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Paviyonu Y erli MaHar Sergisinin en 
~ok begenilen, en ~ok sevilen ve 

gezilen paviyonudur! 

Yerli Mallar Sergisinde, Radyolin • Gripin paviyonunun oniine 
yzizlarak adeta kaplflr gibi Radyolin ve Gripin alan halk kitleleri 

Bu emsalsiz ragbetin sebebi sudur: 

' 

~, ..................... . a yolin ....................... ~.. .,........................... Gripi .......................... t~ 

HalkimJzm % 99 unun kullandigJ en 
giizel, en tesirli dit macunudur. Sade 
ditleri temizlemekle kalmaz, agz1 da 

mikroblarmdan kurtar1r. 

Agrdara kar§I kullanilan ila~larin ba
§Jnda gel en bir miistahzard1r. Gripin 
varken dit ve bat agr1s1 unutulan hirer 

mefhum haline gelmektedir. ........................................................................................ "II I I II Ill I II II II I Ill I I Ill I I I I I I I I I I Ill I I I I II I I I till I I till I I I I I I ... I I~ II I 1111111 I I I I Ill 

Paviyonu mutlaka geziniz! 
MUHASiB ARANIYOR 
Emniyet Direktorlugi.i Biriktir -

me ve Yardtm Sandtgt muhasebesi 
i~in 50 - 60 lira ayhk ucretli mu -
hasib almacaktJ.r. Ticaret mektebi 
mezunu veya mall muesseselerde 
~ah~m1~ taliblerin 10/7/936 kadar 
vesikalarile sandlk muhasebesine 
muracaatleri. 

istanbul Oniversitesi T1b 
Fak··I es· e a • • 

Ttb Fakiiltesinin betinci aamf talebelerinin kamp vaziyetleri de • 
gitmittir. Bu talebelerin kamplart 2 temmuz 936 tarihinde bathya • 
caktar. Hemen kampta Talim Taburu Komutanhgma batvurmalart 
ilan olunur. (3739)' 

eOzellik yag1 sOrOnOz.• 
Bunu yapmal< elzemdir 
zira bu suretle 1ztrrabh 
yamklrklar1ndan ka
~•nabileceginiz a-ibi 
cildinize de ho!; 
bir ella vermit 
olacaksrmz: 

Banyolar""'Ve 
sporlar. I~Jn 
e I z em d i r' 

tiskiidar sulh ikinci hukuk mahke • 
mesinden: 

1 temmuz 936 tarihli Cumhuriyet ga
zetesinin 10 uncu sahifesinin 4 iincii sii· 
tununda Uskiidar ikinci sulh hukuk 
hakimliginden gonderilen ilandaki muh
terik Anadolu Demiryolu hisse sened -
lerinin numaralan strasmda 44012 nu
maranm da yazdmast laztm geldigi hal· 
de sehven unutulmu~ oldugundan tav· 
zih olunur. 

GAZOl; UNU ve MADEN SUYUNU 
HER VERDE TERCIH E:DINIZ 
GAL.ATA ARABOGLU N9 6 

Kocaeli asliye hukuk mahkemesin • 
den: izmitin Veli Ahme!! mahallesinde 
Zeytinh bah!jede 27 numarada Stiley • 
man tarahndan ayni mahallede Bur -
sanm fethiye koyiinden Orner kln Ay
§e aleyhine a!;tlan bo§anma davast iizeri
ne on giin zarfmda esas istidaya cevab 
verilmck iizere miiddeaaleyhe giinderi
len istida sureti teblig edilmedigi ve 
mezbure Ay§enin zikrolunan adreste ol
madtgx ve nerdc oldugu me!jhul olup ha
len ikametgahmm malfun bulunmadtgt 
mahalle miimessili ile mmtakast mii • 
ba§irinin teblig ilmiihaberi zahnna ver· 
digi me§ruhattan anla§tlmakla esas is· 
tidaya on giin i!>inde cevab verilmek 
iizere ve teblig makannna kaim olmak 
i.izere ilan olunur. 

. DAKTiLO • STENO 
Tiirk~eyi miikemmel, Fransuca ve 
Frans1zca stenografiyi iyi bilen bir 
daktilo Bayan arantyor. Beyoglu 
No. 2157 Posta kutusuna mektup· 
1 a miiracaat. 

' 

sul 
Fennen siiziilmii§ mevadd1 uzviy

yeden ayrtlrm§ biisbiitiin saf sudur. 

Bobrek, karaciger, damar, ta§, kum 

hastahklarm1n en miiessir devas1 -

dtr. Salgmlarda emniyetle i!;ilecek 

yegane sudur. Her eczane ve depo

da bulunur. Her yere damacana ve 

§i§e ile gonderilir. Artk Su ve ~e

re£ isimlerine ve leylek markasma 

dikkat ediniz. Fabrikast Unkapam 

Fabrika sokag1 numara 7/9 Tele -

fon 22773 

Sahib ve Ba~muharriri: Yunu1 Nadi 
Umumi ne§riyat~ idare eden Yaz~ i$leri 

Miidiirii: Hikmet Miinif 

Hall tasflyede M atbaaczl1k ve N e§rtyat 

'l'fJ,rk Anonim §irketi 

BR 

~ • It • J 
I 

' , 
' ,' .. ___ ,._. __ . ' 

KIRJLMAZ 
GQZL~O.K 

<;OCUK ve B0Y0KLERE MAHSUS 5 $EKiLDE SATILIR 

Karlman - Zaman Parfiimeri - Karakoy Eczanesi 
Beyoglu Bah~ekapu Karakoy 

Tiirkiye Umum Acentahgt: Galata P. K. 1112 

Emniyet i,Ieri Umum Miidiirl 
1 - 936 senesinde zabJta memurlarma yaptmlacak 

i~in azt 12969,30, ~gu 13081,50 metre kumat 20 giin miiddetle 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuftur. 

2 - Kumattn rengi koyu kurtuni olacak, beher metresinin hecae••r 
muhammeni 500 kuruflur. 

3 - Kumatlartn ihalesi 13/7/936 pazartesi giinii saat 15 
Ankarada Emniyet ltleri Umum Miidiirliigiinde tetekkiil eden Ko 
misyon huzurunda yapalacakhr. 

4 - Eksiltmiye girecekler: Kumatlarin muhammen bedeli olali 
65,407 lira 50 kurut iizerinden yiizde yedi bu~uk hesabile 4905 lir• 
55 kurutluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzile ve 2490 
yah kanunun 2 nci ve 3 iincii maddelerinde yazth belgelerle birlikte 
teklif mektublarmt ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona ver 
meleri • 
5- Kumatlarm ihalesine aid fartname Emniyet ltleri Umum Mii• 

diirliigii Sahnalma Komisyonundan ahnar. Fazla izahat almak .;e 
tartnameyi gormek istiyenlerin mezkiir Komisyona miiracaatleri. 

«1458» (3530) 

L E Pi 
Sabhk kullandmi§ otomobiller 

B U I K 

DODGE 
WiLL YSKNiGHT 
CHEVROLET 
CHRYSLER 

Kapah 5 ki§ilik 
Spor 
Kapah 5 ki§ilik 
Kapab 5 ki§ilik 

O.T.T.A. S 
Beyoglu, Istiklal caddesi No. 239, Tel. 42866 

HEMORRO 
AmeJiyats1z Basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir 

Devlet 
isletme 

' 
Sat1m 

Hava 
idaresi 

Yollart 
Altm ve 

Komisyonundan: 
Ankarada lstasyon civarmda eski Kotumeydamnda yaptmlacak 

betonarme tayyare hangari i~in 46,500 lira bedel tahmin edilmif "'" 
infaat kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 13/7/. 
935 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Tathanda Hava Yollart De.;· 
let lfletme ldaresine aid dairede yapalacakbr. Proje ve tartnameiet 
233 kuruf bedel mukabilinde Bayandtrhk Bakanhga Yap1lar UmJJJS1 
Miidiirliigiinden almabilir. Talib olanlartn 3487,5 lirahk muvakkllt 
teminat makbuzu veya banka mektubu ve fartnamede gosterilen .;e' 

sikalara ihtiva etmek iizere 2490 numarah kanunun 32, 33 iincii .;e 

miiteakib maddelerindeki tarifat dairesinde hazarhyacaklart teklif 
mektublartm yukarada yazah eksiltme saatinden bir saat evvelin" 
kadar Komisyon Reisligine vermeleri ilan olunur. «1455» (3531) 

~------------------------~ ELEKTRiK ALETLERiNiN 
TAMiRi 

Eger sizde bozuk veya kullamlmayacak vaziyette bulunan elelC • 
trik aletleriniz varsa, onlart derhal Sahpazarda Necatibey cadde ' 
sindeki SA TIE Sosyetenin ldare merkezine, veyahud diger fube ' 
lerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle ifinizi gorebilecek aletleri ni~in evinizin bir 
ko~esine abyorsunuz? 

Bilmiyor musunuz ki 44.9()3 No.ya telefon edince SATlE sizde 
bulunan bozuk alektrik aletlerini derhal aldmp en kiSa bir miid • 
det zarfmda, miikemmel kullamlacak vaziyette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SA TIE'ye getirebilirsiniz. 

K0~0K T AMiRLER BEDA VA Y APILIR 
Digerleri i~in yalmz yapalan masraf bedeli ahmr. 
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2 nci sahifcmizdc: Siyasi icrnal. 

3 tincii sahifemizde: Meseleler - Peyarni 
Safa. 

4 iincti sahifcmizdc: Sipahi Ocagmdaki 
ath rntisabakalar. 

Hay at 

Ansiklopedisi 

5 inci sahifcmizdc: Saghk bahislcri • 
Dr. Baha Arkan. 

'--
0 b. . . I 36 iSTANBUL • CAi'lALO«:'iLU p . n lflRCI Yl sayt: 4 2 Telgraf ve mektub adresl: CUmhurtyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 azartest 6 Temmuz1936 

10 cildi tamam olmu,tur 

Her eva va harkase liztmdar 
Telefon: Ba§muharrir ve evl: 22366 Tahrir heyet1: 24298 idare ve matbaa k1smtle Matbaaclltk ve Ne§riyat ~irketi 24299. 24290 

-----
Milletler Cemiyetinin 
Son toplanhs1 
Uzerinde diisiinceler 

Alman gazeteleri Cenevreye hiicum ediyorlar Bogazlar konferansi 
Y aln1z kalan Danzigin arkas1n bugiin tekrar toplan1yo • 

M illetler Cemi~etinin meclisi d_e, 
umuml heyetl de gayet naz1k 
meselelerle me~gul olmak i.i • 

zere yapttklan toplanhlanm sona erdi -
rerek dagild1lar. Bilhassa Cemiyetin bu 
defaki gene! heyeti tarihl bir mahiyet 
ve ehemmiyet arzetmi§tir. T aarruza ug
rami§ bir memleketin hiiki.imdan orada 
bizzat haz1r olarak Cemiyet~e kabul ve 
iltizam edilmi~ olan davasm1 biitiin diin
yaya kar~l ve Cemiyetin genel heyeti 
i<;inde ve oniinde miidafaa etti. Biitiin 
hatibler Cemiyetin kuvvetlendirilmesi lii
zumunu ileri siirdiiler. Pakt! tadil ve Is· 
lah etmek bahanesile Cemiyeti zay1f dii
~iirebilecek hareketlere asia miisaade o· 
lunam!yacagma dair kuvvetli sozler soy
lendi. !stikbale aid emeller bak1mmdan 
Cemiyetin son toplanhlan iyi bir hava 
i\iinde ge~mi~ goriindii. Bununl"- beraber 
~imdi vanlan ameli neticelerin bir bilan
!;OSU yapdmak istenilince bunlann c;ok 
CJI1z ~cyler oldugunu itiraf etmek laz1m 
geliyor: 

I : Zecri tedbirlerin kaldmlmast ka ~ 
rarla~ml§ gibidir. 

2: Habc~istamn !talya tarafmdan ilan 
olunan ilhakt sureta kabul edilmemi§ ol~ 
rnakla beraber hakikatte bu vaziyetin 
tetkiki bir komiteye havale edilmi§ ve me· 
~elenin miizakere ve intac1 Asamblenin 
eylul toplantlSlna blrakJiml§hr. Denebi ~ 
lir ki bu suretle bir taraftan zaman ka -
zamlarak meselenin ~imdiki taze §eklinde 
haiz oldugu §iddetli ve <;iy mahiyet biraz 
hafifletilmi~ olacak, diger taraftan da 
belki eylul i~timatnda ilhak keyfiyetini 
kabul edip etmemekte devletlerin serbest 
b1raktlmut yolu ihtiyar edilecektir. 

3: Cemiyetin nas1l kuvvetlendirilebi -
leccgini ise devletler tarafmdan verilmi§ 
olacak tekliflerle eylul ic;timamda ve onu 
takib edecek diger ic;timalarda gorebile-

~· cegiZ. 

e Iye
te ~ercf vermekten uzak neticelerden do
lay! kimseyi tahhe etmiyen ve fakat haki
kati gormege !;ah§an bir muhakeme tam 
takib etmek, gidilebilecek yollann en 
dogrusu oldugunda ~phe yoktur. Sulhun 
boz~lmasmda ve Cemiyetin kendi pakhm 
vazlyete hakim k1lmak i<;in giri§tigi mii
cadeleden mag~ lub rlkm d .h t . . . " asm a nt aye 
hu;~tr devletm suiniyeti amil olmaml~ ol-
d~gunu kabul etmek zaruridir. Belliba§h 
goze <;arpa~ kusur olarak Fransamn Ha-
bes meselesmde Cemt'y 1. ff k I 

k 
. . · e 1 muza er 1 • 

rna t<;m lngiltereye kAf' . . I 
d a 1 samimtyet e 

yar 1m etmekten daima k ld _ 
I b. . Sa InmiS 0 ugu 

hat!ra ge e lhr. F akat o d . I C . . k d' n an evve e-
miyeh en ' davasmda ff k' I .. .. b'l k . . muva a tyet e 
yuru!e I me ~~~n yalmz F ransanm degil 
CelE'Iyete dahl) biitiin d 1 tl . k d: . 1 · ev e enn en 1 
1ktJdar an mtktannca .. t k d h mu& ere avaya 
ftletL muza eret atmeleri liizimdi. Bu ol
mam1~, olamami§llr. 

Y ann Cemiyet kend1· 'd 1. . f 
b'j k · 1 ea 1n1 muza -

fer kila I me I!;in bu bu"yu"k k 'kl'-. 
I . e ·s1 1gm 

her ne suret e Ise te]af' d'ld·-· . .. . . d 1 e 1 1gm1 gor _ 
mek thtJyaci~ adtr. Belki tatbikatta bii
tiin devletlerm her rn I · . . · k ese e l<;In umumen 
ve aynt sJya ta harekete I . lA 

. b'l' B lk' ge<;me en az1m 
ae)mlVe I IT. e 1 her hAd' d f'j• h 
r. • • d h . a 1se e 1 t a-
reketlen a a ZJyade mmtakav'I m" 

f t b' 1 .~ unase-
bet ve men aa IT Jgj olan d l tl d d 1 d . ev e er er-
uhde e er er . e digerleri onlan ba§ka 
tedbirlerle tey1d ve takviy d 1 M 

I 1.. e e er er. u-
hakkak o an uzum §Udur· H hAd' 

.. .. d I I · er a tseye 
!kar~t gi1tun ev et erin ay · 'f lA 

k nt vaz1 e a a -
kasile hare ete gec;melerind 

k . e zaruret var-
dJr. Buna ar I &tmdiye kad k' b" 

M ']l I ar 1 en u ~ 
,,iik kusur I et er Cern· t' · ,; · · 1 1Ye mm mana ve 
mahiyetmt yan I§ aniarnakta .. "j .. .. 

. . kadar b' goru mu§tur. 
SJm~JYe. . . _Ir~o~ devietier Milletier 
Cem1yetlnt biZa11h1 ~~ gorebili .. k'l 

. .. f k r musta 1 b1r muessese arzetme zihn · . d . 
.. k I I 1Yetm en bu 

tiirlu urtu amamJ~ ardJr. Hay h k'k 

da 67 milyonluk Almanya var! 
Cemiyeti Asa1nblesinde 

Senatosu reisi, Danzig fevkalade komiseri 
hakktnda ag1r ithamlarda bulundu 

Mille tier Danzig 

Berlin 5 (Hu - ~ehrin dahili i§leri~ 
susi) - Danzig A- ne kart~miyacak bas-
yan reisi Grayze - ka birisinin tayin 
rin Milletler Cemi - ediimesini yahud 
yeti Konseyinde ki arllk bu stfatla 
soyledigi sozler AJ. hie; kimsenin gonde-
manyada derin akis· rilmemesini istemi§ -
ler yapm1~hr. Bii • Lir. 
tiin Berlin gazete- Aleyhtarile ayni 
leri Milletier Ce- mada oturmakta 

miyetine hi.icum et • olan M. Lester, ~o-
mektedir. Gazete . ~ukkanbhgm1 tama-
Jerden birisi §oyle mile muhafaza et ~ 
yazmaktad1r: ·ni~. Asamble ise, 

« M. Mu~olini nmittlariie, M. Gre· 
Milletler Cemiyeti- · ·erin kullandJgl a-
ni tokatiamJ§tlr, sa- g1r tabirleri kat'iy-

yllabilir. Bu te~ek- yen tasvib eyieme • 
kiil gun gi.inden za- digini gostermi§tir. 
ytfla~1yor ve fena - M. Greiser, oniin-
la§IYor. Cemiyet Alman Devlet Reisi M. Hitler taraftndan diin bir ge~id deki rahlenin kapa -
vaziyete hakim de- '' resmi yapt1nlan Hiicum ktt'alarr gmt §iddetle vu-
gildir, olamlyacaktir.» Bu miinasebetle Alman Devlet Reisi rarak: <<Arttk ben bu i§ten b1khm, usan· 

Berlin matbuatt Cenevre miiessesesi - Hitler ve Propaganda Nazm Dr. Gob· d1m» diye bagumi§hr. 
nin arhk sulhu muhafazaya muktedir bu· les birer nutuk soylemi§lerdir. Miiteaki - Bunun iizerine meclis, miinhasuan 
lunmadtgml, Almanyanm kat'iyyen bu ben Hitler hiicum k1taatma bir ge!rid res- Danzig i~lerini miizakere etmek iizere sa· 
cemiyete girmiyecegini yazarak: mi yaphrml~hr. at 19 da toplanmaga karar vermi~tir. 

«Yaimz kaian Danzigin arkasmda 67 Cenevre 5 (A.A.) - Asamblenin Senato Reisinin sozleri 
milyonluk Almanya var.» demektedirier. diinkii toplanllsmda, Danzig Senato reisi Cenevre 5 (A.A.) - Konsey, Dan-

Bugiin Vaymarda nasyonal sosyalist Greiser, Milletler Cemiyetinin Danzig zig i§lerini gorii~mek iizere iki defa top ~ 
partisinin yJ!donii.mi.i · kutlulanm1~ ve · bi.i- fevkalade komiseri Lesserin ~iddetle a· )anmi§tlr. Saat 16,30 da vukubulan bi • 
yii.k m ra im yapllmt ~tn·,, leyhinde bulunarak, onun yerine, serbest [Arkast Sa. 7 siltun 1 de) 
till I Ill I 11 I 11 Ill Ill Ill Ill 11 IIIII 11:111111 Ill Ill 1 II 1 II 1111 Ill Ill II 1 fill ttl ttl 11 Ill 1 til Ill fill Itt 1111 til Ill 110 Ill I II 1111 Ill ttllll Ill lltllll Ill Ill Ill I I I Ill I II I I I I Ill Ill llllll I Ill I II Ill II 

Zecri tedbirlerin 
§istana fa ydas1 

Habe-l 
olmu§! 

Fakat ekonomik tedbirler toplarla tanklar1n 
yerini tutamad1g1ndan kat'i bir tesir yapamam1~! 

Habe~ Jmparatoru, Milletler Cemiyeti kiirsiisiinde milletinin 
hakkrm miidafaa eden nutkunu okuyor 

Cenevre 5 (A.A.) - Asamble ~ra- miistenkife kar§l 23 reyle reddedilmi§ -
nm verdikten sonra, Ba~kan Van ee- tir. 
land, delegelere, Habe§istan tarafm_da? T oplantmm sonunda van Zeeland a
teklif edilen §U iki nokta hakk1~d~k1 f1- samble azas1m, hassaten nankor bir vazi-
kirlerini beya!). etmelerini soyJemi§l!r. feyj ifa hususunda gosterdikJeri hu!nU 

1 _ ilhakm tanmmamasl. . niyet ve celadetten dolay1 tebrik etmi§ -
2 _ Habe§istana on milyon hrahk tir. 

k b h I Zecri tedbirlerden baht'sle de, demi• • bir isti raz a §O unmasl. • 

italya hava kuv-
vetlerini arbr1yor 

Y enid en 1000 ta yyare 
yapbr1yor, yiizlerce 

pilot yeti~tirecek 
Berlin 5 (Hususi) - italyan htikumeti 

tayyare kuvvetlerini artlrmaga karar 
verrn i§tir. Fabrikalara rni.ihirn rniktarda 
yeni tayyare sipari~i verilmi~tir. Ayni 
zarnanda yeniden yuzlerce pilot yeti~ti
rilecektir. 

:i:talya, Habe~istanm rntiteaddid yerle
rile italya arasmda rnuhtclif hava yol • 
Ian tesisini de kararla§hrrnJ~tlr. 

ltalya 1000 tayyare 
d aha yapilrryor 

. Londradan vcrilcn bir habere gore, 
lta1ya 1000 harb tayyaresi daha yaptt -
rarak askcri haz1rhklanm arhrmaga 
karar verrni§tir. 

Bu karann Cenevredpki son hadise -
ler akabinde verilmi§ olrnas1 her taraf
ta bi.iylik bir alaka ile kar§Ilanml§llr. 

···························································· 
ingiliz gazeteleri 

M. Baldvinin istifa edece· 
ginde 1srar 
Daily Heraldm 

siyasi yaZICJSI Ba~
vekilin muhtemel is
tifasJ hakkmda §U 
fikirlerde bulunu -
yor: 

ediyorlar 

d v'ld' M'll IT, a I at oyle egl IT. I etler Cern' . 
. d d I I . 1Yett onu t~-:lol e en ev et enn herbirind 

dd• en ve onla· 
rm ma I ve manevi biitiin kuvv tl . 

Birinci noktada, Asamble susmu§ ve tir ki: 
boylece, esasen halledilmi§ bulunan ~u «- Bunlann Habe§istana yard1m1 ol
meselenin tazelenmesine li.izum olmad1g1· IDU§tur, ancak ekonomik tedabir hie; bir 
m ifade eylemi§tir. zaman toplarla tanklann yerini tutam1 -

« - Ba§vekilin 
gi.in gec;tikc;e daha 
kuvvet bulan istifa 
ihtimalleri kat'ile§ -
tikce dostlan ve ah-

., h I 1 e erm-
oen usu e ge me kir var!tktir M'li I · · h h . . · 1 et er Cem1yet1 er ang1 hadi .. .. d . 

.. k d 'Jd·-· se onun e vazlfe 
gorece ent tgi zaman b 'f . 'f 

C . d h' u vaz1 emn 1 a-
Sl em1yete a 11 !Xitiin d I tl .. 

'b b' b eve ere mute-retiJ 1r ore oldug-u b'l' k . . 'Inece hr. 
Cemtyet kendi var!tg~ 1 h kk d k' b 

b'] · k . a In a 1 u esas 1 gt no ·samle ma)'j b I 
H b d . d u u unurken 

a es a'iasm an dolayl I ! 'I . h F ya mz ng1 ~ 
terey1 ve atta ransay1 t ht ·k 

k ) a te etme ten 
ne !<I ar. 

Cemiyetin son toplanttlar d k 
d •u .. h' h k'k In an !<I an 

Jger .~u~ 1 ~ a .. 1 a!se ~utlur: Sulh lehi
ne muess1r IS goreb1lmek irin C · t' 
b'] k 1. I k . " em1ye m 

1 e uvvet 1 o rna Jhtiyacmda oldu-u 
biitiin a<;Ikhgile goriilmi.i~tiir. Cem'yetfn 
yani hirer hirer ona dahil olan de~letle~ 

!stikraz i~ine gelince, bu tek1if 25 {Arkas' Sa. 3 siitun 3 tel 
llllllllllllllll IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllll 11111111111111111111111111111111111 llllllllllllltlllllllll II llllltiiUIIIIIIIIIIIIffl 11111111111111111111111111111111111111111111111111 

· h sinin. Cemiyete dahil bir devlet l Hulasa etmek ic;in Cenevrede canla -
~1J:n Habe§istanm en hiiyi.ik kusuru ken- nan biricik haki~at :~!hun .da~i ancak 
di iizerine gelen taarruzu hie; olma_z~a kuvvetle tutula?decegJ. keyftyetl olmu~ -
daha uzun bir mi.iddet durdurmak 1c;m tur: Her devletm kend1 sahasmda her§ey
maddl manevl kafi kuvvetle ve rna ~ den once kendi selameti ic;in kuvvetli ol-
ifetle mi.icehhez olmamasJdir. Onu ken· mas1 Iaz1md1r. Ancak bu ilk §arttn yerine 
~ini mi.idafaada himaye edebilecek dev ~ getirilmesiledir ki kollektif emniyeti kur
letler dahi son dakikada kendilerini hem maga ve yiiri.itmege imkan bulunabile -
bu ise bakacak, hem bu -vesile ile zuhur cektir. 
edeb,ilecek diger hadiselere kar§l koya ~ Demek ki oniimiize astl §imdi bir Mil
cak kadar kuvvetli bulmami§Iard!r. Bu letler Cemiyeti meselesi ac;J!mJ§ bulunu • 
kuvvet kifayetsiziigidir ki Cemiyeti gor- yor. Onu halletmek Miiietler Cemiyetini 
diigiimi.iz peri§an ve mahcub ak1bete sii· hakikaten kurmak demrk olabilecektir. 
riikliyen diger belliba§h amil olmu~tur. YUNUS NADl 

sl ~iizahirleri san- 11!. Baldt:in 

ki ortada bir §eY yokmu~ gibi bir va
ziyet takmmak istiyorlarsa da Makdo~ 
nald taraftarlan bu §ayianm onlara ver
digi memnuniyeti gizliyememektedirler.» 

Daily Mailin siyasi yazJcJst da §U mii
talealarda bulunuyor: 

«Her neka.d_ar ahvali s1hhiyesinde mu
cibi endi§e bir hal yoksa da Ba§vekilin 
uykusuzluktan ve umumiyet itiharile yor
gunluktan sikayet etmekte oldugu mu
hakkaktlr . .$ahsan Basvekaietten <;ekil -
mek arzusunda olduguna dair donen ~a
yialara da hakikat nazarile bakmak 13. -

LArkas' Sa.. 3 siitun 5 te] 

Konferans1n 
olarak isini 

' 

i~inde miisbe 
bitirecegi anlasiimaktad1 

------------ ' 

bir hafta 

Cenevre i~timalar1 esnas1nda alakadarlar 
' ' 

stndak~ konu~malarda ihtilafh noktalar 

Jlariciye Vekilimiz Montrode ecnebi delegelerden birile konu~uyor 

Montro 5 temmuz (Hususi) - Mil ·I rinin gin~ ve ~tkt§lan i.izerinde 1ngiliz 
letler Cemiyeti Asamblesinin ancak dun Rus noktai nazarlan arasmda her iki 
nihayet bulmu~ olmast neticesi olarak raft memnun eden mutavass1t bir 
Bogazlar konferans1 yarm toplanabile - §ekli bulunmu~ oldugu mumren rivay 
cektir. Aradaki gec;en gi.inler beyhude edilmektedir. Filhakika meselenin bu 
gec;memi§ ve Cenevre i~timalan devam m1 daha ziyade harici devletleri alaka 
ederken alakadarlar arasmda Bogaziar ediyordu. 
i~inin piiri.izlii noktalan iizerinde konu - Bu ~artlar i<;inde konferansm n1 
~ulmakta dahi devam olunmu~tur. Bu ko- bir hafta 7arfmda mesaisini miispet ola 
nu~malarm en esash ihtilaf noktalanndan rak bitirebilecegine hiikmolunmaktadu 
birka~m1 halle medar olmu~ oidugu te- Cenevre i<;timalanmn Habesistan m~ 
min edilmekte ve bundan dolay1 yann selesi iizerinde vard1g1 neticey: gore 1 
ye~i~en -~a§hyacak konferans ~ii-~aker~~ I taly3.~1? _da .Montro konferans1na i~ti 
lennm suratle ve kolayhkla yuruyeceg1 , edeceg1 ~1md1 daha ziyade timid · 
anla~Jlmaktadtr. Maamafih 1talya i~tira k etmese dahi 

Ezciimle Bogazlardan harb gemile -I '"Tans miizakerelerini intac edecektir. 
II Ill Ill I I I I Ill I I I I II I II Ill Ill Ill I I II II I I It Ill f II I Ill 111111 I 1•111 I I Ill I I I I•O 0 to t•l I 110 010 0 oo o I. I I 0 I I I 1111. tt 1 II 1 •o •• 1 'II 

Fenerin 28 inci yddoniimii 

Galatasaray, Fener 
diinkii mac;ta 3-2 yendi 
Fenerliler, daha idmanb olduklar1 i~in daha 
hakim oynadllarsa da ilk yirmi be~ dakikada 

yedikleri ii~ golii ~1karamaddar 

F enerbahfe kalesine birinci gol olurken 
Dun havamn yagmurlu olmas1, Kadt

koy stadmda tertib edilen F enerbahc;enin 
yirmi sekizinci ylldoni.imii kutlulama me
rasiminin, yalmz kapalt tribiinleri doldu
rabilen az bir seyirci kiitlesi oniinde ya
pllmasma sebeb oldu. 

