyor: 

Eski ve yeni tale be mektebde yemek yedikten sonra 
Cumhuriyet abidesine ~elenk koydular 

Vasiyetnamesi 
fE5} ir Cenevizlinin bu adt ta§tyan 
lg) ve Londrada biiyiik bir dikkat 20

'
3Burada mahpus duran ve ana, babalar1 taraftndan 

satdan yiizbinlerce fahi~e serbest btraktlacak 
Tokyonun Yo§i• 

0 vara denilen maha1 

lesi yakmda orta 
dan kalkacak. J a . 
pon hiikumeti, mis· 

~ar yonerlerin ricalar 
~at J 
kS ve « apon Kadm -

Ian Birligi>> nin mii 
dahalesi iizerine, bu 

z.e~k ve sefahet §eh· 
rm1 kapatmaga ka -
rar vermi§tir. Bu 
mahalle, J a pony a _ 

' ntn !rok eski devir
' lerden kalma §aira -

ne an' aneierile en 
pi· koyu ahiakSIZhgt bir

birine mezceden bir 
Yerdir. 

J apon ki:iyiiileri, 
amlarca miiddet, 
ac;hk ve sefaletten 
lrurtulmamn yega ~ 
ne !raresini, umum -
hane mahalleleri -
nin zengin ev sahib~ Giizel rJe modern bir Japan krzr 
lerine kiZlanm kira ile vermekte bulmu§~ Ianmalanm nazan itibara alarak bir e~ 
lardt. mirname ne§retti ve, bu evlerde hic;bir 

Ktz babasJ, ev sahibi kadmla iic; se ~ kimsenin bir giin ve bir gecedea fazla ka~ 
nelik bir mukavele yapar, klZlm «eti se- lamiyacagmJ ilan etti. 
nin kemigi benim» fehvasmca oraya b1ra- F akat Soji ]inzayemonun bu mahalle
ktr, F akat, bu evlere verilen k1zlarm yiiz- yi tesis etmesinde bir sebeb daha vardt. 
de doksan dokuzu ic;in, bir daha kurtul- Y O§ivara mahallesindeki fahi§eleri, mag
mak imkam kalmaz. Bi~are koylii, ktzt· lub Samurailere kar§t casus olarak kul
nt satmag1 gi:ize alacak kadar derinle ~ lanacaktJ. 

' rine daldtgt sefaletten yakastm kurtara ~ Bu· siyasi rol Y o§ivarayJ sosyal bir 
mad1g1 ic;in, Y O§ivara mahallesindeki ev mevkie yiikseltti. BurasJ, az zamanda, 
sahibi ile yapt1g1 mukaveleyi her \i.e; se~ milletin hummah hayatmm merkezini te§· 
nede bir yenileye yenileye, klZim satm1~ kil etti. «Ziyaretc;iler defter» inde, mem
vaziyete girer. leketin siyasl veya edebi hayatmda rol 

l§te bu mahallenin §imdi ortadan kai~ oymyan herkesin ismi goriiliiyordu. 
dmlmasl, bu kotii adetlerin de kalkma ~ tlk zamanlarda, bu mahalledeki ev -
stnl temin edecek, Y O§ivaramn murdar lerin ba§ mii§terileri Samurailerdi. Uzun 
evlerinde, fuhu§ ve c;irkef ic;inde yiizen miiddet sulh ve siikun ic,:inde ya§adtkla~ 
sefahet saraylarmda kapah yiiz bin J a ~ rmdan servete gomiilmii§ler, kthclanm, 

pon fahi~esi hiirriyete kavu§acakt!r. oklanm §atolarmda paslanmaga terkede~ 
Garbde oldugu gibi, bu ktz kiralama rek, zevk ve sefahete atJlrruilardi. 

adeti, J aponyada kendiliginden viicude y o~ivara kadmlan da, bu mii§teriler -
gelmi§ bir illet degil, belki daha fena, da- le dii§e kalka para sahibi olmaga, incel ~ 

' ha mum bir adeti ortadan kaldumak i- mege, ve zarifle§mege ba§lamt§lardt. An
c;in deva makammda tatbik edilmi§ bir aneperest, eski J aponlann c;ok riayetkar 
usuldiir. olduklan sadelik adeti arttk btraktlmt§tl. 

Ortac;agda, ]aponyada, ktz c;ocukla ~ Evler muhte§em surette tezyin edilmi§. 
nn say1s1 ~ok faz~ oldugu ic;in, bunlar, kadmlar, eski pamuklu esvablanm atlp 
hic;bir i§e yaramtyan hayvan siiriileri te~ ipekliler giymege, sac;lannm tuvaletini a
lakki ediliyordu. Esirciler, bunlan yok ktl erdirmek kabil olamtyacak kadar 
pahasma satm ahr, yahud satm almaga c,:apra§Ik §ekillere sokmaga ba§lamt§lar ~ 
imkan bulamazlarsa evlad edinirlerdi. d1. 
Evladlanndan aynlmak istemiyen ana Y O§ivara kadmlan, bu suretle, mem -
babamn hakkmdan da, §imdiki ~ikago leket hayatmda miihim bir mevki edin -
c;ocuk htrstzlanm geride btrakan hay - diler, ve siyasl §ahsiyetler iizerinde kuv-
dudlar gelirdi. vetli niifuzalar tesis ettiler. Arhk, sefa -

J b.dl · · b" bet mahallesindeki evlere girmege talib, aponya miinevver miiste 1 ennm t-

Eskiden her memleketin kendine mah
sus ayn bir gencligi vard1. Bugiin artik 
boyle bir§ey kalmamt§hr. Pariste, Lon ~ 
drada, Stokholmda ve N evyorkta ayni 
tipte bir genclik goriiyoruz. Henri Bor -
deaux'ya gore bugiiniin nesilleri gittikc;e 
yeknesakla§tyorlar. 

Bir zamanlar ( otuz kuk sene evvel) 
daha ziyade edebiyatla ugra§thrdt. Her 

memleket gencliginin tercih ettigi bir e • 
debiyat ekolii vard1. Bugiin birinci plan
da spor geliyor. Biitiin diinya gencligi, 
sporun hep ayni §ubelerini kendine ba§ 
tact yapmt§tir. Londradan T okyoya ka
dar her yerde futbol oynamyor, boks ya· 
p1hyor, otomobille yaTJ§Ihyor. Eski milli 
spor mefhumu sonmek iizere. 

Y eni genclik sablTStzdtr, maddidir. 
Diiniin delikanhlan fli:irt yapmak iste • 
dikleri ktzlara uzun nameler karalarlar· 
d1. Bugiinkiiler en ciddi a§klanm bile te-

Iefonla ilan etmekten c;ekinmiyorlar. 
Biitiin bunlan ic;timai degi§ikliklerin 

tabil bir neticesi sayan Henri Bordeaux, 
yeni di.inya nesline biiyiik bir iimidle 
bagh oldugunu, giiniin birinde fikir ha· 
yahnm on plana ge~erek gencligin ruhun~ 
da ideal bir harmonie yaratacagmt soylii-
yor. 

F rans1z miitefekkirine gi:ire bugiini.in 
neslinde bir tek kusur vard1r: !taatsizlik, 
anaya babaya, aileye. ~ar§~ itaatsizlik. 

Henri Bordeaux ftk1rlermde c;ok kuv• 
vetlidir. Bilhassa biitiin diinya memle ~ 
ketlerinde standard bir gencligin te§ek~ 
kiil etmege ba§lamasma dair oian gi:irii~ 
§U ic;timaiyat~1lan dii§iindiirmesi la:mr. 
gelen bir mevzudur. 

Konferansm yalmz son k1smtm bira:t 
miiphem buldum. 

Bugiiniin gencliginde itaatsizlik var 
m1d1r? Evet, aile mefhumu eski ktyme
tinden ~iiphesiz c;ok kaybetmi§tir. F akat 
ic;timal kan§Jkltklar doguran itaatsizlik 
sadece anaya babaya kar§t mt olur? 

Bugiiniin birbirine benziyen, fakat 
muhtelif rejimler altmda ya§tyan diinya 
gencliginde devlet otoritelerine ve rejim~ 

Jere kar~1 biiyiik bir uysalhk goriildiigiine 
gore Henri Bordeaux'nun itaatsizlik bah.
sinde aldandigmt zannediyorum. 

N. 

Suadiye kazinosu a~1ldl 
Anadolu yakasmm cemiyet hayatmda 

bii.yiik rolii. olan Suadiye kazinosu diin 
a~Ilmi~tlr. 

Suadiye kazinosu bu sene daha geni§
lemi;? ve iki k1sma aynlmi§tlr. Eski Da
riittalim musiki muallimlerinden udi 
Fahri, tanburi Faika ve diger musiki -
§inaslardan miirekkeb saz heyeti yeni 
kazinoda, biiyiik san'atkarlardan te§kil 
edilmi§ muhte§em bir caz da eski kazi~ 
noda c;alacakhr. Birc;ok varyete numa
ralan da vardrr. 

rin~isi olan Soji Jinzayemon, bu kotii a- nice goniilliiler peyda olmu§tU. Samu - - -
dettn oniine gec;mege karar verdi. 1618 railer, kiiltiirden, zarafetten mahrum ka- nin kaptlan, kadmlann kac;mamast ic;in 
senesinde, T okyonun batakhk ktsmmda nlanmn kendilerine temin edemedigi ha- derhal kapattlmt§tl. y angm c;1ktl. Ate§ ~ 
7 hekt 1 k b" y · yatt, Y o•ivara kadmlarmm yamnda bu - k k k ·1 3000 ar I 1r yer aytrttt. Buraya O§t- ' ten canlanm urtarma aygus1 e 
vara adt verildi, sonra buraya be§ rna ~ luyorlardl. kadm kendilerini bir saraym havuzuna 
h.alle daha ilave edildi ve bugiinkii Yo ~ F akat, bu debdebeli hay at ~ok sur • athlar. F akat alevlerin deh§eti, havuzun 
§IVara meydana geldi. medi. Samurailer fakirle§ti. J aponyada, suyunu, az bir zaman kinde ISith ve bu 

A Jiza~emon, en fena adetleri, bizzat bu zengin denizciler ve endiistri kodamanla• 3000 zavalh, k~nar suyun ic;inde ha, ~ 
t
addetlerkt nldizam altma almak •uretile or - n yeti•ti, ve Y o§ivara kadmlan o ihti ~ 

0 
' !anarak oldiiler. 

Y
a an. a ITrnak kanaat ve iimidinde idi. •amh mevkilerini kaybederek, ucuz pa ~ . I 

' hte bu hadise iizerine, rntsyo~er er, 
• ~nt ya~tnd1gt mahalledeki ev sahible - hah, evden eve sahhr oldular. Hatta, mu- J K d 1 B. 1·~· d·~er btr ta -rm1 I apon a m ar 1r tgi ve Jg 

' aym zamanda hem c;ocuk hlTStzla ~ kavele miiddeti bittigi zaman, ana ar, I .. k b 
nna he d babalar, kiZlanm nekadar arasalar bula- ktm te§ekki.iller miiea~ eye ~m§ere , u 
b k t ~ e evladhk sahiblerine kar§l zuliim ve i§kence kar§lsmda 1syan et~~ ~ 
?~ ? tJ lyapmaga mecbur etti. Hatta bu mlyorlardJ. bu""sbu""tu··n ler. 0 zamandanberi devam eden mu • 

gi t I§ er e me§gul olanlar hakkmda ta ~ 1923 zelzelesi, Y O§ivarayt . Y . 
kibat yapmaga me b" d b harab etti. Biitiin J a pony a ic;in bir afet cadele, §imdi semere vermJ§, o~tvara 
kilah viicude getir:ur IT e za tta te§· olan bu zelzele, bilhassa Yo§ivara rna ~ mahallesinin kaldmlmasJ kararla§mi§tlr. 

S · ·1 · d Bu mahallenin kapatJlmast, Ja~onya • 
ti u~':h~~~ e~:~n;ll al~tdklan cfiiz'~kliic~e- ~allesinde, misli gori.ilmerni§ bir facia o~ nm hususiyetlerinden birinin, mazlye ka-
d ·kA d erm e sar eth erm- gurmu§tur. . d k olacakttr. 

en §I ayet e en zanaat sahiblerinin stz ~ Zelzele ba§laymca, sefahet mahallest~ n§rnast erne -

C mh · ------ - Ve k1z1 elinden lrekti. . 
..., U Urlyeth~_tefrik&&l' 21 Sabahat odaya girdigi zaman, ~?nd~r~ 
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d oremedigi duman hemen gozlenm 
b~Jdiigii ic;in avuclarile yiiziinii k~pama
ga mecbur olmu§tu. K1Z1n birdenbue ba~ 
yllmasmdan korkan Suzan hemen pence~ 
reyi ac;h: 

- Ti.itsiidiir, iyidir, dokunmaz I de -

Be~ dakika ~adar sonra cebindeki a-I Suzan Sabahati zindan gibi kapka -
nahtarla us~ulca Ic;eri girmi§ ve ilkonce a- ranhk bir koridorun ba§ma getirdigi za: 
ce!e mutfaga ko§IDU§t~. Orada hamla - man gene bz durmu§ ve iki ad.~m .. gen 
dJgi takunlarla makyaJinJ YaptJ ve saka - t tJ Biitiin yolu keskin bir gunluk ve 
I S a IDJS . A~ dan 
1~1 taktl. . ~n~a ~~ngah aJarak odaya oda~aCJ kokusu dolduruyordu. gzm U ~ 

gitti. Ate§m !c;me Iki sap esrar ath ve du~ nefes alan Sahabatin kuvvetle soiud 
manlar h':fif hafif od.ay, sararken ba - gunu duyan Suzan bir elini tuttu ve yu ~ 
§lila kavug~ b~nzer b1r serpu§ gec;irerek mu~ak bir sesle: 

mege mecbur oidu. . 
Kendisine de bir c;arpmh ve sersemhk 

geimege ba~lamJ§h. 

iisttinii gem§ b1r alacah kuma§la sardJ. _ Geliniz, dedi, korkmaY1?1z ... 
b' ""bb · d" ~ ' 1 t k1 kar~JSlna 

lf cu e gly I, ayagma papuc; terlikler Kiz o kadar fena o mu§ u. . k .l 

uyand1ran eseri hakkmda gaze
temiz iic; uzun ftkra ile okuyuculanm ten
vir etti. F atihin oidiigii ytl istanbulda bu
lunmu~ ve mii§ahedelerini mektublarla 
Avrupaya bildirmi~ olan bu Ceneviziinin 
hayli yanh§ §eyler yazdtgmt anladtgJm 
gibi eseri tahiil eden !ngiliz miidakkikle
rinden C. A. J. Armstrongun da §ark ve
sikalanndan bihaber oldugunu gordii
giimden §U f1kra ile o mevzua temas etme
gi faydah buldum: 

Galatasaraylrlar mefhur pilavlarrnt yiyorlar 
LBa§tara/J 1 tnct saht!ede'] daha, bin kat daha mes'ud bir hadise ma-

hralarm ihyasma vesile te§kil eyliyen bu hiyetini almt§hr. Bize bu sevinci temin 
toplanh, gene pek samimi. ~ldu. ~undan edenleri tebcil etmeliyiz. 
evvelki senelerde yaptlan tkt yemege Ga- Arkada§lar; vatan ve istiklal ugrunda 
Iatadaray spor kuliibiinden aynhp Gu - can veren biitiin Tiirk §ehidlerile beraber 
ne§ kuliibiinii te§kil eden Galatasaraylt- Galatasarayhlarm ve bize odenmez e -
Jardan pek azt geldigi halde, diinkii ye- mekler verip ebediyete intikal eden sev
mekte onlann da hemen hepsi eski ar- gili hocalanmtzm hattlanm tabcilen a ~ 
kada§larile beraber ayni sofralarda otur~ yaga kalktp bir dakika siikut etmenizi di
mu§lardt. Eski Galatasarayhlar arasmda lerim.» 

