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Sovyet icra komitesi • • re ısı 

MO T 
Lenin in 

ZLE ı 
karısı da rnev kuf 

•• o ırım Cumhur reisi Ih ahimof 

Vergiler 
yasta tevkifat yapılmaktadır. Stalinin kadar teşmil edilmiştir. Zinovyef ile Ka .. 
vatanı olan Gürcistanda dahi mühim menef ve aıkadaşl rının afları için Sta .. 
tevkifat yapılmıştır. line müracaat etmiş olan Leninin karı .. 

dahi tevkif edilmiştir. 1 

Sofya, 1 Husust - Moskovadan ha

ber verildiğine göre Sovyet icra komi· 

s.erleri meclisi reisi Molotof azledilmiş 
tir. Tevkifat, Sovyet cumhuriyetlerinin 

Rusyanm her tarafında büyük mik- Türknistan gibi en uzak köşelerine 
Kırım Cumhur reisi ibrahimof, bit 

suikaste maruz kalarak katledilmi§tiri l 
Rk fır.salta 

indirilecek 
Maliye Vekili: "Gittikçe artan ikti
sadi münasebet:ıerimlz yakında 
mevcut: vergilerin azaltılmasını in
taç edecektir .. diyor 

tıı.a.'Maliye Vekili }'uat Afralı dün sadl münasebetlerinin artmasında bu. 
l' ıte hareketinden önce gazetecile. luyoruz. 
; ~iihim beyanatta bulunarak şanla- Gittikçe artan iktisadi gelirleri· 

80Ylemiştir: • miz yakın bir atide mevcut vergilerin 
i1td·"- Mevcut vergıluin ilk fırsatta azalmasını intaç edecektir. V3ridatı
d' •rurnesi prensipimiz ve hedefimiz.- mız geçen seneye nisbetle artmıştıl'. 
~~ Varidatın artmuını, • vergilerin Yeni vergi ihdası hakkındaki rivayet. 
· ~asmda değil, memleketin ikti. ler tamamen asılsızdır.,, 

litDIAAkonon kabine dısında kalması 
:~ozerlne 

llomanyanın bütün 
Sefirleri istifa etti 
Başvekil çekilmek üzere 

'l'ıttlleskonoo hUkt\mel haricinde bırakıl-
nıası faşlstlerlo bir galebesi sayılıyor 

~ BUkreş, 1 (Hususi Muhabirimiz. 
""-) - Kabine değişikliği memleketin 
-~"CU!etine yeni bir veçhe verildiğini 
~yor. Bilhassa, senelerdenberi 
~kabinede bulunmuş ve dış iş eri 
~)ı: ığnu idare etmiş olan M. Tittı
~~rı~ bu sefer ve ilk <lefa olarak 'ettin dJşmda kalınası bu yeni veç
~ f8.§İ7.me fazla mütemayil olduğu-

töstennektedir. 
~ ~ Titülesko boş durmıyarak bu 
~ ete mukabele etmiştir. Bu cümle-
' Olarak, Romanyanm, dilnyarun 
~ lnı Ve başlıca merkezlerindeki bü-
~lçlleri toptan istifa eylemiş
~eta, • . Böylece Romanya, hariçle 
~iltn sıyasi alakasıru kesmiş ve tecrit 
~ iş bir vaziyette bulunmaktadır. 

hareket, Romanya kabinesindeki 

bugünkü dış bakanını çok müşkül blı 
vaziyete sokmuştur. Dış bakan istüa 
etmek üzeredir. 

M. Titüleskonun memleket siyasi 
hayatı dışında bırakılması için, f&§ist ı 
unsurların mühim nulrta.rda ve sayma
dan para sarfettikleri anlaşılmıştır. 

Bu suretle, faşistler, M. Titüleskonun, 
uluslar kurumunda Habeş imparatoru
na karşı yaptıklan nümayiş esnasın
daki hareketinin intikammı almış ol
duklarmı söylemektedirler. Malftm ol
duğu üzere o gün, M. Titülesko faşist 
nümayişi için: ''Vahşettir,, demişti. 

Huli.sa, M. Titüleskonun sukutu, 
burada faşist politikanın zaferi ola
rak saYtlmaktadır. 

(Romanyaya dair diier telg· 
raflar 2 nci saylamızdaJır.) 

lzmir panayırı 
bugün açılıyor 
Başvekille iktisat Vekili 

dün lzmire gittiler 
~~:ı"ckil general İsmet İnönü dün 
t t , ·Cltııilcl İzmir panayırını açmak üze· 

l'ar"eraberinde iktisat Vekili Celal Ba

l~~ Sıhhiye Vekili Refik Saydam, Ma-
"c' ·1· tııı ~1 ı Fuat Ağrah ile Trakya umu-

~t ~lifcttişi general Kazım Dirik, An-
a \'ar · R. ısı Nevzat, bir çok mebuslar, 

"<tlı~}'· 
'' ~ 1 

Utnum müdürü Reşat, İş banka-, 
~t ~~tıı müdürü Muammer Eriş ve Sü 

ank umum müdürü Nurullah Esat 

Sümer bulunduğu halde İzmire hareket 
etmiştir. 

İsmet İnönü rıhtımda Dahiliye, hari
ciye, gümrükler ve Milli Müdafaa ve
killeri tarafından uğurlanmış ve vapur 
15,45 de hareket etmiştir. 

Başvekilimiz serginin küşadını ve şe
rcfleıine verilecek ziyafeti müteakip 
bu akşam saat 21 de tekrar şehrimize 

müteveccihen izmirden hareket edecek· 
tir, 

Uzak şark orduları başkumandanı 

Mareşal Blüher 
nezaret altında 
Kızıl ordu, Troçki taraftarı 

fikirlerle zehirlenmiş 
Sefaret memurlannın vaziyetlerini tetkik için 

Sofya, Atina ve Bükreşe Gepeu 
memurları gönderiliyor 

t Nn•v~1Jtı11 +oo•lt odlll~or .. Tol~fon edenıi ecak, ınek luplar 
aoıJacak, mtlsaadeslz ziyaret kabul edemlyecek 

Azledilen Molotof 

So!ya ı (H. M. Telefonla) - Bul
gar gazetelerinde görülen bir Mos-
kova telgrafma göre Balkan devletleri 
nezdindeki Sovyct elçiliklerine Gepeu 
(Eski Çeka) memurlan gönderllıniş
tir. Bunlar Troçki mensubu oldukların 
dan şüphe edilen Sovyet Hariciye me
murları hakkında tahkikat ve tetkikat 
yapacaklardır. Bu şekilde Sofyaya, 
4tinaya ve Bükreşe memur gönderil
miştir. 

• • • 
Bugünkü posta ile gelen Franszca 

Paris Soir gazetesinde okuduk: 
1116 mahkümun idamından sonra Sov 

yet hükumeti ordu, siyaset ve idare kad 
rosunda tensikata devam etmektedir. 
Bugüne kadar rejime itaat etmiş olan 
ordu, Troçki taraftarı fikirlerle zehirlen 
nıiş bulunmaktadır. Stalin ile istişare 
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halinde bulunan Gepeu kışla~ şefi :ta 

ra listeyi hazırlamaktadır. Aralarında 

general Sapoşnikov ve kumandan Sapo

şinkov -ia bulunduğu bir çok zabitler 

tevkif edilmiştir. Uzak şark ordulan 
kumandanı mareşal Blüher de nezaret 

altındadır. (Mareşal Blüher kızılordu 

nun en büyük kumandanlarındandır.) 

Beş kişiden mürekkep bir komisyon 

siyasi memurlar arasındaki tensikatla 

meşgul olmaktadır. Londra sefiri Mais

ky, Stokholm sefiri Madam Kollantai 
A tina -..cfirı Kolbetzki, 
Raskolnikov üzerinde 
maktadır. 

Sofya sefiri 
bilhassa durul 

Moskovada yeni fevk Uer 

Havas ajansının bildirdiğine göre, 
tevkü edilenler arasında Sokolnikofun 

(Devamı 4 iincüde) 
Nezaret altına fllındığı bildirilPn 

Jlareşai Blülıcr 

KOçUkpazarda bir adam 

sevgilisini dayakla öldürdü 
Bir ı<adın bu gece sabaha karşı da

yaktan olmüş, dayak atan dostu tevkif 
edilmiştir. 

Dün gece Ali Rıza saat on ikiye kadar 
evine dönmeyince Dilber doğruca Süley 

( DPranu 1 ünrünı 
Vaka mahallinde yaptığımız tahklka --------------

ta göre, ölüm hadisesi şöyle olmuştur: F r an Siz 
Küçükpazarda Dolap sokağında 22 

numaralı evin bir odasında Dilber ismin Başvekı·ı,· 
de bir kadmla dostu balık tuzlayıcıların 

dan Ali Rıza oturmaktadır. Ali Rıza Har:cıye Nazırı ve Har yo ile 
Ortodoks Rumluktan Mslüman olmuş blrllk:e 
bir adamdır. Eski ismi Bodos olan Ali 
Rıza on sene evvel Dilberle 
Müslüman olmuş, beraber 
başlamışlardır. 

tanışmıı. 

yaşamaya 

Kazancı yerinde olan Ali Rıza iki se
neden beri evini ihmale, dışarua başka 

kadınlarla ~ezmeye başlanııştır. Son 

aylar zarfında Süleymaniye tarafların· 

dcı bi,. <adının evine gidip gelmeye baf· 

lt:yınca Uı!berıe kavga etmışıcrciır. 

Dilber bir aralık Ali Rıza ile kavga • 

larını kesmiş, gizlice takip ettirerek Sü 

leY.UWÜY.c:dc girdiği evi öğrenmiıtir. 

Anka raya 
gelecekmfş 

lzmirde çıkan "Yeni Asır,, gazetesi
nin Belgrattan aldığı bir habere göre 

Fransız Ba.svekili Lcon Blum, parli
mcnto reısi Heryo ve iiariciye uazırı 
1von Dclbos son bahara doğru Belgra

da. oradan da Ankaraya geleceklerdir, 
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~~· ··,;~~~~' ı Misafir Krahn şerefine 
.,~~ Büyfik camiler elek-

Stalin Troçkiyi niçin yendi ? triklerle süslenecek Gene tramv• 
derdi Şu •uali hep sorarlar: 1917 Bolıevik ihtilali bafladığı vakit, vninle Troçki 

hemen h~"Tlen ayni kıratta şahsiyetlerdir. Bunlar, ittifak etmiş iki büyük reisti. 
Stalin'in ise, o sıralarda, ancak Sovyet hudutları içinde dördüncü, beşinci bir 
f&hsiyet olarak adı duyulurdu. Hele beynelmilel ;öhreti, Çiçerin'inkinden, Radek' 
in, Zinovyef'in, Rıkof'un, Kamenef'in Buharin'in, Budyoni'ninkinden gerideydi. 
Sonra, nasıl oldu da Stalin hepsini gölgede bıraktı, Kündeden attı? 

Kimi bunu şöyle izah eder : Stalin, çelik gibi bir phsiyet ... trade, zekl, kur
nazlık kuvvetile .... 

Amenna: Doğru ... Fakat karşısındaki insanlar da yabana atılır ıahaiyetler 
değildi. Bilhassa, Troçki. .. O, feleğin her türlü çenberinden geçmiş ihtiyar bir 
kurttur. 

Diğer meşhur izah da şudur: Bütün diğer ihtilalciler türlü türlü icraatla meı· 
gulken, Stalin fırkanın umumi katibi idi. Bolşeviklerdc fnka demek ise hemen 
her şey :!emektir. Çünkü, bütün müesseselerde, teknık müdürlerin başıpda bir 
fırka mümessili vardır. Stalin kendi emin adamlarr.ıı mUhim makamlara yerleıtirip 
sevkulceyşi mıntakalara hakim oldu. Hakimiyet mücadelesi başladığı zaman ise, 
her kes, çelik adamın zebunu olduğunu anladı. 

Buna da amenna: Fakat. Troçki de, biz.zat kurduğu ordunun batındaydı. Mil 
ıellah ku7Vetin kimdeyse .zaferin onda olması lazımgeldiği daha kan akıl değil mi
dir? O da Kmlorduya elbette kendi adamlarını yerleştirmişti. Neden muzaffer 
olmadı? 

öyleyse, bu igill ıırn, hikmeti nedir? 
Bence şudur: Troçki, Rusyanın umranr, sükünu yerine, bu memleketin in

tan ve servet menabüle dünya ihtilalini ayaklandırmak istiyordu. Stalin iae, böy
le bir inkılAba hacet olmadan, Sovyetlinin sükunetle kendi hudutları içinde yata -
masr kabil olduğunu ileri sürdü. 

Yani, kısacası: Malını canını dilnya ihtillli yo~una sarfetmektense kendi yur
c!unda kendi İ§ine bakmak teklifi Sovyet tebaasına 1aha muvafık geldi. Troçki ye
rine Stalin'i tercih ettiler, Bu itin gayet l:.aait olarak izahı bu değil midir? 

HüıeYin Faruk TANUR 

Küçük itilAfın 
tefessüh üne 

yeni bir eıiıal-e ! 
Tlttileskonun Romanya kabinesi dışında 
kalması Macarlstanda bUyle tefsir edlllyor 

Romanya Hariciye na.arlığmdan rak ili satırları yaımaktadır: 
allllDUf olan Titlileskodan IOD!'& yeni "Ktlçilk antantm Romen siyasasmm 
gelen ~ ~~esko, Titülesko za- saflam. temeli olarak JraJmaaı tabll
manındaki Harıcıye genel sekreterini 
dedeiil~ n 

BaşJl:a meiileketleMekl Romanya 
elçilerinden mühim bir kısmının de
ği§tirtleceği, bilhassa Roma, Bertin, 
Varşova, Moskova elçilerinin değigece
fi bildirilmektedir. 

Tittııeskonun çekilmesi dilnya mat
buatmd& aJdaler uyandırmıştır. 

Macar guetelıinden ''Esti Uaag,, 
TltUleskonun gekilmeei hldisesini 
"Ktıçi1k antantm tefeesUlıtı yolunda 
yeni bi,r emare,, eeldinde gösteriyor. 

Leh gazetelrinden ''Kuryer Poramıi,. 
eun.u yazıyor: 

"M'.. T.itWeeko, daima phsl ve hod
bin niyetler gQden bir ılyaaet takip 

etmiftir. Tlt&leekonun aiyuetiııde bir 
eeaa fildr aranmak istenilinıe, buluna
eak olan. eey, 111dur: Tltülesko her te-

71 brpiıkJı garantilerle o derece kar
ma lraniJk bir kar düğllme benzetmek
te idi ki nihayet hiç kimae vaziyetten 
bir gey anlamamakta idi.,, 

"Pari Suvar,, guetesi Titüleskonun 
kabine dışında bırakılması hadisesini 
bbır.a.t )tendisinin nasıl karşıladığı hak-
kında malOmat verirken diyor ki: 

''M. Titillesko gaybubeti esnasında 
ve kendisine sorulmadan 'Dıti§lerl ba
kanlığmm kendis'inden alınacağım hiç 
bir 7.8JJJan düşUnmemi§ti. Titülesko 
eöyle bağırml§tır: ''Bu bir komplo
dur.,~ 

Frammca Tan gueteei nikbin ola-

Macar Başvekili 
çekilecek mi? 

dir.,, 
Bnkı.a-Jtt 1 ~ .& \ ...n...ı;..~ r1:-

taresko eski Dışbakanı Titüleskoya bir 

telgraf çekerek Romanyayı Milletler 

cemiyetinde temsile devam etmesini 

istemiştir. Bu telgrafa Titülesko henüz 
cevap vermemiştir. 

TltUleako iyi •fU 

Pariı1 1 - Burada dolapn rivayetlere 
göre M. Titillesko zamanında tayin e
dilmif olan Romanya sefirleri topdan 
istifa edeceklerdir. 

Romanya başvekili, Titüleskoya U. 
luılar kurumu nezdinde Romanyayı tem 

sil etmesini etklif etmişse de buna TitU-

lesko !arafından bir cevap verilmemif -
tir. Titüleıkonun sıhhi vaziyeti düzel

miş olup bugünlerde Kot Dazürden ay
rılacaktır. 

iş dairesi reisi 
Uugiln şehrimize 

geliyor 
Bir aydanberi Karadeniz mmtakasın· 

da tetkikat yapmakta olan it dairesi 
reisi Enis Behiç bugün Zonğuldaktan 

tebrimize gelecektir. Enis Karadeniz 
mıntakaaında it ve i§Çi vaziyetini tetkik 

ederek valilerle de temas etmit ve kuru· 

lacak yeni it tegkilatının esaslannı ka

rarlaıtınmıtır. Burada iki cün kalacak 

olan it dairesi reisi Ankaraya ve oradan 
da tetkiklerine devam etmek il.zere tz. 
mire gidecektir. 

tı dairesi bUtUn teıkilitile ilktetrinck 
faaliyete geçecektir. Budapefte, 31 - M. Gömbit'Uct 

•hhl vaziyeti bir kabine buhranının 

yakın olduğunu tahmin ettirmekw.. Namık lsmall lbtllall 
dir. Gtl7.el sanatlar ak d · i üdürU. 

M. G•. ı.;;.., d.. k M a emıa m 
om~ una şam agyten~- ressam merhum. Namık lamallin ölü

den a:vdetle gazetecilere (salı günü 
hadi8eler cereyan edeceğini söylemiş. müniin yıldön.Umü mtlıwıebetile dün 
tir. Beyoğlu Halkevinde bir ihtifal yapıl· 

M. Göıpbijşün sıhhi sebeplerle is. mıgtır. thtifali Halkevi namına başkan 
tifa edeceği yahut mu\"akkat bir .ıa Hqım Refet açmış, bunu müteakip 
man için mezuniyet alacağı henüz m"· ressam Nazmi ile lamail Safa merhu
lam değildir. Harbiye bakanının der. mun meziyet ve eserlerinden bahset
hal tayin edilmesi melhuzdur. Har. mişlerdir. 

biye bakanlığına M. Gömooşiln •ki Bu münasebetle Beyoğlu Halkevinde 
h~tlSI kalem mUdUrU M. Charln merhum ressamın eserlerinden mürek 
Bart'M getirileeektlr. kep bir aergl de açılmıftır. l 

Karşılayıcı heyet ve torpitolar 
bu gece Çanakkaleye gidiyor 

Kendilerini misafir etmekle şerefi harp sahasiyle eski eserleri ıördük. 
duyacafımız lnciltere hükümdarı111 ten sonra cuma sabahı limanımıza g~
kar,ılamak üzere iki torpitomuzla lettktir. Kral doğrı.ca Dolmabahçe 
Orgeneral Fahrett:nln riyaaeti altın· saray rıhtımında karaya çıkacak n 
da bir heyetimiz bu akşam Çanakka. Atatürke mülaki olacaktır • . 
leye miteveccihen liman.ımızdaa ha. Ba:r.ı ecnebi gaıetelerin kralın 

reket edecektir. gelme~i miinasebetiyle Skotland Yu-
Bu işe tahsis ,.dilen Kocatepe ve da mensup bazı detektiflerin de şeh 

Adatepe torplto muhribimiz bu akşam rimfze geldiğini yazmaları allkadar 
saat 16 da limanımıza ıelecek ve he· lnıtliz mahafilince yalanlanuaakta ve 
yet gece saat 9 da Dolmabahçe önün· İngiliz hükumetinin Türk zabıtasına 
de torpitolardan birine binerek hare. karşı büyük bir emniyeti olduju ~

ket edecektir. Heyete lngilfz sefa re. hemmiyetle tebarüz ettirilmektedir. 
ti ticaret ata§esi Miralay Voods da re .Muhterem misafirimizin şehrı 

fakat edecektir. mize geldifi günün akşamı muhtefü 
Dahiliye Veklll Şükrü Kayanın yerler elektrikle süslenecek ve Saray. 

riyaseti altında büyük mbaflrimizin burnuna lngilizce hoşgeldiniı mana. 
karşılanmaBI ve şereflerine verilece:< sına gelen (Welcome)) kelimeaini lh· 
ziyafet ile deniz yarışları programla· tiva eden elektrik tesisatı yapdacalc:· 
rını hazırlamak üı;~re bir komit-e te. tır. Ayrıca Usküdardaki Şemsipaşı 

şekkUI etmiştir. meydanı da !ı hisatlar idaresi tara-
lngilla kralının Türkiyeye teşrif. fmdan tenvir edilecektir. 

leri lrıgiliz kolonisini sonsuz sevin~ Kra•ın yıb b"r kUprU t• çarptı 
içinde bırakmıştır. Kral Beşinci Cor- Londra, 31 (A.A. - Röyter Aja':. 
cun vefatı dolayısiyle yan matem sının Atina muhabirinden: 
mevcut ve esasen ceyahat mütenekkı · Kral Sekizinci Edvardın rlkıp 
ren yapılmakta olduğundan kralın şe. bulunduğu Nahlin yatı Şalkl bofazın. 
refine lstanbulda bir resmi kabul yap. dan geçerken bir köprüye çarpmıştı: 
mıyacatı anlaşılmaktadır. Köprü ve yat hafifçe hasara utramı~-

Maamalih İngiliz sefiri tarafın- tır. Yat tamir ed:Jmlf, yoluna den
dan bır ziyafet verilmesi ve bu e.~na· ma başlamış•·r. Kral kazayı bUyUk 
da İngiliz kolonisinin kabulü muht<'. bir soğuk kanlılıkla karşılamıştır. 
mel görülmektedir. 

Kral Edvard, perşenbe sabahı 

Çanakkaleye muvualat edecek \"t 

KCÇCJK 

Yağh müşteri 
Kahve parasını 

vermedikten başka 
fincanı da aşırmış! 

atın geÇflriyor k1, bu fİT'tetin odt 
216telerirni2ıde, görUnme.!in. Bu sOfl 

'Zerde az görmiye başlamıştık a,.,.a 
aUc olt11Gatttlar gene ketldisindetl 

ettirmenin yolunu buluyor. 

Bet on gün evve'ldi; gazetelerdi 

dı&k. Bw §iriet Be'lediyeye mü 
ederek gece aefer'lerine rağbet (/) 

mamasından do'layı bu seferleri 

dsrmak tetebbüaünde bulunm~; 

ci'ye de müracaatı yer.siz mııarok 
bul etmemif-

Belediyemizin bu f era.seti 
bilmesinden dolayı çok memnw11td

teşekkür ederiz. 
Biz Belediyenin yerinde o 

bu firketin rağbet görmiyor diyl 

dwtmoya tetebbüa etttiği seferleri 

dırtmadıktM b<J§ka kontrol d6 

rağbet görmediği söyümen a 

da yer baüamayıp da bir kısım 

yaya yarad.üğünü gözlerimizle g 

üstelik °'"' araba adetlerini ar 
ya mecbaır ederdik. 

aını tlG8ıl anladtğtnı bUm.iyoraıa. 

"tıklım tıklım mü.§teri bula.mıy 

demek istiyordu. Onun böy'le dilfÜ 

si, kendi bakımından lı.aksız da 

dir. Çünkü şimdiye kadar hiçbir t1' 
bo.Mnın elliden eksik bir yo7cfle 1t11' 
ket ettiğini görmemiftir. 

