
Dil Kurultayı 
Verimli çallşmalann ~ bitirerek 

Dün 
Kur'ultay 
üç yllda 

dağıldı 
bundan sonra 
bir toplanacak 

Vergiler 
ilk jırsatta 

ndirilecek 
Maliye Vekili: "Git:tikçe artan ikti · 
Sadi rnünasebetıerimiz yakında 
mevcu t vergilerin aza ltılmasını in
taç adecektır,. diyor 

l Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 
l' ltnire hareketinden önce gazeteciJe. 
.. e rtıühim beyanatta bulunarak şunla-• ( .. 

,80Ylemiştir: • 

sadi münasebetlerinin aı·tmasında bu. 
luyoruz . 

Gittikçe artan ?ktisadi gelirleri
miz yakm bir atide mevcut vergilerin 
azalmasrnı intaç edecektir. Varidatı
mız geçen seneye nisbetle artmıştı\". 

Yeni vergi ihdası htıkkındaki rivayet. 
ler tamamen asılsızdır.,, 

itı.d· ":- Mevcut vergilerin ilk fırsatfa 
d' ırılnıesi prensipimiz ve hedefimi?.
~~:· Va,ldatın artmasını, vergHerin 
~asında değil, memleketin ikti. 

b Misafir Kralın şerefine 
qfiyük camiler elek-
trilclerle süslenecek 
b Karşı layıcı heyet ve tor~it~lar 

lJ gece Çanakkaleye gıdıyor 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

::----____----~~~~~~~~~~~~~~~~-

1) .. 
lltt t 

~ıe,,Cl.s~kttfm stad!fomunda Beyoğlu Rolkevi tarafuu!-:m güreşçilerimiz şerefine 
ım IJapılnuştır. TafsiMlı ~por saJfamızdadır. Resmimiz bu merasimdi> 

Güı•eşçi Ycışara madalya takılırken alınnuştır. . . 

Romanyada kabine değişikliği 
büyük akisler uyandırdl 

Bugünkü posta ile gelen Franszca 
Paris Soir gazetesinde okuduk : 

"16 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 
mİ§ bulunmaktadir. Stal ile istiıare 
h alinde bulunan Gepeu kışlası şefi ka 

KüçUkpazarda 
bir adam 

sevgilisini 
dayakla 
öldürdü 

Bir .kadın bu gece sabaha karşı da
yaktan ölmüş, dayak atan dostu tevkif 
edilmiştir. 

Vaka mahallinde yaptığımız tahkika 
ta göre, ölüm hadisesi şöyle olmuştur : 

Küçükpazarda Dolap sokağında 22 

numaralı evin bir odasında Dilber ismin 
de bir kadınla dostu balık tuzlayıcılann 

dan Ali Rıza oturmaktadır. Ali Rıza 
Ortodoks Rumluktan Mslüman olmuş 
bir adamdır. Eski ismi Bodos olan Ali 
Rıza on sene evvel Dilberle 
Müslüman olmuş, beraber 
başlamı~lardır. 

tamşmış, 

yaşamaya 

Kazancı yerinde olan Ali Rıza iki se
nedenberi evini ihmale, dışarda başka 

kadmlai'la gezmeye başlamıştır. Son 
aylar zarfında Süleymaniye tarafların

da bir kadının evine gidip gelmeye baş
layınca Dilberle kavga etmişlerdir. 

Dilber bir aralık Ali Rıza ile kavga • 
larım kesmiş, gizlice takip ettirerek Sü 
leymaniyede girdiği evi öğrenmiştir. 

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

( nn·nmı 1 Ü nC'üde, 

Fransız 
Başvekili 

Harıc·ye Nazı rı V 9 H ?ryo ile 
bir fı!.c e 

Anka raya 
ge~ecekmiş 

tzmirde çıkan "Yeni Asır,, gazetesi
nin Belgrattan aldığı bir habere göre 
Fransız Başvekili Leon Blum, parla
mento reisi Heryo ve Hariciye nazırı 
İvon Delbos son bahara doğru Belgra
.aa, or!idan da Ankaraya geleceklerdir. 

- Yazıs ı 2 nci sayfada -

N-.ezm~c' allına rrlındıiiı bildirilen 
..Maı·e6ai Blüher 

Bizzat komünist fırkası dahilindeki 
tensikat ca mühimdir. Leninin karısı 
Krupokaia, Radek, Buharin hakkındaki 
şüpheler çok kuvvetlidir . ., 

Moskovada yeni tevkrfıer 

Havas ajansınıl} bildirdiğine göre, 
tevkif edilenler arasında Sokolnikofun 

(Devam1 4 üncü.de) 

Izmir panayırı 
bugün açılıyor 
Başvekille iktisat Vekili 

dün lzmire gittiler 
Başvekil general İsmet İnönü dün 

beynelmilel İzmir panayırını açmak üze

re beraberinde İktisat Vekili Celal Ba

yar, Sıhhiye Vekili Refik Saydam, Ma

liye ve!<ili Fuat Ağrah ile Trakya umu

mi müfettişi general Kazım Dirik, An

kara valisi Nevzat, bir çok mebuslar, 

Sanayi umum müdürü Reşat, iş banka-

sr umum müdürü Muammer Eriş ve Sü 

Sümer bulunduğu halde İzmire hareket 
etmiştir. 

İsmet İnönü rıhtımda Dahiliye. hari
ciye, gümrükler ve Milli Müdafaa ve
killeri '.:arafından uğurlanmış ve vapur 
15,45 de h:ıreket etmiştir. 
Başvekilimiz serginin küşadını ve şe

reflerine verilecek ziyafeti müteakip 
bu akşam saat 21 de tekrar şehrimize 

müteveccihen İzmirden hareket edece!::-
mer Bank umum müdürü Nurullah Esat tir. 

SPORCULAR 
Pazar günkü yüzme müsaba

kamıza işt i rak edinf z ! 

Kavak - Moda yüzme müsa~;,-mıza i~tlrak edecek sporculardan iki-. 
si: Solda, Vefa klübünden Hamdi, sağda, en tanınmış mukavemetçilerimiz. 
den Fener bahçeli Hikmet Melih. - Tal sil at sp_or Bll!J.f aımzdadır,. -
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-;::~~~, ı Misafir Krahn şerefine .. ,,.' Doğl'u m~ 

değil mi.:,, (~~~ Büyük camiler elek-
Stalin Troçkiyi niçin yendi ? 
Şu '!uali hep sorarlar: 1917 Bolşevik ihtilali başladığı vakit, V•ninle Troçki 

hemen htmen ayni kıratta şahsiyetlerdir. Bunlar, ittifak etmit iki büyük reisti. 
Stalin'in a~ ç>- ~ral~rda ancak Sovyet hud~tlar~. için.de ~ör~ü.?cil: beşinci bi~ 
phsiyet olafak:..ıtd\ duyullltdu. Hele beynelmılel ;ohretı, Çıçerın ınkınden, Radek 
in, Zinovyef'in, Rıkof'un, Kamenef'in Buharin'in, Budyoni'ninkinden gerideydi. 
Sonra,~!ı:O'!ll~'1ı;s~a1in hepsini g~lgede _hlra~~ı, ~ünde?en attı? 

4 Kımi bfınu şöyle izah eder: Stalın, çelık gıbı hır şahsı yet ... irade, zeka, kur
nazlık kuvvetile .... 

Am.::nna: Doğru ... Fakat karşısındak i insnnlar da yabana atılır şahsiyetler 

değildi. ~iltias~a: Troçki ... O, feleğin her türlü çenbcrinden geçmiı ihtiyar bir 
kurttu'r. ; · .. · ' 

:diger n\eşhur izah -da şudur: Bütün diğer ihtilalciler türlü türlü icraatla meş
gulken: Stcitin fırkanın umumi katibi idi. Bolşeviklcrde fırka demek ise hemen 
her şey demektir. Çunkü, bütün müesseselerde, +eknik müdürlerin başında bir 
fırka mümessili vardır. Stalin kendi emin adamlamu mühim makamlara yerleıtirip 
sevkulceyşi mfni:aJCaJara hakim oldu. Hakimiyet mücadelesi başlad ı ğı zaman ise, 
her Jte9, Çelik adamın zebunu olduğunu anladı. 

• Buna da··amennn: Fakat, Troçki de. bizzat kurduğu ordunun l:aşmdaydı. Mil 
ııellah lctWvHin kimdeyse 2aferin onda olması Iazımgeldiği daha karı akıl değil mi· 
cir? O da ' lfızı1orduya elbette kendi a<lamlannı yerleştirmişti. Neden muzaffer 
olmadı? 

ö.ylşy•e,~qu işin ş;l'J'ı, hikmeti nedir? 
Bentl ~u'~ur: Troçki, Ru"yarun umnını, sükunu yerine, bu memleketin in

aan ve 1İervet menabiile dünya ihtilalini ayaklandırmak istiyordu. Stalin ise, böy
le bi~inkıiaba•hatet olmadan, Sovyetlinin uükunetie kendi hudutları içinde yaşa -
ması kabil olduğanu ileri sürdil. 

Yani, kısacası: Mahru canını dünya ihtilali yo~una sarfetmektense kendi yur
c!unda kendi işine bakmak teklifi Sovyet tebaasına -:iaha muvafık geldi. Troçki ye
rine Stalin'i tercih ·ettiler, Bu işin gayet l:.asit olarak izahı bu değil midir? 

Hüseyin Faruk T ANUR 

Küçük itilBfın 
tefessüh üne ·. . . ' . 

yeni bir emare! 
Tltii.leskonun Romaınya kabinesi dışında 
kalnnt81~8C811Atanda böyle-tefsir edlllyor 

Romanya H&ti~e nazırlığından 

alıno.~ elan T;.tiileskodıpı sonra yeni 
gelen nazır Angelesko, Titülesko za
ı.m.i \~iciye $.~el sekreterini 
de ~V;rtt~ •ı ~ 
Bif~ {ııq~~~~l~fki &. Romany,a 

clç'l~iq~. miihi.gı bir kısmının .. de
gişttrU~ği,.. bil}ul.ssa Roma, Berlin, 
Var. ova, Moskova elçilerinin değişece-
gvi bildirilmektedir. 

~ 1' t .. 

Tj~üle~~~~ çeki4tlesl dünya mat-
buatmo9- \1-f~W ~~~rmJF. 

Macar g~t~lrind~ ''Esti Usag,, 
Titüleskopıµı • çel\ilme.si hadisesini 
''Kü~Ük antantm tefes:;ıübU yolunda 
yenl .~{ı:

0

pm!lı:e11 .~klinqe gösteriyor. 

~h ,q~~t.ftldnden ''Kuryer Poranni,. 
aunu ~~.pr: •. -

"11{. ~4tUl~skQ, daima şahsi ve hod· 
bin ~JeeUer ,güden bir siyaset takip 

etmiltirı Titüleskonun siyasetinde bir 
eeaa fikir arasunak istenilirse, buluna
cak olan şey, §Udur: Titülesko her şe-

yi k~klı garantilerle o derece kar
ma kQı§ık'bir·kör düğüme ben7.etmek
te ldi·Jd niqayet h~ kimse vaziyetten 
bir oer anlamamakta idi.,, 

"PaJ1 S}-lvar,, gaıetesi Titüleskonun 
kal>,i.n;e 41,mda bırakılması hadisesini 
bizzat kendialıı!n ~ıl karşıladığı hak-

km4(1 ~l~~t }r~~ken diyor ki: 
'';N;. l'itülesko gaybubeti eınaemda 

ve ~~ _,t'U}nıadan Dışişleri ba
kanlığının kenciisinc.teıı alınacağını hiç 
bir zaman düşUnmemişti. TitUlesko 
şöyle· ~aj'Jrıtjı&tır: ı'Bu bir komplo
dur.,.· 

Fr&hsmca Tan Pi.eteei nikbin ola-. '\ · t • 

rak IU aatırlan yazmaktadır: 
"Küçük antantm Romen eiyasasmm 

sağlam temeli olarak kalmaaı tabii-

dir." ... 
~tt (~l!-.... &• k _ .... 

taresko eski Dışbakanı Titülcekoya bir 

telgraf çekerek Romanyayı · Milletler 

cemiyetinde temsile devam etmesini 

ist'emiştir. Bu telgrafa Titülcsko henüz 
cevap vermemiştir. 

TttUle•ko iyi •fil 
Paria 1 - Burada dolaşan rivayetlere 

göre M. Titülesko zamanında tayin e-

dilmiı ()lan Romanya sefirleri topdan 
istifa edeceklerdir. 

