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-
Dun ya kararstzl-tkla,. 

i t;inde yiizmekte 

Devam ediyor 

JE=I ger oyle demek dogr~. olurs~. ni
~ hayet yeni diinya §Oyle boyle 

kabuguna c;ekilmi§ kaplumba
gaya benziyor. Eski diinya ise kamgaya 
tutulmu§ bir orman gibi sars1lmakta ve 
sallanmaktad1r. Uzak§arktan Avrupa 
garbine ve ta cenubi Afrikaya kadar iic; 
bi.iyi.ik k1t'a, zemberegi bozulmu§ bir ma· 
kine gibi hmlt1h bir giiriiltii i<tinde yu
varlamp duruyor. Diinya tarihi emniyet 
Yoklugunun bu kadar §a§IThC1 bir man
zarasm1 bu kadar yaygm olarak hi~bir 
Zaman kaydetmemi§tir demekte hata yok
tur. Y annm ne getirecegini kimse bilmi
Yor ve herkes me~hullerle dolu yarmlan 
azc;ok rahats1zhkla kar§lhyor. Nerede ise 
k1yamet kopacak hissi en sakin dii§iince
lere hakim olmaktan bali kalm1yor. Sulh 
a§kmm teraneleri dudaklarda kolay ko
lay tutunamaz olmu§tur artJk. Harbin 
biitiin milletler i~in korkunc bir haile ol
augunda kimsenin §iiphesi olmamakla be
raber onun 1shrab ve halecamm hi~t bir 
kalbden silmege imkan bulunam1yor. E
ger yeni bir ((arp1§ma meydan alacak o
lursa onun §iddet ve §iimulii gec;en Biiyiik 
Harbi golgede bJTakacaktJr zannolunur. 
lnsanhg1 biiyiik bir fi.elaketin harabhk
lanndan kurtarabilecek tek c;are iyiden 
iyiye taayyiin etmi§tir: Sulhu ciddiyetle 
seven biiyiik kiic;iik biitiin milletlerin aza
ml silah, ve azami azim ve kararla mii
cehhez olmalan. Ba§bakammlZln son 
nutkunda biitiin ac;Ikhgile bir daha gor~ 
diik: Tiirkiye biitiin kuvvetile sulha bu 
yolda hizmet edecek milletlerden biridir. 

Sulhu kendimiz i~tin istiyoruz ve diinya 
ic;in istiyoruz. Sulhun kendimize taalluk 
eden k1smmda kendi selamet ve emniyeti
mizin korunmas1 hesabma kendi kuvvetle
rimize giiveniyoruz. F aka t ayni zamanda 
sulhun biitiinliigiine de kaniiz. Milletler 

emiyeti mevcu o sun olmaSJn mi et e 
arasrnda adaleti tesis edecek manevi bir 
kanunun varhgma inamyoruz. Sulh niza~ 
mmtn herhangi bir diinya parc;as1 iizerin
Cle geli§igiizel ihlai edilmesi biitiin vicdan
lan iirpertmekten bali kalm1yor. Sulhun 
tecezzi kabul etmez bir biitiinliik te§kil 
ettigini ifade eden nazariyenin dogrulugu 
sabit olmu§tur. Ancak bu hakikat kar§l• 
lunda herhangi miilahaza ile olursa olsun 
asia §a§lrmamak laz1md1r. Sulhun bii
tiinuliigiine inananlar onun elbirligile mii
dafaasr laz1m gelecegi noktasmda asia za
Y1fhk gostermemek mecburiyetindedirier. 
Ak1l i<tin ve hakika t ic;in y almz bir tek 
:Yol vardu. Ancak buradaki idealdir ki 
biitiin kuvvetile hal ve mevkie hakim ol
dugu zaman vaziyeti kurtarabilir. 

1talyamn Habe§istan macerasmdan 
so.nra Almanyamn ne yapacag1 kestirile
nuy~n mec;hul ve muammah siyasas1 uzun 
tefkrler ve korkunc tahminler mevzuu ol-

d
ma ta devahm ediyor. Eger Habe§istan -

an sonra arb at · b' d A . . . C§1 IT e vrupa me· 
demyetmm sac;aklann1 s k I araca o ursa 
bunun c;ok yaman bir afet t k'l d -
~. d .. h e§ 1 e ece 
~m e §~P e yoktur. Sulhu ciddiyetle is-
t~yen millet~er .~endi azimleri ve kararla
nle bu. afet.m o~i.ine gec;ebilirler. Bu c;ok 
eherrumyeth vaz1fenin ifasmda kiit;;iik bii
y~k f~rk1 olmakslz1n biitiin milltlerin va
zrfelen vard1r. Her rnilletin ulh k _ 

k . . hd . s u oru 
ma 1t;;m u esme dii•ecek "f . " kl . • vaz1 ey1 son 
fedakarh a 1faya haz1r old w k .. . I" ugunu ac;1 
soylemesi az1m gelen bir devre yeti§ml§ 
~u_lunuy?,~~· ~~~.~u ciddiyetle tutmak 
lshyen buyuk kw;uk her millet iki mesele
Ye birden karar vermi& olmak mecburi et 
;ve mevkiinde bulunuyorlar: y 

1 • Haks1zhk iddialan biitu""n b' b"t • . 1r 1 a-
rafhkla tetk1k olunarak adaletl1' k 1 

w arar a-
ra baglanacagmi ve binaenaleyh ill" 
davalarda silaha miiracaate cevaz o~a ~ 
tmyacagl. 

2: - Yukandaki kaide haricinde ha
reket etmi§ ve edecek milletlere kar§I 5 1-
hun korunmas1 i~in t1pk1 yangm kund~
~Ilarma kar§I tatbik edildigi gibi cezai 
terhib takiblerinin biitiin kuvvet ve §idde
tile tatbik edilecegi. 

Avrupa hartas1 gozoniine almacak olur
sa sulhu tutmaga i§tirak edebilecek bii
yiik kiic;iik biitiin milletlerin bu maksad1 

temine muvaffak olacaklarmda §uphe 
edilemez. 

Y ukanki tasnif ve tahlilderi c;1kan ne
tice §udur ki bugiin diinyanm ve bilhassa 
~vrupanm 1st1rab1 sadece kararslzhgm
'dan ileri gelmektedir. Avrupanm sulhu 
seven ve istiyen milletleri bu maksadlan
" vaziyete hakim k1lmak i<tin her ne pa-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 siltun 6 da] 

Telefon: Ba§muharrir ve evi: 22366 Tahrlr heyet1: 24298 !dare ve matbaa loBmile Ma.tba.aclllk ve Ne§riyat ~lrketi 24299. 24290 

lngiltere- Italy a aras1nda 
miizakere devam ediyof 

Arjantin delegesi 
konusmak iizere 

) 

blesinin i~timaa 

tedbirlerin ilgasini 
Cemiyeti Asam

~agiriimasini taleb etti 

A zecr1 
Mille tier 

___________ _. ___________ _ 

Tekli her miisaid karsdand1 
' 

Milletler Cemiyeti Konseyinin son i!;timm 

1 talya, Konsey i(Jtiinatna 
i~tirak etmiyecek 

lesini gorii§mek iizere Cemiyet asamble- <tCSU da asamblenin, konsey i<ttima1 esna
sinin hemen toplantJya c;agmlmasm1, Ce- unda toplanhya ~agmlmasl ic;in 1srarda 
miyet Htibi umumisinden iltimas etmi§tir. bulunacaklard1r. 

Haber almd1gma gore, Arjantin dele- T eklil nasrl karfllandr 
Cenevre 30 (A.A.) - Hevas ajan - gesinin bu dilegi 15 hazirandan once ka- Londra 30 (A.A.) - Milletler Ce· 

mdan: Milletler C miyetinde i Arian - bul ve icra edilmedigi takdirde, Ari an • miyeti asamblesinin mi.imki.in oldugu ka· 
tin delegesi, zecri tedbirlerin ilgasr mese- tin hiikumeti ile beraber, delegelerden bir [Arkll$t Sa. 3 sfltun 1 de] 
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Dort devlet aras 1ndal Bogazlar davam1z 

bir misak yap1lacak 
Yeni iran 
ve kom'u 

hakk1nda 

Tiirk - iran miinasebab el~isi, 
devletlerle yapdacak misak 
miihim beyanatta bulundu 

Ankarada itimadnamesini Cumhurrei-l ' 
simize veren yeni iran biiyiik elr;isi Halil 
F ahimi §ehrimize gelmi§tir. Y az mevsimi
ni T arabyada gec;irecek o}an dost mille
tin yeni elctisi diin Park Otelinde kendi
sini ziyaret eden bir arkada§1m1za §unla
n soylemi~tir: 

«- Ankara elc;iligine tayin edildigim 
zaman ,;lahin§ah Hazretleri Tiirkiyede 
kendimi oz vatammda imi§im gibi hisse
decegimi, burada edindikleri intJbalara 
istinaden soylemi§lerdi. Bu sozlerin haki
kat oldugunu k1sa bir miiddet zarfmda 
memnuniyetle anlad1m. 

iki kom§u devlet arasmda tam bir kar
de§lik miinasebatJ mevcuddur. Bu miina
sebatm daima inki§afm1 arzu eden Iran 
hiikiimeti, transit nakliyatl i~tin Tiirkiye Yeni iran el~l.si Haltl Fahtmi 

yolunu tercih etmi§tir. T ebrizden T rab- Evvelce bu yo I Tebrizden ger;ere~ _<;ul
zona uzanan transit yolunun han toprak- fay a, oradan da T tirk hududuna gmyor-
lanndaki klsmmm in§asma ba§lanm1§tlr. [Arkast Sa. 7 siitun 1 de] 

·s~ki'~~;·iy~~ .... b.i; .. ·;~y;b;t 
M. Titulesko ansizin tayyare ile Belgrada 

gitti ve temaslara ba~lad1 __ ,_.~~._..._,., 
Belgrad 30 (A.A.) - M. Titules

ko bu ak§am tayyare ile Biikre§ten Bel
grada gelmi§tir. M. Titiilesko, Kral Na
ibi Pauliin yakmda Belgrada yapaca
g1 ziyaret program! hakkmda Yugoslav 
hiikfimetine izahat verecektir. M. Titii
lesko, bu vesile ile Paristeki gorii§meleri 
hakkmda M. Stoyadinovic;e izahat vere
cek ve beynelmilel hadiseler hakkmda 
Yugoslav D1§ i§leri Bakam ile gorii~ -
meier yapacakt1r. 

Belgradda seyahatin tel1iri 
Belgrad 30 (A.A.)- Hiikumet mer: 

kezt mehafilinde, Romanya D1§ ~§~~~~ 
Bakam M. Titiileskonun ani ziyareb bu
yiik bir alaka uyand1rm1§hr. 

Y bd ~~~ an resmi bir mem a an 
diiine gore. Titiileskonun seyaha

[Arkast :;a, 7 autun 4 tel M. Titcilesko 

M. Flanden el~imiz ve 
Numan Rifatla gorii,tii 

Paris 30 (A. 
A.) - DI§ hleri 
Bakam M. Flandin, 
Tiirkiyenin Paris 
elc;isi Suad ile bir
likte Tiirkiye D1§ 
l§Ieri Bakanhg1 Ge
ne! Sekreteri Bii -
yiik Elcti M. Nu -
man Menemenciog
lunu kabul ederek 
Bogazlann yeniden M. Fllindin 

askerile~tirilmesi meselesi hakkmda bir 
karar almak iizere Montreuxde 22 ha -
ziranda toplanacak olan Lozan muahe
desi akidJeri konferanSI iizerinde konU§· 
malarda bulunmu§tur. 
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Bulgaristandaki 

partiler Krala bir 

muhtJra verdiler 

Kanunu esasinin 
iadesini ve Meclisin 
a~dmasint istiyorlar 

Sofya 30 {Husust) - Son giinlerde 
Bulgaristanm siyast hayatmda bUyiik bir 
canhhk goriilmektedir. Bugi.in sab1k de
mokrat, i§c;i, liberal, radikal, sosyalist ve 
Lap((ef partileri tarafmdan imzalanan u-

[Arka~ Sa. 7 siltun 4 tel 
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Belgradda kanb 

~arpi,malar 

Grevci amele polisle 
musademe etti 

Belgrad 30 (A.A.) - Dun, grevci 
in§aat amelesile bunlara kar§l silah kul
lanan jandarmalar arasmda kanh hadi
seler olmu§tur. 

Evvela, mesai borsasmda, i~r;i delege
lerinin tesir altmda kalarak, grevcilerin 

[Arkas& Sa. 7 autun 4 U] 

Bunlar da nereden rtktyor? 

lngiltere -· Yunanistan 
aras1nda gizli bir 
askeri ittifak varmi§! 

icab ederse biz Yunanistanla beraber Siivey'i 
miidafaaya asker yolbyacakmlfiZ! 

Siiveyf kanalrndan · bir manzara 

K1bnsta mahalli hiikfimetin sansii -
rii altmda c;1kan Elefteriya gazetesi An
kara ile Y unanistan · arasmda Mille tier 
Cemiyeti kanalmdan gec;miyen gizli bir 
askeri ittifakm mevcudiyetinde 1srar et
mektedir. 

Bu gazete ba§ka devletlerden gizli tu-

tulan lngiliz • Y unan ittifakmdan Bal
kan Pakb devletlerinin malfimattar bu
lunduklanm, yazarak «Balkan Pakti 
devletleri biribirlerile pek s1k1 te~riki me
saide ve hatta biribirlerine askeri yar ~ 
d~mlarda bulunmak mecburiyetinde ol .. 

[Arkas; Sa. 7 sutun 6 da] 
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M. Leon Blum diyor ki: 
<<idbarda da, ikbalde de komii· 

• 
DIS ez era er ... )) 
Miistakbel FransiZ Ba,vekili komiinistlerin, 
sosyalist kabinesi kabahatlerinden ve zaflarin
dan istifadeye kalki,acaklarini zannetmiyormu, 

M. Leon Blumiin soz soylerken muhtelil vaziyetl~ri 

Paris 30 (A.A.) - M. Blum, Sen zifesi ikhsadi buhran yiiziinden geni§le .. 
eyaleti sosyalist federasyonu tarafmdan mi§ olan en feci ve en haks1z sefaleti 
sosyalistlerin muvaffakiyetini ve beynel- tehvin etmek olacaktJr.» 
mile! kadmhk giiniinii kutlulamak maksa- M. Blum, kuracag1 hiikfimete komii • 
dile tertib edilen miting esnasmda bir nistlerin i§tirakini temin edemiyeceginden 
nutuk soylemi~ ve demi§tir ki: do lay! esef beyan ederek: 

«- Gelecek hiikiimetin en birinci va- [Arka~ sa. 7 siitun 3 te] 
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Hidiseler aras1nda 

l(alz.ralnanltk ve teknik 
Milliyetfilik, harbcle, en ileri tekni· 

ii en yiiksek cengaverlik ve kah· 
ramanltk cluygusunun emrinde bulun
durmtya mecburdur. 

Milliyetfilik du1manlar1 ise, harb • 
de, bu cluyguclan mahrum olacaklan 
ifin kupkuru bir teknikle kalacak -
lardrr. 

Sulh a1k1 hifbir mavzeri cloldura • 
maz. Samimi ise, bilakis, harbde sila
hmr teslim etmek ve dii,manrnr ku • 
caklamakla ife ba1lamasr laztm gelir. 
Milliyet cluygusunclan gelen her turlU 
mukaddesligi kaybetmi1, materyalist 
bir ruha bailr, yalnrz hesabla krmdd•
yan bir elcle o mavzerin bir siipurge 
srrrgr kaclar bile haysiyet ve tesiri yok
tur; ancak milliyetfiligin verdigi mu
kacldes ofke ile gerilen bir kolcla ise 
her hangi P,ir siiplirge ftrrfr, milliyet 

diifmanrn~n mavzerinden claha geber
tici olur. 

Miicerrecl harb aleyhtarr eclebiyat, 
bir millet gencliginin ruhunu bir tav -
fOR derisinin ifine doldurarak muhay· 
yel bir diinya cennetinin sakin ve a· 
sucle golgeligine Jsryor. Hepimiz o cen 
neti isteriz; lakat harb labrikalarrnrn 
felikleri beyaz alef halinde ktza • 
rak faltftrken, biz, Tiirk gendigi ara· 
srncla antinasyonalizm propagandan 
yapanlarrn bafkalart hesabrna laydalr 
bir hayal ugruna Turk milletini lecla
ya hazrrlandrklannt gormeie mec • 
buruz. 

Goriiyor muyuz? Goriiyor da ne 
yapryoruz? 

l,te mesele! 
PEYAMI SAFA 
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VIYANA OO_N.U$U 

Tarihi tefrika: 48 M. TURHAN TAN 

Bayan Sabihan1n 

1Ik kadm tayyarecimiz Bayan Sabiha 
hergiin Y e§ilko yistasyonundaki ki.ic;i.ik 
tayyaresile ogleden evvel bir iki saat ka
dar c;ah§makta, muhtelif ini§ ve yiikseli§ 
hareketlerindeki tecriibelerini mualliml e
ri nezaretinde tekrar etmektedir. Retim • 

de tayyarecimiz iki ki§ilik ki.ic;iik tayyare

sinde daima yalmz uc;makta ve en eski 

pilotlara hemen yakm bir meharetle tay

yaresini sevk. ve idare etmekte oldugu 

giiriilmektedir. 

CUMHURiYET 

( ~ehir ve 
Galatada feci bir 

cinayet oldu 

o~ senedir beraber ya
,adigi metresini oldiirdii 

Diin sabah Galatada feci bir cinayet 
olmu§, bir adam metresini iildiirmii§tiir. 

Yaptigimiz" tahkikata gore cinayet 
§oyle cereyan etmi§tir: Gala tad a Liileci
hendek sokagmda 2 numarah evde Sezai 
isminde bir §ah1s metresi Muhsine Leyla 
ile beraber oturmaktad1r. Muhsine Leyla 
memleketimizin tanmmi§ hanendelerin -
den biridir. Ge~en yaz Kii~iik <;:iftlik 
parkmda ve Sirkecide Gar birahanesinde 
§ark1 soyliyerek biiyiik bir §ohret kazan -
ml§hr. Kendisine Anadoludan bir~ok 
teklifler yapilml§, Muhsine §ark1 soyle ~ 
mek ic;in Diyarbekire gitmi§tir. Orada bir 
miiddet kald1ktan sonra bir ay miiddet 
evvel istanbula gelmi§ ve bir plak fabri
kasile plak doldurmak iizere mukavele 
yapml§hr. 0~ senedenberi Muhsine ile 
mii§terek bir hayat gec;iren Sezai kadmla 
her zaman kavga eder ve kendisini kiS
kandJgmJ soylermi§. Hatta bu k1skanch
gm1 daha ileri gotiirerek birahanelerde 
§ark! soylemesine de mani olmak istemi§. 
Muhsine bu siizlere aldm§ etmediginden 
Sezai ile hergiin dargm dururmu§. Fa kat 
birbirlerini sevdiklerinden bu hale iic; 
senedir iki sevdah tahammiil etmi§tir. 

Diin sa bah sa at 1 0 da Sezai yatagm
dan kalkmi§, odada biraz gezindikten 
soma yatakta yatan Muhsineye seslene
rek kalkmaSJnl soylemi§tir. Muhsine 
kalkmaga davramrken Sezai bag1rmaga 
ve «Eskiden beni severdin, her dedigi ~ 

mi yapardm, bak art1k beni sevmiyorsun. 
Y atakta duru§undan belli. Ben sevdigim 
kadmm ba§kasma gitmesine tahammiil e
demem» diyerek dolabda duran taban -
cay1 kadmcaglZln §a§km nazarlan arasm
da eline alml§ ve Muhsinenin ba§ml ni
§an alarak bir el ate§ etmi§tir. <;:1kan kur
§Un kadmcagmn beynine isabet ettigin -
den kanlar ic;inde yataga yuvarlanml§hr. 
Bu mada Muhsinenin yamnda bulunan 
be§ ya§larmdaki oglu Vedad, yataktan 
dJ§an f1rlamJ§ ve «annem vuruldu, im : 
dad» diye bag1rmaga ba§lamJ§tlr. Seza1, 
metresinin yamna giderek kachncag,zm 
oliip olmedigini anlamak ic;in ' mulyene 
etrni§, oJmedigini goriince tabancMil. bir 
el daha ate§ ederek zavalh · hanendeyi 
ruhsuz bir halde yataga sermi§tir. 

Katil. cinayeti yaphktan sonra karyola
ya oturmu§ ve metresinin yaralanm mu
ayene ederken yatagm somyasJ sallandl
gmdan elindeki tabanca yere dii§erek ate§ 
almi§, c;1kan kur§un Sezainin ba§ma isa ~ 
bet edip onu da oldiirmi.i§tiir. 

iki ki§inin birden kanlar ic;1nde yataga 
serildigini goren zavalh kiic;iik Vedad, 
odadan c;Ikml§ Ve aghyarak «annern oldii, 
neye gelmiyorsunuz» diye bag1rmaga 
ba§lamJ§hr. 

Bir tesadiif eseri olarak bu mada eve 
gelen Muhsinenin erkek karde§i, Veda
dm feryadile kar§Jla§mca merdivenleri 
ko§arak <;Ikffil§ Ve odada iki olu ile kar• 
§IIa§ml§hr. Bu hal kar§Jsmda hemen po
lise haber verilmi§tir. Polis tahkikata de
vam etmektedir. 

MOTEFERRIK 

Beynelmilel itfaiyecilik 
kongresi 

4 haziranda Viyanada bir beynelmi~ 
lel itfaiyecilik kongresi ac;1lacak ve . bir 
hafta siirecektir. Kongrede, istanbul It -
faiye Miidiirii ihsan, memleketimiz itfa
iyeciligini temsil edecektir. 

Kongrede, yangm bombalanna ve ze
hirli gazlere kar§J itfaiyenin alacag1 ted
birler giirii§iilecektir. Bundan ba§ka bir
c;ok yangm tecriibeleri yap1lacaktu. 

Esnaf cemiyetlerinin 936 
biit!releri 

Esnaf cemiyetleri 936 y1h biitc;eleri 
Ticaret OdasJ idare heyeti tarafmdan 
tasdik edilmi§, di.in de cemiyetlere bildi
rilmi§tir. 

Esnaf cemiyetleri ic;in Galatada Bahk~ 
h hastaneleri tarafmdan satJlan binay1 
almak fikrinden vazge~ilmi§tir. Mii§te • 
rek biiro §imdilik gene Dordiinci.i Vak1f 
handa kalacak ve ileride Liman ham Ti
caret Odas1 tarafmdan abnma oraya 
nakledilecektir. 

Y agmur vaziyeti 
Son hafta ic;inde Anadolunun garb ta

raflanna 37.1 - 4.6, Orta Anadoluya 
30,0 ~ 1.5, Cenub Anadolusunun baZJ 
yerlerine 66.0 - 1.5, ~arki Anadolunun 
muhtelif noktalarma 45.7 - 0.4, Kara -
deniz kiyilarma 5.0 - 0,6 milimetre yag
mur yagmi§hr. 

Ayni gi.inler ic;inde, T rakyada 26 - 9, 
Kocaeli ve Ege mmtakalannda 25 - I 0, 
Orta Anadoluda 24 - 4, Karadeniz k1 -
y1larmda 19 - 12 derece sJcakhk tesbit e
dilmi§tir. 

A sri Kapbca 
' 

~elikpalas ad1 alhnda 
nihayet a~1hyor 

Bursada f;elikpalasrn bahresinJen 
bir goriiniif 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
YaplldJgt gtindenberi kapah kalmak 
bahts1zhgma ugnyan Bursamn asri kap
hcasJ nihayet 1 haziranda ac;1hyor. 

Asri kaphcanm adJ. degi§tirilmi§, 
•<;elikpalas~ olmu§tur. 

Bir mtiddettenberi soguk suyunun 
getirilmesine ve odalarmm d6§enmesine 
c;ah§tlmakta olan <;elik Palas1 dtin gidip 
gezdim. 

iyi bir tesadiif olacak; kaphcaya aya
gimt attJgtm s1rada soguk su da gelmi§ 
bulunuyordu. 

Kaphcalar §irketinin yeni miidiirii 
Fahri Pattca ile otelin do§enmi§ olan 
biittin odalarm1 ve odalara biti§ik 
banyolanm gezdik. Otelde, Cum~urre
isimiz Atattirke ve Ba§bakan Ismet 
inoniine de hirer daire hazJrlanmi§tlr. 

6grendigime gore otelin birinci s1mf 
odalarmda bir giinliik iicret 600 kuru§ -
tur. Buna yemek ve banyo da dahild~~· 
<;elikpalasta bir yenilik olarak asansor 
vardtr. Yani bu bina Bursa"lm ilk asan
sorlii binasJdJr. 

<;elikpalasm bahc;esinde Ankara -
palasm miizigi bulunacak ve bu bahc;e
den otel mii§terisi olsun, olmasm herkes 
istifade edebilecektir. Aynca burada 
istiyenler tabldota da dahil olabilecek -
lerinden Palasm bahc;esi Bursanm en 
kalabahk ve gli:!:el bir eglence v~ dans 
yer i olacak demektir. Tabidotuh da 80 
fkuru§ oldugunu .... ogrendim. " 

Bursanm bir su ve seyyah §ehri ol -
mas1 yolunda atJlan bu temel §iiphesiz 
kaphcalar ve oteller ic;in nfunune olml
ya deger. Ancak Bursa i~·in sadece bu 
otel de kafi degildir. <;iinkii odalan az 
ve yatak mevcudti o nisbette dardlr. 

MUSA ATA$ 

DENIZ ISLER/ 

Devlet Denizyollart i~in 
getirilecek miitehaasts 

Denizyollan idaresinde yap1lan yeni 
te§kilat meyanmda idare i§letmesini yeni 
esaslara gore kurmak ve idare etmek iize
re bu sahada miitehass1s bir ecnebi getir
tilmesine karar verilmi§ti. 

fkt1sad V ekaleti yapt1g1 temaslar ve 
tetkikler neticesinde doktor Kip isminde 
bir miitehassJSI angaje etmi§tir. 

Doktor Kip aym ba§mda §ehrimize 
gelerek burada vazifesine ba§hyacaktn. 
Mi.itehassJs elde mevcud vesaite gore ka
botaj hatlanm1zda seyriisefer i§ini yeni -
ba§tan tanzim edecek ve hazJrhyacagJ 
plamn tatbikatile de me§gul olacaktJr. 

Dokotr Kipin memuriyeti bir mii§avir
lik mahiyetinde olacakt1r. 

Devlet deniz idarelerinin 
umumi toplanbsl 

Devlet Deniz idareleri, umumi heye
ti, toplantJSJm haziranm ii~iinde yapacak~ 
hr. 

Heyeti umurniye toplantJsmda bu ida
relerin son seneye aid bilan'<osu tasdik e
dileceginden bunun hakkmda rnufassal 
bir rapor hazirlanmJ§hr. Bu rapora gore, 
eskiden bu iic; mi.iessese (Seyrisefain) ida
resi halinde birle~ik bir halde iken y!lda 
bir milyon lira kadar ac;•k veriyordu. Bu 
idareler aynld1ktan soma, yeni ve daha 
geni§ te§kilat viicude getirilrni§ bulunrna
sma ragmen bu milyon lirahk ac;1k kapa
tJ!dJgJ gibi kar da etmege ba§lami§lar • 
d1r. Denizyollan, Akay ve Havuzlar 
idarelerinin son bir senelik safl karlan 
mecmuu 300 bin liray1 bulmaktad1r. 

MALIYEDE 

Y eni kadro ve maa§ 
Memurlann haziran ayhklanmn tev

zii ic;in M aliye V ekaletinin emri bekle -
nilmektedir. Bu emrin yarm gelmesi muh
terneldir. Maamafih Bi.iyiik Millet Mec
lisince kabul edilen yeni maliye te§kilatJ 
kanunu 1stanbul vilayeti maliye te§kilatJ
m da degi§tirmekte oldugu cihetle bu te§· 
kilata gore tatbik edilecek yeni kadro ile 
birlikte maa§ emrinin de gelmesi muhte• 
meldir. Maamafih yeni kadronun teblig 
ve tatbiki bir iki giin siirecektir. 

izmir V alisi Ege 

yurdunu gezdi 

$EHIR ISLER/ 
M. Prost, §ehir plamm yap· 

maga ba,hyor 
Bir haftadanberi Y alovada tetkikatla 

rne§gul bulunan §ehir miitehassJSJ mimar 
Prost, oradaki tetkikahm ikmal ederek 
istanbula diinmi.i§tiir. Prost, Y alovadaki 
imar i§leri hakkmda Akay Miidiirli.igii ~ 
ne laz1m gelen izahatJ dun verdikten 
sonra §eNr plam hakkmda tekrar Bele
diye ile temaslara ba§lami§tlr. Anla§ma
ya taallulc eden noktalar iizerinde tam 
bir itilaf hasll oldugundan yarm muka
velenin son ~ekli imza edilecektir. Pl. -

•nm haauhklanna miiteallik i~ler ikmal 
edildiginden bir iki giine kadar filen i§e 
ba§lanacaktJr. 

Muallimler bundan sonra 
V ekaletten izin alabilecekler 

Muallimler §imdiye kadar bir hafta • 
dan ziyttde izin istedikleri vakit Vilayete 
miiracaat etmekte ve ald1klan izin miid
deti b}Rrse mecburiyet hissedildigi tak ~ 
dirde Vilayet bunlann izinlerini uzata ~ 
bilmekte idi. Maarif V ekr- 1 ati gonderdigi 
bir emude, bundan sonra .terhangi rna ~ 
zerete 'nad ederse etsin, mezuniyetleri
ni uza tmak istiyen muallimlerin, s1hhl ra
porlanle Vekalete miiracaat etmelerini 
ve mf luniyetleri hakkmda V ekaletten bir 
karar c;1kmadan vazifeden uzak kald1k ~ 
Ian takdirde tecziye edileceklerini bil ~ 
dirmi§tit. 

Gazi kopriisii 
Gazi Kopriisii in§aatma miiteallik mu

amdeler tamamile ikmal edilmi§tir. Kop
riiya yapacak olan Hi.igo Herman gru
pu, Almanyadaki fabrikasmda koprii -
nun bir c;ok demir aksamJm hazJrlamJ§ 
bulunmaktad1r. Halen Unkapam cihe
tincle yap1lmakta olan sondaj ameliyesi 
bit~r bitmez kopriiniin vaz'1 esas resmi 
yap1lacaktu. 