Altfmt§ kııdurm~tan betert1ır. 

bunu iatiyor. ll'cıkat bia, yani h 
mecbur bulunduğu halk, bunu üt 
yor. HABERLER 

içeride: LQtfi isminde birisi Beyoilunda Halk -------------""""1~ 
• Kadm çoraplarının evsafını kararlqıtr. bahçesine gitmif, bir kahve içmiı. bay

mak Ozere dtın ticaret oda.smda son bir top. li müddet alafranga müzik dinlemiıtir. 
Jantı yapılmıf ve ııtand&rdlze esaslan teablt Saat ona doğru evine d8nmeye karar 
~-· •e•a&IUea --ma&fl&rmm - • - ..._."1i:w""" .. .,..... • ... ,wıı;uc;u 
hangi icraya yatırıldığı m&&§ bordrolarına çıkmak için içtiği kahvenin fincanı ile 
ip.ret edllecekUr. tabağını cebine sokup masadan kalkmıt 

• Yem gGp kamJ'(IDları bir lld &11D içinde kapıya doğru ilerlemiıtir. 

c;alıtınaaa baflıyacaklardır. Garsonlardan biri bunun farkına var· 
• Dektrtk ve havapst tarifeleri ke>mı.yo dığından Liıtfi yarı yolda çevrilmiı. ce-

nu tarUeyt sene eüı.l ıtbt bırakmıftır. bindeki fincan ile tabak çıkanhm•, kah 
•llllll feker anaytmlslD ruyonelletm..a 1gbı :ır 
tetkik yapmak o.re çatnl&D Alman feker ve parası da alındıktan sonra kendisi 
euUtud dinıktörQ protuör Spencter ve polise teslim edilmittir. 

teker fabrikaları mUdtırlerlnden doktor Jıle. Ha be& 1 mpa t 
.,. .. brlmiM plm1fler ve Turbala hareket v ra oru 
·~=r~atlar akadtınlwl mUdGr muavt.. propaganda filmi 
111 Bata vek&let eml1De almDut " yerine yap t 1 r 1 yor 
KaaJa maarif mtlfettiflertnden NuQ ta)'ln 
oıunmuttur. Londradan verilen bir habere göre 

• Orta tedrtaat mUdUrO Awl ıte]ırlm1ze Habeş imparatoru bir İngiliz filın fir· 
ıelmlftlr· masile Habeş istiklalinin propaganda-

• lnblar ldarellladea tunye edilen ıu - smı yapacak bir film çevrilmesi için 
murlara tek&Ot ADdJtmdaD baklan Yeril - k l . 1 ..+ F'lmi mele b&flUUDlftır. mu ave. e ~ amı9 .. ır. ı n maara-

• Bultanahmet b.,.,ammda açılan balı_._ fı olan Uç mılyon frangın yansını im
st-ID!D da1ml bir -rıt halin• konulmuı mu. parator verecektir. 
brNrdlr. Filmin çevrilmesine pek yakında 

• u. •• ortamekteplerde ikmal lmtoluı. başlanacaktır. 
Jarı bu 811.bab bqlaml§tır. --------------

• Belediye Çenberlltqm etratmı açmata Ve Of Ce lk r 8m1 ye 
karar vermifUr. 

•Yeni TOrk - İtalyan Ucaret anlqmuma kUpOnlarJ taklit 

Atatürk 
. '7.afo• h •• ,. .... ._11 

tebriklerine 
teşekkllr ediyor 

latanbul 31 (A.A.) - Riyaseti 
hur Umumi Katipliğinden: 

Kahraman TUrk ordusunun 
zaferinin yıldönilmU mUnase 
memleketin her tarafından gelen 
vatandaşların ytlkaek duygu ve ııe 
canlarını bildiren yazılardan Ata 
çok mütehassis olmuşlar ve teşe 
!erinin iletilmesine Anadolu aja 
memur etmişlerdir. 

••• 
Fevzi Çakmak, Zafer bayramt m 

aebetile gelen tebriklere te§ekk#Jt 
ediyor ..tı.f 

Ankara 31 (A.A.) - Genel KutJP'J 
Başkanı Marepl Fevzi Çakmak, İıı*
sek ıaf erin H Uncu yıldönUmU aı t# 
sebetile ordu namına almış oldufU # 
mt ve husus! tebriklere ayn aytl 
vap vermek mUmkUn olmadı 
bilmukabele samimi tebrik ve t-J 
kilrlerinin iletilmesine Anadolu ar-: 
smı tavsit buyurmuşlardır. 

göre ttaıyadan T00.000 kllo Umon gelecekUr. ed 11 eme Z 
• 12 yqmdan kUçUk llkmektep mezunla. 

rmDl d& ortamekteplere aJmmamna k&rar Yenice paketlerine konulan ikra. Kemutay heyeti t 
ve~':ı Demlryonan ıdarul muhteuı mı:e kuponıarı?ın taklide mnsaıt 01. Çanak kaleden dUdd __ _ 
hatıann blrlqmem dOlaymll• ehemmiyetleri dugu yolunda hır yazı yazılmıştı. Bun ŞehrimWieki şehitliğe çelenk ~ .4 
artan •• mutetUfllk bulunan ı.ta.syonlard& da kuponlar Uzerinde hiç bir işnretin dL:Ctan sonra Çanakkaleye gitnıil ~· 
Qr1U birer idare bln&m yaptıracaktır. ıııu. mevcut olmadıfl kaydedilerek bunb· Kamutay heyeti Çanakkalede de 
yaca göre yapılacak olan bu binalardan Ukl ra Inhlsarın hiç olmazsa bir damga yük aohitligwe merasimle çelenle 11'~ 
Kay8erlde yapılacak ve 33000 ıtraya çıka.. k b t hlik · ·· b Y"' oyması u e eyı onliye ileHlı mıış ve dtın Konya vapurile şebi' 
ca:~~mrUk ve lnh!Ar1ar vekDl Ali RC& bir tedbir olduğu söylenmitti. döıımüştür. 
Tarhan dtın a1qam Ankaraya gitınl§t1r. ve. Bugün inhisarlar idaresine, hu Çanakkalede bu harbın başında' ,r 
kil blrksc; &11D IÇIDde phi'lmlze dönecek ve meseleye dair ne dütünüldüiünü öf. nuna kadar orada bulunmucı olall ~ 
~=~ •==d~:tlflkllklerln renmek için giden arkadaşımız, lnhi. neral Klzım Mehmet çavuş Abİ 
bU aababtan lUbaren tatbikine b&flanD1J1tır. sar idaresinin daha kuponları pakl"l· önünde büyük bir nukk ıöylerJl· 

• Şehir t'lyatrom artlatlert tzmır eergtatn. lere koymaya başladığı gtlndenber., Bunu milteakip Kaatamoni ıt.11'. 
de temıdller Yermek ur.ere dtın tmııre ha. her nangi bir sahtekirhtı önliyttek Şükrü Sen Ozan bir şiir okumuett 
rüet etmlflerdlr. tedbirin alınmış oldajıanu ljtenmlş· ----~---------

. ZA Yt - Ziraat B3nkası 
Dıearda: tir. Bu vaziy4J(tc kuponlarda her haıı 

• Kacar bUkQmeU na!bl amiral HorU A. 
VU8turJ&ya yaptığı ııeyabaU bitirerek dUn 
BudapeJteye denmQfttlf. 

• Yunanlatanda bir nUtua aayımı yapıL 
muma karar verilmlDUr. 

• ll'lll•tın Arap yUkııek komlt.e8l nefl'eltiğl 
bir teblltde nu.un hldiu.tı için tralmı ta. 
vamutunu kabul ettltlni bildirmektedir. 

• lrUl btıkOmeU otomobil ve levamru 11&. 

tqmı IDhlar altına alIJUftır. 
• Atman propaga."ld& nazın doktor Gö. 

bela Venedlkten Almanyaya dönmtl§ttır. 
• Atlnada lılr TOrk - Yunan ttcaret oft. 

ili kunılmUf ve idare heyeU ııeçllml§Ur. 

gi bir sahtekarhk yapmaya imkan ıö
riilmemektedir. 

KUpek kuduz mu idi 
Kısıklıda Namazgah maballetinde 

Alemdağı caddesinde oturan Semiye is
minde bir kadın dün tatanbula inerken 
köpeiini komJusu Gülsüme bırapuı • 
tır. 

Gülsüm köpeği bah!;ede bir alaça 
bağlamıı. Uç yaşındaki oğlu Sadi bah
çede oynarken köpek an61ZID çocutu 

ıubetıi 455 No. lı vadeli bono ile 
eylediğim ınebaliğ fılin istimal e 
Urere bankanın evrakına tabtidl 
oldufum tatbik mtibrün:U kazaetl 
eyledifimi ve .Atiyen zuhur ile bl 
ibraz edildiği takdirde hükmO o 
nı ve imzamı istimal edecefiml pJıl 
!erim. ~ 

Yalova Akköy Hüseyin oii~ 

bacaklarmdan rln'mıftır. Ağır 
yaralanan çocuk ve kCSpek kud..
nesine fICSndcrilmiıtir. 
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'"@ ~©>ytteır0 e R 
tırilizler eski ve yaman bahriye. 
akla maruf turlar ve bundan do

.r'~r duyarlar. 
11htıdir ki, Sekizinci Edvardın 

tııiıde seyahatini idare için, pek 
. ~ek meşhur kaptanlardan biri 
~1nin yatına memur edilmiştir. 
t işte, bir telgraf: 

lol'l.clra, 31 (A.A.) -Röyter Ajan. 
Atlna muhabirinden: 

l(l'Q.l Sckiz!nci Edvardın rcikip 
llğu Nalılin yatı, Şalki boğazın

f) .. ererkcn bir köprüye çarpmıştır. 
"it t>e l/f1f hafifçe hasara uğramış. 

ltö t • • . . .. ~~ Y er, hır lngı1ız a1ansıdır. Şoy-
~ iinrnüş olabilirdi, fakat düşün. . . 
~ Su müessif hadiseyi aman fa. 
ı~·elim ..• Çünkü, bahriyemizin iti. 
d" ıışer ... 

{Akdeniz gibi karış karış maJUm 
>"trde, en usta lngiliz kaptanı, yat 

Ji llda nasıl oldu da lngiliz krah-
. ~i'atını çarptırdı?) diye bizi ayıp. 
el- r ... 

'/ !lence, yukarıki haberi bizzat ne~ 
afi ~kle İngilizler kendi nam ve he 

6
,-1 ~ına çok i)i hareket etmi~ler. 
;I u böyle bir kaza oldu diye lng 

tf ~ll itibarlann:ı toz konmamıştır. 
: 1ıa it.ibarları nazarımızda artmış. ati lakıkatıerl, kendi aleyhlerinde 

Jı ~ganda mevzuu olur vehmine k:ı. 
la dan, cesurane "'e bizzat neşredi. 

t diye... 

~ravo Röyter'e! Bravo bu zihn?-

D a a o OlOJ 
O ~lnsleri münkariz olmuş ve düıı. 

)~zünde te)\ tük nümuneleri kal· 
likazı ziruhlar Yardır. Bunlar el~ 
iııdçe. ~ebatat ve hn)'"'\"anat bahçe. 
n·e ıtına ile mulıafaza edilir. 

tr· ı~lr.er~de de öyle: Eşleri ölüp ken· , 
~ clla yaşıyahilen naclir kelimı·. 

1 evcuttur. l\teseıa "JQ ile bitc:ı 
er gibi. " .,, . 

'". ah .. , '4 .. '-'." ~ ... , ;a ... ..... .......... .. . ....,u, .. , 

ep "e "ha ~11\J rnrı k., vaki olmuştur. 
a '~ecnebi hükümdarlar hnkkındıı 

.ı ı.. aşmetıu,. demek fır. atı vardır. 
cw "Jse n· · b tt ıçın unu zoraki surette kat. 

ek Yerine "Sa majeste,, gi!Ji fran. 
llın karamanllc.-ısı bir tabiri kov 
a Çalışmalı? • • 

(VA·NOl 

Beylerbeyi 
, sarayında 
"•n akşam festival· 
~ balosu var 
c 
1
1tan festivali münaseebtile şehri -
gclrni§ olan heyetler dün Taksim 
riyet abidesine giderek merasim-
1k koymuşlardır. 

' Iııc lSnde şehir bandosu ve bunu 
~:n bayrağımızla Romanya, Yugos-

• "e Bulgar bandrralan yanyana 
) ~ll halde bütün heyetler Gala tasa -
~esinden hareket etmiş ve doğruca 