1 - Cihanniima sahibi miiverrih Ne§· 
ri F atihin oliimiinde ordu ile beraber hiin
karc;aymnda bulunuyordu. Cesedin ara
ba ile lstanbula gotiiriildiigiinii, Y enic;e· 
riierin ayaklanmastm, V eliahdin Amas
yadan gelip payitahta giri~ini ve babast
nm na§tnl mezara gomdiirii§iinii gozile 
gormu§tiir. Dogru sozlii ve tenkidci bir 
tarih~idir. F aka t vasiyetnameden bahset
mez. Cenabi, Sadettin, !dris, Ali, So ~ 
Iakzade, Lutfi gibi Osmanh; Kantemir, 
Piti do la Kruva, Hammer, La Martin 
gibi frenk tarihc;ileri de boyle bir rivayet 
kaydetrni§ degildir. Cern Sultanm taht 

Paris sefiri Salih Miinir, General Cevad, Bu hiirmet rasimesinden sonra iic; 
sefir Galib Kemali ve daha bir!rok zevat defa Atatiirkiin §ere fine <<ya~a l» bagl-
vardt. nldt. 

Diinkii toplantt da tertib edilen prog- Mektebin en gene mezunlarmdan T a· 
ram dairesinde yap1ldt. Saat ondan iti~ ha da k1sa bir nutuk si:iyliyerek Galata ~ 
baren mektebin bah~e~de toplanan Ga~ sarayhhktan ve Galatasarayhlarm tesa ~ 
Jatasarayhlar saat on bire kadar, baz1 es~ niidiinden bahsetti. 
ki mekteb oyunlarile vakit gec;irdiler. Sa· Ankaradaki Galatasarayh Vekiller -
at on birde konferans saionunda Ermel den ve Galatasarayhlarla ecnebi mem • 
T alu bir nutuk soyledi. Hatib, «68 ytlhk leketlerindeki Galatasaraylt talebeden 
kutsl varhg1, bu vatamn irfan ufkunda gelen telgraflar okunup alki§landt. 
gi:iz kama§tlncl bir yt!dtz gibi parhyan Atatiirke ve diger devlet ricaline ta • 
Gaiatasaraym hariminde ayni samimi zim telgraflan c;ekildi. 

I Galatasarayhlar Yuvast ittihaz edil -duygu ile toplanmt§ olan siz eri hiirmetle 
mek iizere P armakkaptdaki eski F ranstz muhabbetle seHimlanm.» dedikten son-
Frer mektebi binasmm satm altnmasJ ve ra Iisenin k1sa bir tarihc;esini yaptt ve 
bunun i~in Galatasarayltlann teberrua ~ 

sozlerine devam ederek dedi ki: tma mi.iracaat edilmesi teklif ve kabul e-
«- Mektebi kuran Osmanh padi§ah- dildi. Her Galatasarayh, Yuva i~in ne 

lanmn istibdadlan bu mektebin ic;ine so- miktar yard1mda bulunacagmt tahriren 
kulamadJ. Galatasarayt ytkmak istiyen- bildirdi. 

ler onu ku§atan muhte§em ve ~etin kap~~ Nutuklar bittikten sonra tekrar bah~e~ 
nin parmakhklarmda kal~tl~r. Hatta bn yr-. inildi. Resimler c;ekildi. Bir miiddet • 
arahk ondan kurtulmak 1~1.n. onu. yaktJ~ tenberi ilga edilmi§ olan tambur (tram ~ 
lar .. ~ akat. Cala~asa~ay ~stm femks lm- pete) alkJ,Iar arasmda ogle yemegini 

§U gtbl yemden dmld1 ve 1deal olarak ru- haber verdi. Galatasarayhlar, biitiin ye
hunda ta§tdtgt, hiirriyete ~eyyal ol~rak mekhaneleri doldurdular. Kuzu pilaVJ, 
gonliinde ya§athgJ bugiinku cumhur!yet zeytinyagh enginar, borek ve c;ilek kom· 
reiimine kavu~tu. postosile h1yar ve domates salatasmdan 

Ne yaz1k ki bizim en biiyiik muvaff~· miirekkeb oian ogle yemegini ,akalata ~ 
kiyet kuvvetimiz olan o giizel vahdett· rak, yaramazhk ederek yediler. 
miz, tesaniidi.imiiz bir arahk samldt. V e Y emekten sonra, mektebin en ihtiyar
ikiye aynld1. V e senelerce bir tak1m ya~ larile en gencleri bir arada res imler c;ek~ 
kt~tkstz dedikodular, c;irkin hadiseler tirdiler. Bundan sonra onde izcilerden bir 
Galatasarayh karde§ler arasmda bir U· grup olmak iizere toplanttda bulunanla~ 
c;urum a~mak istidadmt gosterir gibi ol· nn hepsi biiyiik bir kafile halinde Cum· 
du. Bunu menfaatlerine uygun bulup ta huriyet abidesine gittiler. Abideye giizei 
haricden koriikliyenler vardt. Fa kat arka~ bir c;elenk konuldu ve cumhuriyet, inkt
da~Iar bunlar umduklan nifakt aramtza lab ve Atatiirk §erefine ii~ defa «ya~a !» 
sokamad1lar. Size tebtir ederim. Bug\in bagmld1. 
burada senelik pilavtmtz Gi.ine§lilcrle Merasim bittikten sonra, satm ahnma
Galatasarayhlarm yeniden ve bir daha S! teklif edilen Parmakkaptdaki Frans1z 
aynlmamacasma birle§melerile bir kat Frer mektebi gezildi. 

Sakalh adam sallamrken one dogru 
yaphg1 harekette, kusacakmii gibi ba§Inl 
yere dogru sarkttarak durdu; sonra tekrar 
dogrularak, boguk bir sesle: 

- Sutra. sutra, veyda, veydL. 
Diye bu iki kelimeyi muayyen bir a ~ 

henkle sekiz on defa soyledikten sonra 

durdu; daha ag1r, kahn, boguk bir sesle 
ve gozlerini tavana dikerek, heceliye he· 
celiye ~unlan soyledi: 

- ir~ad istiyen talib ir;inden iic; ihlas 
bir fatiha okusun. 

Suzan hemen Sabahatin kulagma igi
ler~k: 

- Sizin i~in soyliiyor. Okuyunuz. 
Bu teklif ktzm ruhuna bir teselli serp

mi§ti. Duay1 okudu. 

Sakalh adam bu sefer de ayni sesle ve 
ayni vaziyet ic;inde: 

liyorsa niyet etsin! dedi. 
Sabahat gozlerini online igmi§ti. Bir iki 

dakika gec;ti. Sakalh adam: 
- 1r§ad istiyen talibin bir ~antast mt 

kaybolmu§tur ~ diye sordu. 
Ktz Suzamn yiiziine biiyiik bir hayret 

ic;inde baktyordu. 
Suzan sordu: 
- Oyle mi? Cevab veriniz? 
Saba hat iplik gibi incelmi~ bir sesle: 
- Evet! dedi. 
Sakalh adam yerinden kalkarak man

gahn ba§ma gelmi§ ve ate~in iistiine bir~ey 
serpmi ti. Mangaldan ye~il renkli bir a

lev yiikseldi. Sakalh adam bu aleve ba~ 
karak soyliiyordu: 

- Gi:iriiyoruz. Gantanm ic,:inde ir§ad 
istiyen talibin bir aynas1, bir pembe toz 
kutusu, bir ktrmlZlhgt, bir defteri ve bir 
de ... Ki.i~iik En'amt $erif vardtr. 

ic;in mucadeleye giri§mesi ise F atihin oliir~ 
ken Bayezidi mutlak surette varis goster· 
digini sarahatle tekzib eder. 

2 - Y enic;erilerin kendilerinden sak
lanan oliim hadisesini duyup ta ayaklan
maian iizerine bu gizlenme ~nde su~lu 
bulduklan ve oldiirdiikleri Sadrazam, 
Cenevizli mii~ahidin ve miideklcik Ar • 
mstrogun yazd1kian gibi Mahmud Pa~a 
degil, Ni§anct Karamani Mehmed Pa~a~ 
dtr. 

3 - 0 suada Istanbul valisi yoktu. 
F atih ~mahiyeti hal a anla~t!amzyan- bir 
sefer ic,:in yola ~1karken ishak Pa~aYl fs· 
tanbul muhafazasma memur etmi~ti. 
Mehmed Pa~a oldiiriiliince bu muhaftz, 
idareyi eline aldt. Sarayda -Cemin oglu 
Oguzia beraber rehin olarak- bulunan 
1ehzade Korkudu saltanat naibi ilan etti. 

4 - Cenevizli rn\i§ahidin, cenaze me~ 
rasiminden bir gece evvel biitiin lstanbul 
minarelerinde kandil yaktldtgtnl soyle~ 
mesi hakikate uygun bir soz olmamak 
laZlm gelir. <;unkii Netayiciilezhar adh 
~er, minarelerde kandil yakilmak adeti~ 
nin O~iincii Murad devrinde ve Hicrl 
985 tarihinde ba~Iadtgtnl yazar lci F ati· 
hin i:iliimiinden hemen hemen yiiz sene 
sonra demektir. Evliya <;elebinin «Ka~ 

nuni Sultan Siileyman zamanmda cami~ 
lerde, mesc;idlerde, tersane gozlerinde, 
diikkanlarda ve evlerin kaptlan onunde 
geceleri birer kandil yaidmalt kanundu» 
demesinden de minarelerin o vakit dahi 

kandilsiz buiundugu anla§Jltyor. Zaten 
N etayiciilezhar sahibi, minarede kandil 
yakmayt kimin iead ettigini de yaztyor. 
Onun ifadesine gore bu i~i ilk dii~nen 
Si.imbiilefendi tekkesi ~eyhi Hasand1r. 

5 - Fatihin MtsJr iizerine mi, yoksa 
Rodosa m1 gotiirecegini kimseye soyle ~ 
meden yola c,:Jkardtgl son ordusunun ha
ztrhklan miinasebetile halka yeni vergi· 
ler tahmil edildigine ve oliirl::en yaphgt 
vasiyet mucibince de bu vergilerin oglu 
Bayezid tarafmdan kaldmld1gma dair 
hi~bir tarihte hic;bir kayid yoktur. 

6 - F atihin cenazesinde man ken ta· 
§Indigml si:iy)iyen Cenevizlinin bu rivaye· 
ti de. miranelerdeki kandiller gibi, uydur· 
mad1r. Tam 18 giin Topkapt saraymda 

beklemi, olan cesed, mezara gotiiriili.ir -
ken arkasmda F atihin kthcmt ve elbisesini 
ta§tyan attan ba~ka bir§ey yoktu. Cene• 
vizli, elbiseyi manken sanm1~ olsa gerek
tir. 

hte lngiltereden ~tkanlmamast isteni
len tarihi eserin k1sa bir bakt,Ia yakala
nan yanlt~ taraflan! .. 

M. TURHAN TAN 

gandtr. Kendisi bu yadigan canta ile 
beraber dart tekerlekii, h1zh gider bir va• 
s1tamn ic;inde kaybetmittir. Bu yadigar 
onun ugurudur. Eline ge~mez e bundan 
boyle hit;bir i~i rasgitmiyecektir. Valide· 
sinin ruhu muazzebdir. 

Sabahat ic;ini cekiyordu. Bir~ey soyli· 
yecek oldu, fakat muvaffak olamamt§h. 

Sakalh adam devam ediyordu: 

- lr§ad istiyen talib arzu ederse bu 
c;anta bulunacakhr. Fa kat bunun 1c;m 
simyayi zeheb falma baktlmahd1r. Keri· 

memiz kendisine icab eden malmnatt 
verrnege mezundur. Bugiinliik ir§ad1m1z 
bitmittir. 

Sakalh adam bu sozleri sayler royle· 
mez, mangahn yamnda, yere boyluboyu~ 
na uzanmJ§tl. Sabahat bir ctgbk daha k~ 

ge~irdi, ku§agmi baglad, ve yiiziikoyun bir hayalet c; 1km1~ gibi gozlenm kdor uNI ~ 
yatb · · d S n ona acJ 1· e 

B
: I k k d .. .. ac;arak tJtnyyorl u. d uzSadi zevzeginin o~ 
1r ara 1 ap1 a go run en Suzan al~ rede ise: « a an Jr, d" kt. K1z1 

k I • . n'» 1yece 1. c;a ses e: yunudur. manm1yasJ · 
- Haz1r mmn? diye sormu§tu. lcucakladi: . b" oktur 

Sabahat yiiziinden ellerini c,:ekince iki 
oda arasmdaki tiil perdeden, oteki odadii 
evvela ancak ye~il bir 1~1k gorebildi. Son· 

ra, yava~ yava~. bir sedirin iisti.inde yii
ziikoyun yatan sakalh bir adamt ve oda
nm ortasmda yanan bir mangah gozleri 
daha iyi sec;iyordu. Mangaldan yiikselen 
dumanlar arasmda odamn oteki teferru
atmt goremedi. 

Sakal!t adam dogrulup oturmu~. elini 
karnma basarak, one ve arkaya dogru 
sallamyordu. 

- !r§ad istiyen talib yere diz ~oksiin I 
dedi. 

Suzamn yardtmile Sabahat yere diz 
c;i:ikmii~tii. 