Romanya baıvekili, Titüleakoya U· 
luslar kurumu nezdinde Romanyayı tem 

sil etmesini etkJif etmipe de buna Titü

lesko ~arafından bir cevap verilmemif -
tir. Titüleskonun sıhhi vaziyeti düzel-

mi§ olup bugünlerde Kot Dazürden ay
rılacaktır. 

iş dairesi reisi 
Huglln şehrimize 

geliyor 
Bir aydanberi Karadeniz mmtakasın

da tetkikat yapmakta olan tş dairesi 

reisi Enıs Behiç bugün Zonguldaktan 

ıehrimize gelecektir. Enia Karadeniz 
mıntakaaında it ve itçi vaziyetini tetkik 

ederek valilerle de temas etmif ve kuru

lacak yeni it tqkilitınm eaaalannı ka

rarlaıtırmııtır. Burada iki gün kalacak 

Mac.Sif eaşvek•ııı• olan it dairesi reisi Ankaraya ve oradan 
..,.. da tetkiklerine devam etmek üzere tz-

A hı-n k mire gidecektir. 
ç~ ece mi ? tı dairesi bütün teıkilitile ilktqrindc 
B~. &l - M. Gömböf'icı faaliyete geçecektir. 

a:hhi vaziyeti bir kabine buhranının 

yakın -t>ldJlimtta tahmi• ettirmekte- Namık lsmall lbllfall 
dlr. Güzel sanatlar akademial mUdürU 

M. Gö~böş ~ün akflm Magyten>- reuam merhum Namık lamailin ölil
den. avfetle. g~t,cilere (sah gtlnil mUnUn ylldönilmU mtınaaebetile dilD 

=-~}Rlfr «re1an edecefinJ lliyle11d1- BeJotlu Balkevinde bir ihtifal yapıl-
K Gimlıi,Un sıhhi aebeplerle is. ~. ihtifali Balkevi namına bqkan 

tifa e'etdl' ,aıtut muvakkat bir za Hqım Refet açmı9, bunu müteakip 
mani~ aezunlyet alacağı henüz m"- ressam. Nazmi Ue lamail Safa merhu
l6m 4~&. Harbiye bakanının der. mun meziyet ve eserlerinden bahset· 
hal 'tayfa .ıflmeaf melhuzdur. Har. mi§lerdir. 

biye ..._lıfiaa M. Gömbişün eski Bu münasebetle Beyoflu Halkevlnde 
haaml kaWai llİiidüril M. Cbarles merhum ressamın eserlerinden mtlrek l 
Bartu .-Gileıeektir. kep bir 8ergi de açılmqtır. 

triklerle süslenecek 
Karşllayıcı heyet ve torpitolar 
bu gece Çanakkal.eye· gidiyor 

Kendilerini misafir etmekle şerefi ha'rp sahasiyle eski eserleri gördük. 
duyacağımız İngiltere hüktimdarm• ten sonra cuma .sahahı liman11n1za g~
kar§llamak üzere iki torpitomuz1a lecektit. Kral doğr14ca Dolmabahçe 
Orgeneral Fahrett:nin riyaseti altın· saray rıhtımında karaya çıkacak ve 
da bir heyetimiz bu akşam Çanakka. Atafürke mülaki olacaktır. 
leye müteveccihen limanımızdan ha. Bnz.ı ecnebi gRzetelerin kralın 
reket edecektir. f:"elme~i münasebetiyle Skotland Yar· 

Bu işe tahsis .. dilen Kocatepe ve da mensup bazı detektiflerin de şeh 
Adatepe torpito muhribimiz bu ak~m rimize geldiğini yazmaları alakadar 
saat 16 da limanımıza gelecek ve he· lngiliz mahafilince yalanlanmakta ve 
yet gece saat ~ da Dolmabahçe önün- İngiliz hi!kumetinin Türk 7.abıtasına 
de torpitolardan birine binerek hare. karşı büyük bir emniyeti olduğu ~

ket edecektir. HP.yl'te lngiliz sefan:. hemmiyetle tebarüz ettirilmektedir. 
ti ticaret ataşe..'ii Miralay Voods da re Muhterem misafirimizin şehrı 

fakat edecektir. mize geldiği günün akşamı muhtelli 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayanrrı yerler elektrikle süslenecek ve Saray. 

riyaseti altında büyük misafirimizi.1 burnuna lngilizce hoşgeldiniz mana. 
karşılanması ve şereflerine verilece:< sına gelen (Welcome)) kelimesini lh· 
ziyafet ile deniz yarışları programla· tiva eden elektrik tesisatı yap:Jaca'< · 
rrnı hazırlamak ü f~re bir komi~ te. tır. Ayrıca Üsküdardakl Şemsipaşı 
şekkUI etmiştir. meydanı da ''hisarlar idaresi tara· 

lngiliz kralının Türkiyeye teşrif. fından ten,·ir edilecektir. 
Jerl İr.giliz kolonisini sonsuz sevin~ Krahn yıb b'r kllprU ıe ç•rptı 
i~inde bırakmışt!r. Kral Beşinci Cor· Londra, 31 (A.A. - Röyter Ajan. 
cun nfatı dolayıs.iyle yan matem sının Ati na muhabirinden: 
mevcut ve esasen ::eyahat mütenekkı Kral Sekizinci Edvardın rikrp 
ren yapılmakta olduğundan kralın şe bulunduğu Nahlln yatı Şalki boğazın· 
refine Istanbulda bir resmi kabul yap. dan geçerken bir köprüye çarpmıştr:-
mıyacağı anlaşılmaktadır. Köprü ve yat hafifçe hasara uğramı~ 

Maamafih lngillz sefiri tarafın tır. Yat tamir edıJmff, yoluna deva
dan bır ziyafet verilmesi ve bu esna· ma başlamıştır. Kral kazayı büyük 
da İngiliz kolonisinin kabulü muht<'. bir soğuk kanlılıkla karşılamıştır. 
mel görülmektedir. 

Kral Edvard, perşenhe sabahı 
Çanakkaleye muvasalat edecek n 

KCÇCK 
Yağh müşteri 

Kahve parasını 
vermedikten başka 
fincanı da aşırmış! 

Gene tramva\' 
derdi 

Gün geçmiyor ki, bu şirketin adı 

zetelerimizde, görünmesin. Bu son P' 
Zerde az görmiye başUımıştık amlJ ~ 
aik olmasınlar gene kendisinden lJOll' 
ettirmenin yolunu buluyor. 

Be§ on gün evveldi; gazetelerde olfl 
duk. Bu §irket Belediyeye müracO" 
ederek gece seferlerine rağbet (!) '

mamasından dolayı bu seferleri ,; . 
dırmak te§ebbilsünde bulunmıt§j seli' 
diye de müracaatı yersiz bularak 1" 
bul etmemi~ .. 

Belediyemizin bu feraseti göstlfl' 
bilmesinde" dolayı çok memnunuz. fı 
te§ekkür ederiz. , ( 

Biz Belediyenin yerinde ol8a~ ~ y 

bu §irketin rağbet görmiyor diye ,;: ' 
dırtmaya te,ebbüa etttiği seferleri ,; J 

dırtmadıktan ba§ka kontrol de edflı t)a 

rağbet görmediği söylenen ar""""" 
da yer bulamayıp da bir kıaım 
yaya yürlidüğanil gözlerimizle g 
üatelik onu araba adetlerini artı 
ya mecbur ederdik. 

Şirketin ~•rağbet,, kelimesinin m 
aını naaıl anladığını bilmiyoruz. ~ 
"tıklım tıklım mü.§teri bulam1yoruffl! 
demek istiyordu. Onun böyle dü.şiltı,,.,. 
si, kendi bakımından haksız da delil' 
dir. Çünkü şimdiye kadar hiçbir ar' 
basının elliden eksik bir yoZcile Mf" 
ket ettiğini görmemiştir. O 

Alı§Tnt-§ kudurmu.!_tan beterdir. 

bunu istiyor. Faka.t biz, yani hi::ntel' 

mecbur bulunduğu halk. bunu ist~ 
yor. HABERLER 

içeride : Lutfi isminde birisi Beyoğlunda Halk -----------"---
• Kadm çoraplannm evııatmı kararlqıtr. bahçesine gitmiş, bir kahve içmiş, hay

m&k Uzere dUD Ucaret odaamda 11<>n bir top. 1i müddet alafranga müzik dinlemiJÜr. 
lantı yapdmlf ve •tandardize eaa.sları teabit Saat ona doğru evine dönmeye karar 
ed~I•~ .. veren t.unı oançeaen para vehncacn 

• Badema haczcdllen me~ur maa~lannm . 
hangi 1craya yalıritdığl maq bordrolarına çıkmak için içtiği kahvenin iincanı ile 
l§aret edilecektir. tabağını cebine sokup masadan kalkmış 

• YeDl çöp kamyonları bir iki gi1n içinde kapıya doğru ilerlemi§tir. 
çatqma,ta bqlıyacaklardır. Garsonlardan biri bunu.1 farkına var-

• Elektrik ve bavagazl tarifeleri komlsyo dığından Liltfi yarı yolda çevrilmiı. ce-
nu tart;eyt gene e•ldll gibl bırakmıştır. bindeki fincan ile tabak çıkanımı,, kah 
•Milll şeker ııanaytmlzln ruyonellqmesl için ve parası da alındıktan sonra kendisi 
tetkik yapmak Uzere çağrılan Alman teker polise !:eslim edilmiştir. 
enıUtusU direktörü profee6r Spengler ve --------------
teker fabrikaları mOdOrlertnden doktor Me. Habeş imparatoru 
yer ıebrimi7.e plmlfler ve Turlıala hareket 
et~lerdlr. propaganda filmi 

• GUul sanallar akademi.si mUdUr muavt. 
Dl Safa vekAlet emrtne almmıı ve yerine y 8 p t 1r1 yor 
Konya ına&rif m\lfettlflerlnden Nuuh tayin Londradan verilen bir habere göre 
olunmu,tur. 1n · film f' 

• orta tedrisat mUdUrU Avni şehrlmlze Habeş imparatoru bir gi11z ır-
gelmiıtUr. 

• lDh18ar ldarealnden tıuflye edilen me • 
murlara tek&Ut aandıfmdan baklan vem • 
mefe be9lenmqtır. 

• Bultanabmet hamamında açılan halı aer. 
p.inln daimi bir ııergl haline konulması mu. 
karrerdlr. 

• Llııe ve ortamektepterde ikmal imtihan. 

masile Habeş istiklalinin propaganda· 
srnı yapacak bir film çevrilmesi için 
mukavele imzalamıştır. Filmin masra
fı olan üç milyon frangın yansını im
parator verecektir. 

Filmin çevrilmesine pek yakında 
başlanacaktır. 

Iarr bu s:ıbah bqlamııtrr. -------~-------
• eeıediye Çenberııtqm etratm1 aı;maıal Yenice lk ra mlye 

~e~~:r: ıta1yan tıcaret an1atmum• kuponları laklll 

Atatürk 
Zafer hnJ7rAmı 
tebriklerine 

teşekkDr ediyor 
İstanbul 31 (A.A.) - Riyaseti cuf/J' 

bur Umumi Katipliğinden: .. _.ıtl 
Kahraman Türk ordusunun bUY .... 

zaferinin yıldönümü münasebeı: 
memleketin her tarafından gelen yt 
vatandaşların yüksek duygu ve beurJ 
canlarını bildiren yazılardan Atat . 
çok mütehassis _olmuşlar ve teş~~ 
)erinin lletilmesıne Anadolu aJaJJP"'" 
memur etmişlerdir. 

••• 
Fevzi Çakmak, Zafer bayramı mü"°" 
sebetile gelen tebriklere te§ek'ktif 

ediyor t1 
Ankara 31 (A.A.) - Genel K~t

Başkam Mareşal Fevzi Çakmak, Y~ 
1ek zaferin H Uncil yıldönümü ıııuıı' 
sebetile ordu namına almış olduğu ~ 
mi ve hususi tebriklere ayn ayrı ndJ' 
vap vermek mUmkUn olmadığı ~ 
bilmukabele samimi tebrik ve te~~d' 
kürlerinin iletilmesine Anadolu &r'· 

aını tavalt buyurmWJlardır. __.,,,-gön ltaıya.Qan 700.000 kilo limon gelecektir. ed 11 eme z 
* 12 yqmdan kUçUk Ukmektep mezunla. K l h l 1 

rmm da ortamekteplere aımmuma karar Yenice paketlerine konulan ikra. 8mU ay eyt' dtl ------------------------
verllmlftlr. miye kuponlarının taklide milaait ol- Çanak kaleden dftn 

• DeYW Demlr)'oll&n uıare.ı muhtelif duğu yolunda bir yazı yazılmıştı . Bun Şehrimizdeki şebiUiğe çelenk 1'~~ hat1arm birlefJDesl dolayısUe ehemmtyeUcri oJv 
artan ve m\lfetuıllk bulunan ııtaayontarda da kuponlar üzerinde hiç bir lşareUn dt ktan sonra çanakkaleye gitmiş bil' 
aynca. birer idare binası yaptıracaktır. thtt. mevcut olmadıtı kaydedilerek bun)9. Kamutay heyeti Çanakkalede de r 
yaca g0re yapılacak olan bu blıı&lardan Ukl ra lnhisann hiç olmazsa bir damga yük şehitliğe merasimle çelen1c 1'0 

KaY99'1d• yapdaC&k ve 33000 liraya Qlka. koyması bu tehlikeyi önliyebi1et'ek mut ve dün Konya vapurile aebriJPi" 

c-:~~mrUk ve inhisarlar veklll Atı Rana bir tedbir olduju 8Öylenmitti. dönmll§ttlr. tl1 
Tarhan dtlD ak§&m Ankaraya gttml§Ur. Ve. Bugün inhisarlar ldaresin•. bu Çanakkalede bu barbın bqınd&Jl I". 
kU blrk:ıc; g1ln tc;tnıte ,ebrtmtze dönecek ve meseleye dair ne dU§llnUldiitflnll it- nuna kadar orada bulunmua ola~;J 
80ara ,ark •1ahaUne çıkacaktır renmek için giden arkadaf1mız, lnhl.. neral Klzmı Mehmet çavuş Ab~~di 