Floryadaki in§aat 
Floryada yap1lmakta olan imar i~leri 

epeyce ilerlemi~tir. Kabinelerin, yirmi 
hazirana kadar ikmal edilecegi timid e
diiiyor. Banyolara gidecek halkm ve o
rada yaZJ gec;irecek olanlann, her iste
t.!iklerini bulabilmeleri ic;in kiic;i.ik bir de 
~ar§J yap1lrnaktadu. Car§I ittihaz edilen 
sahamn her iki tarafmda yirmi be§ diik
kan in§a edilmektedir. Bu diikkanlar da 
yakmda biteceginden, kiraya verilmek 
iizere miinakasaya konulacaktJr. 

SOSYETELERDE 
Ktztlay haftast ba§hyor 

KIZilay haftas1 yarm ba§byacakhr. 
Hafta miinasebetile yurdun her tara -
fmda K1Z1laya aza kaydedilecektir. 
Hergiin radyoda muntazaman konferans· 
Jar verilecek ve muhtelif yerlerde ve mek~ 
teblerde eglenceler, miisarnereler tertib e
dilecektir. Biiyiik magazalar vitrinlerini 
KIZJ!ayJ temsil eden tasvirlerle siisliye -
ccklerdir. T ayyareler giina§m u~arak 
~ehre KIZilaym faaliyeti hakkmda bro -
~iirler ve vecizeler atacaklard1r. 

Afyon maden suyu §Ubesi 
Hilaliahrner Erninoniinde a~hg1 Af -

yon maden suyu sah§ §Ubesinde gordiigii 
ragbetten dolay1 Beyoglunda T okatliyan 
oteli ilerisinde de bir §ube ac;rnaga karar 
vermi§tir. Bu §ubenin kii§adJ yann ya -
p1lacaktu. 
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Siyasi icmat 
Milletler Cemiyeti v 

Avrupa politikas1 

M illetler Cemiyeti meclisi 
toplanma tarihi olan 16 ha 
ran yakmla§tJkc;a Avrupa p 

tikasmm atisi ve Milletler Cemiyeti 
aklbeti hakkmda endi§eler artJyor. E 
ortada Ren rneselesi olmasayd1 daha d 
rusu Almanyamn silahlanarak asker! 
siyasl niifuzunu arhrmasJ §U zamana te 
diif etmemi§ olsayd1 Habe§istan mes 
sinin ihdas ettigi vaziyetin halli kolay 
basit olacakt1. Ciinkii o zaman Mille 
Cemiyetine dahil biiti.in devletler ve 
hassa Avrupada olanlann ve az 
bulunan biiyiik devletlerin ci.imlesi Mi 
letler Cemiyetini mi.idafaada birle§eC 
lerdi. 

1ngiltere, gerek imparatorlugun haYi 
tl menfaatleri gerek otedenberi miidaf 
ettigi Milletler Cemiyetini korumak i 
ltalyayi yaphiJ, emri vakii bozmaga 
gerilemege icbar ic;in her tiirlii tedbire m 
racaat etmekten geri durmiyacaktJ. Fra 
sada da sol cenah partilerinin son intih 
b1 kazanmalarile bu biiyiik devletin M" 
letler Cemiyeti davasm1 miidafaada ta 
mamile lngiltere ile birlikte hareket et 
mesine bir mani kalmamJ§h. 

Sovyet Rusya ise hem fa§izmin ez" 
mesi, hem de Milletler Cemiyeti ve mii 
terek emniyet davasmm kat'i surette m 
zaffer olmasJ ic;in bilakayid ve §art ln 
gilterenin politikasmJ iltizam edecek 
Avrupada Umumi Harbde bitaraf ka 
Ian ki.i~iik devletlerle Balhk ve Orta A 
rupa hiikumetlerinin ve Balkan misakm 
dahil devletlerin dahi Milletler Cemiy 
tinin hiikiim ve niifuzunun yiiriimesi 
sulhun ve bilhassa kendilerinin emniyetl 
ri ic;in elzem sayd1klan da son defa to 
lanan muhtelif konferanslann karannda 
belli olmu§tur. 

Menfaatleri ve gayeleri ittihad etme 
sinden Milletler Cemiyeti azas1 buluna 
biiyiik ve kii~iik devletlerden hepsinin I 
haziranda 1talyayJ sJb§tirmak ic;in asker 
tedbirlere kadar her tiirlii c;areleri !tabu 
etmesi icab ediyordu. Lakin Almany 
meselesi §imdi bu ittihada mani olre:1kta 
d1r. 

Avrupa ajanslannm Moskova muh~ 
birleri §ayed 1ngiltere Almanya ile b 
anla~ma yapacak olursa Sovyet Rusya 
nln da ftalya il ~ .. ;~. ct.tnek sureti 

mu al:ielede bulunacagmi, bu takdirde 
Rusyantn Habe~istan meselesinde ltalya 
ile anla~acagm1 bildirmi§lerdir. 

M. Litvinofun zecrl tedbirlerin aley• 
hinde beyanatta bulunduguna dair ev • 
velce ne§redilen haberler Sovyet Rusya• 
nm Avrupa politikasmda miistakil bir si· 
yaset takib etmek ihtimali oldugunu za• 
ten gostermi§ti. 

Fransada son sec;imde meb'uslan yirmi 
birden seksen ikiye c;1kan komiinist partisi 
dahi Sovyet Rusyamn d1§ politikasma 
uygun hareket edeceg] beklendiginden 
bu partinin M. Blum hi.ikumetinin ltalya 
lehine bir politika tutmasJ ic;in tesir ya .. 
pacag1 bekleniyor. Bu yeni vaziyet 'Av~ 
rupadaki sosyalistler aleminde ve bahusus 
ingiliz Amele partisi matbuatmda bi.iyiilC 
heyecan uyandmm§hr. Milletler Cemiye
ti meclisinin toplanmasma kadar Avrupa 
politikasmm nas1l inki§af edecegi derin 
bir merakla bekleniyor. 

Muharrem Feyzi Togay 

Galatasarayblar1n 
toplantis1 

Galatasarayhlar Cemiyetinden: Bu • 
giin Galatasaray lisesinde, Galatasaray ~ 
hlar tarafmdan her y1l mutad olan top • 
lantJ yapJ!acaktJr. Bu toplantmm pro "' 
gram1 §Udur: 

I - Saat onda mektebde toplanb. 
2 - Saat on birde konferans salonun· 

da Erciiment Ekrem {Ermel T alu) ta· 
rafmdan mekteb ve kuliibiin tarihc;esi 
hakkmda birkac; soz. 

Mektebin en genc; ve en ya§h iki ta "~ 
lebesinin hitabeleri. 

3 - Saat 12,30 da pilav. 
4 - Saat 14.30 da Cumhuriyet abl· 

desine ~elenk. 
5 - Merasim sonunda mi.istakbel yu· 

vay1 ziyaret. - ...... , __ 
ECNEBI MEHAFILDE 

lngiliz el~isi Londraya gitti 
ingiliz Biiyi.ik Elc;isi Sir Persi Loren 

diin ak§arnki ekspresle k1sa bir miiddet 
i~in mezunen Londraya gitmi§tir. 

Cumhuriyet 
NiishasJ S Kuruttur 

Abone f Tiirkiye Hari~ 
,eraiti i~io ~iD 

Senelik 1400 Kt. t:700 kr. 
Alta ayhk 750 t4SO 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktlll' 
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lngiltere.., Italya aras1nda 
miizakere devam ediyor 

Arjantin delegesi zecri tedbirlerin ilgasini 
konu,mak iizere Milletler Cemiyeti Asam• 
blesinin i~timaa ~agirdmasJnJ taleb etti 

I Ba~ tarat2 1 tnct sahttede I te§ebbiisii hakkmda ba§ka herhangi bir 
dar siiratle ic;timaa davet edilmesi hak · mi.italea yi.iri.itmekten ic;tinab etmektedir
kmda Arj an tin delegesinin ileri siirdiigii ler. Zira miistakbel F rans1z kabinesinin 
tale? 1ngiliz siyasi mehafili ile Londra - noktai nazan tabiatile heni.iz malum de
dakJ Arjantin mehafilini derin hayretlere gildir. 

eniftest 

Krahn In 

italyan 
• • casusu tmiS 

' 
Atinada, Kral aleyhinde 
propaganda yapdacak 
Atina 30 (T elefunia) - Burada 

diplomasi mahfillerine Rodostan gelen 
gayet mahrem bir habere gore Yunan 
Krahmn kiic;iik karde§ile evlenen ve Ro-

Yazan : ismail Habib 

Akmedrese 
l~ine ziya, ~ab ortasmdaki botluktan bir tufan gibi dokiil
mi.it ve takrakhk bir tugyan gibi fikirdiyor. Ak Medrese 

susan ditla takiyan i~in mucizesi ..• 

Neca,inin faaliyet sahas1 
tahdid edilmedi 

Pariste c;rkan L'information gazetesi
nin Roma muhabiri bildiriyor: 

Sab1k Habe§ !mparatorunun miite -
nekkiren Londraya gidecegi haberi, Ne
ca§inin bu seyahati hakkmda Londradan 
diin verilen malumatm 1talyan siyasl me
hafilinde has1l ettigi fena tesiri bir dere
ceye kadar tadil etmi§tir. 

Nigdnenin en ehemmiyetli dort abide
sinden en eskisi Alaeddin camii; Oniic;iin
cii asrm ba~larmda; ikincisi Hiidavend 
tiirbesi, Ondi:irdiincii asnn ba§mda; iic;:iin
cii gelen Sungur camii ayni asnn ortalan
na dogru, sonuncusu Ak Medrese ise ?n~ 
be~inci asnn tam ba§mdad1r. Onbe§JnCI 
am ki bu diinyaya Timurla Y1ldmmm o 
zamanki diinyay1 deh§ete veren o me~hur 
Ankara cengile dogdu; Ak Medrese o 
cenkten biraz sonra diinyaya gelmi§ -

tir. 

pah? Cunkii ilmin ic;indesin, dr§ alemle Filhakika, !talyan efkan umumiyesi, 
ili§igini kes. Mimar, yapt1g1 i§i bilerek Neca§iyi Londraya gi:itiirmek hususun -
yapml§. daki projenin, baz1 1ngiliz mehafili tara-LZaSI 

m .. 
cek-

dii§iirtnii•tiir. S 1 H ' iyasi miizakere erin gidifi 
avas muhabirinin haber aldigma go- Roma 30 (A.A.) - lyi haber alan 

dosta Albergo Delio Rosa otelinin gar -
sonlanndan olan Anastas Haralakinin 
ltalyan hususi istihbarat servisine men -
sub oldugu bildirilmi~tir. 

As!] binadan ii~te bir derecede yiiksek fmdan zecrl tedbirlere yeniden tevessiil 
olan ortadaki methal kap1s1 ba§hba§lna edilmesi yolunda tasavvurlar mevcud 
bir alem. 0 kadar yekpare, eklemeleri bulundugu hakkmdaki rivayetlerle ala-
0 kadar mahirane kaybedilmi§ bir kapl ki kadar oldugu kanaatindedir. 1ya· 
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re diplornasi mehafili hie; boyle bir te§eb- mehafil, ltalyamn, arada muvaf1k temi
biis vukuunu beklemiyorlarmi§ ve bu se- nat almadikc;a, konseyin gelecek ic;tima
beble de gafil avlanmi§IardJr. Hariciye N mda kendisini temsil ettirmek istemiyece -

Bu malumattan sonra adi bir a§k is -
kandah olan evlenme hadisesinin, Y unan 
Krah ve fngiltere aleyhinde ba§hyacak 
yeni propagandalara bir mukaddeme tet
kil etmektedir. 

guy a onu ta§ ta§ iistiine koyarak yapma- F akat, burada soylendigine gore, Ha
drlar; sekiz on metro boyunda, iic;: di:irt ile Sel.ise, Cibutiye muvasalatmda, BP.. 
metro eninde, ve birka~ metro kalmhgm- tanya topraklarmda bulundugu miiddet
da azametli bir mermeri yerde senelerce, c;e, ancak asker! sahada her tiirlii te§eb
igneleme igneleme i§ledikten, bogriine dil- biisten tevakki edecegi taahhiidiinde hu
ber istilaktitli bir mihrab oyduktan son- l~nmu§ oldugundan, prensip itibarile, ay· 
ra, kaldmp kap1 diye oraya §aheser bir nJ zamanda siyasi faaliyetten sarfmazar 

til;zk:~t!h~1~~t~~tldo:~u~j:1 B~~~~~~ed~ gini soyliiyorlar. Ayni mehafilde beyan 
k olunduguna gore M. Grandi ile M. E -

oye gitmi§lerdir. den, M. Suvich ile Sir Drummond ve ge-
Bu yiizden, hadisenin resmi mehafil ne M. Suvich ile Kont de Chambrun a

lizerinde ne tesir yaphg1 anla§Ilamaml•tu. 
Ege miistahsillerinin Ha
va Kurumuna teberruu 

lki asnn mesafesine dizilen dort abi-

' rasrnda gec;:en son miilakatlar esnasmda 
Ticaret ve finans mehafili ise, Arjan- bu zevat, Habe§istanm ilhak1 iizerine ltal

tinin bu te§ebbiisiinii iyi kar§llamaktadlr-

deden ilki Selc;ukiligin kemal c;agma, 
diger ikisi Selc;uk devletinin artik devl~t
likten c;Ikhgl zamanlara, Ak Medrese 1se 
Karaman ogullanmn en didi§kin devresi
ne rasgeliyor. Selc;uk mimarhgmdan Os
manh mimarhgma vanlmak iGin Kara -
man mimarhgmm kopriisiinden ge"ilir. 
lki devlet arasmda bir beylik ve iki mede
niyet ortasmda bir ara medeniyet; Ak 
Medrese Karaman mimarhgmm bir ~ahe
seri, ve yalmz Nigdenin gogsii~e dikil -
mi~ bir abide degil, Tiirk san atmm ak 
pak bir ~erefidir. 

gergef gibi dikivermi§ler. etmege de mecbur degildir. 

l ya ile Milletler Cemiyeti azas1 beyninde ar. 
izmir 30 (A.A.) - Tiirk Hava kurumu 

i~in mahsullerden aimacak yard1m his
sesinin teBbiti ic;in !zmir tiiccarlarmdan 
ve lzmire bagh ilc;eierden gelen dele -
gelerin i§tirakile yaprian topianhda ka
rarla§hnlan yiizde iki miktarm onay • 
lanmasile tatbik tarihi Tiirk Hava ku • 
rumu genei merkezinin tasvibine bira
kilmi~ti. Bu kere Tiirk Hava kurumu ge
nei merkezi memurin ve miistahdemin 

Bu methal kap1s1mn iki tarafmda, hala Cenevrede, Mi:isyi:i Volde Mariamm 
yerleri belli, iki§er kavisli bo§luklar var - konsey masasmm ba§ma oturmasma mii~ 
ffil§. Her iki kavis orta yerlerinden ince saade edildigine ve Habe§istanm mad • 
hirer siitunla ve daha keskin iki kemerle deten mevcudiyeti kalmadtgi halde, miis
ikiye boliiniiyor. Bu suretle gergefli ka- takil devlet sifatile ortadan kalktigmm 
pmm iki yamnda kanad a<;ml§ gibi iki kabuliinden imtina olunduguna gore, 
tarafh dorder bo§lugun biitiin cepheye Neca§inin, Londradan faa! bir propa
verecegi ne§eyi dii§iiniin: F akat orayl es- ganda idare etmesi ve hatta, iddia edil
ki devirde miiftilik dairesi yapmak ic;in digi gibi, bizzat Cenevreye gitmesi iGin 
kor sank bir giizelim gozleri oriip kapata- hiGbir tnani bulunmad1g1 a~ikard1r. 

Zira, bunlann kanaatlerince, bu te§eb- hadis olan mii§kiilah bertaraf etmege c;a
bi.is ekonomik kalkmma ile siyasi gerginli- h§ml§lardu. Gene bu mehafilde soylen -
gin izalesi ic;in elzem addettikleri, zecri digine bakihrsa, zecri tedbirlerin tatbiki 
tedbirlerin ilgasma miincer olabilecektir. gelecek son bahara kadar devam ettiril -

Finans aleminin ileri gelenleri, AI _ digi takdirde vaziyet ciddile§ecektir. ltal
manyanm .lngili~ sorfulanna verecegi ce- ya uysal davranmak istemekte, fakat bu
vabm lng1lteremn talyaya kar§l takib na mukabil zecri tedbirlerin kaldmlaca -
eyliyecegi hath hareket iizerinde ziyade- gm1 da timid etmektedir. 
sile miiessir olacagm1 soyliiyorlar. Diyor- ltalya, Konsey irtimarna 
lar ki, hazine miiste§an M. Morrison, 1n- iftirak etmiyecek 
giltere hiikumetinin beynelmilel ticareti Londra 30 (Hususl) - Romadan 
canlandirmak maksadile Almanyaya ti - resmen bildirildigine gore, !talya Cemi -
cari mahiyette kredi ac;mak hususuna mii· yeti Akvam Konseyinin 16 haziranda ya
temayil bulundugunu diin Avam kama- pacag1 toplanhya i§tirak etmemege karar 

hakkmda hiikumet~e tatbik edilen esa
sata uygun olmak iizere yard1m hisse -
sinin yiizde iki olarak vaki teklifi ve 1 
haziran 936 dan itibaren de mevkii tat
bika konulmas1m muvaftk bulmu§ ve 
icab eden talimati da gondermi§tir. 
Tiirk Hava kurumu !zmir §Ubesi 1 ha -
ziranda mukarrerat dahilinde faaliyete 
ge~mek iizere tertibat aimt§tlr. 

On a bu giizel ad nas1l ve nic;in verildi? 
Nigdenin sanmtlrak kalkerden binalart, 
esmerimsi ta~tan evleri, ve toprak dam
larm haki renkli goriinii§leri ortasmda, be
yaz mermerden ve parlak ta§tan yaptlma 
bu binamn goz kama§tmci civelekligine 

rak a~tik cepheyi sagirlatm1§. 0 kata <;Ik- Biitiin bunlar, italya ile ingiltere ara
mak ic;in ic;erden merdiven varken kendi- smdaki normal miinasebetlerin yeniden 
lerine kolayhk olsun diye bir de dl§ardan teessiisiinii gii<;Je§tiren §eylerdir ve bu 
han tal birer ta§ merdiven yamam1§Iar; miinasebetler, bilakis, tehlikeli surette 
ay1bd1r bu, ~irkindir bu, ve ... katildir bu. bozulmak istidadmdad1r. 

rasmda ac;1ktan ac;:1ga si:iylemi§tir. vermi~tir. Nigdeliler dikkat edin. Alaeddin camii Diger taraftan, Neca§i, Londrada, 
Gene bu zevat, ticari kalkmmay1 tes- lngiliz gazetelerinin miita! !alarl 

hi! edecegi ic;in Arjantin hiikumetinin tek- Londra 30 (A.A.) - Morning Post 
lifini muvaf1k bulmaktadnlar. yaz1yor: 

Madenlerini kiralamu~ 

olanlara bir teblig 

kar~l halk ona derhal «Ak Medrese» de
di. F akat c;etrefil arabcah sank bu ac;1k 
tiirk<;eyi ince bulmad1g1 ic;in <<Medresei 
Beyza» demeyi daha uygun buldu. Ci
hanniimada bu eserden bahsedilirken 
«beyza nammda fevkanl ve tahtanl bi
nazir bir medrese .. » denir. Bereket kita
bm dedigi kitabda kald1. 0 arbk diinya
nm arkeoloji ilminde de halkm taktrg1 
adla ya§Iyor. Halkm dedigi hakkm de

digidir. 

topuklara kadar toz ic;indeydi; Sunguru Habe§ lmparatoru s1fatile ve mevkiinin 
yarun am once kafas1z bir mutasamf icab ettirdigi merasimle kar§IlanmJ§ ol -
badanaya bogmu§; Hiidavend tiirbesini saydi, 1talyan efkan umumiyesinin. bu
keresteyle dolu gormii§tiim; Ak Medre - nu, ftalya Kralmm ~ahsma mi.iteveccih 
senin cephesi de bu haldedir. Nigdenin bir hakaret saymakta miittefik olacagma 
biitiin evlerini ve bahc;elerini satsamz 0 hie; ~iiphe yoktu. 

Cenevre 30 (A.A.) - Arjantinin «Diin, ingiltere - !talya gerginliginde 
Milletler Cemiyeti asamblesinin toplanh- biraz hafifleme kaydedilmi~tir. Bununla 
s1 hakkmdaki te§ebbiisii burada heyecan beraber bu gerginligi tamamile bertaraf 
uyandirmi§hr. Herkes bunun hakiki se - etmek hususundaki mii§kiilat aynen ba -
bebini ara§t1rmaktad1r. kidir. Zecrl tedbirlere taraftar milletlerin 

Umumiyetle zannedildigine gore, Ar- ~ogu bunlann hem liizumsuz hem de teh
jantin hiikfimeti, oniimiizdeki sonbahar - likeli oldugunu takdir eyledikleri halde 
da toplanacak ve Amerikan devletlerile hala baz1 mehafil bu tedbirlerden <;ok 
Milletler Cemiyeti arasmdaki miinaseba- zararh bir misal te§kil edeceii iddiasm • 
t~ tet ik edecek olan Amerikan kongre - dad1r. 
sm~en evvel Milletler Cemiyetinin siya- Bu sebebden dolay1du ki M. Eden, 
seh ve muhtemel istihalesi hakkmda sa- zecri tedbirler kalt±J:Jlmazdan once, Mil-
rib malumat elde etmek arzusundad1r. letler Cemiyetinin muvaffakiyetsizligin -

Fransada telakkiler den sinirlenen ve bilhassa kendilerini Al-
Paris 30 (A.A.) - Arjantinin Mil- manyamn ve yahud ki italyanm tehdidi 

letler Cemiyeti asamblesini i<;timaa da - altmda goren devletlerin emniyeti i~in bir 
vet etmek hakkmdaki teklifini Fransa §ey yap1lmak laz1m gelecegi miitaleasm
siyasi mehafili ekseriyetle miisaid kar§I - dad1r.» 
lami§lard1r. Asamblenin eylul 1935 ta- Ramada miilakatlar 
rihli i~tima1 hitam bulmay1p, sadece tecil Roma 30 (A.A.) - M.Suvic;, diin 
edilmi§ oldugundan, bu mehafil, bi:iyle ak§am !ngiliz ve Frans1z biiyiik elc;:ilerini 
bu davetin prensip itibarile hi<;bir muha- kabul etmi§tir. Bu konu§malann son 
lefete maruz kalmiyacagi fikrindedirler. Grandi - Eden miilakatl ile alakadar ol-

Siyasal mehafil, Arjantin delegesinin dugu soylenmektedir. 
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Uzaksarkta 
' 

Afyon ka~ak~tbgt 
t;in ve Japonyaya 
miiracaat edilecek 

. Ce~~vre 3° CAA) - Milletler Ce-
mlyetmm afyon korn1·5y .. I d 

y • • 1 onu, son gun er e 
yaphg1 1<;hma arda key'f . . h' 
I . • 1 venc1 ze 1r -
enn Uzak§arktaki tes1·r t .. . d b'l a 1 uzerm e 1-

hassa teva~kuf etrni~tir. 
Bu kom1syon diin alml ld y b' k 
d r· d § o ugu 1r a-

rar a, vm e bilhassa J k I" 
d b I apon ontro u 

altm a u unan mmtak I d b" .. k 
'k k a ar a uyu 

m1 yasta ac;akc;1hk faall'y t' k l 
d'Y' • · . e 1 vu ua ge -

Iglbm, hva)~1ybe~.1 ~. gayet vahim oldugunu 
ve u a m utun diinya i · b' hl'k 

k.1 I d·~· . c;Jn u te 1 e 
te§ 1 ey e Igm1 tesbit etmi~ v lA 

ispanyada feci 

bir musademe 

Yirmi iki koylii oldii, 
bir~ok ta varah var 

Madrid 30 (A.A.) - Albacete e

yaletinde Hestede hususi bir malikaneye 

taarruz ettiklerinden dolayr polis refa

katinde hapisaneye gotiiriilmekte olan 

baz1 koyliiler yolda kendilerini kurtar -

maga gelen arkada~larmm hiicumuna ug

raml~lardrr. Bu esnada polis kuvvetlerile 

koyliiler birbirlerine kan&ml&lar ve 22 
ki&i telef olmu§, bir <;ok kimseler de ya
ralanml§tlr. 

Ankara 30 (A.A.) - !ktlsad Vekaie -
tinden teblig ediliyor: 

Eregli komiir havzasmdaki komiir o
caklarile Mugla Vilayetindeki krom ma
denierini kiraya vermi§ buiunmaiann -
dan dolayt 2818 numarah kanunun 5 in
ci maddesi mucibince imai ruhsat tez -
kereierile maden ihaie imtiyazian dev-
lete gec;mi§ bulunan amil ve miiltezim -
lere mez ur kanunun 3 ve 6 ncr madde -
lerine gore vcrilmcsi muktazi tazminat 
1 haziran 936 tarihinden itibaren 1ktt -
sad Vekaleti tarafmdan verilecegi ci -
hetle bu amil ve miiltezimlerin 24 ha -
ziran 936 tarihine kadar bizzat veya mu
saddak vekilleri marifetile Ankarada 
iktJsad Vekaietine miiracaat etmeleri 
laz1md1r. 

!kbsad Vekaietine miiracaat edemi -
yecek oianlar alacakh buiunduklan taz
minatr verecekieri temlikname muka -
bilinde Eti Banktan alabilecekier·inden 
amil ve miiltezimlerin dogrudan dog -
ruya Eti Banka veya bu bankanm mu
habir olarak gosterecegi miiesseseye yu 
kanda yaz!l1 tarihier zarfmda miiraca • 
at ederek tazminatlanm aimalan Ia -
ztmd1r. 
Maretal Badoglio, Portsaid· 

den ge~ti 
Portsaid 30 (A.A.) - Mare§al Badog

lioyu getirmekte oian vapur Siivey§te 
oldugu gibi buraya geldigi zaman da 1-
taiyaniar tarafmdan seiamlanml§ ve 
mare~al aikl§lanmi§tlr. 

Habe,i.tanda bir memnuiyet 
Adis - Ababa 30 (AA.) - Mare§ai 

Graziani, k1ymetli madenier·in memi~ -
ket haricine c;1kanlmasm1 yasak etmi~
tir. 

Gizli bir Krzrlha~ kamp1 
Stokholm 30 (A.A.) - Adis - Ababa

dan bildirildigine gore, bir tayya~e, Do
loya 150 kilometro mesafede Hadikuom
bi dag1 yakmmda bir !sve9 ktz1lha91 
kamm ke$fetmi§tir. 

Romanyada bi.iyi.ik bir 
yangm 

Y apJld1g1 zaman pml pml gi.ilen med
reseye sonra sonra as1rlann rengi sinmege 
ba~ladi. Mermer, aslmda aristokrat bir 
ta~tir. 0 ancak tarihin koynunda ya§Jya 
ya~1ya asaletle§ir. Altr amn rengile Ak 
Medrese akhktan grilige gec;ti. Zaman 
denen sonsuz seylabeye gogiis gere gere 
olgunla§mak. Zaten dogu§unda kibar -
ken amlann giimii§imt1rak esmerligi onu 
oyle kat kat kibarla§tJTml§ ki ... 

DI§ardan, arka ve yan cephelerden 
baksan, bu iki kath medreseyi yontma 
ta§tan yaprlma tek kath ve ambanms1 
bir§ey samrsm. Mimaride pencere ve ke-
mer gibi bo~ yerlere «ac;1k» ; duvar gibi 
kapah hsrmlara «sagm> denir. Ac;1klar 
bo~. sagrrlar doludur. Bir yap1da bo~luk
lann dolulardan fazla olu§u hafiflik, ak
si de aguhk dogurur. Birinciden ne§' e, 
ikinciden hiiziin Glkiyor. Ko§kte pencere 
a<;1g1 Goktur, evde sag1r fazlala~1r. Sagm 
artu: Manastlr; daha arhr: Zindan; a
Gig! s1fna indir. Mezar! 

Ak Medresenin dl§J sag1r; altkatm 
pencereleri d1~tan ince mazgal yanklan 
gibi; iist katrn penclereleri de hie; ferah 
degil. F akat dr§ aleme kendini kap1yan 
bu sag1r yapmm ic;i? 1c;ine ziya c;ah orta· 
smdaki bo§luktan bir tufan gibi dokiil -
mii~ ve ~akrakhk bir tugyan gibi fikirdl
yor. Ak Medrese susan d1§la §akiyan ic;in 
muc1zes1. 

abidelerin bir kirmiglDI satm alamazs1mz. Bu sebeble, Haile Selaseyi, miitenek
Milletler medeniyetlerile vard1r. Onlan kiren seyahate mecbur etmek hususunda 
gostererek medeniyetimi gosteriyorum. verilen karar, baz1 endi~eleri teskin et -
Onlan bozmak kendi §erefimize kendi e- mi$tir. 

limizle sald1rmak degil de nedir~ Maamafih, bundan dolay1, vaziyette-

Bereket merdesenin ic;i oldugu gibi du- ki vehametin azalmr~ gibi goriinmedigini 
ruyor. Girince at nah §eklinde, U\; cephe- de ilave etmek laz1mdn. Binaenaleyh, 
li, murabbai iki kat. Alt kat beyzilikleri fa~ist matbuat, mutedil Tngiliz gazetele
keskin iic;: kemerle siislii. Ost kattaki ke- rinin kuiJandJgJ lisanda, kuvvetli bir en -
merler daha dairevi. Kemerlere verilen di$e hissedildigini kaydetmektedir. Ge -
bu ayn ~ekille bu iki kath murabba ayn ne Londradan verilen diger baz1 haber • 
iki yap! §eklinde goriiliiyor. Halbuki bu lere fo(ore, halihamdaki vaziyette mii • 
iki kath kemerlerin istinadlanm a§agrdan him dei>.isiklikler vukuu muhtemeldir. 
yukan ayni i§lemelerle birle§tiren olukla- Hatta, Ingiltereden Romaya, yanresmi 
rna uzam§lar o iki aynhga tek bir vahdet bir ~ahsiyetin, memuriveti mahsusa ile 
goriinii§ii vermi§. Kemerlere bak ayn, sii- gelece~i soylenmektedir. Bu rivayetlerin 
~u~I.ara bak bir; hem biri ikiye bol, hem hichirisi teyid edilmemektedir. 
tk1y1 birle§tir; ~e§idle tekin ahengi buna Bazr fn~iliz szazetelerinin, vaziyeti da-
derler. ha vak•ndan tetkik etmek iizere son giin-

Bu iic; cepheli k1smm ortasmdaki bo§· l~r?e Romaya gelmeleri hiisnii tefsir e
luk murabbai bir avludur. Avlunun orta- d1hyor. 
smda bir kuyu. 1ki yan cephenin i~inde D •• ----------
dorder oda. Deminki iki kath kemerler Un JU kararstzltklar 
odaJarm oniinde kar§Ihkh Ve aJth Ustlii o 

~~rer koridor te~kil ediyor. Avlunun iis- J ~inde yilzmekte 
tune rasthyan tavan k1sm1 ac;rk, medrese-

nin ic;inden di§anya degil goke baklyor- Devam ediyor 
sun. Y an pencerelerden gel en arahkh 
ziyalarla tepeden dokiilen ziya bollugu, 
fotograf atolyelerindeki I§Ik oyunlan gi
bi, binanm i11ini hem netlendirmi§, hem de 
I§Ikh golgelerde canlandmyor. Ziya §a· 
tarettir. Ak Medrese §ataret dolu. 