Sabahat kollanm tiil perdeye dogru 
uzatarak: «A .. » diye bir c;tghk kopardt 
ve fazla bir§ey soyliyemedi. 

pardt, fakat onu koltugunun altmdan tu· 
tup ayaga kalduan Suzan: 

- Bir~ey yok, dedi, bayilrru§ttr, ir ~ 
~adlardan sonra oyle olur. Cok ruh kuv~ 
veti sarfettigi ic;in dayanamaz, du1er. 
Haydi biz c;tkahm. ~adi: _ Goziim c;1ksm kt Jr§ey Y . ' 

- Hazmm, al gell dedi. korkm1yasm, ben yanmday!m, dedi. 

Suzan: 
- 1atigrak bitiyor! dedi. 

Sakal II adam devam ediyordu: 
- Bu En' amt Serif validesinin yadi-

Sakalh adam: 
- ir§ad istiyen talib bizden ne bek- [Arkas& var] 



Finlindiyah giire§<riler 
B. takimimiza yenildi 

Dun Kolejde yapzlan atletizm mii.sabakalarmdan bir intzba: 
100 metro nihayetlenirken 

LBa§ tara/l 1 tnci santfedcj ma~lannda B takimimiz 4-3 galib gel -
nuzla ve tam kadromuzla kar§Iia§hklan di. 
vakit ise daha biiyiik bir maglubiyete dii- Istanbul atletizm bayram1 
§ecekleri muhakkak addediimektedir. istanbul atletizm bayrammm nihai mii-

HatJrh seyirciler i~in ringin yamnda sabakalan diin Kolejde biiyiik bir kala
iskemleler aynlmi§ oidugu haide gazete- bahk oniinde, muntazam bir §ekilde ya
cilere ringden ~ok uzakta bir mahal tef- p!ldi. 
rik edilmi§ti. Bu sebebden Finlandiyah !dman kabiliyetierinin en yiiksek nok
oyuncuiann teknik kabiliyetini lay1kiie tasmda olan atletierden Veysi mevsimin 
gormek miimkiin olamad1. Fakat ekserisi ilk rokorunu kendine aid olan disk atma
bizi~ ~ ~a~1m1 kadrosuna dahii olan gii· da yeniledi. 
re~IlenmlZln buniara nazaran daha fen- Son senelerde mahsiis bir §ekiide te -
n! giire§tiklerini uzak:~n h!~e gormek. ~a-~ rakki eden V eysinin bu mevsim i~inde bu 
hi! oiuyordu. '! almz .u~ mu:abaka, bizim dereceyi daha iieri gotiirecegine §iiphe 
tak1mm aleyhme netJcelendi. B:nnun se- yoktur. 

bebi §U idi: Fi~Iandiyali giire~~~~~~: ~~. • Memieketin en ~abuk adam! oian Se
cukiann gozlennde 0 kada.r bu~ut~Ir~m~, mihin bu mevsim pist iizerinde goriinme-
buniara 0 kadar korku telkm ediimi§II ki. · ·· t k 1 d 1 · · h I. d .. . hi. I mes1 sura O§U an erece enm ay 1 u-
hepsi de bner miikemmel pe Ivan o an .. k b. k. · d. d. 

. . .. . . k h §U 1r mev 1e m 1r 1. 
hiZlm gu~e§~Jier, . n.nge ~Yikar. ~1 maz e- Biiyiik bir rekabet i<;:inde ge<;:en miisa
men yemleceklenm zannedJyorlardi ve b k I h f · · d r toplu 
bu haleti ruhiye altmda <;:ok ~ekingen bu- d a a alml eye 1 . ~~umiyesi er 1 

lunuyorlard1. hte bu <;:ekingenlik oniarm erMec~ erbekgel<;mi~ Jr. k l kl 
· · ld F k .. .. .. usa a a ann en sonuna a an sm a 

maglubJyetme malo u. a at U~Yuncu I d G I 1 F h. b.. ··k b. ·· · 1 ld k at ama a a atasaray 1 et 1 uyu 1r gure§!en sonra I§ an a§I 1 ve azanacak- d. · ·d I k 
1 h. ·· ·d d.! · hr 1 gayretten sonra ken ISlne a1 o an sm 
~n ~~ n_.mi . e II miyen lpe Ivan anmiz atlama rokorunu kirmaga muvaffak ol -

bile Fm1and1yah ann sirt anm yere ser- E k .. k 3 50 ·d· B ·· b 
mekte mii§kii!at ~ekmediler. mk U§!uFr. th~ 51 ro o.r . lkl. ut.ml us~ka-

. ay1 e 1 sant1m a§ma sure 1 e ro or 
Stadda radyo terhbatJ yapilmadigm -

dan Finlandiyah giire§<;:ilerin isimlerini de 
ogrenmek kabii olamad1. Bu giire§lerin 
organizasyonu da ~ok fena idare edildigi 
i~in sahada pek az seyirci vard1. En u -
fak bir giire§ ma<;:ma kaiabahk bir halk 

I kiitlesi geldigi halde, diin pazar olmasi
na ragmen seyirciler sayJlabilecek kadar 
mahduddu. 

Y almz hakem masasmda oturanlar -
dan birisinin hafif sesle bir§eyier soy1edi
gi duyuldu. Hatta en son yapilan ma<;:m 
galib ve maglubunu bile ring kenannda 
oturmak bahtiyarhgmda bulunan seyir -
cilerden ogrendik. .,..,..,. 

1Ik defa 61 kiloda Ankarah Habib, 
Finlandiyah giire§<;:i ile serbest giire§ yap
!J. On ikinci dakikada yenildi. 

56 kiloda Kenan giire§ti. Kenan, c;ok 
giizel bir giire§~i olmasma ragmen !elkin 
altmda bu1unuyordu. Hasmma ~ok gii -
zel oyunlar t.atbik etti, fakat rakibi altta 
bulunurken ani bir hiicumla yenildi. 

66 kiloda Yusuf Asian giire§ti. Bu da 
9 uncu dakikada maglub o1du. 

72 kiloda N uri <;:ok muvaffakiyet1i bir 
giire§ yapt1. Nuri 79 kilodan 72 kiloya 
inmesine ragmen <;:ok kuvvetli idi. Has
mini biiyiik bir farkla say1 hesabile mag
lub etti. 

79 kiloda Adnan, hi~ timid edilmiyen 
b1r muvaffakiyet gosterdi. On be§ da -
kika muvaffakiyetle giire§tikten sonra 
hasmmm mhm yere getirmek suretile 
galib geldi. 

87 kiloda Biiyiik Mustafa, diin hi~ iyi 
bu giiniinde o1madigmi gosterdi. Giire§in 
ba§langicmda yaptlg1 bir iki yanh§ ha -
reketle az daha maglub oluyordu. Fa kat 
sonradan kendini toplad1, maamafih tat
bik edecegi oyunun §eklini hasmma an -
latmi§ o1dugu i~in, ayni oyunu tekrar 
tatbik edemedi, bu suretle giire§ yirmi da
kika devam etti ve Mustafa say1 hesabi
le galib ilan edildi. 

Ag1r s1klette Ankarah N ecmi de, Fin
landiya ag1r s1kietine kar§l ~ok muvaffa
kiyetii oyunlar gosterdi. Bu miisabaka da 
yirmi dakika siirdii ve neticede Necmi sa
Y! hesabile gaiib geldi. 

En son yap1lan miisabakada, oyunun 
ba§mda 61 kiloda serbest giire§ yapan 
Finlandiyah ile Ankarah Ahmed kar -
§Ila~tJ!ar. Bu ma<yJ da Ahmed say1 hesa
bile kazand1. Bu suretle Grokoromen 

yapmJ§tlr. 

Nurinin galibiyetile biten ma!;tan 
bir enstantane 

Miisabakalann neticeleri §unlard1r: 
100 metro: 1 Raif 11 4/5 saniye, 2 

Fikret, 3. Vedad. 
200 metro: 1. Vedad, 2. Raif, 3. 

Fethi. 
400 metro: I. Mufahham 55 4; I 0 

dakika. 2. Merkuris, 3. Fikret. 
800 metro: 1. Galib 2.8 3/5 dakika, 

2. Ekrem, 3. Lenkton. 

1500 metro: I. Receb 4.17 4/10 da
kika, 2. Lazari, 3. Dusdu. 

3000 metro: I. R1za Maksud 9.38 
8/10 dakika, 2. Teoharidis, 3. Remzi. 

Giille - I. Veysi 13 metro, 2. Etem. 

Disk - 1. Veysi 45,71 metro, 2. 
C:ur~iyadis. 

Uzun - I. Avni S1tk1 6,44 metre, 
2. Tevfik. 

0 c; a dim - I. Saris 12,91 metro, 
2. R1za. 

Yiiksek at1ama - I. Haydar 1,75 
metro, 2. Asmanidis. 

Cirid atma - 1. Melih 49,02 met
ro, 2. Mahmud. 

F enerbah~e 7, Beykoz 2 
1stanbui lik §ampiyonasJ ma<;:lanmn 

sona kalan oyunlanndan F enerbaht;e -
Beykoz arasmdaki miisabaka diin Ka
dJkoy stadmda yapilmi§hr: 

Ahmed Ademin hakemligile ba§hyan 
ma<;:ta F enerbah<;:e Hiisameddin - Y a
§ar, F azil - Re§ad, Ali R1za, Cevad -
Niyazi, Nam1k, Esad, Naci, Fikret §ek-

8e,lkta1 -l•tanbtllapor ma~rndan bir g8rl1niif 
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Kayseride at yarlfl 

Bu ko~ular ab hoi olan bu 
muhitte alaka uyand1rd1 

Kayseri (Hususi) - Valimiz Nazmi 
Tokerin himayelerinde Uniformah su
baylarla, Kayseri Ath Spor Ocag1 aza
lanna mahsus ath atlama miisabakalan 
muvaffakiyetle yapild1. 800 metroluk 
bir sahaya 12 muhtelif mani s1ra ve nu
mara ile konulmu§tU. 

Muayyen vakitte miisabakaya gire -
cek subaylarla Ocak azalan, Ocak og -
retmeni kolordu emir zabiti yiizba§l 
Kemal Biner, hakem heyetine ve ha -
z1runa takdim etti; numaralar c;ekildi. 
On iki mani parkur halinde ve dakika -
da 400 metro dortnalla yapilacakti. Bu 
mili;abakaya iki subayla Kayseri Ath 
Spor Ocagmdan yedi aza i~tirak etti. 
Neticede, birinciligi Kayseri Ath Spor
dan Biirhan, ikinciligi Ath Spordan Fa-
ik, iiqiinciiliigii gene Ath Spordan $ev
ket Turgud ve dordi.inciiliigii Ath Spor
dan Ali R1za kazanm11,1lar ve mukarrer 
olan ikramiyelerini almi§lardir. 

Birinciligi kazanan atm ismi Haylaz, 
ikinci gelen Mebrllk, i.ic;iincii Volga, 
dordiincii Sevimdi. 

Kayseri Atll Spor Ocag1 bundan iki 
sene evvel kurulmu§ ve ah ve aths1 bol 
olan bu muhitte c;ok nafi olmu§tur. Hal
kevinin konferans salonunda teknik at 
bakiml ve at terbiyesi hakkmda mute -
addid konferanslar verilmi§ ve bu kon
feranslar c;ok ragbet gormii§tiir. 

Ocagm yedisi kadm olmak iizere 50 
azast vard1r. Ocagm 30 hayvanhk bir 
pansiyonu 30X B biiyiikliigiinde bir ko
livari bir mani bah~esi, bir meneji ol
dugu 'gibi yanm ve tamkan Arab ve in
giliz olarak 6 tane de hayvam mevcud
dur. Ocak, haftada iki menej, bir k1r ge
zintisi olmak iizere daimi surette c;ali§· 
masma devam etmekte ve aynca Ocak 
azalarmdan miirekkeb sekiz ki§ilik bir 
de ekipi bulunmaktad1r. 

Atlama miisabakalan bizde heni.iz ye
ni bir spor oldugundan burada bu mii
sabakalar dolay1sile at merak1 bir kat 
daha artmJ§br. 

lir~;ki kadro ile sahaya t;Ikmi§tlr. 
B ·rinci devre nisbeten miisavi bir ~e

ki1de ge<;:mi§, F enerbah~e. ilk devreyi 

2 - 0 galib bitirmi§tir. lik devrenin sonla
rma dogru hakem Fikreti sahadan <;Ikar-
mi~hr. 

I 
1kinci devrede on ki~i ile kalan Fe -

nerbah~e biiyiik bir ha~imiyetten sonra 
be§ go] daha yapm1~, Beykozlular da 

iki gol atlnaga muvaffak olmudardu. 
Ma~ 7 - 2 F enerin galibiyetile bitmi~ -
tir. 

Be§ikta§ 1, istanbulspor 1 
lstanbul §ampiyonasJ mac;lannm bii

yiik oyunlarmdan biri olan Be§ikta§ - Is
tanbul spor mac;1 Sere£ sahasmda oynan
IDJ§tlr 

Be§ikta§ tak1mmda Mehmed Ali, 
Hiisnii, E§reften gayri diger oyuncular 
B tahmi oyunculan idi. 

Ba~tan sona kadar heyecanh ge<yen 
oyun I - I berabere bitmi~tir. 

Anadolu 1, Eyiib 0 
Cok giizel ba§hyan, havamn sJcakh

gile beraber giden bu rna<;:, Eyiiblin fev
kalade oyunu ile bir miiddet devam et
ti. Eyiib, bu ma<;:a eksik bir kadro ile 

c;Jkmi§tJ. 0 nisbette de iyi bir oyun oyna
di. 1Ik devrede c;ok say1 flTSatlan kac;u
di. 1kinci devre sonuna kadar oylece de
vam etti. 

Anadolu tak1mmm siki§masma rag -
men, tak1m oyunu oynamas1, Eyiib takl
mmm hele bir go! yedikten sonra kan
§Ik bir oyunu Anadolunun kazanmasma 
sebeb oldu. 

A. Hisar1 2, Fenerydmaz 0 
Anadoluhisan ile F enery1lmaz arasm

da yap1lan mac;1 Anadoluhisarhlar 5-2 
kazanmJ§IardJr. 

Siimerspor sahaya gelmediginden Do
ganspor da hiikmen ga1ib gelmi~tir. 

Kii~iikler turnuvas1 
F enerbah<;:e kuliibii tarafmdan tertib 

edilen kii<;:iikler turnuvasi ma<;lan KadJ
koy stadmda yapilmi§hr. F enerbah<;:e, 
istanbulspor kii<;iik1eri arasmdaki miisa
baka 5 - 4 F enerbah<;:enin galibiyetilc 
bitmi§tir. 

Galatasaray, Giine§ arasmdaki hususi 
mat;I da 5 - 4 Giine§liler kazanmi§hr. 