• tırtanbul maHyeetnde yeni deAiflkliklerln sar idaresinin daha kuponları paktl· önünde bUyilk bir nutl'k söyleınilft 
bu sabahtan 1Ubaren tatbikine ba.§lanmıştır. lere koymaya bafladıfı stlnd•nber., Bunu mUtea1dp Kutamoni 19y1' 

• Şehir t1yatro9'J artıstleri tzmir sergisin. ..+t! 

de temsıııer vermek uzere dUD 1zmire ha. hl!r nangi bir saht.eklrhfı inltyenk Şllkrtl Şen Ozan bir ıiir okumU9-• 

reket etmlflerdtr. tedbirin ahnmıı oldatana ltrea•lt- ZAYt _ Ziraat Bankası ft 
Dıearda: tir. Bu vaziyette kapo•larda her•••• bni 455 No. it vadeli bono ile 

gi ~ aahtek.arhk yapmaya hakla ıö- !:.-..a1.&a_ me"-"I ı...ı.. ·~--1 • Ka.car hUkQmeti naibi amiral Horu A. _,_ ..... ~ ~... .mnDNP 

vumıryaya yaptılt seyahati bltirerel< dllil ~t.edlr. Orere blllrbnm enalana tütilll 
Budape1te1• dönm1iftür. 'ITit 1 oldupm tatbik mtıhrilmU ~ 

• Yunanlırtanda bir nMua nyımı yapıl. n.upek "UdUZ mu dl eylediğimi 'H ltiyen zuhur ile 
muma karar verflmltUr. a1. n--.ı..d 1nn9 

• Flu.tln Arap :vtlk•k komitesi netrettlği J(ısıkbda Namugua mahaucau1 e ibru edildili takdirde bil 
bir tebUğde FlllsUn hAdlsatı için 1rakm ta. Alemckğı caddesinde oturan Semiye ı.- m ve irmamı lıtimal edecettml aaıt 
vaautunu kabul ettltlııl bildirmektedir. minde bir )Jadı.n dUn İltanbula inerken terim. _ ~ 

• ıran hUkCuneU otomobll ve levazımı ._ köpeğini komıusu Gülsüme bırakmıı • Y alon Alllliy Hi..,U. ojla ~ 
tJf1D1 1Dhlar altına almlftır. t ~ 

ır. ..,.-- ~ 
• Alman propaganda nazın doktor Gö. Gülsüm köpeği bahçede bir afaça bacaklarından ııırmqtır. Ağır 1:--""*-
~ Venedlkten Almanyaya dönmQftUr. d k vl $ad• bah yaralanan çocuk ve köpek kuduz JIV"' • Atfnada bir TOrk - Yunan ticaret on. bağlamıı, Uç yaıın a i og u ı · 
11 lmrulmtlf " idare beJeU MÇtlmlftlr. çede oynarken köpek an~ çocutu nesine g8nderilmiıtir. 



~-..... L=· -~1~9~36=~===~==~=====-========H=A==B=E-=-R - ~lC$am Poıtasr 

9
' ~nim qijriişiim : 

zwwwı,..._., ....... zwww ..... 

' tQ}v@ ~öy'\Ceır'e R 
lngiliılct· c kı' , e , aman bahri"'«' O} • " • 

~.t lltakJa marufturlar ,.c bundan do-
1 gurur duyarlar. 

\kd'l'abiidir ki, Sekizinci Edrnrdın 
.6' ll~taenfzdc C)nhatini idare i~in, pc!\ 
ır leııci· ~e~ mc hur h:aptanlardan biri 

e~· taka~ı.nın ~atına memur <.'dilmiştir. 
s- t ışte, bir telgraf: 

lttıı londra, 31 (.4 •. 4.) - Röyi<'I' Ajan. 
rt ~ttlrıa nwhabiri11d<'n: 

~1 l<ral Sekizine! /:,'dval"dın riikip 
~ 11.rtduğu Nalılirı yatı, Şalki boğa:ın

ol- ı.- 11 
f/cçcrkcn bir köprüye rcrrpmıslır. 

'IQp .. • • • 

tı,., ili tc yut lıafifçe hasara uğramı~. 

~ /l~:~ter, bir lngiliz njan:-ıdır. Şöy
e ~ unmüş olahillrdi, fakat düşün. 
ltııs: 

t ~ Şu nlücssif hadiseyi aman fa. 
L~1Hlim ... ~'iinkü , bahriyemizin iti. 
''il,, d" u er ... 
r (Akdeniz gibi kan~ kanş mallırıı 
r hrde, en usta İngiliz kaptanı. yaı 

~rıı~.1nda nasıl oldu da ln~dliı kral<
°'tl ,)atını çarptırdı'.?) diye bizi ayı1'

ar ... 
t Bence,) ukarıki haberi bizi.at ne .. 
p7ekle lngilizler kendi nam 'c he 
~11~:,ına çok iyi hareket etnıi~le:-. 

1 U böyle hir kaza oldu diYc ln~ e • • 
1• ~n itibarlarına toz konmamı~tır. 
t~kıs itibarları nazarımızda artmı". 
t~ Hakikatleri, ı,<'ndi ale) hlerinch· 

1 Paganda mevzuu olur n>hmine k:l· 
n~ildan, cesu ı·n ne ve hizza t nc;;redi. 

,- aı- di~ e ... 

la· t•t Hra"o Jtö,t<'r'c: nra'° hu zihn:-
' e ! -

(J' 

D il il D 

O ta ~insleri münkariz olmuş ve düıı. 
~ hzünde tek. tük nümuneleri kal· 
çr~aıı ziı uhlar Yclrdır. Bunlar el·~ 
tj 

1 çe ne ha tat 'e hayvanat bahçe. 
~.e itina ile nrnlıafaza edilir. 

le. 1llcrde de iiyle: Eşleri ölüp keıı· 
~ rı hfılfı yasn ahi len nadir kclinw . ' ın . . 

r.\ruttur. l\k'.'.'clfı "l\ı,. ile hitr;ı 
~ler rrjJ •• 

0 
.. ıı. 

ra he\ıernı, aıuıctıu, 1zze11u ... Hun· 
taı ep "emrihak., vaki olmuştu•'. 

l\ız ~en 1 A h"'k"' d 'la,; c ıı 11 ·um arlar hakkınıi;ı 
ı~ 1 !! ha ~l~tlU,, demek fm~atı Y~rdıı . 
de ~~e nıcın hunu wrnki ~urett<' kat. 

tek Ye . "'"' . • . ta rıne ~a maJe~te .. gıhı fra'l. 
hın karamanlıca. ı hir tabiri koY. 
a <;alı malı? · 

"--.... (V A-N Ol -

Beylerbeyi 
~~ sarayında 

t'tn akşam festival 
1 ~ balosu var 
"' alkan f . ı· . b . 
P ~, cstıva ı munasee tıle şehri -
&' , gclıniş olan heyetler dün Taksim 

'rıyet abidesine giderek merasim
. lk koymuşlardır. 
~le ondc şehir bandosu ve bunu 

~a :ı bayrağımızla Romanya, Yugos· 
~ı.ıl) \>e Bulgar bandıraları yanyana 
c~ 1 ı.ı hnldc bütün heyetler Galata sa -

ltc · 
~ı· sındcn hareket etmiş ve doğruca 

t, aı Caddesinden Taksime gidilmiş -

.\bide o .. d . 
~ ~l~ı nun e şehır bandosu evvela 
~arı ?rıarşını çalmış, bundan sonra 
ltıa Ya ve Bulgar koro heyetleri ken-

iktisat Vekaleti 
yeni men1urlarla 
teşklh\t yapıyor 

Tağşişin men'i ve ihracatın mürakabe 
si hakkındaki kanunlar mucibince muh
telif ihraç maddelerinde tağ§işin önüne 
geçmek ve mürakabe için ayn ayrı çıka 
rılmakta olan kararname ve nizamname 
ler yokında tamamlanacaktır. Bundan 
sonra yeni sene başından itibaren yur
dun h~r tarafından ikti. at vekaleti mü
rakipleri taı afından kontrol ba!ilayacak
tır. 

iktisat vekaleti bu işe tazım olan mü
rakiplerin yetişmesi için gelecek ay ba
şında Ankarada bir kurs acacaktır. Bu 
kursa en az lis:! veya ticaret liseleri me
zunları alına ·aktır. ilk kursa 30 genç 
alınacak ve bunlar iki aylık bir stajdan 
sonra ehliy~tlcrine ve bulundukları mev 
kiin ehemmiyetine göre 150 liradan 250 
liraya kadar maasla memleketin muh
telif taraflarına tayin edileceklerdir. 
Kurs müddetince bu gençlere 100 zer 
lira ücret verilecektir. 

Memlekette her 
şehrin imar plAnı 

olacak 
Belediye, yapı ve yollar kanunu mu· 

cibince her şehir belediyesinin oranın 

iktisadi ve içtimai vaziyetine göre şeh
rin mücıtakbel bir planınt hazırlatması ve 
bundan sonraki imar şeklini tesbit et
mesi Jaumdır. Ekseri belediyeler ka -
nunun vazettiği bu esasa uyarak müs
takbel imar planlarını hazırlatmışlar ve 
Dahiliye vekaletine gönclermişlerdir. 

Yalnız - İstanbul da dahil olmak üze
re - bazı büyük şehirlerle pek küçük 
bazı şehirler henüz hazırlıklarını ikmal 
etmemişlerdir. Bunlar da ikmal edilinı::c 
bütün Türkiye ;jehir ve kasabalarilc be
l<-llly 1. l\.~lulal• vİAll ycık.-in İıı•Ar V\. 

genişleme hareketinin müstakbel şekli 

mallım olacıık ve bundan sonra planlı 

b:r şekilde ilerlenecektir. Bu arada sıh
hi ve iktisadi sebeplerden dolayı bazı 

şehirlerin yerleri de o şehirlere yakın en 
müsait verie:-<' tahvil edilmektedir. .. . 
Uni\'ersitede kayıt 
muamelesi başladı 
Üniversitede her fakülteye yeni talc· 

be k::ıyt ve kobulüne bu sabahtan itiba· 
ren başlanmı~tır. Bu sene üniversitenin 
muhtelif fakültelerine büyük bir teha -
cüm vardır. 

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

Kadınları l~si rgenıe 
f)erneğinln 

müsameresi 
Geçen cumartesi Suadiye plajı ga

zinosunda yapılacağı ilan edilmiş olan 
Türk kadınları esirgeme derneğinin 

yazlık müsameresi havanın fenalığı 

yüzünden önümüzdeki haftaya tehir 
edilmiştir. ~!Usamere bu cumartesi bü
yük programla yapılacaktır. 

r1g35tşlarını söylemişlerdir. Abideye 
'lcıı1t festivali) ibaresini taşıyan bir Kültür Bakanının 

konulmuştur. telk i k leri 
" ~arın akfamkl balo latttl ~ehrimızde bulunan Kültür bakanı 1 

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 
neşredilmistir. 

O vakittenberi elma ihracatı yapıl -
matlığından ve henüz elma ihraç mevsi· 
mine giri:mediğinden elma ihrac nizam
namesinin nasıl tatbik edileceğini za
man gostcı eccktir. Fakat patateslerin 
standa:-clizasyonu için çıkarılan nizam
name yalnız neşredilmekle kalmı§tır. 

Bu niz .. mnamenin htikümlerine göre 
patatesler ellişer kiloluk cııvallara ko
nulacak ve beş tipe ayrılaıak her çuval
daki patatrsler aynı vasıf ve büyüklük 
te olacaktı. Çuvalların üzerinde de için 
deki patateslerin hangi vasıfta oldugu
nun gösterilmesi lazımdı. Fakat o za -
man bu zamandır nirı:amnameye hiç al
dıran olmamıs ve eski vaziyet devam e
degelmiştir. 

Teşhis cdilcmlyen 
hastalık 

Şişlide Bilezikçi sokağında Metanet 
apartımanının altıncı dairesinde yalnız 
başına oturan Halil isminde bir zatın o· 
rlasında ağzından salyder aktığı halde 
baygın yattığı kapıcı tarafından zabıta

ya haber verilmiş, hemen bir doktor 
çağrılarak hasta muayene ettirilmistir. 
Doktor hastalığı teşhis edememiş. Ha • 
Jil sıhhi imdat otomobili ile hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Garsonlar t•emiyeti
nin hesapları 

Müşterek e~nnf cemiyetleri bürosu 
hesıı plarında tctkıkler yapılırken bil· 
..nassa gar::;onlaı 1.:cuılycti hc::.dpları 

üzerinde durulduğunu yazmıştık. Gar
sonlar cemiyetinden aldığımız bir mck 
tupta müfettişlerin hcsaplar üzerinde
ki tctkikatının bittiği \'e raporun ait 
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 yanm asırda yetiş
miş musiki sanatkarlarından bir çoğu • 
nun hocası bulunan Üsküdarlı Ata ge
çen sene vefat etmişti. Şehrimiz musiki 
üstatları Atanın ailesine bir yardım ol
mak üzere ayın on ikisinde Kızkulesi 

plaj gazinosunda bir müsamere vermeği 
kararlastırmışlardır. 