[Ba~makaleden devam] 

hasma olursa olsun elbirligine karar ve
rirlerse harb hailesi yerinden kimlldama
ga bile vakit bulam1yarak oldugu yerde 
soner gider. Sulhu seven ve istiyen mil
letler onun hesabma elbirligi etmege ka
rar vermi§ olduktan sonra harb isterse 
patlak vermek ciir' eti gostersin. Bu tak
dirde o yaman surette ezilerek nihayet 
b.u yolla be§eriyete en biiyiik nimet te§
kll edecek tecezzi kabul etmez sulhun ni
zamJ kurulmu§ olur. 

len tedbirleri almak iizere 'k~ h~'Zkl~ ge-
b I 1 u umete 

miiracaatte ulunmu~tur. 

Kudiiste veni hadiseler 
Londra 3.? (A.A.) - K:udiiste b'Id' _ 

rildigine gore Yahudi Univern't 1. 1. 

M. Ribbentrop lrlandaya gitti 
Londra 30 (A.A.) - Biiyiik ei<;i M. von 

Ribbentrop diin ak§am tayyare ile ~i -
mali iriandaya hareket etmi§tir. AI -
man biiyiik ei9isi orada bir hafta kadar 
Lord Londonderrynin misafiri olarak 
kalacakhr. 

Biikre§ 30 (A.A.) - Radauzi kamu -
nunda bir yangm ~lkml§ ve 12 saatte 
38 ev yanm1sbr. 

Paris grevi 

Kendini hep Roma ve Bizans eserle
rini tetkikle miikellef bilerek islam! eser
lere iivey gozle bakan Texier'nin bile 
hayran kald1g1 ve en son Albert Gabri
el'in «mimaride muvazene ve vuzuh san
atmm modeli» diye kiymetini ove ove 
yiiksek bir salahiyetle te§rih ettigi bu ha
rikulade yapmm biitiin d1~ glizelligi yal
mz ~imal cephesine ve methale verilmi§. 
Bir cephe, fakat pir cephe. Y apmm onii 
neye bu kadar siislii? Ciinkii ilme girecek
sin; ondeki 0 ha§met ilme hiirmettir. y a
pmm diger cepheleri neye diipdiiz ve ka-

Avludan birkac; kan§ yiiksekte, bina -
nm son k1smmJ, kesme ta§tan yaprlma iis
tuvani tavam geni§ bir koprii goziiniin 
altmdaki gerginlikle duran mescide ayir
mi§lar. Diiz hatta devam ve siikun, iis -
tuvani egrilikte yumu§akiik ·vard1r. Bu 
ayn §ekilli mescid, §akuli duru§lu murab
bai kisJmlara kar§I binamn ic;ine ayn bir 
hendese <;e§ni§inin giizelligini vermi§. Os
tuvanl ac;1khgm iki yamnda kubbeleri 
kiirevi iki ada: T avanr iki yan a§ag1 
inen mescidi o iki adanm kubbeleri 
tekrar iki yandan yukan kaldmyorlar. 
Mescidde riiku, odalarda klyam; mimar, 

Bizce diinya ve bilhassa Avrupa Ica. 
fiden c;ok fazla bir i:ilc;:ii ile karars1zhklar 
ic;inde yiizmii~ ve onun azami fenahk.
lanm gormii§tiir. Artrk sulhu seven ve 
istiyen kiic;iik biiyiik biitiin milletlerin bu 
karamzhk. c;amurundan c;1kacaklan za
man gelmi§tir. Ancak o zamand1r ki ha
la ortahg1 kaplamakta devam eden em
niyet buhramna bir nihayet vermek miim
kiin olabilecektir . 

d 'dd ti' b' s1 esmm civarm a §I e 1 1r tiifenk m d 
. I A b .. usa e -

mes1 o mu§ ve ra mutecavizler takib 
olunmu§Iardrr. Bu Arablardan b' . 

. . If! ya-
kalanabilrni§t·Ir. 

Hayfadan gelen haberlerde de §imal 
nuntakasmda karr§Ikhkiann Yeniden 
ba§Iadr~ teeyyiid etmektedir. Akabede 
Yap1Ian taharriyat esnasmda da til _ 
fenk musademesi olmu§ ve miitecaviz _ 
lerden biri olmii§ ve bir9ogu da yaralan
lnl§tlr. 

Kudiis 30 (A.A.) - Arabca gazeteier 
ii9 giinliik bir muhadenet grevi yaphk
larrndan, diin hi9bir tanesi inti§ar etme
lrli§tir. 

Meydaniara, arabca yaz1h resmi teb _ 
ligler as1Imr§tir. Hiikfunet, Arab dilin
de devamh bir gazete ne§retmek tasav
VUrundadlr. 

Paris 30 (A.A.) - 41 fabrika amele -
sinin grevi el'an devam etmektedir: Bu
giin yaptlacak gorii§meler vaziyeh her 
haide aydmiatacakhr. 

YlYI rm lUI rrca<SJo n ------,..-..,,. 

. ..1.. 
• 

0 

yap1ya namaz k1ldmyor! 

Mesciddeki iistuvani tavamn arka r;iz
gisini yanm claire §eklinde c;evirerek ge -
rilen en dibdeki duvann ortasmda isti -
h1ktitli, emekli, biitiin c;evresi mermer iis
tiinde <<Ayetelkiirsi>> ile i§lenmi§ nefis 
mihrab. Mihrabm oniinde durup methale 
dogru, methalin oniinde durup mihraba 
dogru bak, bir medrese degil kiic;iik bir 
saraydasm. 

~..,:~ 

Bursa, Edirne, lstanbul gibi biiyiik 
b1r devlet istikran ic;inde abideler yarat
mak; peki, fa kat N igde abideleri: Tiir -
beyi yaphrtan Prensesin babasm1 Aksa
rayda oldiirdiiler. Sungur camiinin ya -
plld1g1 zaman, Anadolu 1Ihaniler elinde 
b1r tekne gibi c;alkamyordu. Ak Medre -
seyi yaphran Karamanoglu Ali Bey de 
karde§i Mehmed Bey gibi kac; defa esir, 
kac; defa asi ve kac; defa maglubdur. Bii
tiin bu !;alkanular ~inde o abideleri u-

YUNUS NADI 
••• 

Y akalanan ka~ak~dar ve 
ka~ak e§ya 

Ankara 30 (A.A.) - Gec;en bir hafta 
i<;inde giimriik muhafaza orgiitii, iki 6-
lii, biri yaralr, 51 kac;ak~1, 1959 kilo 
giimriik ka9ag1, 842 kilo inhisar ka9ag1, 
2521 defter sigara ka~dt, 1 kilo 758 
gram esrar, 9 aitm lira, 72 ka~ak~1 hay
vanr eie gec;irmi§tir. 

s1l yaphrdilar? Yrkmhlar ic;:inde bile ya
raticrhgmi unutm1yan bir ruhumuz olu§u: 
0 abidelerin en derin bir k1ymeti de am
larm otesinden bunu soyleyip durmala -
ndu. 

ISMAIL IIA8JB 
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RADYO 
' . 

( Bu ak~amki program) 

-- - J ( YENi ESERLER ) 

l Ku~uk Seven kad1nlar Fizik Nazariyeieri Ateyhinde 
Hlklye cFlzlk Nazarlyelerl Aleyhinde~ admda 

meraklt blr eser 1;1knu~t1r. Muhteviyatl \\::================== Suad Dervi, ~?unlardtr: Kfllnatm yekpare ve namiite-
Onu birka(; gtindiir pek dalgm gorii -

yordu. Kendisinden b1km1§ gibi bir bali 
vardl. Acaba ne olmu§tu? Eve geldigi 
zaman pek surath idi. Yalmz gazetele -
rini okuyor, sigarasm1 ic;iyor ve bol bol 
oksiirtiyordu. 

Selma onun bu halini gordiik!;e sinir
leniyor: cSevmiyor efendim, beni sev -
miyor arhk• diye dii§iiniiyordu. Ve son
ra ic;ini c;ekerek: cBenden b1ktl• diye 
nave ediyordu. 

Selma otuz iki ya§mda ve c;ok tecrti -
beli bir kadmd1. ilk kocas1 alan gene 
doktor da kendisini bOyle derin bir 
a§kla sevdigini soyliyerek alml§h. tki 
ay pek mes'ud ya§ami§lar, sonra kocas1: 

cHastalanmla me§guliim• diyerek 
kendisini ihmal etmi§ ve nihayet tic;iin
cii senede bu ihmale tahammiil edemi -
yen Selma ondan bo§anmi§h. ikinci ko
casi olan zengin miiteahhid de kendi -
sini evlenmeden evvel sever goriinmii~
tii. Evlendikten sonra daha be§ ay sii -
ren bu §iddetli a§k, be§ aym nihaye -
tinde" hafiflemi§ ve bir giin Selma ko -
casmm bir ba§ka kadlnla alan miinase
betini ogrenince 0 zenginligi terketmi§ 
ve annesinin evine avdet etmi§ti. 

~~ ~ 

Mahmud kendisini gordiigii zaman ilk 
kocalan gibi birdenbire ate§lenmemi§ti. 
Selmaya kaq1, yava§ yava§ a~aka duy
IDU§ ve alaka gostermi§ti ve izdivaclarl 
ilk tesadiiflerinin sekizinci ayrnda ol -
mU§tu. 

Evlendikleri giin kocalarm en R§lkl 
gibi goriinmiyen Mahm~d~ ~~a~~eti 
ve kadma kar~ alan du§kunlugu ~ -
den giine artrm§tl. Dordiincii aym n~a
yetinde ilk sempati, c;1lgm bir a§ka don
mii§tii. 0 kadar (;Ilgm bir a§k ki Sel -
manm biitiin sadakat ve muhabbetine 
ragmen bu a§k bir de miithi§ bir kls -
klnchk dogurmu§tU. Mah~ud kanSl~ 
deli gibi seven, knduz gib1 Ioskanan brr 
koca idi. 

Selma obiir kocalarmm ihmalinden 
ve Iakaydisinden sonra kendisile bu 
kadar me§gul alan, boyle seven ve bu 
kadar ktskanan bir koca bulmaktan bah 
tiyard1. 

Bunun ic;in Mahmudun yapbg1 §Uur
suz ve mantlkSlz sahnelerin hepsine se
ve seve katlamyordu. Mahmudla soka
ga c;1ksalar sa~a sola bakmaga m_e~un 
degildi. Kazara gozii bir tarafa ili§Se 
kocasl hemen kopiiriir, oyle bir kavga 
c;1karrrd1 ki, gezintilerini ~?r1da b~a -
k1rlar, aghya, s1zhya eve donerlerd1. 

Balolarda dans etmesi, dostlarma c;a
ya gitmesi hepsi hirer hadise idi. . 

Mesela bir ak§am bir arkada§ ev~n~e
ki poker partisini seyrederken Ad1l lS
minde bir gene adamm yamnda otur : 
dugu i-;in kocast birdenbire elindek1 
kagtdlan masaya vurunca yerinden 
kalkmi§ ve oyunu yarrm b1rakarak ka
nsmm kolundan tutup salondan ve o 
evden adeta kac;Irmi§h, ev sahiblerine 
de yegane bahane olarak ta: cBa§Im 
tuttu. demi§ti. 

0 geee evde ne miithi§ bir kavga yap
mi§lardl. Selmay1 kollarmdan :utarak 
tartaklamt§, dovmekten bet~r. b1~ ~-ale 
getirmi§, nihayet itince sed1rU: ustune 
f1rlatlp atml§tl. Hem de ag1r lak1rd11ar 
soylemi§ti. Fakat Selma biitiin bunlar
dan mti§teki degildi. Onun en -;ok kork
tugu §ey sevilmemekti. Mahmud tara -
fmdan arhk sevilmemek.. 6teki koea -
Ian gibi Mahmudun da kendisinden b1k
t1gma §ahid olmak. 

Dort giindtir Selma onu boyle dalgm 
ve kendisine kar§l lakayd gordiikc;e a
ralarmda gec;en k1skmehk sahnelerini 
biiyiik bir hasretle hatrrhyor: ~Bu da 
art1k benden b1ktl• diye esef ed1yordu. 

Fakat kocasmdan aynlmaga karar 
vermeden evevl onun muhabbetini tee
rUbe etmege ihtiyac1 vardl. Bunun i~,;in 
de yegane -;are onun klskanchk tarafm1 
denemekti. 

Fakat o o kadar dalgm bir halde idi 
ki Selma~m iltizamla yaphg1 birc;ok 
e~arengiz hareketlerin kat'iyyen far -
klna varm1yordu. 

Bir giin ona Selma: cCanm s1klhy?r, 
nen var?• diye sormw~tu. Ve o kend1 -
sine: ci§lerim bozuk• cevabm1 ver -
mi§ti. Bozuk i§ler! Fazla me§guliyet, 
r,;all§mak mecburiyeti, bunl~rr hep b1~~n 
koealarm kanlarmdan uzak kalmak !Ifill 
ce::c:_-

Besi k1rk iki gece 
«.Camhuriyet» in zab1ta romanu67 

Yazan: Charles de Richter 
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udric Lacynin aldlgl haberin biitiin 

Londrada ni~;in derin bir heyecana sebeb 
oldugu kolayca anla§Jhr. Havadis barut 
serpintisi gibi Citeden en kenar mahalle
lere kadar §ehrin kalbine dokiilmii§, ktsa 
bir zaman sonra kibar kuliiblerinden halk 
meyhanelerine kadar her yerde biitlin 
mlikaleme mevzuunu o te§kil eder olmu§· 
tu. 

Birinci defa olarak bir kadm mah • 
pus, heniiz teferruatJ bilinmiyen bir hile 
yolile hapisaneden ka<;ml§ ve daha garibi 
hapisane miidiirii tarafmdan, bizzat ka
plya kadar gi:itiirliliip ugurlanrnl§h. 

Hadise, Fransada ge~en baz1 politika 
ti.ia......... 111 prdiyaulanDl zarafe -
tile teshir eden bir ha!cl partisi §efinin fi-

gosterdikleri bahaneler degil miydi? 
Yeni evlenmi§ bir kocanm kar1smm ya
nmdan r,;ah§mak mecburiyetile aynld1g1 
be§eriyetin izdivac tarihinde kaydedil -
mi§ midir? 

Selma ir;in yeniden terkedilmek kor -
kusu miithi§ bir evham haline girmi§ti. 
Kocasmm hakikaten i§leri yiiziinden mi, 
yoksa kendisinden b1khgr ic;in mi boyle 
suratsiZla§hgmi anlamasr lazrmd1. 

Bunun ir;in yegane -;are, onun kls -
kanchgm1 ufak tefek §eylerle degil, 
adamakllh bir surette tahrik etme -
liydi. 

Sah ak§amt i§ten diindiigu zaman 
Mahmud evde bir mektub buldu: 

cKocaelglm! 
Bu ak§am biraz ger,; gelirsem merak 

etme, bir arkada§la sinemaya. gidiyo -
rum.• 

Selma 

nahl blr eslr kiitleslnden !baret oldugu ve 
giine~le yJ!dJzlarm ai1;trllklan bu namiite
nahl esir dahlllnde hacmen her tarafa ya
yllmak suretlle haU miivazenede bulunduk. 
lar1, umuml cazlbenln yoklugu, arzm cez. 
betmek lktidan olmad1g1, atom ve elektron 
nazariyelerinln hayale miistenld oldugu ve 
seyyal blr kiitleden !baret olan elektrigin 
sulb blr zerre glbi ciiz'ii ferd hallnde bu
lunmasmm imkanslzllgt, hararetin esir 
kayna§masr ve zlyanm da eslr dalgalan ol
dugunun maddi deUllerle izahl, elektrigin 
eslrden !baret oldugu, esirln ai1;rrhgml lle
sab etmek ve salre. 

Eseri; l~lndeklleri anlamak lstiyen bii • 
tiin meraklllara tavsiye ederiz. Kltabm.lar
da bulunur. 

VARLIK 
Edebiyat ve fikir mecmuas1 Varhgm 1 

hazlran tarlhl! 70 Inc! say1s1 Ya§ar Nab!, 
Vasfi Mahlr, Cevdet Ku{fret, Fiiruzan Sel. 
~;uk, Re~ad Cemal, Cemil Sena, Silreyya 
Samlzade, Behle Enver, Sabahaddin Ali 
ve Nahld S1rrmm makale, hlkaye ve ~iir
lerlle ~JkmJ~tJr. Tavslye ederiz. 

MODAALBOMO 

Ziraat Bankas1 iizerinde 
objektif bir etiid 

Kredi •• 
teVZII 

-3- [~] 

Ziraat Bankasmm (ferdiyetc;i) bir (zirai sat!~ kooperatifleri) nin teesslis ve 
meslekle renc;pere yapacaib dogrudan inki~afile tamarnen ternin olunabilir. 
dogruya kredi -hususi mahiyetteki tesirin- F akat memleket mahsuliiniin haric pi
den sarfmazar· sermaye kuvvetinin kifa- yasalardaki revacm1 temin edecek esba
yet hududunu a~amaz. bm ihzanna aid krediler bir kere taalluk 

Bankanm sermayesi yiizmilyonlara da ettigi madde ile, bir kere de aid oldugu 
iblag edilmis olsa bu ~ekildeki bir kredi- i§teki emniyet itibarile verilrnesi pek nazik 
nin neticeleri ~ahsi ve hususi rnenfaatler bir i~tir. Memleketmizin ihrac ettigi mad
c;en;evesi ic;inde kiic;iiliir... Binaenaleyh de ile, bir kere de aid oldugu isteki emni
Ziraat Bankasmm yapacag1 i~ler miite- yet itibarile verilmesi pek nazik bir istir. 

Bir arkada§la? Bu arkada§ ta kimdi? Her nfulhasmda blr tekemmiil g6steren kasif bir tarzda yalmz bir hususa tevcih Memleketimizin ihrac ettigi emtiadan 
i§leri hakikaten bozuk giden ve bun- Moda Albiimii miiteactdld renkli sahifelerl, edilecek olursa kredi ihtiyacmda alan herhangi birinin ihracatma anz olan kii-

d d I k · · 1· 1 M h ud se~me elbise modellerl, giizelllge, dlkl~e. 
an ° ayl c;o smlr 1 0 an a m ' ell§lne ve modaya aid yazJ!arla her kadml rnuhtelif zirai miiesseseler arasmdaki mu- c;iik bir fas1lada miistahsil biiyiik bir fiat 

kansml evde bulamaymea ve boyle 9ok yakmdan alakadar etmektedlr. Hazl - vaz.eneyi yahud mliesses tedaviil ve teda- sukutile sars1lmaktadtr. (bir arkada•la sinemaya gittigini) mek- 1 1 tl 
tubundan O··Yg"reni·nce "Ok fena bi"r hale ran saylsl o gun ve dolgun miinder ca a hiil nizamml bozar... Bu sarsmh c;iftc;ide -Ziraat Bankasmm ,.. t;tkrnJ~?ttr. Kadm okurlanmiZa tavsiye ede- f 
gelmi§ti. riz. Bu sebebledir ki Ziraat Bankasmm erdiyetc;i sistemle yaptig1 kredinin feyiz-

Odamn ir,;inde degil, btitiin aparhma- kredi i§lerinde birbirini himaye eden lerini silecek mahiyette tesir yapar. 
nm ic;inde geni§ arumlarla dola§lyor; , Almanca ogrenmek veya birbirine dayanan mesleklerin Bundan evvel Bulgaristan Ziraat 
e§yalarm yerlerini §iddetle degi§tiri - istiyenlere ve zlimrelerin arasmdaki ahengi, ra - Bankast Cekoslovakyadan ziraat aletleri 
yor. Oraya buraya savuruyordu. Frans1zca konu§an gene bir Alman fel- btay1, alakay1 son dereceye kadar arhr- almak suretile miistahsil elinde kaimi§ 

Saat sekiz buc;uk, dokuz, dokuz bu - sefe ve edebiyat profesorii ALMANCA malr. gayeleri giitmek gerektir. Bu gibi tiitiinleri ihrac edebilmek imkamm bul • 
~uk, on oluyordu. Selma meydanda ve ingilizce dersleri vermektedir. Ba • haller gosterdikleri tenevvli ve haiz ol - mu~tur. 
yoktu!. kalorya imtihamna hususi surette ha - duklan muhtelif mahiyetler itibarile kai- Kendi Ziraat BankamlZin boyle i~lere, Ne olmu§tu bu kadma?.. b" 1 ) 

ztrlar. Kat'l ve seri tedris metodu. Fiat deler halinde tes 1t o unamaz ar ... Buna bu kadar yakmdan miidahalesinin nekaBu ne cesaretti yarebbi!. 
k · mutedildir. misal olarak Ziraat Bankasmm Erzu- dar dogv ru olabi"Ieceg"I. tetkike •ayan ol -Bir ar ada§la smemaya gitmek ve • 

gee; kalmak!.. Hay1r, 0 biitiin bunlara Gazetemiz vasttasile profesor M. M. rumda -bundan evvel- tecriibesine ba$la- makla beraber bir tak1m ihtiyaclanm ha-
tahammtil edecek bir koca degildi. adresine miiracaat. d1g1 bir kredi sistemini zikredecegiz: ricden tedarike mecbur alan Tiirk mlis-
Selma kim bilir nerede idi?. Kimlerle .iiiiiiiiiiiiiii;---;;~;:;:::;::--;;;;;;;iiiiji Ziraat Bankas1 orada -bir yag imalat- tahsilinin bunla.n kendi mahsuliiniin ayni-
beraberdi. Onun boyle ihanetine biraz ( • R. Pekerin hanesine siit vermek §artile- hayvan sa- le i:idemesi nazariyesine uyarak Ziraat 
da kendisi sebeb degil midi? Kac; giin- inkdab Dersleri hiblerine kredi yapm1~hr. • Bankasmm bu i~te iki tarafh bir kredi 
diir onu tamamile terketmemi~ midi? lrnalathane sahibi yaptlgl yag ve pey- oyunu oynamas1 imkam gozi:iniine geti-

Saat on hire dog·ru apartlmanm oniin- Ankara ve Istanbul Oniver· . 1 . z· B k . t I' "I b"J· 
P k mr en naat an asmm emnne es 1m n e 1 1r. de bir otomobil durdu. Mahmud balko- sitelerinde R. e erin verdigi B 

ve sevkeylemeg"i kabul eylemi~tir. u vee;- Gerri konten)· an usuliiniin tatbik edil-na f1rlad1. Bu bir taksi idi. Dikkatle ba- lnk1lab derslerinde tutulan ta- " 
hile temin olunan rotatif kredi ile: mesinin umumi noktai nazardan temin et-klyordu. lebe notlan, gozden ge~iril -

Evvela taksiden bir erkek atlamt§h, dikten sonra ULUS Baalme • A - Ziraat Bankasmdan ayrt ayn tigi bu maksad1 daha dar bir surette mii-
elini uzatlyordu ve bir kadm eli kap1dan b kredi istemek mecburiyetinde bulunan taleaya hacet olmadtgl dii~iiniilebilirse 

vince kitab halinde aa1lm1f - h b" d k d · · · I h 1,;1k1yordu .. Mahmud bag1racaktl. <;iinkii iki ziimrenin bu ihtiyaclan da a az 1r e yu an a arzethgmuz mese e rna su -
bu elin arkasmdan <;1kan kadm, kendi hr. l24 aayfa tutan eaer, yal - kuvvetle temin edilebilmi~. liinii haric pazara arzla, muhtac oldugu 
kariSl idi. DIZ baama maarafi kar,Ihgl o- B _ Bir katagoride dahil olan hay - ~eylerden kemmiyet ve keyfiyetini beyan 

*** larak her yerde ON KURU$A van sahibleri ve imalathane sahibi arasm- ettiklerinin verilmesi talebinde bulunmak-
Balkondan siiratle c;ekildi. Adeta ko - •i'aitiiliilmiiiiakiiitiaidlilrii.••••••••' daki baghhk temin olunmu&. tan ibaret bir sistemdir ki bunun da ziral 

§arak apartlman kaplSlna gitti. Maksa- C _ Ziraat Bankasl iki tara£ arasm- sah~ kooperatifleri ve bundan sonra mu-
d! hemen a§agl inip, 0 herifi g~rtlag-In - i I a n da nazlm vaziyeti alml~tlr. Filhakika ayyen maddelerin istihlak kooperatifleri 
dan yakalamak ve ikisini de hemen o- k 1 d - · kA b 1 b"l" 

1 gerek 1"malathane sahibinin slit fiahm k1r- ana m an 1crasma 1m an u una 1 n. rada parc;alamaktl. 10/30 metro mikabt kullamlmt§ ka tp S h ld z· B k d • d 
d mak, gerek hayvan Sahl.b1"n1"n siit verme - . u a e traat an asmm ogru an Fakat o daha ilk merdivenin sonunda kerestesi aranmakta u. k l 

mek Veya fl.at yukseltmek aibi •ahsi men- dogruya olmtyan redi i~ erinde Mtl ve iken sokak kap1s1 a-;1ld1 ve kapand1... Miiracaat: Cagaloglu Nuruosmaniye " ' 1 1 d h 
Kans1 i~eri girmi§ti. caddesi 19 Dr. Osman §lerefettin. faat temayiillerinin tesirile mamulatm sa- istih ak kooperatif erinin yar 1mmm a-

*** ll• fiatina miiessir alan rnaliyetin ya bir ricinde yapacag! i~ olmadigi anla~1hr. 
Onunla ikinci katta kar§ila§hlar. 
Bej bir manto giyiyordu.. Nekadar 

gtizel ve parfiime idi.. Gozlerindeki ve 
ytiziindeki mes'ud manamn bir rol ol
dugunu anhyamad1. Zaten anlamaga 
vakit te kalmaml§h. <;iinkii onunla kar
§lla§lr kar§lla§maz hic;bir sual sormaga 
ltizum gormeden gene kadmm yiiziine 
§iddetli bir tokat indirmi§ti. 

Bundan sonra gene stiratle merdiven
lerden a§agl ko§tu. Kapl)'l a-;hg1 zaman, 
otomobil r,;oktan uzakla§ml§ bulunuyor
du. Sokak tenha idi. 

Saat 2 • 3. • 1 1 b 
tarafm ya diger tarafm zaranna badi mdi, kredi tevziinde iic; ki:i~e i ir c;er-

i§itmege, dayak yemege raz1 idi ve §iip
hesiz bu muhabbetin zevkini tatmak 
i~in de bu gidi§le sabaha kadar dayak 
yiyecekti. 

Fakat telefon imdadma yeti§ti. 1c;eri 
odadan ae1 ac1 oten telefon. K1skane 
koea telefona ko§tU. 

- Allo, allo, kimsiniz? 
- Oras1 neresi? 
- Ben Mahmud. 
- Mahmud, sen misin? .. Ben As1m. 
- As1m m1? .. Ne istiyorsun? 

olacak bir miktar gi:isterecegi tabil idi. Bu c;eve ic;inde bulunan Ziraat Bankasmm 
te~ebbiis ilk prensiplerin tatbikmdan sar- muayyen kaidelere raptolunacak faaliye
fmazar edilmesi neticesi olarak devam linin bir metod altmda yiiriitiilmesi, bu 
etmemi§se de buna makis ve muadil mliesseseden beklenilen ver1m1 almaga 

d b. b" · · h" d k l k vanr. Ve ondan, bundan fazlasml da is-tarz a 1r mm 1maye e ece mes e 
kombinezonlan yapmak Ziraat Banka- tememek iktJza eder. 
smm da.r ferdiyetc;i kredinin yanmda ge- Ziraat Bankasmm ic;inde bulundugu 
ni~ ferdiyetc;i kredi ile faaliyetini biraz mesai §artlan da nazan dikkate ahnrna -
daha inki~af ettirebilecegini gosterir. ga §:lyandu. 

Maamafih Ziraat Bankasmm yapaca- Bu miiesseseye mutlakiyet devirlerinde 

IsTANBUL: 
12,30 muhtelif plaklar ve halk mu.sikl ~ 

si - 18 dans musikisi (plak) - 18,30 cAm. .. 
basad6n den nakil, varyete mu.slklsl-19,45 
haberler _ 20 gitar ve mandolin (plak) -. 
20,30 stiidyo orkestralan - 21,30 son haber• 
Ier. 

Saat 22 den sonra Anadolu AJansJ.IUii 
gazetelere mahsus havadls servlsl verlle• 
cektlr. 

BUDAPEI?TE: 
19,25 Macar - italyan futbol m~mm 

nakli _ 20,25 Macar §arkllarl - 21,05 plyes. 
23,15 opera orkestras1 - 24,35 cazband ta• 
Irnm. 

BUKREI]: 
18,05 orkestra konseri • 19,25 kii~;iik or • 

kestra konserl _ 20,25 konser - 21,10 piyes-t 
22,10 koro konserl - 23 §an olarak ope. 
retlerden par~;alar. 

VAR§OVA: 
19,35 kii~iik orkestra - 20,30 kar1~1k ya

Yln • 22,05 eglencell yaytn - 22,35 koro kon· 
serl - 23,35 dans havalan - 24,35 gramo
fon. 