Karagiimriik stadmda 
Eminonii Halkevi tarafmdan gayri -

miittefik kuli.ibler arasmda tertib edilen 
miisabakalara diin Karagiimriik stadm
da devam edilmi§tir. lik oyun F atih ld
man - Karagiimriik B tabmlan arasmda 
cereyan etti ve 1 - I beraberlikle nihayet 
buldu. Bundan sonra Kii<;:iikpazarla -
Aris kar§lia§tJ!ar ve 3 - 1 Kii<;:iikpazar 
galib geldi. 

A1emdarla Bozkurd arasmda yap1lan 
mat;! Bozkurd 4 - 1 kazandi. 

Valdesporla Beyoglu Halkevi takJm
lan arasmdaki ma<;ta ba§tanba§a iistiin 
bir oyun oymyan Va1despor, s1f1ra kar§l 
yedi golle galib geldi. 

1378 kilometreden 6000 kilo1netreye 

Devlet Demiryollartntn 
senelik bilan~osu 9 

yafina giren Devlet Bugiin on 
muvaffakiyet 

DemiryollarJ idaresinin 
halos A. dolu hayabna umum1 bir 

Turk §imendifer · 
ciligi de, milli var · 
hklarm hemen hep· 
si gibi, Cumhuriye · 
tin <;:ocugudur. 0 
da, Cumhuriyet or
dusu gibi, Mill! 
Miicadele y1llann -
da dogmu§tur. Fa 
kat, Devlet Demir · 
yollan ve Limanla 
r1 Umuml Miidiir 
liigii 23 may1s 192; 
tarihli kanunla ku 
ru1mu~ ve 1 hazi 
ran 1927 den itiba 
ren i§e ba§lamJ§hr 
Onun 1<;m bugi.i• 
Devlet Demiryo1 
Ian ve Limanla 
Umumt Miidiirlii · 
gii on ya§ma basi 
yor. 

Dokuz y1l kada 
k1sa bir miiddet ic;f 
risinde demiryol i§ · 

I9Z8 . s·a i . I' r 2 327 t<ilornczlr~ 

1919 ··.[.l¥ :u ·0;.'- 2465 K 

1930 - - ~~: g·;§";@, .§,7j;;_; 2927 K. 

1931 · .. 1_:! r rra i -! 3303 K. 

\932 ~:w 1:· i:"l·i. i -n .1 3534 1<. 

1933 zJ:! · §.~ I ~ ~ ·i ~~ ~~ · 3822 K. 

193">i 1 .;e··ll e:· !·:·& ·i. ~itt· 47'6K 

1935 ~~-!.:d I. i .. 1: Q ·l iLl (j:-]?' 564" I( 

1936 ·i i.j;:J I ... :~KJ.::U:l;!&-ili:'i?U 577'~ 

lerinin kazand1g1 mu- Devlet Demiryollan ,ebekesinin 1928 den 1936 
vaffakiyetleri k!Sa - aenesine kadar ne miktar artttgtm gosterir gralik 
ca gozden ge<;irmek ve buna mukabil u- <;ankm) kisJmlanmn ilavesile 3303 ki
zun padi§ahhk y11larmda bu yolda ya - lometroyu; 
pi1ml§ i~lerle bir mukayese yapmak hem E - 1932 de (Malatya - F~rat), 
Tiirk Cumhuriyetinin yapicihk kudretine, (Kunduz Kahn), (Karde§gedigi -
hem de devletc;ilik ana vasfimizm fayda Nigde) klSimlannm bitmesi ve {Mu -
ve verimine dair inandmc1 misaller vere· danya - Bursa) dar hattmm satm aim -
cek.tir: masile 3554 kilometroyu; 

J,letme Ve yapma vaziyeti F- 1933 te (Fevzipa§a - Adana), 
A - Devlet Demiryollan idaresi (Nigde - Bogazkoprii) klSimlan tamam-

haziran 1927 de i§e ba§ladJgi zaman i§· lamp ta, satm alman (Samsun • <.;ar • 
lettigi hatlarm uzunlugu 1378 kilometre- ~amba) dar hattmm da eklenmesile 3822 
dan ibaretti. 

kilometroyu; 
B - Bir sene sonra, yani 1928 de 

yeni yap1lmakta olan hatlanmiza (An - G - 1934 te (Firat - Yol~ah) • 
kara - Kayseri), (Kiitahya • T av§anh), (Y ol<;:ah - Elaziz), (Bahkesir - Eski -

pazar) kisimlannm bitmesi, (lzmir - Ka{Samsun - Zile) }cJSimlarile (Erzurum 
hath) da katilarak bu miktar 2359 ki - saba ve Temdidi) hathnm sattn almma-
Jometrayu; SJ suretile 4776 kilometroyu; 

• 
KARA DENIZ 

' 
Demiryollannm i§letmekte oldugu hat • 
!ann uzunlugu 1378 iken 6000 kilo .. 
metroya yakla§ml§, bu suretle milliyet<;:i. 
halk~1, devlet~i. layik ve inkilabcJ Tiirk 
Cumhuriyeti, Osmanh !mparatorlugunun 
bir amhk demiryolu tarihinde yaphg1 .. 
mn dort mislinden faz1asmi dokuz y1la 
sJgdirmi§hr. 

Y olcu nakliyatt 
1927 mali y1lmda Devlet Demiryol .. 

lanm1zda 4,834,967 yolcu ta§mml§ ve 
1933 te bu yolcu saylSI 5,261,148 iken 
gerek gidip gelme biletlerinde ve gerek 
halk ticareti ve aile biletlerinde yap1lan 
tenziiat ve kolayhklar sayes;nde 1934 
mall yJ!mda ta§man yolcu adedi 8 mil
yon 510,458 adedini bulmu§tur. 

1935 mali y1h i<;:inde ta§Idigl yolcu 
sayiSI ise daha fazla artarak 9,200,000 
kiisuru bulmu§tur. 

Bu yekunlardan, gec;en sene Devlet 
Demiryollanna kati!an Aydm hath ha .. 
ricdir. 

/zmir - Kasaba ve temdidi hath 
lki sene evvel satm aldlglmiz bu hat 

sirket elinde bulundugu 1933 senesi i~in
de ancak 1,278,512 yolcu ta§Imi§ken sa
tm ahmp kendimiz i§letmiye ba§ladigimJ• 
zm ilk senesi olan 1934 mali y1h ic;inde 
tarife Islahati sayesinde 2,646,446 yolcu 
ta§mmi§ yani yolcu adedi bir y1l evvel· 
kme nisbetle % 107 artmJ§llr. 

Aydm hath 

.5irket elinde bulundugu 1934 mali 
y1lmm ilk 8 aymda ancak 226,977 yolcu 
l<~§Imi§ken, Devlet Demiryollarma gee; .. 
tigi 1935 y1lmm ayni 8 ayi zarfmda, ta
rifelerde yap1lan tenzilat ve Islahat saye• 
sinde 411.348 yolcu ta§Iml§, yani yolcu 
adedi bir y1l evvelkine nisbetle tam % 
81 artmi§tlr. 

Et~ya ve emtia nakliyatr 
1927 ene in le em1ryo a 

idarl nakliyat haric olmak iizere 918.790 

---· Dczvi«Zt De.mirYollarl 
imtiyazh ~irk«Zt , 

Tii.rkiye Demiryollarmtn 1921 senesindeki vaziyetini gosterir haritar 

C- 1929 da (Fevzipa§a- Golba§!) H - 1935 te (Yol<;:ah · Diyarbe - ton e§ya ta§Iml~hr. Bu miktar yava§ ya • 
k1sm1 da katiiarak 2465 kilometroyu; kir), (Eskipazar - <.;ankm), (S1vas - va~ c;ogalmJ§, 1933 te 1.210,650 tonu 

<; - 1930 da {Kayseri • S1vas), Tecer) kiSlmlan tamamlamp Aydm hat- bulmu~ken bilhassa iki senedenberi ta • 
(T av§anh - Degirmisaz), (Filyos - Ba- tJ da satin almarak 5644 kilometroyu rifeler lizerinde yapliagelmekte devam e
hkesir) ve (Zile - Kunduz) kiSlmlan da bulmu§tur. dilen kolayhklar, 1slahat ve tenzila.t 
kahlarak 2927 kilometroyu; 1936 y1h martmda ise (Afyon - Ka • sayesinde 1934 mali senesinde birden 

D - 1931 de (Degirmisaz - Bahke- rakuyu) iltisakile (!sparta §Ube hath) i§· biJ misli yiikselerek 2,093,668 tona ka
sir), (Golba§! - Malatya), (lrmak - letmiye a~Ilarak, dokuz Yll once Devlet dar t;Ikml~tlr. 

" \«ARADENJZ 

D(lvlet O~m;,. YoiJarJ 
in$C!J (Zdilm«Zkhz:olan, 
imtiyazh ~irket ~~ 

Tii.rkiye Demiryollartmn 1936 •enesindeki va:.ziyetini goaterir harita 
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Ktzday 13 ytlda 3 

milyon 851 bin lira

bk yardtm yapt1 

Rodosta ba~byan 

Atinada biten 

ask macerast 
' 

Avrupa siyaseti ~ok 
nazik bir safhaya girdi 

Kocastna giizel gOriin -
mek istiyen lmparatori~e 

K1zday1n Cumhuriyet dev Rum garsonunu seven 
rinde gosterdigi diger lrak prensesi dinini de 

ingiltere, Milletler Cemiyetine miizaheret siyasetini 
terketmiyecek, italyan1n kollektif emniyet sistemi· 

ne riicuunu temin edecek bir formiil aran1yor 

Meflu~ Hakan1 bu hale getiren s1rr1 anlabnca 
kocasinln gozii oniinde bogulmu~tu 

biiyiik faaliyetleri degi,tirmi'! [Ba§taratz 1 fnci sahtteae I 
hiikumete bir rapor vermi§ olduklan, bu 
raporda zecri tedbirlerin ilgas1 veya 
bunlarm tadili §Iklarmdan birinin ter -
cih edilmesinin mutlak surette elzem 
oldugunun ehemmiyetle kaydedilmi~ bu
lundugu ogrenilmi§tir. 

yamn te§riki mesai ve sulh emellerile ha
reketini c;ok miisaid bir §ekilde kar§1hya
caklarma da §iiphe yoktur. Bu gaye ise 
Cemiyeti Akvam c;;erc;evesi dahilinde ve 
diin Canterbury ba§piskoposunun soyle -
digi gibi, «Biiti.in devletlerin taahhiidle
rinden dogan mes'uliyetleri tekeffiil ede
cekleri yeni bir te§ekkiil alan» tslah edil
rni§ Milletler Cemiyetinde daha kolay -
hkla tahakkuk ettirilebilir.>> 

1284 ytlmm agustos ay1, ilhanhlar 
tarihinde muhim bir yer tutar. <;unku 
o aym on birinci giinii Yiizaga9 onunde 
en buyiik kurultaylardan biri toplan -
ffil§h; Abaka Hamn cKaymt§ 1gach dan 
dogma oglu Argun, han intihab edilmi§
ti. Hatunlar, prensler, kumandanlar ve 
beyler kararm verilmesile beraber igil
diler, Argun Hanm kaq1smda ulca~h -
lar, k1m1z i9tiler, tahtm ana kutlu olma
Sml dilediler. 

Argun Han askeri bir ayaklanma so
nunda ikbale eriyorudu. biitiin kudret o 
ayaklanmay1 haztrlami§ ve eski hakan 
Tagodar Sultan Ahmedi oldiirmii§ alan 

Boganm elinde idi. Herkes bir taht de
viren ve bir taht kuran bu kuvvetli ku
mandana Argun Hanm nas1l muamele 
edecegini merak ediyordu; kurultay c;a
dirlan oniinde kiimelenip bekliyordu. 

Kutlulama i§i bittikten sonra yeni 
hakan tahtmdan indi; kalabahgm ara -
sma girdi, giir sesile §U ilk iradesini 
si:iyledi: 

- Ben ilhan emrediyorum: Hepiniz 
benim oniimde ulca~ar gibi Bogann11 6-
niinde igileceksiniz. 0, benden bir par
'Yadtr, sanki elimdir veya ayag1md1r. 

Elimi ve ayag1m1 optiiguniiz gibi ona da 
sayg1 gostereceksiniz. Kendisine ben §U 
imtiyazlar1 verdim: Dokuz biiyiik su<; 
i§lemedik~Ye kimse onu sorguya ~Yekmi -

yecek. Benim yarbglanmda (ferman -
lar demek), onun el damgas1 da bulu -
nacak ve bu damgaJl ta§lmtyan yarhg
lar tamlmtyacak, onun emirleri sorul -
madan tutulacak! .. 

Herkes bizzat hakan kadar niifuz ve 
salahiyet kazanan Bogaya gtpta ile, ha
sedle, korku ile bakarken Argun Han 
ba§hazinedan 'Yagtrd1: 

- Vezirim, Bogamn, dedi, ba§mdan 
torba torba altm dokeceksiniz. Altmlar 
onun bogazma kadar yiikselecek ve S(' 

ra vezirin bah§i§i olarak halka dagth -
lacak! 

. ;Argun, biitiin bu i§leri gi:iz boyamak 
1'>.ln yap1yordu. Yoksa i~Yinden Bogaya 
km besliyordu. Giinkii bir !Ihan oldii -
rebilen adamin 'k· . . . d "ld" b' 
1 1 mcisim e o ure 1 -

;c~gini dii§tinmekten geri kalm1yordu. 
k a a~, Boga da zeki idi. Hiikiimdarm 

il~ndme ~o~terdigi §U e;;i goriilmemi~ 
h amrn, rltrfatin bir diizen · oldugunu 

emen sezm· t' 
mak k l§ 1· Ancak open dudagi lSlr-

ya l§lks1z olacagmdan ve o vazi -
yette bir §e 
mad1vmd Y Yap~ruya da imkan bulun-

g an seZl~?mi belli etmiyordu; 
yerlere kap 
d anarak te§ekkiirler sunuyor-u. 

Memleketimizde iyilik kururnlan ara· 
smda ba§hba§ma bir sosyal yard1rn evi 
ve sevgi ocag1 alan K1Z1lay Cemiyeti, 
yurdda§lanmizm ba§larma gelen herhan
gi bir felaket kar§Ismda yard1m elini uza
tan Ti.irk faziletinin ornegidir. 

N erede bir yangm, bir yer sarsmtlSI, 
bir su basmas1, bir dag yi.iriimesi olsa 
oraya c;ar!;abuk ko~up goniilleri sevindi
ren K1Z1laydir. 

Bir yerde kurakhk, ac;hk, bula§tk has
tahk, yerneksiz okul !;Ocuklan ve ince has
tahklar rn1 var, KIZ1laya orada, biitiin bu 
ac1lan dindirmege, hastalan iyi etmege, 
ac;lan doyurmaga ve yoksullan koruma
ga haz1r bulursunuz. 