1 taddesindcn Taksime gidilmiş -

~b· 
~~~c Önünde şehir bandosu evvela 
~' l'l'larşmı çalmış, bundan sonra 
~ tıya ve Bulgar koro heyetleri ken-
9~6 tıtarını söylemişlerdir. Abideye 
~ festivali) ibaresini taşıyan bir 

konulmuştur. 

~ 'tarın akfamkl balo 
~tın akşam festival heyetleri şerefi

'ılııt l'l:rbeyi sarayında verilecek ha • 
tı butün hazırlıktan ikmal edi1rniş-I 
~ aı:;, için zengin bir program ve bü 
~rlannuştır. 

ihracatı 
mürakabe 

iktisat Vekaleti 
yeni memurlarla 
teşkilat yapıyor 

Tağ§işin men'i ve ihracatın mürakabe 
si hakkındaki kanunlar mucibince muh
telif ihraç maddelerinde tağşişin önüne 
geçmek ve mürakabe için ayn ayrı çıka 
rılmakta olan kararname ve nizamname 
ler yakında tamamlanacaktır. Bundan 
sonra yeni sene başından itibaren yur· 
dun her tarafmdan İktisat vekaleti mü
rakipleri taı afından kontrol ba~layacak
tır. 

iktisat vekaleti bu işe lazım olan mü
rakiplerin yetişmesi için gelecek ay ha· 
şında Ankarada bir kurs açacaktır. Bu 
kursa en az lise veya ticaret liseleri me
zunları alına:aktır. tık kursa 30 genç 
alınacak ve bunlar iki aylık bir stajdan 
sonra ehliyetlerine ve bulundukları mev 
kiin ehemmiyetine göre 150 liradan 2 50 
liraya kadar maaşla memleketin muh
telif taraflarına tayin edileceklerdir. 
Kurs müddetince bu gençlere 100 zer 
lira ücret verilecektir. 

Memlekette her 
şehrin imar plAoı 

olacak 
Belediye, yapı ve yollar kanunu mu

cibince her şehir belediyesinin oranın 

iktisadi ve içtimai vaziyetine göre §eh
rin müstakbel bir piamnı hazırlatması ve 
bundan sonraki imar şeklini tesbit et
mesi lazımdır. Ekseri belediyeler ka -
nunun vauttiği bu esasa uyarak müs
takbel imar planlarını hazırlatmışlar ve 
Dahiliye vekaletine göndermişlerdir. 

Yalnız - İstanbul da dahil olmak üze
re - bazı büyük şehirlerle pek küçük 
bazı şehirler henüz hazırlıklarım ikmal 
etmemişlerdir. Bunlar da ikmal edilince 
bütün Türkiye şehir ve kasabalarile be-
• ..... ... __ ,_n~ ... _,""'_ nAııı.,.1.-,..1n ;mar ve 
genişleme hareketinin müstakbel şekli 
maliim olacak ve bundan sonra planlı 

bir şekilde ilerlenecektir. Bu arada sıh· 
hi ve iktisadi sebeplerden dolayı bazr 
şehirlerin yerleri de o şehirlere yakın en 
müsait yeriere tahvil edilmektedir. 

•• 
Uni\1 ersltede kayıt 
muamelesi başladı 
üniversitede her fakülteye yeni tale

be kayt ve kobulüne bu sabahtan itiba
ren başlanmıştır. Bu sene üniversitenin 
muhtelif fakültelerine büyük bir teha -
cüm vardır. 

Fakültelerde ikmal imtihanlarına da 
yarın sabah başlanacaktır. ilk olarak 
hukuk fakültesi eleme imtihanlarını ya
pacaktır. 

Kadınları ~slrgeme 
Derneğinin 
müsameresi 

G~en cumartesi Suadiyc plajı ga
zinosunda yapılacağı ilan edilmiş olan 
Türk kadınlan esirgeme derneğinin 

yazlık müsameresi ha,·anın fen alığı 
yüzünden önümüzdeki haftaya tehir 
edilmiştir. Müsamere bu cumartesi bii
yük programla yapılacaktır. 

KUltUr Balianının 
tetkikleri 

Şehrimi7.de bulunan füiltür bakanı 
Saffet Arıkan bugünden itibaren şeh
rimizde Maarif işleri ve mekteplerin 
vaziyetini tetkike başlamıştır. 

Saffet Arıkan bir hafta sonra Anka-

Ticaret 
odasında 

Tatbik edilmiyen 
bir nizamnnme 

Ticaret odası bundan iki ay kadar ev
vel biri ihraç olunacak elmalar, diğeri 
de patatesler için iki nizamname hazırla 
mış ve oda idare heyetinden geçtikten 
sonra oda meclisinde alkışlarla kabul 
edilen bu nizamnameler biribiri ardınca 
oda piyasa ve sicil ticaret gazetesinde 
neşredilmiştir. 

O vakittenberi elma ihracatı yapıl -
madığınclan ve henüz elma ihraç mevsi
mine giri;mediğinden elma ihraç nizam
namesinin nasıl tatbik edileceğini za
man gösteıecektir. Fakat patateslerin 
standardizasyonu için çıkanlan nizam· 
name yalnız neşredilmekle kalmıştır. 

Bu nizamnamenin hükümlerine göre 
patatesler ellişer kiloluk çuvallara ko· 
nulacak ve beş tipe ayrılarak her çuval· 
daki patatesler ayni vasıf ve biiyüklük 
te olacaktı. Çuvalların üzerinde de için 
deki patateslerin hangi vasıfta olduğu· 
nun gösterilmesi lazımdı. Fakat o za -
man bu zamandır nizamnameye hiç al
dıran olmamış ve eski vaziyet devam e
degelmiştir. 

Teşhis edilemlyen 
hastalık 

Şişlide Bilezikçi sokağında Metanet 
apartımanının altıncı dairesinde yalnız 
ba§ına oturan Halil isminde bir zatın o
dasında ağzından salyeler aktığı halde 
baygın yattığı kapıcı tarafından zabıta

ya haber verilmiş, hemen bir doktor 
~ağnlarak hasta muayene ettirilmiştir. 

Doktor hastalığı teşhis edememiş. Ha -
lil sıhhi imdat otomobili ile hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Garsonlar cemiyeti
nin hesapları 

Müşterek esnaf cemiyetleri bürosu 
hesaplarında tetkikler yapılırken bil
.., ., ..... n .., .... """lıır r.ı>..miveti hesanları 
üzerinde durulduğunu yazmıştık. Gar-
sonlar cemiyetinden aldığımız bir mek 
tupta müfettişlerin hesaplar üzerinde
ki tetkikatmın bittiği \'e raporun a'it 
olduğu makama verilmiş olduğu yazıl
makta ve hesapların her kontrola açık 
bulunduğu ilave edilmektedir. 

Merhum musikişinas 
Ata için müsamere 

45 sene mütemadiyen musiki mual
limliği yapan ve son yarım asırda yetiş
miş musiki sanatkarlarından bir çoğu -
nun hocası bulunan Üsküdarlı Ata ge
çen sene vefat etmişti. Şehrimiz musiki 
üstatları Atanrn ailesine bir yardım ol
mak üzere ayın on ikisinde Kızkulesi 

ptaj gazinosunda bir müsamere vermeği 
kararlaştırmışlardır. 
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rncrl 135~ Ccmazlycltlhır: 
J-cyleklcrln gitmesi 

c;w. • ., .. n.o ...... Gun•~İn Bı:>l~ı 
,q ~i 

<M.ıl 5ü;.ı, Oqt, 

alo 
'•0 ._ l.liS 12,14 ll'i,55 18,H 20,21 3,41 

t!~o rı 1'l 5 31 912 32,00 l,36 R,5-

lnglllcrcnln tek başına Jtalyayn kar~ı ko. 
yamıynrağı ııöylcnmcktcdlr. 

KUçlli{ anlaşma Habsburglnnn tcl<rar tah 
ta gelmelerine mnnl olacaktır. 

~yatınızı kurarken 
~~airna Bedbaht) imzası ile aldığımız mektupta deni-

dikkatli olun 
''tı 

' t 
0~k üzereyim, 12 yaşında bir de kızım var 

ltanbmı baştan tanzim etmek arzusundayım. Esasen J 
\ ~n bedbaht olan beni.- :ı •enedeqbcri aevdiğim bir 

~. lic yapmalıyım? 

CEVABIMIZ: 
Eğer hayatınızı baştan kurmaya karar verdinizse bu

nun her şeyi görebilecek ve al"lıyab!lecek bir çağda olnn 
kızınızın aleyhine olmamasına dikkat etmeniz lazımdır. En 
ufak bir dikkatsizlik ıizi kızınızı ebediyyen görmekten mah 
rum edebilir. İlerde ikinizin de saadetine bir halel gelme
mesi için iyi bir avukata müracaat etmeniz lazımdır. 

balı&.~ 
,..//. 1 ~o,." ? '7\..e. ~~ .... 

.....,.mmt•omtıınmııtıtnnımııuııımııınıtmınınınnnn1fQJlflllfnlltmm111ım11tc11111M 

Bütün milletler 
şahsiyetlerini arıyor 

Nedir bu bizdeki alafrangahğa 
merak iptilası ? 

KıraOoın 
~Dyaıre'U:D ıro©le 

Asım UsJ Kurwıda y11.Z1yor: 
Haşmetlu kral sekizinci Edvardın 

seyahati hmmsi mahiyette olduğundan 
bir takım siyasi neticeler çıkarmağa 

mahal yoktur. Bununla beraber iki 
devlet reisi arasında olacak mülakat 
resmi ~erçeve usulleri haricinde olsa 
bile iki memleket arasındaki dostluğu 
kuvvetlendireceğine de hiç şüphe yok
tur. 

Yeni Türkiye, yeni devletin temeli
ni kurarken bütün mazi hesaplarım 

tasfiye etmiştir. Yeni Türkiyenin Os
manlı devrine ait eski dostluklar ve 
düşmanlıklarla bir alakası kalmamış
tır. Memleketimiz kendisine karşı gös· 
terilen her türlü samimi dostluklara 
karşı samimi bir dostluk ile mukabele 
etmeği ana siyaset olarak kabul ettiği 
için Lozan sulhundan ve Musul mesc· 
lesinin hallinden sonra İngiltere ile 
aramızda kuvvetli bir dostluk hareketi 
başlamıştır. Bu defaki Montrö konfe· 
ransında da bu suretle başlıyan dost
luk hareketinin ve emniyet ve itimat 
hislerinin karşılıklı olarak inkişaf et
tiği iyice görülmüştür. Kral sekizinci 
Edvardın !stanbula gelişi iki memle
ket arasındaki her türlü zorlukların 

ortadan kaıdmlacağı bir zamanda vu
kua gelmesi de kayde değer bir nok
tadır. Bu nokta, Türkiyenin Akdeniz· 
de ve Balkanlardaki sulh sisayetile 
lngiltercnin Akdeniz ve Balkanlar si
ynseti arasında bir yakınlık bulundu· 
ğu şeklinde ifade edilebilir. Zannedi
voruz ki kral hA7.retlerinin Yugoslav
ya, ·unanistan gibi Balkanlı dost 
memleketlere uğrayarak Türkiyeye 
gelişi de bu tarzı tefsire hak verecek 
bir delildir. 

Avrupada sulhu tehdit eden bir ta
kım amiller var. Bu ftmiller bugün her 
vakitkinden ziyade infilak tehlikesini 
göstermektedir. Böyle bir zamanda 
sulh için çalışan memleketler birbirle
rine ne kadar yaklaşırlarsa insanlığın 
istikbalini tehdit eden tehlikeler o ka
dar kolaylıkla bertaraf edilebilir. 

AD aı1Fıraıli'il ~aı O o!}< 
Tan gazetesinde B1ffhan Fclel~ ya::t

yor: 
Bilmem bana reaksiyoner yani (mür 

tcci) mi diyeceksiniz? Ben şu (ala
frangalık) dediğimiz şeylerin toptan 
aleyhindeyim. Alafranga ismi altına 

aldığımız birçok iyi şeyleri bu aleyh
tarlık kampından dışarıda bıraktıktan 
sonra fikrimi anlatayım. 

Şu son çeyrek asırda bütün millet 
ler hep kendi karakterlerini sivriltmi
yc uğraşıyor ve an'aneleri:-.i her şeyin 
üstünde tutuyorlar. Bunu son Orta 
Avrupa gezisinde bir kert> clnha gör
düm. Hatta bu nn'anelere, .adetlere sa
hipleri kadar yabancıların da hürmet 
ettiğini müşahede ettim. Halbuki biz 
de alafrangalık adı altında bir kötü 
cereyan her şeyi sanki yeniliğe doğru 
siiriiklemekte ve an'ane namına eli
mizde bir şey bırakmamaktadır. 

Alafranga çalgı ile beynimizı tırma
lıyan cazdan tutun da alafranga ye
mek, alafranga düğün, alafranga ta
vır ve alafrangalık denen bir seri züp
pelik bizim karakteristik adetlerimizi, 
duygularımızı. t'dc!' ve erkanımızı pe· 
rişan etmifıtit. 

Halbuki biz al~frangala.ştıkça koz
mopolit kalııbalığr içinde kaybolmak
tayız. Bilmem ırerak edip de alafran
galık dediğimh f:cylcri tetkik ettiniz 
mi? .. Mesela: Bir yaşlı adamın önünde 
ayağını ayrı·';ının iistüne atıp kundu
rasını onun burnuna uzatan ve elinde
ki kalın sigarayı fosur fosur içen züp 
penin haline alafrangalık deriz. Bımn 
başka yerdl' terbiyesizlik demeseler 
bile muhakkak saygısızlık derler. 

lnsanlık harp sarsıntısı yüzünden 
kaybetmeye başladığı kıvamını mil
liyet hislerine ve söküp gelen an'anevi 
adet ve terbiyesine yapışmakla koru-

yabilcceğini anladığı için pek az müs
tesnasile bütün dünya hep bu yola ko-
yulmuştur. An'anesi olmıyan milletler 
bile an'aneler icat etmeye çalışıyorlar. 

Bu böyle olup dururken biz ne ba
hasına olursa olsun iyi kötü her ala
franga denen şeyi iyi sanıp kıvamımı
zı kaybedersek neslin karakter ve t<'r
biyesi yönünden biç de karlı olmaz. 

Onun içindir ki ben, alafrangalık 

denilen züppcliklerin toptan aleyhin
deyim. 

~Dır -Dapcın şDlrl 
Cumhuriyette yazd1ğı bir makalcd~ 

Peyami Safa, bir Japon §iirinin ~öyle 
bir Türkçe tercümesini yapıyor: 
Kwnun üstüne bırakılmış 
Bir su parçası 
Denizin bir unutkanhğıdır. 

Uzak dağlarda 
Kaybolmuş bir bulut 
Rüzgarın bir unutkanlığıdır. 

Toprağa düşmüş 

Gümüşlü bir kanat 
Geçen kuşun bir unutkanhğıdır. 

Hulyaya dalmak ve ağlamak 
İhtiyacı 
Gençlik günlerinin bir unutkanlığıdır 

TD'l'clYıDeslko'nun 
nstDfaıso 

Ak§amda siyasi içnıai sütununda 
okunmuştur: 

Romnnyada :oıağ \'e sol müfrit 
partiler ara ındaki münaf eret Jo'ran
sada iş ba;;ıına ;sollann gelmesı n• ı~. 
panyada faşistlerin dahili harbe 'll'· 

bebiyet ,·ermeleri Ü?.erine son haddi. 
ni bulmuştu. 

Tataresko kabinesi i.se ne dah!ii 
savaşta müfrit partileri tutmuş, ne 
de dış politikasına dahili cereyanlar n 
tesirini nazarı itibare almıştır. 

1932 senesindenberi hariciye mı
zm bulunan l\I. T:tüle.sko Fransa 'e 
Sovyetler ile birlikte hareket etmek 
i.stediğinden dahildeh.i sağ partHerin 
kahredilmesi i~in !tükumeti mütema. 
diyen zorlamaktaydı. Hatta son za
manlarda ba~Yekili istifa ile tt>hdı1 

ederek hükumetin iç ve dış politikıı. 
sında tarnamiyle hakim olınak teşeh· 
hüsünde bulunmu~tu. 

Başvekil 1\1. 'fatar<!Sko bu tazyik. 
(erden kurtulmak için liberallerin !i
<\eri l\L Brntiyago ile mutabık kala. 
rak kahine.,.ini de.ii'i~tirmiş ,.e M. Titi.i
]e,:;koyu açıkta bırı!kmı~ tır. Bu deii. · • 
şiklik Romanya hükumetinin me\'Cııt 

ittifaklarında :-;allık kalmakla ben· 
ber ne biisbütün Prar.sanın peyki, nt. 
de So,·yetlerin sıkı taraftarı. ne f!~ 

Alman.raya karşı açık bir düşman ol. 
mak istemediğini ishal etti. 

Ronianyadaki hu değişiklik ÇP -
koslornk) anın Sovyetler ile ittifal\.ı 

Ye ahiren iki taraf ara.-.ında hava mü 
dafaaı:.ındaki teşriki mesai miimı .. ehe· 

tiyle Avrupanın şarkında n orta~ın 

da heli ren yeni ı.ünırenin Roman~ 't· 
nm iltihakı ile hüyiımesi imkanını 

bertaraf etmektedir. Böyle bir ihtı. 

mal son zamanlarda Macaristanı Dol
.,cvik ale.>htun Almanya. A,·usturya 
- ltalya ıümresinl' çok yaklaştırmış. 
tr. 

Kızılorduya kar~ı l.ehistanın ka· 
1~-ındı~ı ruskeri zaferin ),ldönümünü 
te~id ic:in Varşovayı ziyaret edP.n f'ra" 
sn: büyük erkanı harbiye rei~i (;ene. 
ral G~ımlin'e ziyareti iade itin Leh;,._ 
tan ordusu başkumandanı General 

Hydz Smigl.>'de ParLe gitti. Frnn4;i:t, 
Çe:~oslovakyayı kurtarmak i~in U'?· 
histanın miizaharetini ,.e hiç olmnz .. rı 
hayırhahant bitaraflığını temin etme· 

fre çalı~ıyor. :Fakat karşılıklı ziyaret. 
!ere rağmen T..ehistanın müstakil 1>0li. 
tika~ını terkedeceği çok şüphelidir 
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Sovyet Rusyada ispanya harbi 

t k ·f 1 nihayet duruyor 11111 yeni ev 1 er iki tarafm mütareke müzakere 
(Ba§tarafı 1 incide.) l 

birincl ve tltf'nd lr.n-tsile S~rcbriakofun 
karısı da bulunmaktadır. 

Tevkif edilen gsnerallar 
Paris radyosunun neşriyatına bakı

lırsa, resmen bildirildiğine göre, Sov
yet Rusyanın büyük Britanyadaki ti
cari murahhas heyetinin şefi Ozurski 
Moskovaya çağrılmıştır. Kürk tröstü 
şefi Stashcwski de yakında Moskova
ya hareket edecektir. 

Mevsuk bir yerden öğrenildiğine 

göre, Londra Sovyet Rusya sefareti 
ateşe militeri olan general Putna bir 
kaç gün evvel tevkif ed"lmiştir. Yakın
da muhakeme edilecektir. 

• * .,, 
Berlin 31 - Moskovadan gelen bir 

habere göre geçende idama mahkQm e
dilmiş olan Kamenef, Zinovyef ve 14 
arkadaşlan idam edilmiş olmayıp Rus
yanın tenha bir yerine sürülmüşlerdir. 

Ayni habere göre sürülmüş olan su· 
ikastçıfar çok sıkı askeri bir nezaret 
altındadırlar. 

Norveç, notaya menfi 
cevap verdi 

Londra 3 l - Norveç hükumeti Troç 
ki için Sovyetlerin vermiş olduğu nota· 
ya cevap hazırlamııtır. 

Norveç hariciye nazırının gazetecile· 
re verdiği bir beyanatta: 

- Norveç hürriyete riayet eden bir 
memleket olduğu için siyasi mültecileri 
her zaman kabul eder .. demesi Sovyet 
notasına menfi bir cevap verileceğine 

delil sayılmaktadır. 

Esasen son dakikada gelen bir habere 
g8re No"eç hükQmeti Sovyetlere ce
vabım vermiştir. Cevap menfi olduğun-

dan Troçki bundan sonra da Norveçte 
oturabilecektir. Verilen cevabın Sovyet 
Rusyada nasıl bir tesir bıraktığı henüz 
belli değildir. 

Troçki halen mahfuzen evinde otur
maktadır. 

Tr••hl ..... ,,....... ..,_ ---'-'·-"-

muhakemeye hazırım,, diyor 

Troçki, Pariste çıkan intransigeant 
gazetesi muhabirlerinden birine verdiği 
beyanatta kendinsine atfolunan bütün 

suçlan ı eddetmiş ve hakikatin meydana 
çıkması için bitaraf bir memleket olan 
Danimarkada muhakeme edilmeğe razı 
olduğunu söylemiş, aleyhinde serdedi
len ittlhamlann doğru olmadrğını ve· 
slkalarla isbat edeceğini ilave etmiştir. 

• • • 
Oslo 1 (A.A.) - Adliye bakanı aşa

ğıdaki tebliği neşretmiştir: 
Balôınlar kurulunun emri mucibince 

Troçki ve madam Troçki tecrit edile
cekler ve hususi bir muhafaza altına 
konulacaklardır. Troçkinin başkalari
le olan münasebelerini ve harekll.tmı 
tanzim maksadilc hususi tedbirler itti
haz edilm.i.~tir. Her defasında, hükO
metin pasaport daireSi tarafından hu· 
eusi surette verilmiş bir müsaade ile 
ziyaretçi kabul edilebilecektir. Telefo
nunu kullanmak hakkına malik o1nu· 
yacaktır. Namına gelen mektuplar ve 
telgraflar gözden geçirilecektir. 

Tebliğde Troçkinin nerede tecrit 
edileceğinden bahis yoktur. Şimdilik 

zabıta muhafazasında olarak Bene
fassda ikamete devam ediyor. Bugün. 
tanınmış Norveçli avukat B. Punter
valdi kabul edecektir. Mumaileyh, hU
kO.met tarafından hakkında tedhirler 
alman her şahsın bir avukattan yar
dım görmesi hususundaki teamül mu
cibince Troçkinin avukatlığını deruhte 
edecektir. 

Bu sabahki posta ile gelen lngiliz 
gazeteleri Moskovada suikastçilerin 
idamından sonra Troçkiciler aleyhine 
ne geniş bir araştırma faaliyeti başla
dığını, Troçkinin vaziyeti ne olacağını 
ve yeni tevkifleri haber veriyorlar. 

Bunlardan "Deyli Hcrald,, hususi 
muhabiri dün gelen bir ajans haberini 
teyiden yazısına §Öyle başlıyor: 

''Londradaki bütün Sovyet tebaası 
ahali bir panik halindedir. 

Çünkü her türlü şüpheden liri olarak 
herkesçe belli ki, kendisinden pek kor
kulan Sovyet siyasr polisi - O. G. P. U.
mruncssmcrt Londrndn bulunmakta
dırlar. Ve 5lmdi Moskovr··- dönmelt 
emrini almak sırası kimde olduğunu 

ximse bilmiyor. 

Moskovadan şimdi bildirildiğine gö-f 
re Londradaki Sovyet ticaret delegas
yonu reisi Ozerski - ki bu mühim va
zifesinden affedilmişti - bundan on 
beş gün evvel M.oskovaya çağrılmıştır. 

1şin garibi dün gece, madam Ozers
ki ile iki çocuğunun da nerede olduğu 
anlaşılamamıştır. 

Perşenbe günü Taymise gelmiş olan 
Sovyct vapuru ''Smolni,, ye herahngi 
suretle alınmış olmasından endişe edi
liyor. Bu vapur Rusyaya hareket et
mek üzeredir. 

Bütün vııziyct o derece ehemmiyet 
kesbetmiştir ki, muhaceret işlerile uğ
raşan memurlar Sovyet vapuru Smol
ninin yolcu listesini yakından gözden 
geçirseler gerektir. 
Şimdi açıktan · açığa anlaşıldığına 

göer Moskovaya çağrılıp tevkif edilen 
Londrııdaki Sovyct ateşe militeri ge
neral Putna aleyhine itham bundan 
bir hafta. evvel vaki olmuştu. 

Bu mesele hakkında Putnamn Lon-
dradaki kansının ve çocuğunun haber 
almaması için her türlü tedbir ittihnz 
edilmişti. 

Madam Putna Londradan Moskova-
ya hareket etmezden evvel, Londrada
ki Sovyet kolonisi bu kadının kocası· 
nın başına gelenleri blliyordu. Fnltat 
hiç kimse, bu vakadan madam Putna 
ufak bir emare bile sezdirmemek mec· 
burlyetlndcydi. 

Ancak madam Putnanrn yol eşyası 
Berlindcki Sovyet elçiliği memurları 
tnrafından alındığı zamandadır ki, ka
dın endişeye başlamış, Moskovaya bir 
telgraf çekmiş ve cevabını Varşovada 
almak istediğini bildirmiştir. 

Filhakika Varşovaya geldiği zaman 
madam Putnaya gönderilmiş olan bir 
cevabı telgraf, kocasının tevkif edildi
ğini haber veriyordu. 

Bu nevi tevkifler, daha doğrusu tc· 

Troçlci karıslle beraber 

mizleme hareketi, Sovyet elçiliği veya 
Sovyet hükumetinin bir mümessili bu

lunan blitiln dilnya merkezlerini ihata 
edecek kadar geniş bir saha içerisinde 

yapılmaktadır.,, 

"Niyuz Kronikl,,in Oslo muhabiri de 
Norveç makamları tarafından §imdi ne· 

zaret altına alınmıı bulunan Troçklnln 
böyle Norveç polisinin gözü altında 
kanunuevvel ortalarına kadar buluna • 
cağını yazıyor. 

Gazete diyor ki: 

"Bu tarihten sonra da, Troçkiye Nor 
veçten çıkması söylenecektir. 

Norveçin Troçkiyi nezaret altına al-

mak hususundaki karan, bu adamın, 
Norveçte ikameti için hükumetin ileri 

sürdüğü şartlara riayet edemediğini iti 
raf ctmr.sinden sonra verilmiştir. 

Oslo civarındaki evinden Troçkinin 
bazı vesikalarını çalmak suçuyla ittiham 
edilen beş Norveç nazisinin davasında 
şahit sıfatlie mahkemeye çağrıldığı za· 
man, vaziyet birden berakis olmuştur. 

Troçki (Stalin aleyhtarı) dördüncü 
enternasyonal sekretaryasile muhaberede 

bulunduğunu ve mukabil ihtilalci arka-
daşlarından bazılarının şahsi ziyaretle -
rini kaoul ettiğini söylemiştir. 

Bu dyaret edenler arasında eski ku· 
tibi umumi Raymond Molier bulunuyor 

du ki bu adam Troçklyi Türkiyede bu
lunduğu zaman da görmüştü. 

Troçkinin evini basan nazilerin elde 

ettiği bir vesika, Pariste meçhQl bir §ah 
ıiyet ha;inde yaşayan Otto isimli bir 
Almana hitap eden mektuptu. Bu mek
tupta bir mukabil ihtilal partisi hak 
kında siyasi ve teknik teferruat bulun 
maktayclı. Şimdi Norveç polisi, hüku
meti ve matbuatı Troçkinin suçlarım 

tesbit hususunda nazilerin resen hare -
ket etmesini haklı bulmaktadırlar. 

Bu mesele Norveçte işçi kabineyi 
şimdi bir muamma karşısında bulundu 

ruyor. Çünkü bir vakitler, memleketle· 
rinde bulunmasından bir nevi gurur 
duydukları Troçkiyi şimdi atmak mec
buriyetindedirler. 

Sonbaharda yaııılacak olan meclis in· 

sine başladıkları haber veriliYO ?csa 
.Madrid, 1 (A.A ) - Röyter ajan./ daki mtlisler, asilere taarruı ı6'ı ~· ~n 

sr muhabiri bildiriyor: bunları püskürtmüşler, albay M•11' ~.ının 
A~ tayyareler bu sabah Madrir! nın cmrmdeki kollar, asilerin gcrı ıl · 

üzerinde dolaşmı:;;lar, birçok bomba larmı m ;şguJ etmek üzere Alto de .... E 
lar atmışlardır. nu ku:?dtmağa devam etmişlerdit lıcn 

Hasaratm derecesi henüz malUm San Rafaele ve Segoviaya doğııl 
değildir. tık infil3.kın akabinde ha- çan birçolt asiler görülmüştür. 

Güı va topları derhal faaliyete geçmiş ol. Fral". s ya kaçanlar" •' J 
duğu için, hücüm eden tayyueleri'l frun cephesi 31 <A.A. J - D· 1

' do. 
mev.cut bombalarının ~eps~ni ~tmah ajansı 'muhabiri asilerin irunu tetlt ~ bir tu 
vakıt bulamadan ç~kilıp gıttlgl tah olmadığr ta dirde bombardıman tel 'ıt ın 
min ediliyor. . . leri tehdid,nin bu sabah saat 5 te d~ ~ lgu 

Hendayc, 1 (A.A.) - ArJantın el· 31 ağuııtosta gün ortası olduğul111 ' 

çisi H. Garda l\familla'nın teşebbü-;ii ber vermektedir. / lıt b 
üzerine, halihazırda ~udut cinrı~cia Asilerın topçu kuvveti §irndilı~ ıt2a.z 
bulunan Framuz, lngıltere, Bel çıka kfıneti muhafaza ediyor. ~11 ? ' 
Birleşik Amerika, Hollancla. Norveç. hunun tahl ycsinden sonra ~°'11 ~ ~ cc 
Çekoslornkya el~ileriyle Finlandiyn ve kadınlar Fue.ntarabiadan Hend•Y' Y 
ve lsveç maı:ılnhatgih.arları, en kıdl'm gönderilmiştir. ol ~ 
li el~iyi l~panyol hükumetine telgraf. Şimdiye kadar 2500 firari hıl ~ c 
la müracaat etmek hu..c;;usunda tevkil geçmiştir. Fransız makamatı e~~ : 
etmişlerdir. servisini h:ssedilecek derecede tıı 1tk' a 

Bu telgrafta, harekatın müteka etmişlerdir. ~ 1 

bil olarak durdurulması husu. undnk: 15000 hasta ve yar• 1 ~ha 
teklif tavzih edilecek ve harekatı dur· nok or b2k (yor ' ~ 01 

durma i:.inin, bllhassa askeri, bahri Rahat 31 (A.A.} - 'ı'ares d:.ıı' dt~t 
ve hava ataşeleri vasıta.<ıiyle ve Krzi' Fronterau radyosu, Aragon cephe rJ 
ha~a mUracaat suretiyle tahakkuk e1 ki hükuınetçi milislerden on btt f '1ı lira 
tirilebileceği söylenecektir. hasta ve yaralrnın müstacelen dokt

0
' ıcr.1 

)lamilla, bu te~ebhüsün netkt> . tediklerini haber vermektedir. dı ~ ild 
sindt>n çok limitvardır. Arjantin el • Asi tayyareler Valancci bonıb'~~ ~·}'le 
çi i, a.c;ilerin de bu müracaatı Kabul man etmiş ı er ve ciddi hasarata st ~1:1 
edccelcleri kanaatindedir. Esasen yet vermış: erdir. ~ h·ın 
Mndridle Burgos arn..~ında üsera füı Kadiks radyosu, asi kuvv~tl·eJıf h~ k 
tcleri teati edildiği ~öyleniyor. Santander ve Gabiede milislerı~ıdıJ' hi; ~ 

General l\Iolanın elyevm Bask sa kürttüklcrini ve ağır zayiat verdır51r' it 81 

bilinde bulunduğu ve muhtemel biı lerini bılid:iyor. Ayni .zamanda. ~~ da· 
anln~ma husulünU temin için her ikf gossada ve Quipuzcoa vilayetindt ı;c, d 

1 

lrfo<>Twtıaya çagrı1an1ardan SovyctZcrin .l • h }<teO"' tnb 
tnrnf mümessilleriyle bir mülakal ... etlı mu arebeler cereyan etıne hcı,_.1 Londta ticaret atc.JCsi O;;ersld _.. & 

yaptığı söylenmektedir. Bu mü laka. Bir A mer.kan torp!do- ti g· 
tın neticeleri rnnIUm değilse de, bu tc- bomba andı c1~ dilci 

tihabatmda belki bu hadisenin tesiri 'il.( p ...ıı ma ile dün Guipuzcoa cephesindt> hü Vaşington 31 CA.A.) - ~... ~· ltcrı 
görülecektir.,, küm siircn nisbi sükunet arasında b'r Birleşik Amerika hükümetinin 1'1~4& }'crl 

Mornıng Post gazetesi Oslo muhabi- müna ebet mc,·cut olduğu tahmin e hükumetile General Franko net · ""'" 
ri 'Troçki ile birlikte karısının da neza- dlli r

9
r ,ı;;n ,.,.r•"'"" ,.,ı .... ı.:. ı.:..u-- ~ • ~ 

... ~ ......... -.. ····~:r ----.,--- 3 --·-,,-·· J arl.s, l (A. .) - Le Journal ga proteato::ia bulunacağını söyle~ I pıt' 
ıete.<ıi. lnh'ansigeant gazetesinin mu- Hüviyeti teibit edilmiyen bır ~114c' 
habiri B. Guy de Traverray'ın bpan· yol tayyaresi, Kaagonya sahilletı~, 
yada vuku bulan vefatı hakkında di. altmrş kilometre açıkta bulunan ti 
yor ki: isimli Amerika torpito muhribine t f Dayaktan öldü 

( Ba§tara/ı 1 incide) 
maniyeye gitmiş, rakibesinin evine gi • 
rerek :lostu Ali Rıza ile kavgaya tutuş 
muştur. Ali Rıza, civarda oturanların 

, ·sabt " "Hükumet kuvvetleri 16/8 p3Zsır ha atmıştır. Bombalar Kane a ı tfJ 

günü :\lajorka hücum ettiler. Betba"t memiş, bilmukabele Kane da u>'>.~tıf· 
me lekta ımızrn hilcum eden ve bir. attığı mermileri isabet ettireınettlı§ rO • 

hadiseyi i§itmemeleri i~in alttan almı§, 

Dllberl: beraber evine dönmüş, eve gi
rip de odalarına çıkınca kadını fena 

halde döğmeye baş1amıgtır. 

Evin tiiğer odalarında oturanlar evve
la karıkoca kavgası olduğu için milda • 

hale etmemişlerse de kadının sesi kesi· 

lince odaya girmişler, Dilberi yerde ağ 

zından kan boşanırken görmüşlerdir. 

Dilber birkaç dakika sonra yediği da • 
yakların tesirile ölmUştür. 

Bu hlidise karşısında ıaşkına dönen 1 
Ali Rmı, evdekilerin ihbarı üzerine ge-

len zabıta memurları tarafından yakala· 

narak Küçükpazar karakoluna götürtil· 
mUştUr. 

Ceset Morga kaldırrlmı§tır. Yakadan 
müddeiumumilik haberdar edilmiştir . 

kaç muvaffaki> etten ~onra pü. kiirtü. 
terek imha edilen kıfaya refakat e•· 
miş bulunması muhtemeldir. Arka. 
daşım·zın rnhşi bir katliama kurb:rn 
mı glttiği. yok~a harekat esnasındı1 
mı öldiiğü malUm değildir. fı'akat 

Hendaye'den gelen en son haberler. 
asilerin bu husu:;ta ~u izahatı verdik. 
!erini bildiriyor. Karaya çıkar ~ı'•· 
maz n. 1'ra\'erray, asiler tarafmclan 
hükumet kuvvetlerine mensup bir gıı 
rupla beraber ku~atrlmıştır. Anca'< 
"Ji'ı·ansız gazetecisiyim., derneğe vu. 
kit bulnbllmi ise dfl i& işten geçmi.:; 
bulunuyordu .. , 

• • 
Madrit 31 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
HUkCim<'~ kuvvetleri. dlln biltlin gün 

Alto Leon mıntakasını bonbardıman et· 
mlşler, birçok yangınlara sebebiyet ver· 
mişlerdir. Albay Asensin kumandasın-

l:3etonarme köprü inşaatı eı< s •ltme ılanı 

Nafia Vekileti 
Sosa ve Köprüler Reisliğinden : 

Kastamonu vilayeti dahilincle ve Kastamonu - Boyabat yolu Ü· 

zerinde "28.000,, lira keıif bedelli Kıvrım çayı köprüsü intaatının 

kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 14 - 9 - 936 pazartesi ıünü aaat 15 
de Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komis_tonun 
odasında yapılacaktır. Ekslltme şartnamesi ve buna müteferri di 
ğer evrak "140,, kuruı mukabilinde Şoıe ve Köprüler reisHğinden 

alınabileceği gibi istiyenler bu tartnameleri Kastamonu Nafia müdür· 
lüğünc müracaat ederek göreb:lirler. Muvakkat teminat "2100,, lira 
dır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nlis· 
hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet veıika· 
sını haiz olmaları, 

Müteahhit bizzat mühendi~ olmadığı veya bir mühendisle be· 
raber bu İ§e girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar· 
me b!r köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazartesi günü ıaat 14 de 
kadar ı'~nri.r.racla Şoee ve Köpriil~r reisliğine verilmesi lazımdır. 

(592) (688). 

Madritteki Amerika konsolosu P 
testoları tebliğ edecektir. ıcer 

Amerika bu gibi hadlielerin te d'df 
rüne mani olmak Uzere §iddetli te 
ler alınmasını istemetkedir. 

Prag eıç·a az edı d1 ~ 
· Madrit 31 (A.A.) - Dışişlerİ b.~,rtf 
ispanyanın Prag elçisi Garta oı.ııJ 
yu azletmiştir. 

Fran•anan tekllflnl k•lt"
1 

5 danıer rlt • 
Pariı 31 - Sovyet Ruaya, B~ı;;,~-' 

tan ve Arnavutluk hükQmet1erı p~ 
nın teklıfi üzerine ademi mUdah•1t11~~ 
ıiplerini kabul etmitltr ve hP' ;1ıtf 
ıillh ihraç etmemeyi kararlaştırrı1 
dır. ,, 
ırun bombardımau •dl tr ,,tf 
Londra 31 - Bugün bpany•d; t• ıılf 

yan eden muharebelerde iki tara 
netice elde edcmemittir. 4ıff''~ 

Hükıimet asilerin trunu t>ornb•rııP ~ 
etmemeleri için aağ cenaha rnen;, Jrı'~ 
çok tanınmıı ıahıaları toplarnıf 41r11 
bombardıman ediline bunları ıttlfclt' 
kurşuna dizeceğini astlere bildir 

HUkOmet kuvvetıe,.ırılfl 
bir muvattaklyetl ııl / 

Sofya 1 (Hususi Muhabirirt1ısd' l'ıi 
Bulgarca ga?.Ctelere İspanyada~ ~ııtr 
bir telgrafa göre Guadramadale fıtı~~' 
kuvveti hilkumet milisleri tar• tıl~ 
erkanı harbiyelerile beraber ta. 
imha edilmiştir. lr' 
Merkez bankası 11 

selerl yUksellY0 r111; 

Cumhuriyet Merkez bankıı.51 ,u1 
senetleri bu sabah borsada ~:ı;eııııt. 
de umulmıyan bir şekilde yu ~-
b~lamıştır. ıc-r', 

1• ad• ~ 
Senetler dün akşam 81 ır çJlrı'ıı ,el' 

mıştı. Bu sabah 80.r> lirada ' ,ıUI' t' • ye. ./ ., 
beraber az zamanda 82 }lra. bil N ~· 
miştir. Öğl"yin son munıncle sı o' 
ta olmuştur. Öğleden sonrtı 
ümitlidir. 
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Kiralık 

'l'tıa~tKen konuıtufum bu çocuk on 
_.., • ._ .. ~, altı yaılarında idi. Batında clbi

renginde bir kasketi, vardı. Ba-

~Eh, dedi, ıen ne it yapanın? 
~de: 

~· ıen ne itle uğraııyonun? diye 

Guıdu: 
" Eh, itte, ne olursa.. Maamafih, 

•yeni, zamaneye uyar, zahmetsiz 
llıealek aahibiyim. Şimdi, onunla 

' Um, ve bu mesleğin zaruretini 
'~yan ben oldum. Fena deiil. A

bu günlerde iti bilyütmem lizım. 
"41;lz~lanmı görmek ister misin? Şu
t'• birkaç adım ilerde. 

ctesaUsümil kamçılamııtı, arkasın -
Yürüdüm. Yanyana yürürken: 

' Doatum. inaan hayatını iyi kazana 
i için, biraz düıünmek zahmetine 

--~ ....... nıatıdır. Birçok insanlar, meslek 
ap edecekleri zaman, mahellelerin

'et dükkanlara bakar, acaba eczacı mı, 
ba ınarangoz m'1. yahud da avukat 
Olayıın, diye düşünürler. Bilmezler 

)tryüzündeki meslekler mahallelerin
. gördüklerinden ibaret değildir. 

lfalbuki, onlar bu meslekleri görmeğe 
ıiardır, ve dünya durdukça ayni 

a.._- de devam edeceklerini sanırlar. 
__ .• M ..... le düşünürler: "Bize ekmeği temin 
~ ~ima bir fırıncı, evimizi yapmak 
\it b.~ duv.arcr, odamızı ısıtmak için 
'ıt komUrcü, vatanımızı müdafaa için 
~ ~sker, bizim için çene yaraıtıracak 
~Yaal lbımdır. Siyall belki daima 
~ ,fa~t geri kalanların vaziyeti 
te.ı e~ değildir. Mazot çıktılı gün 
~t1 ~öınürcü ortadan kalktı; ve 
it Yerıne bir kamp çadın kifi geldi
«uJUn ~uvarcıya lüzum kalmadt; tim
lterle~pler, aakerlerden ziyade. kimya 
"/..._ rın harbi haline geldi; yarın ekmek 