PRAG: 
17,05 haf!f muslkl ve kar1~1k yaym.18,55 

radyo orkestrast _ 20,55 a.skeri muslkl • 
21,05 Org ve keman konseri - 21,40 plyes .. 
22,05 cSattlmtl? Ni~anl!:. operasmdan par. 
~;alar - 23,40 mu.slkl. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece n6be~l olan eczaneler ~unlardll'( 
istanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda (Ziya Nuri) , Alemdarda (Srrrl 

Raslm), BakJrk6yde (Merkez), Beyaz1dda 
(Belkls), Emln6niinde (A. Minasyan), Fe
nerde (Emllyadi), Karagiimriikte (Suad), 
Kii~iikpazarda (Hasan Huli'lsi), Samatya, 
Kocamustafapa§ada (Rldvan), ~ehreml· 
ninde (Nltzlm), !]ehzadeba.5mda (ismall 
Hakki) . 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galatada <Hllal), Haskoyde (Halk), Ka• 

s1mpa~ada <Merkez), Sar1yerde (Osman), 
~~~!Ide (~1~11). Takslmde (Galatasaray), 
<Vinkopulo). 

Uskiidar, Kadtk6y ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (f?inasl), Heybellde (Ta -

na~J. Kad1k6y, Pazaryoluncta (Rifat), Mo. 
dada (S!hhat), Uskiidar, iskeleba~mda 
(Merkez). 

Greta Garbo - Frederic March 

2 -Brodvay Melodi 
Robert Taylor- Bleanor Povel 

Yaz fiatlar1: 20·25 • 35 
kuru~ 

Hamil}: Melek ve Ipek sinema
larl kuponlarmm ke~idesinde kaza
nanlarm hediyelerini almak iizere 

I MELEK sinemaama miiracaatleri. 

SAMtYE SALAHOR 

*** Husm1 alam1yan koea, gene ayni hid-

As1m kayinbiraderi idi. Ablam demin 
takside c;antasm1 unutmu§.. Merak et -
mesin, diye telefon ediyorum. Yarm 
anneme adam yollay1p ald1rsm. 

g1 kredilerin ferdl veya meslekl bir ~ekilde (Maarif Nezareti), (T urku muabir), 
kalmas1 ya§adlglmtz devrin ihtiyac gi:is- (Muhacirin idaresi piyangosu), (Ayni- ve 
terdigi zirai kredinin verilmernesi takdi - ziibeyde cem'i ianat), (T e~hizall aske - ~OKRO tiNKAL 

detle merdivenleri !Jlktl ve ikinei kat 
merdivenlerin iisttinde Selmay1 buldu. 
~apkas1 yana devrilmi§ti. Kendisi de 

bir basamag-In iizerinde oturuyordu. 
Tokatm §iddetile k12arm1§ yanag-Im u
gu§turuyordu ve can aciSmdan gozle -
rinden ya§lar akarken kalbi rahat ve 
sakindi. 

Mahmud onu kolundan tutarak mer
divenlerden adeta stiriikliyerek aparh
mana soktu: 

- Yamndaki erkak kimdi? 
Gene kadm sesini !J!karmwyrdu. 
- Sana yanmdaki erkek kimdir, di -

yo rum. 
Tokatlar, tokatlan takib ediyordu. 
Selma h1-;klnrken nekadar mes'uddu. 
cYarebbi beni nekadar seviyor .• 
- Sana yanmdaki delikanh kimdir 

diye soruyorum. 
Cevab vermiyordu. Onun muhabbe -

tinden emin olunc1ya kadar fena soz 

ranm hatulatml§h. 
F akat, F ransada ba§anlmasile ingil • 

terede de §i:ihret kazanan bu hadisenin bu
rada da muvaffak olu§u az §a§kmhk u
yandrrmadJ. 

Her§eyden evvel boyle bir vak' anm, 
hapisane miidiiriiniin de ciirme ortak ol
masmdan ba§ka suretle vukuuna imkan 
verilemedi. Lakin biitiin gazeteler tara • 
fmdan yazthp resimleri de ne§redilen 
kefalete bagh tahliye emri o derece mun
tazam ve kanuni ~ekilde hamlanmt~tl ki 
hapisane miidiiriiniin biitiin manasile ma
sumiyetini ortaya koyuyordu. 

Bu sefer ba~ka bir mes'ul aramaga 
giri§ildi ve miinakkidler sebeb olarak c;ok 
az para verilen memurlann ahlaki zafile 
hiikumette komiinist tesirlerini ileri siirdii
ler. 

Ertesi giinli Dahi!iye Nazmnm oda -
smda, Sir Basil Hampton, Adliye Na -
zm Mr. Charles Cambden ve hususi ka
tibile Scotland Y ardm iki rniidiiriinden 
miirekkeb bir meclis topland1. lc;tima 
Mr. Cambdenin talebi iizerine yapiimi§I!. 
Smm gizli tutulmu~ olmasma ragmen d1-

- Te§ekkiir ederim .. Demin onu eve 
getiren sen midin? 

- Elbet te bendim. Beraber sinema -
ya gittik. Bana danlmadm ya? 

- Yook .. Camm. 
Telefonu kapad1. <;1lg1n bir sevinc 

ic;inde biti§ik odaya ko§tu. 
Kansr aghyordu: 
- Selma!.. 

- Selma .. Beni affedecek mis.in? 

Selma onu c;oktan affetmi§ti. Ve se -
vincden boynuna sanlmamak ic;in ken
disini cebirle tutuyordu. 

~~IJ!o 

Ne suretle olursa olsun seven kadm -
lar, daima sevildiklerinin kendilerine 
ispat edilmesini isterler. 

SUAD DERVl$ 

§anda, Adliye N azmnm istifa etmi§ veya 
etmek iizere oldugu rivayeti dola~tyor • 
du. 

Gazete muhbirleri saat ona dogru, 
Miss Thaissa Straffordun avukatt 
Sir Chauncey Rudens K. C. iin ve birkac; 
dakika sonra da onun baro arkada§l Sir 
John Burton K. C. in de ic;timaa geldik
lerini gordiiler. 

Simdiye kadar cereyan eden hadiseye 
tamamen yabanct alan Sir ]ohn Burto
nun geli§i, toplanhda muvaffakiyetle oy
myabilecegi roliin ne olacag1 sualile bii
tiin tahminleri altiist etmi§ti. 

Baronun bu iki me§hur avukah derhal 
N azmn odasma gi:itiiriildii ve konferans 
miizakerelere ba§ladi. 

Dahiliye N azm soz alarak Sir W alte
rin katlile biten hadisenin ba~lang1cm1 
hahrlathktan sonra dedi ki: 

- 1mdi, takdir etmekten kendimizi 
alamad!glmtz bir ciir' et darbesile, Miss 
Thaissa Strafford, bugiin elimizden ka
~IP hiirriyetine kavu~mu~ bulunuyor; e
ger aman ve zaman vermeden onu yaka
hyamazsak zaten Miss Thaissanm tara-

rinde umumi bak1mdan bir menfaat te - riye vergisi) .. ilah .. gibi devlet mliessesa- Evlenmi,Ierdir. 
min eylemez... tma veya husus! i§lere aid bir talom vazi- Istanbul 30/5/936 

Y a§adlgimlZ devrin ihtiyac gi:isterdigi feler yiikletilmi§ti.. Her birisi ayn bir ~:=~~=~~~~~~~~~! 
ziral kredi iki noktai nazardan tetkik o - dikkat sarfm1 istiyen, ayn bu me§guliye- • 
lunabilir: ti, bir mes 'uliyeti mucib olan bu i§lerin 

I - Dahill piyasada mutava~s1tm kar- kadrosunda Ziraat Bankasmm as1l vazi
&lSlnda aciz vaziyette olan mlistahsilin fesini te§kil eden (zirai kredi i&leri) ara
mahsuliinii himaye etmek. bk bulundukc;a i§tigal edilebilen bir§ey 

2 - Memleket mahsullinlin haric pi- olmu§ kalml§ll ... 
yasalarda revacma miiessir alan tedabiri Ziraat Bankasmm as1l mevzuunu te&-
ittihaz eylemek. kil eden zira! kredi i§lerile geni~ geni§ 

Bu iki maksadm teminine matuf olan me§gul olabilmesi ve bu i§lerde ihtisasm1 
ve kredi sahasmda bulunan faaliyet iki arhrabilmesi ic;in munzam vazifelerden 
gaye giider ki bunlarm birisi «fiat» dige- tecrid edilmesi en biiyiik ~arthr. 
ri «miktar» d1r. Mesela bugday mubayaas1 i~leri mahi-

Dahili piyasalarda miistahsili mutavas- yeti itibarile zirai bir ili ise de zirai kredi 
Sltm elinde aciz vaziyette bJrakmamak ile hie; miinasebeti olmiyan, ve Ziraat 
Ziraat Bankasmm yardtmma giivenen Bankastm kendi is sahas1 haricine c;Ika -

[• J Blrincl ve !kine! yaz1lar 7 ve 13 rna- ran bir me§guliyettir. Bunun ayn bir ida-
YIS tarihli saytlarun.J2l::la QlkmJ~?tlr. re §ekline konulmasmdaki biitiin mahzur-

fm1 iltizam ettigimiz ti:ihmetile c;oktan 
bar bar bag1ran sol cenah gazetelerini 
kamilen aleyhimizde bulacaglz ve yarm 
bizi mahpusun ka<;masm1 temin etmekle 
de itham edecekler. 

Bu miicadelede Miss Thaissa Straf -
ford yalmz olsayd1 hie; korkmazd1m; 
~iinkii gene kiZ biitiin zekasma ragmen 
polis te~kilat1m1zla boy iilc;ii§mege muk
tedir degildir. F akat onun etrafmda, he
niiz bizim tammaga muvaffak olamad!gl
miz oyle bir yardlm kadrosu var ki ha
diselerin cereyam boyunca Miss Thais
saya miitemadiyen muzaheret etmi~tir. 

hte bunun i<;indir ki bugiin sizi bura
da toplanmaga davet ettim. Simdi vazi
yeti mceden inceye tetkik ederek bilme
digimiz esraq aydmlatmaga ve halen ah
nan neticelere gore plammtzt haztrlamaga 
c;ah~acag1z. Adliye Nazm Mr. Cambden 
bize vak' alan bir daha tekrar edecek -
tir. Zaten diin gece onun odas1 son ha
diseye sahne te~kil etmi§ti. 

Mr. Cambden ahlak meseleleri iize -

bir zatt1. Bir miiddettir de kadm hapisa
nelerinde tslahat yap1lmas1 hususundaki 
miicadelelerile §i:ihret bulmu§tu. 

Adliye Nazm siize ba§lamak iizere a
yaga kalkh. Kollan gogsiinde <;aprazlan
mi~ -bu onun her zamanki tavnyd1- etra
fa bir goz ath, ve rnahzun bir sesle hika
yesine devam etti. 

Si:izlerinden anla§Ihyordu ki hadiseden 
bir giin evvel, saat iic;e dogru Sir ] ohn 
Burton K. C. nin ziyaretini kabul etmi§
ti. Sir ] ohn Burton ondan s1hhi vaziyeti 
derhal serbest b1raktlrnay1 icab ettiren 
bir mii§lerisinin kefalet altmda tahliye e
dilmesini istemek i~in gelmi§ti. Bu tedbi
rin muvaf1k olup olmadJgt iizerine mii -
naka§alar yapml§; lakin neticede talebi 
kabul etmi~ti. Bundan ba§ka Sir Burton 
K. C. ye laz1m gelen her§eyi yapacag1 
vadinde bulunrnu$ ve kefalet i<;in matlub 
olan para ile beraber saat di:irdde gelme
,jni de tenbih etmi$ti. 

Muamele ic;:in katibine muayyen emir-

rinde kendi prensiplerine titizce sadaka- leri verdikten sonra kadm hapisanesinin 
tile tamlmt~. daima magmum goriinen 1slahma dair eserini tetkik ederek Sir 

lar bu i§i Ziraat Bankasma yiikletmekle 
bu Bankay1 as1l vazifesini ifa etmek hu
susunda felce ugratmakhr ... 

Bu yaz1mm hatemesinde Ziraat Ban -
kas1 rnemlekette otuz milyon lira gibi top
lu bir sermaye sahibi olmakla Taut pu • 
issont addedilmemek, her i~i gormege, 
her yiikii kaldmn.aga kadir samlmamak 
laz1md1r. 

Eger onun ic;in bir «sav ve faaliyet 
hacmi» kabul olunmazsa mal kredi i~le
rinin miihmel ve noksan bir rnecra takib 
ctmesini tabii gorrnelidir. 

Halbuki ziral kredinin tensiki, tevzii, 
hiisnii idaresi memleketin ve milletin re
fahJ namma en biiyiik i$tir. 

John Burtonun avdetini beklerken Dow
ning Street (ba~vekalet) e Dahiliye Ne
zaretine gelmesine dair telefon haberini 
alrni§Il. 

T elefon eden nazmn kalemi mahsus 
miidiirii idi, Londraya 40 kilometro me
safede Hatfieldde hafta tatilini gec;ir -
mekte olan nazmn Adliye Nazmm bek
lemekte oldugunu ve hemen gelmesini ri
ca ettigini bildiriyordu. 

Mr. Cambden telefonu kapar kapa
maz, biraz da hayret i~inde oraya ko§ -
mu~tu. Fa kat nazmn, dairei intihabiy~ .. 
sinde bir ihtifale riyaset etmek iizere o 
sabah hareket etmi~ oldugunu ogrenerek 
daha biiyiik hayrete dii§tii. Boyle fena 
bir latife yap1lm1~ olmasma fena halde 
klzmt§, lakin matbuatm da alay etmesin· 
den korkarak hie; bir§ey belli etmemek 
istemiyerek hemen Londraya di:inmii§tii. 

A vdetinde katibi, tahminen lie; c;eyrek 
saat evvel Sir ]ohn Burtonun katibinin 

ziyaretini kabul ettigini si:iylemi~ti. 

lArkcm wrJ 



Ha.rb Sarkta k(Jpacak gib·i ... 

Amerika Japonyaya 
kar~I hazuhk yap1yor 
934 te Lindbergin Kutub seyahati istik,af 

i~in yapdmi!fti· Adalarda muazzam 
tesisa t meydana getirildi 

-3- [~] 

Lindbergin son seyahatinde karrsile beraber alrnmrf resimleri ..• 
Miralay Lindbergin 1932 senesinde

ki biiyiik kutub seyahatinin hakiki hede
fi, biitiin bu §imal mmtakasmm, saglam 
bir miidafaa cephesi te§kil etmesi, hatta 
taarruz mevzilerile takviye edilmesi i~tin, 
ne §ekilde tanzim edilebilecegini gormek
ti. Alaut adalannda muazzam tesisata 
ba~lanmi§hr. Buradaki top kazematlarJ 
teferruattan ibarettir, esash nokta, tayya
re meydanland1r. Bu meydanlarda, en 
biiyiik tayyarelerin girebilecegi ve born· 
bardtmanlardan taha ffuz i!;in saklanabi
lecegi bliyiikliikte mahzenler yap1lrnt~ -
ttr. Bu i§, gayet bliyiik bir mahremiyet 
i inde yaptlmaktadu. F akat Amerika 
biiyiik umumi karargih1 etraftnda dola -
§an ve baz1 ] apon gazetelerine akseden 
rivayetlere gore, ]aponyadan ancak 2000 
mil mesafede bulunan Aleoutienne ada -
larmda, ] apon imparatorlugunun en bii
yiik ~ehirlerini bombard1man edecek ka
biliyette tayyareler mevcud bulunmak -
tadu. 

Halihamda, bir J apon deniz veya 
hava filosunun Amerika topraklanm teh
did etmesi nekadar mii§kiilse, bir Ame
rika deniz veya hava filosunun J apon 
emniyetini tehlikeye koymasJ da o derece 
~~kans1z goriindiigiinden, her iki tara£ 
1t;ln de heniiz hayali gibi goziiken bu teh
hke kar~tsmda, Amerika Cumhuriyetile 
J apon 1mparatorlugunu «ah§hran daha 
ger'>ek tehlikeler ve miispet rekabetler 
vard1r. Bunda b·· 1 ··h' k s o· n oy e, en mu lffi no ta· 
IH .dan Jagoda olan Amerika filosunun 
vem en t ·f· p 'fk d as~ 1 . 1• ve son seneler zarfmda 
I asl s· I e~klZinde Slk Slk yapl!gl manevra
~r. tl e§l Atnerikanm, bilhassa Fili
p~n a : an~a dogru bir J apon hareketi-
01 Jdn. vu uun an ku§kulandigim gostermek
e IT. 

Filipin adalar1 da··rt d b . A .k d I • sene en en, -
men a cv et adamlar · . b. kAb 1 V . I lt;In IT a US 0 -
mu§tur. a§mgton hu··kA . . .. k .. 1 . k . umehm mu§ u 
vaz1yete so mak Jstiye b. I · · b . . n 1r par amento 
azas1 JI(ID, u F1hpin d I 

degil midir? Bu miitedenni halk1 terbiye 
edecegini, sonra serbestiye kavu§turacagJ
m derhal vadetmi& ve bu vadi zaman za
man tekrar etmi& de gil midir? Am erika 
ayan azas1, daha pratik bir noktai nazar
dan yiiriiyerek, Filipin adalannm ~tok 
pahahya maloldugunu, hi~bir gelir temin 
etmedigini, halkm, Birle§ik Amerika ta
rafmdan temin edilen ticari refahtan ve 
nimetlerden istifade ettigi halde bundan 
dolay1 Amerikaya kar§I en kii~iik bir 
§iikran bile beslemedikleri gibi, memnuni
Yet izharma bile yana~mad1klanm hii -
kumete hattrlatmi§ degil midirler? 

Y aktile istismar ettigi emperyalist duy
gu bakiyesi, ihtiyatkirhk ve karar ver ~ 
mek hususundaki a~pr davram§, 1920 ve 
1932 senelerinde, cumhuriyet partisini, 
biitiin Birle§ik Amerikada r;ok kuvvetli 
clan, fakat bilhassa merkezdeki eyalet -
lerde hi.ikiim si.iren miistemleke aleyhtarh
gi cereyanma kapilmaktan ahkoymu&tur. 
Maamafih, 1933 kanunusanisinde, kon
gre, halkm arzularma mutavaat ederek, 
Filipin adalanna serbesti veren bir kanun 
kabul etti. Cumhurreisi Hoover buna kar
§1 itiraz hakkm1 kulland1. Fa kat Frank! in 
Roosevelt iktidar mevkiine geldigi ve 
memleket servetlerinin umumi bir defte
rini yapt1g1 zaman, Filipin adalanndan 
kurtulmaga karar verdi. Pratik bir siya
set adamJ, azimkar bir devlet reciilii ol
dugu ir;in, hem nasyonalist ve hem em -
peryalizm aleyhtan bir vaziyet almJ§ ve 
te~ebbiis ettigi Amerika tanzimatt saye -
sinde, memleketin kendi vesaitile ve ken
di io:;in ya~amas1m istemi5ti. Binaenaleyh, 
blitGeye agtr basan ve Birle~ik Amerika
nm mes'uliyetlerini artJran Kiiba, Fili· 
pin ve Haiti adalan gibi beyhude ve 
viiksek masraflardan alelacele kurtulma
ga o:;ah~tJ. Filipin adalanna derhal ve ta
mamen serbesti verilmesi hakkmda kon
gre tarafmdan 1934 martmda ittihaz e
dilen karar ayni senenin 24 martmda 
Cumhurreisi tarafmdan tasdik edilmi§ ve d k a a an mevzuuna 

av et etme ten ve bu d I b . . . 
· k d h · a a ann ser eshsJm bu tedbir, Amerika umumi valisinin, ye-tsteme ten a a 1yj bir v b I 
B. l .k A .k l as1ta u unamaz. F 1. C h . . d . I · 

IT e§I men a, spany I .. I k rti i tpin um urreiSine ev1r muame es1 
I . . . d d . o mustem e e -
en t&ID e aima kurtanc · . I yapt1g1 mada, 1934 sonbaharmda tatbik 
------~.:.::.,:.: 1 vaz1ye1J a m1~ 
["J Blrinci ve !kine! :Yaz 1 edilmi§tir. Blitiin gazeteler bunu alkl§la-

"'S tarihll sayJ!anm d I ar 27 ve 29 rna-
- _ tz a ~Ikmi~tJr. dliar ve Amerika, yaph~I bu liberal ha-

Cumhuriyetln tefrlkasa 20 ·- ------------

SERS ERi 
- <;ekiniyorum. 
- Neden ~ekiniyorsunuz? 
- Korkuyorum. Bilmedigim yer, bii-

medigim adam ... 
- Aman efendim, bi.iti.in Istanbul 0 _ 

raya gidiyor, ihtiyar adam ... Gorseniz 
nekadar ciddl, nekadar terbiyeli ... Ne _ 
den korkuyorsunuz I 

- Bilmem? Korkuyorum. 
$adi sun'iligini belli etmemege tnuvaf

fak oldugu bir kahkaha ile giilerek: 
- Siz de iki saat sonra bu korkunu • 

za §a§acaksmtz I dedi; hele Hind linin 
melek gibi bir kiZI da var. onu goriirse
niz i~inize biisbiitlin emniyet dolar. 

- Evde kadm var m1? 
- Olmaz olur mu? Evin sahibi var, 

Yazan: Server Bedi 

Hindlinin k1z1 var: Giizel tiirkc;e de bi
lir. 0 kadar merhametli bir kiZ ki ben 
bir giin Hindliye gittigim zaman ma 
bekliyordum. Bu kiZla bir arahk yalmz 
kaldtk. 0 giin bindigim otomobil ihtiyar 
bir kadma ~arpml§h. Bunu anlat1yordum. 
Gozleri ya§armaz m1? Meger bu kJz 
gazete okurken zab1ta vak'alarmda, ka -
zalarda filan aglarm1~. 

-AI.. Ne iyi k1z bul ..... . 
- Melek l Melek! Haydi yuruyun ... 

l~inize biraz isteksizlik gelirse ~Jkanz .. · 
Haydi ... 

- Fakat... H 
- Daha ne var? Haydi Sabahat a-

mm ..• 
C .... 1.. .. d1·ye de korkuyorum. - oru uruz 

CUJ\fHURiYET 

Afi~j hadisesi 

Komisyon hatay1 
tamire ~ah,Iyor 

Afi§ai i§lerindeki ~ikayetler hakkmda 
tahkikatta bulunmak iizere Belediye mu
hasebe miidiir muavini Nailin riyasetinde 
te§ekkiil eden komisyon diin i§e ba§la -
m1~hr. 

Komisyonun sec;tigi iki memur diin, 
afi~aj i§lerini yapan miiesseseye giderek 
defter ve hesablannt tetkik etmi§, rapor 
haZ!rlamt§hT. 

Belediye, camekanlarda te§hir edilen 
mallardan afi§ ve ilan resmi almd1g1 hak
kmdaki ~ikayetlere fazla ehemmiyet ver
mektedir. Bu hususta §ikayetr;i olanlar 
Belediyeye miiracaat ettikleri takdirde 
§ikayetleri derhal nazan dikkate ahnacak 
ve haks1z olarak kendilerinden tahsil e
dilen paranm iadesi Gareleri aranacak 
hr. 

Sele kaprlarak boguldu 
Bursa (Hususi) - Umidalan koyi.in

den Nuri oglu Arif, ~iddetli yagmurlar
dan hasJ) olan seller tarafmdan siiriik -
lenmi~ ve bogularak olmii~tiir. 

reketten dolay1 memnun oldu. 
.$iipheler ve kuruntular ancak I 935 

senesi yaz1 ile beraber ba§ladJ. Fa kat, 
itiraf etmeli ki, 1935 senesinin son aylan 
zarfmda, Amerika efkan umumiyesinin 
en miinevver kismJ, bu kararm isabetin
den adamakiiiJ ~i.ipheye dii~mii~ bulu -
nuyordu. 

Birle§ik Amerika, Filipin adalarmdan 
c;ekilmekle beraber, orada bir nevi kon
trol idame ve Birle§ik Amerika bayragl
nm himayesi altmda kalan bu adalarm 
milli istikialini tekeffiil ediyordu. Bu 
suretle, her ti.irlii mes'uliyetten siynlmi§ 
olmak mevzuubahs degildi. Bilakis, mes
uliyet daha agJrla§ml§ bulunuyordu. 
<;iinkii, bir devletin, kuvvetle yerle§mi§ 
bulundugu bir miistemlekeyi miidafaa et
mesi miimkiin olmasma mukabil, ir;inde 
sadece karargah kurdugu, kendi yurdu 
olm1yan uzak araziyi miidafaa etmesi 
~tok gii~ttiir. Filip in adalan, San F ransis
kodan 71 00 mil, Y okohamadan 2000 
mil mesafededir. Bir anla§mazhk vuku -
unda, J aoonya, oraya yerle§mek husu -
sunda, Birle§ik Amerikadan daha mlisa
id bir vaziyettedir. 

Dow rusunu soylemek laz mgelir e, bu 
ihtimal. ilk nazarda goriind\iiiinden da
ha az tehlikelidir, ~iinku, Amerika, pasi
fik denizinde tekba§ma hareket etme -
mektedir. ingiltere, Kanada, Avustralya 
ve Y eni Zelanda ile mii§tereken, gorii -
ni.i~ii azametli bir Anglo - Sakson blok 
te§kil etmi§tir. lki biiyi.ik Anglo - Sakson 
milletin, Uzak§arkta yapttklan bu yan 
resml, fakat sistematik elbirligi, muaSJT 
siyasetin, herkes tarafmdan bilinen ve en 
az karanhk sJTlanndan biridir. Bu elbirli
ginin tarihi hayli eskidir ve anla&IidJgma 
gore, lngiltere ile Amerika, 1920 denbe
ri, Uzak~arkta mii§terek bir siyaset takibi 
hususunda, §ifahi bir paktla baglanmi§ 
bulunuyorlar. 0 tarihtenberi, bu elbirligi 
daima devam etmekten ve sistemle&mek
ten geri kalmamJ§hr. Fa kat, mahiyetini 
anlamak iGin. bu elbirliginin ~ifahilikten 
ileri ger;memek zorunda kalan, parlamen
tolara asia teblig edilmiyen, hatta parla -
mentolar huzurunda resmen tesdik ve ka
bulleri mevzuu bahsolm1yan anla§malara 
miistenid tamamen yanresmi bir§eY oldu
gunu ve binaenaleyh, ingiliz ve .Ame~i: 
ka diplomasilerile erkamharbtyelenm 
tevhid ettigi io:;in <;ok saglam olmakla 
beraber, iki milletin ne te&rii ne de icrai 
kuvvetlerini cemetmediginden dolayt da 
pek mahdud oldugunu hatJrlamak laz~m: 
dtr. Bu sebeble, Amerika, hiikumetlm, 
harekete ge<;mek iizere. kongrenin yardt
mma muhtac bulundugu Gok miihim ah -
valde, yalntzba~ma yi.iri.imek mecburiye
tinde kalmi§ttr. 

BERNARD FAY 
[Arkast var] 

_ y olda m1? .Su ko§eden bir oto -
mobile atlanz. Siz onden yiiriirsii?.li.~. 
Haydi... <;antaniZI bulacag1z... Du§U· 
niiniiz: Annenizin yadigan! w 

K1z, bi.iti.in viicudiinde anstzm dogan 
bir hamle ile yiiriidii. Ko§eden bir otomo
bile atlad1lar. 

Sabahat yan gozle .Sadiye ve sonra 
oniine bakarak soruyordu: 

- 1sminiz ne idi sizin? Unuttum. 
- Zaten soylememi§tim. Benim a -

dtm ,Sadi. 
- F akat benim ir;in ~ok yoruluyor -

sunuz .Sadi Bey: 
- Hay1r, ben de r;ok merak ettim §<.: 

~anta hikayesini... Ka~ para vard1 i~in
de? 

- Onu da unuttum. Ben hie; paramm 
hesabm1 bilmem. 

- Galiba r;ok ta ondan. 
- Bankadan ah ahveriyorum. Bir ta-

rafa yazmazsam unutuyorum. Rakam 
hi~ akhmda tutamam. Evvelki gece siz
den aynhnca bulu§acagimJz saati yatak 
odamm kapmna yazmi§hm. Sonra nere· 
ye y azdigimJ da unutuvermiyeyim mi? 

Giiriiltii ile miicadele 

Sabah giiriiltiileri 
ve ~Op ara balar1 ... Gozbagici 

Bir kari mektubu, sabah albdan itibaren ba,byan 
giiriiltii yiiziinden rahatlarmi kaybeden bir semt 

halkinin IshrabmJ tasvir ediyor 

~ nlarm «ne sihirdir, ne 
~ el~abuklugudur marifet» de 

melerine halk, kulak asar 
ya; kendi kanaatine gore hiikmii 
gozbagJcJ yaftasJm almlarma yap1~nnr1 

Giiriiltii ile miicadele yazlianm mii -
nasebetile aldiglm mektublar arasmda bir 
tiiccar, bir memur, bir hem§eri, bir oku
yucunuz gibi mi.iphem imzah olanlar bu
lundugu gibi ir;inde gonderenin isim ve 
adresi yaz1h olanlar da var. hte bunlar -
dan birini oldugu gibi buraya ge~iriyo -
rum: 

«Muhterem Bay. 
Beyoglu tle Yeni§ehir vc Kurtulu§u yek. 

dtgertne baiJltyan Sak1zagac1 caddesi ta -
mtrsizlikten oyle bir hale gelmi§tir kt, de
gtl gecelert, gundilzleri bile tnsan o yol. 
dan inerken dil§memek t~tn nas1l inecei/i
ni ~a$1TIYDT. 

Bu caddeden giJ.nde btnlerce halk geQ • 
mektedir. Esasen bOyle hi~ tamtr gormtye
cek olursa zannedertm kt bu cadde ker.dt
li!Jtnclen bir dag yoluna ben:aiyecek. 

Bir de caddeden her sabah saat c dan 
biraz sonra btr tank gilriiltiistle btr ~op 
arabasz Q.$a{/zya dogru tner ve btlmem nere
ye gider. Bu arabamn Qtkardtgz bu g;lriil
tilden bu caddede uykusundan uyanm1yan 
btr kimse de kalmaz. Muhterem bayzm, 
guriiltii ile mucadeleden bahsedtyorsunuz. 