Sava§ SITalannda yaralanmiZI saran, 
hastaneler ac;an K1Z1laydir. 

Kizilay Cemiyeti; Cumhuriyetimizin 
kuruldugu 29 ilkte§rin I 923 ten 30 ni
san 1936 ya degin yukandaki i§ler ic;in 
3 milyon 851 bin 641 lira yard1m yap-

m1~tar. ¥' • 

Biiti.in bu yard1mlar; gozbebeglmtz o-

smt vermi§ti; Boga hakkmda miikem - Ian Cumhuriyet. hiikumetim~zin KIZilaya 
mel bir iftira haz1rlanm1§tl. Bu iftit·a,, verrni§ oldugu bn takun gehr kaynak~~ • 
bir suikasd masah §eklinde ortaya kon- rile aksoy ulusumuzun bu kuruma uye 
du ve Boga, • ba§ma ge<;irilen kiilah1 olarak elinden gelen yardimda. ~ulunmak 
stymp atm1ya muvaffak olamadan - ya- yolile apt1g1 sungular ve husus1 tdarelerle 
kaland1, cher giin bir efendi mi degi§ • belediyelerin verdigi paralarla yapalmi§· 
tireceksin ?» denilerek idam olundu. tar. 

Fakat onun ektigi tohum da filizleni- K1Z1laym biriktirdigi geliri, bir para-
vermi§ti; hakam bir c;ukura dii;;iirmek smi bile bo§a gidermiyerek, son derecede 
ic;in soz veren Bah~iler, Kamlar, yap - tutumlu bulunarak, i§e dokmesi, kivanc;• 
tlklan taahhiidden geri donmemi§lerdi, Ia goriilmelidir. 
ald1klan paraJl hak etmek ic;in ugra§l· Kizilaym on iic; yd ic;inde yaptlgl te-
yorlardt. Bunlardan biri .. Boga oldiik - mel i~lerden bir kac;m1 burada sayalun. 
ten sonra - Argun Hana yana§tl; uzun 1 _ istanbulda Hastabakici Klzkar-
omiir macununu ke;;fettigini soyledi ve k 
herife bir nesne yutturarak k1rk gun desler okulunu kurma • 
dr§an <;1kmamasr tavsiyesile bir odaya Z - Eski§ehirdeki K1Z1lay ambanm, 
kapadl. gerek sava§ ve gerek ban§ malarmda 

Argun, tayin olunan miiddetin sonun- aranacak yarah §eylerle doldunnak, 
da d1§an <;1kh; fakat iplige donmii~tii. 3 - Afyonkarahisar maden suyunun 
Pek Siska bir §ey olmu§tu. ikinci bir c;1ktig1 yerde Avrupadaki benzerlerinden 
Bah§i, bu haleti kolayca giderecegini iisti.in kuraglar yaprnak, 

soyliyerek bir ilac; ic;irdi; Argun ytld1 - 4 - 1stanbuldaki K1z11ay kadm i~ e
nmla vurulmu§a dondii; felce ugrad1. vini, yurdumuzun en ince bir i§ evi bic;;i
Bu sefer Kamlar oni.m QmUZ kemigini mine oymak, burada yoksul kadmlan 
ate!ie tuttular; ha:;tabguup ~cr,~ il~i giizel j§ ustaSI yaparak kendi ene·rinm e• 
gcldigini anlamtya sava§Ir gibi goriin - megile gec;inmelerine yol ac;rnak, 
diiler ve sonunda biiyiiye tutuldugunu 5 _ Avrupadaki Cenc;lik K1Z1lhac; 
haber verdiler. · 

Kamlar, Argun Hanm kanlarmdan 
Tuk<;ak Hatunun Bah§ilerden muskalar 

aldtgmt biliyorlard1. Bu bilgilerini kera
met gibi kulland1lar, hakana yaptlan 

buyiiyii Tuk<;agm yaphrdtglm da bil -
dirmekten <;ekinmediler. Hasta ve rnef
lu<; hiikiimdar bu ihbar uzerine son de
rece hiddetlendi, kansmm kendi huzu
runda sorguya <;ekilmesini i§aretle em
retti. Tuk<;ak Hatun biraz sonra bir su<;

lu gibi huzura getirilmi§ti; i§kence edile 
edile isti<;vab olunuyordu. Kam~Ytlanan, 
koltuk altlarma ktzgm demirler konan, 
tabamna ate;;ten nal vurulan impara -
tori<;e nihayet itiraf etti: 

- Ben biigii yapmad1m, yaptlrma -
dtm. Efendime giizel goriineyim diy;-, 
efendim tarafmdan sevileyim diye b1r 
§irinlik muskas1 yazd1rd1m. Ba§ka su -

<;urn yak. . 
Bu itiraf kafi idi ve Kamlarm ke]fi 

dogru pkml§ demekti. Argun Han, ge
ne elile i;;aret verdi; Tuk<;ak Hatunu 
gozii oniinde bogdurttu. 

Fakat Bogamn ektigi tohum kuru • 

Kururnlan gibi okullanm1zda Cen!;lik 
Kmlay1 kurmak, 

6 - Ankarada K1Z1lay Kurumu iinii
ne yaki§IT bir genel merkez yap1s1 yap· 
mak bu yapmm c;evresinde di.izelttigi 
geni~, gi.izel, giine§li park1 biiyiik, kii<;~k, 
kadm, erkek herkesin gezip eglenmesme 

buakmak, 
7 _ Ordu ve sivil halkimiZl zehirli 

gazlerden korumak ic;in bir gaz maske 

fabrikas1 yapmak, 
8 - Y abanc1 memleketlerden yurdu

muza gelmekte olan go<;menler ic;in muh
telif yerlerde a§ evleri ve hastaneler ac;;
mak gibi iyilik ve sevgi i§leri .yapmt§tlr. 

<;ok biiyiik iyiliklerinden b1r az1m bu· 
rada yazmakla yurdumuzun §efkat ve 
insanhk duygularmdan dogarak bundan 
59 yrl once kurulmu§ alan Kizllaym ne 
yapmakta oldugunu yurdda§lara hat!r· 

latmJ§ oluyoruz. 
Bu iilki.i ile c;ah§an, ban§ta ve s~va§:a 

mad1; Argun aldtgt zehirden. ku~tu~a -
mad1; be§ ay sonra 1:iliip gitt1. .~1r .. 1P!.~ 
oymyan cambaz1arm ikisi de ol:nu§tU, 
arada ve bir ;;irinlik muskast ugrunda 
zava1h Tukc;ak Hatun heder olup git -

i.izerine ald1g1 biiyiik i§leri ba§armaga ug· 
ra~an Kmlaya bu hafta sevgili yurdda~
lanmizm iiye olmak suretile arka alma· 

Ian bir yurd borcudur. • ~ 
Krzrlaytn on Uf senedrr yapftgt 

Yardrmlarr gosterir cetvel . 
l nev'i Ltra 

Y aptzgt yardtm artn d 854 397 
~c;im darllgma ugnyanlara yar liD 103:590 

$imdi iki cambaz b' . 
ba~Iaml~l d 1r 1pte oynam1ya 

.. .. ar 1, Argun H B v h k 

mi;;ti. 
1 Kurunun yanmda ya§ ta yanar ... 

Yaralllara yard am d 203 434 
Sel x.nyanlara yar lm , 10 

e Ue; ugnyanlara yard1rn 311,5 
Yer sarsmt!Slna 59,491 k d .ft. an, oga a -

m a 1 1ralar h M. TURHAN TAN Yangma 1 

Bununla heraber lngiltere hiikumeti, 
Milletler Cemiyeti azasm1 Habe~istanda 
ltalya tarafmdan ilhakmt kabul et -
mek ve onlarm vaktile alenen ve resmen 
takbih etmi§ olduklan ltalyan siyasetini 
§imdi tasvib eylemek mecburiyetinde bt
rakmakslZln !talyanm kollektif ernniyet 
sistemine rocuunu temin edecek bir for -
rniil bulacagi iimidindedir. !htimal lngil-

\ 
tere hiikumeti, vakit kazanmak ic;in Ar
jantin hiikumetinin zecri tedbirler mese
lesinin Milletler Cemiyeti Konseyinde 

[rak prensesile evlenen garson 
Anastas 

Atinada bir lrak Prensesinin bir otel 

garsonu tarafmdan kac;ml~Igml . evvel~e 
haber verdigimiz halde, dun Atma tie 
telefonda konu~urken sehven Y unan 
Prensesi olarak kaydettigimiz kadmm ma
cerasl hakkmda «Messager d' Athenes» 
gazetesi §U tafsilat! veriyor: 

«Rodosta giiller ic;inde bir otel. Ege
nin havasml cigerlerine c;ekmek ic;in, bi
ri merhum Kral Faysahn kiZI, oteki de 
bugiinkii lrak Kralmm .ktzkarde§i iki 
Prenses oraya geliyor. lkisi de esmer, 
Arab c;oliiniin sahici c;;ocuklan. 

«Bir giin, Prenses Azanm gozleri, o
telin garsonlarmdan Anastas Saralam • 
bisin gozlerile kar§tla~lyor. Delikanh 25 
ya~mdad1r ve Prensesten be§ ya§ kiic;iik
tiir. Bu bak1§may1 k1sa bir zaman sonra 
miikemmel bir anla§ma ve bu anla§mayi 
da kac;;mak ve evlenmek ic;in bir uzla§ma 

takib ediyor. 
«On be§ giin kadar evvel Prensesler 

Atinaya gelirler. Anastas ta bir ltalyan 
pasaportu edinerek §ehre damlar ve he
men i§e ba~lar. Atina piskoposlugundan 

hrr evlenme mi.isaadesi koparmak 1~m 
kilgadlaram ha2:arlahr. Bu i§i meharetle 
becerdikten sonra prensesle beraber giz
lice Kipisyaya giderler; orada isrni hala 
mec;;hul kiic;iik bir kilisede Miisliiman 
prensesinin vaftiz merasimi yapthr, ken
disine Anastasyan ad1 verilir, ondan son
ra da evlenirler. 

«Zifaf gecesinden sonra bahtiyar 
c;iftler Atinaya donerler ve bir otele yer· 
le§erek hie; kimseyi, hele .gazeteci zev
zeklerini kabul etmezler. Ogle yernegini 
ilk heyecanlarm i~tihas1zhgi ic;inde azca, 
fakat ak~am yemegini mufassal yerler. 

degil, mezkur Cemiyet asamblesine tevdi 
edilmesi suretindeki teklifi kabul edecek
tir. Ancak bunun ic;in asamblenin Arjan· 
tinin arzusu hilafma olarak daha muah
har bir zamanda toplanmasm1 ~art olarak 
il eri siirecektir. 

Arjantinin te,ebbiisii 
nasrl kar,tlandt? 

Paris 31 (A.A.) - Cazeteler Ar • 
iantinin Milletler Cemiyeti Asamblesi • 

nin i~timaa davet edilmesi i~in vaki alan 
rniiracaati hakkmda miitalealar yiiriit -
mektedirler. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
«FransJz ve lngiliz nazulannm bu te

§ebbi.isten oldukc;a tevahhu§ etmi§ olduk

lan goriilmektedir. Bu naz1rlar, Cenev -
rede haziran ortasmda toplanacak alan 

konsey ic;in bile pek nazik alan vaziyetin 
biiyiik devletler arasmda takarriir etti
rilmi~ bir plan olmaksiZln c;agmlacak A
samble kar§Ismda daha tehlikeli bir hal 

alacag1 miitaleasmdadir. 
Hariciye Nezaretinin Asamblenin ic;

timaa davet edilmesinden endi§eye di.i§· 
mesi ic;in ba~ka bir sebeb daha vardu. 

M. Suvi~le M. Drummond arasmda
ki gorii melere clair yaptlm1s alan tsmar

lama tekziblere ragmen M. Suvi~in ln
r"i~: sefirine :z:ecri tedbirler 15 ha:z:iranda 
kaldmlmadag1 takdirde 1talyanlann Mil
letler Cemiyetinden c;ekilecegini soyle -
rni§ oldugu tamamile dogrudur. Bu se -
bebden dolay1 Hariciye N ezareti, evvela 
haziran ortasmda konseyi haziran niha

yetinde de Asambleyi toplamaga davet 
etmegi ihtiyata rnuvaf1k bulmaktadu. Ar
jantinle mutab1k kalm1~ alan cenubi A
merikanm diger devletleri, M. Ruzveltin 
tamamile Amerikah bir Milletler Cemi
yeti ihdas etmek tasavvurunun pe§inde 

ko~maktansa Cenevrede kalmagi istemeij
tedirler.» 

Ekselsiyor, diyor ki: 

Miihimmat dolu bir gemiyi kimse 
benimsemiyor 

Bir lngiliz gazetesinin yazd1gma go -
re, son iki aydanberi mi.ihimmat, esliha 
ve uc; tayyareden ibaret hamulesini bo -
§altacak yer aramakla me§gul denizlerde 
serseri dola§an Santa Maria adh ve in -
giliz band1rah §ilebin ba§ma gelenler ha
kikaten tuhafhr. Ti.ifek, el bombas1, yan· 
gm !;tkaran bomba ve iic; Alman tayyare
sile ii!; mi.itehass1s Alman tayyarecisini 
hamil olan geminin hamulesi, hie; §i.iphe -
siz Habe§istana gonderilecekti. 

Soylendigine nazaran bu esliha ve 
miihimat Finlandiyadan almmi§hT. Ha -
he§ harbi sona erdigi zaman gemi, Ce -
belitankta bulunuyordu. Cemi harnule -
sini T ancada bo§alt.rm~ fa kat bilahare al
digi emir iizerine tekrar yiiklemi§tir. 

Kaptan gemi sahiblerinden ald1g1 e • 
mir i.izerine lngiliz limanlanndan Gra • 
vesende ugrami§, burada kendisine Du
genesse gitrnesi soylenmi§ fakat komiir 
almak ic;in Weymouth limanma ugra -
maga mecbur olmu§tur. 

Buradan Chaunel !slande giden San· 
ta Maria hamulesini ba~ka bir gemiye 
nakletmek istemi~se de bu hususta la -
z1m gelen izin almamarni§hT. Cem;ye ni
hayet Londraya gelmesi emredilrni§tir. 

ltalya Neca~iye maaf 
bailryacakmt~! 

Paris 31 - Habe§ imparatoru ya • 
rm Cebelitanktan ingiltereye miitevec • 
cihen hareket edecektir. Alman haberle
re gore halya, Negiise, siyasi faaliyetten 
ve Habe§ tahtmdan vazgec;mek ~artile 
miinasib rniktarda bir ayhk baglamayi 

kabul etmi~tir. Bu suretle N eca~inin va· 
ziyeti eski Mam Hidivi Abbas Hilminin 
vaziyetine benziyecektir. Abbas Hilmi 
(Pa§a) MlSira donemedigi gibi Neca~i 
de Habe§istana avdet edemiyecektir. 