.......... bafka bir madde ile karnmun 

ı.r::-:~·• ... ;; ........ 1rim irMia ıod~bt'lir? 
L-. ~kak olan tu ki, bUim yarattı 
llQIUz b" • 1ez. • ızun muhtaç olduğumuz meslek-

nun için kiraclık meıleğini 
tim. 

Dilşilnd:..ic. I:t.a&ıma b .. :..ı~. r::ç ~:. 
yerde durmayan, ml.itemadiyen yer de
ğiıtiren büti.in gençlerin, bl.itün ıenç 
kızların elbet birer kalbi vardır. Bir 
ki:Speği, yahut bir kediyi seviyorlar .. 
Veya sevmemitlerse, pekila sevebilir -
ler. Büyük meseleler yüzünden kavga 
eden kankocalar bulunduğu gibi, iste -
diği köpek veya ked! 'ilınmadığı için 
kocasile kavga eden kadınlar da vardır. 
Kocası ite gidince, mesela bayan flan 
ne yapacak? Elbet, oynayacak bir kedi, 
veya bir köpek lazım. Halbuki, bunlar 
sahip olunması düşür,l.ilmemiş şeylerdir, 
bu hevesler, bilirsin, geçicidir? 

Fakat: kiralanabilirler. Tıpkı bir evi, 
bir apartınl8nı, bir hizm~tçiyi, bir met
resi, bir hafta, bir ay, bir sene kirala -
r.ıak gibi ... 
Buluıum fena değildi. Hiç bir derdi 

yok. Hoiunuza gittiği zaman yahut ca
nınız sıkılınca hayvan yanınızdadır. 
Bundan daha zevkli bir ıey olur mu? 

Devrimizin bir diğer hususiyeti de, 
arzuların istendiği anda tatminidir. Bu 
müddet çok kıaacbr. Fak1t, bundan iıti 
fade etmesini bilmeli. Dl.itilniln ki, in
sanların çok sevebilecekleri hayvanlar 
da vardır. O kadar ki zaman uman 11-
kıcı olmalarına bile tahammül ederiz. 
Lafın kısa11, bu ite girişmeğe karar ver
dim. Başladım. Müthiş bir muvaffaki -
yet ... 

Majaz:alarınm yanına gelmiıtik. Bir 
avlunun nihayetinde gen~ hanıarlar .. 
Biti köpeklerin havlam~ları karııladı: 

Her cinsten köpek; kül rengi, eımer, ke 
diler bize soğuk gözlerle bakıyorlardı. 
Gene her renkten kuı, hatti mütemadi
yen sıçrayan maymunlar .. 

Tüylü küçük bir köpek kulübesinde 
arka ayakları üstüne oturmuı, burnu 
kapıda inliyordu. 

A r1rıı,.~unm: 
- Bu altı ay için kiraladığım bır 

köpek, dedi. Kadın müıterim onu dün 
getirdi. O gündenberi hayvancağız hiç 
bir ıey yemek istemiyor, mütemadiyen 
ağlıyor. 

Hayvancağız ne bilsin. Kalbini bu ka 
dına kaptımuıtı. Ve kiralık olduğunun 
tabii farkında değildi. 

tr' Y~!~Yan ve yok olabilen şeyler gibi
-· .~ızun. gibi, onlann da doğu§lan, 
\~elerı, geliımeleri ve nihayr.t inhi
~ rı, sıhhatlan, hastalıkları, şifayap 
llt an ve ölmeleri mevzuu bahıolabi
~ene bizim gibi, onlann da hemcins 

. ortadan kaldırmak için mücadele Nuh CEM 
'ttikıerinj düşünebiliriz:. Onlar ırasın- --------------

da bizde oıduğu gibi, çocukları 01 Avusturyada 
dan ôlenıer vardır. h O rrDyet 

~ostum, benim babam, büyük babam 
>\Jcle llleslekleriin adamları idiler. BU
'-tr babam sucu idi: Her evde ıu teli-

1936 senesinde Avusturyalıların 
on altıda biri polisçe sorguya çekil
miş ve bu senenin ilk altı ayında hal
kın 160 da biri tevkif edilmiştir. 

A vusturyada son günlerd~ neıre
dilen rami statistiklerden bu rakam
ları okuduktan sonra insan kendi ken
dine acaba orada şahsi masuniyet en-

~.':-Pıldıfı ıün ona iı kalmadı. Baba 
~ de bu neviden bir ıeydi. O za 
lb..._ lar evlerini geçindirecek para kaza
~ Çünkü, yaptıkları iı devrin 
~ faydalı idi. itte, mesele bera 
lı... __ Yqıdıimuz insanlara zaruri olanı 
'"'lfedebilmek. dişesi yok mu sualini sormaktftn ken-
ı._ . . dini alamıyor. 

~eleyı fiSyle vaz:ettım: Beraber ---------------
~ .dıinn inaanlara lazım olan ne? El- Toprak yatmur 
~ lllaanlar en kıaa zaman zarfında ıe- •• ' 
>tt.~eğiıtiremezler. Sathl bazı ehemmi- V8 SJ Un 8Ş8 1 htl • 
' ~ değifiklikler bir tarafa bırakılır- ya c 1 o 1 m ıy an 
11......1-nıar daima ayni kalırlar, ve 
~likleri için olduğu kadarı sathi b 1 r ç lftl 1 k 
~lamun da dütUnillmeaini isterler. "istikbalin çiftliğine toprak, yaf-
--!trafı.ma baktmı.. Dütündüm. Bir tey ~ur, güneş lazım değil, azıcık yer ki· 
~'tr. dikkatimi celbediyordu. Mülkiyet fı ?,, 

t yavaı ortadan kalkmakta idi. Bu nazariyeyi Kalif ornlya tini-
~ lttiilkiyet bir teye aahıp olmak, hOJ venitesinin llboratu~~lan ortaya 
ile ley .• Meseli, umumt bir bahçe yeri- atmış ve isbat da etmıştir. 
tL~çük bir bahçeyi, umumi bir kil- Laboratuvarın icat ettiği çiftlik 
~eden istifadeye on kitaba lahip domates yetiştirmektedir. Kökler tah
~Yr tercih ederim. Halbuki etrafrmız ta talaşındandır. Nebat kimyevi bir 
~ hısanlar geçici bir mUlkiyetl tercih sure«e beslenmekte ve sun1 bir su
~lı:tedirler. Hatti, bopnmak içiln ev rette kurutulmaktadır. 
~ı:rlar: Yan\ utın almıyor, kiralı - içi mayile dolu bir fıçıdan bari-

. kulade dzel gardenya çiçekleri yetiş-
~k, dostum, hiç kimsenin kendi ba- tirilmfştir. Bu harikaları gerçeklqttr
~ evi yok, bir apartmıan kiralamak miş olan doktor profesör W. F. Gerik 
"' Hiç kimsenin bir köy evi yok. "istikbalin çlftlftl llboratuvardır,. 
~toyu on beı ıUn içln kiralamak diyor, Kalifornlyada daha şimdiden 
>\t, zevkli geliyor. Nih:ıyet, otomobil beş mtistahsil tamamiyle topraksız 

Ca ~tta aık bite kiralanıyor. çiftliklerde mahsul yetiştirmektedir-
~ Yet basit değil mi? Fakat, diltUn - ler. 
'lı: lazımdır ki, hakikaten kiralamak - Profesör Gerik diyor ki: 
~ haıka çaresi olmayan insanlar da "- Bir gün gelecek, insanlar ev-
' ır. Ne olursa olsun, bahsettiğim ıey Jerinln avlulanna koyacakları küçük 
'- devrimizin belki ehemmiyetsiz, ben bidon yahut fıçrlarda aileye ]Azım o
... lbQbim bir huıuıiyetl. Hattl, ben lan btitttn aebze ve meyvalan 7etifti-

devre "kira devri,, diyorum., ve bu- rebileceklerdir.,, 
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1166 ·sene evvel bugün 

Bizans şehrinde görülmemış 
bir düğün oluyordu 

imparator annesine yalvarıyordu: Anne 
ben sana ne yaptım ki gUzlerlml oyduru
yorsun?.. Cevap yerine lren'ln dudakla· 

rında muzaffer bir tebessüm bellrdl 
l Eylül 770 yılı... gün sona erdi. Asker isyan etmlıti. 
Tum 1166 sene evvel bugüne rast- Sarayın en çetin rakiplerini yere ser

Jıyor. O gün, İstanbul, yani Bizans meie muvaffak olan Vasilisa, askerin 
şehri sevinç ve neşe içinde çalkanıyor- karşısında muvaffak olamıyacağını 

du. Htr ağızda: anladı. Hükumeti terkettf. 
- lren evleniyor.. Genç imparator Kostantln, tah-
- ihtiyar Kostantin ölUr ölmez ta ıeçtiii vakit annesine hiç de düş· 

VasiliFR olacak.. manlık göstermedi. Yediit kırbaçla-
- Taç, onun başı için en şerefli rı hatırlamadı bile .. 

yerdir. Bir sene sonra annesine tekrar 
Sesleri yükseliyordu. imparatoriçe Unvanını verdi. Fakat 
nu söylenenlerin hepsi dofruy - annenin kalbi kin ile dolmuıtu. BUytlk 

du. Yirmi beş sene Bizans tahtında o-1 bir intikama hazırlanmak hırsiyle tu
turan n birçok maceralar yaşıyan 1- tuşuyordu. 
renin hayatı baştanbaşa heyecanla Entlrikacı tren, işe askerl muhlt-
geçmir,tir. te kanşıkhk uyandırmakla başladı. 

imparator beşinci Kostanttn öl- isyanda önayak olan ~neral Aleksi
düğU zaman yerine oğlu Dördtincü yi in.paratorun sözünden düşürdll. 
Leon ımparator oldu ve lren impara- Bir müddet aonra da hapsettirdi. Bir 
toriçe tacını başına giydi. gtin Aleksiyi hapishanede ziyaret e-

Bu genç ve güzel Atinalr kız, bir denJer zava1lr Generalin kör oldufa
müddet. sonra Bizans tahtında yapa- nu gördüler: 
yalnrı kaldı. Esasen hastalıklı olan - Mil çektiler. Hayatımı mahvet. 
kocası ölmüş, dokuz yaşında bir ço- tiler. hen, ah lren, bana hayatımı 
cuk bırakmıştı. zindan etti.. diye dert yandı. 

Koca imparatorluğun milkadde· Kostantin karısını hiç sevmiyor-
ratın1 ellne alan lren, hemen icraata du. annesi ile saraya gelen kızlardan 
girişti. Yunanlıların, Panteonuna ki- Teodoru sevmefe başlamıştı. lren, 
liseye çevirdi. bunu bulanmaz bir fırsat telAkki etti. 

lren, dindardı. Bunun için tas- otlanu kal'IBl11clan var.g~mefe tet
virlere tbadet aleyhinde bulananlar- vik ederek Teodor ile evlenmesini ı. 
la şiddetle mUcadeJeye gfrmlttf. Tu· mfn etti. 
vire tapma, Blzansın batlıca dertlerin- Bu, imparatonn bütiln halkın 

den b1riydf. Bunun için bitip tflken- gözünden düımesi için ki.fi idi. Ra
mek bilmiyen mücadeleler, kanlı bo- bipler, keşişler, Kostantlnin aleyhln
ğuşm~lar oluyordu. tren, Kostantının de ayaklandılar. K~tantin, tiunun l
oğlu ile evlenirken tasvirleri kat'iy nflnC alamadı. Gözden dbşW. tren 
yen kabul etmiyeceğine dair söz ver- gene bilytlk bir taraftar kitlesi top. 
mlş olmasına rağmen, Kostantln öl- ladı. 797 yılı 17 temmuz gtinü oğlu
diikten sonra verdifi sözü tatmadı. na yakalatmak için pusu kurdurdu. 
Bu tapınma, saray kadınlarına da Fakat adamlan Kostantini yakalıya
geçti. Gizliden gizliye onlar da re- madıJar. imparator Anadoluya ka~ 
simlere ibadet etmeğe başladılar. tı. imparatoriçe bunu duyunca 0 ka-

780 yılmda imparatoriçenin mai- dar müteessir oldu, ki bayılmaktan 
yetinde bulunan kızlardan bir çoj'tl kendini alamadı. 
bu tapınma suçu ile tevkif edildiler. 
Tahkikat ilerleyince işin içinde Vasi- Bununla beraber tren, otlunu 
lisanın da parmağı bulunduğu anla- tekrar Bizans tehrine getfrtmeft mu
şıldı. vaffak oldu ve onu yakalatır yakalat-

maz, doğduğu odaya getirtti, kalbi 
Leon, ölmeden önce bir gün gilze! sızlamadan öntinde gözlerine mil (ek

karIBını cürmü meşhut halinde yaka- tirdi, sonra oydurdu. Kostantin: 
lamağa karar vermiş ve haftalarca o-

- Anne, ben sana ne yaptım •. Ne 
nu takip etmişti. Kral meramına nail 

f enalığımı gördün de benim gözleri-
oldu. Bir gün kra1fçenin yatak oda- mi oyduruyorsun .. diyordu. 
sına girdi ve yastıklarının altında ikı lren, cevap vermedi. Dudakların· 
lsa resmi buldu. imparator hiddetle da muzaffer 'bir tebessüm vardı. Ar-
haykırmağa başlayınca, fren: tık tahtına ortak olarak kimse kalma-

- Buraya bunları kim koymuf.. mıştı. 

Bilmiyorum. Muhakkak bana dilşman- Buna halk da memnundu: 
lığı olan birinin marlf etidir, dedi. Ar- _ Gayri meşru izdivacın cezası· 
kasından en ağır yeminlerini yapmak- dır. Çeksin .. diyorlardı. 
tan ~a çekinmedi. • • • 

• • • Üsküdar önlerine gelen HarünUr-
Jren, oflu bUyüdUkten sonra da relşt ordwnınu mağlOp ederek sene

ona çocuk nazan ile bakıyordu. Taht de 7u bin alt?n vergi vermete mecbur 
ve saltanatı elinden bırakmamak için eden imparatoriçe, gene hayatını taht 
her ~eyi göze almıf! buluruyordu. üzerinde sona erdirmeğe muvaffak o-

AJtıneı kostantfn, babasının tah- lamadı. 
tına y.eçebiJecek yaşa geldiği ''Bkft de Saray baş hazinedan Nikefaros, 
tahttan uzak, saraydan uzak. ahbap- bir gün imparator tahtına &'eçiverdl. 
sız. nüfur.suz yaşıyordu. Başvekt: tren ilk önce Büyükada manastırla· 
Stavraklyos onun vasisiydi. Fakat bir rından birine hapsedildi. Fakat bura
gün vasiye olan tahammülü taştı ve sı tehre yakındı. Gene bir gün sivrll
gizli bir ittifakla başvekili ortadan mesi ihtimali vardı. Midilli .-e giSn
kaldırmağa karar verdi ve bir ~ok derdiler ve burada kimse ile ırörilştU-
ta raf tar topla ~h. rUlmliyordu. 

Mütekebbir imparatoriçe lren, lren tekrar BUyUkadaya ve ora-
bunu haber alınca ne yapncafını şa- dan Bizans ~ehrine geldi. Fakat bir 

tabut içindeydi. Artık ondan korkul
şırdı Oğlunu yanına çağırdı. Bir kır- mazdı . 

bar hazırlamıştı. Kostantin karşısına --------------
gelir gelmez: 

- Sen mi bunu yaptın .• Alçak .. 
Dıye haykırdı. Kırbaç şakladı v~ 

koca imparator annesinin karıunnda 
kımıJiamadan durdu. inlemeden kır· 
baçlan yedi. 

Fakat, her ikbalin bir ıün sona 
erdiii gibi lren'in saltanatı da bir 

Vakatıkcn satılık 
arsa 

Y akacığın en güzel yerinde Sana
toryom caddesinde gayet ucuz fiyatla 
satılıktır . 

Arzu edenler Şeref otel mUstecirine 
müracaat. 
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Dil Kurultayı 
UçUnc~~!~~~~!lta~dİü~İ!~!=~ csa~g~c~!~~!as.ru ip -

• 
IZM 

• o. 08 İnceliğ i nde 

dinci ~ünde çalışmalarını bitirerek ret etmiştir. 
dağrlmsştır. Celse saat on dörtte Başve- • ~na IU.ı UO 
kil general İsmet tnönünün huzurlarile Umı komıs.yonlann raporu bittik - ARSIULUSAL 

6 ncı sergisinin 
99 nunıaralı 

Sa 
Kültilr Bakanı Saffet Arıkan tarafın _ ten sonra idare komisyonlarının rapor -
dan arıl şt z · n·ı . larına geçilmiş ve "Ana Tüzüğ" okun- 1 ::ı mı ır. errın ı men cumartesı mu"t\:r. 
yapılan altıncı toplantının zabıt hülasa- ~üzüğün birinci kısmında Ulu ön -J 
sıru okumuı, bundan sonra müzakerele- der Atatiirk'ün kutlu eli ile ve onun ku· 
rin kifayetine dair verilen takrir okun- rucu ve koruyucu genel başkanlığı al • 
muştur. tında 16 temmuz 1932 de kurulmuş olan 

Reye konulan bu takrir kabul edilmiş Türle Dili Tetkik C~emiyetinin Türk pn 
ve ruzname mucibnce komisyonların K'.~r~m:ı: adı~ı al~ı~ı. ve amacını~ ~~.r~ 

dılının oz guzcllıgını ve zengınlıgını 
salışma raporlarının okunmasına baş - meydana çıkarmak, onu yer yüzü dil-
lanmı§tır. leri arasında değerine yaraşır yüksek -

OUn?f • Dil teorisi ve dit karfl· liğe eriştirmek olduğu izah edilmiştir. 
laftırma komisyonunun raporu Gene• m er kez kur uıu 

Uçüncü Türk Dil Kurultayının "Gü- Genel merkez kurulu ~aşlığı taşıyan 
neş - Dil teorisi ve dil karşılaştırma _ ikinci insımda da genel merkez kuru -
lan,, komisyonu, gerek kurultay umumi lunun kimlerd<:n ibaret olduğu ve va -
toplantılarında ve gerek komisyonda zifeleri anlatılmı~tır. Uçüncü kısım iş 
Türk ve ecnebi alimlerinin yüksek tez- ve çalışm1 kollarına aittir. Bu kısmm 
}erini dinlemiş, komisyon<la Türk ve iş ve çalışma kolları şunlardır: 
ecnebi filimlerinin münakaşa ve müte _ 1 - Lenguistik - Etimoloji kolu 
kabil izahlarını göz önünde tutmuş ve 2 - Gramer - Sentaks kolu 
bunlara istinaden şu neticeleri tesbit et- 3 Lfıgat - Filoloji kolu 
miştir: 4 - Terim kolu 

1 - "Güneı - Dil., teorisi, lengüis- 5 - Derleme kolu 
tik iileminde esaslı bir devrim yapacak 6 - Yayın kolu 
mahiyette tamamile orijinal, enteresan Dördüncü kısımda kunım merkez 
ve derin bir teoridir. bürosunun idaresi altında çalışanlar 

2 - Bu teori, yalnız lisaniyat mese- tasrih edilmiştir. Kurumun dışarı ör
leleriyle değil, ayni zamanda en geniş gütleri tüzüğün beşinci kısmını teşkil 
ve en çeti.ı antropoloji, arkeoloji, istu • etmektedir. Altıncı kısım para işlerine 
var, preistuvar ve biyo - psikoloji mese- ayrılmış ve yedinci kısımda Kurulta-
lelerinin halliyle de ilgilidir. yın mesaisi şöyle anlatılmıştır: 

3 - Şimdiye kadar klasik lisaniyat - ''Türk dil kurultayı en az üç yıl-
ilmi, güneşin beşer dilinin menşei üze- da bir, genel merkez kurulunun seçe
rindeki derin tesirlerini gereği gibi he- ceği zamanda ve yerde toplanır. Ku
aaba katmayı düşünmemiş ve bu mü _ rultayın toplanacağı yer ve zaman en 
hlın amili ihmal etmiştir. az üç ay öııce herkese bildirilir.,, 

4 - "Güenş _ Dil" teorisinin tevsi- Sikizinci kısrmda 26 eylul günü dil 
ki hususunda Türk alimlerinin mesaisi bayramı günü olarak tesbit edilmiş ve 
çok büyük ve mühimdir. Bilhassa Türk ayrıca kurumun ilk kurulduğu gün o
ve !ndo - öropeen dil grupları arasın - lan 12 temmuz günü ile yeni Tiirk al· 
da bu teoriyi ilmi metotlara uygun bol fabesinin kararlaştırdığı 30 ağustos 
misallerle izah yolunda yapılmakta 0 _ gününde de kendisini kuran ve koru
lan ve muayyen kanunlara müncer ol _ yan Ulu Öndere saygı ve kutlamaları
mak kabiliyeti gösteren etütlerin de _ nı sunacağı tebarüz ettirilmiştir. Do· 
vamı temenni olunur. Ayni zamanda kuzuncu kısım Tüzüğün yerine gctiril
bu metoda göre Türk ve Hamito - Se - mesine aittir. 
mitik dil gruplarının mukayesesi yolun- Müteakiben TUrk dil kurumu ça
daki çalışmalar da ileri götürülmelidir. lışma programı projesi kıraat edilrniş
Bu sayede bugünkü lengüistik yeni bir tir. Bundan sonra örnegeler ve diler 
istikamet almı~ olacaktır. geler komisyonlarının toplantısile büt 

Komisyonda bulunan bütün ecnebi çe komisyonunun raporları okunmuş 
alimler, Türkçenin derin ve esaslı suret- ve aynen kabul edilmi~lerdir. 
te tetkiki yapilmaksu.m Jndo - i'irn(\,. .. n Oenel merkez kurumunun 
~e Hamito ,. Semitik dillerin ve umumi- •eç1mt 
yetle lisaniyatm tetkiki noksan kala - 14 ilncü madde genel merkez kuru-
cağında müttefiktirler. munun seçimi hakkında idi. Kurumun 

OZKURT 
VE 

HAL 
Traş bıçakları 
Pavyonunu ziyaret 

ediniz 

. .,,,. 

fraş Lı çn/1/arı 

büfiin {Jıçaklardan üsfündür 
. 

TANESi 
5 kr. 

f0 TANESi 
40 Kr. 

·Türkiye 
Sergilerinde 
ilk defa olarak 
Teşhir edilen ya ln ız 

z rt 
VE 

HALK 
T.vaş bı.çn ı~ınr.ı 

olmuştur 5 - Komisyonda bulunan ecnebi a - tabii başkanı Kültür Bakanı olduğu 
limleri arasında "Güneş - Dil" teorisi- için genel sekreter, sayman ve üye 
ni tanımakta bulunan bir kısmı, pek çok intihapları müzakereye konmuştur. Ne 
noktalar üzerinde Türk arkadaşlarının ticede genel sekreterliği İbrahim Nec
görüşleriyle mutabakalatlanru bildir - mi Dilmen, saymanlığa Besim Atalay 
mişlerdir. Diğer ecnebi alimleri bu ka - ve üyeliklere de Ahmet Cevat Emre, 
dar az bir zamanda "Güneş - Dil" te- Ali Canip Yöntem, Hasan Reşit Tan- • • • 

orisiniay tamad~kikyle tet
1
kikikmümku

1
·nkola- k0ut,tlsmRailfMt~~ta1 k Ma~1ak~m1 , d~aim ....... -·-····~o K u L L A R G u N E Ş ............ :::4 

mıyacagını 1 ate a ara , mem e et - na ve e e u gen seçı mış er ır. . ................... ~ ........... :.·:ı 
lerine avdetlcrinden itibaren Türk Dil Bundan sonra Kültür Bakanı Saffet Efü:::::::::::::::. ~ :::::::::::.•• 
teorisi üzerindeki tetkiklerini esaslı bir Arıkan Kurultayın kanandığını bildi- Efü CŞemsill' ·.nekaAtı'p), tstanbulun en eskı' ·· 1 bi k 1 d . 

d 
· 1 · kl · · b t tk k t .... oze r o u u ur. Fasılasız yarım asırlık bir hayatı vardır. Man-

surette erın eştırecc erını eyan e - ren şu nu u o umuş ur: :::: ih .1 1 b :\1 
mişlerdir. K UltUr b akan nm nu tku :m zara, h!lva, ziya ve su c etı e ta e e sıhhatı için eşs;z bir binadır. Muadeleti musaddaktır. Yllva, ilk, ~ 

Ayni zamanda komisyonda bulunan , . ·· 7 ••• fü5 orta sınıflara hergün kız, erkek, yatılı, yatısız talebe yazılır. 1stiyenlere tarifname gönderilir. JJ~ 
b

··t·· b' {!1. 1 "G .. neq Dil Kurultayın sayın uye c1ı. ::::.~-::::::=-----.. ··-· .. •• .. ···~................. T 1 f 2 'k dı ········ ······ ~--=u=::5Ef~K. .. ""-..!.!9"~ u un ecne ı cı ım er, u :r - ., Ta~n bir hafta siircn Kurultay ça- 5i!F.!r::::::-..... 5ii::::i?.iii:i5:i5!5i5:55555555Si:5!555 e e on: 4.228 . Beşı taş: Yıl z ::::::::::::::~if:=t: :m::ı:::ı;;:• ~ 
teorisini mevzu ittihaz ederek etütler - lışnıaları, §il anda, sona ermek üzere- .............. _.. _ ................ . 
neşredeceklerini vaadederler ve Türki- dir. değerli kaynaklar, belgeler göstermek; dil kurultayının candan teşekkürlerini nison Ross Taymis gazetesi mubabitl' 
yenin yalnız dilcilik sahasında değil u- Bu yı~ca t:e hayırlı to7ılantıyı açar- yurdumuz ve kunmımn1lZ hak1cmda iyi iblağa Anadolu ajansının tavassutu ne demiştir ki: 
mumi kültür sahasında da yepyeni bir 7wıı "Yurdumuzda do{j1mya beujlıyan hi.cıler ue dilekler bildirmek; mensup rica olunur. fi~ hızla mücehhez bulunduğunu ilim dün- ycııi ve geni§ soysal ııe ideal ııy_anı§ oldukları memleket ııe miiesseselerdeu İstanbul, 31 (A.A.) _Üçüncü Türk "- Dünyanın en yüksek müste~~ 
yaSina tanıtmağı kendilerine bir borç ruhırnzm bm~lıca, Türk Tarih tezıyle, bize sevgi ve selam getirmek Zütfun- Dil kurultayı başkanlığından : ve türkoloğlarından bazılarını 1< t' 
saydıklarını bildirirler. Tiirk adi teÖri.<tin<lc merkezlendiğini,, da bulunan saym alimlerden profesör 24 ağustos 1936 da. Dolmabahçe ihtisas :;abalarında bu derece salabi~'~t 

6 - Komisyonun Türk ve ecnebi a - ve "bıı iiriiıtcii dil kurultayı l:mmsımun A.nagnastop•tlos'a, profesör Dr. Giese- sarayında a"ılan """u··ncu·· Tü·rk nı·ı Ku- ı ıll" 
1 k d 

.. d" ·· T"" k d"l k 1 ~ , f ·· D · , " u"' le münakaşaya çeken ve onlar a ., 
zasx ge ece or uncu ur ı uru - d<ı Tiirk dil tezini, biitfüı diinljaya ta· ye, Dr. Miate// e, Pro esor em .. <J.~On a rultayı bir haftalık verimli bir çalış- ~· 
tayının toplamıcağı zamana kadar "Gü- mtmak olduğuııu,, ar::ctmiştim. profesör Bartaliniye, pro/e.-tör Ok-ubo- madan sonra 3l ağustos 1936 akşamı müsahalıede bulunan Atatürke karşı~· 
neş - Dil" teorisine ait tetkiklerini bi- Filhakika söz al.f1n yerli ve yabancı ya, profesör Zayonçkovski'ye ve söz- sona ermifjtir. pimiz ~aşkınlıkla memzuç hayranlığı 
ribirine bil<lirmek suretiyle müşterek sayıı• a·z1·n·le...:•niz,· bu vadide çok de- Zerini arkada.qlartna ln71(1km~-q olan pro- kl dık '' 'd b ı kl d • • '•• :t f 7 

• Kurltaym se,.tigyi dil kurumu yeni zx sa ayama .,, 
mesaı e u unaca ar rr. ğerli tezler yaptılar; "Güne~ _ Dil,, fesör ltleşçaninof'a pro esör Bombaçı- "' 

Komisyon, bu esaslan tesbit ettik - Türk teorisi"iıı ana hatları izah edildi. ye, profesör Haci Gabidullin'e candan genel merkez kurulu başkan Saffet 
K lt • h t" · •• Arıkan, genel sekreter İbrahim Nec-

ten sonra, uru ay umumı eye ını, "Gihıe.q,, fo din ve medeniyet bakımın teşekkiirü bir borç bilirim. 
Tü. k D"l K u sarfett•gwı· ı·ım· :ı mi Dilmen, Sayman Besim Atalay ve 

r ı urumun n 1 1 dan aytı.adıgwı esaslı büyük rol, tebarüz Sayuı konuklarımızın -istedikleri gi- • 'd d 1 t cı.ckk" et es'nı· ve üye Ahmet Cevat Emre, Ali Canip Bir es ar kaçak çıc:.., mesaı en o ayı e>' ur m 1 ettirildi,· bu teoriye dayamıarak paıık- bi Tiirk Dil Kurumunım kendileriyle r CJ 

s 

bu · · d h d tecı 'ık Yöntem, Hasan Reşit Tankut, İsmail 
mesaının evamı ususun a >"v - ronik 1ısu1le Paleososyolojik tetkikler çalışma birlilii yapmaktan çok bahti- d 

te bulunmasını teklife müttefikan ka - yapıldı. Teorinitı antropolojik benliği yar olacağını da, Kurmn ba§kanı 81_ Müştak Mayakon, Naim Onat ve Re- yakalan 1 J' 

rar vermiştir. büyük bir salahiyetle aydıtılaftldı 11iııc /atiyle arzederim. fetten mürekkep olarak kurulmuştur. aGlatada Yüksekkaldırımda 64 ıttl~~ 
DlAer komisyon raporları bu teoriye daymttlarak termino1oji ör- Bu sıfatla ~ıra.srnı tebarüz ettir- Kurultay başkanlığı, bu bir hafta- ralı evin bir odasında oturan Mehrıte .~ 
Günecı. - Dil teorisi ve dil kar<:ıılacı- nekleri verildi 11e Grek dilindeki bazı mok isterim ki: Türk Dil Kurumu, ba- hk sıkı çalışmad:ı. elbirilği gö'3teren - ı 11ıJY' 

" ·::ı " 1 · tl • le .a.· T.l ı.,. A b'•t·· K lt ·· } esrar karakrılıg~ı yaptıgvı haber a J tırmaları raporundan sonra lQgat ve fi. ıustısıye er ınce n ı. t r~e ııe • zı mııtaassip dilciler gibi, yalmz bir u un uru ay uye erile yabancı dil :s ::ı 
loloji, gramer ve sentaks, terim komis • rapça ka.rşıla.Jfırmalar ve faydalı ana- .<ıahaya .<ıapkımp kalmak; yalnız koyu bilginlerine ve Cumuriyet Halk parti- kendisi takip edilmiştir. r • 
yonlan raporları okunmuş ve aynen ka- liz tetkikleri yapıldı. Türkiyatçı olmak fikrinde değildir. ~ile Halkevleri ve Basm delegelerine Mehmet eve girince ta§lıktan geÇ~ııt' 
bul cdilmicı.lerdir. Lugat ve filoto1·i ko - Bu kadar zengilı ve kıymetli mev- Tiirk Dil kurumu,· ilmin obı"ektif. ıçten teşekkürlerini bildirir. d" · bi k.. e fır :s ken ipekli bir men ilı r oşey ılıflcl 
misyonunun raporunda gelecek yıllar zu7ara. sayın konuklarımız da; çol; de- bitaraf csaskırrna dayanarnk.. haki- Ingl liz Ali mi nl n mıştır. Mendil yerden alınıp aÇ "' 
içinde yapılacak işlerin incelendiği ve ğerli tezler kattılar. kati bıtlmalc ·ve insaniyetçi olnuık eme- btlıı.w 
bilhassa şu noktalar üzerinde duruldu - Pro/. Ja>ı Deni; uzıın araştırmala- Zinde; azmindedir. Ve AtatiM,-'ii.n nur hayran lığı paketler içinde 80 gram esrar f' 
ğu işaret edilmekte idi: rııı mahsulii olan kıymetli tezilc biz v~ ziya saç,an rchperliği ile._, bıt hede- Dolmabahçe sarayında Atatürk tara- muş, müsadere edilmi~tir, Mehırıet 

Büyük Türk kamusunun tamamlan- dinleyicileri çok faydalandırdı. Tarih fı!ı~, en k'"lsa yoldan ııaracagına da ka- f k . kalanmıştır. 
masma kadar şimdiye kadar taranmış ve dil çalı.şm.alanmn el ele yiiriimcsi nulır. ından ~~ul 0.lun~a~ şe:efıne n;ıazhar 
eserlerden hiç olmazsa en mühimlerinin lüzumuna Profesör lliler dö Baran- Sayın arkada.şlarım; olan İngılız Dıl bılgınlerınden Sır De- ., t!~ 

l/lh . 1 1 K lt w • •• ··~ ve ı 3ssa genış taranmış o an arının ton'ım kı.ymctli tezi, güze? bir i§aret . w:< a11mı~zı ka~ıyacagım ~u.. a>~- : ::::::::::::::- tMım::::ı:::::::::::m:11ım::::::::m:ımı::::::::mn:m:111::.. .. :::: ... ~:.;o:::::::••' 
ayrı monografiler halinde hemen basıl- ol<lu. Pro/. Nemet'in Tiirk lehçeleri da .<ıızlcrı saygı ıle selamlarken hcpımı::: Ü • ı 
ması. 'ilolojik tetebbüler noktasından tetkik eanmı:dikçc tam ~ir. etin_ıoloji ve bii~ilıı :ifrldye adrna, bir dilekte bu- ~ Okullar Güneşi Direktörlüg"' ünden- ı 
pek faydalı bulunmakta olduğu ve ay - yapılmıyacagı hakkındakı sözlerı; da- Znacagını. . :: 1 
rıca Kudatkubiliğin tenkitli bir tabının ~·~mıza.yeni bir .. rC'lı~ı.a~ verdi. Sovyet .. Atat~ır~: Sen, o, eşsiz. varltğınla, al 1 - Okulumuza hergün gündüzlü ve yatılı kız ve erkek talebe yazılı:· i 
ve bugünkü dilimize tercümesinin ha - aln~ler! adıııa soz~ sö~ılıyc~~ Prof .. sa- Güne.ş gıbı, ba.şımızdan eksık olma! ii 2 _ ikmal imtihanları eyllılün ikisinden itib::ıren yapılacağından ikııtal• 'ı 
zırlandığt hakkındaki vaidin de komis- mmlovıç; çok degarlı mıdacl.aları11lc • • • H . . 
yonda memnuniyetle karşılandığı kay - T. D. Kurumu adına söz söJıliyen arka- İstanbul, 31 (AA .. - Üçüncü Dil ;i kalan tah:benın okula gelmelerı. . . :teri· 1 
dedilmekte idi. daşlarına:::m tezlerini; ba.~ka 1>ir yön- Kurultayı başkanlığından: h 3 - 5 eylulden 15 eylUle kadar eıla talebenın kayıtlannı yenilenıe .,jı ı 

Terim komisvonu da raporunda, ilk den, teyit etti. I>r. Kverrrıc ori}inal tezi Üçüncii Türk Dil kurultayının top- :: 4 - Orta kısım için bir fransızca öğntmeni :ıhnacağınc1an şeraiti J:.. i! 
ve orta tahsil kitaplarında bugün kul - ile bizim inl:ıl<ipçı. bir zihniyetle lıare- !anmasını kutlulama yolunda yurt i-ı ii olanların okul idaresine müracaatları. Beşikta'i Yıldız. Tel. 42282 •• ~ 
lanıla1nk1terimble1rin bir gün de.~vdeü~ tülirkdç~l l•et ctme7cte, ne kadar 1ıa1:lt olduğumu- çinden ve dışından gelen ve imzaları !L ...................................... ___ .. :ı•z:cm· .. -· ................................... :::::::::·· 
lCar§t ı arı u unması ve or ne ı Ztl gösterdi. bastırılarak E;urultaya dağıtılan bin- " ............. -............... • ..... -~ .. - ......... - ..... - ......... --· 
kurultayına kadar bu okullara ait kitap-l Gerek bu te::clere; gerekse bi::c çok lerce IUtufkar telgraf ve mektuplara 
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Son kürek yarışlar1 münasebetile 

Sukutu hayal 
Ufukta bir iki sandalda birkaç genç 

sıkı sıkı kürek atıyor. Kim kiminle yan-ı 
şıyor? Kimsenin haberi yok: Bir şeyler 
oluyor. Acaba kltip veya kürekçilerden 
birinin tanıdığı olmadan sırf kürek yarı 
şı seyretmek için kaç kişi gelmiş? .. 

Kavak 
Moda 

Büyük yüzme 
müsabakamız 

'ıe "lt1emleketimizin tanınmış yüz
li,ı fla.tr;pigonlarından, gazetemiz Ber
i! ;-ıaım.ı muhabiri Suat Erler, tatili 
fe~lt'~k üzere bir ay için şehrimhe 
tr::!lati. Son kürek yanşlannı göretı 
"' şınuz, memleklJtte su sporlarr.
~~§1 gösterilen alakasızlıktan dul/
~~ °teeBsiirü ao.şğıki satırları yaza-

ııruJ,e etmek istemiştir.,, 

Grünanda yüz elli bin adam vardı, 

burada da yüz elli bulursan öp te başı
na koy! 

Gazetemiz tarafından tertip edi. 
len ve 6 Eylül pazar günü yapılacak , 
olan Kavak - Moda arası yüzme mu
kavemet yarışı için bugüne kadar bi- -
ze kaydolan sporcu1arın adedi on ü- Dünkü merasınule Ahmet ve Yaşarın başına çelenk takılırken 

"' 1(. 1(. 

bc~Ctıelcrdcnbcri Beykoz, Moda, Be
~d'. Ada ve Kızkulesinde yapılan kan 
~ lltı, girintili çıkıntılı kürek yarışları 
\a lldisine nihayet Sandıkbumunu inti-

Hakem yerine çıkarak yarışları daha 
içinden ve diğer bir zaviyeden görmek 

kabildir.Burada da k.emfilissabık ayni dert 
ler baki; profesyonel sandalcı ve balık 
çı piyasası elan yüksek 1 Alinin külahı
nı Veli ye Velinin kini Aliye giydirerek 
amatörlüğU baltalamak, genç ve heves
kar uzuvları kırmak ve körletmek zihni
yeti ha.Ia berdevam. 

çü bulmuştur. Kaydin bitmesi için Ö· 

nümiizde daha iki gün bulunduğun. 
dan, bu miktarın bir hayli kabaraca
ğını ummaktayız. 

Güreşçiler için 
p Chniş.... -

l ~alnız Sandıkbumu deyip geçmeme
~ u s.emti meşhur tarihte değilse bile 
~ de çok mühim roller oynamıştır 
tıı: u~ erbabına oabşettiği fırsattan, 
ta~ai ~ve ve· gazinoları ile muhtelif 
~arda moda olan şarkılardan tu -
~ ~ meddah Sururi efendinin doldur 
~ğu pl1l.klarda bile kendine yer bul -

Aşılması çok zor bir yolda yapr. 
lacak bu müşkül yarış için iki gün i
çinde bu kadar seveskarın ortaya çık. 
ması, müsabakamızır. sporcular ara
sında büyük bir alaka uyandırmış ol. 
duğunu isbat etmektedir. 

yapılan merasim 
lntizamsızhk içinde geçti 

ltur. 
tn 'l'iirk musiki ve mizahına mevzu teş
~ Ctın.iş ve dertlilere deva, erbaı zevke 
~·ha vermiş bu maruf ve dilber semtin 
,
1 

il}'et günün birinde de yirminci asrın 
d~~~- ~~mile ortaya attığı bir nevi kör
lı. guşune sahne oluşuna hiç şaşmama-

Eski atalarımız at üzerinde spor ya
par, cirit oynarmı§, şimdiki nesil de 
kürek yarışlarında biribirine madik oy
namağa bakıyor. 

Kürek çekenlerle baştaki bir iki baş
kan ve idarecinin de hüsnüniyeti olma
sa denizcilik federasyonu nam teşekkü
lün kapısına bir "Hüvelbaki,, levhası as 
maktan başka çare kalmıyacak. En baş 
ta denizcilik heyeti başkanı Bay Kadri 
Nuri olmak üzere bütün heyet azasuun 

Müsabakamızın esaslarını bu y!l· 
zımızm altına ilave edeı-ken, vazılan 
ların isim ve resimlerini bugünden iti. 
haren birinci sayfada neşretmeye baş
ladığımızı da ilave ederiz. 

mesaisi meşkurdür. Kendilerine düşen .Müsabaka esasları şunlardır: 
li payı layık olduğundan fazlasile başar - 1 - Türk spor kurumu su sporlan 

1 . em bazılarının iddia ettiği gibi, at- mag~a ralrştıkları aşikardır. Son derece federasyonu ile İstanbul su sporlan a-
tt1zın b" 1 ~ da. e. _ır tar anın, deniz yarışlarına aJakasızlık ve yoksuzluk içinde göster- janlığmdan himaye ve kontrolü altında 
h denızın kifayet edeceği naza'"iyesine dikleri eneıji hakikaten takdire şayan - yapılacak olan bu müsabakaya amatör 

0~kıh~sa, burası da neden bir yarış yeri dır. 50 lira tahsisat ile tertip edilen ya· olmak ~artile, her sporcu başka hiç 
~ ll:ıasınl .. Ha Ada ha Moda hepsi bir! rış bundan daha iyi idare edilemez. bir şarta tabi olmadan girebilecektir. 
~kat Sandıkbumunun Adadan da, Mo- Dünyanın en değerli spor organizatör - 2 - 6 eylfil pazar sabahı saat 7 de 
1 ~da, Beykozdan da üstün meziyet- teri de gelse bu işte izharı aczeder. köprüden kalkacan vasıtalar, müsabık-
~~~r. Esasen insanı da kendisine cez Dünyanın en nezih, en zevkli ve en ve hakemleri alarak yarışın başlıya-