Saat dart buc;ukta askeri bir bando
nun yiiriiyii~ mar~ma ayak uydurarak 
muntazam bir gec;id resmi yapan atlet, 

denizci ve futboicuiardan mi..trekkeb 
elli ki~ilik bir F enerbahc;eli kafilesi ah 
da muntazam surette dizildi. !stiklal 
~~ hi.irmetle dinlenip bayrak merasimi y 
ptld1ktan sonra kuliib namma birkac; 
soylendi ve sahadaki Atati.irk 
<;elenkier konuldu. 

Giiniin ilk spor hareketini kiic;iiklerd 
[Arka.~t Sa. 6 •iltun 1 de I 
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MU18zimin Romam 
Nakili 

Abidin Daver 

Arkadaflmtz Server Bediin «Serseri» 
romam birka~ giine kadar bitiyor. Onun 
yerine arkadattmtz Abidin Daverin nak • 
lettigi «Miilazimin Romam» m netredecegiz. 

Y ak1nda ba§hyoruz! 
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I II II ( eehlr ve 
VIYANA DO_N.U$U Diinkii yagmur ve 

firhnanin zararlari Tarihi tefrika: 84 M. TURHAN TAN 

Viyanada vatan kaygusu, milliyet sevgisi, din y ld d b" k" · ''ld .. 
• 1 1r1m an tr 1~1 o u, 

a~k1 biitiin yiireklerden silinmi~; bunlartn yertne b k" · 1 d b" ok • . e~ 1~1 yara an 1; 1r~ 
heniiz goriilmiyen Tiirklerin korkusu yerle~mtsti! I . 1 b t 

c ' yer er1 se as 1 
Casus Lehli, uzun bir lahza dii§iindiik

en sonra imparatora esbab1 mucibeli bir 
ureket plam c;izdi: 

- Ha~metpenah, dedi, Tiirkler ge • 
J liyor. Bunu biliyorsunuz. La~in nasll 
~eldiklerini biliyor musunuz? .. Oyle zan
lediyorum ki bu miihim noktaya parmak 
(OymadmiZ. Halbuki yarmm viizunu biz 

: bu geli~e baktp tahmin edebiliriz. 
!mparator bon bon bakarken sesini 

uvvetlendirdi ve soziine devam etti: 
- Buraya stgman koyliilerin c;ogunu 

.Oylettim ve dikkatle dinledim. Tiirkler, 
r •afer a\'lamak ic;in yiiriiyi.i~ yapar gibi 
t ~avranmtyorlar, zaferden doner gibi ha
e eket ediyorlar. Ordularmda iki yiiz bin 

sker varsa dort yiiz bin de esir var. 
er nefer bir si.iru ve bir bazine sahi-

b., ['+) ].... . 
Bu vaziyette asker, siirekli ve hele 

erimsiz bir harbden memnun olmaz. Vi
yanayi miidafaa edersek hiicumun bu • 
tiin agtrhgi Y enic;erilerle Sipahilerin ve 
Timarltlarm omzuna yiiklenecektir. Yii • 
iinii tutmu§ olan tak1m, siiriisiinii ve ha
inesini bJrabp olmege yana~mtyacakttr. 

Sad1razamm, ancak saraylanmza ve ec
dadmtzdan kalan mala el koymak ic;in 
u seferi a<;ttgmt da biliyoruz. Bu emel, 
u hm onu §ehrin hiicumla almmastm is

c temesine engel olacak. Bu sebeble de i§ 
ztyacak, orduda dedikodu yuz gostere-

cek. 
lmparator, dalgm dalgm mmldandt: 
- Sonra? 
- Sonras1 zafer ku~u sizin ba§mtza 

r. konacak. Ciinku Tiirkler boca! a yip du • 
rurken yardimetlanmiz yeti§ecektir. 

- Y a bu hesab ters c;tkarsa? 
- Zaran yok ha§metpenah. T ers 

c 1ksm. Mukaddes viicudiiniize zarar gel
medikten sonra her kaybolan §eyin tela

t fi ine c;are bulunur. 
l - Viyana dii§erse ben sag ka!tr mi

yim? 

raylarmda keyif siiriip dagdagastzca ya
samalarmdan, tebaalanm da hiir ve 
~es'ud ya~atmnlanndan imparatorun or
nek almasmt diliyorlardt. 

Leopold da belki bu dii~iinceye i~tirak 
edecek, hudud boyunda kalelerden vaz
get;mek ve istenilen ytlhk vergiyi de ver
mek suretile Tiirk kthcmdan tahtmt ve 
payitahttm kurtarmaya yana~acakh. Kol
~iskinin sozlerile hayatlan ve haysiyetleri 
ancak ~u tahakkuk eden harbin sonuna 
bagh olan birkac; zabitin telkini iizerine 
Viyananm miidafaa haline konulmasmt 
kabul etti ve Len<; ~ehrine kac;mayi tasar
ladt. 

Baslarmda Kant Stharenberg bulu • 
nan o birkac; zabitin biiyuk c;iftlikleri var• 
dt ve bu servet kaynaklan Tiirklerin cli
ne gec;mi~ bulunuyordu. Viyanayt miida
faa etmek ve Avrupadan gelecek yardtm
la Tiirkleri geri c;ekilmege mecbur eyle· 
mek, c;iftliklere yeni ba~tan sahib olmak 
demekti. Bu yaptlmazsa onlar a<; ve sefil 
kalacaklardt. hte zabitlerin Kolc;iski ile 
dii~iince birligi gostermelerinin sebebi de 
bu idi. 

fmparator Leopold, uykusuz gec;en bir 
gecenin sabal-imda kansmt yanma aldt, 
arabasma atladt, Viyanadan uzakla~ma
ya kalkt~h. Bu biiyiik Avrupa ~ehrinin 
tarihinde o giiniin. o kara ve act giiniin 
e~i yoktur. Yiiz yirmi ytl sonra Viyanaya 
N apolyon da girdi. Lakin o giri~. bu <;t· 
kt~ kadar giiriiltiilii olmadt. Ciinkii Na
polyon, gene <;tkmak iizere giriyordu. 
Tiirklerin s.ehre girmeleri halinde c;tkma
lan hattra gelemezdi. Bunu sezen halk, 
kac;maya haZITlanmt~ fmparatorun ~ahsm· 
da kendi evlerinin ytktldtgmi gorerek ag
las.tyorlardt. 

Diin sehrimize ve civanna miitemadi 
ve siirekli yagmurlar yagml§hr. Bu arada 
muhtelif yerlere ytldmmlar dii~mii§tiir. 

Bu ytldmmlardan biri de Alibey ko
yiinde bir adamm oliimii ve i.ic; ki§inin 
agtr surette yaralanmasile neticelenen 
bir faciaya sebeb olmu§tur. 

Avlanmak iizere Alibey koyiine gi
den Yorgi, Kemal, Semseddin, Strato 
isimlerinde dart arkada§ bi-r kavak agac1 
dibinde yemek yerlerken yagmur ba~ -
lam!§, bu arada bir y1ldmm avctlann 
altmda oturduklan agaca isabet etmi§tir. 

Y1ldmm, 29 ya§larmda olan Y orgiye 
isabet ederek zavallt genci derhal ol -
diirmii§tiir. Y orginin arkada§lan alan 
Kemal, Semseddin, Strata da muhtelif 

yerlerinden ag1r surette yaralanmi~Iardtr. 
Ytldmmla yaralananlar Cerrahpa§a has
tanesine kaldmlmt§lardir. 

Nobetc;i Miiddeiumumi kaza yerine 
giderek bu feci kaza hadisesini tahkike 
ba§l amt§l!r. 

Diinkii yagmur ve ftrtma esnasmda 
Kastmpa§ada da bir kaza olmu§tUT. Sii
rekli yagmurlar Kastmpa~a caddesini bir 
dere haline getirmi§tir. Sellerin kuvvetle 
denize dogru akhgt bir SITada caddenin 
bir tarafmdan diger tarafma gec;mek is
tiyen 40 ya§lannda bir kadm caddenin 

kenanndaki beton araltktan dereye dii§· 
mii§ ve sulartn akmttsile denize kadar sii
riiklenmi§tir. Sellerle denize attlan kadm 
bogulmak iizere iken orada bulunan ka· 
ytkc;Ilar tarafmdan haygm bir halde kur
tartlrnt§ltr. 

MOTEFERRIK 

Yerli MaHar sergisinde 

Memleket Haberleri J 
~a~Ilacak ~ey! 

Bir fizik profesorii de 
felsefe okutuyormu~! 
Oniversite Edebiyat ve F elsefe ~ube • 

lerindeki Tiirk profesor ve doc;entlerin 
yerine Avrupadan profesor ve doc;ent 
getirtilmesi ic;in iki ecnebi profesor tara
fmdan verilen raporlar iizerine yapttgt • 
m1z ne~riyat, Tiirk profesor ve doc;ent • 
leri lehine olarak hayirli bir netice ver
mi§tir. Y eniden iki profesorle iki doc;ent 
getirtilmesi dii~iiniilmii§ken bu ne§riyat u
zerine doc;entlerin getirtilmesinden sarfJ • 
nazar edilmi§tir. 

Alakadarlarm verdikleri malumata 
nazaran, F elsefe §Ubesinde §imdiye ka -
dar felsefe tarihi dersi vermi§ bulunan 
profesor Rayhenbahtn tayininde de bir 
yanh§hk olmu§tur. D~ent Hilmi Ziya -
ntn son zamanlarda ne§retmi§ oldugu ki
tabdan da anla~tld1~b vec;hile bu zat, Av
rupada, felsefede degil, fizik ve tabiat 
bilgilerinde kendini tamtmt§tir. Kendisi 
Almanyada tedrisatta bulundugu halde 
§ohreti Almanyadan ziyade Fransada 
yaytlrni§ttr. Esasen profesor Rayhenbah 
Almanyada, Tiirkiyeye geldigi tarihe 
kadar fizik profesorliigii yapmt§ltr. An • 
cak Almanyada, bizde oldugu gibi ayn 
bir fen fakiiltesi mevcud olmadtgmdan 
felsefe fakiiltesi, edebiyat ve fen ~ube • 
lerini de ihtiva etmektedir. Binaenaleyh 
bu ~ubelerde ders veren nebatat, heyet, 
fizik profesorlerine de felsefe doktoru 
denmektedir. hte memleketimizin, tahsil 
mi.iesseselerinin hususiyetlerine vaklf ol • 
mtyan profesor Mal§in, Oniversitemizi IS· 

lah ic;in c;ah§trken bize kabul ettirdigi 
ikinci bir yanh~hk ta buradad1r. Binaen
aleyh profesor Rayhenbahm F elsefe §U· 

besinde degil, Fen F akiiltesinde ders ver· 
mesi icab etmektedir. Bu bran~ta kendi
sinden daha fazla istifade edilecegi ve 
daha feyizli neticeler almabilecegi soy • 
lenmektedir. Esasen bu ciheti profesor 
Rayhenbah ta teslim etmi~ ve bunu muh· 
telif vesilelerle birc;ok taplanhlarda tek
rarlamt§ltr. 

Almanyada ve Fransada felsefe tah
sil etmi~ olan F elsefe ~ubesindeki doc;ent
lerin profesor Rayhenbahla anla§ama • 
malan bundan ileri ~~:elmi~tir. 

Uludagda yapdan 

fenni tetkikat 

Rasadhane Miidiirii 
Fa tin yapdan i~leri 

anlabyor 
Bursa (Hususi muhabirimizden) 

Bir ay evvel kiisuf hadisesini tetkik ic;in 
Uludaga c;Ikrnt§ olan Rasadhane Mii -
diirii Fa tin ile Rasadhane erkam i§lerini 
bitirerek aletlerile birlikte sehrimize don· 
mii§lerdir. Rasadhane Miidiirii F atini 
Uludagtn irtifatm Bursadan tesbite c;ah
sHken Halk Partisinde buldum. Kendi
sinden, kiisuftan sonra dagda ne gibi ha
dtseleri tetkik ettigini sordum. Bana de
di ki: 

<<- Kiisufu miiteabb Uludagda on 
iic; giin daha kaldtk. Orada riizgar, ha -
raret, yagmur, havanm ac;thp kapam~t 
gibi biitiin cevvi hadiselerle manyetik 
m!knatisiyeti arzi, elektrisite, atmosferik 
yani havay1 nesimi elektrigi ve iyonizas
yon, reyyon kozmik tahavviilattm tetkik 
ettik. Hatta bu ugurda hassas bir elektri
site aletimiz de bozuldu. (:iinkii bu ale-

tin ol~,;ecegi §ey arzdan bir metro yi.ik • 
sekte bulunan hava tabakasmdaki elek • 
lrik idi. Bunun da nihayet ytldmmstz ve 
ytldmmh bulutsuz havada hic;bir vakil 
300 ila 400 voltu gec;miyecegi tahmin e
dilmi§ken havadaki elektrigin 500 voltu 
gec;mesi dolayisile bu hassas aletimizin 
i§'ar teli kmldt. Bu noksanm ba§ka bir 
aletle ikmali ic;in epeyce zahmet c;ektik. 

Uludagdaki tahavviilatt metooloji ve 
radyasyon (in§iaat} tetkikatt noktai na
zarmdan fevkalade miihim gordiim. Bu
rada, ba§ka memleketlerde oldugu gibi 
her halde bir tetkik istasyonu kurulmast 
liizumu fennen tahakkuk etti. Bunun ic;in 
Vekalete bir dag istasyonu kurulmast tek
lifinde bulunacagtm. Valiniz de buna 
yardtm edecegini vadetti. 

. Uludagm tul ve amm da tayin ettik. 
Bu noktaya yer altmda ve iistiinde olmak 
i.izere hirer siitunla i§aretler koyduk. Zir
venin irtifamt da bugiin olc;iiyoruz. Ora· 
da bir arkada§Imiz c;ah§tyor. Ben de bu
radaki aletlerimizle t;ah§Iyorum. 

- Ben payitahtmtzm du§miyecegine 
~inirn. Fa kat zayif bir ihtimal p)arak 

....... ,,__. .. ..._unu da kabul etsek bile efendimize §ah
san zarar gelmesine imkan yok. 

Leopold da aghyordu, lakin payitah· 
tmda kahrsa esir olacagmt ve belki ol
diiriilecegini kuruntuluyarak kac;mak isti· 
yordu. Halk ise onu koyuvermemek kay
gusile arabastm ku~attyor, atlann ba~ma 
asthyor ve boyuna yalvanyordu: 

- Ha~metpenah. Burada kal. Bizi 
buakma l ... 

Muhaf1z askerler, halki incitmeden 
dagttmak ic;in didinip duruyorlar, fakat 

Sekizinci Y erli Mallar Sergisi dun 
yagan yagmur ve sagnaklar yiiziinden 
bir hayli zarar gormii§tur. Buna ragmen 
diin sergi hie; ho§ kalmami§ ve binlerce 
ki~i ge]ip gezmi§tir. 

Diin yagan yagmurlardan sergide ba· 
zt paviyonlar harab olmu§sa da zarar e -
hemmiyet verilecek kadar degildir. 

Afi~aj meselesi 
Bu mesele hakkmda bize gon 
derilen mekt~bu Miiddei
umumilige tevdi ediyoruz 

Yalmz, Uludagm te§ekkiilatmt oldu· 
gu kadar metoolojik tahavviilattm da 
c;ok g·arib bulchlm. Bu dagm imalinde 

kalan Marmara h~vzasile cenubunda ka
lan Kiitahya ve havallsl tamamen birbi
rine ztd cereyanlara sahne olmaktad1r. 
Mesela ~i~alden gelen soguk hava ile 
cenubdan gelen s1cak ve riitubetli hava 
burada c;arpt§lyorlar. Hava derhal sis 
~ekline giriyor. Onun ic;in burada bulut, 
yagmur s1k stk goriiliiyor. Bir giin dagda 
§iddetli bir dolu yagdt. (22) milimetre 
sihanmda olarak dii§en bu dolu on da -
kika siirdii. Biitiin tepeler kar yagm1§ gi
bi bembeyaz kesildi. 0 strada etraftmi -
za ve kar§JmiZdaki tepeye pek c;ok ytl • 
dmm diistii. Fa kat bizim paratonerleri
miz vard;. Onlar tabii c;ekmi§tir. Hatta 
bu dolular iizerinele dahi tetkikat yaphk.» 

- Neden? 
- Ciinkii burada bulunm1yacaksi • arabayt yiiriitmege muktedir olamtyor • 

mz. 
- Kac;acak mty1m? 
- Haytr ha§metpenah, kac;mtyacak • 

am1z. Sadece uzakla§acaksmtz ve ba§ka 
bir yerden payitahtmlZin mudafaasmi i

r clare buyuracakStnlZ! 
hte bu muhavere iizerine lmparatorun 

gozii hakikaten ac;I)di, Kolc;iski ile uzun 
bir miinaka§a ve mi.izakere yaparak pa· 
yitahtm mudafaasmi Kont Stharenberg 
ile biiyiik babas1 Birinci Viyana muhasa
rasmda yiiksek yararhklar gostermi§ olan 
Cscharinde ve Viyana astlzadelerinden 
Vilhelm ]emagne'ye b1rakarak Lenz ka
sabasma gitmegi kararla§llrdt. 

Fa kat bu karara gore hareket etmek 
)tolay degildi. fmparatorun savu§mak u
zere bulundugunu sezen halk, duyulmast· 
na dayamlmaz bir vaveyla ic;inde sokak
lara yay!lmi~lar. aglaytp inliyerek ken
dJierinin yetim btrakilmamalan ic;in yal
varmaya koyulmu§lardi. Heniiz yiizleri 
goriilmiyen Tiirklerden herkesin odii 
kopuyordu. Vatan kaygusu, milliyet sev
lisi, din a§kt biitiin yiireklerden silinmi§· 
ti ve bunlarm yerine Turk korkusu yer
l~mi§ti. Gene, ihtiyar; di~i ve erkek her 
Viyanah, oliimiin ve dirili&in imparator 
tarafmdan almacak karara bagh oldugu
nu diisiinerek onun uzakla§mamasmt, 
Tiirklerie uyusmasm1 istiyordu. Onlarm 
kanaatine gore 1mparator paraca, §eref
~e fedakarhk yaparsa Viyana kurtulabi
lirdi. Tokeli fmrenin, Apafi Mihalin sa-

Bahkesirde 

lardt. Canlanm ve mallarmt mudafaa e· 
demiyerek yiizustii buaktt!b bu on bin
lerce vatandasa karst sert davranmak 
fmparatorun da elin.den gelmiyordu. 
Bu sebeble manzara hem actkh, hem gii
liincdii. Yiiriimiyen araba, vazifesini ya· 
pam1yan bir tac gibi giiliinc goriiniiyor
du. Yalmz agltyan ve aylmz yalvaran 
halk ta, korkudan ve korkaklardan yar· 
dtm beklemek dolaytsile giiliinc saylla
bilirdi. Fa kat bu iki giiliinc unsurun ara
~tnda ezilen bir valandi ve i~te bu actklt 
bir sahne idi. 

fmparatorla kam1 nemli gozlerden, 
yalvaran dillerden, titrek ellerden oriil
me bir <;ember ic;inde ne yapacaklanm, 
tehlikeli mmtakadan nastl savu§acaklan
m kestiremiyerek saga sola bon bon ba
ktmp dururken kalabahk arasmda bir ses 
viikseldi. 

- Tiirkler ~ehre giriyor!... 
Simdi fmparatorun rengi biisbiitiin uc;

mu§, fmparatoric;eyi hafakan tutmus., fa· 
kat araba yiiriimu~tii. Ciinku halk, ~,;il 
yavrusu gibi t;tgn~a c;tgn§a dag1hyor ve 
birbirini c;igniyerek T unay1 ~ehre bagh
yan kanala dogru kac;t§Iyordu. 

LArkast var] 

["l «Yamktan ~e gelince ~uhactlar, 
yagmaCJiar, Kmm atl!lan sagda, solda; 
iinde, arkada ne kadar koy, palanga ve va
ru~ varsa yaktp yiktp ve rasgeldlkleri el!
yayt al!p, kadmlan ve cocuklan bile sii. 
riip .. ~ 

Silahtar tarihi - C: H. S: 44. 

bir sergi a~ddt 

Bahkesir 2 (Hu~usi) - imtihanlardan sonra k1z ortamektebinde a91lan di
ki§ ve bi9ki sergisi bu sene fevkalade ragbet kazandt. Bu sergiyi gezmiyen ve 
takdir etmiyen tek bir Bahkesirli kalmad1. Ortamektebde yap1lan imtihan
lardan da bu sene iyi neticeler almd1. imtihan neticesinde 23 talebe diploma 
almaga muvaffak oldu. Gonderdigim resim mezun talebeyi hocalarile bera
ber gostermektedir. 

Sergiyi evvelki gece Vali Muhiddin 
Ostiindag gezmi§ ve begenmi~tir. 

POLISTE 
DOSTUNU VURMAK iSTiYEN KA

DIN- Sultanahmedde Kilc;iik Ayasof
yada Kasab sokagmda oturan 40 ya~la

rmda Bursah Hatice alh senedenberi 
bcraber ya§adtgt Mehmed oglu ihsam 
on be~ gi.indenberi eve gelni.edigi i<.;in 

sustah 9ak1 ile vurmak istemi~tir. Ha
tice sustah c;akt ilc yakalanarak Adli -
yeye verilmi§tir. 

CADDE ORTASINDA RAKI iGEN 
ADAM - Di.in sabah saat dokuzda, 
sab1kahlardan Hayri, Adliye dairesinin 
kars1smdaki caddenin kenanna bir rna
sa kurarak rak1 i9rnege ve gelip ge9en
lere sarkmtiltk etmege ba§lamt§, fakat 
c;ok gec;meden yakalanml§tlr. 

SAAT HIRSIZI YAKALANDI -
Yeldegirmeninde Kehribarc1 aparhma
nmda oturan birinci miilazirn Ziyamn 
odasmdan 28 lira luymctinde bir kol 

saati c;alan Muzaffer yakalanmi§ ve c;al
digt saat istirdad edilmi§tir. 

SiNEMADA KAVGA (_;!KARAN • 
LAR - San'atlar mektebi talebesinden 
Suleyman oglu Erol Mehmcd ilc arka -
da§I Orner, bir k1z meselesinden dargm 
bulunduklan Alemdar sincmasmda 
mi.istahdem arkada§lan Mustafay1 dog-

Diinkii niishamtzda afi§aj meselesi 
hakkmda ne~rolunan tenkid yam1 iize • 
rine diin bu meselede miiteahhid vaziye
tinde bulunan Hakk1 Tank Us'tan uzun 
bir cevab ald1k. Bu cevabda dogrudan 
dogruya ne§riyahmJZa cevab verilecek 
yerde zati mesele ile alakalan olm1yan 
iic;:i.incii ~ahtslara taarruzlar ve mevzu 
harici yersiz tafsilat gordiigiimuz ic;in ka
nunun bize verdigi hakka istinaden onu 
bugiin Cumhuriyet Miiddeiumumisine 
gondermek mecburiyetinde kald1k. 

llave edelim ki Hakk1 Tank Us bu 
mesele etrafmda vaki ne~riyattan dolayt 
beyhude iiziiliiyor. Son tahlilinde mesele 
idari ve kanuni bir mahiyeti haizdir, ve 
kendisi mahkemeye gitmese dahi i§ niha· 
yet bizzarure kanuni yolla halledilmi§ 
bulunacakttr. fc;tihadlann hata ve sava • 
btm en sonunda kanun hallettigi zaman 
ise kimin hakh, kimin hakstz oldugunu 
alakadarlarla beraber biitiin millet te gor
mii~ olacakttr. 

Di§~iler kongresi 
toplanamad1 

Senelik kongrelerini akdetmek ic;in diin 
toplanan di§c;iler, ekseriyet olmadigmdan 
kongrelerini bir hafta sonraya btrakmi§· 
lardtr. 

Uludagm tertemiz havasile oldukc;a 
§i§manlami~, ktzgm giine§ile c;ok yanmi§ 
olan ustaddan aynltrken bana diyordu 
ki: 

«- Maamafih burada pek c;ok tet
kikat yapmak ister. Bu kadan kafi de -
gildir. Dag istasyonlan Avrupada c;ok 
miihimdir. Tiirkiyede de ilk dag istasyo
nunu kurmtya gayret edecegim.» 

lnonii kamp1 haz1rhklar1 
lstanbul Tiirkku§una aid iic; planar 

bugiin ambalajlanarak inonii kampma 
sevkedilecektir. Tiirkku§u Miidiirii Sami 
de planorlerle beraber gidecektir. Turk· 
ku§unun biri kadm, 21 i erkek olmak 
iizere 22 ki§ilik talebesi de aym 8 inde 
inoniine gidecektir. 

mek ii.zere diger 15 arkada§larile bera -
ber sinemaya gitmi§lcr ve sinemada 
kavga 91karmi§lardir. On yedi gene 
mii.stahdcmlerden Azizi dogerlerken i§ 
polise haber verilmi§ ve polisler suc;lu

lardan Erol Mchmcd ile arkada§t Omeri 
yakalaml§hr. Diger 15 ki§i kac;mi§ -
lard1r. 

Ayanctk Halkevinin faydalt ~ah~malart 

KiRACISINI BALTA iLE YARALA
MI~ - Be~ikta~ta Hattat sokagmda 16 

j numarah evde oturan Bolulu Durmu§ 
ile Mehmed, kirac1lan 1,;iakir ile ev ki -
rasmdan dolay1 kavga etmi§lerdir. 
Mehmed bu kavgada Balta ile §akiri 

ba~mm sag tarafmdan yaralaml§tlr. 
Yarah Bcyoglu hastanesine kaldmlmi§, 
yarahyan da Adliyeye verilmi§tir. 

SOKAKTA YATAN SARHO~- Di.in 
gece istiklal caddesinde, kendini bile -
miyecek derecede sarho§ birisinin yer
lerde yatmakta oldugu gori.ilmi.i§ vc 

Halkevinin tertib ettigi ktr eglencesinde bulunanlar 
Ayanc1k (Hususi) - Dort ay gibi k1- Koyciililk §Ubesi de her pazar giinleri 

sa bir maziye malik olan Halkevimizin civara gezmeler tertib etmektedir. Son 
bilhassa spor, koyciiliik ve temsil kol • defa Zingal ~irketinin tahsis ettigi trcn 

kendisi karakola gotii.ri.ilmii§ti.ir. Uzeri Ian faaliyette bulunmaktad1r. Ayanc1k, 
aramlan bu me9hul §ahsm cebinden 91_ Halkevi sayesinde, Karadenizin en gi.i -
kan bir mektubdan isminin Jilkib ol - zel spor meydanma maliktir. Halkevi, 
dugu anla§tlml§~lr. Zab1ta doktoru ta - Ayanctk spor, Zingal spor taklmlanmn 
rafmdan muayenesi icra edilen sarho - kuvvetli futbol ve voleybol tak1mlan 
§Un hasta oldugu anla§Jldigmdan Cer - her pazar, genclere zevkli saatler ge -
rahpa§a hastanesine nakledilmi§tir. ~irtmektedirler. 

birc;ok Halkevi mensublanm Yeniko
naga ta~,pmt§hr. 

Orada sabahtan ak§arna kadar yilz -
lerce koylii ile §Chirli bcrabcrcc ycyip 
i9ip eglendiler. Tcmsil kolu bu milnasc
betle kirda bir sahne kurarak millt pi
yeslerimizdcn birini oynadt ve fevka -
lade muvaffakiyet kazand1. 

6 Temmuz 1938 

Siyasi icmal 
ingiltere ve Mtsir 

• ngiltere ile MISir arasmda mayisin 
D sonlannda inbtaa ugnyan miizakere-

ler tekrar ba§lamqktadJr. lngiliz he· 
yeti murahhasast reisi ve fevkalade ko· 
miseri Sir Lampson ile lngiliz askeri ve 
hava ve deniz miisavirleri Londradan Ka· 
hireye dondiiler . • Bunlar miizakere inkt· 
taa ugradtktan sonra, yeni talimat almak 
iizere Londraya gitmi§!erdi. 

ingiltere ile MISir arasmda bir ittifak 
muahedesi akdederek iki memleket ara· 
smda mevcud, gayritabii miinasebah, mii· 
savi hukuku ve tam istiklali haiz iki dev~ 
let arasmdaki dostane rabttalara ve bir 
ittifaka tahvil etmek ic;in, gec;en marttn 
ba§mda, Kahirede miizakerelere ba§• 
lanmi§tJ. Evvelce yani 1930 senesinde 
dahi ayni maksadla boyle muzakereler 
yaptlmi§ti. ingilterede o zaman i§ba§mda 
bulunan Amele partisi hiikumeti D1~ 
Bakam muteveffa Henderson ile gene o 
zaman i§ba§tnda bulunan Nahhas Pa~a 
arasmda itilaf husuli¥ kuvvei karibe;e 
gelmi§ti. 'Fa kat Sudan meselesinden ve 
askeri i§lerden dolay1 t;Ikan noktai nazar 
farklan ittifak akdi te~ebbiisiinii suya 
dii~iirmii§tii. 