Evvelce bu gurilltiiye sebeb alan hiiktlmet 
dairelerimiz buna mani olsunlar kt sonra 
halka btr 802 soylemege hak bulunsun. 
AfftntZI dtler, Ultfen bu yolun tamtrtle 
bilhassa qop arabasmm gurultiisii.nden 
kurtulmamrz ictn ldz1m gelen makamm 
dikkatint celbetmenizt dtleriz.-. 

<istm ve adres mahfu.:dur) 

Benim biitiin yapabil ecegim okuyucu
lann arzusunu yerine getirmek ve bu mek
tubu ne§retmektir. «U.zimgelen maka -
mm dikkatini celb» edip etmiyecegini bil
miyorum. Dikkati celbetmesi ihtimali de 
var. Celbettigi takdirde «tahsisat» deni
len kiymetli nesnenin azhgmdan dolay1 
«kuvveden file» r;abuk ge~emiyecek olan 
yo) tamiri, « olbabdaki program mucibin
ce» masm1 bekliyecektir. 

Tank giiriiltiisile ge~en ~op arabalan
na gelince: Bunlan giiriiltii ~Jkarm1ya -
cak bir ~ekle sokmak ta paraya muhtac
dir. F akat cadde ve sokaklardan ger;me 
zamanlanm degi§hrmek tahsisat ve para 
i§i olmadJgma gore buna beled1yece 
«acil» bir r;are bulunmast c;ok muhtemel· 
dir. 

Eger bu derdlere ~are aramyorsa ve 
arana~ksa, okuyucumun dedigi gibi 
<<dikkati celbeder» iimidi!e kendi ~ahid 
ol dug urn bu gi.iriiltii misallermden bir iki 
tane arzedeyim: 

Ayaspa§ada, nisbeten tenha, sakin, ha
vast temiz ve «bunlardan dolayJ» mes • 
kenleri pahah clan bu civarda geni§ cad
deden ba§ka araba ve otomobil ger;emiyen 
dar, dik, merdiv~nli, basamakh sokak -
lar da vard1r. 

hte boyle biri di.iz, biri merdivenli ol
mak iizere iki sokagm te§kil ettigi ko~ede 
yapilmJ§ bir aparhmanda misafirim. Sa· 
bah, c;ok erken, uyku sersemligile top se5-
lerine benzettigim bir tarraka ile uyand1m. 
Meger merdivenli sokagm obiir ko§esin
deki apartiman oniinde duran bir beygirin 
mtma yukli.i c;i:ip sepetleri dolduruluyor
mu§. <;op~ii bu civardan ~oktanberi ge~ -
memi§ olacak ki apart1man kaptcJst hi: 
c;ok teneke '<OP biriktirmi§, bunlan, dible· 
rine biitiin kuvvetlerile vura, vura sepet
lere bo§aihyor. Bu i§i, bu mada biitiin 
bir mahallenin uyanmi§ olmasJ laz1m ve 
§art gibi «icab eden» biitiin tarrakasile bi
tirdikten sonra, mutad ve~hile bag1ra ba· 

Istanbul r;opr;iilerinden biri ... 

dugu halde bunu gi.iri.iltiilii yapmak ;~in 
elinden gel en gayret sarfediliyor! 

Aradan be§ on dakika ger;ti. .$iddrth 
bir klakson sesi, bir motor giiriiltiisii. Pen
cereye ko§tum. Bulundugum aparhmanm 
diiz sokagmda, kar§JSina dii§en bir yerdt> 
yap1lmakta clan bir l:iina ir;in kaz1lau 
topraklan ta§Jmaga gelen bir kamyon. h
r;iler, aralarmda yiiksek sesle konu§arak 
giilii§erek, ki.irekleri, kazmalan var kuv
vetlerile ta§lara vurarak toprak kazmaga 
ve kamyona doldurmaga ba§ladJ!ar. B.,
ni gene dli§i.ince aldt. Bu topraklan mu -
hakkak bu kadar erken ta§Jmak laZimsa 
amele sabah erken yerine, ak§arni.istli b 
saat fazla ~ah§mak suretile sabah ta§t -
nacak toprag1 haz1rbyamaz m1? Kam • 
yon lastik tekerleklidir. Klaston i:ittiirme
den, moti:irii amballe ederek giiriiltii <;:1 -
karmadan sessizce buraya gelebllirdi. 
T opraklar kamyona mahalle Ilalk1 -
m uyandJTmadan doldurulabilirdi !.. 

Ben pencere ba§mda dalgtn dalgm 
bunlan dii§iiniirken okuyucunun dedigi 
«lank» sesleri ba§lad1. Merdivenli ol -
m1yan sokaktan ~op arabas1 geliyor! Ge
ne davul ~alar gibi tenekeler bo§anmaga 
ba§ladJ. 

Yiizlimli '>evirdim. Duvardaki saat yt!
diyi gosteriyordu! Daha otesini yaz.ma
ga, anlatmaga liizum var m1? Siit~tii. ek· 
mek'>i, gazeteci, simit'>i• kabako:;1, fasul -
yacJ,yumurtacJ... Birer, hirer sokiin et -
tiler l 

Giiri.iltii ile miicadele edeceksek ye-

GozbagJ, sihirin ve afsunun tam k 
~JhgidJr. N e eski tiirk~edeki arpag, 
son glinlerde s1k s1k kullandigiiDJZ 
(gozbag1) kadar kuvvetli degildir. 
selika, Arabm sihri, Acemin efsunu, 
ki.in arpag1 ve bi.iyi.isi.i ile elr; 
arasmdaki fark1 ~oktan sezm1~, el 
lerinin yobazvari bi.iyi.ilerle, 
miistenid sihirlerle alakas1zhgm1 gaster 
mek i~in gozbagJ tabirini icad 
Sihirde ve efsunda gozbag1 mefhumu 
d1r, fakat gozbagmda sihir ve efsun 
humu yoktur. Zaten incelik te burada 
d1r. 

istan..bul halkma bir aydanberi 
her ge~ bir hayret kulah1 · 
olan profesor Zati, bir k1s1m oyunlan 
kimmdan mahir bir hokkabaz say1lsa 
bir~ok hunerleri dolaylSile tam bir 
gJcidir. Onun bir kiZI ikiye bolmesi Ia 
fedir. Ne hokkabazhk, ne de 
hk say1br. Lakin eli bagh iken ceket de 
gi tirmesi giizel bir gozbagJcJhk ..... ·· ..... , .. '-'~ 
sidir. 

Ben de hi seme di.i~en kiilah1 
i~in F rans1z tiy atrosuna muayyen 
odeyip profesoriin oyunlanm 
seyrettikten sonra bu kanaate erdim 
onun asri bir gozbagJcJ olduguna inan 
d1m. Fa kat bu kana at tarihi 
alman ilhama da miistenid. <;iinkii zeki 
hunerver profesorden iki yliz sene 
dahi istanbul bu oyunlann c;ogunu 
mii~tiir. lnanmazsamz i§te size Ra§id 
rihinden bir f1kra: 

«Musul valisi Sirke Osman 
diigiiniinde cirid ve tulum oyunlan 
olduktan, ~emberde fincan oynamak 
hi hiinerler de gosterildikten sonra 
san' atkar ortay a r;IktJ. Ellerini, ayakla 
nm, gozlerini muhkem baglattJ, biiyii 
cek bir zenbile girdi, zenbilin dahi 
s1k1ya baglanmasmi ve bir pe§temala 
ayno sanbp dikilmesini soyledi. Halk 
tan bir iki ki§i, onun talimi iizere 
ket etti, zenbil ve pe~temal muhkem 
kildi, bir makara ile otuz zira 
daki direge c;Ikanld1. Zenbil, diregin 
pesine bir kulac yakla§mca san 
pe§temah, zenbili s1ymp ve kendini 
ran iplerden, baglardan da kurtulup 
dana <;IktJgi, direge sanlarak koynunda 
ibrikten bir fincan kahve doldurup · 
ge koyuldugu goriildii, 
edildi.» 

Demek ki birkar; am evvel de yurdu 
muzda hiinerlerile herkese ve hatta mii
verrihlere parmak mrtan gozbagJcJlan 
vard1. F akat onlar direk iistiinde goz • 
bag1 yap1p adlanm tarihe ger;iriyorlard1. 
.Simdikiler bu i~i sahnede yap1p adlanm 
baPkalann hesab1 cari siitunlanna gec;iri· 
yorlar. 

Bilmem ki hangisi karh?.. 

M. TURHAN TAN 

ni te§kilat, tahsisat beklenmeden bugiin -
mevcud «le§kilat ve vesaib> ma ile ve ci
var, civar bir miiddet ic;in olsun «seferbcr» 
hale getirilmek suretile miihim neticeler 
elde edilebilecegi hakkmdaki kanaatim 
gun ge~tikc;e kuvvet buluyor. 

Piyasada sablan karl§lk 
patatesler 

V. BIRSON 
g1ra «Allaha JsmarladJk» dedikten son- ~-=-----~ ...... ....., ..... --~--
ra t;opr;ii merdivenli sokag1 inmege ba§ - Balkan Antanb ikbsad kon-

Palates tacirlerinden miihim bir ktsmt 
Ticaret Odasma mi.iracaat ederek piya· 
sada kan~Jk palates sattlmasmm online 
ger;mek ir;in tedbirler dlmmasmt istemi~ • 
lerdir. Oda bu hususta Adapazar Ticaret 
Odasile de temas edecektir. 

ladJ. Evkap1lanm, tokmaklarmt vura - seyinin ~ah§malari 
vura ~ahyor ve sesi c;IkhgJ kadar, "op~ii Balkan AntantJ ikhsad konseyi deniz 
diye bagmyordu. teknik komisyonu dun heyeti umumiye 

Sa ate bakhm. Tam alh bu~uk 1.. halinde iki toplanh yapml§hr. Bu toplan-
ister istemez dii§iinceye dald1m. hte hlarda tali komisyonlarda miizakere edi

demir ~emberli tekerlekleri her tarah sal- len mevadda aid tanzim edilen raporlar 
lanan tahta sand1g1 olm1yan ve binaena - okunmu§ ve karara raptedilmi§tir. Komis
leyh giiriiltiisiiz i§liyebilecek bir ~op top- yon azalan bugiin Y alovaya gidecek -
lama vas1tast: Beygir ve sepet boyle ol- lerdir. 

Fa kat bakm nasi! oldu. Kapmm yamnda 
takvim vard1, onun yapragmt kopanrken 
goz:iime ili§ti. 

- Burnunuz nas1l? 
- Hep i:iyle, hala hkah. 
Otomobil .Sadinin i~aret ettigi kapmm 

oniinde durmU§IU. Aparhmanm karanhk 
merdivenlerini r;Ikarlarken Sabahat ba -
samaklarda durarak bir kuvvetli tereddiid 
devresi daha get;irdi . .$adi onu kandumak 
ic;in yeniden epey terledi. 

Kap1y1 .Sadinin tenbihi iizerine Suzan 
a~IDJ§h. Ustiinde, topuklarma kadar ge
len, gayet uzun, koyu fesrengi ve kahn 
ipekli bir acayib entari, belinde ucu yere 
kadar uzanan bir san ku§ak vard1. Kesik 
sa~la.:m siyah bir hotozun i~inde top -
ladJgi i'>in, karanhkta erkek mi, kadm mt 
oldugu bir bakt§ta anla§IImiyordu. F az
la siirmeli gi:izleri cinsiyetinin bir ~ift kii
r;iik ahidi olmakta yalmz kalmi§iardi. 
Gene $adinin verdigi talimata gore, Su
zan, dimdik, put gibi hareketsiz, gozleri
ni bile k1rpmadan ve kar§Ismdakilerin te· 
pelerinden yukanya bakarak duruyordu. 

$adi e§ikte §apkasmt c;Ikardt ve yerlere 

kadar igilerek: 
- F ezana Hamm, dedi, bugiin pe -

deri alinizin ir§ad giinleri midir? Bir me· 
selei hafiye hakkmda yiiksek ruhani mu
zaheretlerinden bir lahza istifade edebi • 
hr miyiz? 

Gene .$adinin tenbihi iizerine Suzan 
gozlerini havaya kalduarak bu sozleri 
duymamJ§ gibi bir mliddet durdu. Oyle 
ki, hie; cevab vermiyecek zannedilebilirdi. 
Sonra agu, uzaklardan gelen, kahn bir 
sesle: 

Pederim istigrak ic;indedir, dedi. 
Bu «istigrak» kelimesindeki yumu§ak 

«g>> harfini «c;mgJrak» kehmesinde ol -
dugu gibi telaffuz ettigi ic;in §ivesine, ro
Jiine uygun bir yabanc1hk gelmi§ti. 

.$adi elini c;enesine koyarak, teessiif 
ic;inde: 
~ Y a!.. dedi, vah vah... Demek bu

giin istigrak ir;indeler... Bizi kabul et -
mezler ... 

Sonra Sabahate donerek: 
- Muhterem pederleri bazt giinler 

alemi gayibla konu§mak i~in yiizlikoyun 
yatarak saatlerce istigraka dalarlar. 0 

Fransanm bize verdigi 
kontenjan 

F ransa hiikumeti yeniden Tiirkiyeye 
50 kental zeytinyagh yaprak dolmas1 
konservesi kontenjan hissesi vermi§tir. Bu 
suretle Marsilya gumriigiinde bulunan 
konservelerimiz F ransaya girmek imka -
nm1 bulmustur. 

gun kimseyi kabul etmezler. 
Bu mani, merak1m1 arttnd1g1 ir;in Se-

bahat Suzantn yuziine bakarak: 
- V ah vah l dedi. 
Suzan sordu: 
- lr§ad istiyen kimdir) Hamm mt? 

siz mi? 
,Sadi cevab verdi: 
- Ben degilim, hammdtr. 
- 0 halde biraz bekleyiniz de so -

ray1m. 
Suzan i~eri gitti ve be~ dakika sonra 

geldi: 
- Pederimden sormu§um. Bir ~eyrek 

saati ge'>memek §artile ir§adi kabul eyle
mi§tir. Fa kat yalmz hamm gelecekler .•. 
Bugiin erkek kabul olunmaz. 

Suzan Sabahatin elinden tutmu~tu. 
- Buyurunuz efendim! dedi. 
$adi on be§ dakika sonra gelecegini 

soyliyerek yiiziine tereddiidle bakan Sa
bahati omzundan hafif~e i~eri itti ye 
kap1dan uzakla§tl. 

[ArkaSl var] 



lngiliz futboluna ne oldu? 

lngilizler Viyana ve Briik
selde nede~ yenildiler ? 

ma~1n .. .. ingiltere 1929 danberi yapbg1 12 
kaybetmi,, ii~iinde berabere kalmt,, 

altJSJnl 
ka· u~unu 

zanmi,tJr - Bu maglubiyetlerin sebebi nedir? 

lngiliz futbolcularr miihim bir ma~ta 
:hki Viyanada, ikincisi de Briikselde oil ogretmege muvaffak oldugundan biitiin 

mak iizere ingiliz futbolu Avrupada bu !ngiliz gazeteleri sitayi§le ve memnu -
sene iki maglU.biyete daha ugrad1. A§a- niyetle bahsetmektedirler. 
g1ki .liste tetkik edilecek olursa, bunla- Belfika -lngiltere ma~r 
7.u~. Ingili:_ fut~ol~nun A;r:u~a futbolu Be1crika - ingiltere macrma ge1ince, 
onunde ugrad1g1 ilk maglub1yetler o1- Viyanadaki macrm aksine olarak oyuna 
madxg1 goriiliir. !ngilizler hakim olarak ba~larnl§lar ve 

1929 ispanya 4 !ngiltere 3 daha ba§lang~cda bir gol atrnl§1ardu. 
1930 Almanya 3 ingiltere 3 Birinci haftaym !ngiliz 1ehine 1 - 0 
1930 A vusturya 0 !ngiltere 0 bittigi halde ikinci haftaymda Belcri -
1931 Fransa 5 ingiltere 2 kahlar ingiltere miidafaaSlm son derece 
1931 ~elcrika 1 ingiltere 4 sikl§tlrml§lar ve 18 inci dakikada bera-
1933 ~talya 1 ingiltere 1 berlik sayxsmx, 35 dakikada ikinci ve 
1933 Isvicrre 0 ingiltere 4 37 nci dakikada da ii<;iincii golii ata -
1934 <;ekos~ova ya 2 ingiltere 1 rak vaziyete tamamile hakim olrnu§lar-
1934 Macarxstan 2 ingiltere 1 dxr. Ancak oyunun sonlarma dogru in -
1935 Rolanda 0 ingiltere 1 giliz muhacimi Rabbis ikinci golii yap-
1936 Avusturya 2 ~ngiltere 1 IDI§ ve 1ngilizler oyunu gil'$ hal 3 - 2 bi-
1936 Belcrika 3 Ingiltere 2 tirmi§1erdir. 
$u listeye gore ingiltere 1929 danberi Maglubiyetin sebebini baz1 ingiliz 

Avrupada yaptlgx on iki macrtan altxsxm miinakkidleri muhacimlerden Bastin ve 
kaybetm:i§, iicr?~ii ~a~anrni§, ii<;iinii de Bowdenin oynamadigma ve bazliarl ise 
beraberhkle bxturni§hr. A f tb 1·· .. I' 'lt f tb 1" vrupa u o unun ngx ere u o une 
. $~ hale gore son yedi sene' zarfmda faikiyet kesbetmesine atfediyorlar. 
~ngxl.tere futbolii Avrup~ futboliine ~a- Diger taraftan Bel<;ika futboliiniin li-
xk bu manzara arzetm1yor demekt1r. deri M Karel Lots m t 
G 1 d d' . · . . · y acr an sonra §Un-

o .a e me gelmce Ingilxzler 23 gol 1ar1 soylemi§tir: 
yemx~, 23 gol atmx§lardxr. Demek olu - t il' 
yor ki burada da ingiltere lehine kay - c- ng xz oyuncularxmn <;ok yorgun 
dedil k b .... k b" f k b 1 ve b1kkm olduklan o kadar bariz bir "e-ece uyu u ar u amxyoruz. k'ld .. . " 

B ~l"•b" tl • t t kA 1 e gaze crarp1yordu k1 bundan boyle u mag u xye erm op an ye un se- r· .1. h 1· k 
b bl · · • h ed 1 v· ng1 IZ IDU te It ta rmlarmm lik rna~' _ 

e enm 1za etm en evve , son 1 • " 
Yana B "k 1 h . It . . i .1. larmdan sonra Avrupada turneye ~1k-

ve ru se ezrme ermm ngx 1Z 1 k d' h b d ~ 
matb t k ed k'll . . 1 rna anm, en 1 esa 1rna, ogru bul _ 
hm: ua ma a s en !fe I erml an ata- muyorurn. Oyunculanmzm diinya yii -

• ziinde en iyi futbolcu1ar oldugunu bil -
~~ustur~a • lngrltere ma~r digim i<;in onlarm boyle yorgun bir hal-

!ngillzler V1yanada gafil avland1klarx- de saha iizerindeki miicadeleleri beni 
m iddia ediyorlar. Sestamn da dahil ol- miiteessir ettb 
dugu Avusturya miidafaasmm ~ok iyi W sistemi muzzr mr? 
oynad1guu kaydettikten sonra ingilte -
re muhacimlerinin ve bilhassa Bastin 
ve Bowdenin kendilerinden beklenen o
yunu gosteremediklerini yazxyorlar. in
gilizlerin ~ok giizel <;irnen bir saba o1an 
Prater stadmdan hie; !;iikayete haklar1 
olmadx~xm ve artistik Avusturya futbo- yor. 
lunun Ingilizleri macrm ilk on sekiz da- W sisteminde orta rnuhacimin vazi -
kikasmda yorarak Avusturyalliarm hak yeti hakikaten rnii§kiildiir. i<;lerin mii
ettikleri galebeyi elde ettiklerini miit _ zaheretinden tamamile mahrum bir hal
tefikan itiraf ediyorlar. ingiliz muha _ de kalan ac;1klar ve orta rnuhacimlerle 
cimlerinden Camselle penalh sahasx da- hiicum sistemi miiessir olarnamaktadir.~ 
hilinde yap1lan bir hatamn Belcrikah Belc;ikahlarm sert ve favulhi oyna -
hakem tarafmdan tecziye edilmedigini dxklarmx ve hakemin de bu tarz oyuna 
de yazmaktan geri durmuyorlar. miisaade ettigini yazan ingiliz futbol 

ingiliz takxmxm teknik mahiyette ten
kid eden futbol antrenorlerine gelince 
bunlardan Mr. C. Brown derni§tir ki: 

c- Arbk be§ muhacimle birlikte hii -
cum sistemine avdet etmemiz icab edi-

Diger taraftan be§ muhacimle birden miinakkidlerinden biri Avrupa hakem
oymyan A vuSturya hiicum hattmm W lerini yeti§tirmek iizere bir mekteb a
sisternine ah§Ik ingilizleri aldatmaga c;xlmasm1 tavsiye ediyor. 
muvaffak oldugunu ve ingilizlerin sag Gerek Viyana, gerekse Briikseldeki 
ve sol ac;xklarmm A vusturya hafbekleri maglO.biyet hakkmda ingiliz gazetele -
kar§lsmda oyunun sonuna kadar rniies - rinde goriilen tenkidler umumiyet iti -
sir olamadxklanm kaydetmekte de ge- barile i§te bunlardan ibaretitr. 
cikmiyorlar. Bize kahrsa ingiliz maglO.biyeti daha 

!ngiliz kalecisi Sagar iyi oynamakla umumi bak1rndan tetkike deger mahi -
beraber Avusturya kalecisi Platzeri yettedir. ingiliz rniinakkidlerinin yaz -
<;ok daha parlak bu!uyorlar. Avusturya dxklan ve Bel<;ikah futbol miitehasslsl
muhacimlerinden Sindelar arasua crok mn da teyid ettigi gibi mevsim sonunda 
iyi oynamakla beraber yeni yeti§enler- yorgun ve oyundan bxkkm bir halde i
den Strohun fevkalade oynad1g1m tes • ken ingiliz futbolcularmx Avrupa tur • 
lim ediyor, Avusturyaya nazaran !ngi - nesine c;1karmak biiyiik bir hatadxr. Bun 
liz hiicum hattmm daha soniik kaldxgx- dan ba§ka: 
m da itiraftan <;ekinmiyorlar. Bel<;ikaya 3 - 2 yenilen ingiliz muh -

Arsenal menejeri Allisonun tenkidleri telit tak1mmm birkacr sxmf a§ag1smda 
ne gelince mevsim sonunda ingiliz fut- bir tak1m olan ve alt1s1 amator, be§i ih
bolcularmm siirantrene bir hale geldik- tiyat profesyonel oyuncudan miirekkeb 
lerini ileri siirmekle beraber, ingili.z bir Londra taklmmm ge<;en sene Briik
miidafaasmm §a§Irdxgxm, muhacim hat- selde, bu sene !ngiliz muhtelitini yenen 
bnm ise ayaklarma top gelmesini bek- Belc;ika takxmile berabere kalml!f oldu
lediklerini soyliiyor. ingiliz oyuncula - gunu dii§tinecek olursak §U miitaleala -
rmdan bazllarmm oyunda cyok• olduk- nma hak vermek lazxmdxr: 
Iarm1 ve umumiyet itibarile Avusturya 1 - Futbolde milli macr, memleket 
taklmmm daha anform bir halde ve da- futboliine bir miyar, bir olcrii olarak ka
ha iyi an1a§tiklanm yazxyor. 0 da di- bul edilemez. Tek bir ma<;la futboldekl 
gerleri gibi Avusturya miidafii Sesta - iisttinliigii i:il~mek kabil olsayd1 lik ma~
Yl :fazla fantezi yapmakla beraber ta- !anna liizum kalmazd1. 
Iamma son derece faydah bir unsur o- 2 - ingiliz futbolunu olc;ebilmek icrin 
Iarak kaydediyor. boyle bir muhtelitin degil, Arsenal, ya-

Avusturya takrmmm antrenoril Jim- hut Sunderland gibi ingiliz kupa ve lik 
mine Hogamn Avrupada hakiki futbol birinciligini kazanm1~ takxmlarm Avus-
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1 Bugiin yapdacak 

lik ma~lar1 

Be,ikta, istanbulsporla, 
Fener de Beykozla 

kar,Ila,tyor 
istanbul lik §ampiyonasi oyun1armm 

miihim ma<;larmdan biri alan Be§ikta§
!stanbulspor tak1mlan arasmdaki mii
sabaka bugiin $eref sahasmda yap1la -
cakhr. 

!stanbul lik ma~Iarmda miihim bir 
vaziyeti alan Be!;iikta§m bugiin yapacagx 
oyun, lik ma9larmm hatm sayxh oyun
larmdan biri olacakhr. 

Son haftalarda takxmlarmda biiyiik 
tadilat yapan istanbulsporun bugiin ya
pacagl bu mac;a ayn bir ehemmiyet ver
mek l.izxmdxr. 

istanbul lik §ampiyonasmm en ba -
§mda bulunan Fenerbahcre bugiin Ka -
dxkoy sahasmda Beykoz takxmile kar -
§Ila§acakhr. 

Birinci lik takxmlan i~inde ~ok defa 
derli toplu mac; yapan Beykozun bugiin 
Fenerbahcre ile yapacagx oyunlar, haf -
tanm en giizel macrlarmdan birini te§kil 
edecektir. 

Anadolu - Eyiib takxmlan da ::?ere£ 
sahasmda kan~xla§acaklardxr. 

Biiyiik tak1mlar kar!flSmda hayli mu
vaffakiyet gosteren Anadolu, likte va • 
ziyeti iyi alan tak1mlardan biri olmasx 
itibarile Eyiible yapacagx oyunun zevkli 
o1acagma §iiphe yoktur. 

Atletizm bayram1 
istanbul atletizm beyetinin hazxrlad1-

g1 atletizm bayram1 bugiin Kolle<; saha
smda biiyiik merasimle yap1lacaktir. 

Miisabakalarm eski alakasm1 kaybet
memesi icrin duhuliye konmaml§hr. 

Atletizm rniisabakalarma iki buc;ukta 
gec;id resmile ba§lanacaktu. 

V oleybol ma~lar1 
Voleybol istanbul birinciliklerine Ga

latasaray lokalinde dun devam edilmi§
tir. Birinci ma<;ta Beykoz gelmedigin -
den Topkapx hiikmen galib sayxlrnl!f. !
kinci macrta Ga1atasaray - istanbulspo
ru 15 - 4 yenmi§tir. Feneryxlmaz - Eyii
be 15 - 13 galib gelmi§tir. 

F enerbah~e taktmt Rusyaya 
davet olundu 

Ankara 30 (A.A.} - Sovyet bUyiilt'e1-
<;isi Karahan, Tiirkiye §ampiyonu Fe -
nerbahcre kuliibiiniin temmuz veya a
gustos aylan zarfmda Sovyet Rusyaya 
muhtelif ma<;lar yapmak iizere davet e
dildigini Hariciye Vekfiletine bildirrni§
tir. Davetliler rneyamnda diger atletler 
de vard1r. Miisabaka zamanlan her ne
kadar temmuz ve agustos diye gosteril
mi§se de kuliibiin angajmanlarma naza
ran bunun tebdili miimkiin olabilecek -
tir. 

Bisiklet yari§lari gene geri 
kald1 

T. S. K. istanbul bolgesi bisiklet a
janhgmdan: 

Belediye Seyrisefer miidiirliigiiniin 
bisiklet yan§larmm saat 9 da bitirilme
sini bildirmesi ve bu saatte ise yari§ -
larm bitirilmesine maddi imkan bulun
mamasx dolay1sile ilan oll.man bisiklet 
yan§lan §irndilik geri b1rakilrni§hr. 

Y eni hakem kornitesi 
Futbol federasyonundan: 
Miiddeti biten hakem komitesi iicr aza

dan miirekkeb olarak yeniden te§kil e
dilmi§tir. 

Ba§kan: Niizhet Abbas 
Aza: Abdullah. 
Aza: Sadi Karsan. 
Komite ilk ic;tima1m 1/6/936 pazar -

tesi giinii saat 17,30 da federasyon mer
kezinde yapacakhr. 

Siimer spor kuliibiiniin 
kongresi 

Si.imer spor kuliibii idare heyetin -
den: 

Kuliibiimiiz 31/5/936 pazar giinii saat 
9 da fevkalade kongre akdedecektir. 

Ruzname: 
1 - Kuliibiin fesih veya ipkas1 hak 

kmda karar ittihazx. 
2 - Alacak ve borclarm tasfiyesi. 

turya, yahut Bel~ikada dort, be~ mac; 
oynamalan laZ!mdxr. 

Bu takdirde ingiliz futbolunun Av -
rupa futboliine kat kat faik oldugu crok 
kolay anla§llacaktxr. 

3 - A vusturya ve Belc;ika turnesine 
c;xkan ingiliz muhtclitinin miidafaasxm, 
Arsenal takxmmdan iki bek, iki yan haf
bek Viyanada, iki bek ve iicr muavin de 
Briikselde temsil etmi§lerdir. Bu tak1m, 
Kral kupas1 mac;lan dolayxsile lik macr
larmm son oyunlarmdan geri kalan dart 
mac;1 turneden bir hafta evvel be§ giin
de ikmale mecbur kalmi§b. 

Be§ giinde dart rna<; <;xkaran bu mii -
dafaamn Avrupada uzun seyahatten 
sonra i§e yaramaz bir hale geldigi mu
hakkakhr. 

Avrupadaki ingiliz maglflbiyetinin 
sebeblerini bu iic; nokta iizerinde dura
rak ara§txracak olursak daha dogru bir 
neticeye vasll oluruz. 

NVZHET ABBAS 

c __ s_e_rb_e_s_t_s_u_·t_u_n __ ) 

Tiyatro hakk1nda 
«San•atm, bir memleket seviyestnt yii.k

seltmek ve sii.rii.kleyip tlerletmek yolundaki 
buyii.k testrini bilenler ... D 

Yunus Nadi 

Giizel blr hakikat! Fakat ... Y1llardanbe.. 
ri hiikfun siiren ve bu gi.izel hak!katl ayak
lari altmda ezen di~er ~lrkin bir hakikat 
var ki onu gormi.iyoruz. Yahud gonnek ls
temiyoruz, mi.iteess!r olmuyoruz, c;areslne 
bakm1yoruz. 

Memlekette, go~sfuni.izi.i kabartan ve bl
ze sevinc veren gi.izel ve faydah blr,.ok te
§ebbiisleri ba~anrken tlyatro san'atlmxzx 
nic;ln bakmunz bxrak1yoruz, tiyatronun 
yiiksek gayeslnl berb.ul eden, halka ve 
san'ata borclu olduklan vazl!eyi bilm!yen 