•\.qen bunlardır. '!' değerli spor hareketi olan su sporlarını cağı Rumelikavağı vapur iskelesine 
asavvur edin l Bin bir kazık üstüne ı· ·· ·· ktir otu- 1 böyle mi karn•1amahyız? Kiele bir hayı goturece . 
·•l.lmu§ b" · ı k b" · "'k k b" · ~ ""i• . ....!, ın a ça ırı yu se ın yelkenci göndereceğimize, orada mera- 3 - Saat 8,45 de yüzücülere hareket 

ıı..i b "'J'~~ ı..:p· a~1~ ~_nt,,...ı;s h;,.;hi~n"' 
q Ç en kıp temını ıçın pcuc1 ;,cu!c.dçooği.ıniH ilr; "m.ri veri1"t".Plc ve her müsabıkın ya-
l~ . zeıniyen muazzam, muntazam, •tif kürek yarışı için tahsisat ayırmış, hiç nmda bir kayık olduğu halde, yüzücü· 
,. 

1 
• Zarif ve radyo cihazını havi gazi-••() a. B olmazsa deniz üstüne dört tarafı çevril- ler, müsabaka başhakeminin hareket 

d r. irinde Münir Nureddinin, De • e ef d miş yüzme havuzu yaparak bu sporu emrind~n evvel sporcuların tarif ede-
~·en i merhumun ağır bestelerinden deniz hamamlanndan kurtarmış olsay- ceği rotayı takip ederek Modaya yol-
t~ terennüm eden plağı, yanındaki dık fena mı ederdik? lanacaktır. 
" oda Cennet hanımın "Gel güzelim '1-arı:ıı Me~hıı • 'zdür: "Dert ağlatır, aşk 4 - Başhakem, doktor ve katibi 
~ reaya,, şarkısile ses müsabakası :s-
}Ptyor. Daha öbür tarafta Bayan Sa- söyletir,, u •• ler. Beni de ağlatan karşı- taşıyacak olan motörler, yüzücüleri 
'l>'c • taştığımız < lakasızlık ve söyleten de takip eden kayıkların etrafında daima 
,_ nın en yeni okuduğu plağı hepsine 
"'§ çıkararak bastırıyor. Neticede bizim memleket ve spor aşkıdır! dolaşacaklardır. 
~b~ muh~lliind~ bmukbirmu~hl ___________ s_u_a_t_E_rl_e_r_~_s __ H_e_r_y_lı_·z_ü_c_ü_n_ü_n_y_a_n_ı_n_d_a_g_i_d_e_ce_k 
C}'a beste muhteliti ortaya çıkıyor. 