0 zamandanberi beynelmilel vaziye• 
tin degi§mesi ve M!S1rdaki fikirlerin ve 
cereyanlarm ba§ka bir §ekil almast iize~ 
rine miizakerelere yeniden ba§lanmasma 
miisaid bir zemin belirmi§ti. Beynelmilel 
vaziyetteki en biiyiik degi~iklik italyamn, 
kendisinin Habe§istam zapt ve istila te• 
§ebbiisiine engel olan ingilterenin Akde· 
nizdcki mevkiini ve MtsJr ile Sudam ha· 
len tehdid eden bir vaziyet almt~ Glma· 
sidir. '· aktn zamana kadar ingiltere !tal· 
yay1 en ziyade giivendigi bir dost gar• 
n:ekte ve Afrikada iyi vc itimada ~ayan 
b1r kom§u saymakta idi. 

1915 senesinde Italyayt Umumi Har· 
be sokmak ic;in Itilaf devletleri Afrikada 
ve Anadoluda kendisine hoi bol arazi 
vermegi gizli Londra mukavelesile taah~ 
hiid etmi§lerdi. Fa kat harbden sonra 
galib devletler bu taahhiidlerini tutma~ 
d1lar. Y almz ingiltere, MISirm ve Su· 
damn garbinde italyaya geni~ arazi ver• 
mi~ti. Bu saye'de italyan topraklan Ni· 
lin yamba~ma kadar uzamJ§ti. Cerbub ve 
Uveysat vahalan Italyaya terkedilerek 
bu devlete Nili ve M1S1rla Sudam garb· 
den tehdid edecek sevkiilcen mevzileri 
temin edilmi~ti. 

lik esnas~nda italya bu mevzilerden isti~ 
fade ederek MISin garbden tehdid etti. 
Bu tehlikenin online gec;mek ic;in lngilte• 
re diinyanm her tarafma yayJ!mJ~ olan 
ordusunun miihim oir bsmtm M1S1rla Su~ 
damn Libya hududlan boyuna yt~maga 
mecbur olmu§tu. Ayni zamanda ingiliz 
donanmasmm biiyiik klsmt iskenderiye 
oniinde demirlemi§tir. ingiliz hava kuv• 
-yetleri de Abukirde taha§§iid etmi ti. 
Italyanm Akdenizde ve Afrikanm sima· 
li ~arkisinde ingiliz lmparatorlug~nun 
mevkiini tehdid ederken Mtsmn ve Su· 
damn dahi mevcudiyetini tehlikeye dii· 
§i.irmii§tU. 

Bu mii~terek tehlike kar§isinda, !ngil~ 
tere ile M1sir biitiin ordulan ve mudafaa 
kaynaklarile te~riki mesaide bulunmak 
zarureti kar~ISlnda kalmi§lar ve ayni za· 
manda, ileride de, ftalya tarafmdan teh• 
did edilmemek ic;in, daimi bir ittifak ak:· 
detmek liizumunu duymu§lard1r. lki dev• 
let arasmda ittifak akdi zaruri oldugun• 
dan Kahirede Zagfaran saraymda mii· 
zakereler iyi bir hava ic;inde ba~lami~tJ. 

Fa kat askeri meselelerin hailinde bii· 
yiik zorluklar c;1kmi~tt. ingiliz askeri mii· 
tehasstslan M1smn ordusuna ve mudafaa 
kudretine ve MISlr!Ilann hiisnii niyetine 
inanamadtklanndan biitiin miidafaa i$le· 
rini miittefik ordu namt alacak §imdiki 
ingiliz i~gal ordusunun elinde b1rakmak 
istcmi~lerdi. MISlr heyeti ise, MlsJr!Jla• 
nn hiisniiniyetine ve miidafaa kudretine 
inamlmast hususunda, hakh bir surette 
1srar etmi§lerdi. Neticede, miizakere inkt~ 
taa ugramt~ Ye ingiliz murahhaslan yeni 
talimil.t almak ic;in Londraya gitmi§Ter• 
di. ingiliz devlet adamlan fngiliz as~ 
keri miitehasmlarmdan ziyade geni~ na• 
zarla dii~iindiiklerinden murahhaslara 
miisaadckar davranmalan yolunda tali· 
mat verdikleri muhakkak say1hyor. Bi• 
naenaleyh yeni miizakerelerin pek yakm~ 
da iki taraft memnun edecek nihai netice~ 
ler verecegi fngilterede ve M1mda bek• 
leniyor. 

Mrrharrem Feyzi Togay 

Cumhuriyet 
Niiahaa1 5 Kuruttar 

A bone f Tiirkiye Han~ 
eeraiti i~io ~~ 

Senelik 1400 Kr. t:100 Kr. 
Alb ayhk • 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktlll' 
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SON I-IABERLEg ... tedbirlerin Zecri 

Habesistana 

Meseleler 

F e.r'd, cemiyet, insan HEM NALINA 
MIHINA 

TELEFOM TELGRAI' "~ TELSiZLE 

fay-
Pire ve Kavalada yeni

den grevler ha§ladt 

' 
das1 olmu~! 

I Ba~taratt 1 tne1 sahtfede I 

yacag1 ic;:in kat'i bir tesir yapamami§hT. 

Maxime Gorki. on dokuzuncu aSITda 
Avrupa ve Rus edebiyatmm, cemiyete, 
devlete ve tabiate z1d, ufuksuz, h1r<;m ve 
bedbin bir ferdciligin ifadesi oldugunu 
~oyliyenlerdendi. Gorkiden c;:ok evvel ve 
c;:ok sonra, dii~iinen adamlar arasmda bi.i
yiik bir kalabahk, boyle «ferd» ve «ce
miyet>> gibi birbirinden c;ok ayn, hatta 
aralarmda a<;Ik tezadJar buJunan iki ma· 
hiyet tasarhyarak bunlara acayib bir yu
murta dogii~ii yaphragelmi~tir. Bu «ferd
cemiyet» miinaka~asJ psikoloji ile sosyo -
loji arasmda, ferdci tarih felsefesile ce -

Peyami Safa 

ce, ancak her birinin akli muvazenelerine 
aid §artlarm §Uurunu kazanmalandtr. 
Fa kat bu muvazenenin kanunlanm ya -
ratan ne ferddir, ne de cemiyet. Bu iki 
tabirden hangisinin, ferdin mi, cemiyetin 
mi evvel geldigini sormakla tavuk mu yu
murtadan, yumurta m1 tavuktan <;Ikl! di
yr sormak arasmda fark yoktur. Birbir
lrrine irca1 mi.imkiin olm1yan bir z1ddiyet 
fikrine di.i~miyerek hadiseyi hem pisiko -
logun, hem de sosyologun c;:ifte metodile 
tetkik etmek laz1mdir.» 

fE5} ·irinci perde . . .. 
(g} Milletler Cem1yetme .,,,~,,.nf!l9 

ftalya ile sulhan fakat L<:;u•a"' 

anla§maktansa, milletinin bilmem kac;: 
nelik istiklalini miidafaa ic;:in, harbi Ka valada kanh hadiseler o)du, jandarmalarla 

grevciler ~arp1~b, yaralananlar var 

Herhalde zecri tedbirlerin, bilhassa 
miistak1mane tatbik edildikleri andan iti
baren, manen bi.iyi.ik yard1m1 oJmu§tUT. 
Sonra bunlar beynelmilel mi.inasebata 
hakim alan yeni zihniyeti gostermek su -
retile, ileride di.inyanm ekonomik faali
yetine di.izen vermek iktiza eyledigi tak • 
dirde Milletler Cemiyetinin ni.ifuz ve 

eden Habe~ lmparatoru, derdini va'""""• 
iizere, kiirsiiye <;1klyor. Mazlum 

Atina 5 (Hususi) - Di.in Kavalada 
kanh grev hadiseleri olmu§tur. Gi.indelik
lerinin artmlmasm1 istiyen on bir bin tii
ti.in i~isi fabrikatorlar ile uzla§amadik -
lanndan grev ilan etmi§lerdir. Diger bir 
takim i§c;:iler de greve mani olmak ic;:in 
s:ah§maga te§ebbiis ettiklerinden gravciler 
ile c;ah§mak istiyen amele arasmda c;:ar
pl§malar ba§larni§IIT: J anda~a, _<;ah§an
lara mani olmak isllyen grevctlen menet
mek istemi§, fakat bu defa da jandarma 
ile grevciler arasmda musademeler ol -
mu ve alii kisi agtr surette yaralanml§hr. 
Grevin umumile~ecegi zannediliyor. 

Pirede de grev bafladt 
Atina 5 (Hususi) - Pirede di.in ki

remid ve tugla yapan i§c;:iler grev ilan et
mistir. Grevciler gi.indeliklerinin artml -
m;sm1 ve mesai saatinin azaltiimasml is
temektedirler. Polis, c;:ah§mak istiyen i§c;:i-

Jere mani alan bir hayli i§c;:iyi tevkif et -
mi§tir. 

Sokolodaki ipek fabrikatorlarmm 14 
gi.indenberi ameleye i§ vermemelerine bir 
mukabele olmak i.izere yann yirmi dort 
saatlik umumi grev ilan edilecektir. Daf
nopotami maden i§c;:ilerinin grevi devam 
etmektedir. 

Atlandis esnafmm grev ilan ettikleri 
bugiin gelen telgraflarda bildirilmektedir. 
Bu grevlerin baz1 kanh hadisata sebebi -
yet vermesinden korkulmaktad1r. 

Komiinist meb'us yahalandt 

kudreti ne olabileceii hakkmda bir fi -
kir vermi§tir. Milletler Cemiyetinin ye
rini ba§ka hic;:bir kurum tutamaz. Onun 
ic;:indir ki onun bakasmi temin ugruna 
hic;bir ~ey esirgememeliyiz.» 

Musolini harar suretini 
habul etmif 

Cenevre 5 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti karar suretinin di.i~ ~~bah Mus~
liniye arzedildigi ve kendlSimn bunu bi
laitiraz tasvib eyledigi haber ahnm1~ • 

Atina (Hususi) - On be§ giin evvel 
Piredeki grev esnasmda grevcileri hii -
kumet aleyhinde te§vik ederek kanh hadi- tlr. 
selere sebeb alan komiinist meb'uslardan 
Manoleas aranmakta idi. Di.in sakh ol -
dugu yer anla§IImi§ ve yakalanml§hr. 

-·-··••·"-""'"""'"''"""""IIIIIIIIJIIJIIJJIJJIJJJIIIIIIJJIIIJIIIIIJIIJJIIIIIIIUJJIIIIIIIIIIIIIIIUOUUUUoo•u•u•""''"'"-"'- • 

M. Eden Londraya dondii 
Paris 5 (A.A.) - Delbos ve Eden 

bu sabah 8,30 da trenle Cenevreden bu
raya gelmi§lerdir. 

Dahiliye Vekili 

Bursaya · gitti 

Diin Bursa Parti merke
zinde bir toplanb yapddt 

Bursa 5 (Telefonla)- Dahiliye Ve
kilimiz Si.ikri.i Kaya, refakatinde Parti 
umuml idare heyeti azalan oldugu halde 
bugiin Y alova yolile ~ehrimize geldi. 
Valimiz Sefik Sayer, Dahiliye V ekili
mizi yolda kar§IIadl. 

Siikrii Kaya, Atlcilarda kalarak at 
yan~lanm biiyiik bir alaka ile takib et
ti ve bilahare Bursaya gelerek Y e~ilpa
lasa indi. 

Dahiliye Vekilimiz saat 17 de Parti 
merkezine giderek orada toplanm1~ alan 
Parti idare heyeti azalarile uzun bir has
b!hal yapll. 

Gece Dahiliye Vekili Siikri.i Kaya ~e
refine Celikpalasta 30 ki ilik bir ziyafet 
·erildi. 
Ba~vekil lstanbula geliyor 
Ankara 5 (Telefonla) - Ba§vekil 1s-

met inonun~n yarm sabah hususi bir 
tay •are ile Istanbula hareket etmesi 
muhtemeldir. 

Bursada k•r balosu 

B 5 (T elefonla) - Bu gece as -ursa 

k • hf,.lin bah<;tsinde bi.iyiik bir kiT en rna . . 
b I 'ldi Baloda Vah Sef1k Soy -a osu ven · 

I k • kumandan General Cavad ere as en 
T h. Bursanm bir~ok giizide aileleri a 1r ve 
bulundular. 

Ttbhi bir kongre 
. 5 (Hususi) - Agustos sonun-

Berlln • b' k gre t l 
1. de hbbt 1r on op ana-da, Bcr m 

caktir. • I , , 
F stz komiimst ermm ~~-

ran d' 1 kardtgl ha •se er 
Aix En Provence 5 (A.A.) -Dun 

k komiinistlerle bunlann aleyhtar • 
a sam. k h 'k' 
I · da bir arbede c;1 mi~. er 1 1 ta-an arasm .. 

f b. rok silah atilm1~tiT. Alh k1§1 a-ra tan Ih . 
~ tte yaralanmi~tir. Beled1ye reisi !!:IT sure . . . . 
M .1 dan yard1mct kuvvet 1stem1§hr. ars1 ya . . . . 
B k'....,seler tevkif ediiml§lerdir. azt hu 

M rester Gardiyan, Alman 
anT . . k 

yaya gtrmtyece 

B I. 5 (A.A.) - Gizli polis, Man-er m . . . 
Gardian isimli lng1hz gazetesinin 

c;:ester r·r k d 
h f ]Ik tabmm 30 ey u e a ar Alman-

a ta k .. 
d tlsml yasa etmi§hr. ya a sa , l 

Macaristan talyaya bugday 
satJyor 

Roma 5 (A.A.) - Hariciye Nazm 

K t Ciyano ile Macaristan sefiri ara -on .. 
da ftalvanm Macaristandan bu<7day SID • • . .., 

satin almasi hakkmda bir mukav,\le Im-
zalanmisttr. 

1talyanm Afrika hakk1ndaki 
kararlar1 

Roma 5 (A.A.) - Bakanlar kurulu, 
Clogu Afrikasmm tensiki ve ezciimle sag-
hk. tecim, !l)ekteb ve tiize ve miistemleke 

te~kilatlan hakbnda bir tabm tedbirler 
kabul etmi§tir. 

Ekonomi alanmda, bi..itiin hususi te -

~ebbiisler devlet tarafmdan kontrol edi -
Iecek ve kooperatif sistem tesis edilecek -

tir. 
Japon s.efiri Bursada 

Bursa 5 (T elefonla) - J apon sefiri 
T aku Dauva maiyetile birlikte bUiiin 
Bursaya gelerek ~elikpalasa inmi§tir. 

Ingiltere acele 

silahlanacak 

Y eniden iki harb gemisi 
in~as1 kararla~ti 

Londra 5 (A.A.) - Sunday Eks
presin Politika muharriri. beynelmilel va
ziyet dolayisile, kabine azalanmn parla-
mento tatili esnasmda payitahttan «ok 
uzakla~mamalan i<;in, her birine talimat 
verilecegini bildirmektedir. 

Ayni muharririn tahminine gore, hii
kilmet, bilhassa havada teslihat progra
mim derhal tesri edecektir. 

Parlamento tatil olmazdan once, hii
kiimet yeniden iki harb gemisi in§asi i<;in 
bir mukavele akdeyledigini Avam Ka • 
marasma bildirecektir. 

Diger taraftan, silahlanma i§lerine has
rolunmak iizere hiikumet~e bir istikraz 

akdedilecegi zannolunuyor. 

Amerikan1n istiklal $en-
liklerinde 123 ki,i oldii 
Nevyork 5 (A.A.) - Amerikada is

tiklal bayrami mi.inasebetile yap1lan nii -
mavlsler esnasmda 123 ki§i olmii§tiir. 

G~c;en yii ayni giinde olenlerin sayiSI 
214 e ha]ig olmu~tu. 

Pariste tevkif edilen 
komiinistler 

Berlin 5 (Hususi) - Pariste c;1kan 
Le ;Jour gazetesi bugiin Pariste birc;ok 
komi.inistlerin tevkif edildigini, bunla
rm <;ogunun Moskovadan ka<;m1~ oldu
gunu vazmaktad1r. 

Rivasm istifasi kabul 
edilmiyor 

Santiago 5 (A.A.) - Sili hiiku~eti, 
Cenevrede delegesi bulunan M. Rivas 
Vikunanm istifasmi kabul etmemege ka
rar vermistir. 

B~l~ikada i§ haftas1 
Bri.iksel 5 (A.A.) -. Senato, se.?di

kal serbesti, 40 saatlik 1§ haftasi ve uc • 
tl k ·r den mezuniyet hususlanm re er esi me ' r· . 

'ht' d evvelce meb usan mec tsl 1 1va e en ve k lA 
tarafmdan kabul edilmi§ alan anun a-
yihasmi kabul etmi§tir. 

Grandi Romaya gitti 
Roma 5 (A.A.) -1talyanm Londra 

elc;:isi . M. Grandi ve refikasi bu sabah 
londradan buraya gelmi§lerdir. 

T ayyareci Mebrose oldii 
Melburn 5 (A.A.) _ Avustralya~l 
h · M b bu sabah b1r me§ ur tayyarect e rose 

uc;u~ esnasmda. kazaen olmii~tiir. 

Rusyadaki tayyareci talebe
miz §ere fine '~~ilen ziyafet 

Moskova 5 (A.A.) - Merkez Tay

yare kuli.ibi.i pilot derslerini muvaffa~iye~
le bitiren Ti.irk sporculan ~erefine blr Zl-

b · f tt A soviak-yafet vermi§ ve u ziya e e 5 

him erkam, Ti.irkiye Biiyiik El«isi, Dl§ 
korr.iserlik miimessili, Tiirk elc;iligi ve 

I I · T" k t yare-komiserlik ileri ge en en, ur ay 
cileri ve tanmml$ Sovyet pilotlan ve pa

ra~iit~;iiler haz1r bulunmu§tur. Ti.irkiye 

el~;isile Eidemann samimi nutuklar teati 

etmi~lerdir. 
Ti.irkiye elc;isi Apaydm Tiirk sporcu -

lannm gordiikleri dostane kabul ve itina
dan dolay1 Sovyet hiikumetine, Assovi -

akhimin merkez komitesine ve M&kez 
T ayyare kuli..ibiine minnettarhgm1 bey an 

etmi§tir. 

Eden, 9,30 da Le Bourgetten tayya
re ile Londraya hareket etmi~tir. 

lngiltere dominyonlarla 
teatiielhiir edeceh 

Londra 5 (A.A.) - lyi haber alan 
mehafilden soylendigine gore, Cenevre 
anla§masmm tadili hakkmda, gelecek 
haftalar zarfmda !ngiltere hi.ikumeti, do
minyonlarile teatiiefka.r edecektir. 

Sunday Timesin diplomatik muharri
ri bu hususta: «!ngiltere, asamblenin ey
lul i<;timamda her ti.irlii miinaka~a imka -
mm selbeden, c;ok kat'i bir kararile, on
ceden bagh bulunmak aq:usunda degil -
dir» diyor. 

Ayni muharririn yazd1gma gore, 1ngil
terede, Habe§istamn ltalya tarafmdan il
hakmi tammak hususunda temayi.il ba§
gostermektedir. 

Muharrir, misal olarak Manc;uriyi zik
retmekte ve bu yeni devletin tanmmaml§ 
olmasmdan yalmz J aponyanm istifade 
eyledigini soylemektedir. 

lngiltere teh ba tna sulhii 
iJameye mukteJirmi1 

Londra 5 (Hususi) - Y eni bir nu
tuk soyliyen Maliye Nazm Cemberlayn 
fngilterenin tek ba~ma sulhu idameye 
muktedir oldugunu soylemi~tir. 

Milletler Cemiyetinin en 
hara bir giinii 

Paris 5 (A.A.) - Paris gazeteleri

nin Cenevredeki hususi muhabirlerinin 
hemen hepsi de diinkii gi.ini..in Milletler 
Cemiyeti i<;in en kara bir giin oldugunu 
telgraflami§Iardir. 

Habe~ i§i daha heniiz aydmlanm1~ken, 
Milletler Cemiyeti Danzigin tehlikeli da
vasile kar§lla§maktadiT. 

}ur gazetesi, diin Habe§istandl, bu • 
giin Danzigclir, yann da Avusturya ola

cakhr. Milletler Cemiyeti gen,:ekten c;:ok 
nasibsiZ>> diyor. 

Bununla beraber gazelelerin hemen 
ciimlesi de Milletler Cemiyetinin istikba
li hakkmda iimidli bulunduklanm teyid 
ediyorlar. 

Poti Pariziyen diyor ki: 

«Arhk ~imdi, italya, M. Van Zee -
land tarafmdan davet edilerek, Fran • 
samn, !ngilterenin ve Belc;ikanm mii -
messillerile Bri.ikselde kar§tla~abiiir. 
Y almz bu netice, Milletler Cemiyetinin 
bir haftadanberidir ge~irmi§ oldugu mii§
kiil anlan telafi ettirmege Hfidir.» 

J urn aide Sen Bris: <<Diinkii giin, Mil
letler Cemiyeti en ezici demlerini ya~a -
d1» diyor. 

Bedbin olan Pertinaks da, Eko do Pa
ride, Habe§ meselesile, «yannm miiteca
vizi» M. Greiserin nutkunu kar§da§tira
rak, beynelmilel camianm her ti.irlii insi -
camm1 kaybeyledigini ve arhk niyetlerini 

miyet<;i tarih felsefesi arasmda, ikhsadi Tam bir ilim ve tahlil mihekine vuru -
!istemler arasmda ve c;:e§id c;:e§id san'at lunca bu «ferd» ve «cemiyet>> abstrak -
ekollan arasmda uzun zaman siiriip gitti. siyonlan, edebiyatc;1larm kafasmda oldu
Serpintileri bize kadar geliyor. «kaina • gu kadar keskin ~izgilerle goriimiiyorlar. 
hn merkezi dii§i.inen adamm ve san' atka- Bu iki tabir, «tek» ve «c;ok» gibi kern -
nn enesi midir ?» «San' at ferd ic;:in mi • miyete aid riyazi mefhumlann manevi 
dir, cemiyet ic;:in mi?», «Tarih birkac; bii- sahaya nakledilerek manhki bir tasnifle 
yi.ik adamm eseri midir ?», «F erdl §UUT- • ifadesidir ve muayyen, mii$ahhas hic;bir 
lardan ayn, miistakil objektif bir ic;:timai I realitenin kar§Ihgt degildirler. Vahdetle 
§UUr var m1d1r ?» gibi arkas1 hal a alm - kesret arasmdaki en fizik ve riyazi mi.ina
mami§ ve kronik olmu~ miinaka§alann ba- sebetten en mistik ve metafizik telakkiye 
§mda son iki asnn en biiyiik isimlerine te- kadar asgar ve azam1 namiitenahi merdi
sadi.if ediyoruz. Moskovada ve Pariste veni iistiinde ve sonsuzlugun sonsuz iki ucu 
yap1lan sol muharrirler kongrelerinde de arasmda bizi §a§lrtan bu tedbirler iistiinde 
gene bu miizmin clava niiksetmi§ti. oynamak, bi.itiin bu neviden miicerred 

Gorkinin oli.imii bizi tekrar ayni mev- mefhumlarm tahlilinde varacag1m1Z neti
zua c;:ekiyor. 1931 senesi may1smda, Pa- ceye siiriikler. Bu netice dipsiz ve sonsuz, 
riste bir ilim cemiyeti, Caullery, Bougie, nafile bir diyalektiktir. Bir cemiyet hu
P. Janet, Piaget ve L. F ebre arasmda lasas1 olan ferd ve ferdiyetler yekunu o
bu mevzua dair yap1lan mi.inaka§ayl bir lan cemiyet mefhumlan arasma dik ve 
cild halinde ne§retti. ( 1 ) kaba tasnif <;izgileri c;:ekmemize bugiiniin 

M. Caullery ferdiyetin vas1f!anm uz- ilmi miisaade etmiyor. Ne biyolojide, ne 
viyette anyan bir teblig yapmi§h: <<T a - fizikte, ne pisikolojide, boli.inmesi ve 
azzuv etmi§ varhklarm ferdiyete dogru te- cii7lerine irca1 miimkiin olm1yan tek bir 
kamiil ettiklerini » bildiriyordu. Fa kat unsur vahdetine tesadi..if edilmemi§tir. 
biyolojinin bu mevzuda mutlak bir ne - F erdle cemiyet arasmdaki miinasebet, de
ticeye varamiyacagml soyledi. Organizm- nizle damla arasmdaki miinasebet tar -
Jerde ferdiyet meselesinin en son tahlilde zmda, mahiyetine degil, sadece kemmi -
bir kelimeye dayamp kald1gmda ittifak yetine aid bir fark arzediyor. Olc;iiye aid 
edildi. bir tahlili, mahiyete de tesmil etmekten 

Davay1 psikoloji cephesinden tetkik e· gel en bi.iyiik hata, bugi..ine . kadar ferd -
den me§hur P. Janet te sozlerini ayni ciler ve cemiyetc;:iler arasmdaki sahte ve 
karars1zhkla bitirmi§ti: «Teessiif ede - nafile miinaka§ayl uzahp durmu§tur. Fer
rim ki, diyordu, ruhiyat ta biyoloji ve de aid her§eyin soya] ve cemiyete aid her 
fizik ilimleri gibi bizi ayni zorluklar i<;ine §Eyin ferdi oldugunu teslim etmemrkten 
sokuyor.» T oplantmm reisi de bu mev - gel en bu manhk diiellosunun daha fazla 
zuun kendilerini bir tabir miinaka§asma devam etmemesi ic;in, yalmz bu iki tabi
gotiirmekten ba§ka netice vermemesinden rin degil, hemen biitiin mi.icerred mef -
korktugunu ilave etmi§ti. R. Lenoir: humlanmmn bunlar kadar koksiiz, indi 
«F erd ve cemiyet tabirlerini birbirine z1d ve itibari olduklanm anlam1ya ba§lama
farzederek halle c;alt§mak, felsefe edebi- mlZI beklemeliyiz. Bize ferdle cemiyet 
yah yapmaktm> diyordu. Piagetnin de arasmda imi~ gibi goriinen ihtilaflar, ha
fikri ~u idi: «Bu mesele hakiki okiilerine J..:ikatte ferdlerle ferdler arasmda, muay
irca edilecek olursa maalesef bulamk ve yen ferd gruplarile diger ferd gruplan 
slklcidlr. (:iinkii ferdde her~ey, ayni za- arasmda, ziimrelerle ziimreler arasmda, 
manda hem biyolojik, hem psikolojik, cemiyet parc;alarile cemiyet pan;alan a
hem de sosyald1r.» ve ilave ediyordu: rasmda, velhasii, bi.itiin bu nafile tabir -
<'Cemiyeti bir sebeb olarak ileri siirmek lerin iisti.ine <;tkmak ve daha az yanh§ 
kelime iistiinde oynamakhr. F erdlerin bir mefhum iizerinde kalmak istersek: 
birbirleri i.istiine tesirlerinden c;tkan neti- lnsanla insan arasmdadu. 

(1) Felix Alcan - L'lndividuaute. 

gizlemege liizum gormedigini kaydedi 
yor. 

ltalyan gazetecilerinin Negiise 
hakareti hahlt imi1! 

Morning Postun Roma muhabiri ltal
ya Matbuat Nazm Signor Alfierinin, 
Negiis hadisesi dolay1sile Cenevrede 
hapsedilen 1talyan gazetecileri hakkm -
da Cenevre ltalyan konsolosuna yolla -
d1g1 uzun bir telgrafnameyi mevzuu bah
sederek diyor ki: 

<<ltalyan gazetecilerinin tam hareket
lerini hakh bulmak hususunda kar§ImiZda 
yalmz italyan Matbuat Nazlilm degil, 
biitiin ftalyan halkm1 ve hi.ikumet parti
sini buluyoruz.>> 

Bundan ba~ka gazetelerde inti§ar eden 
diger yaZilarda da Milletler Cemiyetin
de 1shk ~almak ve yuha c;ekmek gibi te -
zahiirlerin menedilmemesi laz1m geldigi 
ileri siiriilmektedir. Bu miitalea sahible -
rinin fikirlerince «Asambleyi bir tiyat -
roya te§bih etmek kabildir. Bundan do • 
lay1; mademki alki§a rni..isaade ediliyor; 
o halde diger tezahi..irlere de ses ~1kar -
mamak ve miisaade etmek laztmdlr.» 

PEYAMI SAFA 

ingiliz gazeteleri 
I Ba~ tarn.tt 1 tnc1 ~ahttedel 

z1m geliyor. Baz1 dostlarmm Ba~veka -
!etten aynlmasma muhalif olmalarma 
mukabil, digerlerinin de yerini ba§ka bi
risine terketmek laZim geldigi kanaatini 
izhar etmekte olduklan soyleniyor. Mis
ter Baldvin istifa ettigi takdirde yerini 
Mister Neville Chamberlaine terkedecek
tir. fstifasma ragmen Mr. Baldvinin ka
binede kendini daha az yoracak bir ne
zaret kabul etmek ihtimali de vardu.» 

Daily Exspres de Ba~vekilin istifa ih
timallerinden kuvvetle bahsetmekte ve 
c;ekildigi takdirde kabinede esash degi· 
§iklikler hilSII olacagm1 kaydetmektedir. __ ,.. ......... _ 

Denize diiten kadm 
kurtartldt 

Diin sa at 16 da Y alovadan Kopri.iye 
gelen Burgaz vapuru Biiyiikada iskele-

i<;in bir mersiyeden ba§ka bir §ey olm1 
yan sozlerine ba§larken ltalyan gaze 
tecileri, terbiyeye, mua§eret adabma, 
vanmerdlige yara§mlyan bir §ekilde IS 

hklar ~;alarak bagmyorlar: «Kahrol 
lah! Katill» 

Polisler, hatta jandarmalar 
italyan gazetecileri evvela Milletler 
lisinden, sonra da 1svi~re hududundan 
~ar1 allhyorlar. 

lkinci perde 
Naziler tarafmdan Almanyadan ko 

vulan Y ahudilerden bir gazeteci, Mil 
ler Cemiyetinin nazan dikkatini 
i~in, ic;tima salonunda kafasma bir kur 
§Un s1k1yor. Sonra nakledildigi hastane 
de oliiyor. Boylece Milletler ~.._,..m,·v,.,., ... 
de bir de melodram sahnesi cereyan 
yor. 