SALI 
Eyllil 19:\G 

illeri 13rı:ı Ccnııızlyelt\.hır: 

Leylt>ltlerin gilm<'ııl 

ola 
r.o....., l5 12,14 15,55 1 ,44 20,21 3,40 

t.;~0 ') l:i 5.31 9,12 12,00 1,36 <ı,5~ 

. ..... . . ..... ._. •••• • • , • '•· \ll~ıll • 

l'!c akşam festival heyetleri ~erefi- Saffet Arıkan bugünden itibaren şeh
'lııııı y~~r~cyi sarayında verilecek ha • rimizde Maarif i~lcri ve mekteplerin 

t• uutu h 1 k lnı;ıltercnın tclt başına ltalynya kar"! ko. · ~ 
1 

n azır ı lan ikmal edilmis-ı Yaziyetini tetkike başlamıı:;tır. " 
~ • a o • • . . ~ yamıynrnğı ~öylcnmcktcdlr. 

lıa ıçın zcngın bır program ve bü Saffet Arıkan bir hafta sonra Anka- KUc:llk onln~mn Habsburglaı·ın tt•krar tab 

k ~ırıa_n_ın __ ış_t:r.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ . ta gdmolorlne mani olnc•k"'· 

" .. 
~ ,, , 
r ~~_Yatınızı kurarken dikkatli olun 

t ~i: aırna Bedbaht) imzası ile aldığımız mektupta deni· CEVABIMIZ: 
'•a

0 
Eğer hayatmızı baştan k~ırnıaya karar verdinizse bu-

~~at \anrnak üzereyim, ı: yaşında bir de kızım var ntın her §eyi görebilecek ve arlıyabilccek bir çağda olan 
hayat kızınızın aleyhine olmamasına dikkat etmeniz 15zımdır. En 

~~~ 
....,,.Uttıfll m lfU1UU ınuawı nı utıuuı Uft lrtull uıwm 1 UIUUIUfWtll.,,... 

Bütün milletler 
şahsiyetlerini arıyor 

Nedir bu bizdeki alafrangalığa 
merak iptilası ? 

Kıra on ın 
~nyaıreit:D n~e 

Asım Us, Kurunda ]llız1yor: 

yabileccğini anladığı için pek az mfüı. 
tesnasile bütün dünya hep bu yola kô
yulmuştur. An'anesi olmıyan milletler 
bile an'aneler icat etmeye ~alışıyorlar. 

Haşmetlu kral ~ckizinci Edvardın 

seyahati hususi mahiyette. olduğundan 
bir takım siyasi neticeler çJkarmağa 
mahal yoktur. Bununla beraber iki 
devlet reisi arasında olacak mülakat 
resmi çerçeve usulleri haricinde olsa 
bile iki memleket arasındaki dostluğu 
kuvvetlendireceğine de hiç şüphe yok
tur. 

Bu böyle olup dururken biz ne ba
hasına olursa olsun iyi kötü her ala
franga denen şeyi iyi sanıp kıvamnııı
zı kaybedersek neslin karakter vt- ter
biyesi yönünden hiç de karlı olmaz .. 

Yeni Türkiye, yeni devletin temeli
ni kurarken bütün mazi hesaplarını 

tasfiye etmiştir. Yeni Türkiyenin Os
manlı devrine ait eski dostluklar ve 
düşmanlıklarla bir alakaı-ı kalmamış· 

tır. ~lcmleketimiz kendisine karşı gös
terilen her türlü samimi do8tluklara 
kar!jı samimi bir dostluk ile mukabele 
etmeği ana siyaset olarak kabul ettiği 
ic:in Lozan sulhundan ve Musul mese
lesinin hallindC'lı sonra İngiltere ile 
aramızda kuv\'clli bit· dostluk hareketi 
başlamıştır. Bu dcfaki Montrö konfe
ransında da bu suretle başlıyan dost
luk hareketinin ve emniyet \'C itimat 
hislerinin karşılıklı olarak inkişaf et
tiği iyice görülmüştür. Kral sekizinci 
Edvardm 1stanbula gcli~i iki memle
ket arasındaki her türlü 1.orlukların 

ortadan kaıdn·ılacağı bir zamanda vu
kua gelmesi de kaydc değer bir nok
tadır. Bu nokta. Türkiycnin Akdeniz
de \'C Balkanlardakl ::;ulh sisayetilf' 
lngilterenin Akdı-niz ve Balkanlar si
yaseti arasında bir yakınlık bulundu
ğu şeklinde ifade edilebilir. Zannedi
yoruz ki kral hazretlerinin Yugoslav
ya, Yunani8tan gibi Balkanlı dost 
memleketlere uğrayarak Türkiyeye 
geJiı:ıi de bu tarzı tefsire hak vererek 
bir delildir. 

A vrupada sulhu tehdit eden bir ta
kım amiller \'ar. Bu amiller bugün her 
vakitkindcn 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 adftrSln)SfalO ok 
Taıı gazcfc.'ii11clc Bıırlınıı Felek yazı

yoı·: 

Bilmem bana rcaksiyoner yani (mür 
tecil mi diyeceksiniz? Jkn şu (ala
frı:ıngahk} dediğimiz şeylerin toptan 
aleyhindeyim. Alafranga ismi altına 

aldığımız birçok iyi şeyleri bu aleyh-
. tarhk kampından dışarıda bıraktıktan 
sonra fikrimı anlatayım. 

Şu son çeyrek asırda bütün millet 
lcr hep kendi karakterlerini sivriltmi
yc uğrasıyor ve an'aneleri:.~ her şeyin 
üstünde tutuyorlar. Bunu ~on Orta 
Avrupa gezisinde bir kere daha gör
düm. Hatta bu an'anelere, adetlere sa
hipleri kadar yabancılnnn da hürnH't 
ettiğini miişahede ettim. Halbuki biz 
de alafrangahk adı altında bir kütii 
cereyan het şeyi ~anki yeniliğe doğru 
sürüklemekte ve an'ane namına eli· 
rnizde bir şey bnalmıamaktadır. 

Alafranga çalgı ile beynimizı tırma
hyan cazdan tutun da alafranga ye
mek, alafranga düğün. alafranga ta· 
vn· ve alafrangalık denen bır seri ztip· 
pelik bizim karnkteristil\ adetler:mizi. 
duygularımızı. cde:-ı ve l'rk:i.nımızı re· 
risan etmi:;tn. 

Halbuki biz alilfrangala§tıkça koz
mopolit kalabalığı ic_:indc kaybolmak· 
tayız. Bilmem ın .. r:ık Pdip de alafran
galık dcdiğimı~ r:;cyleri tetkik ettiniz 
mi? .. ).1esela: Bir yaı:lı adamın önünde 
ayağını ayv ;.nın iislünc atıp kıındu
rasım onun bumuna uzatan \'C clinrlc-
ki kalın ı-igarayı foı:ur fosur içen züp 
penin haline alafrangalık deriz. Bumı I 
baı,ka ycrcll' tcrbiycı-izlik dcmc~cler 

bile muhakkak sa:vgısızlık derler. 
tns:ınlık harp :,;arsmtıı-ı yüzünc<>n ı 

Onun içindir ki ben, alafrangalık 

denilen züppeliklerin toptan aleyhin
deyim. 

anır Japon şl~rı 
Cumhuriyette yazdığı bir makaTtdr 

Peyami ~afa, bir Japon ~i.irittüt ~öy1t> 
bir T1irkçc: tcrciimc3ini yo.p1yor: 
Kumun üstüne bırakılmt~ 
Bir su parçası 
Denizin bir unutkanlığıdır. 

Uzak dağlarda 
Kaybolmu!$ bir bulut 
Rüzgarın bir unutkanlığıdır. 

Toprağa düşmüş 

Gümüşlü bir kanat 
Gec:en kuşun bir unutkanlİğıd1r. 

Hulyaya dalmak \'e ağlamak 

İhtiyacı 
Gençlik günlcrınin bir unutkanhğr~rr 

Tl'ltltlı ıesko'n un 
istifası 

Ak1j<ımda 1ıiyasi irmal 8iİtun.1111rlt1 
okunnwştuı·: 

Romanyada sağ ,.e .. oı müfrı' 
partiler ara~mdaki münaferrt f"rn"r 
:--ada iş başına sollarrn ge1metoıi Tf 1:'. 
panyada fa~iı-;tlerin dahili harhe .. ~. 
hehiJet Hrmeleri ü;.crine ;on hdfti. 

ni bulmu~tu. 

Tatare.sko kabint-... i i~e ne d:.h;~, 

~arnşta müfrH partileri tu.tmulh ne 
de dı~ politikasına dahili cereyanlar " 
tc.-.irini na1.arı itib'.tre almıştır. 

1932 scncsindenberi harici)·e TIR · 

zırı bulunan M. T:tülesko Frant"'·a '• 
Sovyctler ile birlikte hareket etmr1' 
i.stcdiğinden dahildeki sağ parlilt'rİft 
kah re dil me."'i için !liikümtti mütf'm:t. 
diyen zorlamaktayaı. Hatta son 1.a
manlarda baş,·ekili i:;;tlfa ile tt>hdıl 
ederel> hükümetin ir, 'e dış p_olitik'\. 
... ında tumamiyle hakim ol mak te .. eh· 
hii~ünde hulunmu~tu. 

Ba~,·ekil M. 'J'a1art..,ko bu tuyi~. 
lerden kurtulmak için Jiberallerin !ı

dcri :;\L Bratiyago ile mutabık kala • 

rak !~abineı-ini deği~t?rmiş ,.e :\l.·Titi;
ll'..,ko) u açıkta bır~kmı,tır. Bu de:!-. 
~iklik Romanya hü.iumetinin ftlf'H'rt 

ittifaklarında ~aJık kalmakla ht'n· 
lıl•r IH' biisbütün Frar.santn ,,,.)·ki J\t. 

cll' SoYyet leri n ~ıkı taraftarı, nf' ı~e 

,\!manyaya karşı açık bir dü~an ıtl~ 
mak i:--temedi.ılin i i1"bat etti. 

Romanyadaki hu deği ·iklik ( • -
koslo,ak~ anın ~o,yetler ile ittifal...ı 

H ahiren iki taraf ara.,.ında han mij 
dafaa~ındaki te;:-ri!\i mesai münast>btt

tiyk .\Hupanın ~rl\ında ,.e or1aı;t l\ 

da beliren yeni ıünıreni'n Roman)'\· 
nın i!tihakı ilc büyumt~i imk:in•nı 

hertaraf etmektedir. Bö)·le hir ihtı. 

mal ~on za ma nlarda !\1acariıdanı Rul
~l·vik ale.> htarı Almanya • ATushıry~ 
- ltalya 1.ümreı;;inc t;ok )akla~tırmı~. 
tr. 

Kızılordu)a karşı Lehist~ rıın ""· 
ıandığı a~keri ı,a.ferin yıldönümi\oii 

te!"icl ıı;in Yarşo\'a)r zi:rnret<'dPn Fra" 

su. büyiik rrkanı harbiye rei~i (j<?r"~· 

ıal G:ımlin'e 7.iyareti iade i~in l.eh~"
tan ordusu haşkun•andanr Gener.lll 

H) clz ~migly'de Pa.rist! gitti. franıı.a, 
(<'kostı)\·ak)ayı kurtarmak i~in J."· 
hbtunın müıaharetini Te hiç olnıaz ... rı 
ha) ırhah:ı nf' bitaraflığını temin <'fmt'-

: ~.. ırnı baştan tanzim etmek arzusundayım. Esasen f k b' d'' · - '"ll'\ u a ır tKkatsizlik ıızi kızınızı ebediyyen görmekten mah I 
~ç •n bedbaht olan beni.- 7 ıı:rncdcnberi ı;evdigim bir rum edebilir. İlerde ikinizin de 5aadetine bir halel gelme-

kaybetm<'y<' ba~ladığı kı\·amını mil
liyet hislerine \'C sökiip gelen an'ane\'İ I 

~l' t:alıtiıyor. Fakat karşılıklı ıharet. 
lere rnif'men L~histanın mfür;ta"il IM'li. 
tika...-.ını tcrkfdeceiH rnk siiphrtitlir Var. N 

mıi kin i w..hir~a. miir.a · • • ' · · hı korıı-
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Sovyet Rusyada ispanya harbi 

t k .f I ni.hayet duruyor mtl veni ev 1 er iki tarafm mütareke müzakere· 
sine başladıkları haber veriliyO~ (Ba§tiım/ı 1 iııcidtı)i 

birinci ve !~!'nei h.:ttısile Serebriakofun 
karısı da bulunmaktadır. 

Tavidf uılllen gsneratlar 
Paria radyosunun neşriyatına bakı· 

hrsa, resmen bildirildiğine göre, Sov· 
yet Rusyanın büyük Britanyadaki ti
cari murahhas heyetinin 5efi Oz.urski 
Moskovaya çağrılmıetır. Kürk tröstü 
şefi Stashewski de yakında Moskova. 
ya hareket edecektir. 

Mev&.llk bir yerden öğrenildiğine 
göre, Londra Sovyet Rusya 8efareti 
ate§e militeri olan general Putna bir 
kaç gün evvel tevkif ed lmiştir. Yakın· 
da muhakeme edilecektir. 

... * "' 
Berlin 31 - Moskovadan gelen bir 

habere göre geçende idama mahküm e
dilmiş olan Kamenef. Zinovyef ve J 4 

arkadaşları idam edilmiş olmayıp Ru&· 
yanın tenha bir yerine sürülmüşlerdir. 

Ayni habere göre sürülmüş olan ,su· 
ikaı;tçıbr çok sıkı askeri bir nezaret 
altındadırlar. 

Norv~ç, notaya menfi 
cevap verdi 

Londra 31 - Norveç hükumeti Troç 
ki için Sovyetlcrin vermiş olduğu nota· 
ya cevap hazırlamıştır. 

Norveç hariciye nazırının ga.zetccile· 
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 
göre Norveç hükumeti Sovyetlerc ce
vabını vermiştir. Cevap menfi oldu~un-

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

Troçki halen mahfuzen evinde otur· 
maktadır. 

Troçkl unltaraf bir memlekette 
muh?kemeye hazırım,. diyor 

Troçki, Pariste sıkan intransigeant 
gazetesi muhabirlerinden birine verdiği 