-. licı:n ınusiki, hem spor. ikisi de neşe 
~ 8thltatin eseri. Bir taşla iki kuş bu
d derler. Zaten beni de mesteden bu ol 
~ Yoksa maksadım ne Aliye taş at
., k, ne Veli ye baş eğmek, iki hafta ev
~l Yaşadığım bir muhitle ufak bir mu· 

Yese yapmaktır. 
btı 1~i hafta evvel dedim. iki hafta evvel 

11 
tun dünyayı yerinden oynatan, Berli· 

11: bir milyon ·iki yüz bin adam çeken 

0~Piyatlarm kürek yarışlarına sahne 
S nıeşhur Grünanda idim. Bugün de 
al'\dıkburnundayım .•. 

t
11 

Orada suyun üzerine inşa edilmiş be
~ lld~n sonsuz ve muazzam tribünler 

etinde sayısız insanlar bulunuyordu. 
~ lsurada da gene kazıklar üzerine ku
\> tı:tuı kahvelerde kalabalık mevcut, 
~tuz oradakiler dünyanın bir ucun -
Ilı .. kalkarak sırf kürek yarışlarım gör
~gc gelmiş, buradakiler ise şöyle Mar
ıı,_ ~Ya karşı şu fanide bir iki tane çak
"'l&a ! 

S A.llaJiüalem o da spor, bu da spor. 
t ~or kelimesinin lUgatçe manası eğlen
)~ eleği} mi ya? İster gülün, ister ağla
ili~' telakki meselesi; biri meze atıyor, 

"eri kürek! 
ırlsu işin dı§ tarafı ... Bir de yarışların 
\>1rıe girin. tşte fecaat burada başlıyor .. 
~ il.t1§ var mı? Kim yarxş1yor? Nerede? 
h;elden söylemiş olmasalar insarun ha 

ti oJnuyacak. 

Öldürilldüğll sanılan lspaoyol boksör 

Paolino keyfediyor ı 

Beyoğlu Halkevi tarafından olim. 
piyattan dönen güreşçiler şerefine 

dün Taksim stadyomunda yapılan me
resim büyük bir intizamsızlık içnide 
geçti. 

Stadda ekseriyeti kadın ve çocuk 
olmak üzere bir hayli kalabalık top. 
lanmıştı. Saat dörtte muhakkak baş
lryacağı ilan odilen törene müzikanın 
geç kaldığı ilan edilmek suretiyle an
cak beşe doğru başlanabildi. 

Evvel~ soyunma odalarının mer 
divenlerinden inen bir atlet stadyom. 
da koşarak bir tur yaptıktan sonn 
ortaya geldi, koltuğundaki bohçarr 
bir zata verdi; o da yanındakine. B•ı 
üçüncü zat ta bir diğerine devrett!k· 
ten sonra bohça nihayet masanın ü_ı;_ 
tüne konuldu ve açıldı. 

Toprak getirileceği ilan edilmi~
olduğu için herkesin bohçada toprak 
bulunduğunu sanarak toprağın boh· 
çalanmasma bir türlü akıl erdireme. 

olan kayıklatda birer de hak:em 
bulunacak ve sporcUların kat'iyyen ka
yıklara tutunmamasına dikkat etmekle 
mükelll!f bulunan hakemler, · istek 
halinde yüzücülere gene kayığı tutma
malarına dikkat ederek meyve veya su 
verebileceklerdir. 

6 - Sandal tutan müsabıklar der -
hal diskalife deliceklerdir. 
Müsabakayı terketmek istiyen veya 

kendisine fenahk gelenler ise evvela j 
sandala sonra da motöre alınarak teda
vi edileceklerdir. 

7 - Tahminen öğleden sonra saat 
15-16 arasında Modaya varıldığı za
man müsabaka evvela yüzücülere tarif 
edilmiş olan ve orada büyük yazılarla 

gösterilen hakemlerin durduğu mahal 
önünde nihayet bulacaktxr. 

8 - Gazetemiz tarafından birinci, 
ikinci, ve üçüncüye muhtelif hediyeler 
verilecektir. 

9 - Müsabakamıza iştirak etmek 
istiyen müsabıklar, 3 eylUl tarihine ka· 
dar hergün saat 9 dan 17 ye kadar 
gazetemiz spor servisine müracaatla 
kaydolmalıdırlar. Yüzüdilerimiz ka
yıtların yaptırırken, gazetede neşre· 
dilmek Uzere bize bir de resimlerini ve
receklerdir. 

Genç bir sporcuyu 
kaybettik 

Jstanbul lisesi son 
sınıf talebelerin • 
den ve genç spor - .. 
cularımızdan Ni • 
hat kısa bir ha.~ -
(ahktan sonra ve • 
fat etmiştir. 

Dürüst etvarı 

ve sportmen ru -
hiyle tanıdıkları 

arasında çok se _ 
vilen Nihadın bu 
ölümü büyük bir ziyadir. Kederdidl.' 
ailesine ve onu çok seven arkadaştan· 
na taziyetlerimizi suna ız. 

resmi gördük. Paolinonun öldürüldüğü 
haberini tekzip eden meslektaşlarımız 
son bir kaç gün içinde açık göz bir fotoğ 