U (:iincii perde 
Milletler Meclisinde, Danzig 

da hararetli miinaka§alar olurken D 
Ayan reisi ic;timaa riyaset eden Edene 
lini havaya kald1rarak muht~em bir 
selam1 veriyor, sonra homurdanmaga 
hyan l>az1 gazetecilere donerek evvela 
lini <;1kanyor, sonra da elini burnuna 
ti.irerek mi.ikemmel bir nanik yaptyor. 

Gazeteciler, Ayan reisinin bu h 
tine kar§t bag1rarak hiddetlerini izhar 
diyorlar. 

M. Eden, tam bir fngiliz sogukkan 
hhgile bu hareketi gormedigini ve Mill 
ler Cemi~etinin haysiyeti namma go 
mi~ olmamn daha mi.ireccah 
soyli.iyor. Rei5in bu muhte§em «teca 
arifanesi» le de mesele kapamyor. 

Dikkat ediyor musunuz? 
Milletler meclisini, bizim eski rna 
mektebine, hatta komik Hasamn · 
suna dondiirdi.iler. 

Zavalh Habe~ milletinin lmparator 
lar 1mparatoru mi.imessiline istiklal ve · 
tikraz verine rikkat ve merhametten 
bir avuc alkl~tan baska, bir§ey verem1v,..,.. 
Milletler Cemiyeti de, giinden giine 
be~istan kadar acmacak bir hale cre1tvro~ 

Go~men sevkiyat1 

Agustosta yeniden 10 
go~menin nakline 

basJanacak , 

lskan Umum Miidiirliigii 
go<;men i§lerile u~ra~mak iizere 
yaya gonderilen iskan 
Recai ve Nebil istanbula donmii§ ve 
radan Ankaraya gitmi§lerdir. 

Bu sene Romanyadan goc;men " .. ""'"' 
i§inde gec;en seneki intizamsiZhklar 
mt§hr. Bu y1l ilk particle 6500 go~;me~ 
gelmi§tir. Bunlann k1sm1 azam1 

ve Kostence civan koyleri ahalisinden 
dir. 

fkinci 1 000 ki§ilik partiye acr·nu ...... , 

ba§lanacak ve bunlann nakli te$TiniieV10?I! 
ortalarma dogru bitirilecektir. 
i§lerile Bi..ikre§ el~tiligi ve Kostence 
soloslugu da yakmdan alakadar 
tad1r. 

Bu i§e memur edilen Recai ve N 
agustosta tekrar Romanyaya gidecek 
lerdir. 

Bulgar hiikumetinin 
beyannamesi 

Morning Post muhabiri yazlSimn o -
nunda ~u gozleri sarfetmekten kendini a
lamaml5 olacak ki: 

«Allah, bu pren~ipi fa~ist meclisinde 
tathik edenlere aclSln Alki§tan ba~ka 
herhan~i bir tezahiire kalk1~anm vay ha
line !» divor. 

Sofya 5 (A.A.) - Hiikumet 
daki beyannameyi De§retmi~tir: 

Kral tarafmdan memleket idaresi 
numarada oturan Nimet ismindeki bir disine tevdi olunan hiikumet, evvelki 
kadm bu c;arpl§madan muvazenesini kay· binenin harici siyasetine hie; aynlmoAn..., 

sine yana§Irken siiratini kesemiyerek is· 
keleye <;arpml§ ve vapurun arka tarafm· 
da oturan yolculardan Gcdikpa~ada 4 

bederek denize dii~mii~se de vapur tayfa· devam edecektir. Bu siyaset, , ......... n 

lar1 tarafmdan kurtanlmi~IIr. ,.Cemiyetine baghhk, Yugoslavya ile 
karenet, Bulgaristanla kom~u alan 
memleketlerle sulh, anla~ma ve 
te§riki mesai ve nihayet biitiin 11"''' '"''·'"'u 
dostane miinasebetlerden ibarettir. 

Krahn gec;:en sene nisamndaki 2 I 
rihli beyannamesi kabinenin dahili 
set program! olacakhr. . 

Bu programm tahakkuku emnnde, 
bine memleketi ikllsaden canlandJrmak 
iknsaden zaylf olan halk kiitlelerine 
dtm etmek i<;in biitiin gayretini rt ... rlf'l.~l!i 
ve bi.itiin vasltalara mi.iracaat ede~ekbr. 

Hi.ikumet, memleketi en k1sa b1r 
,' det ic;:inde nom1al bir hale koymaya az 
metmi~tir ve milletin hiikumete · 
~artlanm haz1rlamak yolunda evvelki 
binenin mesaisine devam ederek om1mt1J 

deki te§rinievvelin son 15 giinii ic;inde 
best te~rii intihabat yapllracaktu. 
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KUc:Uk 
Hikfive · Bir rak.ib 

Jilbert Vasanj, §Ornmenin yanmda, 
krrmiZI satenden bir koltuga oturmu~. 
kendisine a ~ktan bahseden · Hektor do 
Burlini dinliyordu. 

Hektor, ~iir ve fiisun dolu ciimlelerle, 
at~in bir belagatle anlatryor: heniiz a<;rk 
ac;rk ileri siirmege cesaret edemedigi iz -

'• d1vac talebini o gun mevzuu bahsetme -
1 ge karar verdigi ic;in, Jilbertin agzmdan 
1 c•kacak muvafakat cevabmm zevkile 

imdiden mest, miitemadiyen soyliiyor, 
1 ·oyliiyordu. 

Jilbert, gozleri yan kapah, yiizli, git
gide artan heyecanmdan ve ~ominede ya
nan ate~in hararetinden pembele~mi~. o
nun, ahenktar bir sesle anlattlgJ ~eyleri 

1 dinliyor, bu magrur erkegi maglub etmi~ 
olmi!ktan iftihar duyuyordu. Alt1 ay 
enel tam~m1~lardt. ]ilbert, o tarihten 
sonra. onu her gorii~te biraz daha sev -

e m1~. onunla alakadar olmu~tu. Fa kat te
r reddiid ediyordu. <;ok ya§h kocasmdan 
r dul kald1ktan sonra serbestli~in zevkini 
r tatrnJ& oldugu ic;in, herhangi bir erkege ye-

niden baglanmak ona biraz giic; geliyordu. 
Fa kat, dul ya§amak hususunda verdigi 
karann yava§ yava~ gev~edigini hissedi-

~ yor ve §imdi, Hektorun yiiziine bakmaga 
cesare! edemiyordu. Zafmm, gozlerinden 
belli olmasmdan korkuyordu. Hektor do 
Burlin, onun iradesini gev§etmege muvaf-

c fak oldugunu, bekledigi cevabr almakta 
r gecikmiyecegini hissetmi§, bu giizel ka-
2 dmla evlendikten <onra konacag1 muaz· 

z.;,m servetin hayalini gozoni.ine getirerek 
) co~tukc;a CO§rnu~tu. 
s Tam bu esnada oda kaprs1 vuruldu. 

Hektor birdenbire geri c;ekildi. Gelen o
r da hizmet<;isi kadmdt. Jilbert hizmetc;iye 
c c;lkl~tl: 

r - Kimse gelmesin diye tenbih etmi~-
tim de gil mi? 

- Evet amma madam, terziniz bir 
haber ~ondermi~. onun i~in ... 

- Ha! 0 ba~ka. Peki geliyorum. 
1iisaade eder misiniz. Mosyo do Burlin. 

iki d"kikava hdar JZelirim. 

Hektor nezaketle egildi. Hi:£metc;i ka
dmm bu miinascbetsiz zamandaki miida-

c hale~i fen a hal de camm srkml<tl: fakat 
kalbi iimid ve ne~· e doluydu. Etrafmda
ki liibe \e ihti~arna muzafferane bir goz 
gezdirdi. Biitiin bunlar, yakm bir zaman
da kendi mah olacaktJ. 

Jilbert odadan c;1kmca dogru, ziyaret
c;min kt.':ldisini bekledigi salona ko~tu. 1-
c;~ri girer girmez: 

- Siyah kadife robum vaktinde ye -
tismiyecek dcgil mi? Onu haber verme
g mi ~~:elrl;niz? Ben 7iltf'n boyle ola~-

1 g1n1 tahmin ed1yordum. Son provadaki 
kusurlardan belliydL ~tmd1 ne olacak? 

Misafir kadm, salonun ortasmda a -
yakta duruyor, Tilbertin yiizline yiyecek 
gibi baktyordu. Karakuru, ufaktefek, or
ta ya~h bir kadmd1. Ba~mda eski bir ~ap
ka, sutmda, viicudiine bol gelen bir man
to vard1. iki elile tuttugu bir ~emsiyey1 
stkJ s1k1 ba~nna bastmyordu. 

- fn allah yeti~ir, madam, dedi. Fa
kat dogru~unu isterseniz benim bundan 
haberim bile yok. Ben terzinizden gelmi
yorurn. Sizi gormek istiyordum, belki ka-

z bul etme7.~ini7. diye bu yalaru uydurdum. 
1 Malum ya kadmlar i<;in en miihim ~ey 
' terzidir. 

Serbest konu~uyor, culak sesini hafif
letmege, nazikle§lim1ege gayret ediyor -
du. Ji!bert, kadmm garib tav1rlarmdan 
iirkmii~. onu deli zannetmt§h. Kap1ya 
dogru geriledi. Kadm: 

- HayiT, hay1r, dedi. Gitmeyin. An
. lntacagtm ~ey benim kadar sizi de ala -

lcadar eder. Mosyo Burlinden bahsede -
egim. Meseleyi haber aldtm. Evlenmek 

~ 'liyetinde imi~siniz. Ge<;en gi.in buraday· 
r m1~. Belki bugiin de gelir. Halbuki ev -

lenmenize imkan yoktur. Ben size bunu 
soylemege geldim. Tela~ etmeyin, mii -
saade edin de anlatay1m. 

Hektoru" bir tek kans1 vard1r, o da 
benim. Va~ nikahh degiliz ama, ni -

~ kahhdan farkrmJZ yok. Tam on dokuz se-

Be~i k1rk iki ge~e 
• cCumhariyet» rn zabrta romanr :99 

Yazan: Charles de Richter 
- Evet. Bu adamm illeti de bu. Te!e

fonla §efini haberdar etmi~. be& dakika 
sonra bu ~ef c;1kageldi. Sokakta gozciiliik 
edenle anla§IP kopegi serbest b1rakhrdtrn 
ve iskeleye gittim. 

- Ve orada i~ tamam oldu degil mi? 
- Evet! Fakat, son gelen §ef, gemi-

~ de evvela kii~.;iik bir tefti& yaptJ, ho§, bir 
oetice c;IkmadJ ya! Biraz sonra baktJm, 

~ r1htJmm kenarmda durmu&, geminin uzak
la§masmt mahzun mahzun seyrediyordu. 

- Bir zabitti degil mi? 
- Evet. 
- Demek oluyor ki Londraya di:iner 

~onmez Scotland Y arddan istifa edi§i 
• l'azifesini hakkile ifa edememekten miite

t 1 1ellid. 
- Y a7lk, i~inin ehliydi. 

t - Adam sen de. N as1l olsa onu h•§ka 

nedir beraber ya~1yoruz. ilk tanJ§hgJmJZ 
zaman ben kadm <;ama~rrlan satan bir 
diikkan i§letiyordum, o da talebeydi. 
Boyuna diikkamma gelir giderdi, sevi§ -
tik. Beraber ya§amaga ba§lad1k. Derken, 
giiniin birinde, ben Hektorun talebe ol -
mad1gm1 anladtm. Meger, bir el arabasJ 
varmt§, sokakta seyyar satJc1hk ediyor -
mu§. Haysiyetime dokundu dogrusu. 0-
nu bu i§ten vaz gec;irdim. Bir par<;a na
sihat verdim. Akllh crocuktu, benim gos
terdigim yolda yiiriimege ba~lad1. Giyin
mesini bilmiyordu, ogrettim. Agz• bozuk
tu, payhya payhya yola getirdim. Y emek 
yemesml bilmiyordu, onu da ogrettim. 
insana her §eyden evvel terbiye laz1m. 
Dedim ya ak1lh idi, gordiigiinii <;abucak 
kap1yordu, leb demeden leblebiyi anh -
yordu. Art1k geceleri sokaga c;1karken 
oyle giyiniyor, siisleniyordu ki dogrusu 
iftihar ediyordum. Sonra di.ikkammt bJ
rakllm bir hizmetc;i idarehanesi acrhm, 
evimiz de idarehanenin iistiindedir. Size 
verdigi adres ev adresi degil mektub ad
residir. Hektorcugum pohpohu sever. 
Eh, ne yapsm, haks1z degil. Malum ya, 
sosyete hayatmda poh poh laz1m. !smini 
de sonradan aldt. Astl ismi do burlin de· 
gildir. Bunlar neyse amma, bazan i§i aZJ
Iiyor, sizin gib1 kibar madamlarla evlen
mege kadar vardmyor. Benim, yakastm 
brrakmJyacagJrnl da bilir. Kacr defa, bu 
isi yapmaga kalktt, her seferinde araya 
girdim, bozdum. Gec;enlerde, Sampson 
mu, Simpson mu boyle tuhaf isimli bir 
ecnebi kadm1m almaga kalktJ. Gittim, 
bdmt gordiim, ttpb size anlatttg1m gibi 
ona da anlatt1m. Kadmcag1z fedakarh
gJma hayran oldu ... Ne yapaytm rna • 
damcJglm, Hektorcugumu ~ok severim, 
ol dese oliiriim. 

Bir dedigini iki etmiyorum. Bu paha
hhkta kat kat esvablar yaptmyorum. Sa
bahlan siitiinii yatagma getiririm i en na
dide vemeklen pi~irir, yediririm. ~ene de 
ban a boyle yapar. Benden aynlamaz; 
aynlamaz amma 1~te araSJTa boyle mii
nasebetsizlikleri oluyor. 

Onu o kadar iyi anlamJ§!mdtr ki, dii -
~linceli. kederli goriindiigi.i zaman mut -
!aka isin ic;inde bir kadm parmag1 oldu
gunu anlayJvenrim, hemen pe~ine adam 
takanm. Mahalledeki manavm bir oglu 
vardtr. On be* ya~mda, ~eytan ,gibi bir 
c;ocuktur. Hektorun devam ettigi evlerin 
hizmctc;ilerile konu~up a~JZiarmdan laf 
almakta bir tanedir. Bu sefer de ayle ol
du. Buraya gelip gittigini, sizi ba~tan c;1· 
kardJ~mt haber ald1m, geldim. Hektor • 
cugumun nasi! bir adam oldugunu bilin 
de on a ~ore hareket edin; benden glinah 
gitti. 

Kadm sustu. Bir hamlede, biitiin soy
liyeceklerini soylemi§, derdini dokmii§, 
ferahlaml~h. Jilbert, once lakaydi ve 
§iiphe ile dinlemi§, sonra §a§alamJ§h. Ka
dm, labrd•s•m bitirdigi zaman, o da ken
dini toparlamr§, karanm vermi§ bulunu -
yordu. Bu milnasebetsiz kadmm rakibi 
vaziyetine inmek, haysiyetine biiyiik bir 
darbe idi. 

- Lutfen beni takib ediniz. 
Dedi ve kadm1, do Burlinin bulundu

gu salona dogru gotiirdii. Jilbert ic;eri gi
rince, do Burlin oturdugu koltuktan, gii
liimsiyerck ayaga kalkh, fakat arkadan 
gelcn kadmt ~oriir gormez sapsan ke -
sildi. ]ilbert, onun halinden, kadmm soz
lerinir. do~ru oldugunu anlamt§lt. Gayet 
sa kin bir tavtrla: 

- Bu madam sizi ahp gotlirmek iize
re p:elmi~. dedi. Kendisine sunu da soy -
lemek mecburiyetini hissediyorum ki. si
zinle evlenmek bir saniye bile akhmdan 
gec;memistir. 

Do Burlin birsy soylemek istedi, bece
remedi: ken din de ancak egilip selam ve
recek kadar kuvvet bulabildi. Kadm on
de. o arkada c;tkt.!ar. Merdivenden iner
lerken, kadmm, erkegi azarladJgJ i&itili
yordu: 

- Ne tuhafsm Hektor. Boyle miina -

bir i§te kullamrlar. Mi.istemlekelerde ya
hud hariciyede bir vazifeye elbet tayin 
edilir. Azizim Alber, lmparatorlugun 
kuvveti sayesinde, hic;bir enerji, beyhu -
deye sarfedilmez. Kendi enerJmlZ buna 
misaldir. 

Gene adam kadehini kaldJrdJ, J&Jga 
dogru tuttu, sonra, ic;indcki Bordo &ara
brm bir hamlede ic;ip kadehi bHakarak: 

- Evet 1 dedi, hic;bir enerji ziyan e -
dilmiyor. F akat ne pahasma I 

Sonra, garsonun getirdig1 sigar kutu -
sunu geri c;evirerek kendi tabakasmdan 
bir sigara c;IkardJ, yaktt. 

Beyaz sac;h zat, onun son soyledigi 
ciimleyi herhalde i~itmemi~ti. Cevab ver
medi, kahvesini yudum yudum ic;mege 
devam etti. 

Simdi lokanta temamile dolmu& ve <;i
van orkestrasJ c;almaga ba§lamJ~h. Cift
i~r damediyor, salona, hislere hitab eden 
ve insam hulyaya siiriikliyen giizel koku· 
Jar yay1ltvordu. 

Beyaz sac;b zat sampanya kadehini a
vuc;lan ic;ine alm1~, biitiin bu hareketleri 

CUMHURlYE'f 
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Kroy~er Sonab 
Hilmi Bastmevi 1936 - Fiatl 50 kurU§ 

cKroy~er Sonati> nm muellifi Tols
toy, miitercimi de Ali Kami Akyuzdiir. 
Yalmz bunu bildirmek eserin nekadar 
Y_~ksek bir loymeti haiz oldugunu, ter
cumenin nekadar itina ile yaplldigmi 
ve ne giizel bir lisanla yazildigmr gi:is -
termektir. 

Ali Kami Akylize daha evvelce, ayni 
it ina ile yapilm1~ olan c Verterin <;ek -
tiklerh ve cAdolf• terclimelerini bor~
lu idik. Onlardan sonra bize cKroyr;er 
Senath m da okumak zevkini bag1~la -
d1g1 ir;in kendisine te~ekki.ir ederiz. 

Kroyr;er Sonah bizde ilk defa olarak 
kitab §eklinde ne~redilmektedir. Kita
bm on si:izunden i:igrendigimiz gibi Ki
tabcl Ahmed Hilminin Ahmed Rasime 
yaphrd1g1 bir terciimenin tab'1 yanda 
kalm1~hr. Yalmz, §imdi ismini tama -
mile hattrltyamadigimtz, bir mecmua -
da bu eserin bazt klSlmlan terciime e
dilmi~tir. 

Yabanc1 dil bilmiyenlerimiz, zanne -
derim, bu eseri hit; tammazlar. Birc;ok 
lisanlara tercume edilmi~, yliz binlerce 
ni.isha tabedilmi~ olan bu eser hakkm
da umum1 bir fikir edinmek, mevzuu
nu ogrenmek istiyeceklere faydasl ola
bilecek birkar; soz ilave edelim: 

Kitaba ismini veren cKroyr;er So • 
nah . musiki~inas Beethovenin pek 
me§hur bir bestesidir ve kitabda bu 
beste, mevzuu te~kil edercesine, blitlin 
vak'alarla munasebettard1r. 

Kitabm kahramam eserde ba§mdan 
ger;en hadiseleri ve bunun kendisinde 
tevlid ettigi fikri ve ahlaki degi~iklik -
leri anlatmakta, biiti.in hissiyatmr in -
celiyerek hayatmr biitun fecaatile onii
miize sermektedir. Eser adeta bir ru -
hiyat kitabr, bir i<;timai tahlildir. 

Fakat oyle bir ruhiyat kitab1 ki in
san onu okum1ya ba~ladrgr zaman elin
den b1rakamaz. Oyle bir ir;tima1 tahlil 
ki teselsul eden hadiselerin en gizli 
ko~elerini bile aydmlahr, miiphem bir 
nokta b1rakmaz. 

cKroyc;er Senath mn mevzuunu li~ 
kelime ile anlatmak istersek bir erke -
gin ktskanchgt, evli bir kadmm ba§tan 
t;Ikanlmasr velhasll mes'ud bir yuva -
nm peri§an o~mas1d1r diyebiliriz. 

Hikayenin kahramam uzun seneler 
sefahet alemlerinde dola§tlktan sonra 
saf bir a§kla sevmek, sevilmek, temiz 
bir aile yuvas1 kurmak emeline dii§ -
mu~tiir. Bir gene krz bulur. Tam§rrlar, 
sevi§irler, evlenirler. Lakin izdivacdan 
sonra gec;imsizlikler ba~lar. N efsile ve 
kansile miicadeleye giri~memege mec
bur olan, buhranlar ger;iren koca bii -
ti.in bu hissiyabm tahlil eder, bize an
labr. Vak'alar ise gittikc;e §iddetlen -
mektedir. Online ger;ilemiyecegi hisso
lunan i:ili.im yavali yava§ gelir ve kitab 
bu suretle neticelenir. 

cKroyr;er Senath ilk defa olarak 
1890 da ne~rolunmu~tu. Aradan yanm 
asra pek karib bir zaman ge~tigi halde 
bugii.n bile cazibdir. Bugiin bile zevkle 
ve ibretle okunur. Okursamz bunu bi
zim gibi siz de derhal teslim edersiniz. 

Anamurda bir cinayet 
Anamur (Hususi) - Buraya tabi Ka

rakiliseli ki:iyii muhtan ge~cn gece ya
tagmda uyurken ayni ki:iyden Mustafa 
oglu Eyub tarafmdan av tufegile i:ildii
rulmli~tiir. 

Katil vak'ayr mi.iteak1b evine ka~Jml§
sa da biraz sonra Miiddeiumumilige gi
dip teslim olmu~tur. 

sebetsizliklerden ne bekliyorsun bilmem 
ki! Senin yakam brrakmtyacagJrnt pekala 
bilirsin! Kendini boyle giili.inc etmesen 
olmaz m1~ 

Jilbert omuzlanm silkti. Pencereye 
dogru ilerledi. Hektorla kadm evden c;rk
m•~lar, gidiyorlard1. Erkek, ofkeli adJm
larla onden yiiriiyor, kadm onun pe&ima 
segirtiyordu. Nihayet ona yeti§ti, zorla 
kuluna girdi. Elile sert hareketler yapa
rak bir~eyler soyliivordu, erkek ba~ml 
egmi~. onu dinliyordu. Ko~eyi doniip goz
den kayboldular. 

c;eviren: 
H A MDI VAROCLU 

dalgm bir gozle takib ediyordu. 
Gene arkada&l da onun kadar dalgm

dt. Herhangi bir hadise, aralarma bir 
gol"e sokmu~ gibiydi. 

Nihayet, ya§h zat kadehindeki ciir' a
YI da ic;ti ve bir miiddet gozlerini yum -
duktan soma elini, arkada§UUn koluna 
dokundurdu: 

- Her§eyin kendine gore bir liizumu, 
bir faydast vard1r Alber, dedi. Hi<;bir 
zaman, «ne pahasma» diye §ikayet et -
memeli. VatanlaTI i~in, gizli dahi olsa, 
c;ah~arak, omiirlerini faydah bir t~e sar
fedenler bahtiyardJr. 

Sonra garsona i§aret etti ve ayaga 
kalkt!. Garson, pardosiileri ko§turdu ve 
c;Jkt!lar. Simdi, sokaklann en kalabahk 
saati ol~ugu ic;in cadde otomobillerle do
lu idi. 

On ya&lannda kadar, klZII sa<;h, yiizii 
<; ••• bir gazete miivezziinin bag1rmas1 na
zan dikkatlerini celbetti. Bir duvara da
yanmJ&, gazete y•gmmi yamna koymu&, 
duvara yapr§l!rdtgl bir ilanda yaz1h ~u 
merakh havadisi bag1ra bag1ra gelene ge-

Sipahi Ocag1ndaki ath 
mani miisabakalari 

Diin, 
oniinde, 

kupas1n1 

yagmura ragmen biiyiik bir 
muvaffakiyetle yapdd1. ismet inonii 

kazand1 

kalababk 

•• 
tegmen Eyiib Oncii 

-- --- -l 

Bir subay mania atlryor 

Dun Sipahi Ocagmm yaz ath mani 
yarr~lannm ikincisi yapJ!rnJ§hr. Havamn 
devamh surette yagmurlu ve sahanm c;ok 
c;:amur olmasma ragmen miisabaka bii -
yiik bir in tizam i<;inde cereyan etmi§ ve 
biniciler bu k;•yJcJ sahada hic;bir kazaya 
meydan vermeden atlanm sevk ve idare 
etmi~ler, o ma ma manileri biiyiik bir 
meharetle atlami§Iardir. 

Havanm fenaltgma ve yagmura rag -
men Sipahi Ocag1 sahasmda biiyiik bir 
seyirci kalabahg1 gi:ize <;arptyordu. Hal
krmrzm bu asil spora verdigi bu ehem
miyeti goriip te memnun olmamak kabil 
degildir. 

Miisabakalar ma ile §Unlard•r: 

Birinci miisabaka: Marmara 
mii.kalatr 

I may1s 936 tarihine kadar hie; miisa
bakaya girmemi§ sivillere mahsustu. 

Be§ at i§tirak etmi§, birinciligi Efe krz1 
ile Danyal, ikinciligi Neriman ile Cavid, 
iic;iinciiliigii K1sm~t ileAibert kazanmt§ -
lard1r. 

I kinci miisabaka: Dii~iir 
~rk miisabakasr 

Her nevi ata binrni§ biitiin binicilere 
mahsustu. Azaml yi.ikseklik I ,25 idi. 
24 mani atlanacakh. Manii dii~ ii ren mii
sabaka harici olacakt1. Tegmen Saim Po
latkan Ktsmetle parkuru hatastz olarak 
ve 2 dakika 34 saniyede bitirerek birin -
ciligi, Cevad Giirkan, Ceylan ile gene 
hatas1z bir surette 2 dakika 37,5 saniyede 
ikinciligi, astegmen F aik, Arkada~ ile 
dordiinciiliigi.i, tegmen Saim Polatkan 
Gel in ile be§inciligi Tegmen Sadeddin 
Aru~~y Akm ile altmcihgJ ve tegmen E
yi.ib Onci.i Ok ile yedinciligi kazanml§ -
lard1r. 

O~iincii musabaka: Ankara 
miikalatr 

Hertiirlii atlara binmi~ subaylara mah-

sustu. Mani adedi 14, azami yukseklik 
1,40, azaml geni§lik 4,5 metro idi. 

Sadeddin Erokay, Akmla ve 1.3 7 sa: 
niyede hatastz bitirerek birinciligi, Saim 

Polatkan hatastz olarak 1 ,38 saniye ile 
ikinciligi, Saim Polatkan Y alc;:mla hata

SIZ 1 ,40 saniyede iic;'unciiliigii, Eyiib On
eli hatas1z 1,41 saniyede dordiinciilligii 

kazanmt~lardJr. 

Dordiincii mii.sabaka: Zingal 
miihafatt 

Zatl atlara mahsustu. Bu miisabaka
ya be~ at girmi§, birinciligi Orhan Azizin 

bindigi tegmen Saim Polatkana 1932 
Nis yan§larmdaki muvaffakiyetine mu -
kafaten Atatiirk tarafmdan hediye edil

mi§ olan «<;ankaya» ismindeki at kazan

mJ~Ilr. Bu hayvan fevkalade atlayi§Iarile 

herkesin nazan dikkat ve takdirini eel -
betmi~. binicisi de c;:ok muvaffak olarak 

alkJslanmlthr. 

1kinciiigi gene Orhan Azizin bindigi 

T eviik A linin Olgas1, ii<;iinciiliigii gene 
T evfik A!inin Mellisi kazanmt~lardu. 

Dun bu mi.isa a a ar a l:i eraber yapl-

lan at terbiyesi miisabakasmda Siivari Bi

nicilik mektebinden tegmen Eyiib Onci.i, 

Serke~ ismindeki atile yedi puvanla hi -
rinci, tegmen Saim Polatk!in Gelin ile 

ve dokuz puvanla ikinci, tegmen Eyi.ib 

Oncii Ok ile ve onbir puvanla iic;iineii 

olmu&lardrr. 
Bu suretle di.inkii miisabakalann en 

k1ymetli hediyesi olan !smet 1nonii kupa-
5101 tegmen Eyiib Oncii kazanm1~hr. 

Giizide binicilerimizi, diinkii ~amurlu 

sahada ve yagmur altmda kazand1klar1 
muvaffakiyetlerden dolayr tebrik ederiz. 

Dun yaptlan atlr miisabakalardan bir inttba 

c;ene haber veriyordu: 

Be§i k1rk iki ge~e cinayetinin son safhas1 
Mis Thaisa Straffordun cesedinde 

.IJapdan otopsi 
Cinayet mahkemesinin karan 

Esrann sonu 

Beyaz sac;h adam ~ocuga bir peni ver
di ve bir gazete ald1. 