bir takun kimseler, seviyelerl yiikseltmek 
§(iyle dursun, ahlaklarm bozulmasma gay. 
ret ed!yorlar. Am!yane hl.sler, ~'U§ki.in flkir
ler, sokak!arda ve mhvehanelerde l~itllen 
bayagl ni.iktelerle halla. a~11Iyorlar ve boy
Ieee c;ok ucuza mal olan blr l}eref, blr nam 
kazanmak J.stlyorlar. BOylelerini hlmaye 

etmek de~il, bilakis yakalarmdan tutup 
sahneler!mlzden d1~ar1ya atmak san'at ve 
memleket namma en dogru ve en hay1rl1 
i~ olur. Bu vazife en evvel matbuatmd1r. 
Matbuat, bilmem neden vazifes!ni yapm1 -
yor? Inc; olmazsa, tlyatronun ozii ve pren
slpi hakkmda halk1 nic;in aydmlatmxyor, 
san'atm ve san'atkarm vazifesi ne oldu. 
~unu san'atklil.r diye ge((inenlere n!c;in ha
trrlatmxyor? Giizel san'atlarin maskarallk, 
adi eglence vas1tasx olmad1~m1 onlara bll
dirmek yok muydu? 

Yxllardanberi, dekor ve l§lk tertibati 
miistesna - ki bu, para ve fennln verdigi 
bir nlmettlr _ tiyatromuz yerinde saYiyor, 
diyebiliriz. Ba§ka bir terbiye ve zlhniyetle 
yetil}en, fakat bugiin etraflanm saran ve 
kxymet bulan palya<;oluklar sebeb!le yol
da kalan bir ka'$ san'atkar1m1zdan ba§ _ 
ka blr san'atkar yetl.§medi ve tlyatro san'a
t1 hak4<:mdaki bugiinkii zihniyet devam e
derse memleketimizde san'atkar yeti~me _ 
sinln lhtimali yoktur. Ya~ayan neslimize, 
san'atla san'atkarm, bugiin olduklan gibi 
bir!?ey oldugu zanmm vermekte JSrar eder_ 
sek c;ok yaz1k olur. 

Giizelliklerl, felsefeyl, duygularx, edebi -
yatl toplayan tiyatronun haklki mahiyetl.. 
ni hic;e sayanlar, san'at namma istedik -
leri gibl cirid oymyanlar san'at aleminde 
k1tal yap1yorlar ve biz sogukkani!IIkla bu 
kltali seyredlyoruz. 

Sahneye g!ren herhangi blr genc!miz, 
ilk adxmmdan taklldcillge ve tuluat,.x!Iga 
merak sanyor ve o yolda yxrtmxyor, boyle
likle kend!sinde kabiliyet varsa da oliip 
gidiyor. Sahnemizi dolduran bir c;ok oyun
cularimlZ o kadar dizglnslz, o kadar b~l
boo\l hareket edlyorlar kl c;ok defa piyes mu
harririnln lktxdar derecesi farkedilemiyor. 
OyuncularimiZ ci~kembeden atma~ 1l!etine 
tutulmu~lar ve onunla da gururlamyorlar. 
San'atkarm, sahnede muhatrir olmadigmi 
onlara ~im anlatacak? 

Giizel san'atlara ticaret zihn!yetile ya
na§xlmaz. T!caret san'atkar dogurmadx ve 
do~uramaz. San•atta didlnme, ~arp1§ma, 
kat'i kab111yet ve cok zaman da hayat pa
ha.!nna. muva!taklyet elde edUir. 

Tiyatro tarlhinrle isim.leri amlan dehalar 
o lsmi, o §ohretl ~aklabanhkla kazanmadi
lar. 

Bu miinasebetsizl!gln, bu oldiiriicii cere
yanm oniine ge,.ilirse, halka ver!lecek eser
lcr, komed! veya vodvil olsun, operet veya 
dram olsun, memleket sevlyesln! yiikise!ten 
se'$me eserler olur ve san'at kaldelerine 
uygun blr ciddlyet, bir !ntlzamla oynamrsa 
hem !y! tlyatro muharrir! ve bestekar ka
zanmz, hem artist yetl~t!rebl!lrl.z. 

Hi'$ §iiphe yoktur ki yiiksek ve resmt bir 
hlmayenln tlyatromuz !<;in olc;iilmez fay_ 
das1 var, fakat paraca olan yardimla bera
ber, ve belkl de ondan evvel, san'at ve 
san'atkar anar!?!sin! meydandan kald1rmak 
~artile. 

Memleket!m!z seviyesinln yiik.selmes! ve 
!lerlemesi namma yaz1cxlanmiz t!yatronun 
haklki mahiyetl ve vaz!fes! hakkmda hal. 
kxmxzx lr~ad ederken Matbuat Umumi Dl
rektorliigii de oynanmasma miisaade etti. 
~1 eserlerln oynam~mx kontrol altma alm
ca, beklenen faydal1 net!ce elde ed!llr zan
neder!m. 

Fatihin vasiyetna,mesi 

Istanbulun fethinde 
sonra Tiirk haz1rh~ 

Cinevizli muharrir, karde,ine yazd1g1 
tubda, Tiirklerin Garbe dogru taarruz 

istemediklerini temine ~ab~tyordu 

l"leykeltraf Bertold Civani taralmdan Fatih namma yapzlan mc:JraatJ 
«F atihin Vasiyetnamesi» namx altmda tarihinden sonra Avrupamn her 

1stanbulun fethi akabinde Beyoglunda da ve bu arada ingilterede Turklere 
bir Cinevizli tacir tarafmdan yaz1lan v~ birc;ok kitablar tabolunmu§ bullun:mastdj 
ash alan Jalyancasi tamamile kaybolup Bu gibi eserlerin ba§hca 
eski lngiliz Krallarmdan birine hediye Ian Otlantonun zaph, Rodas 
olarak takdim edilen fransxzca niishast s1 ve Tiirklerin Avrupa k1t' asmdan 
ahiren Londrada bir terekede meydana kartlmasx meselesidir. 
c;tkan esere aid ingiliz mudek~iki _.~v1ister Daha sonra Avrupa 
C. A. ]. Armstrongun yazdtgt mutalea- [Biiyiik Turk • Grand Turc] 
mn son ktsmxm dercediyoruz: 

« (F atihin Vasiyetnamesi) eserinin son 
bsmt fkinci Sultan Beyaz1dla en kiic;iik 
karde§i Sultan Cern arasmda yapxlan da
hili harbe dair tafsilatl ihtiva etmektedir. 
Bunlann arasmda en miiheyyic bahis 
Padi§ahm saraymda Y enic;erilerin c;1kar
dig1 birc;ok isyanlardan birincisini uzun 
uzadtya tarif ve nakleden klSlmdu. Bu 
miinasebetle Cinevizli muharririn sarfet
tigi bir ciimle o tarihte Tiirkiyeye gelen 
her ecnebi seyyahm bir casus asy1ldxgxm 
gosteriyor. 

,;lurasx kayde §ayandxr ki Cinevizli mu
harrir garb\ Avrupada bulunan birade -
nnm yazdtgi mektublarda Tiirklerin 
garbe dogru hic;bir taarruz yapmak eme
linde bulunmadxklanm temin etmi§ ve 
Istanbuldaki kadirgalarm tec;hiz ve tes
lih edilmesinden maksad miinhasnan hal
yanlan yani Cinevizlerle V enediklileri 
korkutmak oldugunu ilave etmi ir. 

Cinevizli muharririn bu yaz1lan Tiirk 
tarihinin bu devrine dair eseri bulunan 
Filip de Cominesin yaz1larma tevafuk 
etmektedir. <;iinkii Comines hahratmm 
bir sahifesinde F atihin vasiyetnamesm1 
gordiigiinii iddia etmi§tir. Bu ciimleden 
olarak F atihin haleti nezide iken baz1 
vergilerin affedilmesini yazm1~hr. Bu ya· 
ztlar Cinevizli muharririn ifadesine teta-
buk etmektedir. · 

bir mevzu te§kil etmi§tir. 
Binaenaleyh !ngilteredeki Kral 

nedanma daima kitab veren 
Flanderdeki kitab tacirlerinin 
hakkmda elyamt nadir bir eseri 
ve tezhib ederek gene V eliahd .... u., "'· u 

takdim etmi~ olmalan zamanm 
uygun bir ~eydir. Zaten 
York Kral hanedamnm ~ark! a 
bah zannedildiginden daha stkt idi. 

Londrada meydana c;1kan eserin 
vela tezyin sanah noktasmdan fevkal 
degeri vardxr. Saniyen Tiirk 
tenvir etmesi ve tamamlamas1 
biiyiik bir tarihi kxymeti haizdir. 
eserin cildinin lngiltere tarihi no 
payanstz ehemmiyeti vardtr. 

Ciinkii kitabm cildinin arkasmda 
ki ingilizce imla ile yaz1lmt§ iki 
vardxr. Bu imzalardan biri Kral ...,.,,, ... ,,u 
cu Edv rdm lizabe 

kii~uk klZl Sesile aiddir. 
British Museumde Kral hanedam 

leksiyonunda dahi bu iki imzayx 
eden bir vesika varsa da bunda 
gayet solgun bulunuyor. Halbuki 
bin vasiyetnamesinde imzalar pek 
hr. Bu eser sayesinde tarihi iki pn:ns,esJI 
imzasmm tam astllan elde edilmi§ 
lunuyor. 

Bu imzalar herhalde 1486 sen,esllltOel 
evvel konulmu§ olmahdu. Ciinku 
de yalmz Krahn klZI unvam vardtr. 
buki tarihi mezkurdan sonra Prenses 
lizabet Y edinci Hanri ile izdivac1 
yxsile Kralic;e iinvamm almx~tt. 

Anla~tlan 1484 senesinde Kral Be 
§inci Edvard Londra kulesinde idam 
dildikten sonra iki hem§iresine kalan 
kitaba mii~terek mallan oldugunu 

ihtimal Comines 1495 senesinde Ve -
nedikte bulundugu zaman Cinevizli mu
harririn vesikasmx okumu§ ve bu malu -
mat a is tin aden F atihin vasiyetnamesini 
gordiigiinii iddia etmi§tir. 0 tarihte Co
mines §ark sularmdan Venedige do -
nen tacirlerden §arkm ve bilhassa lstan -
bulun Tiirkler tarafmdan fethinden son
ra burada cereyan eden ahval hakkmda 
malumat ogrenmek ic;in Venedige gel • 

A. MADAT mi§ti. mak ic;in birlikte imza koymu~lardn. 
Omid ederiz ki san' at ve Turk 

ve !ngiliz Kral hanedam tarihi · 
c;ok k1ymettar alan bu eserin 
bulacagt fiat verilerek ingiltere 

!ngiliz Kralx Be§inci Edvarda daha 
V~iincii ilkrnekteb talebesi· Veliahd iken 1stanbulun fethinden sonra-

nin miisameresi ki ahvale dair bir eserin takdim edilme-

!stanbul Oc;iincii llkmekteb talebesi sinin sebebine gelince Kurunu Yustanm 
h '1 ) sonlarma dogru biitiin Avrupada oldugu ta s1 yt mtn sonu munasebetile diin is- · 

b 1 K L gibi lngilterede dahi uzak ve yabanct 

cme c;tkanlmasma miisaade 
tir.» 

tan u tz isesi sahnesinde parlak bir 
memleketlere dair malumat edinmek ve 

miisamere vermi§tir. Tahsil ve tedris ka- Yunanistamn ihrac edeceg"'i 
d b d .• b kitab okumak merakt fevkalade uyan -

ar e u ter iyeye dahi fevkalade itina · •• " I 
d ld mi§h. lspanyol ve portekizli ka§iflerin ya§ uzum er 

e i igi anla§tlan bu mektebin bedii ka- A 
b.l. 1 • k seyahatleri biitiin vruP.ada biiyiik me- Atina (Hususi) - Yunan milli 

1 1yet en yii sek olau talebesinden elli A d b 
k d h rak uyandxrm1• ve vrupanm e e i zev- nomt' yu"ksek m cl's' son 

a. an mu telif numaralara i•tirak et- ~ e 1 1 

I f ~ ki iizerine de tesir yapmt§tl. Yunanistandan ihrac edilen ya§ 
mx§ er ve evkalade muvaffakiyet gos -· 1 1 Tiirklerin esrarengiz bir surette kuv- rin hiikumetc;e himaye edilmesine 
termi§ er ve isenin miisamere salonunu d A 
d Id h vet ve satvetlerinin artmakta olmas1 ci - verdi. Bu karara gore lmanyaya '-''"·4"''"~ o uran azirun tarafmdan miitemadi 
surette alkt§lanmt~lardtr. di dii§iinen devlet adamlanm tela§a dii • lacak ya~ iiziimlerin her kilosu t~In 

-···- §iirmekte idi. Sathi dii§iinenlere gelincc santim, diger ecnebi memleketlerine 
Giizel bir miisamere §arktan gelen haberler ve rivayetler bu edilecek ya§ iiziimler ic;in de iki drcthnlllye! 

Diin, Hakimiyeti Milliye mektebinde gibilerin heyecan istiyen his ve arzulanm kadar prim verilecek ve bu suretle Yu • 
bir veda m~sameresi verilmi~tir. Miisa- tatmin ediyordu. 0 tarihte biitiin Avru- nan ya§ iiziimleri bilhassa Bulgar iiziim~ 
mere crok guzel olmu§ ve yiizlerce da - pada §arka dair umumi bir alaka uyan- lerinin rekabetine kar§1 himaye oluna ~ 
vetli, talebeyi uzun uzun alki§lami§tir. rnt§ oldugunun bariz bir delili de 1480 cakttr. .... Iii .. hTs·a·~· .... ·;·e··~·u·ria·~·i··· .. ·k·ii··r·s·\i·· .. ··hiiir ... 

lnhisar memurlanna mahsus 5 inci ku rs devresi tedrisah hitam bulmu~tur. Mezunlan, hocalan ve !nhisarlar Umum 
Miidiiriiniin bir arada almm1§ resimleri ni bu vesile ile ne§rediyoruz. 
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31 May1s 1936 !!? 

DO~t devlet aras1nda 
.bir misak yap1lacak 

CUMHURiYET 

Giinef tutulmas1 Bulgaristandaki 

partiler Krala bir 

muhtira verdiler 

----
Rasatane faydab bir 

kitab __fl_kardt 

ipekbocek~iligi 

Meclise yeni bir kanun 
layihast verildi 

.L 7 

OKUYUCULARIMIZ 

---Diyor ki 

Yeni iran 
ve ·komsu 

' 
hakktnda 

el~isi, Tiirk • iran miinasebab 
devletlerle yapdacak misak 
miihim beyanatta bulundu 

[Bil§tara!t 1 tnct sanHedel 
du. Y eni yap1lan yol ise T ebrizden sonra 
~arendden ge<;tigi it;in eski yoldan 72 
krlometro daha kisadir. 

Turk topraklanndaki yollarm Trab
zondan Erzuruma kadar uzayan klS!m· 
Ian bitmi§tir. Y akmda her iki memie • 
ketteki yollar ikmai ediiecektir. Bundan 
so~ra trai?sit nakliyat1 i§ini yapmak iizere 
.Turk ve Iran milli bankalarmm i§tirakile 
mu~telit bir ~irket kurulacaktir. Bu ~ir
kehn faaliyetine dair teferruat bilahare 
t~sbit edilecektir. Bu meyanda nakliyat 
i~Ini zorla§hrmakta olan baz1 vergilerin 
tenzili meselesi de aynca gorii§iilecektir. 
~i.inkii nakliyat iicreti nekadar ucuz o • 
lursa, tiiccarlann ragbetini o nisbette ar
tmr. Vergilerin tenzili meselesi hakkmda 
alakadar Turk makamlarile temaslarda 
bulundum. Aram1zda bir prensip ania§ • 
Jl!asi mevcud oldugundan, bu meselenin 
Yakmda tarafeyn it;in memnuniyet verici 
bir suretle neticelenecegini umuyoru~. 

muhtemeldir. Bu misakm mahiyeti ala· 
kadar hiikumetlerin noktai nazariarmca 
tesbit edilmi§se de, §iiphesiz ki miizakere 
esnasmda etrafile belli olacakt1r. 

Uzun zamandanberi arzu ettigim hal
de memleketinize ilk defa geliyorum. 
K1sa bir zamanda modern mimarisile bir 
mucize halinde f1~kuan Ankaray1 hayret 
ve takdirle kar§Iladlm. Memleketinizle 
memleketimiz arasmda yekdigerine mu • 
vazi olarak bir iierileme faaliyeti mev • 
cuddur; Zaten Tiirkiye ve iran gibi iki 
karde§ milletten biri ilerilerken digerinin 
geri kalmamas1 lazimdJ. Nitekim sizde 
oidugu gibi, 1randa da kadmiann inki§a· 
f1 temin edildi ve bu i§ tahminlerin hila
fma olarak hic;bir mii§kiile ugranmadan 
ba§anid1. 

Kandilli Rasadhanesi « 19 haziran 
1936 ki.isufu kiillisi» namile bir kitab ne§
retmi§tir. Bu kitabda Rasadhane Mii • 
diirii Fa tin §Oyle bir mukadde.ne yap • 
maktad1r: 

«Kiilliyet merkez hattmm bir k1s -
m1 Tiirkiyeden ge<;en 19 haziran 1936 
ki.isufu memieketimizde t;ok alaka uyan
dirdi. Bir c;ok zevat bulundugu mahal i
r;in kiisufun safhalanm, zamanlanm ve 
miktanm ve hatta safhaiann vaziyetlerini 
istediler. Memlekette heyet hadisesine 
kar§I gosterilen bu alakaya k1ymet ver ~ 
mek bu ilim merakhlannm arzulanm 
tatmin etmek benim ic;in lazimdi. Diger 
cihetten gerek memleketimizin ortasmdan 
ge<;mesi noktai nazarmdan ve gerek mev
sill! itibariie bizim ic;in pek nadir bir ha
dise olan bu kiisufun kiilliyet ~eridinin 
ge<;tigi yerleri tayin etmek te vazr· 
femdi. Bu vazifeyi yukanda soylediii;im 
liizuma da te§mil ederek memleketin her 
noktas1 it;in biitiin kiisuf safahah zaman
lanm ve diger faydah maliimal! verebile
cek kiisuf haritalan tertibini kararla§tir
dim •re laz1m gelen istiknah aihnda he~ 
sabianm yapl!m.» 

1 Ba§tarat1 I tnct sahi!ede I 
mumi bir muhtua Kraia verilmi§tir. 
Bu muht1rada kanunu esasinin iadesi, in
tihabatm yapiimasi ve biran evvel de 
medisin at;IImasr istenmektedir. Bu muh
hrayi (ankof partisi ile ~ift~ilerin bir 
grupu ve komiinistler imzaiamami§lardir. 
Krahn bu muhhraya nasi! bakacag1 he
niiz belli degildir. Bulgaristanda yeni si
yasi grupiann te§kiiine ba§lanmi§tir. 

Ankara 30 (T elefonla) - Ziraat 
Vekaleti Tiirkiye s1mrlan it;inde ipekbo
cekc;iligi i§leri, ipekbocegi tohumu yeti§ -
tirilmesi, muayenesi ve satJlmasi hakkm
da hamiadJgi kanun layihasmi bu ak§am 
Meclise verdi. Layihaya gore Ziraat 
V ekaleti ipekbocekt;iligi iizerinde fenni 
ve ilmi ara§hrmalarda bulunmak ve ted
risat yapmak iizere bir enstitii kuracak -
hr. Diger taraftan bu enstitiiye fennni 
i§lerde bagh olmak iizere memleketin lii
zum goriiien yerlerinde ipekbocekt;iligi 
istasyonian ac;Ilacaktir. Tiirkiyede evvel
ce k!!ruimu§ bulunan ipekbocek~iligi 
mektebleri bu kanunun ne§rinden itiba ~ 
ren istasyonlar halinde c;ah§acak ve y1 ~ 
lm muhtelif zamanlarmda talimat daire
sinde kurslar ac;acaktir. Kanunun istih
sal k1smmi murakabe ve kontroi etmek 
ve istasyonlara bagh olmak iizere Zira
at Vekaleti liizumu kadar ipekbocegi 
kontrol memuru kullanacakhr. Bu ka ~ 
nunun ne§rile beraber Tiirkiye Cumhu ~ 
riyeti s1mrlan it;inde ipekbocegi yeti§ti ~ 
rilmesi, salllmasi, miibadelesi veya para• 
SIZ verilmesi, muayenesi Ziraat V ekale • 
tinden ruhsat almmaga bagh olacak ve 
i§ler V ekaletin her zaman tefti~ ve mu • 
ayenesi altJnda bulunacaktir. Memleket
te ipekbocegi tohumu kese usuliinden ba§· 
ka surette yeti§tirilemiyecektir. Layihada 
ipekbocegi yeti§tirecek olanlardan kim -
lere ve ne §artla ruhsat verilecegi hak • 
kmda da hiikiimler vard1r. Layihamn es
babi mucibesinde yurdumuzda bir za ~ 
manlar ~ok parlak bir mevki kazanmi§ 
bulunan hatta verimi 1908 de 19 milyon 
kiloya c;Ikmi~ bulunan ipekbocekc;iliginin 
ayni pariak mevkie yiikseltilmesi liizumu 
zikrolunmu§ ve bilhassa ipek sanayii gibi 

iskenderiye seferleri 
baslamabdJr , 

Cumhurlyetln 20 maYJS tarihli ntisha • 
smda «Tiirkofls MlSlr seferlerinln ba.iila • 
masmt istlyor• ba~llg1 altmdaki Ankara. 
telefonu noksandlr. Qiinkii ba§ta Ttirkofls 
ve Ticaret Odalan oldui;:u halde umumi 
efkara terciiman olan i stanbul ve iZll11r 
matbuatt, biittin memleket, herkes hu ~
terlerln bR§lamas!Dl 1stlyor. Haklkaten i:.s
kenderlye seferleri samldtgmdan daha mii
himdlr, ve matbuatmuzm tekrar bu mev
zua avdet etmeleri memnunlyetle kar§ila. 
nacakttr. 

~ift~ilerin Kic;ef kolile liberaller, Up
t;ef firkas1 ve radikallerin bir kism1 bir 
grup demokrat f1rkasi, radikallerin di -
ger kismi, sosyalistler ve Biirof fukas1 
ba§ka bir grup, c;iftc;ilerin P.lavnec~ler 
grupile komiinistler ve fzveno f1rkas1 ii
t;iincii bir grup, Cankof partisi de kendi 
ba§ma dordi.incii bir grup te§kil etmekte
dirler. 

Buigaristamn siyasi hayat1 bu dort 
grupun arasmda payla§Ilacaga benzemek
tedir. Burada t;Ikan §ayialara babhrsa, 
bu grupiar kat'i grupiar, kat'i surette te
§ekkiii eder etmez Kose lvanof kabinesi 
istifasmi verecekmi§. Bu istifa da ya ~ 
kmda bekleniyormu§. 

Denizyollari yenJ. vapurlarm slpari§ine 
aid muamelatt bile heniiz ikmal edememi§ 
oldugu halde, nas11 olur da Mlstr seferle
rinin ba§lamasim yenl vapurlarm gelmes1-
ne talik edebllir? 

Memleketimizln Mls1r ve Yunanistana 
YR§ meyva, sebze, yumurta, hayvan ve sa. 
ire ihracatmm devam ve Inkl~af1 ancak ba 
seferlerin ba~lamasma bai;:ll bulunmakta. 
dtr. 

Eger Denizyollart halen esldsi gib1 haf
tal!k b1r sefer temin edemiyorsa on giinde 
blr, bu da olmazsa nihayet on be~ giinde 
bir sefer yapar da ha!tallk se!erleri yeni 
vapurlann gelmeslne talik ederse bu ka. 
bill lzah ve ka bule ~ayan bir tal'Zl hal-eket 
olur. 

Tiirkiyeden gec;ecek olan transit yolu
nun ehemmiyeti c;ok biiyiiktiir. 

ik.i devlet arasmda muallakta kalm1§ 
hJ' b 

Dil inkilabi sahasmda kendi dilimizi 
yabanc1 kelimelerden kurtarm1ya c;.ah§I· 
yor ve bir taraftan yeni mefhumlara dili
mizde isim veriyoruz. Bu i§le me§gul ol
mak iizere kuru! an F erhengistan isimli 
soz cemiyetimiz her hafta blunan kelime
leri bro§iir halinde bastmp biitiin kiiltiir 
muhitierine yaym~ktad1r. Y eni kelimele
rimizden bir iki misal vereyim: 

Bundan sonra ilml ve fenni mufassal 
malumatla beraebr, kiisufu kiillide tetkik 
edilecek hadiseler ve memleketimizde 
yap1lacak kiisuf tetkikleri hakkmda ma
lumat ve izahat vermektedir. 

Belgradda kanlt 
~'rptfmalar 

[Ba,1 tarats 1 tncf sahffedel 

Cumhur1yet1n 23 maYJS tarihl1 nilsha • 
smda Nalma M1hma muharr1rin1n, is -
t~nbula seyyah getirmei!;e ~all§anlara bir 
hitabJ var, hence bu hitabJ DenizyollRima 
yapmak laz~mdtr. Qiinkti eger iskendcr! ~ 
ye se!erlerine mevsim g~meden ba~lar ve 
De:' let . Demiryollarmm yapt1g1 gibl geli~ 
gidi§ Ir;m ucuz bir tarife tatbik ederse her 
sene MIStrdan Istanbula pek ~ok seyyah 
celbede bllir. 

r; 1r mesele yoktur. Baz1 ticari mesele-
lerin ise dost<;a halledilebilecegi muhak • 
kakt1r. 

Irakla aram1zdaki hudud ihtilafma ge
lince, evvelce Cemiyeti Akvama havale 
ed.ilen bu ihtila£ ~imdi dogrudan do;;ruya 
ik1 devlet arasmda gorii§iilmektedir~ Bu 
mesele halledilir edilmez Tiirkiye, iran, 
Irak ve Efganistan arasmda akdediiecek 
olan misakm miizakeresine ba§lanmasi 

Arabca br keiime olan beiediye ye· 
rine Seherdari, polis yerine kullamlan 
natmiyeye kar~1hk olarak ta ~eherbani 
kelimelerini kullamyoruz. 

Bu kitaba kiisufun ger;tigi yerler i~a
ret ediimek iizere miiteaddid haritalar ek· 
lenmi~. yabanc1lann da malfunattar ola~ 
bilmeleri ir;in bir k1smi frans1zca olarak 
ne~redilmi~tir. 

hukukunu fena mi.idafaa ettikleri §ayJ 
oidugundan bir arbede kopmu§tur. Za -
b1ta hadiseyi yati§hrmi§ ve i§~iieri dagit· 
mi§Sa da, bunlardan 1500 kadan, Bel
gradm di§an mahallelerinden Pa§ino 
Brdoda tekrar toplanarak bir miting yap
mak istemi§lerdir. ZabJta memurlan bu 
toplantiya mani olmak isteyince grevci
ler kendilerini ta§ yagmuruna tutmutlar· 
d1r. Silahla mukabeleye mecbur kalan 
iandarmalar bir i§c;iyi oldiirmii§ ve iic; ta
nesini de yaralami§lardlr. }andarmalar ~ 
dan dart ki§i yaralanmi§hr. 

Vaktile hayat ve ne§'e kaynai!;t olan :tv~ 
mlrin ~lmdi ISSiz r1htmuna kim dikkatle 
bakarsa yi.irei!;inde derin ve act bir SlZI 

duymamast kabU degUdir. MlsJr seferlerin. 
de ihracat noktasmdan Izmirin alakast 
bilytiktiir. Bundan ba~ka bu vapurlarm her 
hafta gel~ ve gld1~ler1nde Izmlre ugrama· 
Jan blr hareket ve ne§'e uyandtrmasJ ttl
barlle b1r teselli oluyordu. 

ADLIYEDE 
Sab1kab bir ay hapse 

mahkum oldu 
Bundan bir miiddet evvel Kiir;iikpa -

zarda bekr;iye ve polise hakaret eyledigi 
11,;1n Mi.iddeiumurnilige verilen sab1kah 
V elinin diin Sultanahmed ikinci sulh ce
za mahkemelinde duru§mas1 yapllmi§j 
bir ay hapse ~onmas1 kararla§mi§tlr. 

Acaba deli mi? 
b~~~ya h~ aret eyleme le s c;lu Hiise

yin <;Iun Emmonunde yakalanarak Mud • 
deiumumiiige verilmi§tir. Sur;lu delilik 
alaimi gosterdiginden Adliye doktoru ta
rafmdan muayenesine li.izum gosterilmi§· 
tir. Hakkmda takibata devam edilmekte
dir. 

Mahkum olan hus1z 
Beyoglunda oturan miitekaid kayma

kam Alinin evini soymakla suc;lu olup 
ti~iincii ceza mahkemesine verilen sab1 ~ 
kah Alinin muhakemesi diin bitmi§tir. 
Su~ meydana t;Ikhgl it;in bir bu~uk sene 
hapse konmasma karar verilmi§tir. 

8 inci lhbsas mahkemesi ta
tili faaliyet ediyor 

Sekizinci 1hhsas mahkemesi biitiin mu-
arn l~t · e a 101 Yarm 9 uncu lhtisas mahkeme-
sme devredecektir. Bunun it;in mah -

ke~\?~n ~0.0 muhakemeyi yapmi§IIT. 
1\.t t ~me, lhtJsas mahkemesinden reis 

1 '. . umhuriyet Muddeiumumisi Re
§id, Istmtak hakirm' d"~t k~t 'b d" t .. 
bao 'k' h • o. a 1 , or mu· 

,1r ve 1 1 ad k k I 
Bun! b k erne a~1 ta a ml§lardir. 

h ar!.n b~§ a Yerlere tayinleri hakkm-
da enuz 1r em,·r I . . 

D . ge memi§tlr. 
okuzunc Ih 

rnuamele d u hsas mahkemesme 20 
evrolunmaktadJr 

!@LTOR ISLER/ 
llkmekteb taleb l . . H k e er1n1n a· 

va ~ urumuna Yardtmlari 
Beyogiu 35 inci ilkm kt b 'k' . 

f I b I . e e 1 mc1 s1 • 
m ta e e en aralannd t I d kl 730 
k d" H a op a 1 ar1 

UTU§U un ava K k . 
teslim etmi•Ierd' urumu mer ezme • If. 

T ann, Tiirkiye ile fram kurtaracak iki 
adam gonderdi, bunlar da diinyay1 hay
rette buakacak ink!lablar yaphlar. Tann 
onlan uzun mi.iddet ba§Imizdan eksik et
mesin.» 

M. Leon Blum diyor ki: 
[Ba§taratt 1 fnct sahifede] 

«- idbarda da, ikbalde de kendile