H abefiBlan i~in 500 mil yon 
liretlik kredi 

Roma 31 (A.A.) - Habe§istanm e-
konomik inki§afile bu memlekete halyan 
c;iftc;ilerile ailelerinin yerle§tirilmesi i§ine 
tahsis edilmek i.izere 500 milyon liretlik 
bir kredi kabul edilmi~tir. 

Musolini, tayyarecilere 
madalyalar verdi «Prensesin kii!;i.ik k1zkarde§i bu habe

ri duyar duymaz beyninden vurulmu~a 
donerek hemen c;ifti ay1rmaya kalkar, 
Yunan hiikfimetine ba§vurur, fakat resmt 
taraftan hie; bir iimid olmadJgim anla -
rnakta gecikmez. 

«F akat Prenses Rahica ha§ka taraf
lardan iimidini kesmi§ degildir. Nitekim 
Y unan mahkernelerine ko~ar ve ablas1-
nm kendisinden 6000 ingiliz liras1 kty
metinde bir miicevher ve 1500 ingiliz li
rasJ k1ymetinde banknot c;aldigim iddia 
ederek aleyhine bir dava ac;ar. Boylece 
ablas1m tevkif ettirebilecegi i.imidindedir. 
F akat bu iimid de bo~a c;1kar. Yunan 
kanunlarma gore ablasJ ne _Levk~f, ne ~a
pis, ne de herhangi surel+e fecz1ye edJle
bilirmi§. <;unkii ablasi bu miicevherin 
babasmdan her ikisine miras kaldiginl 
soy lemi§tir. 

«Arjantinin te~ebbiisii herkesten ziya
de Londra kabinesini §a~lrtmt§hr. Biiyiik 
Britanyamn Milletler Cemiyeti meselesi
nin Cenevrede miizakere edilmesine mu
halefet etmesi muhtemeldir. Zecri tedbir
ler rneselesinde lngiliz efkan umumiye
sinde ihtilaf vardar. ~nunla berabei 
halk tabakalarmdaki cereyanlar, M. E
deni miistakbel F rans1z kabinesine isti
nad etmege sevketmektedir. 

Roma 31 (A.A.) - Bu sabah Cen
toollo tayyare meydanmda yaptlan bir 
merasim SITasmda M. Musolini, ogullan 
Bruno ile Vittorioya matbuat ve Pro -
paganda N azm M. Ciano, fa§ist partisi
nin sab1k umuml sekreteri M. F arinac -
ciye ve· dogu Afrikas! harbine i§tirak et
rni§ alan diger birc;ok tayyare zabitlerine 
askeri liyakat madalyasJ venni§tir. 

FransiZ deniz kuvvetleri 
Le Journal yaz1yor: 
«Nihayet akli selim dairesinde bir ha

reket yap1ld1.» 

£Ba~taratz 1 tnct sahi!ede] 

guesin metodik mesaisini ikm3l edecek ve 
F rans1z filosunu muvazene, tecaniis ve 
kuvvet bak1mmdan §imdiye kadar e§i ol
mlyan bir model fila haline getirecektir. 
Hafif yirmi ci.iziitamm k1zaga c;ekilmesi 
ve «Bearn» tayyare gemisinde tadilat 
yaptlmasi da, deniz kuvvetlerinin artml
masi ic;in sarfolunan gayreti takviye ede· 
cektir. _ 

du. Orduda 11 azrrlamaga sava§lyor -
e er haz1rlam t 'Va§ plamm y" .. .. 1§ 1. yava§ ya-

~ekilde sama urultuyordu. Beriki de ayni 

Esirlerln celbi ic;in yapi an 
masraflar 

L d Ll d beyanab Goc;menlere yardlm 

«Nihayet bu noktada da iimidi kesilen 
gene prenses, ablasile yiizyiize gelerek 
meseleyi halletmekten ba§ka c;are kalma
digmi anlar ve ,Saralambis, Yunan po • 

52·
965 Iisleri ve Tiirk sefaret memurlan huzu· 43,309 

runda ablasile kar§Ila§n. 

Bu gazete, Arjantinin zecri tedbirleri 
tatbik etmemekte oldugunu hatulatmakta 
bundan yapml§ oldugu te~ebbiisiin «.Av
rupada siikun ve huzurun teessiis etme -
sine ve nizam ve asayi§ kuvvetlerinin bir 
araya toplanrnasma engel olan ba§hca 
amili ortadan kaldtrmak» gayesini takib 
etmekte bulundugu neticesini c;Ikarmakta
dir. 

M. Musolininin teminatr hakkrnda 
bir lngiliz gazetesi ne ya.zryor? 

T ulon ve Bibert son derece a sri hirer 
iissiibahri haline gelmi§tir. Sahillerin mii
dafaasma aid te§kilat yeniba§tan tensik 
edilmi§tir. Y er altmda biiyiik petrol de -
polan viicude getirilmi§tir. Bu depolar, 
hertiirli.i tehlikeden masun bir vaziyette • 
dir.» 

'S n a tmdan .. .. t" d 
H k .. 1.. su yuru uyor u. 

a am o ume k 
d avu§turmak yollanm a-nyor u. 

Boga, heniiz bir f 1 v 
h .. k.. d 1 v ena 1g1 goriilmiyen 

ve u um ar 1g1 pek . 
Yem olan bir ada

mt, evvelce. yaptigt gibi, askeri bir a ak-
lanma terhb ederek kald Y 

· · b Iramazd1 Bu -
nun 1<;m a§ka yollardan .. .. · d yuruyor u; 
Argun Hanm Bah§i ve Kam d .1 b" _ 

.... 1 .. f .. "k em en u 
yucu ere, u uru c;iilere cand b vl 

d . 'f an ag 1 o-
lu§un an tstl ade etmek istiy d 0 d • 

· l d b B h · or u. e VU' er e u a §llerin ve K 1 .. 
f .. k b" "kt" am arm nu
uzu pe. uy~ u. Onlar ekseriya Hind-

den ge~1rlerdt; .~araylarda yer bulurlar
dt, hazmeler duzerlerdi. Bogva 1 1 _ 

v h '1 1 K ' e e a dlg1 Ba §l er e amlan dogrudan dog-
ruya hakana tavsiye ederse kendi hak
kmda §iiphe uyandtrabilecegini dii§iin _ 
diigiinden do~a§1k vasttalara ba§ vur • 

ffiU§tlt; p~r~ ~I~. ~~tm almaga muvaffak 
oldugu brr 1k1 ufuriik<;tiyii ilkin Argu -
nun kartlarile tanl'§tlrd1. 

0, Argun Ham amans1z bir hastahga 
tutturmak, i§e yaramaz bir hale koymak 
ve icab ederse zehirletmek c;arelerini 
tcmine ugra§1rken ve bu yolda hayli 
muvaffakiyet te kazanm1§ bulunurken 
htikiimdarm c;evirdigi dolab da meyva· 

Or OY UD Ecnebi memleketleroe felakete 
1 Ba§taratz 1 tnct sahifede] ugr1yanJara 

. . ~ GldasJZ c;ocuklar~ 
daki fikrinizi sorabilir miYlZ . SJtma rni.icadelesme yardtm 

- Ben $ahsan otedenberi Tiirk - In- Trahom mi.icadeleslne yardlm 

g'Ili'z te~riki mesaisini mi.idafaa etmekte.- Veremlilere yardlm 
~ d f{astanelere yard1rn 

im. Hadiseler de bu kanaatimi teyt Dlspanserlere yard1m 
~tmektedir. Tiirkiye ile ingiltere ara~a?d~ Kanser Enstiti.is\ine yard1rn 

"eskl' bi'r dostluk mevcud oldugunu bihrsi· Kurtarilan memleketler, 
d Mkeri s1hhiyeslne 

22,876 
54,199 
7,699 
3,102 

43,793 
47,664 

112,733 

«Bu rezaletin ikinci faslma sebeb ol
dugu ic;in mahc;ub goriinen Prenses Ra
hica ablasmi ve kocasm1 alarak Bagda
da gitmegi teklif eder. 

«F akat ablasi bu teklifi ~iddetle red
detmi~tir. 0, kocasile bir ltalyan ~eh
rinde oturmay1 lraka donmege tercih e· 
diyor. 

nl·z. Bu dostluk belki Umumi Ha:b0e Miibadil ahaliye 
I H bl - Gei1el rnerkezin yaptliP muhtelif bile bozulmadl. Bu dost ugun ar 
. d b' . hata· yard1mlar 

mumide bozulmasi belka e IZim Merkez ve §Ubelerln yaptllh muh-
d' telif yard1mlar 

mtz eseri tr. T' k fngiliz s1hhi sergl 
Son be$ sene zarfmda ur - oenizde frrtmadan bo~ulanlarm 

2000 
446.924 
157,007 
624,836 

«Bu izdivacm hukuki k1ymeti hakkm-
242,199 da fikirleri sorulan biitiin Yunan avu-

448,601 katlan aynen ve miittefikan §U fikirde-
5,164 dirler: 

· k" f nuniyetle kay· 1 1 3,139 
dostlug~unun m 1~a m1 mem d aile erne 

1 k · k' fma evam 3,851,641 
dediyoruz. Bu dost u m ~~a 'I . bir ----------
etmektedir. Bunu Tiirk gazeteci enne · Ankarada bisiklet yart§larl 

k 
d gil kanaatun 

kompleman rna amma e ' A k 3 (A A ) 01' 'yad ha n ara . . - IIDPI -
olarak soyliiyorum.» I k • ZJThklan olarak bisiklet federasyonu -

I d d" gece Semp on e s 'k' . 
Lord L oy un d h reket etmi~- nun tertib ettigi 120 kilometroluk 1 mel 

presile dogruca Bel~~ d :U olan Bel- yan~ ta bugiin yapilmi~ ve tam bir mu· 
tir. Lord Lloyd, ~a 51

. os. · · 1 k vaffakiyetle neticelenmi~tir. .. 
dd k. 1 T z sefirimn misafm o ara h E b 

gra a I ngi 1 k' .. B 1 dda Yan~a giren Talat. Or an, yu ' 
~I Davidle beraber i I gun e gra d d·~ . k km 

og u V d'~e oradan a Kirkor, Kaztmm yek 1genne pe ya 
kald1ktan sonra ene 18.' olarak yan§I bitirdiler. 
Londraya hareket edecekhr. 

«- Ortodoks kilisesi, harimine gir • 
mek istiyen herkesi kabul eder. Binaen
aleyh dinlerinin hatalanm itiraf eden 
Miisliimanlar da ortodoks kilisesine gi • 
rebilirler. Y eter ki dinlerinin yanh~ ta
raflanm itiraf etsinler ve ortodoks tma
mm ta~Jdiklanm gizlernesinler.» 

lranm yeni Moskova el~isi 
Moskova 31 {A.A.) - lranm yeni 

biiyiik elc;isi Anu$irvan Sepahodi diin 
Moskova~a gelmi§tir. 

lngilizce Daily Telegraph gazetesi, 
Sinyor Musolini tarafmdan siyasl rnuha· 
birine verilen terninat hakkmda· bir ba§ • 
makale yazml§hr. Bu ha§makalenin Ak
deniz pakh hakkmdaki k1smmt ahyoruz: 

«Sinyor Musolininin Akdeniz pakh 
hakkmdaki sozleri manidar ve ehemmi • 
yetlidir. Mwnaileyh, zecri tedbirler l1e· 
vam ettigi miiddetc;;e ltalyanm Akdeniz
de bir anla§ma husulii ic;in hi!;bir hare
kette bulunm1yacagm1 soyli.iyor. Temina
tma daha kuvvetsiz kom§ulannm ltalya
dan hie;; korkmamalan laz1m geldigini de 
ilave ediyor. Halbuki Akdeuiz pakt1 me· 
selesi, 1 talya ic;in, bugiin her zamankin • 
den daha miihim bir mesele ~eklini almt~
hr. Yeni imparatorlugile temas1 muhafa
za edebilmek ic;in Siivey~ kanalmm teca-
viizden masun kalmast esash bir ~art ol

mu~tur. 

Bu vaziyet, tek bir devletin diledigi 
~ekilde, halletmesine miisaid degildir. Ak
denizle alakadar butiin devletlerin, ltal-

Naz1r, bundan sonra, deniz tayyar 1e-
rinin ebmmiyetinden bahsetmi§tir. Y eni 
Frans1z tayyareleri, ecnebi devletlerin en 
asri tayyarelerinden hi\~ir ve\hile geri 
kalmamaktadir. Vaktile V a~ingtonda 
kabul edilmi§ alan agu ipotek kaldml • 
mi§hr. Evvelce bitkin bir hale gelmi§ o • 
Ian F rans1z filosunun di.inyaya ancak vii· 
cudiinde ac;tlmt§ yaralan gostermekten 
ba§ka bir~ey yaparnad1g1 zamanlar gee;• 
mi§tir. V a~ingtonda viicude getirilimi§ o
lan meratib silsilesi ortadan kalkmi~tlr. 

••• 
Y tldtnm ~arpb, Oldiirdii 

Bursa (Hususi) - Seytanbudaklar 
koyiinden Mustafa oglu Halil ibrahim a
dmda biri gec;en gun §iddetli bir surette 
yagmur yagarken bir agacm altma st • 
gmmt§; fakat biraz sonra bu agaca hir 
y1ldmm dii~erek Halil lbrahimi oldii.r -

mti§ttir. 
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HAYAT 

J\1\1.11 KLOPEDi.ll 
Y alniZ biiyiiklerin degil, ~ocuklar1n da en 

biiyiik yardimciSI ve dostudur. <;iinkii: 

HAY AT ANSiKLOPEDiSi 
Onlartn suallerine cevab verir 

tambr. 

(:ocuklarm 
diinya hakkm • 
da ogrenmek is
tedikleri biitiin 
suallere cevab 
verir. Onlara 
yeri, giikii, de • 
nizleri, karalan 

Onlar1 uzaklara gotiiriir 
(:ocuklan 

diinya etrafm • 
da seyahat etti
rir. Onlara giir· 
medikleri, bil • 
medikleri mem· 
leketleri tamhr. 
Diinya hakkm · 

da yeni yeni §eyler iigretir. 

Onlara her,eyin SlffiRI ogretir 

Okuma zevkini arhnr 

ba~ladJmlydJ, zevkine 

Ansiklopedi · 
nin bol resimli 
sahifeleri onun 
merakm1 g1d1k· 
Jar. Onu okuma
ga ve ara~hrma 
ga siiriikler. Bit 
defa okumaga 

doyamaz. 