Bir fenerin 1~1g1 altmda okumaga ba~
ladJ. SatJrlarm baziSI iri harflerle yaztl
mt~. baziSI da goze <;arpsm diye altlan 
c;izilmi§ti. Bu satJrlarda, haftalarca miid
det Londrayr ve ingiltereyi heyecana dii
&iiren faciamn safahatr hulasa ediliyor
du. 

Metindeki serlcvhalardan biri beyaz 
sa<;h zatr giiliimsetti. 0 serlevha ~oyle idi: 

Mis Thaisa celliid1 aldatmaga kalkt1. 
Fa kat inlikam ilcihesi uyumuyordu. 

Bu ciimleyi arkada§ma gosterdi. Bir
likte giildiiler. Beyaz sac;h zat okuma -
sma devam etti. Makalenin ~onunda 

Scotland Y ardm gosterdigi faaliyetten 
dolay1 tebrik ve te§ekkiirii havi bir ciim· 
le vard1. 

Beyaz sac;h zat gazetenin son sahifesi
ni <;:evirdi i son dakikada yeni bir haber 
olup olmadtgma baktr; olmadJgmt goriin
ce gazeteyi arkada&ma uzatarak: 

- Evde okursunuz, dedi, <;:ok me -
rakh ve heyecanh. T arihin nastl yaztl -
d1g1 hakkmda iyi bir fikir edinirsiniz. Be
nimle beraber kuliibe gelir misiniz? 

Gene adam bu teklifi kabul etti, bir
likte yiiriidiiler. Bol bir 1~1k al•...-da pml 
pml yanan caddelere hafif bir sis c;okii
yor, her~eyi bulamkla~tmyordu. 

Birkac; dakikadanberi yiiriiyorlard1. 
Bir arahk beyaz sac;lt zat oldugu yerde 
durdu. Kar~1 kaldmmda kendilerine dog
ru gel en bir adam vard1. Fa kat bu adam 
etrafmdaki insanlara hie; dikkat etmiyor 
gibi goriiniiyordu. Y anlanndan ge~ti, 
~itti. 

Beyaz sac;:lt adam, alc;ak sesle: 

- Gdric Lacy! dedi. F akat 1shk ~a
hyordu. 

• 
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· ~ADVO 
( Bu ak~mki program) 

ISTANBUL: 
18 senfonik muslkl (plak) - 19 haberlet~o 

19,15 muhtellt plaklar - 20 halk musiJtLsi .. 
20.30 sttidyo orkestralar1 - 21,15 viyolonist 
Margosyan (keman solo) plyanoda: Bay!Ul 
Blinder ~?aporenski (Bah, Mozart, Sara.. 
zat) - 21,45 son haberler. 

Saat 22 den sonra. Anadolu Ajanstnu:i 
gazetelere mahsus havadl.s aervisi verll~ 
ccktlr. 

viYANA: 
18,45 ~lfte piyano ile kon.ser • 19,05 hallt 

havalan - 19,35 konu'1llla., haberler, bava. 
raporu - 20,15 konu~malar - 21,05 Ausse&" 
den nakil - 22,05 kari§lk mus1k1 yaytnl " 
23,05 haberler, kltablara dalr - 23,30 kon.
ser - 24.20 konu~ma - 24,35 muslki. 

BERLiN: 
18,35 cenubi Afrika edebiyatl • 19,05 gra

mo!on • 20,05 konu.1!Jla - 20,25 dana havY 
Ian • 20 ,50 gtiniin aklslerl, ha.berler - 21,15 
Breslavdan - 23,05 ha.berler, hava ra.poru. 
havadis - 23.35 gece yaym1. 

BUDAPE1;lTE: 
18,05 koro konseri, konferl!JI.! - 19,25 

tliit konseri, konferans - 20,25 Qin~ene mu~ 
slkisile birllkte Macar ~arkilan • 21,30 ha.o 
berler, gramofon - 23,05 konser - 24,05 caz
band ve ~an - 24,55 fra.nsizca haberler -
1,05 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 konser, havadis • 19,20 komerin d~ 

vamt, konferans - 20,25 gramofon, konf&
rans - 21 ,25 oda muslkU!i, kltablara. dair ~ 
22 ,10 §an konscrl, haberler, spor - 22,50 
gcce konseri • 23,50 frans1zca ve almanca 
haberlcr - 23 ,55 haberler, komer. 

LONDRA: 
18,20 <;ocuklarm zamant - 19,05 havadis. 

National istasyonu • 21,05 karJ§lk konser -
21 ,50 koro konserl, konu§ma - 22,35 orkes. 
tra konseri, spor, havadls - 23,35 dans mu
sikisi, havadls, gramofon. 

PARiS [P. T. T.]: 
17,35 l!;ramofon -.18,05 orkestra konsert • 

18,35 konu§ma - 19,05 orkestra konseri • 
19,35 havad!s - 19,45 orkestra. konserl, ede• 
biyat, harlci slyaset - 21,25 §ark1Iar • 21,35 
kom~l - 23,35 havadls. 

ROMA: 
18,05 havadis, dans musiklsl - 19 ln§ad· 

Jar, yabanc1 dlllerde konu~ma, gramofon, 
seyahat haberlerl - 20,25 dlencell mus~ 
ki, frans1zca haberler, Yunanlstan lc;ln ya. 
ym - 21,10 havadis - 21,45 piyano konseri, 
seyahat haberlerl, kari§lk yaytn • 23,35 
dans musikisl, istlrahat esnasmda haber
Ier. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetc;f alan eczaneler ~un!ar· 

dir: 
Istanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda. 

(E~ef Nefetl, Bakrrkoyde (Merkez), Be· 
yaztdda (Belkis), Eminontinde (A. Minas· 
yanl. Fe~erct-:. ~~mllyadi), Karagfunrilk • 

si). Samatya, Kocamustafap8.$ada (Rid " 
van) , ~hremlnlnde (Nazim), ~hzadeba ~ 
~mda (Asaf). 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galatada (Merkez), Haskoyde (Yen! Tiir

klye), Kastmpa~da (Turan), Sanyerde 
(Osman>, §i~lide (Merkez), Takslmde 
(Matkovi~), (Kemai Rebiil). 

ti'sktidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiyi.ikadada (:;llnasll, Heybelide (Ta. • 

na:;;), Kadtkby, Pazaryolunda (Rifat), Mo
dada (Sihhat), Usktidar, iskeleba§mda 
(Merke7.l. 

(.__Y_EN_i _ES_ER_L_ER_~) 
Yiicel 

Bu ayltk kiiltiir mecmuasmm temmuz 
say!St blrc;ok kiymetli yazilarla c;tkti. ic;in
de bilhassa (UnlversltA!nin Ilk harmant, 
Uygur Turklerlnde matbaaCiltk, san'atkitr 
ve san 'at. eski Istanbuldan parc;alar, ingi
IIz §lir antolojlsi, sw;:Iulan nasi! meydana. 
crkanyorlar, v.s. den b8.$ka Oscar Wileden, 
Tagordan par~alar, ona yakm §lir ve Iey
hi.klar uyanmca, Anahtar isimli Amerikada 
birinclligi kazanan hikaye, Cemal Nadirin 
karikatiirleri, v.s. vardl.l'. Bu dolgun mec• 
muay1 biittin okuyuculartmJza ta.vslye ede
rl7. 

TAKC:iM ll-'HCESiNDE 
·HAL K 
OPERETt 

Bu aktam 
21.45 te 

HALtME 
Pek yak1nda 
RAHMET 
EFENDt 

MasalarmiZl ayirmlz- Tel. 43703 
-

- Sa hi oyle. Hem de epey ne§' eli go· 
riiniiyor. • 

- Isltk crahyor. Gazeteler ni§anhw 
nln oliimiinden, otopsi yapllacagmdan 
bahsederken o bu kadar ne§' eli olsun I 
Hay ret l Y oksa, ban a soz vermi§ olmaSI" 
na ragmen .... 

Beyaz sac;h adam ba~ladrgi eiimleyi 
bitirmedi. Arkasma dondi.i; Cedric 
Lacyyi gozlerile takib etti. Onun htzh 
h1zh yiiriidiigiinii, sonra durdugunu gor• 
dii. Birkac; dakika evvel beyaz sa~h a• 
damla arkada&mm nazan dikkatini eel • 
beden ilanm oniinde duruyordu. Bir ga· 
zete aldt, goz gezdirdi, sonra gazeteyi 
cebine koyarak yoluna devam etti. 

Beyaz sac; It zat: 

- Cok garib §ey! diye mmldand1. 

Bir miiddet daha uzakla~an adam1n 
arkasmdan, almm km~ttrarak bakh. Fa· 
kat, alnmdaki km~1k nihayet diizeldi; ba· 
~1m, kendisini tamyanlann manasm1 an • 
hyacaklan §ekilde sallad1, arkada§Jntn 
koluna girerek yoluna devam etti. 

[Arkll.!& var1 
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SAGLIK BAHiSLERi 

Karaciger hastahklar1 

Sebze bollugu 

izmirde domatesi 
kuru,a alan yok! 

bir 

Ilkmekteb yavrularinin 
kamp1nda bir saat ... 

ve safra ta§lari 
fzmir (Hususi) - Bu ytl domates 

boll~u ve ihracat i§lerinde dogan fena 
vaziyet, bah~e sahibleri ve sebzeciler, 
meyvactlar kooperatifi ortaklan arasmda 
biiyiik bir endi~e uyandtrm!§hr. <;iinkii 
zarar biiyiiktiir. 

108 yavrunun bulundugu kampta 
spor ve terbiye program1 tatbik 

tam bir 
ediliyor. 

edecek Enginar ve enginardan ~1karblan hiilasalarin 
karaciger ve safrakesesi hastahklarmtn 
tedavisinde biiyiik faydast goriilmektedir 

Kamp bir ay devam 

Sebze satl§Inin yapild1g1 hanlarda do
mates doludur. Kilosunu bir kuru§a alan 
yoktur. Istanbul piyasasmm da ayni olu· 
§U, ahc1lan daha miistagni davrand1r -

Karacigerinden hasta oian veya safra ilaclar sulu bir halde lastik tiip ag!Z u _ maktadtr. Maamafih, sebzeciler, her za
yollannda Ia§ bulunan bir kimsede hasta- cundan §mnga edilir. Bir miiddet sonra rara tahammiil ederek bu fiattan a§agt 
hgl anlamak giicdiir. Sanhk ve ~iddetli gene ayni yoldan §Irmga ile saf bir hal- sah§ yapmamagl kararla§ttrml§lardlr. 
bir kulun<; krizleri dt§mda kalan ve ~ok de elde edilen safra §imik ve bakterio - Hanlarda mevcud domatesler ~iirii -
defa goze ~arpmlyan diger deliller vardir lojik incelemelerden gec;irilir. Boyle dik- rnege mahkumdur. <;iinkii yeni partiler 
ki hastahgi erkenden onliyebilmek ba- katli bir incelerne sayesinde safra kese - gelmektedir. Alakadarlann fikirlerine go· 
ktrnmdan bilinmesi faydah ve gereklidir: sinde ta§ olma i§i ba§larnadan hastahgt re gerek domatesi degerlendirrnek, ge -
Y .. ·· k ltklug~u 'I b' ]'kt rekse fazla t'stl'hsalat y11lannda mahsu • uzun sanmttra 50 

t 
1 e IT 1 e erkenden anlarnak miimkiinle§mektedir. 1 1 f b 

bulundugu goze c;arpan altn ve goz ka • Iii c;iiriitmernek ic;in zmirde bir sa c;a a • 

P
aklan yakmlarmdaki deri iistii koyu Ie- Bku metodun degeri giin gec;tikc;e art- rikasma §iddetle ihtiyac vardtr. Bunda da 

rna tadtr. <;iinkii: hastabgv m yalmz te~his JA d 1 · · keler, fena bir uyku ve sabahlar1 gozden b - devlet miizahereti az1rn 1r. zm1r ve c1· 
. k abrnmdan degil, tedavisi bak1mmdan da vart ya• meyva ve sebze sat!§ kooperatifi, kac;m1yan tats1z ve ISle siz bir uyam§... b' k • 

b I• 1 'd tiyii faydas1 vardtr. Cok defa ameli - yaktnda mec!1'si idare reisi Nazlffi Amk Biitiin u a amet er, m1 e ve barsak fizi- k 
I ··k I d . d. . . yata arar verilen safra kesesinden has - taraflndan fevkalade bir irtirnaa davet yo OJI sava§mm yo un a gttme tgmt 1 Y 

Kamptaki yavrular oile yemeginde 
gi:isteren saghk durumlardtr ki kisa bir ta anrnl§ kimselerde bu tarzda yapllan edilecek ve bu meseleyi konu§acak, der-
zamanda yemeklerden sonra beiiren a- sondalamalar iyi c;ah§mtyan karaciger, hal Ankaraya bir heyet gonderecektir. 
g1rhk ve hazlmstzhklar, mide kaynama- safra kesesi ve yollarmm muntazam c;a - Bittabi bu y1l ic;in fabrikanm ba~anlrnasl 
!art. siirgiin veya peklik halleri gibi i.ize- h§masma yardtm ettigi goriilmii§tiir. Bu imkans1zdtr. Gelecek y1lda kurulrnas1 da 
rinde durulmas1 liizumlu olan bozukluk- tedavinin korkulacak hie; bir tehlikesi bir Hr, bir iimiddir. 

- K1Z1ltopraktaki ilkmekteb talebe • - Musolini, NegUs, Blum, Montro 
lerinin kampma hangi yoldan gidilir? laflan geliyor. Minimini yavrulara ba-

Kaldmmm kenannda kiic;iiciik iskem • karak giiliiyorurn. 
lesine oturarak renkli bir mendille terle- Karnp Miidiirii Etem: 
rini silen ihtiyar boyacl, gidecegim yeri - Bizim kiic;iikler siyasetten de an -

lart dogururlar. yoktur. Alman sonu~lar c;ok degerli ve Y af iiziim sevkiyattna haztrlrk 
k I enteresand1r. Kooperatt'f ayni zamanda ya• iiziim Su 1sa an ah§Imlzdan anla§thyor ki ' 

safra yollarmda kiic;Uk veya bi.iyiik ta~ _ Bu tedavinin yamnda yer bulan ve sevkiyatma hamlanrnaktadtr. Avrupa 

tarif etti: larlar, dedi. 
- Kar~tki direktcki levhay1 goriiyor Kamp Miidiirii bana kamp hakkmda 

Jar mide, barsak Ve pankreas guddesi YO· onem)i oJan bir de rejim meseJesi var - piyasas1 c;ekirdeksize ragbet goslerme -
]undan biitiin orgenlerin fiziyolojik c;ah§- dtr. Safra kesesinden hasta insanlarm al- diginden yalmz razaki ve siyah iiziim 
malaTI i.izerine tesir ederek organizma· malan dogru olmlyan yemekler icinde sevkiyah yapl]acakttr. Bulgaristan ge~en 

rnusun? Bu levhalan takib ede ede dogru §U izahatl da verdi: 
karnpa gidersin, dedi. 

n!R gene! durumunu bozmag~ a aiirleri ye- b I sene 8,000 vagon sevkiyat yapmt§hr. u-
"' :r a§ta yag ar, et ve yumurta gelir. Kay • nun 6 binini Almanya ~ekmi§tir. Yuya -

ter. Fa kat iizerinde durulmast o"zel ba • k ··t b I 'b' dd ] b J k d G rna s1z su • a g1 I rna e er u ot u ye- nistanda da sevkiyat artma ta tr. ec;en 
k1mdan gerekli olan onemli nokta, safra meklerin zarar1 yoktur, filakis faydalan Yll ihracat1 600 vagondu. 

Levhanm gosterdigi istikamete dogru 
yUriimege ba~ladJm. Be~ dakika kadar 
yiiriidiikten sonra kar~1ma ~tkan bir bah· 
~enin kaplSlnda bi.iyiik harflerle yazilml§ 
«ilk okullar kamp1» yaziSim goriince ka

«- Kamp 1 temmuzdan 1 agustosa 
kadar olmak iizere bir ay devam edeeek
tir. Kamp rnevcudu rnuhtelif ya~larda 
k1z ve erkek 108 kisidir. Talebeler, E
minonii, Beyoglu, . Oskiidar, Be~ikta~ 
kazalan dahilindeki ilkmekteblerden se
c;ilmi§lerdir. Bir ayhk kamp bedeli 15 
liradtr. Bir klSlm c;ocuklar da Cocuk E
sirgeme Kururnu tarafmdan kampa i§ti
rak ettirilmi§lerdir. fkisi kadm olmak ii
zere altt rnuallim, bir kamp direktorii ve 
iki doktor, bir de muhasebeci kapmm ida
re heyetini te~kil etrnektedir.» 

yo!lannda tiiriyebilen safra ta§lannm vard1r. Ciinkii bu cins gidalar karact _ Siyah i.iziirn yeti~tiren bagctlardan ba· 
safra kesesinde yerle§ebilmesi ve orada gerde glikojen halinde toplanmak iizerc zilan, inhisar idaresinin bu ytl muhak-
buyiiyerek s1hhati tehlikeye koyabilen ve lb 1 K kak kendi i.iziimierini satm almalarmt 

glikoje ka o ur. aracigeri glikojen iti- isternektedirler. Ge~en yt! fdare, ~arab 
rok defa ac1kh sonur lar dogv urat 1'len b ·1 k d r · 1 · b "' " o an e ne a a zengm o ursa o ms ctte imalah ic;in ba~ka nevi iiziimler alml§, 
kompJikasyonJarm eJeba§ISI oJabiJmesi hastaltkJara kar§l dayamk!J oJan bir or• haJbukj as1J §aTaphk oJan siyah iiziim c;ii· 
meselesidir. Erken anlama ve ~abuk gen oldugundan bu cins gtdalarm fay • riimek felaketi kar§ISinda kalrnl§llr. Bun· 
sag1tma baktmmdan biiyiik onemi olan dalan kolayca anla§tlmt§ olur. insulin dan istifade eden baz1 ahc1lar, mesela 
bu hastahg1 gee; kalmrnadan anhyabil- §mngalan bu baklrndan karaciger ve saf- · 500 - 600 lirahk siyah iiziim mahsuliinii 
mek 1',.1'n rok deg~ erli ve 0 kertede kolay k . h l kl d ff k' I 200 lira gibi c;ok az bir fiat tulan ile mii-

Y v ra eses1 asta 1 ann a muva a 1yet e b . I b .b. b v 1 
I b dl f ayaa etmts er ve u gt 1 agel ar zarar 

o an yeni ir meto a sa ra yolu ve ke- kullamlan bir ilacd1r. En son ara§hrma· gormii§tiir. · 
sesindeki ta§larm veya ta§m varhgm1 ko- lar enginar ve enginardan c;tkanhp ~mn- Y aimurlarm yapttir zararlar 
layca anlarnak mumkiindiir. galarla viicude verilen hiilasalarm biiyiik Havalann miitehavvil gidi§i, bilhassa 

Ucu barsaklarm ba§langt~ noktasma ve onemli faydasmt meydana ~tkarmt~ • bagel ve tiitiinciiler arasmda biiyiik en -
ad;u uzanan 'nee ve uzun bir lastik tiip hr. Ba§kaca sebzelerin de karaciger ve di~eler uyand!rrnaktadu. c;unkii arama 

s1rasile agtz, mide borusu ve mideye ya- safra ta~lan hastahklarmm seyri iizerin- giine~lenen ve ~ok slcak yapan, arasJra 
da yagmur ve serinlik getiren bu havalar, 

Va§ yava~ uzahhr. Bu kJSa siiren i~ten de faydah tesirleri vardir. baglarda ve tiitiinlerde zararlar has1l et· 
sonra safranm barsaga kolayca akmasma Ankara mektedir. Halbuki iiziimler olgunla~ -
Yardlm eden (sulfate de magm!sie) gibt Dr. BAHA ARKAN maktad1r. Tiitiinlerin de kmimas1 i~in de-
~=~~-~!""""~~~~===-~~--=----~-~!'!!""'----.- vamh bir s1caga ihtiyac vardu. 

Akhisar, N azilli ve Bergama havali • 
Artvinde koy muhtarlarile faydab gorii~meler sine c;ok §iddetii yagmurlar dii~mu§tiir. 

N azilli treni, yolun bozulmas1 yiiziinden 
bir giin i~liyememi§tir. Hava tekrar ac; • 
mt§tlr. Mmtakam1zm bu yUzden nekadar 
ziyan gordiigii heniiz mec;huldUr. 

Vali, koy muhtarlarile gorii1iiyor 

A . Hususi) - Valimiz, Hal • 
rtvm .. k .:: k" 

kevile bclediyenin mu~tere en . .,.,en. o • 

d t.b ettikleri k1r z1yafetm • §e e ter 1 • • h 
d . muhtar ve 1htJyar eyet -

e c1vann .. .. k f 1 1 .1 k dan gi:iru§UP tam~ma IrSa tm 
en e ya m k . ·t d ]' h b bularak kendilerile c;o JStl a e I as I· 

hallerde bulunmu§tur. 

B h b1hallerde bilhassa koy kanunu 
u as k b'' .. d .. . d d trulmu§ anunun utun rna • 11zenn e 1 ' ,_ f I . 

d 1 . b' r hirer okunarn ayda an llah e en 1re 

siiniin artmlmasl t:>yliiye su tedariki ve 
kredi temini, me~va ic;in fidanhklar, tiit.iin 
ic;in niimune tarlalan iizerinde ehemmt • 
yetle durulmu~ ve bu i§ler ic;in dU§iinceler 
teati edilrni§tir. 

Atinada bir tib kongreai 
a~1ld1 

Atina 5 (Hususi) - DUn burada bir 
hb kongresi agllmt§br. Kongreye Yu
nanistanm her tarafmda bulunan dok· 
torlar i§tirak etmi§lerdir. 

Bayan Koradina Mola ve B 
Kraso Arzumanova 

~hrlmlzde bulunan beynelmllel §oh
retl halz me~hur klava.sonlst Bayan 
Kordlna Mola, ve uzun milddet Rusya 
ve biitlin Avrupada alki~lar toplarnt3 ve 
beynelmllel §ohretl halz sab1k Rus Dev
let tlyatrosu san'atkarlarmdan Bayan 
Arzumanova, Kermes !<;in yanm saat 
devam edecek mti.§terek blr program 
haztrlamaga karar vermi.~lerdir. 

Program i<;ln feerlk, estetlk danslar 
ve tanmm1~ biiyiik bestekil.rlarm eserle
rlnden parc;alar lntihab edllmi§tlr. 

Bayan Kardina Mola bu veslle Ue 
memleketlnc avdetini Kermes sonuna. 
kadar tehlr etmilil ve §lmdlden Bayan 
Arzumanova ile mti§tereken ekzerslz ve 
provalara ba~lami~lardU'. 

p!dan ic;eri girdim. 
Biiyiik bir bahc;enin ortasmda olduk~;a 

biiyiik bir ko§k olan 49 uncu ilkmekteb 
binas1 kamp yeri olarak sec;ilrni§, bahc;e
de biiyiik agaclarm altmda yernek yiyen 
kii<;iiklerin konu§malarl biilbiil sesini an
dmyor. 

Karnpm her taraft terterniz. Bol giine§ 
her yere giriyor. Hele kiic;iiklerin yatak
lan oyle giizel tanzirn edilrni~ ki, birden
bire akhma gec;en sene gazetemizin a~<· 
t1g1 ve o civar halkmm yarasmt de~tigi 

sivrisinek miicadelcsi geldi. Kamp miidii· 
rii bu husustaki sualime: 

- ~ocuklann talihine galiba, ne bir 
ivrisinek, ne tahtakurusu buralara ugra

miyor, cevabtm verdi. 
Eski devrin sopah, falakal1 hocalarmt, 

pis, karanhk mekteblerini dii~iindiim. 
Bir de bugiinkii nesli giirbiiz, sthhatli ve 
ne~· eli yeti~tirrnek ic;in Cumhuriyet i -
daresinin viicude getirdiiH modern mii • 
esscscleri, bu giizel kamplan alda ge -
tirdim. Ne biiyiik fark ... 

Bahc;eyc c;Ikt1k. Burada ~ocuklann bir 
klSml voleybol oynuyor, bir ktsmJ golge-
ye c;ekilmi~ rahat, lm sandalyelerine otur
mu~lar, tath tath konu~uyorlar. Bir ke
narda k1z ve erkeklerden miirekkeb sekiz 
ki~ilik bir kafile ... Ellerinde Sliinliik ga-
zeteler... • 

Kulag1ma: 

Kamptaki talcbelerin ya~ama taksima!J 
§oyle tertib edilmi~tir: 

Sa bah sa at 7-8 de kalkma: 8,30 kah
valh, 8,45 te bayrak merasimi, saat ona 
kadar bahc;ede istirahat, miitalea, hika -
ye, tabiat tetkiki, ondan on buc;uga ka -
dar deniz banyosu, 12 de ogle yemegi, 
on be~e kadar uyku ve istirahat, on al -
hda hafif oyunlar, on alt1 bu~ukta kah
valtJ, on sekize kadar deniz banyosu ya
pamtyacak vaziyette olanlar ic;in kamp 
dahilinde ban yo... Sa at yirrnide ak~arn 

yemegi, yirrni hire kadar radyo, sonra 
da uyku ... 

Kampm kuruldugu saha ve bina Co· 
cuk Esirgeme Kurumunun mahd1r. Ce
miyet, kampa biiyiik yardunlarda buiun
rnu§, hamam, mutfak, elektrik yaptmm§· 
tlr. 

Benim kamp1 ziyaret ettigim mada 
teeadiifen Maarif Vekaleti miifetti§le -
rind en F evzi de kamp1 tefti§e gelmi§ti. 
0 da bana Avrupadaki kamplar hak • 
kmda §unlan anlatt1: 

«- Avrupada, bilhassa Viyanada 

;;?" 

edilmi~tir. 

<;iftdligin 

Hasb1halden sonra davetliler haztrlan· 
mts otuzdan fazla sofrada kuzu yemi~ • 
ler:' ziyafetten sonra da evvela koyliilerin 
takdir ve alki&lar arasmda oyunlan ~et 
redilmi§, bundan sonra da Halkevmm 
gencleri tarafmdan muhtelif eglenceler 

ilerletilme~i. koylii gorgii • tertib edilmi$tir. Kamptaki yavrular de11iz banyolannda 

cumhurlyetin tefrikast: s1 

SERSERi 
Yazan: Server Bedl 

- Son ~i~t? ~.e~i. • jlacak, dedi, yaphgi numaramn sebebi 
Sadi henfm butun rniinasebetSIZlik - var.» 

lerinden hic;birinin farkmda degilmi§ gi- Ancak ak~amiisti.i magazaya gelen 
bi, ha~!rha~, ~e:i~!i bir giilii§le: Nail Beye de meseleyi anlattt ve fikrini 

- U~ bm 1k1 yuz I dedi. soyledi. 
Mii teri bir kahkaha atmt§h: Nail Bey soruyordu: 
- Apartlman m1 sahyorsunuz? Sim- - Yaphgt numaranm sebebi nedir? 

i:li i.ic; bin iki yiize arab a kald1 m1? Ga- - Kany1 iizmek. Onu baygm bir ha· 
rajlar yepyeni, satth~. ucuz arabalarla le getirrneden otomobili alm1yacak. Ka
dolu ... Ver ban a sekJZ Yliz lira, sana bu dmm bun a kar~1 zaafm1 biliyor. Onu i.iz· 
modelin ii<; aY kullamlmi§mt getireyim, mek ve ezmek ic;in bahane bu. 
yiiz lira da bana .k?hr. - 0 hal de alm1yacak demek. 

$adi gene ses1m ~1karmadt. Herif - Alacak. Y oksa o kadm bu he • 
hdm1 da arkasmdan c;ekerek homurda- rifle iki sa at ya~arnaz. Alacak. F akat 
na homurdana magazadan ~tkh. $adi dedigim gibi kannm burnundan fitil fitil 
gayet kuvvetli bir ticaret hissile, kendi getirrnek ic;in. 
ken dine: «Bu adam ge]ip bu arabay1 a- - Peki bizim arabayi alacagmi ne 

biliyorsun? 
- Cok begendigini gozlerinden an -

lad1rn. Bir de itiraz i<;in buldugu baha -
nelerin hepsi entipiiften ~eylerdi. Mese -
Ia elektrik diigmesinin sagda degil, sol • 
da olmast laz1m geldigini anlatmak ic;in 
bir karnyon dolusu lak1rdt si:iyledi. 

Aradan iic; giin bile gec;meden, sinirli 
mii~teri goriindii. Bu sefer tek ba~ma idi 
ve sakin adtmlarla Sadiye dogru ilerli • 
yerek, ~ok nazik bir selarnla ilk verdigi 
int1ha1 silmege ~ah~h: 

- Affedersiniz, dedi, o giin sorrnay1 
unutturn. Fiattan nekadar dii§ebilirsiniz? 

- Hie; ummuyorum, fakat bir kere 
yaz1haneye ~;tktmz. 

- Affedersiniz, o giin ben c;ok sinirli 
goriiniiyordurn, degil mi? 

- F arkmda olmad1m, beyefendi I 
- Affedersiniz, o giin bir kadm me· 

selesi vard1. 
- Olabilir. Y mhaneye te§rif buyu

runuz. 
~adi ona merdivene hdar refakat et

mi§ti. Mii§teri ikinci basamakta durdu ve 

$adiye donerek, bir kere daha: 
- Affedersiniz! dedi. 
On be~ dakika ic;inde, Nail Beye fi • 

atlndan 200 lirasm1 dii§iirerek otomobili 
satm alml§ ve paray1 hemen saymi§!:I. 