'c '1ah zavallı sporl Memleketten iki 
,~e:ve yakın bir zaman aynldmı, her 
ı.. il.da attığımız hatveleri sporda da 
~~~l"tıck, görmek istedim. Heyhat! Es
lı l\aınam, eski tas, eski nalın, eski tarz. 
l'ı;tlenıek şöyle dursun kürek ya
~~t;ı1da bir hayli tedenni var. Ne 
~ M münteha, ne seyirci, ne satıcı 

t rafçının, herkesin 81dürütdüğünü sandığı 

~Ola. Skiden sandalla üzümcü, peynirci Isyan esnasında Ispanyolların odun 
)~ !trdı. O dahi kalmamış. Aç gittinse cu namile meşhur boksörü Paolinonun 

11clnı..t öldürüldüğü hakkında bir pyia çıknuJ 

bir sırada, oduncu boksör 'Jir kafe taraca 
ve bu 1avianın doğru olma<l ~mı telgraf sında keyfederken aydığt :csmini, sayfa

havadisi olarak yazmıştık. Son posta ile lıarına geçiriyor ve tekziplerini böylece 
gelen Aw:uP.a gazetelerinde Yukariki akt'ileştiriyorlar. 

mişlerdi. Nihayet bu da öğrenildi. 

Boh~da. toprak değil, güreşçilere ta
kılacak madalyalar varmış. 

Bundan sonra önde Kasımpaşa 

klübü güreşçileri olduğu halde Ber. 
Jinden dönmüş olan pehlivanlarımıı: 

alkışlar arasında ortaya geldiler ve 
ringin kenarında dizildiler. 

Bu arada beş altı atletin gene 
merdivenlerden inip stadı dolaştıkları 
görüldü. Bu sefer bu gençlerin getir· 
dikleri topraktı. Bunu Beyoğlu Hal. 
kevinden bir zatın radyo ile ilan et. 
mesi herkesin merakını teskin etmiş 
oldu. 

Getirilen toprak Yaşara, fidanı 

büyütülmek üzere verildikten sonra. 
güreş takımının halka takdim mera
simi başladı. Halkevi reisi Haşim Re
fet sporcularımızın büyük muvaffa. 
kiyeti hakkında bir nutuk söyledi. bu
nu İstanbul güreş :ıjam lsmail Saffe
tin teşekkür sözleri takip etti. 

Bunlar da bittikten sonra Beyoğ
lu Halk Partisi namına avukat Me
ki Hikmet bütün güreşçll~re madalya
ları taktc. 

Madalyalar taktlırken H.l!kevin. 
den bir zat radyo He güreşçileri bi
rer birer çağırıyor ve Bay Meki rle 
madalyasını veriyordu. Bu sırada 

radyoda güreşçilerimizden Yaşara 

(Dünya serbest ve grego romen güreş 
şampiyonu) ve Mersinli Ahmede dt? 
(Dünya güreş şampiyonu) gibi acaip 
şapiyonluklar dağıtıldı. 

Bizim bildiğimiz Mersinli Ahmet 
79 kilo serbest gür'!Ş dünya üçüncüsü, 
Yaşar da 61 kilo ve yalnız greko ro. 
men güreş birincisidir. 

Bunlar ufak gibi görünen. fakat 
bu işten anlıyanlarca çok büyük ha
talardı. Nitekim radyodan bu sözleri 
işitenler bir hayli güldüler de ... 

Beyoğlu Halk~v! hiç olma7.sa rad. 
yoda söz söyliyecek zatı biraz spordan 
anlryan arkadaşla--dan seçmiş olsay
dı, çok daha iyi olurO.u. 

l\ladalyala r <hitıtı!dıktan sonra 
da Mersinli Ahmet ve Yaşar i~in dire. 
ğe ü~üncülük ve birincilik bayrakl:ırc 
çekildi ve genç bir kız tarafından ev~ 
veJa Mersinlinin başına. konulan ce. 
lenk, cndan abnrp Yaşara giydirildi. 

Beş on dakika ara \"erildikten 
sonra güreşlere başlandı. 

Bütün karşılaşmalar göster~ş ve 
idman müsabakalarıydt. EvHH'l il6 
kilodan Galatasaravlı Ahmetl~ Kasrın 
paşa.ı Ahmet karşılaştılar. 

Bunları 61 kilo şampiyonu Yaşar
la :>6 kilodan Kenan takip etti. 

Bu idman çok gi"7el oldu, şampL 
yona karşı hem de kiloca çok farkh 
olan Kenan büyük bir rnuvaffakiyet1e 
güreşti, Yaşarı bir hayli mü~kül va
ziyetlere bile soktu. Velhasıl Kenan 
fevkalade bir güreş yaptı. Kenandan 
sonra Yaşar, Kasır.ıpaşalı Talip ile 
de karşılaştı. 

66 kilo sadık i:e 72 kilo Ankaralr 
Hüseyinin gösteri!;l n-üsabaka:.ı da gü. 
zeldi. 72 kilodaki Nuri ile Mersinli 
Ahmedin yaptıklan ~erbest güreş id· 
manı çok zeykli oldu. Halk güreşçile. 
ri uzun. uzun alkrşl:ıdı. 

Son idman da Adnan iJP gene 
Nuri arasında yapıldıktan sonra m~ 
rasime nihayet verildi. 

O. M. K. 

\ 
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Yabancı atlının yaptığı bu harlkulAde Habralanru anlatan : EFDA1a TAL1'T -164-

manevra btr ande ortalığı General Harington nıutlaka bel1 ~ 
karmakarışık etti • - 1 • 

Dokuzuncu atlı arkadql~ yeti- Fakat bu kılıç ve mızraklar onu d.lken- g Ör r1't e k 1 S t 1 y 0 r Sa I 0 b U raya g e s 1 
flp de karşuımda ~ykfttu gorllnce ta- ler arasından sıyrıl':11 bir ~~ gibı boy UçüncU olarak eski bir valinin Cağal pı ağasını yakasından tutarak sert bir i ğiniz yctışmiyormuş gil:>i yaptığınJS 
nıdı ve avazı çıktıgı kadar: boy kesecek, az ilerıde de olmüş ola- oğlundaki konağına gittik. tngilizlcr bu sesle: saygmziıklar nedir? Size bu kii• 

- Bu adam şeyıanm ta kendisidir. rak y;re yıkacaktı. . herifi, memleket ahvali ruhiycsini iyi - Bana bak, şimdi efendinin yanma hareketinızin eczasını mutlaka çekti" 
Geçenlerde Bağdat askerlerinin naınu- . ~agdat muhafızları bunu ga~et ıyi bilir diye bütün mütareke senelerinde git. ceğim. 
ıunu bir paralık ettiği gibi saraya soku bılıyorl~ı. Kaç defa. aynı şeyı yap- himaye ctmitlcrdi. Bu herifin kapısına Cevap verdi: Herife bir tokat indireceğim,herıc1 
larak ortalığı altüst eden ve ölü, diri mışlardı · geldiğimiz zaman aaat üç olmuştu Bü- - Gidemcrr üst olacak. Asıl küstah kendisi ... 
kim eline geçirir, saraya teslim ederse . Ay.kfı~ da bunu ve :;1kadder f 'te.h- yük kapıyı çaldım. Devasa bina ölü gibi - Niçin? - Eğer General Harington ta 
kendisine büyük mükafat vaadedilcn lıkey~ bır anda sezdi. K asmbd~ hlkır- ıeuiz. Tekrar ve daha kuvvetle çaldım. _ Hasta dedim ya. dan sizi misafir olarak alıp götü 

d dır ler şımşeklerle yarışırcasına ır ızla B. '"dd t k - ndakı" A k - B memur edilmemi• olsaydım, siJ• a am • ır mu e sonra onagın yanı - ğa mısın ne arın agnsısın. u :ı 
Aman dikkatli olun. İçin için müte- aktı. küçük kapıaçddı ve herifin valilik za- gibi martavallan bırak. Boıu boguna hakaretin hesabını şimdi sorardıın· 

Bir anda elindeki kılıcı öne dogru- A ı b · - "' madiyen dua o)rnyarak üzerine hücum marundan kalına ihtiyar kapıağası baıı- vakit kaybediyoruz. Sen git efendine - sı en sıze soracagım. . ,,J " 

edin! 1 mailen tuttu. Ve atının boynuna yata- nı uzatarak baktı. Sokağın feneri bizi söyle. General Harington şimdi kendisi- Benim cevap vermeme lüzum ~ 18 
rak öne doğru uzandı. d 1 d A- t T dı. Yüksek sesle rnünakacamızın ""· t İşte bakın duanın daha ilk kelimele- tam~en ~y m. at~yor. u: . g~,. ..n.~ı ız ni Krokerde bekliyor ve mutlaka gelme :r 

11 ri bile kendisine t esir etti. Gerilivor. Bu esnada askerlerin önüne varmış- askeri elbıselerı gıymıı ıkı kışı gorunce sini istiyor. yukarı ?ir kavga olduğunu anlaya 
· tı. Atını evvela hafifçe sağa aldı. Bu ~k le d k - k Ef d' · · benim ie fena halde kızdıg-ırnı f il' H d" h dl - · -·u ı B küçu apı an so aga çı tı. en ısının - Ben gider söylerim ama, geleceği-

ger ıyor. ay ı, ay yıgı er· u suretle sol taraftan uzatılan kılıç ve 1 .1. 1 1 k · · d ld - bil" den ram varması İngiliz ravu•u d kaf" . b yt bert k b . ngı ız er e ço ıyı ost o ugunu ı - ni hiç ,zannetmem. :ı :r :r 

büyük~ı, b~ şe anı hge d mebü :mk sbı~ mızrakların kendisine değmesinin önü- yordu. Bizi tanıyınca endiıesi geçmiş herifin kollarına asıldı, İngilizce: 
ır sevap em e yu ır .. ald T b ada - t.araf~ft- - Gelmezse biz de ona göre hareket . 

.. kil t k d' kt nu ı. anı u sır sag ww.ı ve dıtarı çıkıwıtı. Ellerini oğuıturarak - Haydi efendim, haydi cfendıdl 
mu a. azan ırac:ı ~r. arka arkaya yere yıldırım dillilyor- bize yaklaıtı: ederiz. yerek adamı adeta zorla otomobile 

Haydi bakalım Bıs~lah... . .. mu§ gibi bir şakırtı duyuldu. _ Bir ıey mi iıtiyoraunuz efendim. Uşak gene kayboldu. Biz Çavuş Rayt türdü. Orada da yarı karga tul 
Ayktıt. ark~srna do~ ~r~. bır. goz Aykut sağ taraftaki kılıç ve mız- - Beyefendiyi görmek istiyoruz. la kaldınmları arşınlıyoruz. Çok geç - ederek bu inatçı mendeburu k 

attı. Vezır M~eyyededdm goı:1~~ıyor- raklan orakla biçer gibi biçmi§ ve _ Efendi hazretleri uykuda. meden kapıda göründü: bozması otomobilimize bindirdik. 
du. ~e~ kı artık kaçmı§, ızını kay- doğra.mııtı. Her iki taraftan küfürler Bu uykuda gebertilmcğe layık herif - Efendin nerede ayol? KADIN TEtLALI J~lN~ IV..E 
bettırmıştı. savrulur, bağnlıp çağrılırken at bir ler de beni artık sıkmı§tı. Herife sert - Gelmiyor. HERlF 

Artık serbes tçe hareket edebilirdi: hamlede Bağdadın kapısmdan fırlaya- bir uele dedim ki: - Gelmiyor mu? 
Atmı mahmuzladı. At ıaha kalktı. rak dolu dizgin dıearı kırlara çıktı. Git, efendini uyandır. Bir İngiliz - Evet. 

. Sağ ard ayağı üzerinde bir yanın daire Aykôtun arkasından kapının önünde tercüm~nr ile bir İngiliz polisi general - Sebep? 
çizdikten sonra bir ok gibi ileri atıldı. beg altı saniye süren bir kargaşalık Harington tarafından gönderilmiılcr. Si - Hasta! 
Asekrler pe!jinden koşuyorlardı. oldu. Yabancı binicinin yaptığı hari- zi mutlaka görmek iatiyorlar de emi? - Canım, general kendisini bekli) or, 

AykQt şaşırtıcı bir manevra yaptı. kullde manevra onları sersemJ ... ..+fr. • • d. B k kal söylemedin mi? ~.. Ağa efendi içen gır ı. en arıı - _ Söyledim. 
Doğru gidecek yerde birdenbire dar mİ.§, aptala çevirmi§ti. Fakat bu şaş- dınmdan konağın vaziyetini tetkik e- _Ne dedi? 
bir sokag-a saptı. Ve kapmm önünde kmlıkları uzun sUrmedi. Esasen bu sı- dl d UıuıL h•r kata çıkarken mer 

yor um. ır-.. " - Eğer General Harington mutlaka 
ki büyük meydana çıktı. rada peşinden gelen dokuz atlı da ka- diven ve sofaların elektriklerini yakı-

beni görmek istiyorsa, o buraya gelsin 
pmm öünne varmıetı. Bunlar hiç vakit yordu. Nihayet orta katta durdu, bir Biraz sonra kapının önUndeki bUyUk 

meydana varmış bulunuyordu. 
Kale kapısının önünil belki yirmi 

asker e11er1nde kılıça.lr, mızraklarla 
kapatmış bulunuyorlardı. Aykiit fld 
ölüm yolu arasında bir müddet dUştln
dU. Ne JrapJJUJ.1,ıydı? GertJ-·••', ~nre aaımaır yu.me 
yüz mahvolmak demekti. Çünkü esa-
sen S<\kaklan dar olan Bağdatta gUn
düz ortası atla kaçabilmenin imkanı 

yoktu. Binaenaleyh yegane kurtuluş 

yolu açık olan kapıdan dışarıya fırla
mak, ve kırlara açılabilmekti. Bunun 
için de bir kllıç ve mızraktan kale ha
linde bulunan yirmi askeri a§mak li
zmıdı. 

Ne yapmalı? 
Aykut şimşek gibi bir hızla karar 

verdi. Ve mahmuzları atının karnına 
batırarak dizginleri serbest bıraktı. 

Şimdi at bir kurşun hızile yirmi as
kere doğru ko§Uyordu. Atın böyle deli
ce bir sUratle koşuşu kapm•n önünde 
bulunan askelrleri ürküttü. Gayri fh
tiyan yan tarafa çekildiler. Ve atlıya 

yol verdiler. Yalnız hepsi kılıç ve mız
raklan ileri doğru uzatmışlardı. 
At bu kılıçlarm arasından geçecekti. 

geçirmeden dışan fırladılar. Bunlarm odaya '7frdi. Biz çavuı Raytla kapının dedi.. 
1111· Gayri ihtiyari ağzımdan: 

arkumdan en iyi sUvari ve s'ilihşor lSnUnde bekliyorduk.. Vakit geçtikçe fırladı. U-- Vay küstah herifi lafı 
sayılan dört atlı daha hazır olan atla- kendi kendimize: pk ters tcra yüzüme bakıyordu. Artık 
rma atlayarak dl§&rl fırladılar. _ Adam giyiniyor, ha timdi gelir, sabrım -:ükenmişti. Hırsla herifin yaka-

Ucsuz, bucaksız geniş kırlarda baş geldi, gelecek, diye söyleniyordu. sına yapıştım, bütün kuvvetimle sarsa -
döndllrllcü bir kovalama'"" baelamıştı. On dakika ıonra gel'\C ağa ef~di gÖo'. rak bağırdım: 
-Qn.~ .Ah .,...,., •• ~ .. ~ ...... ..a • ., oa a.. ,...._... __ .._ o..- -11 • ..:.,,: -~-.r!·--'-. - .oana oaıc 1 .ısaaaıaugın ıuzumu 

dan biraz vakit geçt ikten sonra 1 j·kut - Efendi hazretleri hasta, sizi yann yok. Eğer efendin olacak herif, beş daki 
yavaş yavaş sağ omuzunda bir sızlama sabah kabul edecekler dedi. kaya kadar aşağıya inmezse ıu yanım
hissetti. Ne de olsa kolu müthi§ bir Bu gWünç ı8zler karıısında gülmek daki İngiliz polisile yukan çıkarak onu 
çarpışma geçirmi§, adaleleri, mafsal- mi ağlamak mı lizım geldiğinde bir zorla aşağı indireceğim ve götüreceğim. 
lan 'iyiden iyiye zedelenmi§ti. AykQt müddet mütereddit kaldım. Fakat der- Uşak boynunu bükerek yüzüme ba -
söylendi : bal cevabı yapııtırdım: kıyor, fidcta yalvarır gibi: 

- Bu vaziyette böyle kolla bu kö- - Efendil}iz, eğer yarın sabah görü- - Canım bu yaptığınız doğru mu! 
peklerle çarpışaınam, beni baklarlar. şülecck bir it olsaydı böyle geccyansın diye söyleniyordu. 
Yapılacak yegane şey kaçmaktır. Fa- dan aon:-a buraya gelmeğc lüzum olmı- Benim bağıra bağıra söylediğim söz-
kat aksiliğe bakın ki bizim at da yor- yacağını düıünemiyorlar. lcri yukarı katta pencerenin arkasnda 
gun. Şimdiden yavaş yavaş kesildiğini Upk itin bu taraflannıla değildi. öğ bizi dinliyen vali tarafından duyulduğu 
ve yavaşladığını hissediyorum. rcndiğini satıyordu: muhakkaktr. Gene ona işittirecek bir 

Acaba kaçabilecek miyim? Eğer _ Efendimiz? Auulannız ne olursa sesle: 
önüme bir yardımcı çıkmazsa galiba olsun, yarın istediğinizi yaparak siz - Haydi vakit geçirme 1 Biz onun se
buna imkan yok. Tü Allah müstahak- doıtlarmı memnun bırakacağını da vaat llmcti için geldik. Hali bize mütküli.t 
kını versin! buyurdular. çıkanyoraunuz. Asıl bu doğru mu? 

Atlılar gitgide AykUta yetişiyorlar, Artık kan beynime ııçramııtı. Bu na- Upk dördüne\: defa olarak kayboldu. 
Aradaki mesafeyi kapatıyorlardı. Bu- .ıı valilik ettifini, naııl bir memleket On dakika sonra vali bozuntusu giyin -
nu kendileri de anladıklarından ağız- idaresinde bulunduğunu havsalamın bir mit bir halde kapıda göründü. Hiddet 
larından sevinç naraları çıkıyor, pis tUrlil almadılı bu senem, geceyanam- topuklarını aımııtı. Suratından dUtcn 
pis, kaba kaba bağrışıyorlardı. dan IOnra saat üçte evine gelen iki me- binparç3 oluyordu. Kalın sesi titriyerek : 

(Devamı var) muru al!llde birer ricacı l&lUDIJtr. Ka- - Geceyansı herkesi rahatsız etti-

mm koluna firerek sUrllklemefe baş-ı 
ladı. 

- Çabuk çabuk gidelim.. 1 
Kadın cidden afırdı. Metin saatler-, 

ce utraetı. Nihayet akpma doğru do
jum muvaff akiyetle neticelendi. Fat
ma da, çocuk da sağ aallm kurtuldular. 
Evin lçl biraz ıUktln bulduktan sonra 1 
genç doktor, babasının neden mesul 
olacağuu anlamak iated1: 

nın oralardan geçerken kendisinin lm-
1

1 

dat sesini leittiğini, kireç ocaklarmm 
neerettiği karbondan adeta zehirlendt-1 
ğinl, ıarhoı gibi olduğunu, doktorun 1 

bunu kurtardığını.. 1 

- Bu penbe ev dediğin ne taraflar
da? 

-53- - Babama k&r11 o kadar mlnnet
tardm, ılmdl niye onu kabahatli bu
luyorsun! Ne yapmq oalbilir ! 

Herif tarif etti. Metinin kalbi hop
ladı. Bu Celil beyin kUçUk eviydi. Şa
diyenin f ellketlerinin şahidi olan yer? 

- Orada kireç ocaklan olduğunu 
babam mı söyledi ? 

- Yarın akşam. 

- Peki! Ah karıma nasıl meram 
anlatacağım •. Ne diyeceğim .. Burasını 
pek sevmişti. Allahım Alla.hım ne ya
pacağım. 

- Orası senin işin, herhalde sözün
de dur, sonra pişman olursun. 

Bu son söz üzer:ne çıkıp gitti. Arka
sından Durmuş kendi kendine söylen
di : 

- Bu adam neden buradan gittiği· 
mi istiyor. Bu işin içinde b ir iş var. 
Bunu mutlak anlamalıyım. 

Met!n, her sabah erkenden bisiklet
le bir psinti yapardı. Yine çıkmak 1 

tlı;r.~ h...zırl"nırken koşarak bir ada ı 

mm geldiğini gördü. Bu Durmuştu J 

\damcağız helecan içinde bağırdı: 

- Beyim ah! Beyim başıma gelen-
ler. 

- Ne oldu? 
- Babanız burada mı?° 
- Hayır. 

- Sizde doktorsunuz değil mi ? 
- Evet, hasta mı var? 

- Karım .. Zavallı yavrucuk .• Fena 
çok f cna !.. Ben bildim, dün babanıza 
söyledim .• O halde iken o kadar hele
cana tahammül edebilir mi? Ah! hep 
kabahat t>abanızda.. Çocuğumun da 
annesinin de katili olacak! 

- Hastalık ne? 
- Gebe, son günleri.. Bayıldı .• KE'll-

di de ölüyor çocuk da! 
Delikanlı biran tereddüt etmedi, he

men içeri koftu, çantasmı aldı ve ada-

- Ne yapacak, bir.e geldi. n11 dük-
klnı satıp gitmemi istedi! 

-Sebep! 

- Bilmem! 
- Herhalde mUhim bir şey nlacak 
- Ben de öyle dil.şilndüın. Üstelik 

dUkklnı utın almağı bile teklif etti. I 
- Garip şey! 
- Meseleyi kanma anlatınca fena: 

halde Bal"Bildı. O buraya geldiğimize : 
pek sevlnmi,ti. Düştü bayıldı. ötesini 
biliyorınmuz! 

- Şu baba.mı nasıl tanıdığını bana 
bir anlatsana, ama oldu~ gibi söyle. 
Durmuş. hikiyeyi bir bir nakit baş

ladı. Nasıl aç kaldığını, hırsızlık için 
penbe eve girdiğini, geç vakit dokto-

- Tamam! O işin bile f arkmda de
ğildi. Benim aklıma geldi. ÇUnkU ev
velce böyle bir vakaya şahit olm1.11-
tum. Hemen sordum, arqtırdım .. Um
duğum gibi de çıktı. Tam eve b!tiıik 
koca koca ocaklar vardı. 

Delikanlının rengi uçmuştu. E~r 
böyle bir yanlışlığa Şadiye kurban 
gittiyse müthiş bir felaketti. Tüyleri ı 
ürperdi. Acaba babası bilerek mi hata 
işlemişti? N eye bu bahsi ettirmiyor-! 
du, neye Durmuşun köyde kaldığını is-, 
temiyordu. Başı çatlayacak gibi ain
yordu. Halindehi tahavvülü gören Dur 
muş tela~la sordu: 1 

- Bir şey mi oldu beyim. hastalan- ,1 
dın mı? 

- Yok. Yok biraz başım ağrıyor. 

Bunlar bir şey değil. asıl ıu 

dahiliye nazın Mehmet Alinin oğld 
milin yaptığı rezaleti hayatım müd 
cc um.tamam. Ben b:.ı heriflerden 
sını toplayınca Krokere döndürn. 
n yerle~tırmekle r' ·şgul iken baf~ 
Pft ··•- r :: ...... m almağa göndcrditn· 
mil, Kr:>kcre sık sık gelir giderdi. (J 
vuş Raytı da iyi tanırdı. 

Bir saat sonra Rayt çıkageldi. O 
girmiş, ortada ayakta durmuş ıniiteısı' 
diyen güliiyordu: 

- Kamil beyi getirdin mi? 
- G~tirdim. 
- Yukarıya çıkardım. Diğerl 

bulunduğu salonda oturuyor. 
- ne guıuyonun r 
- Gülünmiyecek şey mil 
- Peiti 1 Anlat da ben de gUley~ 
- K.imil beyin evine gittim. U 

muı. Beni içeri aldılar ve doğru od• 
götürdüler. Uyandırdık. Birdcnbirf 
olduğunu anlayamadı. ihtimal söıl 
de kavrayamadı ki yatağından t 
fırlıyar;ık: "Canım, bizim arkada~ 
(arkadaılar dediği İngiliz zabitıerı) 
lenecekl :rse bana glind üz den bildi 
ya, o za'Dan tedaril:atta bulunuru 
saatten sonra ne bulabili:'im. Kaf 
tütsüledikten sonra beni arayorlar• 
le ıey ()tur mu?,. diye söylenmcğe 
ladı. Anladım ki benim geliıimi ar 
ıı olan ?azı İngiliz zabitlerinin da". 
hamletmiıti. Malum ya, bu beyin e 
daima :>irkaç piliç bulunur. Gene k 
sinden '>ir ıey istiyeceklcr zannetti· 
de hiç ses çıkarmadım, aldım, geti J 

(/Jevamı .,ot 

Aferin Durmuş bana dosdoğru bet 
yi anlattın. l13te mül:ifat olarak 
den sana müsaade ediyorum. D 
nını satma, rahat re.hat namusun!• 
lış! 

- Merak etme beyim. Namus 
leke gelmez ama burada nasıl kal 
Babanız ne der? 

- Orasını düşünme, babam s:ııt8 

kunmıyacaktır. Buna emin ol, sen Jı 
f ine bak! 
Durmuş delikanlının ayakların• 

lerine sarıldı, hem ağlıyor, henı 
yordu : 

- Allah razı olsun beyim, dilli 
durdukça dur. Hayatımı, karımı 
tardın sıkıntı yüzü görme. 

Metin, yalnız kalınca uzun uzuıı 
şündil. Acaba hakikaten bab~ı .. ~ 
mış mıydı? Demek kadın bıgu 

O halde bu hatayı tashih etmek JJ 
dı. Durmuşun sözlerine bakılı~· 
reç ocaklannın penbe eYe zehir n 
tiklerini babası öğrenmişti. Nasıl 
yor da hiç ses çıkarmamıştı. R&pO 
da bu no'•tayı işaret etmem1şti! 
tereddüt etti. Bu iPi kurcaladığı ti' 
dirde ya babası kı.L:ıhatli çık~ 
Çocuklu; unclnnbcri hürmet e .J 

'Devamı "" 



HABER = ~,am Postan • 
ıstanbuı Defterdarlığından: •na kadaınDaa 

heırşeyn yapa . ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜGÜ Lira Kr. 

~ bDODırDeır 
~a kadınları dünyanın en 

Satınalma Komisyonu İlanları 

.kadınlan olduklarını iddia et- 7 Eylül 936 gününde kapalı zarfla satın alınacağı 20 - 22 -

k ler. aunıar lüzumu anında 24 - 26 Temmuz 936 günlerinde ilin edilmit buunlan 350 ton elek-

Kadıköy Caferağa mahallesi Moda caddesi eski 
127, 127 mükerrer yeni 175, 177 sayılı 

iki dükkanın 24, 75/ 576 hissesi: 
F eriköy Birinci kısmı Eıref efendi sokağı eski 

24/ 5 sayılı arsanın tamamı: 

116 

600 25 
"'ll" §Chri hiçbir erkeğe muhtaç . .. .. · f f l b 

·da ed b"l ki . . .. trolıt bakır, 150 ton hususı platınen saç, 10 ton os or u akır ve 
ı re e ı ece erını soy-

~·-····~:rıer. 100 ton elektrolit tutya hakkındaki ilin hükümsüzdür. (718). 
Kadıköy Caf erağa Moda caddesi eski 39 yeni 23 

sayılı arsanın 7 / 36 payı: 1500 
~akta olan 3.000.000 A vustur-

1.000.000 ı kadındır. Son zaman • • • 

lle§rewıen istatistikler şimdiye 350 Ton Elektrolit bakır 150 Ton Hususi pli.tinen saç 
erkeklere mahsus sanılan mes· 10 Ton Fosforlu bakır 100 Ton Elektrolit tutya 

Beyazit Mahallesi KüpÇüler çıkmazı yeni 5 sayı
lı arsanın tamamı: 

Samatya Sancakdar Hayrettin mahallesi Demirci 
Oskiyan sokağı eski 52 yeni 40 eviıı ta-

362 50 

Çalışan kadınlan göstermek· T h . d'l b d l" "162.:!nn l" 1 k ..ı "kd • t-...L ·~ t' ~. 1 A a mm e ı en e e ı ~,, ıra o an yu arıca mı arı ve 
4Gtao..ıs ıgı aynen a ıyoruz. vus- • .. .. . w 

nıuhtelif mesleklerde çalışan cinsi yazılı malzeme Askeri Fafrıkalar Umum Mudurhigü Satmal-

. 
mamı: 1000 

~Yis~: . ma komisyonunca 19 -.10 -.936 tarihinde ~~zar~esi ~ün~' saat 15 de 
~ Çiftçı kapalı zarf ile ihale edılecektır. Şartname Sekız, lıra 13,. kurut 

Üsküdar Pazarbatı Karamanlı sokağı eski 72 ye-
. ni 74 sayılı evin 4/ 18 payı: 

Ortaköy : Kabak sokak eski 16 sayılı arsanın 

tamamı: 

161 

~. Doktor mukabilinde komisyondan verilir. Talipierin muva1:kat tmineat olan 
~ MBaha.k~~ant "9375 lirayı havi teklif mektuplarım mezklır günde snat 14 e kadar 

442 

• la ınıs " 
~ Marangoz komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaral· .kanunun 2. ve 
la Mühendis 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komısyona miıra-

Beyoğlu : Hüıeyinağa mahallesi F eridiye ~ok.ağı 

eski 63, 63 mükerrer yeni 81, 83 sayılı 
iki evin 3/ 8 payları: 1875 

18 Kilitçi ustası caatları. (719) 
~t Sinema operatörü -----------------------------------~-------------

L_. At tücaarı lstanbul Defterdarlığından: 
Beyoğlu : Hüseyinağa mahallesi Canbaz sokak es

ki 5 yeni 9 sayılı evin 3 8 payı: 356 25 
~an b~ka tabiidir ki binlerce Muhammen kıymeti 

t nıemur ve katibi, hususi iş Lira Kr. 
F eriköy Rum kilisesi Arka sokağı eski 39 sayılı 

arsamn tamamı: · 
e daktilo ve muhasebeci ka

\'ardrr. 

~l:l!l!!! .. !!! .. !!! •• 1:::::::::::::::---:r.-~:n--.:: .. :: ev :: .. 
:ı 

Üsküdar 

Fatih 

Ihsaniye mahallesi Sultaniye sokağı eski 
36 mükerrer 430 metre ve 95 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı: 215 

: Sofular mahallesi Pettimalcı hanı deru-
nu eski 2, 4 yeni 4, 6 sayılı arsamr. ta-

Kasımpafa: Sururi Mehmet efendi mahallesınin 

Mevlevihane caddesi eski 54 mükerrer 
44 metre ve 81 desimetre murabbaı ar-

310 

samn tamamı: 44 81 
Kadıköy Caf erağa mahallesi Duvardibi sokağı ve bostan :: 

t)'ilp Arpaemini mahallesinde İi manu: 81 86 eski 44 yeni 11 sayılı 46 metre murabbaı 

Fener : Tahta minare mahalle ve caddesi eski arsanm tamamı: 230 
23 yeni 29 sayılı odalı fırının 37, 5 120 

e sokağında 22 numaralı altı <rİİ 
1
_.,.._ ~ yirmi bet arşın bahçeli ah•i! . ~ 

bir ev ile bu evin önünde türlüh hissesi: 782 92 

Feriköy Birinci kısım Feri caddesi eski 74 yeni 
120 sayılı 103 metre VE 50 desimetre 

eli ve sebze yetiştirmeğe elvc-ii 

biri büyük öteki küçük iki ha-H 
lu bir bostan kuyulu ve iki bu-:! 

Üsküdar : lcadiye mahallesi Yeni sokak eski 3 ye-
ni 9 sayılı odalı dükkanın 3/ 4 hiuesi: 750 

Boya~ıköy : Yedinci sokak eski 9 sayılı 166 metre 

murabbaı arsanın tamamı: 155 25 
Üsküdar : Seli.mi Ali mahallesi Kabristan sokağı 

eski 20 yeni 14 sayılı ev ve dükkinm 
n 

lllasura suyu o ... n on iki dönümH murabbaı arsamn 1/ 3 payı: 27 67 1/ 6 payı: 140 
Fener : Balat Kara bat mahallesi ltkembeci ve bostan acele sablıktır. Görmek ii 

)'eıııer o mahallede polislikten n 
laıit Bay Halile, pazarlık için ii 
öy v· ı :ı ııne sokak 33 numara ı Iİ 

Kuzguncuk: Bakkal ve lcadiye sokakları eski 51 , 53 
yeni 5, 64 sayılı ev ve fD'IDın 1/ 4 payı: 300 

Mercan : Büyük Yeni han ikinci kat yeni 49 sa-
yılı odanın tamamı: 300 

Mahkeme alb sokakları eski 38, 40 yeni 
7, 26 saydı dükkan ve ev ile yüzü ohnı-
yan bir kıta arsannı yar ıpayı: 800 

' l!ıüracaat ii .. .. Yukarıda yazılı mallar 4/ 9/ 936 cuma günü saat on dörtle 
petin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satı~ bedeline istilo-a· 
zı dahili ve yüzde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. is
teklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini Vl\tcti muayyeninden 
evvel yatırarak Milli .t:mlik ıdaresinde muteıekkll satış komisyo. 
nuna mürecaatları. (F.) (512) 

Yukanda yazılı mallar 4/ 9/936 cuma ıünü saat on dörtte' 
petin para ve açık arttırma ile sablacaktır. Satıt bedeline istik· 
razı dahili ve yüzde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayynindea 
evvel yatırarak Milli Emlak idaresinde müteıekkil. satıt komiıyo
nuna müracaatları. (M.) (513) 
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man bildiğin adama teslim eden 
sen c!eğil misin? Artık intikam a
lacak bir tey kaldı mı? .. 

-- Bu da kafi değildir! 
Belgoder bu sözleri söylerken 

sesi vahti bir hayvan gibi çıkıyor 
Metr Klod ise gittikçe küçülerek 
•ırtır.a ağır bir yükün bindiğini 

zannediyordu. Y avatça söylen
di: 

- Söyle! Benden ne istiyorsun? 
Benim için en büyük bir an olan 
bugünde, biraz sonra duracak o 
lan kalbimin saadetle çarpmağa 

hatladığı fU dakikada benden ne 
istenen yapacağım! .. Fakat bun
dan aonra hemen çekil ! Sonra f e· 
na olursun .. 

- Senden, kana kartı kan! Ha
yata kartı hayat! Ölüme karşı Ö· 

lüm istiyoİ-um ! .. 
- Merak etme öyleyse! Biraz 

sonra ölmüt bulunacağım! 

- Benimle eğleniyor musun? 
Cellat!.. Senin ölmenden ben ne 
zevk duyanm? Hayır, hayır .. Flo
ramn uğradığı itkenceye mukabil 
kızın da itkence görmelidir! .. 

Klod batının üzerinde duran 
koca bir mete dalını bura bura ko
pardıktan sonra bağırdı: 

- Defol ~radan! .• 
- Gideceğim, fakat kızım Stel 

layı bekliyorum. Şimdi manaslır-
4tan çıkacaktır .. Senin küçük tar 
lacıya gelince •. , 

Çingene buraya gelince Klod e
lindeki sopayı sallıyarak bağırdı: 

- Burada kızım hakkında söz 

söylemeği sana menediyorum. Kı
zını sana iade edeceklermit; ıü
zel. Esasen seni timdi bu sopa ile 
öldürmediğimin sebebi, bu haberi 