beyanatta kendinsine atfolunan bütün 
susları l eddetmiş ve hakikatin meydana 
çıkması için bitaraf bir memleket olan 
Danim:ırkada muhakeme edilmeğe razı 
olduğunu söylemiş, aleyhinde serdedi· 
len ittihamların doğru olmadığını ve· 
sikalarla 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 harekatını 
tanzim maksadile hususi tedbirler iU.i
baz edilmiştir. Her defasında, hüku· 
metin pasaport dairesi tarafından hu
susi surette verilmiş bir müsaade ile 
ziyaretçi kabul edilebilecektir. Telefo
nıınu kullanmak hakkına malik olmı
ya.caktır. Namına gelen mektuplar ve 
telgraflar gözden geçirilecektir. 

Tebliğde Tr~kinin nerede tecrit 
edileceğinden bahis yoktur. Şimdilik 
zabıta muhafazasında olarak Bene· 
fassda ikamete devam ediyor. Bugün, 
tanınmış Norveçli avukat B. Punter· 
valdi kabul edecektir. Mumaileyh, hü· 
kümet tarnfmdan hakkında tedbirler 
alınan her şahsın bir avukattan yar· 
dım görmesi hususundaki teamül mu
cibince Troçkinin avukatlığını deruhte 
edecektir. 

.Moskovadan şimdi bildirildiğine gö-f 
re .Londradaki Sovyet ticaret delegas
yonu reisi Ozcrski • ki bu mühim va
zif~ind~ affedilmişti • bundan on 
beş glln evvel Moskovaya çağrılmı§tır. 

İşin garibi dün gece, madam Ozers. 
ki ile iki ~ocuğunun da nerede olduğu 
anlaşılamamı§tır. 

Perşenbe günü Taymise gelmiş olan 
Sovyet vapuru "Smolni,, ye herahngi 
suretle alınmış olmasından endişe cdi· 
liyor. Bu vapur Rusyayı hareket et
mek üzeredir. 

Bütün vaziyet o derece ehemmiyet 
kcsbetmiştir ki, muhaceret işlerile uğ· 
ra.şan memurlar Sovyet ıvapuru Smol
ninin yolcu ii.Jtesini yakından gözden 
geçirseler gerektir. 
Şimdi açıktan açığa anlaşıldığına 

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

Bu mesele hakkında Putnanm Lon· 
dradaki karısının ve çocuğunun haber 
almaması için her türlü tedbir ittıhaz 
edilmi.5U. 

Madam Putna Londradan Moskova· 
ya hareket etmezden evvel, Londrada
ki Sovyet kolonisi bu kadının kocası· 
nın başına gelenleri biliyordu. Fakat 
hiç kimse, bu vakadan madam Putna 
ufak bir emare bile se?.dirınemck mec
bur;yetindeydi. 

Ancak madam Putnanın ;•ol eşyası 
Berlindeki Sovyet elçiliği memurları 
tarafından alındığı zamandadır ki, ka
dın endişeye ba.şlamış, Moskovaya bir 
telgraf 9E?kmiş ve cevabmı Varşovada 
almak istediğini bildirmiştir. 

Filhakika Varşovaya geldiği z.amnn 
madam Putnaya gönderilmiş olan bir 
cevabı telgraf, kocasmm tevkü edildi
ğini haber veriyordu. 

Bu nevi tnkiner. 4aAa. defm" te· 

Troçki kansile beraver 

mizleme hareketi, Sovyet elçiliği veya 
Sovyet hükflmetinin bir mümessili bu· 

lunan bütün dünya merkezlerini ihata 
edecek kadar geni~ bir saha içerisinde 

yaprlmaktadır . ., 

''Niyu.z Kronikl.,in Oslo muhabiri de 
Norveç makamları tarafından şimdi ne· 

zaret altına alınmr§ bulunan Troçkinin 
böyle Norveç polisinin gözü altında 
kanunuevvel ortalarına kadar buluna -
cağını yazıyor. 

Gazete diyor ki: 

"Bu tarihten ~onra. da, Troçkiye Nor 
veçten çıkması söylenecektir. 

Norveçin Troçkiyi nezaret altına al· 
mak hususundaki kararı, bu adamın, 

:f.. 1/- lf. Norveçte ikameti için hükumetin ileri 

Bu sabahki posta ile gelen İngiliz sürdüğü §artlara riayet edemediğini iti 
gazeteleri Moskovada suikastçiletin raf etmesinden sonra verilmiştir. 
idamından sonra Tr0<;kiciler aleyhine Oslo civarındaki evinden Troçkinin 
ne geniş bir araştırma faaliyeti başla- bazı vesikalarını çalmak suçuyla ittiham 
dığım, Troçkinin vaziyeti ne olacağını edilen beş Norveç nazisinin davasında 
ve yeni tevkifleri habf>r veriyorlar. şahit sıfatlie mahkemeye çağrıldığı za-

Bunlardan "Deyli Herald,, hususi man, vaziyet birden berakis olmuştur. 
muhabiri dün gelen bir ajans haberini T k' (S 1. 1 ht ) d " d'· .. .. roç ı ta m a ey arı or uncu 
teviden yazısına §oy le başlıyor: . 

· d d k' b"t•• S t t b enternasyonal sekretaryasıle muhaberede "Lon ra a ı u un ovye e aası 
ahali bir panik halindedir. buluncluğunu ve mukabil ihtilalci arka· 

Çünkü her türlü ı,üpheden liri olarak d.a~larmdan b~:'.l~rı~~n şa~si. ziyaretle • 
herkesçe belli ki, kendisinden pek kor- rını kaoul ettıgını soylemıştır. 
kulan Sovyet siyasi polisi· O. G. P. U.· Bu ~i}r·aret edenler arasında eski ka
mnmessmcrl Londr:ı.da. bulunmakta- tibi umumi Raymond Molier bulunuyor 
dırlar. Ve ı-lmdi Moskovrı" · dönmek du ki bu adam Troçkiyi Türkiyede bu· 
emrini almak sırası kimde olduğunu lunduğu zaman da görmü§tü. 
~imse bilmiyor. Tr~anin evini basan nazilerin elde 

ettiği bir vesika, Pariste meçhul bir şah 
~iyet ha:inde yaşayan Otto isimli bir 
Almana hitap eden mektuptu. Bu mek
tupta bir mukabil ihtilat partisi hak 
kında siyasi ve teknik teferruat bulun 
maktay<!ı. Şimdi Norveç polisi, hükü
meti ve matbuatı Troçkinin suçlannı 

tesbit hususunda nazilerin resen hare -
ket etmesirıi 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 ya~c.a.k olaıı an.telis in· 

Madrid. l (A.A ) - Röyter.ajan., daki m.!isler, asilere taarruz ede~ 
.'il muhabiri bildiriyor: bunları püskürtmüııler, albay ;Mani'~ 

Asi tayyareler bu ~abah Madri<! I nın emnndeki kollar, astlerin ~erı:;, 
üzerinde dolaşma lıtr, birçok bomba !arını "11 ~şgul etmek üzere Alto dl! 
lar atmışlardır. nu ku'.?dtmAğa devam etmişlerdir · ~ 

Hasaratın derecesi henüz malüm San Rafaele ve Segovi.ıya do!rıı 
değildir. Uk infilakın akabinde ha- çan birçok asiler görülmüştür. 

Ya top.l~rı d~~·ı~~I faaiiy.ete ge!:ntiş ~·· Fl'are.:ya keçenıar j. 
duğu ıçın, hucum eden tayyarel~n-ı irun cepheci 31 <A.A.) - o. N 
mevcut bombalarının hepsini atmah ajansı muhabiri asHenn i.runu ıct1~t 
vakit huJamadan Çt!kilip gittiği tah . olmadığı takdirde 11rlmbardınun edt·~ 
min ediliyor. leri tehrlid.nin bu sabah saat 5 tc: dt , 

Hendaye, 1 (A.A.) - Arjantin e1• 31 ağuııtosta gün ortası oldu~urıı.ı )11 

~.isi ~· Garc~a familla'nın t~şebbü~iı bcr vermektedir. . . .r 
uzenne, halı~uırda hudut cn·arınaa Asilerın topçu kuvveti fiiJndılik 
bulunan Fransız, Jngiltere, Helçika küneti muhafcıza ediyor. 1,ı Birle~ik Amerika. Hollanda, Norveç. İrun:.ın tahl.yesinden sonra çoeıl~ 
Çeko ·Iovakya el~ileriyle Finlandiya ve kadınlar Fuentarabiaclan Hcncla1 
Ye fsveç masJatıatgüı.arları, en kıdem gönderilmiştir. 
li el~iyi İspanyol hükumetine telır;raf . Şimdiye kadar 2500 firari 
la müracaat etmek hususunda t~vkit geçmiştir. Fransız makamatr etJ1'11 f 
~tmi lerdir. servisini h~ssedileeek derecede: tslct'I 

Bu telgrafta, harekfltın müteka etmişlerdir. 
bil o!arak durdurulması lrnsuı;;undal,;; 1500.:'J hasla va yara ı 
teklif tavzih edilecek ve harekatı dur· c:lok or bt.k (yor l' 
durma işinin, bilhassa askeri. hah ri Rab.at 31 (A.A.) - Yares de ~ 
ve ha,·a ataşeleri va..,ıtasiyle ,.e l\ız;' Fronterau radyosu, Aragon ~epbefıJllİ 
haca müracaat. uretiyle tahakkuk et ki hük:ımeıçi milislerden on bet , 
tiriJelıileceği söylenecektir. hasta ve yaralının müstacelen dolctOJ 

Marn illa. bu te~ebbüsün nt'tire . tecliklerini haber vermektedir. &ı • 
sindı•n tok ümih·ardır. Arjantin el . Asi tayrareleı Valancei boınbar lf 
çisi, asilerin de bu müracaatı Kabul man etmişıer ve ciddi hasarata seti' 
edecekleri kanaatindedir. Esasen. yet ve:-mıs! erdir. 

1\ladridle Burg ara ında üsera Jis Kadiks. radyosu, asi kuvvetlertiıf 
teleri teati edildiii ~ö.rleniyor. Santander ve Gabiede milisleritıı '~· 

General Molanın elyevm Bru1k 5a kürttüklerini ve ağır zayiat verdirdi ıf 
hifinde bulunduğu \'e muhtemel bh lerini bilid:-iyor. Ayni zamanda. Slfd' 
anla'5ma husulünü temin için her iki gossada ve Quipuzcoa vilayetinde .;t. 

Ir!oskovcıya çağrılanlardaıı Sovuctlerin ı.ıecv 
taraf mümessilleriyle bir mülfıkaf detli muharebeler cereyan etırıe,. 

Londra ticaret cıteşcsi O::ersld &I 
yaptığı "'öylenmektedir. Bu mülak:ı. Bir '4msr kan torp:do• 
tın neticeleri malôm değilse d~. bu te· bomba.andı ~ 

tihabatmda belki bu hadisenin tesiri mas ile dün Guipuzcoa cephesinde hü Vaşington 31 (A.A.) - M· ~ ~ 
görülecektir.,. küm üren nisbi ~ükiınet arasında. b;r Birle§ik Amerika hükumetinin Jtf' 

0
, 

Morning Post gazetesi Oslo muhabi- müna ebet mC\'CUt olduğu tahmin e hükumetile General Franko neı:dı ' 
i 'Troçki .ile birlikte karısının da ncza- .ı.a;,. •• _ _ı;:_ ---··-- • ..ı . , • , _,. , . .;ı,,;J . 

ret altına alınmış olduğunu yazıyor. Paric::, ı (A.A.) _ Le Journal ~a protestoda bulunacağını söyJerni~tl~r 
zetesi, lntransigeant gazetesinin mu· Hüviyeti tC$bİt cdilmiyen bir i~ 61 
hahiri B. Gur de Tra..-erray'rn Ispan· yol tayyar.:si, Kasgonya &a}ıiJlerı~ 
yada vuku bulan t"efatı hakkında. di. altmış kilometre açıkta bulun~ıt -el 
yor ki: isimli Amedka torpito mubribııte ter Dayaktan öldü 

(Baştarafı 1 incide) 
maniyeye gitmış. rakibesinin evine gi • 
rerek :tostu Ali Rıza ile kavgııya tutuş 
muştur. Ali Rıza, civarda oturanların 

hadiseyi işitmemeleıi için alttan almış , 

Dilberle beraber evine dönmüş. eve gi· 
rip de mlalarına çıkınca 

halde döğmeye başlamıştır. 

kadını fena 

Evin uiğer odalarında oturanlar evve
la karıkoea kavgası olduğu için müda • 

hale etmemişlerse de kadının sesi kesi

lince odaya girmişler, Dilberi yerde ağ 

zından kan boşanırken görmüşlerdir. 

Dilber birka~ dakika sonra yediği da -
yakların tesirile ölmüştür. 

Bu hadise karşısında şaşkına dönen 1 
Ali Rmı. evdekilerin ihbarı üzerine ge· 

len zabıta memurları tarafından yakala

narak Küçükpazar karakoluna götürül· 
müştür. 

Ceset Morga kaldırılmıştır. Vakadan 
müddeiumumilik haberdar edilmiştir . 

.. Hükumet kuvvetleri 16/ 8 ıuzar ba atmıştır. Bombalar Kane'a isabe,,~ 
günü '.Majorka hücum ettiler. Bcthahf memiş, bilmukabele Kane da taY'l.atıf· 
me.slektaşımızm hücum eden ,.e bir. attığı mermileri isabet ettireıne1111~' 