Mii§teri gittikten sonra Nail Bey $a
dinin ayagma geldi: 

- Azizirn, dedi, sen bu i§ i~in yara -
ttlm1~sm. T ahminin yiizde yiiz dogru c;tk-
11. V aktile buna benzer bir i§ yapml§ 
m1ydm? 

Sadi giiliimsedi ve cevab vermedi. 
0 gUnden sonra, kendisinde, biitiin ru· 

hunu savuran, iradesini kamc;1hyan, bii -
tiin kabiliyetlerini ~ahland1ran bir faaliyet 
ihtiyac1 duymaga ba~lamt§h. Sirketin bir 
otomobiline athyarak lstanbulun bircok 
zenginlerini dola§lyordu. On giin i~inde 
iic; araba daha satt1. 

Nail Bey ve magazaya haftada bir iki 
kere ugnyan oteki ortaklan $adiytt tam 
bir arkada§ muamelesi yapmagl\ ba§la -
rntslard!. Onu evlerinde yemege davet e· 
diyorlar, kendilerine senli benli hitab et
mesinden zevk alacaklanm soyliiyorlardt. 

Sadinin ilk i§i Beyoglunda bir apartl
man ve hizmetc;i tutmak, ablasmt da o • 
raya ta§Jtmak olmu§tu. Haftada bir, pa· 
zar giinleri, ablasmt da, doktor Azizi de 
alarak otomobille gezdiriyordu. $adinin 
i&indeki muvaffakiyeti iizerine, Nail Bey 
doktora bir te§ekkiir mektubu yazmt§: 
«Bana emsalsiz bir arkada§ kazandtr -
dm» ci.imlesini kullanrnl§ll. 

Aradan dort ay gec;ti: fakat $adinin 
Sabahati dii§iinmedigi bir giin, bir saat, 
bir d.a~ika yoktu. Ona soyledigi gibi, 
kendmt unuttugu zarnanlar bile onu u -
nutrnuyordu. 1c;inde benliginden daha ha· 
z1r, daha devarnh, daha. sabit §ey, Saba
hatin hahrast ve ona aid i.imidleridi. Fa
kat ona ne bir mektub yazd1, ne de bir 
haber gonderdi. Bir giinde iki araba sat• 
t1g1 zaman bile: «On a lay1k degilim; da
ha. · • daha ..• » diyor ve kendi kendine 
kar§t muvaffakiyetin daha sarih bir de· 
lilini anyordu. 

lki ay daha paralantrcasma c;ah§ti. 
Krize ragmen §irket, biitiin rakiblerini 
hayrette buakan bir sah§ yaptyordu. Bir-

I 
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Franstzlar cinasb tiirk~e 
mi konu,urlarmi'? 

JE:::b ir gazetede mektebli minimi • 
(g) nilerimize, ne okurlar ve du • 

yarlarsa ona inanmak c;agm -
da bulunan yavrulanmtza §oyle bir tarihi 
fikra sunuldugunu gi:irdiim: 

«Fransa Krallanndan Dordiincii Han· 
ri, CIZVlt papazlarmdan Bay Y1lana 
~ok yiiz verirdi. Entrikac1 rahib bu va -
ziyetten istifade ederek hayli dalavere 
c;evirdi, devlet adamlanndan bir~ogunu 
hirpalayip i.iziintiiye dii§iirdii. Nihayet 
generallerden biri onun densizliklerine 
dayanamad!, Krala §U si:izleri soyledi: 

- Siz biiyiik bir adamsm!Z, alice -
nabsmtz, milletinizi seversiniz. F akat ne 
yaz1k ki bagnmzda y1lan besliyorsunuz.» 

Bu f1.kray1 okuyacak oian herhangi bir 
mektebh c;ocuk, «Bay Y1lan !» adh ciz -
vit papazmdan bahsetmek istiyen Fran -
SIZ generalinin Krala kaT§1 cinash bir dil 
kullandiglm zannetmesine ve «ytlan» ke
limesinin franstzcada da ayni soguk hay
vam gosterdigine inanrnarnasma imkan 
var m1 ? .. Kii~iik ya§ta bellenilen §eyler 
kolay kolay unutulmtyacagma gore gene 
bu f1kray1 okuyanlardan birinin be§ on 
Yll sonra franstzea konu§urken YJlam Le 
y1lan diye anmast da elbet rniirnkiindiir. 

0 imkans1zhkla §U imkam gozoniine 
getirince ftkra muharririne sonnak hakk1· 
m1z degil midir: Bu yalam nas1l 
bir fayda rniilahaza ederek c;ocuk -
lara okutuyorsunuz?... 161 0 y1bn -
da olen Dordiincii Hanri, halis bir 
protestandt. Katoliklige temayiil gos -
terrnesi Fran sa tahtmm hatm ic;in 0 • 

!up bu temayiiliindeki samimiyetsizligin
den dolay1 da Sen Bartelemi faciasmm 
v.ukuu~a ve pr.otestanlar.m. kll1cdan gec;i
nlmesme· sebeb1yet verrnl§li. Boyle bir a· 
damm bir cizvit papazma yiiz verdigini 
kabul etmek giic;. Bir an ic;in diyelim ki 
bu, olmu§tur. F akat F rans!Z adlan ara· 
smda yilan yoktur. Biitiin tarih kitabla • 
nnda,. ansiklope~ile:de, Larusta 0 bic;im
de btr F rans1z 1smme tesadiif olunamaz. 
Sonra F rans!Z dilinde y1lan kar§1hg1 
olarak serpan vardtr. Viper, Boa, Kobra 
Ankoda gibi lugatler serpan ailesinde~ 
bir~r ~iimreyi ifade eder. Buna ragmen 
o CIZVlt papazmm adm1 y1lan olarak ka
bul ets~k bile b_u ismi anarken tiirkc;e yt
lan keltmestle cmas yapmaga bir Franstz 
generali nastl kadir olur? 

Goriiliiyor ki tarihi denilen fikra, ne 
tarafmdan tutsamz sakattJr Bo" 1 b · y e a$1 
sonuna, sonu ba§ma uymiyan tekerle • 
I . 'h I me en tan e rna etmek ise ger~ekten suc;tur. 

Ytlan iizrinde cinas yapmak j,..j ·· 
b k . .. ,_ n u~ 

uc;u am gen donmekte ve Parise git-
mekte za~en tad da yok. Bu zahmeti 
faydah b1r niikte ugrunda yapmah ve c;~ 
cuk~an hem giildiirmeli, hem dii§iindiir
meltl .. 

M.TURHAN TAN 

~.ocuk kamplan son derece terakki etmi§
tlr. Bu kamplar belediyeler tarafmdan 
ac;Ilmakta ve biitiin bir tatil devresi de • 
vam etrnektedir. Mektebler tatil olunca 
c;ocuklar askerlerin cepheye sevkedildik -
leri p;ibi bu kamplara sevkedilmektedirler. 

Maarif miidiirliigii gelecek sene ~ehrin 
muhtelif yerlerinde otuz tane karnp ac;a
cakbr. Bu sene bir tecriibe olmak iizere 
bu kamp a~Ilrnt§ ve daha §imdiden bii • 
yiik bir ragbet gorrnii§tiir.» 

Muhterem mufetti§in Avrupadaki c;o
cuk karnplan hakkmda verdigi ic; ac;tcl 
izahatt dinlerken mernleket Y l • avru annm 
saghg1 ic;in c;ok liizurnlu olan bu k 
h b. d amp ayatlnm tz e de bir an evve! t .. t . . eessus e -
mesmi can ve goniilden tern . d' 
d enm e 1yor -

urn. 

ka~ yerden Sadiyi daha miisaid liartlarla 
<;aglrdtlar. Ba§ka bir ticarethane ortakh· 
ga ~enzer bir teklif yapmi§h. $adi red -
deth ve bunu §irkete haber verdi. 

0 zaman Nail Bey: 

- Azizim, dedi, ben c;iy adam degi
lirn. Arkada§larla konu§ay1rn, sana da 
bir hisse aynahrn. <;iinkii cidden sen bu 
&irketin temellerinden birisin. 

Sadi bu vadin hakikat oldugu giin, bir 
dereceye kadar ortaklan say1lmaga ba§• 
hyan §irket sahiblerile beraber noterin 
rnerdivenlerini inerken, kendi ken dine: 
«Tarnam, dedi, yarm Sabahati gorece • 
gim.» 

$irketteki yeni vaziyetinden ziyade 
Sabahati gi:irmege lay1k olmanm sevmc1 

ic;inde idi. 
Pardesiisiinii almak ic;in magazaya ug· 

radtgt zaman, yukanda kenttisini bir ka· 
dmm bekledigini haber verdiler. 

[Arkm va1] 



6 CUMHURiYET 

F enerbah~enin 28 • • 
IDCI ytldOniimii 

LBa~tarat1 1 tnct sahtfedeJ 
terekki.ib eden biri san, digeri laciVerd 
forrnah iki tak1mm yirmi§er dakikahk 
bir ma~1 t~kil etti. Bu oyunu sanhlar 
3 • 2 kazand1lar. Bundan sonra atletizm 
hareketi olarak yalmz 4X 100 bayrak 
yan 1 yap1ldi. 