vermit olmaklığındır. Fakat kı

zım hakkında söz söyliyerek beni 
tehdit etmekten vazgeç .• 

Belgoder deli gibi bir kahkaha 
atarak cevap verdi: 

- Tehdit mi dedin? Metr Klod 
sen henüz beni anlamamıısın: ben 
kimseyi tehdit etmem! Öldürü-

rüm! Sana, kızının itkence göre
rek öldürülmesini istediğimi söy
lemitlim. Yalan söylemiyonım, 

çünkü fU anda kızın idam edil. 
mittir! 

Klod bu sözü duyunca elindeki 
sopayı hırsla fırlattı. Koca elle

rini çingenenin omuzları üzerine 
koyc!u, gözlerini kartısındakinin 

gözlerine dikerek kin ve nefretle 
karıtık bir aesle mmldandı: 

- Ne diyorsun? 
Zavallı adamın bütün vücudu 

titriyordu. Belgoder bir küfür sa
vurduktan sonra cevap verdi: 

- Şunu demek istiyorum ki, 
kızınızı salibin üstüne ben bağla
dım. Etrafını bi rsürü asker sar
mı§, belki de bu anda ölmüştür .•. 
Bak! fıitiyor musun? Matem çan· 
ları çalınıyor! Kızın bu anda ... 
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tosunu aldı ve sevgilisinin üstüne 
örttü. 

Şimdi beyninde, yqıyor ! keli
mesi uğuldayor ve bu fena yerden 
kaçmak arzusunu hissediyordu. 
Kızı hemen kolları arasına a!arak 
sebze bahçesinden ' geçti ve Klo
dinin da.iresine doğru ilerlemeğe 
batlatlı. 

Bu hareketine kimse mani ol
mamııtı. Gözleri sevgilisinin sap
sarı yüzüne dikil mit, onun nef eı 
ahtını seyrediyordu. Viyolettanır 
göğıü ya vat ya vat daha ziyade ka 
barıyordu. Şarl manastırın büyük 
kapısına geldiği zaman bütün kuv
vetinin bittiğini hissetti; gözler1 
karardı, ayaklarının altından top-

rağı kayıyor zannetti. Sevgi!isinı 

kucağında tutabilmek için son bir 

geyrette bulunduysa da dütmek Ü· 

zere olduğunu anladı ..• 

XVI 

MANASTIRIN ÖNÜNDE 

Viyolettanın salibe bağlanması 
için F austaya gizli bir celli.t !azım 
olmuıtu ... Elinde böyle bir adam 
da vardı. Bu Belgoder isimli Çin
gene, yani Jan Furko isimli kızı" 
asıl babasıydı. 

Belgodere böyle bir it yaptır 

ınak İçin r auaia ouA fU VQQt\& bta-J 
lundu: , 

- Kızlarından birinin öldüğü( 
doğrudur; fakat diğeri yaııyor. E-' 

-
ğer küçük oyucu - yani \ . ...ıet

ta - ölüne Stelliyı görebilirsin! •• 
Fakat Belgodere böyle bir it 

yaptırmak için babalık hislerini 
oktamak hiç de lazım değildi. Klo· 

da kartı olan intikam arzusu böy · 
le bir vazifeyi .kabul etmes; için 
kafi gelirdi. 

Çingene kendisi için söylenen 
saatte içeri girdi; uyutlurucu bir 
iliç vererek sersemletilmit olan 
Viyolettayı sevinçle yakalad1, sa
libin üstüne yatırarak el ve ayak. 
ları,u bağladıktan sonra birkaç as-

kerin yardımiyle salibi kaldırarak 

evvelce hazırlanmıı olan çukura 
dikti. ' ~ austa bu itleri yanında bulu• 
nan on iki kadar muhafızla ıeyre
diyordu. Leonor ile Jan Furko. Ro
veni ve diğer kardinaller tarafın
dan kötkte hapsedilmitti. 

itler bittikten sonra Fausta. Bel· 
godere dönerek: ı 

- Gidebilirsin! dedi, manastır 
kapısında beni bekle! -

Çingene: 

- Stelli.? diye sordu. 
F austa timdi Belgoderin nıçın 

gitmek istemediğini anlamıttı •. E. 
ğer sözünde durmayıp da kızı ver
miyecek olursa bu adamın kendisi-

• ,.,,., .. ___ ~-~ ı.:......a;.--.ı" F .. 
ııı \,aUt.la-......"'e•••• •··----·J~-

kat o, Stelliyı babaıma verecekti. 
Şimdiye kadar doğru olarak yeg&
ne söylediği söz buydu. 



HABER Çelik yüreğin 
sergüzeşti 

ÇELiK'1C>REGi BA"ı'GlN BİR 
._.Al.OE VARA~A KAOIN\N 
'VANINA G&Tı'R.OiLER. Do~ 
TOR ÇA'<MERS OE OR~t>A ioi .. ~. 

MAVt>i 8i2iM NİKA\ilM\lı 
KIYAC.~~C,I N • • • ~ 

Betonarme köptü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekiltti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden : 

Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar yolu ile Koyul
hisar - Re,adiye yolu üzerinde 63,500 lira ketif bedelli yukarı ka· 
le ve a~ağı kale köprüleri inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekaleti Şose ve Köp· 
rüler l'eisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

GECEL - GUNSEL - KfZ - ERKEK 
F.:ski: ı nk ılap 

VUCA CLKC LiSELERi 
Kuram ve Direktör O: Nebi oOıu Hamd' Ülkmen 

Kayıt muamelesine bn.şlan:nıttır. Cunıartesi ve pazardan baıka her gün 10 - 17 
müracaat edilebilir. 

\'"-------••-- Cağaloğlu, Y anıksaraylar - Tele fon : 20019 

..... '. --- ' ..... y'. iSTİKLAL LİSESİ 
DiREKTtJRLOGCINDEN : 

1 - İlk, orta ve lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmııtır. Eksiltme !artnameıi ve buna müteferri diğer evrak 317,5 kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabileceği gibi istiyen· 
ler bu şartnameleri Sivas Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gö. 
rebili'rler. 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. llıeı 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerinr. az miktarda yeni talebe atınac•ll' ~~ 
tır. Okula girmek istiyenlcrin bir An evvel müracaatla:ı tavsiye olunur. a

36 
4 - Eylfılün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin mürac~:ıtları kabul edilmiyecektir. laca 

Muvakkat teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi
kan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

5 - lstiycnlere kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaşr. polis karakolu arkasıncl• de..,, 

liim&mıımım;~r.sa:ımmu~;ım••••Teiefon: 22534 •••••••••••••••~·~ oıdu 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle be· 
raber bu işe girmediği takdirde asgart 10 metre açıklığında betonar· 
me bir köprü yapını§ olduğ!.lr.a dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Saraçhaneba•• Horhor caddesi 

HA YRiYE LiSESi 
W.n 

.--::::1 ~: 
~ar 

Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 15 e J.ra. 
dar Ankarnda Şose ve Kopruler refsli]tne verıımesı lazımdır • 

Ana • ilk • Orta • Lise • Tam devre t" 
Okulumuz bu '\.ıı .P.ÖrdüP:ü t~vecciih \.'C raiihPtt .. ,., nnl:ı:sn ;u, ...... n .... ..ı .. - : .. a, •• ,. ,,.. ···'-ft-•• ~,, •• ..ı_:._..__ ,,-··~ 1) ~ 

te§kilatla mühim bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairedcdir. Mektebin hususi otobüsleriyle n l:tu 
(591) (689) trı.lebe her gün evlerind:n aldırılır. İstiyenlere tarifname göndenlir. 
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- Bana bak! dedi, ben şimeli 
ye kadar kimseye yemin etmedim 
çünkü böyle bir i! Allaha karşı 
hakarettir. Sana dediğim yerôej 
beklersen, bir saat sürmez kızımı 
görürsün, fakat l;encİen şilplielen
diğini anlat ve burada geçecek 
şeyleri seyretmek fikrine kapılır
san i~te o zaman l<bını, Vijciletta 
yerir.e çarmıha gefecEğime yemin 
ederim. 

lulmak istiyordu. Fakat kendisi
ne yopılan ithamlardan genç kıza 
bir ;eke gelmemesi için de orta
dan kaybolmak, yani öfmek isti
yorclu. 

Metr Klodun bir baba kalbl 
variL, bu ona çok ıstirap veriyor
du. . 

Sabık cellat, İ!te bu gibi karma 
lfarı§ı:k fikirler ata mda, meşe a
ğacına dayanmış, gözleri manas· 

tırın hüyük kapısında Yiyolelta
yı bekliyor ve elini ara sıra kese
deki zeliire götürerek okşuyorau. 

Be!g<1def, Kfotla bakaral< lien
di kl:ntline söyieniyöt<lu: 

Kayıt için her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe mUracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

I 
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lüm titremesi husuie getirdi. Sert 
bir ~esle sordu: 

- Ne istiyorsun? 

Çingene aym sertlikle cevap 
verdi: 

...:- Anlamıyor musun? 

Her ikisi de birbirile kavga et
mek üzere olan iki köpek itbi 
korkunç bir vaziyet almışb.rdı. 

Cellat: 

- Haydi, yoluna! diye söylen
di. 

- Benim yolum seninkiyl~ be
raberdir! Zaten sana çok oir şe' 
söylemiyeceğim. 

- Peki1 o halde çabuk söyle; 
yoksa ... 

hitap eder gibi bana mösyo diyor
sun ha!.. 

- Size, kızlarınızı müddeiumu
mi Furkoya verdiğimi söylemit· 
tim .. Biçare adamın ba§ına neler 

geleceğini nasıl bilebilirdim? Ben 
bir baba idim: Yoksa hürmet edi· 
lecek bir adam değil.. Şimdi hak· 

sız o~duğumu itiraf ediyorum Fa
kat ş1kayetleriniz artık bitti zan
nederim!.. Artık yolunuza gidi· 
niz .. Bu sabah bana çalmayınız .. 

- Ne dedin? Demek bit baba-
nın evlatlarını elinden almanın 
f ene bir hareket of duğunu kabul 
ediy'>rsun .. 

K!od kendi kendine söylen7r ıi
bi cevap verdi: 

Fausta btı sözlri mütaltip yava~ 
yava' yukarı çıktı. ArUasırıa hi· 
le bakmıyordu. Belgoa~r bir an 
düşüfı8ü, beyni bir taliım int!ka~ 
fikirleriyle doluydu. Biraz sonra 

başını nefretle sallıyarak çahriıha 
gerilmiş olan za'f'allıya müthi~ bi .. 
tebessümle baktı Te geni~ adım

larla manastırdan dışarı çıktı. Bu 
anda kapının önünde duran bir a· 
rabadan Farnez ile Metrt Klod çı
kıyordu. 

- Aca!ia neier oldu? .. SevgiÜ
fiii <>.!an huraaa .. Kızlarımın anne
!irti.. Zavalli Maclgaıfü .. Bu adam. 

bir oabaya çocukiarınır. nerede 
oldtiğufiiı söylemekten çe:V.inmit
tir .. Ben Madganın atdutülmesihi 

- Çabuk söylenıemi mi :stiyor
suıı? Dinle: Seni Grev meydanın
daki evde son defa olarak gördü
ğüm zaman intikam almağı karar. 
laştırmıştım. 

- Çok canımı sıkan ve bana IS• 

tırap veren bir cinayet.: 
1 

F arnez yalnızca içeri girdikten 
sonra Metr Klod büyük meıenin 
dibine giderek oturdu ve Leonor 
ile Viyolettanın gelmesini bekle
meğ başladı. 

Sabık c~Uaôın etrafında bırak 
trğı tesiri e•velce yaztni~tık Met,. 
l<:lod şimdiye kadar kendisini çe · 
Vİl'en soğuk hava'. içinde yaşamış 
kendini gördükçe tahkir eden ço
cukların bağırışlarına, kadınların 
fena bir fey görmüf gi1:>i liaç çı· 
karma1arına alıŞnıt§tı. 

KJod iimdi 1:fü ftievkiden kür-

affetmiştim!.. Fakat kızlarım için 
ayaklarına kapanaraJc yalvarma

larıma karşı bir taş gibi his.siz kal
mıştı .. Ben liu ana kadar ıstırap 
içintle bu dakikanın gelmesini 
bekledim .. itte nihayet elinıe geç-
ti. .. 

Beıgoi:ler bunları söyledikten 
sonra ağır ağır Kloda doğru ileri· 
lemeğe başladi. 

Kldc1, tam Viyülettaya kavuşa. 
cağı bir sırada çingeneyi tattı kar. 

~ı~mdn göfünce, liafifçe sarardı. 
Bu anda Belgoder, on<la l:;ir Ö· 

l'lod bu sözleri Ü:Eerine kafasın
da uyanan halıraların acısiyİe el· 
lcrini kuvvetle sıktı. 

Çingene devam etti: 
- O zaman seni elimden kaçır

mıştım! Viyof et ta da kurtulmuş, 
Stella kaybolmuştu.. bteki l<ızım 
Flora gözü:nün önünde yanmıştı .. 
Sen benim aleyhime bir zafer da
ha İ•azanmıştın. 

Klod biraz yumuşat~ bir sesle: 
- Mösyö, kızlarınızın ne oldu 

ğunu size haber vermiştim dedi. 
- Bir asılzade veya hıristiyana 

Belgoder homurdandı: 

- Şimdi doğrusunu ıö1ledin ! .. 
itte :ıenin işİediğin cinayetler: Bi· 
zim kabileden l>ir çoğunu öldür· 
dün, kimseye bir fenalığı dokun
mamı§ oİan sevgilimi idam ettin 
ki, eri büyük cinayetin de budur.J 
Vakia bunun cezasını çektin, fa· 
kat bundan sonra bahsederiz! 

Klod titriyerek: 
- Ben de senin gibi .,Öz yatı 

dökır.edim mi? diye sordu 

- Bu kafi değildir!.. 
- Senin çekmit olc1uğun ıstı• 

raplo.rın aynını ben de çekmedir11 
mi? .. Kızımı tam bulacağım za-

l 
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~~V4.: 
- TUR& ~razı ve tenor sealerle kUçQk orkeatra 

it., 21,30 edebi neşr.lyat, 21,55 aktüa. I MELEK · 
~koro kouerı, 22,20 solist i§Urakllc 

ı a...... koruıert, 24 dana plt.kları, 
-"DA...... lPEK 
ıa,aG-,n:: 

' PiY&no • prkı, 20,SO koneranfs, 21 SARA 1' 
tı- . llaloıı orkcııtraaı; 22,16 haberler; 22,S5 
~ ı:n ~ur• ~·· 
'. Uatklsi; 23,40 konferans, 24 oda mu. 

'G: VILl>IZ · 

~Ofj bando kenteti, 19,16 konu§Dlalar; 
~ l&rkııı enstrüman ve orltestralı bir TAN 

' ftlını ; 21,43 yeni §arkılar; 22,\15 (Ne. 
ta ~e Taşı~ lııimll piyes; 23,15 pllık, 24, ı:;m 
'-to l&ce haberler. Al.KAZAR 

2Q llAT: ŞAKll 
ıı, 'ta JSo halk §arkılan, 21,50 orkestra, konse. 
~ haberler, 2S,20 konser nakli. ASTORT A 

.\!fA: 
(493 

BEYOCLU 
• Bir ıaatlik milyoner "'e 

Gece yarısında bir ıes 
• Tangollta ve Afk kelep 

çelerl 

• Kadın parmağı ve 
DUtkUn kadın 

1 nk gece ve Yer titredi 

• Şubertin aıkı, Yılmazı 
tayyareci 

• Son vals ve Hava kah-
ramanlan 

• Daktilonun 
Marietta 

ı bildirmemiıtir. 
ı BUdirmeml§Ur 

aıkı ve 

ı San od&ıım e.ran " Si 
yahlı kadmm kokusu 

ı Kovboyun ıerefi, Zin -
dan kaçkınları ve Sana 

~ • metre) 20 haberler, 20,20 Rcportaj. 
~- hyb muıdk1 ve aakert konser, 22,35 OUMURIVE'I 

1 
... "~ haber icmali, 23 haberler, 23,10 

tapıyorum. 

Atını sür aUvan, Eski
mo ve Maskeler aıağı "'~klai, 24,15 konuşmalar, 24,SO dans 1 

ll ş : 1 MtLLI 
• 1.!ıkert b,ando, 19,03 hatif musiki, 20: 

, 20,20 plM!:, 21,25 senfonik konser, 
haberler: 22,45 koruıerln devamı 

la llOVBNı 
\ .Tı nıetnli istasyon saat 11den13 e kL 

Plııllpı lA.boratuvarlanndan kart§lk mu. 
lecrube neşriyatı yapılacaktır. 

~LEMDAK 

ISTANBUL 
a ölümden korkmayan 

adam ve Zozo 
a Pepo, Knokavt ve Va

zife kahramanlan 

832 doğumlular 
muayeneye 
çağrılıyor 

t2akUdar askerlik şubesinden: 332 
~lu gençlerin ve bunlarla mua

atra•n A a ProgrammJ blldfrmem!fttr 

•" ~ki Ye tabi mektep talebelerinin son 
936 a.tna ve muayenelerine 4 Eyliil 
ı. __ cuma gününden itibaren başlanı

~ ve birinci teşrin sc-- · ··-ı kadar 
~ edecektir. Her gencin kayıtlı 
~ :mahalle mümessillerine hangi 
til Yoklamaay geleceğini öğrenerek o 
h. ilde §Ubeye gelerek yoklamasını 
ıJ~~ lizmıdır. Tahsilde bulunan 
a - .. tUU.l! olduktan okullardan vesl-

~ıanftll'ecekJ.erdir . .BugUnleri geçirmiş 
\ ~ kanunun mahsusun ma<'Jaesı 
tlkınune tabi olacakları ilan olunur. 

Diş hekimi 1 
~atip Türkoaıu 

'nkera caddesl Maserreı 
aten Kar,ısı numrara (88) 

Pey para11 

Lira. K. 

BALI: a Hayat acılan 
OSKUDAR 

llA.Lll ı Turandot 
KARAGOMROK 

Ozmr ı Aman karım geliyor ve 
Deli gönül 

BALAT 
~ Demirhane mildüril ve 

Esrarengiz adam 

TiYATROLAR 

-

HALK OPERETi 

Buakp.m ıaat 21,4S te 
SEVDA OTELİ 

büyük operet 3 perde 

23 47 Süleymaniye: Elmanıf mahalle-

lQs 84 

186 18 

sinde Tiryakiler çarşısında 5 ~ 
No. lı dükkanın 90/ 120 hi11esi. 

(5881) 

1 20 Büyükçarfı: Sahaflar caddesinde 
23 No. lı dükkan 6/ 50 hissesi. 

(2369) 

38 45 Y emit: Ahıçelebi mahallesinde 
eski Yumurtacılar yeni Zindanka· 
pı caddesinde eski 298 yeni 62 No. 
lı dükkanın 480 de 60 hisaesi. 

(5022) 

8 05 Unkapanı: Yavu·zerainan mahal
lesinde Fırın sokağında eski 9 ye
ni 11 No. lı halen üzerinde 9 No. 
sı olan dükkanın 1/.4 hi11eai. 

. (1168) 

' 11 75 Tahtakale: Demirtat mahallesin-
de Uzunçarıı cadcieainde eski 124 
yeni 299 No. lı dükkanın 1382400 

· de 138240 hissesi. (5913; 

~ 'tukarda yazılı hisseli mallal' satılmak üzere 31 gün müddetie 
' -l'ltırmaya lrnnulmu~tur. ihalesi 9 - 9 - 936 çar~anba güoü 
\ lS te komisyonda yapılacaktır. lıteklilerin Mahlulit idaresi-
tehıaeleri. (263) 

HABER - ~ Poi!dl 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 

Kus Tüyü Yastlk 
100 Kuruştur 

Y d.Stık, yorgan ve yataklarınızı 

kuş tüyünden kullanınız. ÇünkU pa
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yumuşaklığı devamlıdır. Kuş tüyü ya_ 
tak ve yastıklarda yatanlar hi~ bir za
man hastalık görmezler. 

Fabrikası ve eat.ış deposu: latan.. 

u 

TAKSiMDE 

PANORAMA 
Bahçe•lnde 3 Eylul t938 Per,embe gUnU 

Sünnet Düğünü 
HER Gt.JN BAHÇEYE MURACAAT 

Telefon 41065 
bulda Çakmakçılarda Omer Bali oğlu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kuştiiyü fabrikası. Tel. 23027 

lstanbol llaricl As
keri kıt'aatı ilanları 

Karamandaki kıt'atın ihtiyacı 
olan 154.000 kilo un kapalı zarf 
uıuliyle ekailtmeye konulmuıtur. 
154.000 kilo unun muhammen tu
tarı 15708 lira olup ilk teminatı 
1179 liradır. Şartnameıi Konya. 
da kolordu, lstanbul ve Ankarada 
levazım amirlikleri, Karamanda a· 
lay satın alma komisyonlannda
dır. istekliler ıartnameyi komiı
yonlarda görebilirler. Eksiltmesi 
8 Eylül 36 aalı günü aaat onda 
Konyada kolordu satın alma ko
misyonunda yapılacakbr. istek
liler mektuplarını 8Eylül 936 saat 
dokuza kadar Konyada kolordu 
aabn alma komisyon başkanhğı

na göndermit olacaklardır. 
Akşehirdeki kıt'atın ihtiyac! o

lan 165.000 kilo un kapalı zarf u
suliyle eksilbneye konulmuıtur. 

165000 kilo unun muhammen tuta
rı 16830 lira olup ilk teminatı 

1263 liradır. Şartnamesi Konya. 
da kolordu, lstanbul ve Ankarada 
levazım amirlikleri, Akşebirde a· 
lay satın alma komisyonlarında
dır. istekliler 9artnameyi bu ko
misyonlarda görebilirler. Eksilt
me 8 Eylül 936 salı günü saat 11 
de Konyada kolordu satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. istek
liler mektuplarını 8 Eylül 936 sa
at 10 da komisyonda kolordu satın 
alma komisyonu başkanlığına gön· 
dermit olmalıdırlar. (214) (486) 

Operatör D rolog 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak 
kapı tramvay durağı, Roma otelı 

yanında 121 birinci kat 3-8 
Her gün 15 - 20 ye kadar. 

Kelepir Satılık KUşk 
Yeniköyde Sait Haliın paşa korusun· 

un üst taraf mda deni7.e nazır ve fevkall 
de manzaralı içinde limonluğu, motörle 
işliyen tulumbalı kuyusu ve on dört dö 
nüm bahçesi ve meyveli ağaçları bulu
nan bir kö§k (eski İzzet bey kötkü) 
satılıktır. 

Almak istiyenlerin Mahmutpa§a 
Abut Efendi hanında 5 numaraya ve 
gezmek istiyenlerin de köşk müsteciri 
Bay Halime müracaatları. 

Nikola NikolaicUs Kadıköy 
Y eniçepıe 8. 3. 

Devlet Demiryol.arı tarafından Cer kısmında 
çalıştırılmak üzere Avrupaya Teknikum tahsili 
ıçın gönderilecek 20 talebeye ait müsabaka 
şeraiti 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına 

ve m~mleketin her hangi bir tarafında çalıtmağa müsait bulundu
ğuna dair Devlet Demiryollarının (Ankara), (Haydarpqa), (Eski· 
tehir): (lzmir) ve (Adana) daki ııhhi heyetinden veya devi~ de· 
miryollarına kabul olunacak memurlarda bulunması lizım gelen 
ııhhi ~artları gösterir matbu sıh1ıi raJ:lor muhteviyabna uygun o

larak (tam teıkili.tb bir hastaneden) nlınmıt sıhhat raporu ile an· 
laıılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya 
girmek istiyenler mekteplerinden bir gUııa ilitiklri olmadığına dair 
vesika göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol· 
madığına dair ali.kadar askerlik ıubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talipler 19-9-936 tıı.rihine kadar istida ile İstanbul mil-
hendis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir • 

7 - İstidaya bağlanması lazım gelen vesaik: 
A) Nüfua kilıdı veya musaddak bir sureti. 
B) Gördüiü tahsili tevıik eH i recek evrakı müsbite 
C) Hüınübal varakaıı (en ıon nıektebin vereceği hüsnüh'al 

varakaıı ile o tarihten aonra ralıtbiı yerlerden ve ayni zamanda 
mahalli polis daireeinden abnKak tır). 

D) 4X8,5 büyüklüfünde 6 fotofraf. 
E) Atı tahadetnamesi 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeoki vesaik 
H) Babasının adı, nerede dog duğu, ıağ iıe ıimdiki, ölmüı ise 

ölmetlen evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çaht· 
mııtır? Şimdiki ve ölmeden evvelki mealek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde, ne gibi işler de, ne vakitler bulundu? 

Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 
8 - Müsabaka imtihanı 22-9-936 tarihinde saat 9 da lst<\n• 

buld& mühendis mektebinde yapılacaktır. 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan heıap, hf'n 

dese, cebir, müsellesat, kimya, Hzik ve türkçeden yapılacaktır. 
10 - imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler 

tercih edilir. 
11 - lmtih ında muvaffak .>lanlar Avrupada teknikum tahsili 

görmeden evvel Devlet demiryolları Eskişehir atölyesinde 6 ay staj 
göreceklerdir. 

12 - Eskiıehir atölyesindel:i staj D"üddeti zarfında stajiyerl-s· 
re iki buçuk lira yevmiye veri!e:cektir. 

13 - Müsa'>aka imtihanınti.ı kazanan talipler; Avrupada1ri 
tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri Hakkında Der 
let demiryolları idaresinin istiyeı:~ ği tekilde taahhütname verecek
lerdir. 

14 - Tahsil planı: 6 ay E'kitehir atölyeıinde staj, 1,5 sene Ar 
rupada idarenin göstereceii fabrikalarda staj ve lisan öğrenilmeıi, 
2,5 aene de idarenin ıöstereceği teknikumlarda 5 ıömesterlik ma• 
kine ıubesini ikmal ve diplom~ alınmaaıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil teniti veya diğer huıusat hakkında 
Devlet Demiryollan umum müdi: r lüğünden ve iıletme müdürlükle• 
rindeo ve mühendis mektebi müdürlüiünden, iıtiyenler tafsilatı 
lizim~ alabilirler. (824) 

inhisarlar U. Müdürlüğüne/en: 
Tütün eksperi ve harmancısr yetiıtirmek üzere &§ağıda yazılı 

ıartlar dahilinde 10 eksper namzedi alınacaktır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
3 - Askerliğini yapmrı bulunmak. 
4 - Asgari lise veya muadili bir mektep mezı:nu olmak. 
"Ziraat mektebi mezunlan ve lisan bilenler tercih olunur.,, 
5 - Eksperlik yapmağa mani her İıangi bir hastalıiı olmadılı 

idare heyeti sıhh;~esince sabit olmak. 
6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahlaklı olmak, mahkUıniyeti 

bulunmamak. 
Bu tartları haiz olanlar arasında bir yoklama yapılacak Ye nam

zetler bu yoklama neticesinde seçilecektir. Müracaatlar Eylül 938 
nihayetine kadar kabul edilir. 

Daha fazla malfunat almak istiyenler umum müdürlük yapra1' 
tütün mübayaa tubesine müracaat edebilirler • . (798), 
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şirin Boğazın en şen ~e
ehta p - usiki - ş·ir 

Şirketimiz geçen ay yaptığı mehtc:.ıp aleminden aldığı büyük tecrübe ile bu defo sayın halkımızın 
tam huzur ve istirahati, eğlence programını görebilip işitebilmesi için lazmı gelen tertibatı almış, arLU 

edenlerin eğlence nihayetine kadar kaımryarak daha erken avdetlerini de temin etmiştir. 
Musiki: Başta kıymetli san'atkanmız Bayan SAFİYE ve yüksek musiki üstatlarımızdan Bay KE · 

MAL ve SADETTİN olmak Üzere tanburi SALAHAITlN, kemani CEVDET, udi FAHRi, okuyucu 
YAŞAR, CELAL ve NUMAN, kemençeci ALEKO, kanuni AHMET ve klarnet ŞEREFten mürekkep 
olacaktır. 

Hoparlörler Boğaziçinin biitün iki sahilini latif musiki nağmelerile çmlatacaklardır. 
Yeni neslimizin en kudretli şairi Bay FARUK NAF1Zin Boğaziçi sevg1sini söyliyen bir şiiri bu gece 

için bestelenerek notaları tabedilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak buyuran ?evnta vapur içinde tevzi ed.i· ı 
ıe::e1n11. 

Bundan başka üstat Bay SADETIINin yeni repertuvarına ait parçaları, Balıkçı ve Dursun Kaptan 
ve Göçmen isimlerini taşıyan Çok cazip ve milli eserleri okunacaktır. 

Musiki grupunu hamil olan arab::ı vapurunun renk, renk elektrik ziyaları bu musiki ve mehtap ale" 
mini bir kat daha canlandıracaktır. 

Saz heyeti ile hareket eden araba \ apuru saat tam yirmi birde Bebek kanalından geçerek Haşim 
paşa yalısı önünde kendisine iltihak edecek diğer vapur kafilesini bekliyeccktir. 

KAQAKOY PALAS AlAL~MCi HAN 

Bütün vapurlar musiki heyetini hamil araba vapuru ile birlikte hafif seyir ile Y eniköy iskelesi hiza· 
sınclan Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra saat 23 de Beykozdan kalkarak 
23,30 da Büyükderede Beyazpark önüne gelip bir buçuk saat kalacaklardır. 

Bilhassa bu iki tevakkuf hengamında musiki heyetimiz başta Bayan SAFiYE olduğu halde bütün 
varlıklarını göstereceklerdir. 

~ ve • Nesil 
İlk Okulu - Yuva - Kız - Erkek 

Büyükdere önündeki tevakkuf esnasında Beyaz Park müessese si tarafından bazı sürprizler yapıla 
caktır. • 

• • • 
Vapurların seyir ve harek<>:tleri esnasındn bir kazaya mahal kalmamak için bu mehtaba ~an~farı ile 

iştirak edecek zevatın yalnız Beykoz ve Büyükdere koylarında evvelden toplanıp kalmaları ve vapurla · 
rm arkalarına sandallarını bağlamaktan içtinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. 

* • • 
lstanbulun muhtelif semtJerinc!e ve Boğazın iki tarafında oturan muhterem halkımızın bu mehtabtı 

iştiraklerini temin için a~ğıda gösterilen seferler tertip edilmiştir: 
1 - 74 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle sıra ile Üsküdara kadar bütün Anado· 

lu iskelelerine uğrayarak Üsküdardan, 
2 - 66 numaralı vapur saat 20 de Y enimahalleden hareketle sıra ile R. Hisarına kadar bütün is · 

kelelere uğrayarak R. Hisarından, 

ten, 
3 - 68 numaralı vapur 20, 15 de Köprüden hareketle Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek 

4 - 65 numaralı vapur, 20,30 da Köprüden hiç bir iskeleye uğramabızm doğru Bebeğe giderek· 
Cümlesi 27 numaralı araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
işbu vapurlarda gidip gelme vapur ücretleri herkes için bilaistisna 3 7 ,5 kuruş olup pasolarla fotoğ· 

raflı ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhacc zuhurat postalar bu şerait altında kal· ı 
dırılacak tır. 

Vapur büfelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve içecek bulundurulacaktır. 
71 numaralı vapur KöprÜni.in Üsküdar iskelesinden saat 20,35 de kalkarak doğruca Bebekte kafi · 

leye iştirak ile bahri alayın tam ortasında ahzı mevki edecektir. 
Bu vapur için ancak beş yüz bilet satılacak ve gidip gelme 3 7 ,5 kuruş bilet ücretinden başka 20 

kuruş mum'.am bir ücret alınacaktır. 
* * • 

Büyükderede eğlenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 7 4 ·numaralı vapurlnr geldikleri gibi Rurne· 
li ve Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak yolcularını çıkaracak lardrr. 71, 68 ve 65 numaralı vapur"' 

lar, 27 numaralı araba vapuru ile birlikte Beylerbeyine giderek sara'y önünde bir saat kadar festivale işti
rak edecek ve sonra Köprüye avdet eyliy~cektir. 

Mezkur vapur yolcularından festivale iştirak etmek istemiyerek avdet arzu edenler için Büyükdere -
de eğlencenin hitamında hazır bulunan ayrı bir vapur her üç vapura yanaşarak avdet yolcularını alacak 1 
ve yolcusu olan Boğaz iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. 

Festi vale iştirak edenlerderı Boğaziçinde oturanları, Beylerbeyi sarayı önünde ımreti mahsusada ha" 
wlanan hfr vapur, her üç vapurdan alarak yolcusu olan Boğaziçi itkclclcrinc götürecektir. ı 
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