rile ister istemez beraberiz. Muvaffak ol
sak ta olmasak ta, tesiri biitiin emekr;i si-
mfmi alakadar edecektir. Komiinistlerin 

GOMROKLERDE bizim kabahatlerimizden ve zaf1mrzdan 

Giimriik kumusyoncularmm 
karneleri degi§ecek 

istifade edeceklerini zannetmek hatad1r.» 
demi~tir. 

Bu nutkun M. Biumiin, kabineyi kur -
15 hazirandan itibaren kumusyoncu, mazdan onceki son nutku olmak ihtimali 

maiyet memuru, tiiccar miistahdemi, §ir· vard1r. 
ket mi.imessili ve bizzat tiiccarlara muhte- M. Heryonun bir mahalesi 
!if makamiar tarafmdan veriimi§ olan Paris 30 (A.A.) - Ere Nouvelle 
karneler giimriiklerde muteber olm1ya • gazetesinde M. Herriot diyor ki: 
cak~Ir: .Bunl.~rm giimriiklerde i~ yapabil- «Y annki hiikumetin en birinci vazifesi 
mesl I<;In Gumriikler Umum Miidiirliigii F ransa ile Anglo • Sakson demohasileri
!arafmda~ v.erilmi~. karne er ve muamelesi ni birbirlerine ya mla~hrmalc olaca hr. 
1kmal ed1lm1yenlenn de ba•mildi.irli.ik ta- Am'· er'k ··1 d < ' ''d •·1 t'' ., ' f d . • I a 1 e son era aK ea1 en ICaret 
ra 10 a.n venl:c~k muvakkat k.arneler - muahedesi ve M. Blumiin beyana~ daha 
den edmmelen laz1m g~l~ek.tedir. ~imdiden c;ok giizel bir tesir yapml§tlr. 

Kumusyoncularm .. daimi b1r. def.~er ~.~t- ingiltere ile de aram1zda s1k1 bir yakmhk 
~alan ve bunu her uc; ayda b1r gumruge has1l olmas1 elzemdir.» 
1braz ederek giimriikte muamele ile kar- Sozi.i ingilterenin endi§elerine 
§Iia§hrmalan ve karnesine de bunu i§aret ettiren M. Herriot bu hususta da 
ettirmeleri icab etmektedir. Bunu yapm1- ki: 
yanlar gi.imri.ikte muamele yapamtyacagi 

intikal 
diyor 

gibi hakkmda takibat ta yapJlacakhr. 

-···~ 
Tas muhabiri Turk meslek
da,larma bir ziyafet verdi 

Ankara 30 (A.A.) - Tas ajans1, 
Tiirkiye muhabiri Stokiitski tarafmdan 
bu ak§am §ehrimizdeki matbuat ve ajans 
miintesiblerine bir ziyafet verilmi§tir. 

Ziyafette Sovyet eit;iligi miiste§ari 
Zalkinle Erzurum meb'usu Nafi Atuf, 
Ki.itahya meb'usu Na§id Hakki, isparta 
meb'usu Kemal Turan, Matbuat Umum 
miidiirii Vedad Tor, Ajans umum mii • 

diirii Muvaffak Menemencioglu, Ulus 

Yaz1 hleri miidiirii Nasuhi Baydarla a• 

jans ve matbuat ailesinden diger birt;ok

lan refikalarile birlikte ham bulunmu§ ~ 

'ur. 

Kiiin Marinin ilk rokoru 
Londra 30 (A.A.) - Seyahatinin ilk 

25 saatinde Queen Mary, saatte 29,88 mil 
vasati slirat katederek bu ilk devre i
r;in bir rokor tesis etmi§tir. Queen Ma -
rynin yaphg1 azami siirat baz1 zamanlar 
34 mile t;rkrnl§hr. 

«M. Musolini Deyli T elgraf gazetesi· 
ne beyanatta bulundu. Sut;lanm c;abucak 
ve kat'i surette itiraf ettikleri takdirde, 
kendisi, zecri tedbirci devletleri affa mii
heyya bulundugunu soyliiyor. Acaba, 
vaktile Papa Y edinci Greguarun sozii 
dinlendigi g1bi, bugiin de M. Musolini
nin sozii dinlenecek midir? Kanossaya 
seyahat etmenin ho~ bir~ey oidugunu hili
rim. Pakat M. Edenin bu seyahati yap· 
maga istekli olmasmdan da ~iiphem var
dir.» --... -·-Suriye istiklali mese1esi 

Paris 30 (A.A.) - Humanite gazete -
sinde komlinist meb'us Peri, Suriye 
Frans1z mandas1 meselesi hakkmda bir 
makale yazarak, M. Blumlin bu mese -
leye brr ~are bulmas1 Iaz1m geldigini 
soylemektedir. Son kanunusani ve §Ubat 
hadiseleri lizerine Suriye partilerine, 
Suriye ile Fransa. arasmda, Irakla in • 
giltere arasmda mevcud mlinasebata 
mli§abih miinasebetler tesis olunaca~ 
vadedilmi~ti. Halbuki Sarraut kabinesi 
bu vadi tutmami~tJr. ............ _ 

Bir tavzih 

Konservatuar1n yeni mezunlart bir konser verdilet< 

Gazetemizin 26 may1s tarihli niisha -
smda limanda l:>ir vapur kar;1rma hadi -
sesi b~llg1 altmda yazdlg1rn1z l:>ir ~aber 
iizerine bu vapurun mensub oldugu a
centadan bir mektub ald1k. Bu mektub
da deniliyor ki: 

Cerna! Re~idin idare ettigi bu konser 
c;ok gi.izel oimu§ ve taiebe biiyiik m~vaf-
f k. .. d·~· · · heraretle takd1r ea 1yet goster Igl I«;Jn 

-···· 
Beklenmiyen bir seyahat 

[Ba§tarats I fnct sahffedel 

tindeki maksad, Yugoslav hiikfune
tini, yaktnda Biikre§te yaptlacak 
olan Kiit;iik Antant devletleri bat
kanlan konferans1 program! hakkmda 
malllinattar etmektir. M. T\tiilesko ay ~ 
ni zamanda Stoyadinovi<;i son Paris mii· 
zakerelerinden haberdar edecek ve bey· 
Qelmilel vaziyet hakkmda fikir teatisin· 
de bulunacakhr. 

Siyasi mehafilde soylenildigine gore, 
Titiileskonun bu ani seyahatinin, ya 
Biilc:re~ konferansi hakbnda mevcud ba· 
ZI fikir aykmhklarile, yahud da yaban· 
Cl mahfillerde endi§e uyand1ran M. Bee· 
kin ziyaretile alakadar oimasr muhtemel
dir. 

Belgrad 30 (A. A.) - Romanya 
Ba~bakam Titiilesko, Kiic;iik Antant 
devlet reisleri arasmda Bi.ikre~te yaprla~ 
cak topiantmm teferruatJ hakkmda Yu
gosiavya Ba§bakam Stoyadinovic; ile 
gorii§mu§tiir. 

Stoyadinovi<; bu miilakattan sonra da
hi kendisinin bizzat Biikre§e gitmesini lii
zumsuz gormii~tiir. Bunun iizerine Titii
Jesko geldigi tayyare ile ogleden sonra 
Biikre~e donmi.i~ti.ir. 

M. Beck Var,ovaya dondii 
Var§ova 30 (A.A.) - D1§ t§leri 

Bakam M. Beck, Belgraddan donmi.i§ 
ve durakta yiiksek memurlarla Yugos ~ 
Iavya elt;isi tarafmdan kar§Ilanmi§tlr. 

birt;ok sahaia.rda rol alan bu san'atm il
mi tekamiiliine c;ah§mak zarureti oldugu 

izah edilmektedir. Layihada dut fidam 

yeti§tirmegi te§vik eden hi.ikiimler de var· 
drr. 

Batumdan geri donen bir 
Ermeni vapurdan ka~b 

~anakkale (Hususl) - Marsilyadan 
Rusya yolile Erivana iade edilen Ermeni 
kafilesi ic;inde yolsuz pasaportla seyahat 
eden 22 ki§i, Ruslar tarafmdan kabul e
dilmiyerek ayni gemi ile geri ~evrilmi§ ve 
bunlar arasmda 35 ya§lannda Silifkeli 
Artin Har;ador, Marsilyada mahkum ol
dugundan geri gitmek istememi~ ve <;;a -
nakkale Bogazma girerken hapsedildigi 
yerden kar;arak kendini denize atarak 
Bogah ki:iyii sahillerine ~1km1§ ve oradan 
Kilyada tugla ocaklarma gelmi§tir. 0 • 
rada kiremid yapanlann §iiphesini celbet· 
memi§ ve ii§i.idiigiinden bahisle bir eski 
kaput istemi§tir. 

Gemi kaptam vak'ayi duyunca hemen 
telsizle lstanbula bildirmi§tir. Emniyet 
Miidiirliigii keyfiyeti ~anakkaleye bil • 
dirmi§tir. Vilayet polisi hemen faaliyete 
gec;mi~ ve yapt1g1 s1k1 bir taramada o mm· 
takanm yabanciSI oldugu ania§IIan Ha -

~ador jandarmalann eline ger;mi§tir. 

J andarmalara fstanbulda bahkt;I ve 

admm Hasan oldugunu soyliyen 

Hat;ador yakasm1 zab1tanm elinden kur~ 
taramami§hr. <;anakkalede Emniyet ne ~ 

zareti altma alman firarinin vaziyeti tes

bit edilmektedir. Ermeni T a§nak komite

sine mensub oldugu zannedilmektedir. 

Hulasa, pek esasll esbaba istlnad eden 
b~ gene! dllek kar§Ismda Denlzyollarma 
du§en vazife, blr taraftan derhal hie ol. 
mazsa on be§ giinde b1r Mlslr .seferlerine 
ba§lamasJ ve dlger tara!tan da. pek ~ok 
uzayan yen! vapurlarm slpari~ 1~1n1 aci • 
len b1t1rmes1d1r. 

~::1 be~ gii~iik seferler yapilma$1 l~lne 
gelmc~: Denizyollan 1~1n bu 1~ o kadar gtl.~ 
d~gildir ve buna blnbir tiirlii gare ve im
kan vard1r. 

Kariler!nlzden 
ZIYA 

. --~ 

Bunlar da nereden 
~tktyor? 
IBa~taratt 1 inct sahttede] 

duklarmdan lngiltere ~ Yunanistan itti
faki biitiin Balkan Pakn devletleri itti
fab hi.ikmiindedir» demektedir. 

Endebandas Belj gazetesi de §U ma
liimab vermektedir. «Balkan Pakti dev
letierinin erkiimharbiyeleri ftalyamn ha
vadan vaki olacak hiicumuna kar§l liizu
mu halinde Yunanistana yard~m edecek~ 
lerini bildirmi§lerdir. 

Tiirkiye, ltalyamn miittefiki buiunan 
Bulgaristam yerinde tutmak ic;in Trakya
daki hazrrhgm1 ikmal etmi§tir. Yugoslav
ya da Arnavudluk vas1tasile 1talya tara
fmdan yap1lacak tecaviizlere mukabele 
edecektir. Bu arada Tiirkiye Bogazlan 
tahkime ba§lami§hr. Y almz Tiirkiyenin 
icab1 halinde Mrsrra asker gondermesi 
lneselesi heniiz halledilememi§tir. Fa kat 
i§ler bu dereceye vanrsa o vakit Y una~ 
nistan dahi Siivey§ kanalmm i§gali ic;in 
asker gonderecektir. -··-... ·-·--Kadlkoy K1z San' at mektebi 

sergisi 
Diin Kad1k0y Ak§am k1z san' at mek

tebinde giizei bir sergi at;rimt§hr. Gene 
klzlanm!Zin nefis el i~lerini ihtiva eden 
bu me§her r;ok zengindir. 

Yukarzda w;an tayyareler, a,ag1da ilh gezintiye i¥tirah eden hadmlar 

Devlet Havayollan idaresi her hafta cumartesi ogleden giizel bir yolda yolculugun herhalde heves edilecek bir ~ey 
sonra ve pazar sabahtan ak~ama kadar yapacag1 on be§ cia- oldugunu» biribirlerine aniati§lan duyuluyordu. 
kikahk §ehir gezintisi programma diin ba§lami§ ve iki u~u~ Bugiin devam edecek olan bu tenezziih servisi ic;in diinden 
yapmi§hr. Y e~ilkoy T ayyare meydanmdan kaikarak !stan· de isim yazdamak istiyenler olmu§tu. 
bul, Beyoglu ve Oskiidar iistiinden donerek yap1lan bu ha- ~ ¥-"f. 

va tenezziihierine bilhassa §imdiye kadar gokten yerin nas1\ Diin ba§hyan bu ut;u~lara i§tirak etmek fikrile, diin Ye~il-
gi:iri.inecegini denemek fiTSatlm bulamiyan kimselerin ve daha koye giden gazeteci arkada§lammzdan miirekkeb alh ki§ilik 
ziyade gene kadmlann ragbet etmekte oldugu goriiliiyor. bir heyet oradaki Havayollan istasyonuna memur zahn pek 
Diin, sabahtan biraz gayrimii5aid gortinen liava vaziyetine garib bir istiskalile kar§11a§ml§hr. Bu te§kilatm daha ziyade 

Konservatuardan bu sene mezun 0 ] 

~ana, Bedriye, Kuvarik, Balikyan, H:~ 
Oiye, lskender, Hiiseyin, Muzaffer, F u
.a~. ~s1m ve Mahmud baz1 hocalannm 
lthraki!e diin Beyoglunda Belediye ti ~ 
htrosunda bir konser vermi§lerdir. 

dilmi§tir. 
Konservatuar hocalarmi tehrik ede ~ 

cMezkur ne§riyatta ismi ger;en kap -
tan Demberg 30 senedenberi muhtelif 
ve miihim kumpanyalar nezdinde biz -
met etmi~ ve seyahat eyledigi memle -
ketlerin hit;birinde muahezeyi mucib 
hic;bir hal ve harekette bulunmam1~ bir 
~ahsiyettir. Londradan kendisinin azli -
ne dair hit;bir emir mcvcud olmadigi 
gibi biHikis kendisini tayin edenler mu
maileyhten gayet memnundurlar. Bir 
~ahts tarafmdan Londrada kaptan Dem
bergin namm1 lekelemek maksadile 
ihbarat yap!lm1~ isc de bunun iizerine 
Romanya resmi ni.emurlan tarafmdan 
ve ingiliz Vis - Konsolosu huzurunda 
yaptlan resmi ara~trrmada ihbarm hi -
laf1 hakikat oldugu tamamen anla • 
~Ilmi§ ve Romanyadaki ingiliz konsolo
su kaptanm eline bir vesika vermi§ • 
tir. Mevzuubahis vapur Bogazdan gece
leyin ve gizli olarak gec;memi~, glindiiz 
saat 12 ye dogru Tiirkiye makamatl res
miyesinin salahiyetli makamlarmdan 
patentasm1 vize ettirdikten sonra gee; -
rni§tir.• 

ragmen Bogazic;i taraflarmdan mf bu on be§ dakikahk per- ticari gayelerle t;ah§mas1 laz1m oldugu muhakkakhr. Binaen-
vazm haya\ine ko§anlardan bir yeni evliler ~iftinin donii§te aieyh gazetecilere yap1lan muamele, nezaketsizlik oldugu ka-
trendeki kompartimanlarmda «Bu kadar rahat, korkusuz ve d b 1 · b I d d nz. ar u gaye ere ms et e manas1z 1r a .•• 
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Liman idaresinden tikayet 
Bogazlol, Qubukluda Rlfatpa§a mahal -

lesi Dagyolu cadde.slnde 6 numarada Der. 
vi~ o~ullarmdan Bayram All kaptan imza
sile aldi~Im!Z mektubda denili:ror kl: cA
masya motoriiniin sahibiyim. Izmirle Da
nca arasmda otmento nakllyat1 yapanm. 
istanbul Liman Retsil~ gftya mururlyeslz 
tlrar ettlgiml Uerl sfuerek 200 lira para 
cezas1 ke.sml§. Ge~enlerde Beykoz fabrika. 
sma palamutla.rl bo~altrrken llman memur. 
la.rile lkl polis motortime gelerek maktne 
dairemin kap!Slnl k1rd1lar ve on ikl bin 
lira krymetindeki motortimun kafalanm 
gayrifenni bir surette sokiip attlla.r. 

Llman idaresl olmryan yerlerde giimriik
Ier de mtirurlye vereblllr diye bir kayld 
vardrr. Ben de buna istlnaden her seferim
den evvel mururiyeyl Dar1cadan allrdrm. 
istanbul Liman Reisllginin sorup sorma -
dan bana bu yapt1g1 !§ten c;ok zarar gor. 
dUm. icab eden makamla.rm dikkat nazar. 
larmm c;ekllmesini rica ederim.~ 

Karacaahmed mezarhgmda 
devrilen agaclar 

A~ac a§Ikl Sacld Uygur lmzasile blr 
mektub aldlk. Bu mektubda denil!yor ki: 
cGazeteler Karacaahmed mezarll~mda son 
flrtmalarda devrllen iki binden fazla a~a
cm Evkafc;a satrlaca~mr yazdrlar. Evkaf 
idaresl bunlarr satrp bedelini irad m1 kay
dedecek ve rna~. borca mr harc1yacak? 
Acaba bunun bedell.n.den ayrracagr kiioiik 
bir meblag!a yenlden servi fldam dikme~! 
dfi.l;iindii mi.i? 

Bu 1§1 dii~iinmedise gazetenlz vasrtas!le 
liltfen bu hususta nazan dlkkatlerlnl cel
bedin.~ 

Bir kazanc vergisi i,inden ,iki.yet 
Karacabeyde Beledlye ka~llsmda Mer. 

kez krraethanesi sahib! Ahmed lmzaslle 
aldr~rmrz mektubda denlllyor kl: «Mer'i 
kazanc vergisi kanununun 78 inc! ve mu. 
vakkat 2 ncl maddelerinde mi.iruru zaman 
haddlnln be~ se.ne kabul edlldi~l tasrlh e
dlldigl halde 1929 seneslnde tarh ve tahak
kuk ve kesbi kat'lyet eden kazanc vergi
sini 1936 seneslnin mayrs aymda cebren 
tahsil ettller. 

Kanunsuz ve nlzamsJZ yaprlan bu cebri 
tahsilattan dolaYl v!ki ~lkayetlme red ce. 
vabr verd!ler. 

VaZII kanunun Yl1fdda§lara blr hak ola. 
rak verdigl hakkriDI nereden ve hang! ma
kamlardan aramakl!gnn icab edeceglnin 
gazetenizle merclinln dlkkat nazarlarmm 
c;ekllmesinl yalvarrrnn.~ 

Gaih aramyor 
Haydarpa~a lntanlye hastanesinde Re -

§ld oglu Mazhar imzaslle aldrgrmrz mek -
tubda denlllyor ki: c 1317 ne~'etll blnb~I 
Orner Atlf lie e~l krzkarde~im Ulviye Ad
viyenin ve eski Pendik jandarma kuman. 
dam Mustafa Alinln nerede olduklarrm 
bilenlerin lnsanlyet namma yukankl adre
slme blldirmelerlnl dllerim.> 

Edremidde Ahmed ustaya 
f;likayetin!ZI yazabllmek !~In sarlh ad -

reslnizin blldlr!lmesl 1a.z1mdrr. 

Denizli Belediyesinden 
bir temenni 

Denizli Llsesl dokuzuncu smrf talebesln • 
den Kastamonulu Muzaffer Sakarya lm • 
zaslle aldi~liDIZ mektubda den!liyor kl: 
cGazetenizden Beledlyemizln lkl nokta hu
susunda nazart dlkkatlnin celbedllmeslnl 
rica edece~lm: 

1 - f;lehrin en l~lek caddesl Delikllc;mar 
lsmini ta§Ir. Bu sokakta gi.iniin her saatln
de en ~a~I on be§ ylrmi fayton bulunur. 
Hayvanlann ldrar ve p!slikler! dalma soka
ga bo~altJlmakta ve hararet dereceslnln 
yi.iksekll~lnden etrafa t;ok fena kokular ya. 
ytlmaktadrr. 

2 - Gene bu cadde i.izerlnde Deglrmen 
camisi vardrr. Bunun blr mahzenl oldugu 
halde 1ril1 u!akh tene~lrler cadde iizerin • 
deki duvara dayamlmaktadrr. Bu manzara. 
mn ho~ olmadtgmr zannedersem herkes 
takdlr ve teslim eder.~ 

Bir vergi itinden ~Jikayet 
Beyazrd Emlnbey mahallesl Pehlivan 

sokak 1 numarada tabur katlbliginden mii
tekald Ra!f lmzas!le aldigimJZ mektubda 
denillyor kl: cEskl~ehirde Ho~nudlye ma
hal!eslndekl emlakimden bir klSmmr ~~ • 
mendlfer !dares! lstimlil.k ettl. istlmlak e
dllen kJSmm vergis!nden kurtulmak lf<ln 
¥allye dalreslne mfuacaat ettim. Mallye 
Idaresl miilkiimiin bu part;asmm Itrazrm 
tadil mahlyet!nde telakkl ederek 2870 nu
marah kanunla verilen yiizde 25 vergl ten
zllatmdan mahrum ed!ldlm. Bu hususta 
verdl!l'lm ltlraznameye de red cevab1 ve -
rlld!. 

Bu yanli§ muamelenln duzeltlimesl !c;in 
fcab eden makamatm dlkkat nazarlarmr 
c;ekmenlzl dllerlm.~ 

Bir fikayetin cevabt 
Gazetemizin 15/4/936 tarlhll niishasmm 

Halk Si.itununda Ordu Vi!Uyetl esld polls 
memurlarmdan Sabrinln bir ~Ikayetl var. 
dt. Bu §lkayet iizerlne Emnlyet Umum 
Miidiirli.igii a§agrdak! cevabr gondermi§tlr: 

cSozii gec;en Sabri; Ordu Vilayet! polis 
memuru !ken amirlerl aleyhlnde hllaft ha
ldkat lhbaratta bulundugundan ottirii rna. 
halli polls dlvanmca polls te§k!lat kanu • 
nunun 29 uncu maddeslnln c F• bendlne 
tevfikan !hrao edllmi§ ve mezkilr karara 
kar~1 Devlet t;IUrasma vAld itlrazr i.izerine 
t;lilradan ref kararr alml~trr. 

Memurlyetlnln lades! !c;in VekAlet rna -
kamma mtiracaatlnl miiteaktb blrkac; vl
lll.yete tavslye edtlml§se de ta.ylnl clhetlne 
gldilmemi~t ve vilayet Uli memurlarmdan 
olan polislerin tayini v!layetler !dare.s! ka. 
nunlle valllerln salll.hiyetlerlne brrakrlmi§ 
oldugundan V!layete miiracaat etmesl Iii • 
zumu kend!slne tebl!~ ettlrllmi~tlr., 

ClJMRllRiYET 31 1938 

HAYAT 

J\l\l.ti KLOPEDi.ll 
Y alniZ biiyiiklerin degil, ~ocuklar1n da en 

biiyiik yardtmciSI ve dostudur. ~iinkii: 

HAY AT ANSiKLOPEDiSi 

Onlann suallerine cevab verir 

tam hr. 

(:ocuklarm 
diinya hakkm -
da ogrenmek is
tedikleri biitiin 
suallere cevab 
verir. Onlara 
yeri, gokii, de -
nizleri, karalar1 

Onlar1 uzaklara gotiiriir 

Okuma zevkini arhru 

ba§ladumydt, zevkine 

Ansiklopedi -
nin bol resimli 
sahifeleri onun 
merakm1 gtdtk
lar. Onu okuma
ga ve ara~tuma 
ga siiriikler. Bh 
defa okumaga 

doyamaz. 

Derslerinde ona yardtmc• olur 
Hayat Ansik-

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 _ Ekseriya cdallarr bastr~ tabirlle sa

tllan yemi~. yemi~lerin i~ine kondu~u ~ey. 
2 • insan, taze degil. 3 - Her §eye ~iimulii 
olan, dortten sonra gelen say1. 4 - Uzak, 
nota. 5 - Defa, herkesln kendislnde oldu. 
gunu zannetti~l ~ey, kuzunun c;rkardr~I ses. 
6 • Eskl Mtstrhlarrn mukaddes okiizii, e~ 
ya. 7 • insan elile a~nlan bogaz, koyunun 
amcazades!. 8 - Olmaktan emir, miisli.i -
manlarm oruc; tuttuklarr ay. 9 - Biiyi.ik de
mlr ft~;r, nota. 10 • Krsa zaman, viicud. 

Yukarrdan a~agrya: 
1 - Yemek yeme vasrtala.rmdan blrl, su 

onunla ta§Jnir. 2 • Blr f§l c;evlrmek, mey -
dan. 3 - Mi.isli.imanlarm oru<; tuttuklan ay. 

flstanbul Borsas1 kapam~J 
; fiatleri 30 - 5 - 1936_1 

PARALAR 
AI~ 

1 Ster !In 62o. 
1 Dolar 123,00 

20 Fransrz Fr. 164 
20 Llret 192, 
20 Belcika Fr. 80. 
20 Drahmi 20.00 
20 isvicre Fr. d10. 
20 Leva 22· 

1 Florin 82·60 
20 Cek kronu 84. 

1 Avusturya Sl. 21.60 
1 Peceta 14. 
1 Mark 28. 
1 Zlotl 21. 
1 Pengii 22. 

20 Leva 13. 
20 Dinar 48. 

1 Yen 32. 
20 isvec kronu 30. 
1 T\irk altmr 969. 
1 Banknot Qs. B. 242. 

(:EKLER 

Sat~ 
650. 
126. 
167. 
197, 
84. 
23. 

820. 
24. 
84. 
88. 
24. 
16. 
32, 
23, 
24. 
16. 
62. 
84. 
63. 

970. 
245. 

A<;llr~ Kapalll4 
Londra 629.76 630. 
Nev Yok 0.7910 0.7920 
Paris 12·06 12.06 
Milano 10.0844 10.0844 
Briiksel 4.. 695 4.69o 

I 
A tin a 84.4060 84.4660 
cenevre 2.4583 2.4583 
Sof:va 63.62 63.6J 
Amsterdam 1.1755 1.1765 
Prag 19.205 19.200 
Vivana 4.2340 4.2340 

Selimiye Askeri Sahnalma 
Komisyonu tlanlart 

1- Tiimen ve 
hastanesi ihtiyac1 1~m 

zarf usulile miinakasaya 
Ian: 

A - Miinakasast 20 
~ar,amha giinii yaptlacagt 
edilen 50,000 kilo koyun 
eksiltmesi 20/6/936 
giinii saat 10 da yaptlmak 
btraktlmt~ttr. 

B - Eksiltmesi 22/5/936 
rna giinii yaptlacagt ilan 
140,000 kilo stgtr etinin eksilt 
mesi 22/6/936 pazartesi 
saat ona btraktlmttbr. 

D - Eksiltmesi 22/5/936 
rna giinii yaptlacagt ilan ea.uc.~1 
280,000 kilo odunun 
22/6/936 pazartesi giinii 
on he,e btrakrlmtfbr. 

<;ocuklan 
diinya etrafm • 
da seyahat etti
rir. Onlara gor-

4 - Arabca roerln>, Fransamn merkezl. 
lopedisi, '<ocu • 5 • Arabca cyarlkn ay». 6 - A!rlkamn §!rna. 
gun mekteb 51 • Iinde bir islam memleketi. 7 - Ala dolmasr 
ralarmda en bii- olur, mi.istahkem mevki. 8 - Aza, !Ieni sa
yiik yardrmct • tr§. 9 • Bir srrrr meydana c;tkarmak, is • 
srdtr. Okudugu kambil kagtdlarmm clnsinden bir!. 10 -
biitiin dersleri Viicudiin adale kJSmt, yen! evlenen krz. 
orada mufassal 

Madrid 6.82 5.85 
Berlin 1.9710 1.974.0 

2 - 50,000 kilo koyun etilltin1 
hedeli 24820 liradtr. % 7,5 
minat ak~esi 1761,5 liradtr. 

140000 kilo Slgtr etinin DIC'UICIII ' 

49840 liradtr. % 7,5 teminat ak 

medikleri, bil -
medikleri mem
leketleri tamhr. 
Diinya hakkm -

da yeni yeni §eyler iigretir. 

Onlara herfeyin sur1n1 ogretir 

ve miikemmel bir surette bulabilir ve 
Evvelki bulmacanrn halledilmi, fekli 

derste hocay1 da diger arkada§larmt da 0 ij 7 tS y 10 

§a§trtacak bilgi sahibi olur. 

Onun alikas1n1 genifletir 

Varsova 4..2546 4.254.6 

I 
Budaoe~te 4.2546 4.254.6 
Biikres 107.995 107.995 

1 

Belgrad 34.9116 51.9116 

I 
Yokohama 2.7146 2.7146 
Mo.skova 24.92 24.92 

~..:S~to~k:1oh~o~lm.::.:......,....-....,..........:........;3..;...08;.;... __ 5.08 

I iSTiKRAZLAR 
-----.;...........,~~~-

Act!~ Kapan~ 

21.07o 21.0751 
95, 95, 

1933 Tiirk borcu 

L~e:anl ~ 2 

Dr. Mehmed Osman Saka 

!;esi 3738 Iiradtr. 

280000 kilo odunun 
2800 liradu. % 7,5 teminat ak 
!;esi 210 liradtr. 

<;ocuklarm 
kafalart i§ler. 
Onlar her ~eyin 
strrmt ogren -
mek ister. An • 
siklopedi onla -
rm tecessiisle -
rini tatmin e -

<;ocugunuza 5 Gogus ve da'hili hastahklar 
miitehasstat 

3 - Koyun ve s1g1r etinin mu
vakkat teminat ak~esi eksiltme 
saatinden hir saat evvel 33 Tiim 

Muhasehesi veznesine ve yahua 

herhangi hir Malsandtgina yah
rrlarak kapah zarflarm eksilt • 

me saatinden hir saat evvel Ko
misyona verilmit olmast li. • 
ztmdtr. 

yeni §eyler gos· ~ 

tererek, yeni 
§eyler ogreterek 

7 ++:-::..;.;:+:~-=-E+:ri-::-:t=~ 
Cenevre tJntvers1testnden mezun, 

C:ensvre Ttb Fakilltest ve ha!k 
4 - Odunun teminat ak~esi 

eksiltme saatinden hir saat ev
vel 33 Tiimen Muhasebesi vez • 
nesine verilecektir. 

onun ufkunu 8 sanato7'1Jomu sabtk aststam 
geni§letir. <;o - 9 "':-;..:::+:;:;_;..;,...:.;."7"\-'=+-±:-:.i-::-i"-;:- Beled.iye karftsiDda Sinanaga 

daireleri. Ogled.en sonra dOrtten 
itibaren hastalanm kabul eder. 

cugu mektebde 10 

ve hayatta di - .;.;.;;:::::::~===-1• 
der, aradtklart malumah verir. magan daha kuvvetli yapar. 

Cocugunuza vereceginiz en iyi hediye HAY AT ANSiKLOPEDtSl dir. 
Cocugunuzun derslerini,ve imtihanlarmt muvaffakiyetle hazulamast
nt istiyorsantz mutlaka evde bir HAY AT ANStKLOPEDiSi bulundu
runuz. Ansiklopedi evin en ktymetli hazinesidir. 

Hayat 
Ansiklopedisi 

Hayat Ansiklopedisi biitiin bilgi §U
belerini bir araya tophyan bir eser
dir. Miindericatrm bilgi itibarile tas
nif edersek, ic;inde biitiin bu ilimleri 

bulabilirsiniz: 
Antrpologya 
Arkeologya 
Astronomi 
Fizik 