Galatasaray 3, F enerbah~e 2 
Stra Galatasaray • F enerbah~e kar§t

la§rnasma gelince takunlar taraftarlarmln 
~~~ileri arasmda sahaya ~tkttlar. Oyuna 
5.30 da hakem Ahmed Ademin idare -
sinde ba§landtgi vakit Galatasaraym Re
biiden mahrum olarak: 

A vni - Lutfi, F aruk - Ibrahim, 
Riza, Kadri - Danyal, Ha§irn, Giin -
diiz K1hc, Bi.ilend, N ecdet. 

F enerbah~enin de Fikretten mahrum 
olarak: 

Bedii - Y a§ar, F aztl - Cevad, Ali 
R1za, Mehmed Re§ad - Niyazi, !;\a • 
ban, Esad, N aci, Angelidis. 

!;iekillerindeki tak1mlarla oynadtklan 
goriildii. 

Fenerbah~eliler miikemmel bir merkez 
muavin alan Angelidisi solacrtga, <yoktan
du hafbek oynam1yan Ali Rtzayl da mer
kez muavine koymakla bi.iyi.ik bir hataya 
di.i~rni.i§ bulunuyorlardt. 

Galatasarayblar rakiblerinin bu hata· 
smdan istifade etmesini bihakkin bildiler. 
Eger, c;oktand1r antrenmanlarm btrakma
YIP nefesli bir vaziyette olsalardt diinki.i 
ma~l kahir bir farkla bitirebilirlerdi. Ga
latasarayhlar, son on dakika mi.istesna, 
birinci devrede mi.ikemmel bir oyun ~tkar· 
dtlar. F ener taktmt bir arahk bunahr gi· 
bi oldu. Fa kat ~ayam takdir bir gayretle 
kendini toparladt ve birinci devrenin on 
dakikasmdan itibaren iisti.in bir vaziyet 
almaga muvaffak oldu. F enerlilerin ken
dilerini toplayt§tnda en biiyiik ami!, bu 
bayramda yapacaklan mac; i<;in uzun 
miiddettenberi idman ederek hamhkh 
ve bol nefesli bir halde bulunmalandtr. 

Galata&arayrn birinci golii 
Onuncu dakikada Galatasarayhlar 

N ecdete yaptlan sert bir §arj sayesinde 
bir serbest vuru§ kazand1lar. Ah§ topu 
F ener kalesinin online yollad1. Galata -
saraym ii~ uzun boylu orta muhacimi o -
rada topu aralanndan kaphrmad1lar. Ka
TJ§tkhk i~inde Biilendin bediiyi a§trtan 
hafif bir vuru§u galle neticelendi. 

Galata&arayrn ikinci golii 
Yirminci dakikada oyun c;ok seri bir 

eereyan takib ederken Galatasaraym or
tadan inki§af eden bir hiicumu F enerbah
<ye kalesi onlerinde sola ge<;ti. Danyalin 
k1sa bir si.iri.i§ yapttktan sonra yerden ~ek
tigi s1k1 bir §i.it Galatasaraya ikinci goli.i 
kazandtrdJ. 

Galata•araytn ii~iincii golii 
Be§ dakika sonra, diin birinci devrede 

enfes bir oyun oymyan Danyal, topu lb
tahime gec;irdi. ibrahimin F ener kalesine 
uzaktan <;ektigi §i.ite Bedii vaziyet ahrken 
Giindiiz Kthcm hafif bir dokunU§U topun 
seyrini degi§tirdi ve kaleci sagko§ede bek
lerken top sol ko§eden i.ic;i.incii de fa Fe
ner kalesint' girmi§ oldu. 

Devremn yan zamanmda F enerbah~e 
gibi kuvvetli bir tak1ma kar§t 3-0 hk bir 
nt'!tice elde tutan Galatasaraym oyun so
nunda ka~ gol atmt§ vaziyette olacagm1 
merak edenler, Sankirmtzl taktm oyun -
culannm birer birer kestldiklerini goriince 
neticeyi kestirmekte mi.i§kiilat c;ekmedi -

ler. 
Filhakika bir taraftan F ener takim1 

oyunculan bocalamaktan kurtulup ken -
dilerini toparlarken bir taraftan da Gala
tasaraym, antrenmanlanm <;oktan bJrak-
011§, oyunculannda yorgunluk alaimi ba§ 

gosterdi. 
Kadri, Riza, Bi.ilend ve Danyal hic;bir 

i~ yapamaz olmu§lardl. 
Birinci devre, F enerbahc;enin kendini 

toparlay1p i.istiiste hi.icuma gec;tigi bir an
da, Galatasaraym 3 - 0 lehine netice -

lendi. 
lkinci devre 

Bu devreye her iki tak1m da hayli de· 
gi§ik kadrolarla <;IktJlar. 

Calatasaray: Sa fa - Lutfi, F aruk-
1brahim, R1za, Salim - Danyal, Ha -
§irn. Gi.indi.iz Kthc. N ecdet, N ecdet. 

F enerbahc;e: N ecdet - Y a~ar, Fa -
ZJ! - Cevad, Angelidis, Mehmed Re
§ad- Niyazi, Nam1k, Ali R1za, Esad, 

f • 
ac1. 
Fenerlilerin tak1mlannda yaphklan ta

dilat muvaffakiyetli oldugu halde, Ga· 
latasaraym degi§ikliklerinde isabet gosteri
lememi§tir. Avni, oynad1g1 ilk devrede 
c;ok muvaffak oldugu i<;in ikinci devrede 
degi~tirilmesi Galatasarayhlann aleyhine 
olmu§tur. Avni, di.inkii ma<;ta eski gi.inle
rini hatJr!atmJ§ ve Safadan i.isti.in oldu
gunu gostermi~tir. Kadrinin yerine evve
la Yusufun, sonra Salimin oynattlmas1 
da iyi netice vermemi~tir. Sua vi, her Fe
ner ma~mda, haf hathnda daima muvaf
fak olduguna gore Kadrinin yerine o -
nun girmesi laz1m gelirdt. Daima merkez 
muhacim ve soli<; oymyan Necdetin de 
~agic; mevkiinde Biilendin yerini alma-

• iyi netice vermemi~tir. j 
Bu devrenin miihim bir k1sml Fener 

muhacim hath oyuncularile Calatasuay 

Fenerbah~enin 28 inci yrldoniimii bayrammdan bir inttba: 
Fenerli gene sporcular gefid resminde 

rniidafaasmdan Lutfi ile F arugun ve za- Sagdan bir F ener abm topu Galata- yiik bir spor varltgl gosterdigi i<;in de Fe-
man Zaman tbrahimin ~arpl§malarile saray kalesi online kadar getirdi. N acinin l'\eri tebrik ederiz. 

gec;ti. yerinde bir kafa vuru~u. Safay1 kontrpiye- Bo~kay Ankaragiiciinii yendi 
Oyunun bu cereyam takib etmesine bir de yakalad1. Boy Ieee F enerin iklnci go- A k ' 5 (A A ) lk' 

taraftan Galatasaray taklmmda yaln1z bir Iii oldu. n ara · · - I mac; yap -
ka~ oyuncunun i§e yarar bir halde kal - Oyunun son be§ dakikast sert bir su - mak iizere §ehrimize gelen Boc;kay ta -
mas! bir taraftan da Fenerbah<,:elilerin rette gec;ti. Hakem bu arada Galatasa _ ktml ikinci ve son mac;mt, Ankara birin
tRktmlarmda yapt1klan yerinde tadilat se- raydan Necdetle F enerden Cevad1 oyun- cisi Ankaragi.ici.i taktmile bugiin yapml§· 

beb oldu. dan c;tkardLBiraz sonra da oyun 3 - 2 hr. 
F enerbah~enin birinci golii Galatasaraym lehine neticelendi. Saha dune nazaran c;ok daha fazla ka-

Hakimiyeti ele alan F enerliler, Gala - • Diinkii oyunun ayni tak1ml ar arasmda labaltktt. T ribiinlerde sporcu vekilleri • 
tasaray kalesinin sol tarafmda hayli uzak bundan bir hayli sene evvel oynanan Ga- miz ve spar erkam yer almt~lardJ. 
ve zaviyeyi kijc;i.ik goren bir yerinde bir zi biisti.i mac;mdaki neticeye benzer bir Oyuna c;ok seri olarak ba&landJ. ilk 
1erbest vuru§ kazand1lar. Safanm iyi yer sonucr vermesine ramak kald1. 0 vakil, golii Ankaragi.icli.iler yaphlar. F akat 
tutup topu takib edememesi Esadm ora- b1rinci devrede F enerliler iic; go! atmt§lar, Boc;kay muhacimleri Gi.iciin bu goli.ine i

Ge~id resminden bir gor~.'IUf 
dan ~ektigi bir burun ~iiti.iniin galle neti- Galatasarayhlar da ikinci devrede ii~ gal 
celenmesine sebeb oldu. ile mukabele ederek rna~ 3 - 3 beraber -

On iic;i.inci.i dakikada yap1lan bu gol likle neticelenmi~ti. 
ile otuz ikinci dakikada atdan ikinci fener Y almz bu iki mac; arasmda bariz bir 
golii arasmdaki miiddet zarfmda kayde fark vardtr. 0 vakitki tak1mlann ikisi de 
eayan olarak hakemin bir hatasm1 zikret- nefesli idi. F enerbah<;elilerin birinci dev
meden ge~emiyecegiz. rede attJklari i.ic; gale Galatasarayhlar 

Galatasarayhlar soldan bir korner ka- a~~mlerile, e~erjilerile mukabele ederek 
zand1klan anda top, y a~arm uzun bir vu- musavat1 temme muvaffak olmu~lardt. 
ru~ile ofsayd vaziyetinde bekliyen Ali Diin ise Galatasarayl.tlar birinci dev -
Rtzaya gitti. Baz1 ofsayd vaz.iyetleri var- rede iic; gol att1ktan sonra yorularak 
dtr, oyuncu ofsayd vaziyetindedir, fakat yava~ yava~ ortadan silindiler, F enerli -
oyun cereyamm takib ettiginden bu va - ler de bundan sonra ~ah~malannda devam 
ziyet en fazla ·bir iki saniye surer ve on- ederek iki golliik bir netice aldtlar. 

dan sonra ofsayd alan oyuncu nizami bir Diinkii mac;ta yirmi iki oyuncu arasm
vaziyete ge~ebilir. Hakem bu anlarda da en iyisi LUtfi idi. Kendisi di.inkii o· 
her nas1lsa bunu goziinden ka~mrsa hi~ yunun beraberlikle ve hatta Galatasa -
bir §CY soylenemez. raym maglubiyetile neticelenmemesinde 

Fa kat dun Ali Rtza Lutfiden en a~ag1 ami! oldu. 
dort be• metro geride duruyordu ve of- Her iki tahmda yer alan milli tak1m 
&ayd vaziyeti, iki saniye degil hayli bir namzedi oyunculannda da sakatlanma
miiddet siirdi.i. Bunda bayrak sallam1yan mak icrin bariz bir <;ekingenlik goze c;ar -
yan hakeminin de hatas1 vard1r denilebi- p1yordu. F enerbahc;eden Y a~ar, Gala -
llTSe de, hakem seri bir muhakemeden son- tasaraydan da Saga<;tk Necdet bu husus-
ra derhal dogru bir karar verebilirdi. til bilhassa nazan dikkati celbettiler. 

Herneyse, di.idiigiin c;ahnmad!gml go- Son birkac; ciimlemizi de hakeme tah-
ren ofsayd va~iyetindeki Ali RJZa ile dort si' etmek istiyoruz. Mi.ihim say1 farklarile 
be§ metro gerisindeki Lutfi arasmda mi.it- maglub dii§en tabmlar, bilhassa bunlar 
hi§ bir yan~ ba§ladJ ve yan§I Lutfi ka - iyi taktmlardan olurlarsa, htr~mla§arak 
zandt, Ali Rtzaya dokunmadan arkadan biraz sert oynarlar. Hakemler, bu gibi 
yapt1g1 plonjonle topu kornere atarak Ga- hallerde biraz mi.isamahakar davranarak 
Ia ta~araym - hakemin dikkatsizligi yii - galib vaziyette olam daha §iddetli bir su
zi.inden - bir gol daha yemesine mani ol- rette cezalandmrlar. 

du. Diin Ahmed Adem de boyle hareket 
F enerbah~enin ikinci golii etti. Fa kat bu miisamahas1m so nunda, 

Fenerbahr;eliler miitemadi <;ah§malan- suiistimal ederek adeta hak517ltk yapll. 
nm ve bakimiyetlerinin ikinci semeresm1 Diinkii ma~1 kazand1g1 i~in Galasara-
otuz ikinci dakikada gordiiler. y1, 28 inci ytldoniimlerini kutlularken bii· 

Calatasarayrn ikinci golii ifte boyle oldv 

ki galle mukabelede gecikmediler. Dev

re sonlarma kadar 2-1 maglub vaziyette 
olan Gi.icliilerin seri bir akm1 galle neti
celenerek, devre 2-2 berabere bitti. 

Gi.icliiler ikinci devrede ri.izgara kar~t 
oynamalarma ragmen, devre sonuna ka
dar gol yememi~ler, fakat gal de yapama
mt~lardt. 

Bocrkay muhacimlcri bu devre sonun
da giizel bir akmla galibiyet say1lanm 
kaydetmider ve oyun 3-2 B~kay1n ga
libiyetile neticelenmi~ti r. 

Boka miiaaba kal r 

Olimpiyad sec;melerine esas olmalc ii
zere tertib edilen boks mac;larma di.in Ga

latasaray kuli.ibiinde ba~lanmi§ttr. 

Miisabakalarda Tiirk Spor Kurumu 
Reisi General Ali Hikmet ve Atletizm 
F ederasyonu Reisi Vildan A§ir de bu

lunmu§tur. Diinki.i mi.isabakalam galible
ri ~unlardtr: 

Horoz stklette Mehmed ve Co~kun, 
yan orta stklette Biiyiik 1smail, sinek stk-

Galatasaray rn ii fiincii golii olurken 
[ikinci devrede hava bulutlu oldugu ve 

karardtgJ ic;in Fenerin yapt1g1 gollerin res
mi ahnamami§tJr.J 

Jette Cihad, ti.iy s1klette Kiic;i.ik fsmail, 
hafif stklette Ali, Nazar ve Semsi. 

Miisabakalara bu ak~am da Galata· 
saray kuli.ibi.inde devam edielerek kat'i 
netice almacakhr. 

Yugoslavya tak1m1 cumaya 
geliyor 

Milli futbol tabmJmlzla kaq1la§mak 
iizere davl't edilen Yugoslavya milli ta
ktmt oyunculan oniimi.izdeki cuma giinii 
§ehrimize gelmi~ olacakhr. 

Dost Yugoslav milletinin futbolcula -
rile cumartesi ve pazar gi.inleri iki kar§I

la§ma yaptlacakhr. Cumartesi giini.i ls -
tanbul - Belgrad veya istanbul - Zagreb 
temsili ma<;I yaptlacak, pazar giinii de 

Tiirkiye - Yugoslavya milli taktmlan 

kar~Ila§acakllr. 
Bu mac;lan Macaristanm beynelmilel 

hakemlerinden Klaynu idare edecektir. 

Top mecmuaslnln bugiinkii 
say1s1 

Top mecmuasmm bugiinki.i niishas1, 
di.in yapdan F enerbahc;e-Galatasaray ma
crmm biiti.in tafsilatt ve yaptlan gollerin 
krobi ve Ankaradaki ma<;larla Avrupa 
havadi~lerine aid tafsilat ve resimlerle 
<;1km1§1lr. 
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I Gazeteciler diin u~tular 
Havayollari idaresi gazeteciler i~in 

hususi bir u~u' tertib etti 
Ha va nakliyabna . 
iizerine 11 vilayet 

giinden gune artan ragbet 
arastnda seferler yapdacak 

Dun ga%etecileri u~uran Havayollan tayyaresi 

Devlet tiavayollan diin istanbul ga -
7.~tecileri ic;in bir uc;u§ tertib etmi§ ve 
bm;ok arkada~lanmlZl istanbul iizerin
de gezdirmi§tir. 

Bu uc;u§larda bulunan bir arkada§t -
mtz intibalanm §Oyle anlatJyor: 

c- Bu sene garib bir tesadiifle her 
pazar gi.inii oldugu gibi diin de havamn 
pek yagmurlu olu§u adeta cammt stkt
yordu. Acaba uc;u~ olacak mt? Akhm • 
da hep bu. Fakat hava belki de ac;tve -
ri.:, i.imidile Ye~ilkoye kadar gitmegi 
gaze aldtm. 

Trenden indigim vakit, bi.itlin gaze -
telere mensub arkada§lan, o strada san
ki olanea hlZlm tecriibeye kalki§mtll gi
bi yagan yagmurdan, istasyonun sac;ak
lan altma s1gmmt~ buldum. 

Hemen hepsinin yi.iziinde acaba u~a
bilecek miyiz, endi§esi okunuyordu. 

Bir mi..iddet sonra yagmur §Oyle biraz 
diner gibi oldu. Meydana gitmege ka -
rar verdik. Ben, bundan evvel, gazeteci 
a<;tkgozliiligile her ftrsattan istifade e
derek bir~ok defalar uc;mu~tum. Ben -
den ba§ak bir arkada§ daha birkac; ke
re uc;mu~. Yolda bahis, pek tabii olarak 
u<;u§lardan ac;tldt. Biz, evvelce u<;u§ 
yapml§ iki arkada§ heniiz hi<; tayyareye 
binmemi§, meslekta§lanmtzm yamnda 
kendimizi hirer hava kahramam sana -
rak bobiirleniyor ve onlara izahat ve
riyorduk. 

Bir arkada§ sordu: 
- Ben korkmam amma dedi, asabtm 

bozuk. Acaba bir aksi.iUmel yapar m1? 
m u havada u rna p i o -

masa gerek. 
<;amurlu, bic;imsiz, ini§, yoku§ bir 

yoldan bir miiddet yiiriiyerek Hava -
yollan binasma vardtk. 

Devlet Havayollan umumi miidiirii 
:;?evket: 

- Gazetecilerin §anst yok, dedi. Ha -
va pek fena. Fakat, sizi mutlaka uc;ura
cagtz. Biz tayyarelerimizden eminiz. 

Cesareti yerinde, fakat asabt bozuk 
arkada§tmi7.m yiizi.inde bizden sakla -
mak istedigi bir endi§e belirdi. Fakat 
o s1rada bir motor giiriiltiisii kulaklan -
mtzt doldurdu. Biiti.in gozler meydana 
c;evrildi. idare erkanmdan bir zat iza
hat verdi. 

- Yolcu ve posta tayyaresi, Ankara
ya sefere kalk1yor. 

Biraz otede orta ya~h bir zat 
bir iki ki11eye veda ederek tay -
yareye hindi. Meydanda gazete pa • 
ketleri gi:iziime ili~ti. Bir hamal koca -
man bir cCumhuriyet. tomanm tayya
reye ihtimamla yerle§tirdi. Diger yol
cular da yerlerini almi~lardt. Uc;ak, bir 
iki dakika sonra havalandt ve gozden 
kayboldu. 

Stra bize gelmi§ti. 1kinci bir tayyare 
hangardan c;tkarak bulundugumuz bi -
nanm online geldi. Biz yedi arkada~ttk. 
Bizden ba~ak dort kadm da· vardt. Tay
yerelerde yalmz altt ki§ilik oldugu i~in 
iki sefer yaptlmast kararla~tmldt. 

Herkesin ismini yazarak bir s1ra yap
ffil§lardt. ~iz, alb arkada§ ilk olarak u
c;acakhk. Asabt bozuk arkada§Imtz di:irt 
kadmla ikinci sefere kalrnJ§h. 

Biz altt arkada§ Devlet Havayollan -
nm 1ngiltereden yeni ald1g1 De Havi -
land tayyarelerinden birine bindik. 

Oturacak yerlerinin rahathgt, i<;inin 
hava tertibah ve ferahhgile bu makine 
insana tam bir itimad telkin ediyor. 
Birkac; saniye sonra tayyaremiz hare -
kete geldi. ~imdi, tstanbulun her tara
fmda meb7.Ulen mevcud pek kotii yo! -
lardan birinde, liiks bir otomobille gi
diyormu§ gibi, iki tarafa yalpa vura vu
ra, bata c;tka riizgara kar~1 ilerliyoruz. 
Pek a7. sonra birdenbire adamak1lh ra
hatladtk. Sallantl ve yalpa kalmadt. 
Tayyaremiz yava§ yava§ siiliin gibi yiik 
seliyor ve ilerliyoruz. 

Pek az sonra, mesafenin manast kal
madJ. Sag taraftan bakarak Adalara 
geldik derken, soldan <;amhcay1 gorii -
yor ve biraz sonra onu da geride btra
karak Bogazm Karadenize ac;tlan kapt
smt seyrediyoruz. 

istanbulun, igribilgrii, dar, bozuk kal 
dmmh yollarmda otomobille yol al -
maktan, havada uc;mak daha rahat, c;ok 
daha emin ve <;ok daha az tehlikeli ... 

Kahil olsa da istanbulda tramvayla 
veya otomobille gidip geldigimiz yer -
!ere ta:vyare ilP gidip gelsek, emin olun 
c;ok daha az kaza olur, !JOk daha rahat 
ederiz. 

15 - 20 dakika ic;inde htanbulun he • 
men dort bucagmt ku.!lbaki~l gi:iriidiik • 
ten sonra gene Ye~ilki:iy Hava meyda • 
n~mn ye~il <;imenleri i..izerine bir ku§ gi· 
b1 konduk. Tayyaremizin tekerlekleri 
yere deger degmez, havadaki rahat! • 
m1z kalmad1. Gene istanbul sokaklann• 
da gibiyiz. 

Bizden sonra geriye kalan arkada~1 -
mtzla dort bayan uc;tular. 15 - 20 dakfka 
sonra onlar da dondiiler. 

Arkada§lffilZIU asabt pek bozulmui? o
l~ca k ki benzeri kir£'<; kesilmi§ti. La· 
hie baiilad1. 0 teminat veriyordu: 

- Kat'iyyen korkmad1m. Yalmz asa· 
btm bozuldu. Bir ~ey yak. 

Beraber uc;an kadmlardan biri; gii 
lerek anlahyordu: 

- Gazeteci bay: ci§te Galata kule • 
sine geldik, dedi. Vc di.i§en ba§ml tay· 
yarenin camma dayad1.~ 

Arkada§Imtz soguk terler di:ikerek 
gi.ilmEtge c;ah§tyordu. 

*** U<;u§lar bittikten sonra Devlet Hava-
yollan Umumi miidiirii ~evketle gorii§· 
tiik. Bize idarenin faaliyeti haklonda 
~u mtihim izahatl verdi: 

c- Hava nakliyatma olan ragbet 
giinden giine artmaktadtr. 11 vilayet a· 
rasmda hava seferleri yaptlmast takar· 
riir etmi!)tir. Bunlar Ankara, istanbul, 
hmir, Adana, Erzurum, Divarbekir, 
Kayseri, Samsun, Antalya, Edirne ve 
S•vas Vilayetleridir. 

B ural t·d& b v l .. r•- "'-" 

derek bize vermeleri ic;in vilayetlere 
yaptlgtmJZ mi.iracaatlerin hepsine mils
bet cevablar gelmi§tir. 

ilk i§ olarak izmir tayyare seferleri· 
nin temini i<;in c;ah§maktaytz. 

Vilayetle Belediyenin gosterdigi bii· 
yiik a15.ka sayesinde Halkapmarda 
geni§ bir sahanm satm almmasma 
karar verildi. Yakmda istimlaki temin 
edilerek u<;u~a miisaid bir hale getiril~ 
cektir. Seferlerin ba~lamas1 bir haf· 
ta meselesi haline gclmi~tir. 

istanbulda da, §ehre daha yakm ol • 
mast ic;in Mecidiye ki:iyiinde bir mey • 
dan viicude getirilecektir. 

Bu 11 vilayette hava seferleri vi..icude 
getirmek i<;in iic; senelik bir program 
ha7.Irlanmi§br. Bu programa gore 14 ki· 
~ilik 10 tane yolcu tayyaresi, 4 tane sth• 
hiye ve 4 tane de taksi tayyaresi alma • 
cakhr. Taksi tayyarclcri ki.i!Jiik olacak 
ve istenildi[F giin ve saatte kiralana • 
bilecektir. 

Bu tayyareler geldikten sonra hava 
yollanmtz Adanadan Suriyeye ve Di • 
yarbekirden de Irak ve !rana kadar u• 
zattlacakbr. 

istanbulla Ankara arsmda hava se • 
ferleri ba§ltyah heniiz 40 giin oldugu 
halde tayyarelerimiz 500 den fazla yol· 
cu ta!?JIDieylardir. Bundan ba§ka 1000 ki· 
§iden fazla balk ta tenezziih uc;u§larma 
i§tirak etmi§tir. 

Diinyada en ucuz hava seferleri Tiir
kiyede ihdas edilmi§tir. <;iinkii ba~ka 
memleketlerde kilometro ba§ma bizirn 
para ile 10 - 20 kuru§ almmaktadtr. 

Bizde ise kilometre ba§tna be§ kuru~ 
hesab edilmektedir. idare, bu vaziyet 
ka1;~1smda hie; kflr etmemektedir ve 
hatta sene sonunda ac;tgJmtz yiizde yet• 
mi~i bulacakbr. Bunu hiikumet odeye • 
cekUr. Maamafih diinyanm hic;bir tara· 
fmda havayollan kar btrakmaz. Bazt 
memleketlerde hiikumet, hava seferle· 
rinin a<;1gm1 yiizde doksana kadar i:id~ 
mektedir. 

!darcmiz, hava yolcularma bir ko1ay· 
hk olmak i..izere Ankarada Ta~ Handa 
ve istanbulda Galatada hirer bilet sa • 
tl§ ~ubesi ac;maga karar vermi§tir. Btl 
satl~ §Ubelerimiz bu <;ar~amba giini..in • 
den itibaren faaliyete ge~ecek1erdir.• 

Havayollan Umumi miidiiri.i bir ara· 
hk bana dedi ki: 

c- Yaztlanm seve seve okudugurtl 
Abidin Daver bir giin cyeni yolcu tay • 
yarelerimi7.c konan baz1 harflerden mii 
rekkeb isimlerin yerine, kahraman §e • 
hid tayyarecilerimizin adlan konuisa 
dah a iyi olmaz mtydt?. diye bir yaZl 
yazd1. 

Mevcud tayyare1erimi7.deki harflet 
hirer isim dcgildir. Bunlar, tayyareni!l 
beynelmilcl telsiz i§arctidir. Bunda!l 
sonra alacaglmiz daha biiyiik tayyare • 
lerde Abidin Daverin bu gi.izel arzusu ~ 
nu ·erine getirmegP <;ah1;acai:(1z.• 

RO$TO SEZGINOGLU 
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Alman gaze~eleri. Ce
nevreye hiicum ediyorlar 

OKUYUCULARIMIZ 

-·--Diyor ki 
iskenderiye seferleri 

ihya edilmelidir 

Nasreddin Hocan1n 

karanJtk kasabas1 

Yalntz 
67 

kalan Danzigin arkas1nda 
milyonluk Almanya var! 

iskenderiye seferlerinin kaldmlma-

Ak,ehir elektrige kavu~
tu, imar ediliyor 

lBa§taratz 1 !net sal:.tfedel l Bir lngiliz gazetesinin 
rinci toplantida, G~e~~e~.' Leip:i

1
g G::~ . verdigi maliimat 

51 uzerine zaman zaman bir~ok ~ikayet 
mektublan almaktay1z. Bu mektublarm 
ekserisi M1s1rh karde§lerimizden gel -
mektcdir. Yaz aylanm get;irmek i.izere 
memleketimize gelen Mlsirhlar, bu se -

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Konyanm en giizel ve en mamur kazas1 
Ak§ehirdir. Orta Anadoluda Ak9ehir a
vannda ikinci bir kasaba yoktur. Boy
le oldugu halde bu giizel kasabamtz §im 
diye kadar planh ~al11,;madan, program
h imar faaliyetlerinden mahrum bu -
lunuyordu. 

daki Alman kruvazorunun ~~~ gf k Daily Heraddan: «Serbest ~ehir» ad1 
mm ziyareti esnasmda ~ii.~ansmm. ek .a- veri! en ve . Milletler Cemiyeti kontrolu 
lade komiser M. Lesten z:r;ret ~~k~ ~s· altmda idare edilen Danzigin ani bir bas
temesi yiiziinden .;1kan ha 1kse . a m a. ktnla naziler tarafmdan zaptedilecegi 
serbest §ehir senatosunun no taJ nazan - hakkmda di.in gerek Londra, gerekse Ce-

yahati Turk vapurlarile yapmak iste -
diklerinden, M1s1r seferlerinin kaldml
mas1 en ziyade bunlan miiteessir et -
mi§tir. 

m ~erheylemi~tir. k b I . . nevrede deveran eden §ayialar derin en-

Bu mesele hakkmda MlSlrdan gelen 
bir vatanda§1m1zdan dun de yeni bir 
mektub aldtk. Bunu aynen ne§redi -

Bugii.n Ak§ehirde programla ve i<; -
ten !;ah~an bir Belediye heyeti vardtr. 
Bu belediye heyeti ilk i§ olarak kasa -
baya terkibi itibarile ~ok iyi ve tama -
mile fenni yollardan, fenni vesaitle bir 
i<;me suyu getirmi~. elektrik tesisah 
yapml~hr. 

M. Greiser, serbest ~~h~e a u ettm- di~e uyandirmi~tJr. 
len hususi reiim meselesmi mevzuu bah- Milletler Cemiyeti tarafmdan tayin e-
sederek demi§tir ki: . dilen Danzig komiseri Mr. Sean Lester 

«-Danzigi Alman vatanmdan ne diye vaziyeti §ahsan Mr. Eden ve Lehistan 
ay1rd1lar? Ben burada.. ~ukad~era~~m Hariciye N azm miralay Becke izah et -
ilinihaye Milletle~ Cemiyebn~ bagh gar- mek i.izere dun gece, ge~ vakit Cenevreye 
mekten usanmi~ bm~~rl~ ve bmlerle AI.- muvasalat etmi§tir. 

aa namma soz. soyluyorum. Danzig Bir kruvazoriin ziyareti 
~vrupada daimi b~r hastahk. vesilesi. ol- Danzigdeki vahiin vaziyet muhakkak 
mu~tur. Eger Danzl~ meselesJ hailediie - surette Miiietler Cemiyeti toplanblarmm 
bilmi~se, bu, M. Hitlerle Mare~al PJI- ruznamesine konarak fevkalade mlista • 
sudskinin, Al~a~larla .. Polon~ahlartn, eel bir mesele olarak miizakere edile -
fevkalade kom1senn mudahalesJ olmak- cektir. 

s1zm, dogrudan dogruya anla§malan sa- Almanlarm Leipsig kruvazori.iniin 

yesindedir.» Danzigi ziyareti esnasmda, gemi kuman· 
Bundan sonra, M. Greiser, Danzigin dam tarafmdan fevkalade komisere kar

iic y1idanberidir .bir nasyonal - sosyalist §I ahnan tavtr ve hareket iizerine buhran 
ekseriyetine n:ahk ~ulu~d~gu~~ ve. Ia- son had~ine vas1l olmu~ addedilebilir. 
kin, demokrasJ ~rens1plenm . go~etmiye.n Danz1gdeki Nazilerin lideri Herr 
Lesterin. ekalhyet~: .. ek~enye~J . tedhi§ T o~st~r de Mr. Lestere: «Danzigde is
etmek firsa!Im verd1gmt soylemi§hr. temlmJYen adam ve bi.itiin karga~ahkla-

M. Greiser, bundan ba§ka, M. Les- rm kaynag1 sizsiniz>> gibi ciimleler sarfe-

t . harekatt hakktnda halkm ne dii - derek mumaileyhi alenen tahkir etmi~tir. 
enn I k · · B I ·1~ d iindiigiinii an ama J~m umumi araya un ara 1 aveten Alman matbuatm a 

§ "racaat etmege haz1r bulundugunu ila· Milletler Cemiyeti komiseri aleyhine inti
mu etmi~: «Fa kat, demi~tir, en iyisi, Mil- ~ar eden bir siirii tefevviihat ta mevzuu
;~tler Cemiyetinin, . Danzig iizerindeki bahstir. 
kontrol hakkm1, btr fevkalade komiser 
tavsitine liizum gormeksizin dogrudan 

M. Hitlerin hararr 

dogruya kullanmastdJr.» 
Bu beyanatt dinledikten sonra, Asam

blenin. ftalyan - Habe§ meselesini neti • 
celendirmesine meydan vermek i~in, top
Jan!! saati yirmiyi yirmi ge~;eye tehir o
]unmu§tur. 

Cenevre 5 (A.A.) - Konsey, Dan
zig hadiselerini tahkikle gelecek i~tima
da buna dair bir rapor vermek vazifesini 
Polonya hiikumetine tahmil eylemi§tir. 

N azilerin bu vaziyetleri, ge~en kanu
nusanide Mr. Lester ile te~riki mesai 
hususundaki vaidlerine tamamile muhalif
tir. Vaziyette has1! alan degi§iklikler ba
Zl mehafilce Hitlerin ikinci bir darbe o
larak Danzigi istihdaf etmekte oldugu -
na bir i~aret tel~kki edilmektedir. Bir~ok 
~eyler miralay Beck tarafmdan almacak 
vaziyete bagltd1r. 

yoruz: 
cHer sene yaz mevsimini istanbul~a 

ge~irmek i.izere maytsm on ~e§inde Is· 
k~deriyeden Turk vapurlanle istan -
bula gelirdim. Bu sene postanm kald1 -
nld1gm1 anlad1k; t;ok miiteessir olduk 
Acentaya mutacaat ~derek p~stalarm 
ba§laylp ba§lam1yacagmi :ordu~~mu~ -
da, pek yakmda ba§hyacagml soyled1 -
ler. Haziran geldi, gene postalarm ba§
ladlgma dair hi~bir ilan gormcdik ve 
ba§hyamtyacagm1 da gazetele~de oku
duk. Romanya vapurlarile Ista~bula 
gelmege mecbur olduk. V~purda birt;ok 
yolcular bu gcmilerden, bilha~sa yemek 
ve servislerden §ikayet etmege ba§la -
d1lar. Tabii ben de bu §ikayetlere i§ti -
rak ettim. Soz, Tiirkiyemizin vapurlar~
na intikal etti. Yolcular meyanmda b1r 
gok ecnebi de bulunuyordu. Bunlar da 
bizim gibi bu vapurlardan §ikayet etti
ler. Turk vapurlarmda yapmi§ olduk -
lan seyahatten ve gemilerimizdeki i~ -
tizamdan pek memnun olduklanm soy
liyerek lehimize olarak bir~ok ac1 ha -
kikatlerde bulundular. Bu vaziyet kar
~lSmda soyliyecek bir kelime bulama -
d1m. istanbula gelir gelmez bu hususta 
az ~ok tahkikat yaphm. Edinmi§ oldu -
gum malumah aynen size de bildirmegi 
bir vazife borcu bilerek yaz1yorum. 

AltJ, yedi senedenberi iskenderiye 
postasmt gerek Seyrisefain idaresi, ge
rek Denizyollan i§letmesi kar, • ziyan 
son zamana kadar biiti.in fcdakarhkla
rile idame ettirerck tam ziyans1z bir 
vaziyete geldigi zaman her ne sebeb -
dense postayt kaldtrdtlar. On, on be§ 
glin zarfmda yapml§ oldugum tetkik -
lerden anladtgima gore, postalarm t;a
lt§tmlmamasma iit; sebeb gosterilmek
tedir. Bunlar1 da a§agtda bildiriyorum: 

1 - Postalarm ziyan etmesi. 
2 - Gemilerin eski olmas1 ve yolda 

her hangi bir kaza olmak ihtimali. 
3- Vapur azhg1. ,. 

M. Greiser tekrar ayaga kalkm1~ ve 
kendisinin, yalmz Danzig ahalisi nami
na d gil , fakat Mill.etler Cemiyetinde a
~ilane bir karar bekliyen biitiin Alman 
milleti namma soylemekte oldugunu be

Lehistanm Danzigde Milletler Ce -
miyeti idaresini ibka hususunda yard1m 
edecegine dair kat'i beyanatta bulundu
gu takdirde miralay Beckin tehdidleri 
bertaraf etme~e muv~ffak olacagma ina

A - Postalar ziyan ediyol" diye kal -
1 d1rmak dogru degildir. <;iinkii burada mlabl ir. 

Milletler Cemiyeti Birligi diin 
~am ~u beyanatta bulunmu~tur: 

ak - Denizyollan ziyan ediyor diye posta 
kald1nlamaz. Evet, Denizyollan bclki 
2:iyan ediyor. Yalmz Denizyollarmm zi
yam gozoniinde tutulmamahd1r. Deniz
yollan belki scnede elli, altml!,l bin lira 
siyan ediyor; fakat i:ibiir taraftan mem
leket iki yii.z, ii<; yiiz bin lira zarar e -
diyor. Daha esash dii§ii.nmek laz1m ge
lirse paha bi<;ilmiyecek derecede Tiirk 
bayragt ziyan ediyor. Tiirk bayragmm 

yan etmi~tir. 

Gizli toplantrda verilen karar 
Cenevre 5 (A.A.) - K<;>ns~~· gizli 

bir toplanhda, bir F rans1z, lngii.~z .v~ 
bir Portekizli azadan miirek~eb u~ .k~§I· 
lik bir komitenin Danzig hadJsel~nm m
celeme isinde Polonya hiikumetme yar
dim etmesini kararla~tiTmt~!lr. 

<<- Nazi hiikumeti, fevkalade komi
serin otoritesine kar~t tecavi.izlerine de • 
vam ettigi takdirde, mumaileyh i.;in Le -
histan askerlerinin yard1mma mi.iracaat 
etmekten ba~ka taTZJ hareket kalm1ya -
cak!ir. Boyle bir vaziyetten dogacak a -
vahbm ise, nerelere miincer olacagmt 
tahmin imkansJZdtr.» 

Babk ka vanozu i~inde bir yiizme ~ampiyonu 

yukseklerde dalgalanmas1 i<;in milyon
larca lira ve binlerce vatan evlad1 feda 
edilmi§tir ve edilmektedir. Halbuki bu
giin bir, iki ecnebi limanmda yii.ksek 
§erefile dalgalanacak olan bayragtmJzm 
ugruna feda edilecek olan elli, altm.l§ 
bin lira t;ok degildir. Bundan ba§ka ~u~
kiyemizin ihracat mallanm giinii. gunu
ne Yunanistan ve Afrika k1t'asma. hat
ta Amerika ve Japonya i<;in aktarma -
!an muntazaman daha ucuz fi •larla 
gemilerimizle naklediyorduk. Bug · n bu 
mallanm1zi gayrimuntazam ecnebi va
purlarile ik~ misli iicretle gondermege 
mecbur kahyoruz. Bu yuzden hem tilc
carlanmrz zarar goriiyor, ayni zamap. -
da da paramrzr ecnebi vapurlarma ve -
riyoruz. Bu kadar ziyan elli, altmt§ bin 
lira ile kat§lla§hnhrsa Dcnizyollarmm 
ziyam hi~ kalmaz m1? 

B - Gemilerimiz eskidir. Fakat posta 
yapmtya elveri§lidir, zannederim. <;iin-

1 kii iskenderiye yolundan daha uzak a
lan Hopaya kadar ayni gemilerle kendi 
vatanda§lanmtzt ve e§yayi ticariyemi -
zi naklediyoruz. Eger bu gemiler is -
kenderiye postasm1 yapm1ya muktedir 
degilse, bu kadar vatan evl<ldm1 ve bin
terce lirahk e§yayi ticariyemizi neye Resmini gordiigiini.iz gene kiz Ame- bi.iyi.ik mi.i yap1ld1? Hayir, bunlarm hic;

rika yi.izme §ampiyonlarmdan Anne biri degil. Bu resim, bir fotograf oyunu
Lynchtir. Fakat ~c~?a . b~ Mis f--nne dur. Ayni cam iizerine evvela Mis An
a kadar kiic;iik mudur k1 b1r bahk J{ava- ne'in sonra da kavanozun resmi meha • 
nozu ic;ine girdi? Y ~ksa. b~ ~avanoz s,rf retle 'c;ekilmi§ ve fotograf bu ~ekle girmi§-
onun ic;mde yi.izebdmesJ 11YID o derecc tir. .-
•································································•••••••••••••••••••••••••••••••••••············ .. ·····••• 

Ahlakstz papazlar mahkum oldu 
---"] 

bu gemilere yi.ikliiyoruz. 
C - Son zamana kadar !skendcriye 

postastm izmir ve Ege vapurlan her 
hafta muntazaman yapmakta iken ken
di sulanmtzda kabotajt Denizyollarile 
Vapurculuk §irketi yaptyordu. l;)imdi 
Vapurculuk §irketinin biitiin vapurlan 
Dcnizyollarma devrt>dilmi§ oldugu hal
de, kabotajm temini giit;le§mi§tir. Acaba 
buna sebeb nedir? Bu gemilerden hit; 
biri kadro harici edilmedi; yalmz bir 
lncbolu vapuru batt1. Buna kar§thk ta 

• Nasreddin Hocanm karanhk kasaba
si, bugun 1~1klar i<;inde pml pml yanan 
bir §ehirdir. · 

Konya - Afyon yolunun Ak9ehir ka
sabasmdan gec;en ktsmma parke do~e -
tilmi§tir. Irmak kenanmn kanal i§leri, 
caddelere ba§tan sonuna kadar ve kar
~thkh agar; dikilmesi, N asreddin Hoca 
mezannm duvar tamiri, §ehrin harita -
smm almmast da bitirilmi§tir. $imdi 
~ehidler amdmm yap1Imasile ugra§th
yor. Yakmda bir de §ehir miitehasslSl 
miihendis getirtilerek kasabanm miis -
takbel plfmt yaptmlacak ve ondan son
ra csaslt in§aata miisaade edilecektir. 

Kasab, sebze, bakkal diikkanlan ka· 
milen camlatJlmr§l ve a<;tkta sahlan ye
necek madde kalmamt~tlr. Fenni ve 
s1hhi §artlarl haiz olmryan dokuz kah -
vehane kapatilmi§ ve kasabada iki kii
tiibhane tcsis olunmu§tur. 

Ak§ehir Belediyesi, ornek bir beledi
ye halinde t;ah§Iyor ve <;ah§malarmm 
sonunu halka gosteriyor. Kasabamn 
gok temiz ve konforlii miikemmel bir 
sinema binasm1 da Belediyenin yiiziinii 
agartan ciddi cscrler arasmda saymak 
laz1rnd1r. ------
Amerikab bir kadtn atlet 
Olimpiyada haztrlantyor 

Olimpiyadlarda Amcrika atletleri~in 
yi.izi.ini.i agartacag1 timid edilen §ahst -
yetlerden Mis Alice Arden atlama tec
rubelcri yapryor. Bu Amerikan kadm 
~ampiyonu 1,58 yiiksckliginden atla -
maktadn· ki buna birgok Avrupah ka -
dm §ampiyonlar muvaffak olam_amak .
tadtrlar. •Yukanki dort poz res1m M1s 
Ardenin bu allamalan son derecede zari 
fane yaptrgm1 ve hareket111i~ e_n so -
nunda bile ~evikliginden h1gb1r §CY 

kaybctmedi .gini gostermekted1r. 
bazt sulardan postalar eksildi. N etice •••••••••••••,..,.••• 
bugiinki.i vaziyette hi<; olmazsa on be§ 

Almanyada Koblcntz cinayet mah -
kemesinde Fransisken papaz tarikati -
nin 200 azast aleyhinde birkag hafta -
danberi muhakeme cereyan cdiyor. 
Bunlar yekdigerine ve ·a ba~kalarma 
gayriahiaki muamelede bulunmakla 
maznundurlar. Bircoklan simdiden u -

zun miiddetlerle hapse, yahut kiirege 
mahkum edilmi§tir. Resimleri yukan -
da bulunan papazlardan $chulenberg 
altt sene kiirege, Steinhoff sekiz sene 
kiirege ve W ansort dort sene kiirege 
mahku edilmistir. I · 

giinde bir defa iskenderiye postasm1 
yapacak elde mevcud gemi vardrr, zan
nederim. 

Her ne pahasma olursa olsun Turk 
bayragmm Yunanistan ve :iskenderiye 
limanlannda dalgalanmast ve oralarda 
Tiirkiyenin varhgmt gostermek laz1m -
dtr. Bunun i<;in Denizyollan on be~ giin
de bir gemi kaldmnak suretile sened~ 
24 seferde elli, altml§ bin lira bir zarar 
yaparsa t;ok degildir. 

Taksimde Straselvi!erde 46 numarada 
misafi1'eten mukim 

SAID NURI 

Yeni <;Jktl 

<;I(:ERON 
Hitabetile biitiin eski Roma ta· 

rihini parlatan <;it;eronun bu ._ter: 
ci.imei hali o zamanlarm en yuk -
sck tarih~isi Pliitark tarafmdan 
yaz!lmJ§tl. Haydar Rifatm kalemi
le dilimize r;cvrilmi~tir. 40 kurU§. 

Dr. A. KATJEL 
( A. K U T I E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

I 
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Ha I k siitunu 
'3andtrmada kuduz 
kopekler ~ogalmJt 

Bandtrmamn E:iinclk nahiyeslne tab! 
Kiilifli koyiinden Ismail, Kastm, Osman 
imzalarlle aldi~tmlz mektubda. deni4yt~r 
kl: •Bandirma havallsinde kuduz kop.::k • 
lerin sayisJ artti. On giinoe iict kuduz; ko
pek muhtelif koyliilere saldirara.k LSirdtlar 
ve tam 1~ zamamnda tedavi a!t1na almma. 
larma &ebeb oldular. 

Bundr-n bir miid'.let evve! koylere veri. 
len koPf'k zehlrleme emrinin tatblklnl alt
kadar makamlardan istlrham ederlz.,. 

Milli lkttsad ve T asarruf 
Cemiyetinden bir Clilek 

Kartal kazasmm Samandra nah1yeslne 
bagll Sangazl kiiyiinden Mustafa imzaslle 
aldlglmiz blr mektubda denlllyor kl: cTilrk 
koyliisiinun Milli iktLSad ve Tasa.rruf ce.. 
mlyetlnden blr lstelti var. Tasarruf hafta
smda b!lhassa kahvelerde ve evlerde <;ay 
yerine fmd1k, iizlim, lncir ve saire glbl mil
li mahsullerimlzln kullamlma.st l<;ln rek -
lamlar yap1l!yor. Bu ~ok giizel. Fakat bii
tiin meyvalar ancak mevzii ve mmt<tkavi 
yerlerln miistahs1llerlne yar1yor. Uziim ve 
inclr Ege, fmd1k Karadenlzin blr k1~m1, 
portakal cenub Anadolusu meyvalarJdlr. 

Halbuki Tiirkiyede silt her yerde, her 
~ehir clvanndaki koylerde bol bol vard1r 
iktlsad ve Tasarruf Cemlyeti tertib ettlgl 
haftanm propaganda reklamlarmda yurd· 
da~larimJza kahve ve t;ay yerlne slit lr;lnlz 
dlye de o{:iidler verlrse biitiin Tiirk koylii
sii b1mdan miistefld olur, zannmday1m.) 

Eminonii Kaymakamhgmm 
nazart dikkatine 

istanbulda Ballkpazannda Ta~Jlar cad. 
des! 315 numarada A. Kuntcr lmzaslle al
dJgimlz mektubda denlllyor kl: cHafta ta
tlll kanununda cumartesl ii~leden sonra 
at;Ik kalabileeelt tlcarethaneler tasrlh e -
dllml~t!r. Bunlar halkin gtinliik l}avayici 
zaruriyesinl perakende satan ticarethane. 
lerdir. 

Halbuki Emini:inii Ballkpazar caddes!n -
de zahire. bakkallye ve kagtdcJ tablr edt
len dukklnlar toptan sat1' yerlerl olduk
lan halde a~1k bulunmaktad!l'lar Em!ni:inU 
kaymakamhgmm bu husust.a dlkkat nazar
larml ctekmenlz! dUer, saygtlanmi suna -

tki talebenin dileii 
Kanhca, KOrfez caddes!nde 3 nume.rad 

oturan All Ba.llh setmenotlu lmzasllt al 
d!gJmJz mektubda denlllyor ki: ~Ben v 
benim g!bl b!rc;ok k1~1ler Maa.rlf Vek!leti 
nin emrile lt.o;e har!c!nden lmtlha.na. glr 
ceilz. Yalmz diplomalaruntzJ alabllmelt ic;l 
asker! ehllyetname de tsted!klerlnden 4hn 
<il b!zt Pendlktek1 Universite kampma nl 
harl olarak t~tlrake mecbur edlyorlar. 

Ben Kanhcada, arkadR.4tn biri Sar1yer 
de, dlter b1rl de Bak1rkoyde oturmaktayl 
Meveud .seyriiseter tar!telerl b!zlm her s 
bah saat sekizde orada bulunmamtzt 1m 
klns1z k1hyor. Bundan ba§ka hergilil bi 
silril yol ma.srat1 yap1yoruz. Biitiin bun 
lara. !nztmamen de BlvU elbi.!elerle talim 
l§tirak ettlr!llyoruz. 

Aid oldutu maka.mda.n rica ecler!z. Kam 
pa biz! de yattlt olarak kabUl ederler~ 
hem elb!seden olmtyaea~tz, hem bu fakl 
hallerimlzle hergiin tren, vapur masrafla 
rmdan kurtulacattz ve hem de her saba 
mua.yyen vaktlnde ta.llme iOtirake lmk · 
bulacaA"Iz.~ 

Ramide Cuma mahalleainde 
Blze blldlrdiiUntz 'lklyet f~ln mahkeme 

ye miiracaat edtn!z. 

Baktrkoy intaat fabrikasmda 
ameleden M. tlnclere: 
Kazanc vergis1 parayt kazanandan ke -

silir. Tezkere alma~a ve bu vergiyi vemte
ge Tiirklyede kazanc; temln eden her !crd 
gibi slzler de mecbursunuz. 

Devlet Demiryollart 
tesiaab it~ilerinden 

~evkete: 

emniyet 
Marath 

Ti.irkc;eden osman!Jea.ya. rem! ceb klla
vuzunda mevzuu bahsettttin!z kellme yok
tur. Bu sebebden Kiiltilr Dlrektorlilt{l.niill 
lsteg!n!zl reddetmekte hakkl vardtr. 

Geyvenin Tarahlr nahiyeainden 
S. R. Y. A riimuzlarile mektub 
yazan kariimize: 
Blld!rdlglnlz ~lk!yetl netredebUmek !~in 

sarlh lsim ve adrestnizm blld!rllmest lli • 
Zlm::hr 

Ailelere ve talebelere lh1n 
Tatil zamanlan devammca 20 eylO.le kadar 

8 TUrk liraslle 8 

B E R L • y· Z' d Her lisan i~in kurslar 
I 8 a~tlmitbr. Hususi derslere 

bu mnclclet i~in miibim tenzilAt 

KAYDA BA!?LANILMI,TIR 
Istanbul Ankara 

373 istiklil c:addesi Konya cadclesi 
' 

Umum Miidiirliigiinden 

Stvaa dahilinde kiin Hargun tuzlaamda yapalacak 49833 lira ke
tif bedelli tabahhur abdam gol ve kanahndan miitetekkil tuzla te • 
1 isatimn 2/7/936 tarihinde kapah zarfla yaptlacaga ilan olunan ek
siltmeaine iatekli ~tkmamasmdan dolaya bermucibi kanun pazar • 
hkla yeniden eksiltmiye konmuttur. 

1 - Eksiltme 13/7/936 tarihine rashyan pazarteai g\inii aaat 
on birde Kabatatta Levazam ve Mubayaat ~ubeaincleki Ahm Satam 
Komisyonunda yap1lacakttr. 

2 - Ekailtmiye mimarlar da ittirak edebilirler. 
3 - Proje, kc:;tifname, fenni f&rtnamelerle mu~~vele projesi ve 

fiUtnameden miirekkeb evrak1 250 kurut mukabahnde lstanbulcla 
lnhiaarlar Umum Miidiirliigii Tuz Fen fUbesinden ahnabilir. 

4 - Muvakkat teminat miktara 3737 lira 47 kuruttur. 
5 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az iki giin evvel lnhisar

lar Tuz Fen tubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet veai • 
kast almalara ve bu ehliyet veaikalarile birlikte aozii ge~en Komia • 
yona miiracaatleri laztmdtr. (3759) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - ~ehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptmlacak aafalt ve par

ke yo) intaab on bet giin miiddetle ve kapah zarf uaulile eksilt -
miye konmuttur. 

2 Muhammen bedeli 497,000 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminab 23,630 liradtr. 
4 - ~artname ve ketifnameai Belediye Fen ltleri Direktorlii • 

giinden 12,42 lira bedel mukabilinde al•oitacakhr. 
5 - Jsteklilerin 10 temmuz 936 cuma giinii aaat on bet bu~uk

ta Belediye Enciimenine miiracaatleri ve usulii daireainde tanzim 
ediiecek zarflar1n1 ihale aaati olan on bet bu~uktan bir aaat evvel 
yani aaat on dort bu~uga kadar Belediye Enciimenine vermeleri. 

6 - lsteklilerin eksiltmege girebilmeleri i~in Fen ltleri Direk • 
torliigiinden bu ite aid ehliyet vesikast a.!mat olmalart li.z.tmdtr. 

(3529) 

Ayanctk Belediye Reisliginden: 
1 Ayanc1k kasabaat elektrik tesisatt Nafta Veki.letince musad • 

dak proje, tartname mucibince a~tk ekailtmiye konulmutlur. 
2 Tesisat Zingal aantrah tevzi tabloauna ili.ve ilk tranaformator 

istasyon kasaba transformator iataayonu tranaformator iatas • 
yonlan rab1t hath hava hath kablo ve teferrllab tehir tebe -
keai ki bunlarm malzeme teaiai ve montajlart veatlir bilciimle 
teferriiahndan ibarettir. Muhammen bedeli 5150 liraclir. 

3 - Bu ite aid evrak tunlarclrr: A- Ekailtme tartnameleri. B- Mu
kavele projeleri. C - F enni sartnameler. D - Proje ve pli.nlar. 
E - Ketifnameler ve teferrii~b veaaire. · 

4 lstekliler bu evrakt Ayanetk Belediyesinde gorebilecekleri gi
bi istiyenlere de hirer aureti bili.bedel gonderilebilir. 

5 Ekailtme miiC:Ideti 20 haziran 936 tarihinden itibaren 20 giin 
olup ihale 10 temmuz 936 euma giinii aaat 14 te Ayanctk Be· 
lediye daireainde Enciimence yaptlacaktlr. 

6 - Eksiltmiye girebilmek icrin taliblerin ketif bedelinin yiizde ye
di bu~ugu nisbetinde mtJvakkat teminat akcresi yattrmalarl ve
Ya banka mektubu ve ihtisaa veaikalartnt ibraz etmek tartltr. 

7 - ltbu ekailtme ve ihale 2490 aayth kanun dairesinde. Y~~Jlaca· 
gmclan talib olan'lann muayyen giinde miiracaatlerl 1~;~9~)-lu~ur. · 
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s~~ ... 
a~•z• y1kamak art1k bir kOifet de~ildlr. 
zira gayrl kablll k•yu olan PERLO
OENT di~ macunu bu kDifetl ortadan 
kald•rm1sd1r. 

' 
PERLOOENT cok zevkll . oldu~u glbi, 
solu~unuzu da sBrlnletlr 

-·--1'~ ~~ .fktc./.e..t-~ ... ~ ~ cAt.. 
VG ~tM,e tXa.... .At. Juela-t -.;;..;.._~ 

N af1a V ekiletinden : 
2 /7/936 pazartesi giinii saat on be~te Ankarada Naf1a Vekaleti 

Yap1 t~leri Eksiltme Komisyonu odasmda «31546» lira «14» kuruf 
kefif bedelli Po lath J andarma techizat ambar1 infaah kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

~artname, mukavele projesi, Naf1a ifleri teraiti umumiyesi, fenni 
fartname, ke,if cetveli, proje ve tafsilat resimleri «155» kuruf mu
kabilinde Vekalet Yap1 t,leri dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat «2366» liradu.· 
isteklilerin teklif mektublarma Naf1a Vekaletince verilrnif mii -

teahhidlik vesikasm1 ilistirmeleri lazimdu. • 
Eksiltmiye gireceklerin teklif mektublanm 20/7/936 pazartesi 

giinii saat on dorde kadar Y ap1 t,Ieri Artllrma, Eksiltme ve 1hale 
Komisyonu Reisligine vermeleri lazimdir. «1519» (3634) 

KIZILA Y 
HASTABAKICI HEMSiRELER 

' 

Okulu Direktorliigiinden: 
Yeni ders y1hna haz1rlanmaktadu. Okul geceli ve paras1zd1r. 

Okul, gene hayanlartn hastabak1ct ve ziyaret~i hem,ire yeti,e
rek, hastanelerde ve umumi s1hhatle alakadar olan miiessese -

lerde ~ahtmalarma mahsustur. 
Tahsil miiddeti ii~ ydd1r. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 

doktor, profesorler ve muallimler tarafmdan verilir. 

tsteklilerin iyi ahlakh ve sthhatli ve en az orta tahsili bitir -

mif olmalar1 farthr. Diger fartlanmizla fazla izahat i~in yazile 
veya bizzat tstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Di

rektorliigiine miiracaat edilmesi. 15 eylul 1936 dan sonra mii • 
racaatler kabul edilmiyecektir. 

istanbul Sthhi Miiesseseler Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli T1p Talebe Yurdu talebesi i~in olbaptaki niimuneleri ve 
,artnamesine gore 1850 metre laciverd elbiselik kumat ile 630 met
re paltoluk kuma, kapah zarf suretile eksiltmiye konmuttur. 

1 - Eksiltme: Cagaloglunda Sthhat ve i~timai Muavenet Mii · 
diirliigii binasmdaki Komisyonda 20/7/936 pazartesi giinii saat 15 
te yap1lacakhr. 

2 - Tahmini fiat: Elbiselik kumatm bir metresi 525 ve paltoluk 
kumatm bir metresi 425 kuruttur. 

3 - Muvakkat teminat: 929 lira 25 kuru,tur. 
4 - lstekliler niimuneleri ~emberlitat civarmda Fuadpa,atiir

besi kar~ISlnda Leyli T1b Talebe Yurdu merkezinde gorebilirler ve 
•artnameyi de paras1z olarak alabilirler. 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikas1n1 goster -
meleri. Bu i~e yeter muvakkat teminat makhuz veya banka ve teklif 
mektublar1m ve 1492 say1h kanunda yaz1h vesikalart eksiltme saa -
linden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (3683) 

Devlet Demiryollar1 ve limanlan i'letme U. idaresi ilinlar1 
Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i portland ~imen -

tosu 22/7/936 ~ar~amba giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile An · 
karada idare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 2227,50 Iirahk muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 gun 3297 
numarah niishasmda intisar etmis olan talimatname dairesinde alm
mif vesika ve tekliflerini ~yni gii~ saat 14,30 a kadar Komisyon Re -
isligine vermeleri liz1mdtr. 

~artnameler yiiz kuk beter kuru~a Ankara ve Haydarpa~a vezne-
l~rina~ sa~llmaktadir. <3749) 

CUMHL"RiYET 

KREM BALSAMiN 
r~smer, sartfm, kumral her tene tevafuk 

eden giizellik kremleridir. S1hhi usullerle 
haz~rlandtgmdan cildi besler ve bozmaz. {:il, Leke, Sivilce 

ve Buru,ukluklari kamilen giderir. 

4 sekilde takdim edilir: • 
1 Krem Balsamin yagh gece i~in pembe renkli 
2 Krem Balsamin yags1z giindiiz i~in beyaz renkli 
3 Krem Balsam in ac1 bad em gece i~in 
4 Krem Balsamin ac1hadem giindiiz i~in. 

Kibar mahfillerin takdirle kulland.klan yegane s1hhi kremleridir. 
MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par~asm1 alb kuru~luk 

posta pulile bize gonderiniz. Y azacagmtz adresinize dort fekil 
Krem Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESt, Beyoglu - Istanbul 

Dr. •HSAN SAMi --IIIII. 
BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Hafiflik- Rahatllk 
J. R o u a a 1 I Koraelerlndl -k (Otln 1 ) , 1lzl lncltebllecek ne 

- ~ btllna ne de h l4;blr tazyUc yolc. 
tur. Bu koraeltr, vQcudunuzu 
ttlcmakatllft ttnat~bOnOt:U In · \f~coltlr YO g6§olln0zll kuvntiOndlrir, 

Flyah: 25 llrtdtn ltilttrtn. 

Sattt Jeri Jalnoz t 

Umum kan tahlilab, frengi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
say1lmasi. Tifo ve Isitma hastahk-
lan te§hisi, idrar, balgam, cerahat, J f\ ~•M 
kazurat ve su tahlilab, ultra mik· ,~ 
roskopi, bususi ~1lar istihzan, • .rQ/144 
Kanda iire, ~eker , Kloriir, Kolles- 'JsnNBUL, ••r•i•• 

' 'kt ( t • • 0• 1 TGnel meydanr 12 No. lu. tenn ffil ar anniD ay1a1. IV8DV0 U Mljuom,., zlyorot odlnlz voyo 

·--· No. 113 Tel: 20981. __ .. 1~1No.Jtl torlfomlzl lotoylnlz. 
1.-o•r•.•M .. eh•m .. e•d••o•s•m .. a•n•s·a·k~ ~=::=::::r:''':u·:Mm:":d•:b:a,:ok:l·:··':"t:.~ 

Gogiis ve dahili hastahklar 
miitehassisl 

Cenevre Universttestnden mezun, 

Cenevre Ttb Fakilltest ve halk 

sanatoryomu sabtk asistam 

Belediye kar~umda Sinanaga 

I da>ireleri. l)gleden sonra i~ilden 
itibaren hastalanm kabul eder. 

Telefon: 23565 

I istanbul Harici Askeril 
KIT AA TI ILANLARI 

1 - 936-937 ders senesi i.~in 

Kuleli, Maltepe ve Bursa lise · 
lerile Kmkkaledeki Askeri San'· 
at lisesine ve Konya, Erzincan 
AS. Orta mekteblerine talebe 
almacaktJr. 

2 - Kabul ~artlart AS. Lise 
ve orta mektebler talimabnda 
yazthdtr. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik ,ubelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin a~agtda yaZih 
hususlarl da goz oniinde bulun -
durmalart laz1md~r. 

En ho§ meyva usarelerile hazn· 
lanmi§tlr. Hazmi kolayla§tlr1r. in
k1baz1 izale eder. Kam temizliye· 

rek vlicude tazelik ve canhhk 
bah~eder. 

1NGtLtz KANZUK ECZANES1 
Beyoglu · 1stanbul 

6 Temmuz 1936 

·' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur: 

Ambalaj ve komprimelerin uzerinde halis· 

ligin timsali olan ffi markas1n1 aray1n1z 

Giizel San'atlar Akademisinden: 
On ii~ temmuzdan itibaren Akademide biri ressam Ali A vni, di

geri ressam Zeki ile Bedri Rahminin idaresinde eylul nihayetine ka· 
dar devam etmek iizere kurs mahiyetinde iki serbest resim atelye~si 
a~Ilacakhr. Bu atelyede ~ahfmak istiyenlerin on iki temmuza kadar 
hergiin saat 14 ile 17 arasmda hiiviyet kagtdlarile Akademi Direk
torliigiine miiracaatleri ilan olunur. (3755) 

r• SATILIK• 

~n~t~ ~k~e~e~U~hhez~ !~S~e!g~~e~n!e 
elektrik motorile miiteharrik, S. K. F. bilyah transmisyon tesi -
sath derhal iflemege hazir bir marangoz fabrikasmm makine ve 
takimlari miisaid ~eraitle sahhkhr. Fabrika binasmm kiras1 <::ok 
ucuzdur. 50 • 60 if~i itliyebilir. Her tiirlii malumat i~in Beyoglun
da, Y eni~ar~1da 40 No.h yaz1haneye miiracaat. T elefon: 41292. 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 

Cins ve mevkii 

Kocamustafapafada eski Cambaziye yeni Kiirk~iiba•• rna • 
hallesinin Kocamustafapa~a caddesinde eskiden Haseki 
polis karakolu olarak kullamlan s1rf miilk 51 numarah 

MuhammeP 

Lira 

binanm lamamt. 300 
$ehremininde Macuncuda Uzunyusuf mahallesinin eski 
Hiisameddincamii yeni Alyanak sokagmda eski 23 miiker-
rer yeni 19 numarah evin yan payt. 100 

Yukanda cins ve mevkii yaz1h emlak, paras1 snf nakid verilmek 
fartile hizalarmdaki bedeller iizerinden a~tk artbrma usulile sabla • 
cakbr. lsteklilerin yiizde yedi bu~uk pey ak~elerile 13/7/936 pazar• 
tesi giinii saat on dortte miiracaateri. «M.» (3583) 

0 

A-Biitiin mekteblerde kaydii 
kabul 1 temmuz 936 da ba~lar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii • 
sabaka imtiham da 15 agustosla 
21 agustos arastnda yapilu. 

B - Mekteblerin bulunduklarJ 
yerler haricindeki mevkilerde o • 
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar hulunduklar1 yerlerin As • 
kerlik ,uhelerine miiracaat et • 
mi~ olmalar1 lazJrndir. 

KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN C - Kabul ~artlartm taljtyan 

istekliler evrakm1 tamamlattmp 
Askerlik ~ubeleri vasitasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hi~bir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihanma 
girmek i~in davet edilen istek • 
lilerin imtihan yap1lacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza -
namaymca geri donmek i~Yin ya
pacaklarJ masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun i~in de gi· 
di~ ve donii~ masrafmt beraber 
gotiirmesi lazimdJr. 

E - lstekli mektehe kabul e· 
dilmedigi takdirde hi~bir.hak id· 
dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe almmaz
lar. 

4 - Mektebler leyli ve mec • 
canidir. Talebenin ia,esinden 
ba11ka giydirilmesi, te~hizatJ ve 
kitablart mektebe aid oldugu gi
bi ayr1ca heray bir miktar maa~ 
ta verilir. 

5 - Asker) liseleri muvaffa · 
kiyetle bitirenlerden azru eden
ler miisabaka imtihanma girerek 
kazand1klar1 takdirde miihendis 
ve fen memuru yeti,tirilmek ii -
zere Avrupaya tahsile gonde:ri • 
lir. d8>) (3244) 

TARLADIR 

.--- -- -
- Jl/ - • «1/t-

.. 
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•IIA,.IarlniZI Bahqe• SALI•H NECATI• den al.mt~ rc:~e~el~riniz biiyiik bir dik· FOSFATI•N NECATI• <;ok ktymetU hir bebek gxdandtr. Bununla be a y kaptda kat, ctddt btr tstikametle haZJrlamr. lenen yavrular tombul ve kuvvetli ne~teli olur 

Slhhat ic;in bun dan 

iyisi olam .. az! 

I:'NO'S, butuQ dunya'da sthhattn 
rn Iatif bir yardrmCISI. ~larak ta· 

tnmt ttr. Cihaz hazmmtn munta-
am ~alini tem~." ve bu. s.uretle 

Okemmel gunluk sthhattnt tan-

im eder. . , 
ugUnden bir. ~!~e. E~O S .. altnt~. 

~NO'S'un yeran• ht<;:b~r mumast~ 
ustahzar tutamtyacagt na hemen 

~mesbl i<anaat ~de~eksiniz. Sondere
eteksif e.dilrnt~ b1r tuz olan ENO'S, 

granUle ~eklinde olari' mumasil 
rnUstahzarlardan daha <;:abuk ve 
aaha kat'i bir tesir icra eder. 
ENO'S almakda israr edinlz. 

ENO' " Fruit Salt,. 1 

.~::::=-T' "Sel de Fruit" " "Mey .. 
va Tuzu" kelimele~l fab· 
rika markas1 olara~ tes; 
cil edilmi,lir • 

.~ 

Mektep, I ngilizc~~i en. iyi ilgreten bir mitessesedir. AI mane a veya franSJZca ihtiyart olarak miitehasSJS muallimler 
taraflndan il.gretthr. M11ll terbiye ve kfiltiire son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatt ya~attllr. KfiUlphanelerl 
milkemmeldtr. Ktz ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedenf tekemmiiliinil temin eder. lise k1sm1 

Hi,.bir erkek yiizfi bana te
vecciih etmiyor. Diger gene; 
ktzlarm baloya ve gezmeye 
"agmldJklarim, hatta izdi • 
vaca bile talib "tkhgm1 go • 
rUnce adeta gtpta ediyorum. 
Fakat hi'< biri bana baknu • 
yordu, sebebini de biliyorum ... 
«;irkin bir tenim vardx. Cil • 
dim siyah noktalarla ve a~tk 
mesamelerle dolu idi. Teves -
siil ettigim biitiin tedbirlerin 
hi!< biri fayda vermiyordu. Fa
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettigi yags1z beyaz Tokalon 
kremini tecriibc ettim. Bir ka!r 
giin sonra, cildim daha beyaz 
ve daha nermin bir hal kesbctti. 
Bir hafta nihayetindc biitlin 
siyah noktalar ve a~;J.k mesa • 
meier tamamen zail oldu. Cil 
dim beyazlandx, ve yumu ad1. 
Arhk ktskanc degilim. ~imdi 
tesadiif ettigim biitiin erkek
ler bana giilcr yiiz gosteriyor
lar. Beyaz renktcki Tokalon 
kreminde taze krema ve musaf. 
fa zeytinyai'J mevcud olup hun
Jar mesamelere niifuz vc sabun 
ve suyun izalc edcmcdigi l{ay
risaf maddeleri tamamen gide
rirler. Ayni zamanda cildi besli
yen ve gencle§tiren k1ymetli 
unsurlar da vardu. Her kadm 
hatta ya§h bile olsa az zaman 
zarfmda gene kiZlann bile gtp-

• • derslerine munzam olarak ticaret dersleri gosterihr. 

MUHEND lS KISMI Ameli ve nazart usullerle elektrik, makine ve Nafta mfihendisi yeti,tirir. 

t<AYIT GONLERI: 1 AAustos'a kadar Car~amba gOnleri saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. • . . 
I Akustos'tan SOI'Ira Car$arnba ve Cumartesi glinleri saat 9:00 dan 12:00 kadar-7 Eyltilden sonra her gQn. 

Fa.zla rnaltlrnat t~ln rnelc;tupla veya blzznt: rnQracAat: edllebilir. 

~cccccccc~uo.~· ~~~~~xxxx~~~~~~~oceo~ 
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Fen Memuru AIInacaktir 

1raat eka e in 
Konya oyast sulama idaresinde !;&h,tmlmak iizere bir au miihen • 

d' il iki Naf1a fen memuru ahnacakhr. Su miihendisinin Yiiksek 
~~~.he ndis mektebi mezunu olrn&Sl, au ve intaat itlerinde ~ahtmit bu-
lYlU e b' 1 lA 
I f memurlarmm da Naf1a Fen Mekte 1 mezunu o mast a-
unmast, en I . kl'I . 