kaç mu\1\ffaki) dten sonra püskiirtü · Madritteki Amerika konsolosı.J 
!erek imha edilen kıt'aya refakat <'+. testoları tebliğ edecektir. ~ 
miş bulunma~• muhtemeldir. Arka. Amerika bu gibi hadiselerin te"~,.if' 
daşım·zın ' 'ah5i bir katfütma kurbarı rüne mani olmak üzere iddetli tt 
mı glttiği, yok.<:a harekat esnasınd'l ler alınınasmı istemetkedir. 
mı öldüğü malıim değildir. Fakat Praı;J ele;'• az rdı 'd.l ~ 
Heı.daye'den gelen en son haberler. Madrit 3 l (A.A.} - Dışiglen ~.rl 
asilerin bu hu..:usta ı:u izahatı vereli!<. ispanyanın Prag elçisi Garta ouıJ 
lel'ini bildiriyor. Karaya sıkar t:ı\-. yu azletmiştir. 
maz B. Traverray, asiler tarafınd:ın Fransamn tekllflnl k•b"

1 

hükumet kunetlerine mensup bir ır•ı 1.danıer ti'' 
rupla beraber kuşatılmıştır. An<'a:t Paris 31 _ Sovyet Rusya, ı:ıuJg',1 
"l•'ransız gazetecisiyim .. cll'meğe v:t. tan ve Arnavutluk hükiımetleri f!f 
kit bulnhiJmiş Lse dr. iş işten ge~mi~ nın teklıfi üzerine ademi müdabalt 1'" 
bulunuyordu .. , aiplerini kabul etmişler ve jr;paıı fi 

• • • silah ihraç etmemeyi kararlaştıf11l1 
Madrit 31 (A.A.) - Havas ajansı dır. ,ı 

muhabiri bildiriyor: ırun bombardımarı •dl ır /, 
Hüküme~ kuvvetleri, dün bütün gün Londra 31 - Bugün bpanysda t~ 'f 

Alto Leon rnıntakasrnı bonbardıman et· yan eden muharebelerde iki taraf 
mişler, hirçok yangınlara sebebiyet ver· netice elde edememiştir. ~ 
mişlerdir. Albay Asensin kumandasm- Hükıimet asilerin trunu bornba P 'I 

Hetonarme köprü inşa ah e!< s itme danı 
. . . • nah -ensıJ A 

etmemeıen ıçın sag ce a .... .,e j~. 
çok tanınmış §ahısları toplamıJ dtfY 

bom~rd.man edilirse bunt~rı·rıı'ijııt' 
kurşuna dızeceğini asilere bıldı Nafia Vekileti 

Sosa ve Köprüler Reisliğinden : 
Kastamonu vilayeti dahilinde ve Kastamonu - Boyabat yolu Ü· 

zerinde "28.000., lira ketif bedelli Kıvrım çayı köprüsü intaatının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 14 - 9 - 936 pazartesi günü &aat 15 
de Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komis} onun 
odasında yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna mütefeni di 
ğer evrak "140,. kuruş mukabtlinde Şoıe ve Köprüler reisHğindE'n 
alınabileceği gibi istiyenler bu şartnameleri Kastamonu Nafia müdür
lüğüne müracaat ederek görebilirler. Muvakkat teminat "2100,, lira· 
dır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüs
hasında çıkan talimatnamf.'ye tevfikan müteahhitlik ehliyet veıika· 
smı haiz olmaları, 

Müteahhit bizzat mühendi~ olmadığı veya bir mühendisle be. 
raber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar· 
mc bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazartesi günü ıaat 14 de 
kadar An!c.ra~a Ş~ıe ve Köprü!er reisliğine verilmesi lazımdır. 

(592) (688}, 

HUkOmet kuvvetıerırl" 
bir muvaftaklyetl l / 

·r,dt~JeP Sofya 1 (Hususi Muhabirinl1 Jv. 
Bulgarca gazetelere İspanyadaJl P 
bir telgrafa göre Guadramadald :o~ 
kuvveti hükumet milisleri taraf :1 
erkllnı harblyelerlle berabe: t ... / 
imha edilmiştir. ~f 

Merkez bankası tıl 
selerl yUksellY0 rll.J 

Cumhuriyet Merkez bankn91gti#!: 
senetleri bu sabah borsada ~ıt ~tıP' 

~~:::::,ı;,;_•n bir şekilde yuk ..,( 

Senetler dün akşam 81 lirada t111' 
mıştı. Bu sabah 80,5 lirada sçı .. .;.ı~· 
beraber aı zamanda 82 JiraY3 • fıf 
mictir. Ög·ıevin son muamele bıl ôl 

~ w ~ı 

ta olmu§tur. Öğleden sonra."' 
ümitlidir. 



tıl 

1 EYL'OL - 1936 

Kiralık 

betl'caadf!fen konuıtuğum bu çocuk on 
~n altı yaılannda idi. Başında elbi
'-. ın renginde bir kasketi, vardı. Ba-

nun için kiraclık meıleğini 
tim. 

tercih et 

'1)1 ;:-_:Eh, dedi, sen ne it yaparsın? 
ven de: 

Di!şünc'itir.. I:tral'ıma b~: ..... ..;. :::; b:. 
yerde durcayan, mütemadiyen yer de
ğiştiren bütün gençlerin, bütün genç 
kızların elbet birer kalbi vardır. Bir 
köpeği, yahut bir kediyi seviyorlar .. 
Veya sevmemişlerse, pekala sevebilir -
ler. Büyıik meseleler yüzünden kavga 
eden karıkocalar bulunduğu gibi, iste -
diği köpek veya ked: 'ilınmadığı için 
kocasile kavga eden kadınlar da vardır. 
Kocası ige gidince, mesela bayan flan 
ne yapacak? Elbet, oynayacak bir kedi, 
veya bir köpek lazım. Halbuki, bunlar 
sahip olunması düşünülmemiş şeylerdir. 
bu hevesler, bilirsin, geçicidir? 

ti ..._":' \' a, ıen ne işle uğraııyorsun? diye 
-vqıuın. 

Giudü: 

• ~ :Eh, İ§te, ne olursa.. Maamafih, 
ı:, ~ tını, yeni, zamaneye uyar, zahmetsiz 
~ lllesiek sahibiyim. Şimdi, onunla 
lir CUlürn, ve bu mesleğin zaruretini 

!il '•nlayan ben oldum. Fena değil. A
"- bu günlerde işi büyütmem lazım. 

1 ll~az~larımı görmek ister misin? Şu-
'l' • birkaç adım ilerde. 

~ t..t tcesaüsilmü kamçılamıştı, arkasın -
~ Yilrüdiim. Yanyana yürürken: 
~ Doatum, insan hayatını iyi kazana 
~Csi için, biraz düşünmek zahmetine 
~lllnalıdır. Birçok insanlar, meslek 
'iti P edecekleri zaman, mahellelerin
~ dükkanlara bakar, acaba eczacı mı, 
\ha rnarangoz mu, yahud da avukat 
~ Olayım, diye düşünUrler. Bilmezler 
~cr~.üzündeki meslekler mahallelerin-

gordüklerinden ibaret değildir. 

~lbuki, onlar bu meslekleri görmeğe 
~ ı§.lardır, ve dünya durdukça ayni 
~ de devam edeceklerini sanırlar. 
'aQle düşünürler: "Bize ekmeği temin 
~ ~ima bir fırıncı, evimizl yapmak 
\it b.~r ~uvarcı, odamızı ısıtmak için 

~ ._. kom:.ırcü, vatanımızı müdafaa için 
J"'" lir ~ske~, bizim için çene yaraştıracak 

~yası lizımdır. Siyasi belki daima 
~ .fa~at geri kalanların vaziyeti 
~ a enun değildir. Mazot çıktığı giln 
\eı bc11 kömürcü ortadan kalktı; ve 
lı lı:~. Yerine bir kamp çadm kafi geldi
..... ~un c:luvarcıya lüzum kalmadt; §İm
~ ; ~rpler, askerlerden ziyade, kimya 
~· erın harbi haline geldi; yann ekmek 

, ~a§ka bir madde ile karnımızı 
l!( ıyacaiımızı kim iddia edebilir? 
~ u~~ olan ıu ki, bizim yarattı 
ltr ı, bızım muhtaç olduğumuz meslek-
': Y~ş~yan ve yok olabilen şeyler gibi-

t/I ~ Bızun gibi, onların da doğuılan, 
I 'rneleri, gelişmeleri ve nihay~t inhi

' rı, sıhhatlan, hastalıkları, şifayap 

Fakat, kiralanabilirler. Tıpkı bir evi, 
b;r apartımanı, bir hizm~tCjiyi, bir met
resi, bir hafta, bir ay, bir sene kırala -
r.ıak gibi ... 
Buluşum fena değildi. Hiç bir derdi 

yok. Ho:Junuza gittigi zaman yahut ca
nınız sıkılınca hayvan yanınızdadır. 

Bundan daha zevkli bir şey olur mu? 
Devrimizin bir diğer hususiyeti de, 

arzuların istendiği anda tatminidir. Bu 
müddet çok kısadır. Faklt, bundan isti 
fade etmesini bilmeli. Dü~ünün ki, · in
sanların çok sevebilccekltri hayvanlar 
da vardır. O kadar ki za:nan zaman ıı-
kıcı olmalarına bile tahammül ederiz. 
Lafın kısa11, bu işe giri~meğe karar ver
dim. Başladım. Müthiş bir muvaffaki -
yet ... 

Mağazalarının yanına gelmiıtik. Bir 
avlunun nihayetinde gtnit hangarlar .. 
Eiıi köpeklerin havlanuları karııııladı: 

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

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

Arkada,ım: 
- Bu altı ay için kiraladığım bir 

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

Hayvancağız ne bilsin. Kalbini bu ka 
dına kaotırmııtı. Ve kirabk olduğunun 
tabii farkında değildi. 

Nuh CEM 

~ \ lan ve ölmeleri mevzuu bahsolabi
~~ene bizim gibi, onlann da hemcins 
~ ortadan kaldırmak için mücadele 

erini düşünebiliriz. Onlar arasın- -----------------------
'-cta bizde olduğu gibi, çocukıan 01 Avusturya da 

dan ölenler vardır. ıtı Ü ırırnyet 
~Oatum, benim babam, büyük babam 1936 senesinde Avusturyalıların 
>'dele rneslekleriin adamları idiler. BU- on altıda biri polisçe sorguya çekil
' babam sucu idi: Her evde au teıi- miş '°'bu senenin ilk altı aynıda hal
,:-Pıldığı gün ona it kalmadı. Baba kın 160 da biri tevkif edilmi~tir. 
'- l de bu neviden bir §eydi. O za A vwıturyada son giinlerd~ neıre
~ lar evlerini geçindirecek para kaza- dilen rami statistiklerden bu rakam
lıı:.~rlardı. Çünkü, yaptıkları i11 devrin 
ı...~ ır ları okuduktan sonra insan kendi ken-
~ a faydalı idi. İtte, mesele bera dine acaba orada şahsi masuniyet en-
iL.. )'atadığımız insanlara zaruri olanı d' . k ı· i kt k -,,debil k ışe..,ı yo mu sua ın sorma an en-

~ me. d'. 1 
ını a amıyor. 

,.._-:-eyi J(Syle vazettim: Beraber ------------------------
~~un insanlara lazım olan ne? El- Toprak yaAmur . 
~ llltanlar en kısa zaman zarfında ıe- •• 1 1:1 
> ~Cği§tirctnezler. Sathi bazı ehemmi- Ve g \U 11 eşe 1 htl • 
~değişiklikler bir tarafa bırakılır- yacı ol m ıyan 
~lllanıar daima ayni kalırlar, ve b I lftl I k 
~:-ilderi için olduğu kadarı sathi r ç tl&rnun da dü,ünülmeaini isterler. "lstikballn çiftliğine toprak, yaf-
'trafı.rna baktım. Dütündüm. Bir şey mur, güneş lazım değil, azıcık yer ki· 
)\• rı dikkatimi celbediyordu. Mülkiyet fi!" 
~t Y~vaı ortadan kalkmakta idi. Bu nazariyeyi Kaliforniya üni-

bir iilkiyet bir ıeye sahip olmak, hoı versitesinJn laboratuvarları ortaya 
llt ~Y .. Meseli, umumi bir bahçe yeri- atmı' ve isbat da etmiştir. 
~iik bir bahçeyi, umumi bir kü- LAboratuvarın icat ettiği çiftlik 
~ eden istifadeye on kitaba sahip domates yetiştirmektedir. Kökler tah
~ 1t tercih ederim. Halbuki etrafımız ta talaşındandır. Nebat kimyevi bir 
~~~lar geçici bir mülkiyeti tercih surette beslenmekte n sun'I bir su
'• tedırler. Hatti, bofanmak içtın ev rette kurutulmaktadır. 
>0t~otlar: Yani atın almıyor, kiralı - içi mayile dolu bir fıçıdan bari· 
ll r. kulide güzel gardenya çiçekleri yeliş-
~ •k, .dostum, hiç kimsenin kendi ba- tirilmiştir. Bu harikaları gerçekleştir. 
~fi. c~ yok, bir apartıman kiralamak mi§ olan doktor profeıııör W. F. Gerik 
hıt il liıç kimsenin bir köy evi yok. "istikbalin çlftlltf llboratuvardır,. 
'~öl toyu on bq cün için kiralamak diyor. Kaliforniyada daha şimdiden 
>\t, h ıe\'kli geliyor. Nih:ıyet, otomobil beş miistahsil tamamiyle topraksız 