Derslerinde ona yard1mc1 olur 
Hayat Ansik

lopedisi, ~ocu • 
gun mekteb s1 -
ralarmda en bii
yiik yardtmct • 
s1dtr. Okudugu 
biitiin dersleri 
orada mufassal 

ve miikemmel bir surette bulabilir ve 
derste hocayx da diger arkadaslanm da 
~a~utacak bilgi sahibi olur. . 

Onun alakas1n1 geni,letir 
(:ocugunuza 

CUMHURIYET 

Balkanlarm en me~hur kaphcalarmdan olup Yunanistanda 

"LUTRAKi, $EHRiNDE 
buJt.nan en biiyiik, en liiks ve en asri kontoru haiz 

PALAS OTELi 
mevsim ba:jlang•c• dolaytsile a~tlml!f oldu{Cunu muhterem mii!iterilerine 

teb§ir etmekle kesbi ljeref eyler 
Odalar son derecede liiks, giine§li, havadar olup daima akar s1cak su

lan havidir. Hususi servis fiatlan elveri~li. miikemmel mutfak ve her 
giin muhtelif ~eljid ucuz vemekler -Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlar• 

Alemdag1 Defneli Suyu 
Miiteaddid resmi miiessesab s1hhiye miitehassis etibbas1 tarafm

dan yaptlan hikemi, kimyevi ve bakteriyolojik muayenat neticesi 
tanzim edilen raporlarla, sthhi sularda arantlan biitiin evsaf1 hike -
miyi haiz oldugu «kolibasil, anaerop, likefyam> mikroplarla her tUr
lii mevaddi kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulundugu bildiri
len ve emsali arasmda kuvvetli radioaktevitesi bulunan Alem-

dagt Defneli suyu 10 haziran 936 giiniinden itibaren agz1 bir tarafi 
«Evkaf» diger taraf1 «Defneli» ibaresini havi ztmbah hususi kur
~un miihiirle miihiirlii otuz litrelik kii~iik boy damacanalarla iki bu
~uk litrelik galon ,i,eleT deruniinde suculara verilmege ba,Iana -
cakttr. 

Yukartda evsaft kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik hassalart 
ve bilhassa radioaktevitesinin fazlahgi ile miitemayiz olan 

bu suyun safiyetinden emin olabilmek i~i.,. ,i,elerin iizerindeki Vak
fm hususi kur,un miihiir ve ztmbasma dikkat etmelerini saym hal -
ktmtza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) 

Nordloit Seyahat Acentas1 
HANS WALTER FEUSTEL 

Diinyan1n her taraf1nda c;ocuklarm 
kafalarx i~ler. 

Onlar her §eyin 
s1rr1m iigren · 
mek ister. An • 
siklopedi onla . 
rm tecessiisle . 
1 ini tatmin e • 

~:::ir;~~ler::~~ TREN- V APUR- UCAK 
~eyler iigreterek 
onun ufkunu B j L £ T L E R i 
geni§letir. c;o • Galata: Rthhm caddesi No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 
cugu mektebde •••••••••••••••••••n11111--------· 
ve hayatta di -

der, arad1klan malfunah verir. magan daha kuvvetli yapar. 

(;ocugunuza vereceginiz en iyi hediye HAY AT ANSiKLOPEDISt dir. 
(;ocugunuzun derslerini,ve imtihanlarmt muvaffakiyetle hazulamast
m istiyorsamz mutlaka evde bir HAY AT ANStKLOPEDJSi bulundu
runuz. Ansiklopedi evin en ktymetli hazinesidir. 

Hayat 
Ansiklopedisi 

Hayat Ansiklopedisi biitiin bilgi §U· 

belerini bir araya tophyan bir es.-
dir. Miindericatlm bilgi itibarile tas
nif edersek, ic;inde biitiin bu ilimleri 

bulabilirsiniz: 
Antrpologya 
Arkeologya 
Astronomi 
Fizik 
Kimya 
Cografya 
Tarih 

Maliye 
Hiikflmet 
Felsefe 
Ahiak 
Sosyologya 
Siyasi bilgiler 
Din 

Edebiyat Hayvanlar 
Giizel San'atlar Nebatlar 
Mimari 
Resim 
Heykeltra§hk 
iktJ.sad 

Ticaret 
Hesab 
Musiki 
Ve saire .. Ve saire. 

Hayat Ansi.klopedisini 

Naszl alabilirsiniz 
Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
On cildi birden alanlara fiatt otuz 

liradtr. 
Perakende alanlara bir cild 350 ku· 

ru~tur. 

Ciizleri perakende almak istiyenle
re beher ciizi.i 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 
iic;er lira taksite baglamr. 10 cild ic;in 
pasta iicreti ayr1ca 250 kuru§tul". 0-
nuncu cildin pasta iicreti 25 kuru§tur. 

Acele ediniz 

Elimizde pek az tak1m 
vard1r. Acele ediniz, 
sonra bulamazsiniz. 

. . . .. 
ADEMI IKTIDAR 

ve 
Belgevtekligine karti 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araymtz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Dr. Mehmed Osman Saka 
GOiiis ve dahili hastahklar 

miitehasstsl 
Cenevre tJntversttestnden mezun. 

Cenevre Ttb Fakflltest ve halk 
sanatoryamu sabtk aststant 

Belediye karfuJnda Sinanaka 
daireleri. ()gleden sonra dlirtten 
itibaren hastalarm1 kabul eder. 

Telefon: 23565 

Maden Komiirii AIInacaktir 
Mudanya Uray1ndan: 

Mudanya Urayt Elektrik santrah i~in 180 ton Tiivenan komiirii a
lmacagmdan vermek istiyenlerin ~eraiti ogrenmek i~in hergiin Ur -
bayhga miiracaatleri ve indirmiye i~tirak i!rin 18 haziran 936 per -
~embe giinii saat 15 te % 7,5 teminatlarile ve komiir niimunesile En
ciimende bulunmalart ilan olunur. (2975) 

Sa~ dokiilmesi ve kepeklerden 
kurtulmak i~in en miies,sir t'lii.c ._ 

, 1 n ~' tt"l n 

~ 
gf 
PETROL 
-NiZAM_. 

Karde~im bunu bilmiyecek ne var? 

Solmu§ ve Iekelenmi~ manto ve tuva -

letleri yepyeni hale koyan Fatih istim 

Fabrikas1 Akif Lfitiftir. 

Merkezi: Fatih tramvay durag1. 

En ho§ meyva usarelerile ha:nr
lanmi§br. Hazmi kolayla§tJ.rrr. in
kibaZI izale eder. Kam temizliye
rek viicude tazelik ve canhhk 

bah§eder. 

1NG1Liz KANZUK ECZANES! 
Beyoglu · lstanbul 

~ubeleri: Kad1kiiy Muvakkithane, l••••••••••••t••• 
Sultanhamam Mes'adet han No. 2 

nvzLu KiSARNA MADEN SUYU 
B A R D A K L A 

Bah~ekaptda: Emlak ve Eytam Bankasi kar'I ko,esinde No. 16 
Galatasarayda: Aynah Pasaj «Pasaj Dorop» yamnda No. 10 

Emlak ve Evtam Bankas1 iianlarJ I ----------
Kiral1k Emlik 

Esas No.s1 
254/1 

Mevkii ve nev'i Depozito 

643 

Galatada Omerabid hammn biti~iginde Ma
nokyan hanmm zemin kab. 
Biiyiikadada Nizamda Seferoglu kotklerin-

195 Lira 

den miifrez ko~k. 37,50 » 
Yukar1da mevkileri yaz1h yerler bir veya ii~ sene miiddetle kira • 

lanmak iizere a~tk arthrmtya konulmu~tur. 
Taliblerin 12 haziran 1936 cuma giinii saat onda tubemize miira -

-------;;;~--:::::--=:---=:---==---===----------=-ca~a::_:t::_:le~r.=-:__i. «365» (2972) 
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1 Hazlran !9111 

. 

rAY 
"HASAN .. 

A t:iiJi Bi'l 
J'iLAHIJAN 
HAHRt/H 
OLHA.N/H 

.J'ONU/ 

T ahtakurusu, sinek, sivrisinek, giive, an, karmca, oriimcek 
ve biitiin ha§arah kokiinden keser, yuvalarma ve e~yalann 
iizerine ve odalann havas1 na ve tahtalarm, duvarlann 
kenarlarma, aralanna bolca F A Y D A serpiniz ve 

tahtakurusu yuvalanm 

F A y D A iLE TAHRiB EDiNiZ 
Biitiin yaz bu muz•r ha§arattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa apartlmanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklanmzt telvis eden hamam boceklerini, apte
sanelerde, hamamlarda bulunan kii~iik bocekleri, tuhllan, 
kiimes hayvanatmda, kopeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri. nebatat ve agaclar ii
zerindeki ttrt!llan behemeh a! F A Y D A ile imha edi
niz. Niimunelik, 20, ufak 30, yanm kilo 50, bir kilo 80, 
be~ kilo 350 kuru$tur. F AZLA PARA VERMEYt -
N1Z. T esiri daha az oldugu hal de ecnebi mah diye 
fazla para koparmak istiyenlerden sakm1mz. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A
S A N markasma dikkat. 
Basan deposu: ANKARA. iSTANBUL, BEYOCLU 

TOPRAK ve DENiZ AVC 
Pendikte deniz kenarmda, istasyona 2 kilometro mesafede bag, bah!;e, tar• 

Ia, garaj ve saireyi havi 5 odah kii§k acele sabhkbr. Beyoglunda Tiinel 
meydamnda Nerkis sokak 4 numarada Corciye miiracaat. Tel. 44036. 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
I - Devlet Bas1mevi i~in yeti,tirilmek iizere biri cild ifleri, biri 

bas1m ressamhg1 ve okul kitablari teknigi, biri Bastmevi te
cim ve endiistri muhasebesi ogrenmek i!rin yabancl memle • 
ketlere ii~ talebe tahsile gonderilecektir. 

2 - Bu maksadla a!rtlacak smava gireceklerden fU ifartlar ara • 
nacakhr: 
A - Y a,t yirmi be~i ge~memit olmak ve evli bulun.p1amak. 
B - Askerlikle ilgisi olmadtgmt veya tecil edildigini goa • 

terir be\gesi bulunmak. 
C- Cild ve bas1m ressamhgt i~in Gazi Eyitim Enstitiisii Re • 

sim - 1~ boliimii, T ecim ve Endiistri muhasebesi i~in de 
T ecim liselerinin son iki yd ~Iki~lari arasmdan okul yO
netlerince aday olarak gosterilmit bulunmak. 

3 - Smavlarm yaptlacagt konular ifUnlardtr: 
A - Cild i,Ieri i!rin: 

Yazth: 
Genel tarih, san'at tarihi, yabanct dil, 
Ameli: 
San'atkarane yaz1, kitab cildlemek, miizeyyen ki.gtd 
yapmak. 

B - Bas1m ressamhg1 ve okul kitabt teknigi ~in: 
Yaz1h: 
Okul kitablarmm pedagojik vaatflart, !<Ocuk paikolojbi, 
yabanc1 dil. 
Ameli: 
Kitab kapagt yapmak, fotomontaj, Linolyom i~lerl, Mr 
hikayenin resimlerini yapmak, yazt ve resim kombine 
etmek. 

C- Tecim ve Endiistri muhasebesi i~in: 
Yaz1h: 
Turk tarihi, genel muhasebe ve endiistri muhasebesi, 
hletme bilgisi, umumi riyaziye ve kambiyo riyaziyesi, 
istatistik, maliye, iktisad cografyast, ticari muhabere, 
yabanc1 dil. 

4 Smav yaz1h ve ameli olmak iizere Ankarada Gazi Eyitim Ens
titiisiinde ve lstanbulda Erkek Lisesinde yaptlacakhr. 
Smav giinleri: 
Y azthlar: 23 T emmuz 1936 Per,embe 

24 Temmuz 1936 Cuma 
Ameliler: 27 Temmuz 1936 Pazartesiden 

31 Temmuz 1936 Cumaya kadar. 
5 -- Smav sonunda her grup i~in en ~ok muvaffak olan talebe ae

~ilecek ve bunlar 6 - 12 ay siire ile ayda 45 lira iicretle Dev· 
let Bastmevinde kendi ,ubelerine gore bir hazuhk staj1 ge • 
~irecekler ve cild i,ine ayr1lan aynca Giizel San'atlar Aka
demisi ~ark Tezyini San'atlar boliimiine de devam edecektir. 

6 - Talebeler tahsilden donii,lerinde 1416 sayth kanunun 18 
inci maddesi mucibince Avrupada tahsil ve staj i!rin bulun • 
duklan miiddetle daha once memlekette devlet hesabma tah
sil miiddetinin iki misli kadar siire ile Kiiltiir Bakanhgm1n •• 
zife verecegi yerlerde ~alt~mayi taahhiid edeceklerdir. 

«1090» (2765). 



1 llazlran 1936 CtJMRURIYET 

ADAPAZARI 

TORK TiCARET BANKASI 
istanbul ~ubesi 

Bugiinden itibaren 

BAHCEKAPIDA TAS HANDA 
Y eni dairesinde 

ve gi,elerini 
~ah,makta 

is'ar1 ahara 
' 

• 

oldugunu 
kadar 

Hergiin saat 9 
Cumartesi giinleri 

dan · 15 e kadar 
9 dan 12 ye kadar 

bulunduracaginl muhterem mii,te rilerine ilan eder 

T elefon: Gene! DirektorH.ik: 
Direktor, tkinci Direktor: 
Muamelat, Senedad Servisleri: 
Ticaret, Muhasebe, tstihbarat Servisleri: 

21040 
22971 
22042 
23623 

EN MUSAID $ARTLARLA: Sened iskontosu, sened tahsilab, ticari emtia uzerine avana, altxn 
ve bazine bonolart mukabili ikrazat, teminat mektublart, itibart mali mektublart ve diier her 

nevi banka muamelitt ile cari hesabla r, Kumbara heaabl, vadeli mevduat ve 

F aizleri her ayzn birinde odenen 

Kuponlu VA DELi MEVDUAT 

Kereste i!?Ieri - Demir ve Ah,ab E,ya imali.b 

·KUMBARA 

Prof. 1. Komiirclyan'1n 
Yeni ve ktymetli kitablan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulii 122,5 • 
Ticari malllinat ve bankac1hk 105 • 
iktisad ilmi 87,5 • 
ihtlsas muhasebeleri 175 • 
(~irket, sanayi, ziraat ve 
banka) ticad ve mali hesab 
1 inci k1s1m 70 • 
Zihn1 hesab kaideleri 20 • 
Lugaritma cetvelleri (yeni 
rakam) 56 • 

Ba§hca satl§ yeri: !KBAL K'U'Ttl'B -
HANES!, miiellifin (K. Komiirciyan, 
Biiyiikada) adresine de yaz1Iabilir. 