Kimya· 
Cografya 
Tarih 
Edebiyat 
Giizel San'atlar 
Mimari 
Resim 
Heykeltra§hk 
iktrsad 

Maliye 
Hiikfunet 
Felsefe 
Ahlak 
Sosyologya 
Siyasi bilgiler 
Din 
Hayvanlar 
Nebatlar 
Ticaret 
Jiesab 
Musiki 
Ve saire .. Ve saire. 

Hayat Ansiklopedisini 

Naszl alabilirsiniz 
Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
On cildi birden alanlara fiat1 otuz 

liradtr. 
Perakende alanlara bir cild 350 ku

ru§tur. 
Ciizleri perakende almak istiyenle

re beher ciizii 25 kuru§tur. 
Muallim, memur gibi bulunduklan 

miiessese veya muteber teminat ve
rebileceklere Hayat Ansiklopedisi tak
sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi
rinci taksit 15 liradrr. Geri kalan 20 
lira teminat gi:isterilmek §artile, ayda 
ii<;er lira taksite baglamr. 10 cild ic;in 
posta iicreti aynca 250 kuru§tur. 0-
nuncu cildin posta iicreti 25 kurU§tur. 

Acele ediniz 

Elimizde 
vard1r. 
sonra 

pek az tak1m 
Acele ediniz, 
buJamaZSIDIZ. 

Tahsil Direktorliigiinden: 
Oskiidarda Altunizade Mecidiye mahallesinde Ni,anta~t cadde -

sinde eski 4 miikerrer yeni 12, 12/1, 12/2 sayth mahal mutasarnf1 
Yakuhun 360 lira 6 kuruf horcundan dolayt mezkiir mahal 4000 li
ra ktymet iizerinden miizayedeye vazedilmi~tir. 15/6/936 giiniine 
musadif pazartesi giinii ihalei evveliyesi icra kthnacagmdan talib 1 

olanlarm % 7,5 pey ak~elerile birlikte Oskiidar kazas1 ldare He • 
yetine miiracaatleri. (2936) 

VOL DO$EMELERi 
Ve Diger Kald1r1m Maddeleri 

Tiirk Patentast No. 1640 - Jngiliz mukabili No. 405772 
Mezkiir patentamn sahibleri, gerek ruhsatoame ile veyahud ba~ka tiir· 

ii bir aranj1manla bu patentalan i~letmek i~in alakadar taraflarla mii
lakerata girmegi anu ettiklerioi bildirmektedir. 

Fazla tafsiiAt i~in : 
THE STANTON iRONWORKS COMPANY LiMiTED, 

Near NOTTiNGHAM. England. 

Telefon: 23565 

Buyuk reklama ne hacet ! ... 
Bir tertib 

5 - Bu eksiltmiye girecek ta • 
lihlerin hu itlerle mefgul olduk -
lartna dair resmi vesaik ihraz 
etmeleri ve heraherinde getir • 
meleri metruttur. 

6 - $artnameler hergiin Ko -

Fazll f;il il8c1 
misyonda goriilehilir. (2794) 

Dr. HAIIM 
1 rl111 ahn1z. <;ok sade ve anlayt~h 
bir tarzda yanlan bu kitabla.rm 

KullanJrsanu: ~;il ve lekelerden kur· 
tulur, ~ok giizellel!irsiniz. 

birinei eildi 2 ikinei cildi 2,5 lira
du. Yalmz Be~ikta§ Diki.J Yur
dunda sabhr. Bedeli gonderildi
g-inde taliraya derhal gonderilir. 

Adres : Be§ikta~ Diki~ Yurdu: PROTI:Jil\1 
Akaretler No. 87. telefon 43687 Frengi ve belsoguklu~undan muhafaza eden en muessir ilacbr. 

Goz Hekimi 

Pr. SUKRU ERTAN Tarsus Belediye Reisliginden: 
Cagalogl~ Nuruosmaniye cad. No. 

30 (Cagaloglu eczanesi yarunda) 
Tel. 22566 

«'300» lira ayhk iicretle Belediye miihendisligi a~tkbr. Talih olan
larm tasdikli diploma ornegi vesair resmi kiigidlarile heraher 29 
haziran 936 giiniine kadar Belediyemize miiracaat etmeleri iliin 
olunur. (2853) 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve 

Mahallesi 

610 Buyukada Yah 

Bli.yiikada Cami 

Uskiidar 
Muradreis 
Silivrikapr 
Hancrkaragoz 

Galata 
~ehsuvar 

Ki.ic;iikpazar 
Ro.stempa~a 
Bostancr 

Boyacrkoy 

Kocamustafapaf1a 
ArabaCJ beyazrd 

Unkapanl 
Hara<;crkara 
Mehmed 
Km:guncuk 

Sokaga 

E. Lazoglu ve 
Kostantin 
Y. Tfirkoglu ve 
Mehmedcik 
Topuz 

Guzeller 

Yenimahalle 

Silivrikapr cad. 

Balkapam cad. 

E. U<;iincii 

Y. Seyyah 
E. Tekke 
Y. Seyfullah Ef. 

Fener cad. 

Simidci 

Emlak 
No. 

Cinsi ve 

hiSiesi 

Hiueye gore 

muhammen k1ymeti 

E. ve Y. 
9-11 

E. 3 mu. Ada 
42 Pariiel 9 
E. 10 
Y. 12 
E. ve Y. 10·12 

mahallen 12·14 

E. 65-67-69 
y. 79 81-83-83·1 
mahallen 1 10 
112-IH 
E. 9·9 mu. 
Y. 17·\9 

E. ve Y. 
2 

E. 16 mfi. 
54- harita 
E. 20 

Y. 26 
E. 1·6 
Y. 1·1 /1· 
16-16/1 

E. 19 
Y. 31 

36 metre kuyulu 
arsanm 542592 

663552 his. 

32 metre arsanm 
3·8 his. 
Ah§ab hane ve 
barakamn 432·640 his. 
30,50 metre :usa 

Bah<;esi olan frrm 
ve ahtr ve odalar 

51 metre arsa 

KArgir dukkamn 
1-2 his. 

165 metre arsa 

69 metre arsamn 

1·2 his. 
KArgir ahrr ve odala
rm ve kuyusu olan 
8291 metre bostamn 
3-30 his. 
KArgir diikkAnm 1-2 
hissesinin 36,5/64 
hissesinin 2-7 his. 

E. 35 Ah~ab hanenin 
Y. 37 70/ 1~87 his. 

220 A<;tk 
arttuma 

so • 
320 

50 

6750 

612 Ac;rk 
arthrma 

1880 Kapah 
zarf 

220 Ac;rk 
arttrrma 

40 • 

450 • 

150 

so • 

K umkapr E ~~~ancr cad. E. ve Y. 1 Alu~ab diikkan ve 130 • 
Ni~anc1 Y. Ti.irkeli mahallen iistunde odalarm 

K1zdaya te§ekkiir 
Erenki:iy di:irdiincii ilkmekteb ba~ -

mualliinliginden: •••••••• Firmasma miiracaat edilmesi. ••••••• .. Mehmedpa~a 35·37 91·576 his. 
Uskudar SelAmslz Fr<;ICI E. 60·60 mO.. Ah~ab iki hane ve 500 , Krzday kurumu Kadrki:iy §Ubesi bu ------------·-----------------

sene okulumuzda 37 c;ocuga haftada 4 
giin Slcak yernekle beslediginden kuru
mun saygr deger iiyelerine bu insani 
yardrmdan i:itiirii o;ocuklanm namma a
crrk olarak te~ekkilr ederim. 

Akay i,Ietmesi Direktorliigiinden: 
Kadtkoy Haydarpa~a hathnda 1 haziran 936 tarihinden itibaren 

tathik olunacak yeni tarife iskelelere astlmu;ttr. (2941) 

Yenimahalle Y. 42·44 bah<;enin 6·12 his. 

Yukanda evsaf1 yazth gayrimenkuller on giin miiddetle sab§a ~tkartlmr~hr Ihaleleri 17 • 6 · 936 tarihine 
tesadiit eden ~ar~amba giinii saat on dorttedit. Sah~ miinhasrran 
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Sevgili z.evcim ve iki ~o · 
cugumun babas1 Nihad, 
bir miiddettenberi ben • 

. den sogumaga ve geceleri di§Br1da ge
!,;irmege ba§lad1. Evde kald1g1 geceler 
bile, bana kar§I blgane ve adeta dargm 
gibi duruyor. Nihayet, bir ak§am, di • 
fer bir zevcesi oldugundan bahsedinc:e . 

Modern Alman san'ah ve 
Alman Tezyin San'atlan 

SERGiSi 
lstanbulda, Fn~d1khda Giizel San
atlar Yiiksek Okulunda 30 May1s 
dan 8 Hazirana kadar a~1k bulu-

nacakbr. 

r Doktor " 

RIZA UNVER kalbim biisbiitUn kmlacak sandtm. Er- cildin unsuru pembe ren~;mdeki Toka· 
· 1 t b' d'l •td' Doftum ve kad•n hastallklarl tesi sabah hem§irem bana ziyarete geldi Ion .kreminde Btocc . a Ir e I en CI . 1 mDteha&SI&I 

ve ona biitiin olam, ~ektigim Isbrablan beshyen ve gencle§tlren k1ymettar bu Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
anlathm. 0, bana pek muhik bir nasihat- cevher vardu. _Her be§ere~e bulu~an. bu No. 22 Mavi yap1ya nakletmi§tir 
te bulundu: cAnnelik hayah ve ev i§!e· Biocel cevhert kayboldugu vak1t cdd· ' T elefon : 22683 -
ri, Yiiziinii ~irkinle§tirdi. Hi~bir erkek, de buru§ukluklar zuhur eder. Fakat tek· 
evde yorgun ve buru§uk yiizlii bir kadm rar verilince buru§ukluklar zail olur. --• Bir parfiimori LQ 
giirtnek sevmez. Sakm cesaretini kuma- Gene hayvanlardan is.tibsal edilen bu F abrikasl 
Yas10, ~iinkii ben, yiizUndeki burw~uk· Biocel cevheri Viyana Universitesi pro· 
luklan seri ve emin bir surette izale ve fesorii Doktor K. Stejskal usulii daire- PLASYE 
taze, yumu§ak ve gencle§rni§ bir cild te· sinde pembe rengindeld Tokalon kremi· 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve nin terkibinde mevcud
her ak§arn yatmazdan evvel pembe ren· dur. Her ak§am yatmaz
gindeki Tokalon kremini kullanmam1 dan evvel kullamld1ktr 
tavsiye etti». Hemen tecriibe ettim. Dcr· az zaman zarfmda bii 
hal cildimin iizerindeki miismir tesire tUn buru§ukluklardar> 
~a§hm. Birkac; bafta zarfmda biitiin bu- kurtulur. Solmu§, ih -
ZU§ukluklanm zail oldu. Ve bir gene kiZ tiyarlarni§ bir cil -
Yiiziiniin manzarasnn ald1m. ~imdi, zev· di gens:Ie~tirir. Ve Hia
cim, beni evvelkinden daha fazla se • kal 10, 20 ya§ daha kii 
viyor ve arhk evden ~Ikmtyor. ~imdi c;iik gosterir. 

Pendik sahil boyund~ yenl a~1lan 

Aile Biilbiil Bah~esini 
bir kere g-ormek kafidir. Her nevi miiakirat vard1r. Fiatlar pek ucuzdur. 

Ve emaali olmtvan ~amhk ve ~marhk. Radyo, dans mevcuddur. 

Sattiik 
Samsun ~arbayhg1ndan: 

Mevkii Hududu Cinsi Miktart Tamlnat Tahmin 
edUea 
bedel. 

Kale Canibi yemini lebideryaya 
giden tarik, Y esari tdarei 
Husuaiye arsaa1 arkaat, le
biderya ciheti kumluk, ta
rik cephesi Hiikumet cad
desi. 
$arkan kumluk yo], •ima • 
len Hususi Muhasebeye 
aid arsa, garben Beledi • 
yeye aid banka binast, ce
nuben denize giden yol. 

Ziraat 
Bank as I-
a1n1n it
galinde-
ki bina 

Binanm 
miitem
mima -
hndan 

bulunan 
arsa 

L'K. L.K 

308M.M. 

177 M.M. 1650 22000 . 

1 - Bedeli petin odenmek iizere yukartda cinsi, mevkii, hududu, 
miktart ve tahmin edilen bedeli yazth Belediyeye aid banka binast 
ve hinantn miitemmimabndan bulunan deniz tarafmdaki 172 met· 
re .murabhahk arsanm miilkiyeti kapah zarf usulile ve fartnamesi 
datresinde bir ay miiddetie arthrmtya konulmuttur. 

2 - fhale 4/6/936 giinlemecine rashyan perfembe giinii saat 
onda Belediye Enciimeninde yaptlacakhr. 

d
3 -:- ~artname bedelsiz olarak Belediye Yazt ltleri kaieminden 

te artk edileh•t• 1 tr. 
.4 l lstekliler teklif mektublarm1 ve 1650 lirahk muvakkat te • 

mt~adt artnt 2490 saYlh kanunun 32 nci maddesindeki sarahat dai • 
reatn e a-~· .. d b. 1' k d k b k J •• gun e muayyen saatten tr saat evve me a ar ma • 
P uz m; ahilinde Belediye Reisligine teslim etmis bulunacaklardtr. 

osta k1 e gonderilecek mektubiann nihayet ikin~i maddede yazth 
saate adar g 1 • 1 d f) "h" ·I · · k e Dllf o mast ve ts zar armm mu ur mum1 e Iytce 

apanmtt olrnas1 liztmdtr. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

k 
5 - lhale 2490 say1h artbnna, eksiltme ve ihaleier hakkmdaki 

anuna goredir. 

·..t 
6.I~ ~artname omekleri Istanbul ve Ankara Beiediyelerine gon· 

uer1 mJtbr. 

fstiyenler oradan t d .k d b•I• I e art e e 1 Ir er. 

T0RK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmittir 

2 nci ke,ide: 11 Haziran 936 dad1r 

Biiyiik lkramiye 3 0. 0 0 0 lirad1r 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk hir miiki.fat vardtr ••• 

Ankara Bah~eli Evler Yapt KooperaHfinden: 
A~kara Ba~!reli .. Evler Y apt Kooperatifinin bet tip iizerine yaptl • 

racagi 150 evm munakasast birka!r giine kadar ilan edilecektir. Ata· 
itdaki fartlara gore hu intaatla ali.kadar olabilecek miiteahhidler 
timcJiden Ankara Emii.k Bankasmdaki hususl komisyona miiracaat 
edebiJirler. 

1 - fntaahn muhammen bedeli 800 bin lira olup muva'(\at temi • 
nab 40 bin liradtr. 

2 - Evveice en az 300 bin lirahk bina in,aah yaprnif ol~ugunu -~e 
bu intaatJ yapacak fenni ve mali iktidar& bulunduiunu mu • 
beyyin veaika ibrazt llzundtr. 

·~•n maafl& ~allfacak 
kimseler istiyor. Yaln•z 
mektubla posta kutusu 
(Galata 1119) m~racaa~. 
Ayni mamuiAt 1daras1 

Vilayetlere 
Roprezantan 

Yolhyacakt•r 

Bayan 

SAFiYE 
PANORAMA 

Bah~esinde 

guzellik yag1 surunQz, 
Bunu yapmaK etzemdir 
zira bu suretle •zt1rabh 
•yamkhklanndan ka
cmabileceginiz gibi 
cildinize de ho~ 
bir cila vermi!l 
olacaks1 mz. 1 

--

Banyolar·ve 
sporlar i~in, 
elzemd'it 

NAS11~ 1tAC1 
KANZUK 

N as1r ilac1 biitiin diinyaca tanm
ml§tlr. En eski nastrlan bile k6 • 
kiinden ~1kanr. 
· iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

• 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

----
_ _, ... h_ '~---

. ···" ... 
.. AJ .... ___ ,, . ,fn... 

--·~~~~~ 

•' ~1!, ........ 
- _,., .. ~ 

I istanbul Vak1flar Direktorliigu ilanlan I 
~----------~~-----Semti methuru ve mahallesi 

~ifli Me,rutiyet 

Cemberlita~ Mollafenari 
Beyaztd Eminhey 
Beyaztd Sekbanba,I Y akubaga 
Kadirga Bostami.li 
Unkapam Haracc1 Karamehmed 
Hatib Muslihiddin 
Eyiib Diigmeciler 

» » 
Hocapafa Emirler 
Samatya Hactkadtn 
Hocapa~a 
Hocapa,a Emirier 
Ceiebiogluali.eddin 

» 
» 

Tahtakale Riistempafa 
Gedikpafa Divami.li 
Beyaz1d Sekbanbatt Y akubaga 
~ehremini Denizabdal 

K. Pazar Hocahayreddin 
Unkapam Papazzade 
Hrrkaiterif Akseki 
Eyiib Camiikebir 
Carftda 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 

Cadde ve sokag1 
Ebektz 

No.st 
26-28 

Boyact 3-5 
Tramvay 118 
Simit~i 7-9 
Mehmedpafa yokutu 25 
Hisaraltt 65 
Merciimek 13 
Oluklubayu tekkesi 6 

» » 5 
Hamidiye 1-50 
Sarrafagob 5 
Aziziye caddesi 96 
Veziriskeleai 16 
Yenicami aviusunda 89-53 

» » 44-102 
Marpucrcrularda cami icrinde 
Kutucular 8 
Cami 61 
Simit!ri 3 
T opkapt caddesi 338-296 
Sehzeciier 153 

Htrkai,erif caddesi 
lskele 
Cad•rc1larda 

» ,. 
» 

Piiskiilciiler 
Sipahiler 
Sahaflar 
Kavukcrular 
Hactmemif 

» 
» 

20..28 
12, 14, 16 

21-8 
48-42 
60-54 
80 
19 
17-19 
22 
95 
15-17 
19 
22 

Celebiogluaii.eddin Cavutba,i 

70 
12-14 

Bahcrekap1da Dordiincii Vaktf hanm asma katmda 
Hocapa,a lbnikemal 
Ahicrelebi Zindankapi 
Tahtakale Riistempatada Papazoglu ham iist kattnda 

Mahmudpatada Kahb!rtiar bani all kahnda 
Kiicriikayaaofya Mehmed Pa,a medresesi aitmda 
Dayehatun Tarak!rtlar 

2 
46, 48, 50 

5 
26 
39 
13 

Cinai Muhammen F. 
Valde aparbmanmm L. K. 
«6» No.h dairesi 27 00 
Hane 19 00 

,. 30 00 
)) 4 00 
» 100 
,. 9 00 
,. 6 50 

Metrutahane 3 00 
Tekke ve 2 donum arazi 7 25 
Maiaza 70 00 
Kazino 10 00 
Diikkin iiatiind~ 6 oda 65 00 
Dukkin 22 00 

» 5 00 
» 21 00 
» 3 00 
» 4 00 
» 39 00 
» 6 00 
» s 00 
» 
» iistiinde odalar 

0~ diikkin 
Diikkin 

» ,. 
,. 
)) ,. 
» 
» 
» 
» 

• 
» 

Han 
Oda 
Maaoda bodrum 
Y artm han i!rinde oda 
Oda 

» 
Maaoda bodrum 
Miinhedim cami aviu-

35 00 
10 00 
600 
400 
4 50 
5 00 
400 
500 
200 
5 00 

20 00 
1 50 
200 
1 50 
3 50 

40 00 
18 00 

800 
300 
5 00 
1 50 
100 

sunda oda 4 00 
Cibali Seferikoz fskeie 7-9 lki oda 7 00 
Y edikuie tlyas!relebi Cami avlusunda Oda 1 SO 
Y edikule Hactpiri ytktk · ~scid yanmda .,. 3 00 
Bah!rekapi Dordiindi Yak ' '- '\ntn alt katmda 1 Bodrum 30 00 
Celebiogluaiaeddin Marpucrcruiar 18-1 Biiyiik ardiye 35 00 
Carftda Saat!riler 14 lined Hacthasan camii 11 00 
Fatih Manisali Mehmedpafa Atpazar1 3 Su kemeri gozii 1 25 
Kumkap1 Kiirkcriihafl Siiieymanaga lsk~Ie Maabaraka arsa 4 50 
Kumkapt Kazganisadi Patrikhane 15 Arsa 3 00 
Unkapam Haracct Karamehmed Fener 35-49 » 6 00 
Ceiehiogluali.eddin Yenicami aviusunda 57-1 » 2 50 

Yukartda yazth mahaller 937 senesi mayrs nihayetine kadar kiraya verilmek iizere acr1k arthr
m1ya konmu,tur. lstekliler hizaiar1ndaki muhammen fiatinm seneliginin yiizde yedi bucruiu niabetinde 
pey akcrelerile hirlikte ihaie giinii olan 2 haziran 936 sah giinii saat on be,e kadar Cembetlita,ta Is -
tanbul Vak1flar Ba,miidiirliigiinde Akarat Kalemine g-elmeleri. (2826) 

inhisarlar istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Kastmpaf& ve Sirkeci Tuz ambarlarma hir sene icrerisinde geiecek 

ve ambarlardan sevkedilecek tuzlarm nakliyesi fartnamesine gore 
8/6/936 da saat 14 te pazarhkla ihale edileceginden isteklilerin gos
terilen giinde Ba,miidiriyette miite,ekkil Komisyonda bulunmalart. 

Modern 
ve gayet nefis MA Vi RENKTE bir 
SALON TAKIMI 
satrbktJr. Tak1im stadyom arka
smda 37 No. b Maear marani!"OZ 

•-• atolveaine miiracaat 

0 

e 
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Son 20 sene zarftnda diger 

biitiin markalardan daha 

fazla Go o dye a r lastikleri 

kullamldigl herkesce rna • 

him bir hakikattir. Biitiin 

diinyada kazamlmlf olan 

bu itibar ancak maltn em

salsiz miikemmeliyeti ile 

ifade olunabilir. 

ALL· WEATHER 

Di Gudyir Tayr end Raber Eksport o. 
Tiirkiye depoziteri: T ATKO $iRKETi, Taksim Bah~esi 

karfiSinda - istanbul, Telefon : 44742 • 44743 

Her cumartesi ve pa~ar I 
PARK 

otelinde 
ELISABETH SOLVEY 

FERRY KOVARIK 
Beynelmilel anenkdar Caz ve 
MAZARIK ORKESTRA 

refakatinde 

Dansh ~aylar 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye mutehasSJSI 

Pazardan ba$ka gi.inlerde o~Ieden 
r.onra saat (2lh tan 6 ya) kadar tstan
bulda Divanyolunda (104) numarall 
husust kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah, cumartesl gi.inleri sabah 
c9 lh - 12~ saatleri hakiki llkaraya mah· 
sustur. Herkesin haliDe ~ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Klsbk telefon: 21044. 

Y az mevsimini =t 
YEf;ILKtiYDE GEc;iRiNiZ 
~ehre 25 ve Florya plajma 5 
dakika mesafede en mUkem 

mel saytiye mahalli 

Y e~ilkoy palas 
Her tUrlU konforu havidir. 
Deniz UstUnde lokanta 

Btitiin odalarda akar su. Uzun 
ikametler i~in hususi ~erait. 
Gii.L~e~ ve de1::iz banyolan i~in 

otelin hususi plaj1 vardrr. 
BUtUn sene a~1kt1r. 

Telefon: 18.86 

1 Hazirandan itlbaren 
Tamamen tecdid edilmi§ Biiyii~ada 
n1n en giizel ve en biiyiik oteli 

SPLANDiD PALAS 

Oskiidar Tahsil Direktorliigunden: 
Oskiidar Altunizade mahallesinin Selams1z Topanelioglu cadde • 

sinde kain 20 numarah mahal mutasarr1f1 Haf1z ~iikriiniin 164 lira 
borcundan dolay1 mahalli mezkur 800 lira iizerinden miizayedeye 
vazedilmi,tir. Talib olanlartn ihalei evveliye olan 15/6/936 giiniine 
musadif pazartesi giinii % 7,5 pey ak~elerile Oskiidar Kazas1 ldare 
Heyetine miiracaatleri. (2935) 

Balkanlarm en me~hur kapbcalarmdan olup Yunanistanda 
"LUTRAKi, ~EHRiNDE 

bu)Lnan en biiyiik, en liiks ve en asri konforu haiz 

mevsim ba~langici dolay1sile a~IIml§ oldutunu muhterem milfterilerine 
teb,ir etmekle kesbi 11eref eyler 

Odalar son derecede liiks, g ii ne§li, havadar olup daima akar 11cak au
Jan havidir. Hususi servis fiatlar1 elveril!li, mukemmel mutfak ve her 
giin muhtelif ~e~jid ucuz vemekler. 

Elektrik Miinakasas1 ilam 
F ethiye Belediyesinden: 

1 - Nafta Vekaletinden tasdikli proje, ketifname ve f&rtnamesi 
mucibince Fethiye kasabasmda elektrik tesisatt yapdmas1 10/5/936 
tarihinden 24/6/936 tarihine kadar 45 giin miiddetle ve kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmuflur. 
2- Eksiltme 24/6/936 crar,amba giinii saat 11 de Fethiye Bele

diye dairesinde miite,ekkil Belediye Enciimenince yaptlacakllr. 
3- Tahmin edilen bedel4520 lirahk santral binasJ infast ve aia~ 

direkler baric olmak iizere 16301,05 liradtr. 
4 - Muvakkat teminat miktar1 1222,58 lirad1r. 
5 - Proje ve teferriiah, fenni ve hususi fartname ve mukave • 

lename projesi suretleri Istanbul Taksim tstiklal apartJmanmda elek
trik miihendisi Hasan Haletten paras1z ahnabilir ve F ethiye Beledi· 
yesinde goriilebilir. 

6 - Teklif mektublar1 fU vesikalan ihtiva edecektir: 
A- lstekli bir ,irket oldugu takdirde sicilde kaydi olduiu ve hi.

len faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilam tarihinden sonra 
altnmlf resmi bir vesika tirket sirkiilleri veya noterlikten musaddak 
vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 
C - Bugiine kadar en afag1 16500 lirahk bir elektrik tesiaabnJ 

muvaffakiyetle bitirdigine dair kabul raporu veya musaddak sureti. 
lsteklilerin eksiltme ,artnamesi mucibince tanzim edecekleri tek· 

lif mektublarm1 eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Bele • 
diye Riyasetine vermeleri veya bu saate yeti,mek iizere gonderme • 
leri ilan olunur. (2551) 

- - -- -~- - ------- -

w&f~ 
lifinui,u·l~/ -..... 

EoriDizde d.UU bir paket' 
YlLDIRJM tnt b~i'J t,.. 
hm11111. YlLDIRIM lr8f bt
~aldan bllttln 101~ ,_ 

ld11de olup biriad ~dn 
ima.l edilmlfdir. Her In~ 
laeede., l11eeye muare~>edea 
~rilir "' Jallla mllkeiD
eel olanlm Pbfa ~. 
BillaeaaJe,b prantilidir. 

Gtizelligi ve valnnh2J itibarilo ,ehrimizin yegtne bah~esi 

0 
·A~ILDI 

Memleketimizin en yilk.sek ve maruf artist ve .. n'atkArlar1D1 
dinliyeceksiniz T elefon: 41065 

BAYA SAFiYE 
Saz heyetl: 

Keman: Cevdet 
Kemen~e: Sotiri 
Piyano: F eyzi 
Udi: Mu~rh Ibrahim 
Kllraet: Seref 

Artlstler: 
Sayan Muzaffer 
Sayan Dilrdane 
Sayan Suzan 
Sayan Afitab 
Sayan Fahire 

Okuyuc:ular: 

Bay Ya,ar 
Bay Hamid 
Solist Mu.stafa 

Sevimli san'atkar bestekar 
TANBURt SALAHADDiN 

Havran Belediyesinden: 
20/3/936 tarihinde kapalt zarfla ekailtmesi yaptlan elektrik te • 

aiaab i~in verilen teklifler muvaf1k goriilmemit oldugundan ihale· 
nin evvelki terait daireainde ve Havran Belediyeainde pazarhkla 
yapdmaatna karar verilmi,tir. 

Pazarhk: 18/6/936 perfembe giinii aaat on yedidedir. (2869); 

r ~ehrimizin tan1nm1~ btiyiik kundura magazasJ • 

.------. N. AMiRA·LiS 

En ho§ meyva usarelerile hazno
lanmi§hr. Hazmi kolayla§bnr, !n
k:JbazJ izale eder. Kam temizliye
rek viicude tazelik ve canhhk 

bah§eder. 
lNGlLtz KANZUK ECZANESl 

Beyo§lu • Istanbul 

SaJin mii§terilerine, ayakkab1 ald1klannda aaglamhiJ ve ~JkbiJ 
teminath olan ve her hususta memnuniyetlerini temin eden 

HIJSUSt CiNS 
kuDdura almalar1n1 tavaiyeyi keDdialne vazife aayar 

lstiklAl caddesi No. 367 

HEMORRON 
Ameliyats1z Basurlan tedavi eder tesiri kat'idir 

ASKERi FABRiiALAR UMUM MiiDiiRLiiiii -~ 
SATINALMA KOMISYONU tL.ANLARI 

40,000 metro ham ipek kuma' 
Tahmin edilen bedeli «32,000» lira olan yukanda miktar1 ve cinsi 

-yazth malzeme Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigu Sallnalma Ko
misyonunca 10 haziran 936 'tarihinde ?-rtamba giinii aaat 16 da ka • 
pah zarfla ihale edilecektir. ~artname «h lira «60» kurut mukabilin
de Komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «2400>> 
liray1 havi teklif mektublarm1 mezkUr giinde aaat 14 e kadar Komia
yooa venneleri ve kendilerinin cle 2490 ,.., .. _._J. ~nu.nun 2 ve 3 .. -

cii maddelerindeki vesaikle mezkUr giin ve aaatte Komiayona miira • 
caatleri. (2776) 

~ . 

SATiE~ ~ · 
Bay A. LALA idaresinde 
Yaz mevsimi i~in a~1hyor. Miimtaz 
bir tef idaresinde birinci sm1f mut
falrt fiatlar mutedildir, Telefon: 5622 .................. 

Sahtb ve BIU}muharrtrt Yunus Nadi 
Umumi ne~rtyatt fdare eden Yaz1 I~lert 

Miidiiru: Hikmet Miinif 

Matbaa~ltlc ve Ne§rtyat Turk Anontm 

6trkett • Jatanbul .. ~--------- Su i~irmez, bulanh yapmaz, baJ agns1 vermez. En ytiksek 45 derec:elik rakJChr. __________ ]_ 
J 