O;ı atta aşk bile kiralanıyor. çiftliklerde mahsul yetiştirmektedir-
'1c iet basit değil mi? Fakat, dil!Ün • ler. 
' b lzurıdır ki, hakikaten kiralamak - Profesör Gerik diyor ki: 
~ aıka çaresi olmayan insanlar da "- Bir giin gelecek. insanlar ev-
~ ~r. ~e olursa olsun, bahsettiğim ıey lerlnln avlularına koyacakları küçük 
tt ıaı;~irrıizin belki ehemmiyetsir, ben bidon yahut fıçılarda aJleye )Azım O· 

~ d un bir buıuıiyeti. Hattı, ben lan btitiln seme ve me7vaları 7eıifıi-
c..,rc "k' d · d' b'l ki d" ıra evrı,, ıyorum,, ve bu- re ı ece er ır . ., 
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1166 sene evvel bugün 

Bizans şehrinde görülmemiş 
bir düğün oluyordu 

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

rıoda muzaffer bir tebessüm belirdi 
L Eylül 770 yılı... gün sona erdi. Asker isyan etmişti. 

Tam 1166 sene evvel bugüne rast- Sarayın en çetin rakiplerini yere ser· 
lıyor. O gün, lstanbul, yani Bizans meğe muvaffak olan Vasilisa, askerin 
şehri sevinç ve neşe içinde çalkanıyor- karşısında muvaffak olamıyacagını 

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

Va...,ili~.ıt olacak.. manbk söstermedi. Yediii kırbaçla-
- Taç, onun başı için en şerefli rı hatırlamadı bile .. 

yerdir. Bir sene sonra annesine tekrar 
8esleri yüktcliyordu. imparatoriçe Unvanını verdi. Fakat 
l!u söylenen?erin hepsi doğruy . annenin kalbi kin ile dolmuştu. Büyük 

du. Yirmi be~ ıııene Bizans t.ahtında o- ı bir intikama hazırlanmak hırsiyle tu 
turan \ ' C birçok maceralar ya~ıyaıı 1- tuşuyordu. 
renin hayatı baştanbaşa heyecanla Entirikacı tren, işe askeri muhlt-
"'eçmiı;_.tir. te kunşıkhk uyandırmakla başladı. 

1mparator beşinci Kostantin öl- isyanda önayak olan General Aleksi
düğU 2aman yerine oğlu Dördüncü yi iıı.paratorun gözünden düşürdü. 
Leon ımparator oldu ve lren impara- Bir müddet sonra da hapsettirdi. Bir 
toriçe tacını başına f'İydi. gün Aleksiyi hapishanede ziyaret e-

Bu genç ve güzel Atinah kız, bir denler zavallı Generalin kör olduğu
müdd~• sonra Bizans tahtında yapa- nu gördüler: 
yalnıı kaldr. Esasen hastalıklı olan - Mil çektiler. Hayatımı mah~et
kocası ölmüş, dokuz yaşında bir (O· tiler. lren, ah lren, bana hayatımı 
cuk bırakmıştı. zindan etti .• diye dert yandı. 

Koca imparatorluğun m&ıkadde· Koetantfn karısını hiç se,·mfyor-
ratın; eltne alan tren, hemen icraata du. annesi ile Mraya gelen kızlardan 
girişti. Yunanlıların, Panteonunu ki- Teodoru sevmeğe başlamrştı. lren, 
Jisey~ çevirdi. buna bulanmaz bir fırsat telakki ettf. 

ben, dindardı. Bunun için tas- Oflunu karmından vazgeçmeğe tet-
vfrlere ibadet aleyhinde bulunanlar- vlk ederek Teodor ile evlenmesini te
la flddetle mücadeleye girmiotı. Tu mln etti. 
vire tapma, Blzanmn ba'hca dertlerin- Bu, imparatorun bütün halkın 
den biriydi. Bunan için bitip tüken- gözünden dütme.si için kili idi. Ra
mek bilmiyen mücadeleler, kanlı bo· bipler, keşişler, Kostantinin aleyhin
ğuşm~Jar oluyordu. lren, Kostantınrn de ayaklandılar. Kostantin, bunun • 
oğlu ile evlenirken tasvirleri kat'iy niinii alamadı. Gözden düştii. hen 
yen kabul etmlyeceğine dair söz ver- gene büyük blr taraftar kitlesi top
miş olmasına rağmen, Kostantin öl- ladı. 797 yılı 17 temmuz gtinü oğlu
düktcn sonra verdiği sözü tutmadı. na yakalatmak için pusu kurdurdu. 
Bu tapınma. saray kadınlarına da Fakat adamlan Kostantini yakalıya
geçti. Gizliden gizliye onlar da re- madrlar. imparator Anadoluya kaç 
siml~re ibadet etmeğe başlad•lar. tı. imparatoriçe bunu duyunca o ka-

780 yıhnda imparatoriçenin mal- dar müteesmr oldu, ki bayılmaktan 
yetinde bulunan kızlardan bir çuğ1' kendıni alamadı. 

bu tapınma suçu ile tevkif edildiler. Bununla beraber tren, oğlunu 
Tahkikat ilerleyince işin içinde Vasi- tekrar Bizans şehrine getirtmeğe mu· 
lisanın da parmağı bulunduğu anla- vaffak oldu ve onu yakalatır yakalat
şıldı. maz, doğduğu odaya getirtti, kalbi 

Leon, ölmeden önce bir gUn güze! sızlamadan önünde gözlerine mil c;ek
kar1Brn1 cürmü meşhut halinde yaka- tirdi, sonra oydardu. Kostantin: 
lamağa ~arar vermiş ve haftaıarca o- _ Anne, ben sana ne yaptım •. Ne 
nu takip etmişti. Kral meramına nail fenahğımı gördün de benim gözleri
oldu. Bir gün kra1i~enln yatak oda. mi oyduruyorsun .. diyordu. 
sına !lirdi ve yastıklarrnrn altında ikı fren, cevap vermedi. Dudakların· 
isa resmi buldu. imparator hiddetle da muzaffer bir tebesslim vardı. Ar
haykırmağa başlayınca, tren: tık tahtına ortak olacak kimse kal~ 

- Buraya bunları kim koymuş.. mıştı. 

Bilmiyorum. Muhakkak bana düşman- Bana halk da memnundu: 
lığı olan birinin marlf etidir, dedi. Ar- - Gayri meşru izdivacın cezası-
kasından en ağır yeminlerini yapmak- dır. Çeksin .. diyorlardı. 
tan da çekinmedi. .y. • • 

• .,. • OskUdar önlerine gelen HarUnUr-
lren, oflu büviidUkten lolonra dn reişt orda.sanu mağlCip ederrk ~ne

ona çocuk nazan i1e bakıyordu. Taht de 7u bin alt:n verri vermete mecbur 
ve saitanatı elinden bırakmamak için eden imparatoriçe, gene hayatını taht 
her ~eyi göze almuı buJuruyordu. üzerir.de .sona erdirmeie muvaffak 0-

Altrncı kostantln, babaı-ıının tah- lamadı. 
tına j!'e~l'bilecek ya~a geldlii 'akit de Saray bat hazinedan Nikefaros, 
tahttan uzak, saraydan uzak. ahbap· bir gün imparator tahtına geçiverdi. 
sız. nüfuuıuz yaŞ1yorda. Başveki: fren ilk tince Bttytikada manastırla· 
Stavraklyos onun vnsisiydi. Fakat bir rından birine hapsedildi. Fakat bura
gün ,.a.,iye olan t.ahammültt taştr ve sı tehre yakrndı. Gene bir gün sivril
gizli bir ittifakla bar;:vt'kili ortadan mesi ihtimali vardı. Midill;. e ~ön
kalclırmaıta knrar verdi n bir çok derdiler ve burada kim~ ile JlÖrilştü-
taraitar topladı. TUlmfiyordu. 

lren telcrar BUytikadaya ve ora
a•utek•bbir im para torira lr•n. roı .., ... ~ ,.. dan Biuır.s '"ebrire ~eldi. Fakat bir 

btınu haber alınca ne ya,acaf!'mı ~-
tabut içindeydi. Artık ondan korkul-

şırdı Oğlunu yanına çağırdı. Bir ktr- mazdJ 
bar hazırlamıştı. Kostantin karşısına ----------------------
gelir gelmez: 

- Sen mi buna yaptrn .• Al(ak" 
Diye haykırdı. Kırbaç şakladı v:? 

koca imparator annesinin kar~ında 
kımıldamadan durdu. inlemeden kır· 

baçlan yedi. 

Fakat, her ikbalin bir gün sona 
erdiii gibi lren'ln saltanatı da bir 

Vakatıkce satılık 

arsa 
Yakacığm en güzel yerinde Sana

toryom caddesinde gayet ucuz fiyatla 
satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müstecirine 
mUracaat. 
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Kurultayı Dil 
• • 

lşlerit1i bitirere·k dağıldı IZM R o. 08 İnceliğinde 

'UçUncü Türk Dili kurultayı dün ye
dinci ~nünde çalrşmalanm bitirerek 
dağılmıştır. Celse saat on dörtte Başve
kil general İsmet İnönüniin huzurlarile 
Kültür Bakam Saffet Arıkan tarafın -
dan açılmıştır. Zerrin Dilmen cumartesi 
yaprlan altıncı toplantının zabıt hülasa
sım okumuş, bundan sonra müzakerele
rin kifayetine dair verilen takrir okun
muştur. 

Reye konulan bu takrir kabul edilmiş 
ve ruzname mucibnce komisyonların 

çalışma raporlarının okunmasına baş -
lanmıştır. 

GUni!f - Dil teorisi ve dll kar,ı
laştırma komisyonunun raporu 

'Uçüncü Türk Dil Kurultayının "Gü
neş - Dil teorisi ve dil karşılaştırma -
]arı,, komisyonu, gerek kurultay umumi 
toplantılarında ve gerek komisyonda 
Türk ve ecnebi alimlerinin yüksek tez
lerini dinlemiş, komisyonda Türk ve 
ecnebi alimlerinin münakaşa ve rnüte -
kabil izahlarını göz önünde tutmuş ve 
bunlara istinaden şu neticeleri tesbit et
miştir: 

1 - "Güneş - Dil,. teorisi, lengüis· 
tik füeminde esaslı bir devrim yapacak 
mahiyette tamamile orijinal, enteresan 
ve derin bir teoridir. 

2 - B·.ı teori, yalnız lisaniyat mese
leleriyle değil, ayni zamanda en geniş 
ve en çetin antropoloji, arkeoloji, istu -
var, preistuvar ve biyo - psikoloji mese
lelerinin halliyle de ilgilidir. 

3 - Şimdiye kadar klasik lisaniyat 
İlmi, güneşin beşer dilinin menşei üze
rindeki derin tesirlerini gereği gibi he
saba katmayı düşiinmemiş ve bu mü -
him amili ihmal etmiştir. 

4 - "Güenş - Dil" teorisinin tevsi
ki hususunda Türk alimlerinin mesaisi 
çok büyük ve mühimdir. Bilhassa Türk 
ve indo - öropeen dil grupları arasın -
da bu teoriyi ilmi metotlara uygun bol 
misallerle izah yolunda yapılmakta o -
lan ve muayyen kanunlara müncer ol -
mak kabiliyeti gösteren etütlerin de -
vamı temenni olunur. Ayni zamanda 
bu m:todl göre Türk ve Hamito - Se -
mitik dil gruplarının mukayesesi yolun
daki çalışmalar da ileri götürülmelidir. 
Bu sayede bugünkü lengüistik yeni bir 
istikamet almış olacaktır. 

Komisyonda bulunan bütün ecnebi 
alirqler

1 
TürkŞ.enin derin ve esaslı suret

te tetkıki yapılmaksızın :lndo • öropecn 
e Hamito - Semitik dillerin ve umumi

yetle lisaniyatm tetkiki noksan kala -
cağında müttefiktirler. 

S - Komisyonda bulunan ecnebi a -
limleri arasında "Güneş - Dil" teorisi
ni tanımakta bulunan bir kısmı, pek çok 
noktalar üzerinde Türk arkadaşlarının 
görüşleriyle mutabakalatlarını bildir -
mişlerdir. Diğer ecnebi alimleri bu ka -
dar <t'Z bir zamanda "Güneş - Dil" te
orisinin tamamiyle tetkiki mümkün ola
mıyacağıru dikkate alarak, memleket · 
lerine avdetlerinden itibaren Türk Dil 
teorisi üzerindeki tetkiklerini esaslı bir 
surette derinleştireceklerini beyan et -
mişlerdir. 