d A kerliklerini yapm•t olmalar1 muktazi bu unan tale 1 erm 
z1m tr. s k 1 . · u M"d" 

'k larile birlikte Ziraat Ve a ebnde Ziraat ftlert mum u ur • 
ves1 a . 3 (3678) 
1 .. ~.. mu··racaat etmelert. «153 » ugune 

Emlik ve Eytam Bankas1 iiinlari ] 

Sat1l1k emlik 
Esaa No. sJ Mevkii ve nev'i Depozito 

Lira 
240 fstanbulda Ahtrkapida Seyidhasan mahal· 

lesinde Ahukap1 meydan1 sokagmda 3/2 
numarah 734 metro murabbat arsa. 440 

636 Kad1koyiinde Osmanaga mahallesinde Sa
rayarkast sokagmda eski 11 yeni 41, 43, 45 
numarah iki diikkam olan ev. 90 

Yuliar1da tafsilah yaz1h emlak pe~in para ile sablmak iizere a!;tk 
arthmuya konulmu~tur. !hale 15 temmuz 1936 tarihine tesaduf eden 
~r~amba giinii aaat 10 da yaptlacakhr. fsteklilerin fUbemize mu • 
racaatleri. «384l' (3700), 

DoOum ve kad1n hastal1klar1 
mUtehaSSIII 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yap1ya nakletm· til 

T elefon : 22683 

ta edecegi a.;tk, taze ve cazip 
bir cilde malik olabilir. 

KARYOLA ME$HERi 
Fabrikanm yeni binasmda hu1u1i Iurette a~bgt metherin bir kere go· 
riilmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve laglamdtr. Somyelerimir: diin· 
yamn en rahat somyeleri derecesinde olnp en hassas kimseleri memnun 
edecek miikemmeliyettedir. 
HALiL SEZER Karyola ve madenf e,ya fabrikas1 

Sirkeci, Salktmsogiid, Demirkapt caddesi No. 7 
( Eski Ford Garaj1 blnaa1 ) Telefon: 21632 

Marsilya 
Satin 

Benzeri Kiremid 
AIInacaktir 

Tekirdag tskan Miidiirliigiinden: 
1 - Tekirdag Viliyetinin ~orlu kazast merkezinde, Muradh na

hiyesi merkezindet Sartlar, Ktrkkepenelkit Cerkeskoyii, Ballthoca 
koylerinde yaptlacak olan eo~men evleri i!;in liizumu olan «627,446» 
alb yiiz yirmi yedi bin dort yiiz kuk alb aded Marsilya tipi kiremid 
aahn ahnacakttr. 

2 - Bir kiremidin muhammen bedeli en yakm istasyonlarda tea
lim tartile yedi kuruttur. Bu itibarla heyeti umumiyenin muham
men bedeli «43921,22» kuk ii!; bin dokuz yiiz yirmi bir lira yirmi 
iki kuru, ve % 7,5 muvakkat teminah «3294,10» ii!; bin iki yiiz 
doksan dort lira on kuruttur. 

3 - Bu i,e aid fenni ve idari ,artname ile hangi tarihlerde ne 
kadar kiremid teslim edileceii hakkmdaki cetvel Tekirdai lskan 
dairesinde goriilebilir. 

4 - Bu itin miinakaaaat 10 temmuz 936 cuma giinii saat 14 te 
T ekirdagmda Valikonait caddesinde kain !skin daii'esinde pazar
hk usulile yaptlacaktu. (3635) 

,. Dr. NI$ANY AN (Baysa) 
Hastalanm hergiin ak~ama kadar Bey oglu, T okathyan oteli yanmda Mekteb 

sokak 35 numarah muayenehanesmde tedavi eder. ~~~~~ 

Odemis 
' 

Uray1ndan: 
3554/76 lira ketifli demir ortii a!;tk eksiltmiye konulmu,tur. !hale 

13/7/936 pazartesi giinii aaat on dortte yaptlacakttr. Fazla izahat 
almak ve tartnamei fenni ve aaireyi gonnek iizere Uray Enciime • 
nine miiracaat edilmesi ilan olunur. (3675) 

1$1kll 
NEON REKLAMI 

Ucuz ve taksitle 
N E C i P ERSES 

Galat• : Sesli Han 

SOMBRA ~~~lt~A~ 
c;OCUK ve B0Y0KLERE MAHSUS 5 ,SEKiLDE SATILIR 

Karlman - Zaman Parfiimeri - Karakoy Eczanesi 
Beyoglu Bah~ekapu Karakoy 

Tiirkiye Umum Acentahg1: Galata P. K. 1112 

Agr1 Ilbayhgindan : 
1 - Eksiltmiye konulan it: Karakose • Van yolunun 0 120 kilo • 

metreainde ve 40 metre acrtkhgmda bir ah,ab koprii in,aah. 
2 - Bu itin tahmin bedeli 9788 lira 79 kuru,tur. 
3 - Bu ite aid evrak tunlardtr: 
A- Eksiltme tartnamesi 
B- Mukavelename projesi 
C - Nafta itleri teraiti umumiyesi 
D - F enni tartname 
E - Ke~if cetveli 
F- Proje. 

tstiyenler bu tartnameleri ve evrak1 parastz Enciimen kale -
minden alabilirler. 

4 - Eksiltme 31/7/936 cuma giinii saat 16 da Vilayet Enciimenin-
de yaptlacakbr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktu. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i!;in isteklilerin 754 lira 16 kuru~. 
7 - Muvakkat teminat vergisi ve bundan batka Ticaret Odast ve· 

sikasile Nafta Miidiirliigiince tasdik edilmi' fenni ehliyetna
meyi haiz olup gostermesi liztmdtr. 

8 - Miiteahhid haricden kereste tedarik edemezse Kars orman • 
larmdan verilmek iizere miiteahhide vesika verilecek ve ra
yic ona gore tadil edilecektir. 

9 - Teklif mektublart yukartda dordiincii maddede yazll1 saat . 
ten bir aaat evveline kadar Agrt Viliyeti Daimi Enciimen Bat
kanhgma makbuz kar,thgmda verilecektir. Mektub posta ile 
gonC:IerildiiCte mektublarm niliayet dordiincii maddede yazJJ1 
saatte gelmit olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapa
blmasl laz1mdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3672) 

TAKLiDLERDEN SAKININIZ ve 

AGIZLIKLAR OZERiNDE 
Dr. APOSTELiN 

iMZASINA DiKKAT EDiNiZ 

Sat., yerl 
Sultanhamam Kebabc1 

kar§Ismda (Sahibinin Sesi) 

Pipo pazart 
Dikkat: Ag1zhklar kutu ic;inde ve 6 ta§la beraber sahhr. 

Ankara • Ta§ Han tiitiincii Ali Tiimen tzmir Balctlarda Nccib Saau~. 
Samsun - Saat9i Avni Pcker Malatya - ibrahim I~1k Lion c;ikolatas1 

Bursa • Saatc;i Nureddin Ne§'et Konya - Sarraf saat9i Necati. 
Uzun9ar§1 Adana • Hac1 Halil, Yagcami civar1 

Eski§ehir - $ifa eczanesi Mersin - (Konya pazan) Hiiseyin 
SlVas • Saat9i $iikrii. Hiisnii. 
Kayseri: Saat9i Zeki Saatman. Aydm: Gramofoncu !spartah Mehmed. 

D BltiOJE 
Derisi kuru, c;atlak ve gev§ek olanlar bir tecriibeden sonra ba§Ka bir ila9 veya 

krem kullanmalarma imkan kalmaz. <;iinku DERMOJEN yalmz krem degil tam 
manasile cildin devas1d1r. Her nevi egzemalar, yaralar, bcreler, c;atlaklar, sivil
celer, ustura yaralan, yamklarda birebirdir. Mikroblardan, soguktan, giine§ten 
cildi muhafaza eder ve deriye yen! can verir. 40 kuru§a her eczanede bulunur. 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU • 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

3 iincii ke,ide 11 Temmuz 936 dad1r 

Biiyiik ikramiye 5 0. 0 0 0 liradtr 
Ayrtca: 20.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

«20.000» lirahk bir miikifat vardtr ... 

Band1rma Belediye Reisliginden: 
Banduma Uraymtn 25 lira asli maath fen memurlugu &!;tkhr. 

Behemehal mektebden diplomah fen memuru ahnmas1 me~rut oldu • 
gundan bu evsaft haiz bulunan isteklilerin icab eden vesikalarile 
birlikte Bandtrma ~arbayhgma miiracaatleri ilan olunur. (3721) 