DEMOSTEN 
Me§hur PWtarktn 

Haydar Rifat taraf1ndan terciime 
edilml§tir. 35 kut'U§. 

0 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.,- , .. -
-A _.to,_ 

,/A .. -

••• 4{~ .. 
. 4.--_. _,,_ h_., L 

-·~· .. 4-/Mo 
-' ~ .... 

. ~/~ -

A~ karruna bir kahve ka~1~ ahndtkta 
KABIZLIGI DEPEDER 

Yemeklerden birer saat sonra allnlr
sa HAZIMSIZLIGI, mide ek~llik ve 
yanmalanm giderir. A~zdaki tatstzllk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo
su, Yenipostane arkaSl A§ir Ef. Sok. 
No. 47. 

Modern Alman san'ab ve 
Alman Tezyin San'atlart 

SERGISI 
I1tanbulda, F1ndtkhda Giizel San
atlar Yiikaek Okulunda 30 Mayts 
dan 8 Hazirana kadar a~1k bulu-

nacakbr. 

Bali tasfiyede bulunan 

VAPURCULUK 
Tiirk Anonim ~irketi 

Tasfiye heyetinden: 

Karadenizde Karaburun mevkiinde 
sahile otunnut bir vaziyette olan 
aGERZE» vapuru hakkmda icra kth • 
nan ab k arthrmada elde edilen bedel, 

addi layxkmda goriilmiyerck arttll' 
manm uzatalmasma karar verilmi§\ ol
dufundan talib olanlarm 17 haziran 
936 tarihine musadif ~ar§amba giinii sa· 
at ondan on ikiye kadar Sirkeci Liman 
hanmda blrincl kattakl dafref mahsusa
da toplanan Tasfiye heyetine miiracaat
Ieri ilan olunur. 

Veniis Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlar1 

hayretlere dU§iiriir ve 24 saat dudak • 
larda aabit kahr. 

Veniis Kremi: 
Terldbl, euarh, giizellik kremleri • 

nfn l~lnde en ~ayam emniyet ve itimad 
olantdll'. 

Veniis Pudras1: 
~hk ve ldbar familyalarm ratbetini 

kazanan, narin ve nazik clldllleri tel • 
hir eden yiiksek evsafta e§siz pudra • 
dll'. 

Veniis Rimeli: 
Veniis Rlmell lle tuvalet goren klr • 

pikler kalblere ok gibi saplarur. 
Beyo~Iunda tan1nmt§ ve maruf Karl

man, N. Tarika, ~ark Merkez ttriyat ve 
tuhafiye matazalartnda satthr. 

Deposu: Evliya zade Nureddln Eren, 
kimyevl ecza &lit ve ltriyat tfcaretha • 
nesi, istanbul - Bah!;ekapL 

}ITANIUL, ltr~(lt 
Tllltl moydooo 1 3 No. I•· 

M\fuomroo zly.,tt tdlolt ny1 
_121No.llllorHomlzl lotoylolz. 
FlyollarlmiZdo bOyOk toozlllt. 

Stlh'b ve Ba§munarrtn Yunue Nodi 
Umum~ ne$Tfl/Citt tdare eden Yazt /§len 

Mudiirli.: Hikmet Miinil 
Matbaactltk ve Netrtuat Tiirlc Anontm 

3trket' - istanbul 

• 

Sevlncin bir ifadesldir. 
G!lzel ve s1hhi di~ler her insan1 zlyade-'" 
sile memnun eder. 
G!lzell ik ve S1hhatm1z1 muhafaza etmek' 
isterseniz siz de emsalsrz olan 

"PERLODENT" 
dl~ macununu kullanm1z. Bundan elde 
edece~lniz m!lkemmel netlceden cok mem-
nun olacakslnJZ. 
~ VII~~ • 'P-'.c"-1;. "'"-4 ~""""" ot-. ~ 
~ &IC ~ ~ .I<&""" ...... "'-"""' . 

Edirne Belediye Reisliginden: 
1 - Su abonelerine tak1lmak iizere 1000 aded su saati ahnacakttr. 
2 - Eaatler kuru i,ler ve soguk iklime gore dona kar,l tertibath ola· 

cak ve bu hususta fabrikas1 tarafmdan garanti verilecektir. 
3 - Saatler 15 milimetre kutrunda olup iki tarafmda 11 milimet • 

relik galvanize boruya baglanacak surette rekorlar1 bulunacakbr. 

4 - Alt ve ust !remberleri de beraber olmak iizere 6 !remberli olacak 
rildikten sonra ahnacakbr. 

5 - Saatlerin beherine 13 lira k1ymet takdir edilmittir. Miinaka • 

aaya ittirak edecekler 975lira teminat yallrmaia mecburdurlar. 

6 - Miinakasa kapah zarf usuliledir ve on be!f giindur. lhale 12/ 
! I , 6/936 guru saal 15 tedir. 

1 - Talibler 12/6/936 giinii saat on hete kadar Belediye Encii • 
menine miiracaat eylemelidirler. 

8 - ~artname Bel~diye Dairesinden tedarik edilir. (2979) 

e$i ta, Diki$ Yurdu 
. Tahsili en yiiksek bi~ki mektebidir. Dersler en kolay metodla gosterilir 

B1~kl, dikitten b~ka koraae1hk, gomlek~illk, ,apkacthk, ~i~ek~ilik ve bo
ya iletezyinat dersleri de vardtr. Bunlar i~in ayr1 licret abnmaz. Musaddak 
diploma verillr. Kaytd devam ediyor. lstiyenlere talimat ve program 

JlOnderilir. Akaretlerde 87 numara. Telefon: 43687. 

Istanbul Ticaret ve 
Sanayi Odas1ndan: 

ButUn esnaf, Heyeti Vekilece muaaddak esnaf cemiyetleri tali . 
matnamesinin ii~iincii maddesi mueibince kendi cemiyetlerine kay
doh.tnup senelik hiiviyet varakas1 alm1ya mecbur olduiu 1ibi Ti
caret ve Sanayi Odalart kanununun dordiincu maddeaine ve Bele
diye kanununun on be~inci maddesinin sekizinci ftkrasma 1ore 
dahi tescile tabi tutulmaktad1r. 

Binaenaleyh otelciler, ftrmctlar, ekmek yaptctlar, arabactlar, 
toforler, bakkallar, berberler, bahk~tlar, tekerciler, kahveciler, au
cular, ,araonlar, lokantacilar, aut~uler, terziler, kumat!rtlar, fap • 
kac1lar, haz1r elbiseciler, gomlek!riler, kaptctlar, hamamcdar, do • 
kumac1lar, yazmactlar, yorganctlar, dotemeeiler gibi hem s1hhi 
muayeneye hem de tescile tabi olan esnafm 936 senesi i!rin mua • 
yenelerini yapbrmak ve kayidlerini yenilemek i.izere kendi cemi • 
yetlerine muracaatleri icab eder. 

Keza bah!rlVanlar, kaylk~tlar, miiakirat amilleri, marangozlar, 
yapt yaptctlar, komiirculer, muaiki aan'atkarlar1, aara~lar, kundu
rae~lar gibi yaln1z teacile tabi bulunan eanafm da 1ene kendi cemi· 
yetlerine giderek 936 senesi kayidlerini yenilemeleri mecburidir. 

Gerek athhi muayene ve 1erek teacil muamelesi gibi kanuni mec
buriyetlerin yerine getirilerek esnafm cezaya ugramamaa1 i~in bii • 
tiin eanafm 1 ha,ziran 9'36 dan itibaren vakit ge!rirmeksizin kendi 
cemiyetlerine miiraeaat edip ciizdanJartm almalar1 ve yeni ite ba,. 
lad1klarmdan dolay1 hangi cemiyete kayidlar1 li:um gelecegini ve 
cemiyetlerinin adresini bilmiyenlerle cemiyetleri olm1yanlarm 
Dordi.incU Vaktf hanmda Ticaret Odaat E1naf Cemiyetleri tubeai 
Direktorliigiine keyfiyeti sormalar1 liizumu ilan olunur . 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binleree kitiyi zengin etmittir 

2 nci ke~ide: 11 Haziran 936 dad1r 

Biiviik i ramiye 3 0. 0 0 0 lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir mukafat vard1r .•• 
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Fabrikalar1 1936 Mevsimi i~in 
Bu senenin ilk dort ay1 zarf1nda 

·2,228,000 
Adet bu~ dolab1 sipari~i alddar. 

Bu rakkam diinya buz dolab1 sanayiinde §imdiye kadar i§iti1memi§ bir rekor 
tesis etti. 1935 YJbntn sonunda Amerikada i§ler bir halde bulunan 9,000,UOO buz 

dolab1ndan 3,000,000 u NORGE markasm1 ta§Jmaktadtr. 

Emsali arastnda cc NORGE .- a bu UstUniUgU veren 

ROLLA TOR kompresoriidiir. 
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En az · c~reyan sarfiyat1, 
zarafet ve dayan1kl1l1k 
itibarile NORGE buz 

dolaplarl e,sizdir. 

NORGE buz dolaplar1n1 
gOrmeden buz dolab1 
almay1n1z. Menfaatiniz 
muhakkak surette bu-

' . 
ROLLATOR, NORGE'un icach ve bu suret
le yalmz NORGE' un mahd11. 
ROLLATOR, en az masrafh bir kompres8ru 
ve NORGE buz dolab~n~n yorulmak, q~nmak 
nedir bilmiyen kalbidir • 

nu icab etmektedir. 

.. N 0 R G 1,. • rollatoru tecrilbe mahiyetinde bulunan yeni bir icad degildir. Rollator 37 sene i~in denenmittir. 

0 

Krem Balsamin 
Tabiatin bah§etti~ giizelli~ lay • 

metlendirir. Esmer, kumrai. Sarl§m 

her tene tevafuk eden yeglne 
kremdir. LAtif ko.kusile sevimli bir 
hava yarattr. Cilddeki leke, sivllce, 
~il ve buru§Ukluklan kamilen gide · 
rir. Gen~lik taravetini haiz yumu · 
pk ve cazib bir ten yarattr. 

KREM BALSAMIN YAeLI 
Gece i~;in pembe renkli 

KREM BALSA.Mt:N YAOSIZ 
Giindiiz i~;in beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gece i~rin pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Giindiiz i~rin beyaz renkli 

BUtiin tatlllUXU§ 1triyat ve tuhafiye 
ma~azalannda vardlr. 

••- iNGILIZ KANZUK Eczanesl BeyoCjlu·lstanbul -•• 
• 

Ankara Bah~eli Evler Yap1 Kooperatifinden: 
Ankara Bah~eli Evler Yapt Kooperatifinin bet tip iizerine yaptl · 

racagt 150 evin miinakasut birka~ giine kadar ilan edilecektir. Ata· 
guiaki tartlara gore bu intaatla ali.kadar olabilecek miiteabhidler 
,imcJ.iden Ankara Emli.k Bankutndaki huausi komisyona miiracaat 
edebilirler. 
1 - lntaattn mubammen bedeli 800 bin lira olup muvakkat temi · 
· nab 40 bin liradtr. ' 

2 - Evvelce en az 300 bin lirahk bina intaatt yapmtt oldugunu ve 
bu intaab yapacak fenni ve mali iktidar1 bulundugunu mii • 
beyyin vesika ibraz1 liz1mdtr • 

Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - 62 
Ankara, Anafartalar caddesi 10 

olmak loin yaln•z ve yecAne olan 

lateylnlz. Ve taklldlerlnl reddedlnlz. 

Fena ve teslrslz ha,arat 61dUrUcU ..;.,avller 
almakla paran1z1 beyhude yere lsraf etmeyl
nlz ve FL.IT'In sahtelerinden sakan1n1z .. Al
danmamak ic;;in yaln1z bir FLIT oldugunu ve 
slyah kusakl' asker reslmli sar1 tenekeler 
ic;:erislnde sahldlgll"'l hatlrlnlzda tutunuz. eu 
tenekeler mOhUrlu oldugundan her tUriU hiy . 
leden arldlrler. Haklki FLIT kullan1ld1kda 
bUtun ha,aratl oldUrebllirslnlz. 

Delik.Jere ve yanklar.a FLIT tozu koyunuz. Ha
~araf, toza -,temas N/er etmez derhaJ illiirler. 

Umuml Gtpotu : 1 CRESPIN, istanbul. Galata. YDJVDda Han I . 

I istanbul asliye ikinci ticaret mahke· 
mesinden: 

Vapurculuk Tiirk Anonom §irketine 
aid olup Aslan kaptan tarafmdan Sa • 
d:tk Zade biraderler §irketine olan bor
cuna kar§thk olarak terhin edilen ve 

' mabkemece satdmas1na karar verilen 
biDer liral:tk ii~er aded kasa senedi 2/ 
6/936 tarihine musadif sah giinii saat 
10 da satdacagmdan talib olanlarm ta
yin olunan giin ve saatte mahalli mez· 
ktirda haztr bulunmalan ilan olunur. 

(23391) 

El~ktrjkle suyu verilmit 
MAVI J I LET bi~aklan, ~ok 
haffif surette tra§ ederek, 
her bi~agm dayan1khgma, 
eskisinden ~ok fazla idame 
etmektedir. 

. 2o,ooo A 
Bugiin M 0 D A A L B 0 M U N 0 okuyor 

c;UnkU: Moda albUmu· yaln1z· ve yaln•z TUrk kad1n1n1n gazetesldlr. Her nUshas1nda bir yenlllk gosteren MODA ALBUMU mUteaddid renkll 
~u • MODA ALBUMUNUN her sahlfesl onu candan aiAkadar sayfalar1, seqme modelleri, gUzellige, dikh;e, elifine, modaya aid ya· 
yUnkU : edecek zengln mUnderecatla doludur. z1larile, az zamanda her kad1n1n kalblnl kolayca kazanm•tt•r. 

BU SAYISINDE: Paris -§apkactlanmn renkli olarak basthm§ en yeni §apka modelleri • yazhk, elbise, manto, tayyor model ve krokileri - Yiin i§lerinden giizel bir deniz mayosu - igne hesab1 - renkli eli§leri- Turk terzilerinin moda 
sergisi • Yiiz giizelligi ve giizelle§me usulleri - Ketenden, satenden, pikeden bluz ornekleri - Kadm gogi.islerinin te davi c;areleri - <;!ocuk modelleri - Diki§e dair yaz1lar ve muht~lif resimlerle doludur. 

. . .. , Bugiin ~·lean 3 iincii say1s1n1 bayiinizden isteyiniz. 