Ayni zamanda komisyonda bulunan 
bütün ecnebi alimler, "Güneş - Dil,. 
teorisini mevzu ittihaz ederek etütler -
neşredeceklerini vaadederler ve Türki
ycnin yalnız dilcilik sahasında değil u
mumi kültür sahasında da yepyeni bir 
hızla mücehhez bulunduğunu ilim dün
yasına tamtmağı kendilerine bir borç 
saydıklarını bildirirler. 

6 - Komisyonun Türk ve ecnebi a -
zası gelecek dördüncü Türk dil kurul
tayının toplanacağı zamana ~adar. ·:G~
neş - Dil" teorisine ait tetkıklerını bı
ribirine bildirmek suretiyle müşterek 
mesaide bulunacaklardır. 

Komisyon, bu esasları tesbit etti~ : 
ten sonra, Kurultay umumi heyetını, 
Türk Dil Kurumunun sarfettiği ilmi 
mesaiden dolayı teşekkür etmesini ve 
bu mesainin devamı hususunda teşvik
te bulunmasını teklife müttefikan ka -
rar vermiştir. 

Dlfier komisyon raporları 
Güneş - Dil teorisi ve dil karşılaş

tırmaları raporundan sonra llıgat ve fi
loloji, gramer ve sentaks, terim komis -
yonlan raporları okunmuş ve aynen ka
bul edilmişlerdir. Lftgat ve filoloji ko -
misyonunun raporunda gelecek yıllar 
içinde yapılacak işlerin incelendiği ve 
bilhassa şu noktalar üzerinde duruldu -
ğu işaret edilmekte idi: 

Büyük Türk kamusunun tamamlan
mn!::ına kadar şimdiye kadar taranmış 
escr1erden hiç olmazsa en mühimlerinin 
ve bilh'lssa geniş taranmış olanlarının 
ayn monografiler halinde hemen bası1-
m:ıs1, tilolojik tetebbüler noktasından 
pek faydalı bulunmakta olduğu ve ay -
nca Kudatkubiliğin tenkitli bir tabının 
ve bugünkü dilimize tercümesinin ha -
zırlandığı hakkındaki vaidin de komis
yonda memnuniyetle karşılandığı kay -
dcdilmekte idi. 

Terim komisyonu da raporunda, ilk 
ve orta tahsil kitaplarında bugün kul -
landan tcri:nlerin bir gün evvel türkçe 
kar~ılıklan bulunması ve dördüncü dil 
kurultayına kadar bu okullara ait kitap-

!arın bu esasa göre hazırlanmasını işa -
ret etmiştir. 

Ana iUıU§ 
ilmi komisyonların raporu bittik · 

ten sonra idare komisyonlarının rapor -j 
larına geçilmiş ve "Ana Tüzüğ" okun-

1 
muştur. 1 

Tüzü~ün birinci kısmında Ulu ön -
der Atatürk'ün kutlu eli ile ve onun ku
rucu ve koruyucu genel başkanlığı al · 
tında 16 temmuz 1932 de kurulmuş olan 
Türk Dili Tt'tkik Cemiyetinin Türk Dil 
Kurumu adın: aldığı ve amacının Türk 
ailinin öz güzelliğini ve zenginliğini 
meydana çıkarmak, onu yer yüzü dil
leri arasında değerine yaraşır yüksek · 
liğe erişti::mek olduğu izah edilmiştir. 

Geneı m erkez kur uıu 
Genel merkez kurulu '">aşlığı taşıyan 

ikinci icısımda da genel merkez kuru -
lunun kimlerden ibaret olduğu ve va -
zifeleri anlatılmıştır. Uç üncü kısım iş 1 

ve çalışm1 kollarına aittir. Bu kısmın ı 
iş ve çalrşma kolları sunlardır: 

1 - Lenguistik - Etimoloji kolu 
2 - Gram.er - Sentaks kolu 
3 Lügat - Filoloji kolu 
4 - Terim kolu 
5 - Derleme kolu 
6 - Yayın kolu 
Dördüncü kısımda kurum merkez 

bürosunun idaresi altında çr.hşanlar 
tasrih edilmiştir. Kurumun dışarı ör
giitleri tüzüğün beşinci kısmını teşkil 
etmektedir. Altıncı kısım para işlerine 
ayrılmış ve yedinci kısımda :Kurulta
yın mesaisi şöyle anlatılmıştır: 

- "Türk dil kurultayı en az üç yıl
da bir, genel merkez kurulunun sc5c
ccği ..-..amanda ve yerde toplanır. Ku
rultayın toplanacağı yer ve zaman en 
az üç ay önce herkese bildirilir .. , 

Sikizinci kısımda 26 eylul günü dil 
bayramı günü olarak tesbit edilmiş ve 
ayrıca kurumun ilk kurulduğu gün o
lan 12 temmuz günü ile yeni Türk al
fabesinin kararlaştırdığı 30 ağustos 
gününde de kendisini kuran ve koru
yan Ulu Öndere saygı ve kutlamaları
nı sunacağı tebarüz ettirilmiştir. Do· 
kuzuncu kısım Tüzüğün yerine getiril
mesine aittir. 

Müteakiben Türk dil kurumu ça
lışma programı projesi kıraat edilmiş
tir. Bundan sonra örnegeler ve diler
geler komisyonlarının toplantısile büt 
çc komisyonunun raporları okunmuş 
ve aynen kabul edilmişlerdir. 

Genel merkea kurumun un 

seç:mı 
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VE 

H K 
Traş bıçoklurı. 

olmuştur 
14 Uncü madde genel merkez kuru

munun seçimi hakkında idi. Kuruın~n 
tabii başkanı Kültür Bakanı old~gu 
için genel sekreter, sayman ve uye 
intihapları müzakereye konmu17tur. Ne 
ticede genel sekreterliği İbrahim Nec
mi Dilmen, saymanlığa Besim Atalay 
ve üyeliklere de Ahmet Cevat Emre, 
Ali Canip Yöntem, Hasan Reşit Tan- • • e 

~~;t 1~~~~r::Th~:n ~1:J~f;~rııfr~im :m::mm:mm:1ııı... O K U L L A R G E Q ~ :::: :::::H!lli~ 
Bundan sonra Kültür Bakanı Saffet ::::-· .............. ~ ~ ""'111111 .:::::::: •• •· !~ 

Arıkan Kurultayın kaoandığını bildi- :m ~~ · .... (Şemsül•nekatip), fstanbulun en eski özel bir okuludur. Fasılasız yarım asırhk bir hayatı vardır."'1Vf.an- 1!~ 
ren şu nutku okumuıJtur: :m . . !~ 

KUi tur b akan mn nutk u :m zara, hava, ziya ve su cıhetıle talebe sıhhatı için eşs;z bir binad;r. Muadeleti mu saddaktır. Y11va, ilk, !~ 
• .. 1 . . m: orta sınıflara hergün kız, erkek, yatılı, yatısız talebe yazılır. fstiyenlere tarifname gönderilir. ~.: 
Kurultayın sayın uye crz. ::::·-····-----·- ····-···-···················· .. •••••• •• ~ · ·· K lt ········-·.-....···-·---································ Telefon · 4 2282 Beşiktaş· Yıldız :::::::::::::: !!!e!l:gi==:ac~::::::-r==·: .... Tam bır haf la suren uru ay ça- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . . . . :::::::::::::: =:.... .:.~ ...... :=:::::::.::=··· 

lışmaları, şıt anda, sona ermek iizere- blrı· 
dir. değerli kaynaklar, belgeler göstermcJ..-; dil kurultayının candan te§ekkürlerini nison Ross Taymis gazetesi muha 

Bu yuca ı;e hayırlı toplantnıı açar- 11.urdumuz ve kıtrırnıunı,H:: hakkın.da iyi iblağa Anadolu ajansının tavassutu ne demıştir ki : ~ 
ken "Yurdumuzda do{jmıya ba§lıyaıı hisler ve dilekler bildirmek; mensup rica olunur. ,, D"" ""k k ustejfl' 
yeni ve geııiş soysal ı·e ideal uyanı§ oldukları memleket ve miicsseselerden İstanbul, 31 (A.A.) _Üçüncü Türk - unyamn en yu se m ıı 
rııhmıım, baslıca, Türk Tarih teziyle, bize sevgi ve .~elam getirmek lıi.tfım- Dil kurultayı başkanlığından : ve türkoloğlarından bazılarını ~e.er 
Tiirk dili teÖrisindc mer1:r~len<liğini,, da bulunan sayın alimlerden profesör 24 ağustos 1936 da Dolmabahçe ihtisas :;abalarında bu derece salah1>1.~ 1,e "bıt u"""'t"ncu·· clı"l J·ıırıılı'mıı l·o.msımırn Anagnastopulos'a, 7Jrofesör Dr. Giese- sarayında açılan Ürlincu·· Tü"rk Dı"l Ku- 1 rla ;,-• • ., · ~ le münakaşaya çeken ve ona ,.( 
da Tilrk <lil te::ini, lJiUiin diinyaya ta- ye, Dr. Miatef/'e, Profe.~ör Dcnfason'a rultayı bir haftalık verimli bir çalış- ı ı• 
nıtmn1~ oldu{jumı,, arzetmiştim. profesör Bartaliniye, profesör Ok"'l.tbo- madan sonra 31 ağustos 1936 akşamı müsababede bulunan Atatürke kar~#' 

Filhalcika söz alaıı yerli ve yabancı ya, profesör Zayonçkovski'ye ve söz- sona ermiştir. pimiz '.iaşkınlıkla memzuç ha~fanlı 
sayın alimlerimiz; bıt -ı;G(fide Ç01\, de- Zerini arkadaşlarına btrakmış olan pro- K lt t•W• d"l k . ZI saklayamadık.,, 
~ ı· l "o·· D"l fcsör .:l!e-"çaninof'a 71rofcsör Bombaçı·- ur ayın seç ıgı ı urumu yenı 

!JCT ı tezler yaptı ar; une~ - 1 '' 'i: genel merkez kur ulu başkan Saffet / 
Türk teorisinin ana hatları -izah edildi. ye, profesör Had Gabidııllin'e candan Arıkan, genel sekreter İbrahim Nec- -------------___.-/ 
"Gilnc-"., 1n din 1·e medeniyet ba7mnııı tC§c1:1dirii bir borç bilirim. · D"l :s ~ı ı men, Sayman Besim Atalay ve 
dan ayna<iığı esaslı b-Uyilk rol, tebarilz Sayın konuklarımızın istedikleri gi- u~.e Ahmet Cevat Emre, Ali Canip Bir esrar kaçak çıB• 
ettirildi; bıt teoriye dayanılarak pan1-:- bi Tifrk Dil K1ırumumın kendileriyle Yontem, Hasan Reşit Tankut, İsmail 
ronik tts11lle Palcososyolojik telki7der çalışma birliği yapmaktan çok ba1ıti- Müştak Mayakon, Naim Onat ve Re- yakalandı .... s· 
yapıldı. Teorinin a>ıtropol-OjU. benliği yar olacağını da. Kıtrum ba§kam sı- fl'" 

biiyük bfr salahiyetle aydınlatıldı 1ıinc fatiyle arzederim. fetten mürekkep olarak kurulmuştur. aGlatada Yüksekkaldmmda 64 ıııJ eÔ 
bu teoriye dayanılarak terminoloji ör- Bu sıfatla .~urasım tel}(friiz ettir- Kurultay başkanlığı, bu bir hafta- rah evin bir odasında oturan Mehftl ,,..f-
nekleri verildi ve Grek dilhıdeld bazı nıck i.~tcrirn ki: Ttirk Dil Ktmınrn, ba- hk sıkı çalıı:ımada elbirilği gösteren _ 3ı1rıır 
1ıusıu;iyctler incelendi. Tiirkçe 1ıc A- zı mutaassip dilciler gibi, yalnız 1;ir bütün Kurultay üyelerile yabancı dil esrar kaçakçılığı yaptığı haber 
rapça k.arşılaştırm.alar ue faydalı ana- sahapa saplanıp kalmak; 1ıalmz koyıı bilginlerine ve Cumuriyet Halk parti- kendisi takip edilmiştir. et• 
liz tetkil:leri yap)ldı. Tiirkiııatçı olmak fikrinde değildir. ~ile Halkevleri ve Basın delegelerine Mehmet eve girince taşlıktan gf~vr 

Bu kadar zengin ve kıymetli mcv- Türl~ Dil J.:ıırıtm11,· ilmin ob;"cktif. ıçten teşekkürlerini b ildirir. k.. ye ı ken ipekli bir mendili bir oşe 11ıı' 
zulara, sayın koımklarımız da; çok ele- bit cıra/ esaslarına da!fanaral·:.. hahi- 1ngll1 z A il m 1 nl n mıştır. Mendı"l yerden alınıp sÇ1 ııı"' 
ğcrli tezler kattılar. kafi bulmak ve insaniyetçi olmak eme- ,. 

Prof. Jan Deni; 1ızım araştırnıala- lindc; azmindedir. ı' c Atafiirk'ii11 11tlr hayra O hğı paketler içinde 80 gram esrar bıl f 
rın mahsulii olan kuımctli tezilc biz ue ziya saçan rchpcrli{ji ile, lm hede- D ı b h d A .. k muş, müsadere edilmiştir, Mehıı1et 
l . 1 _; l d d T ·1 fı''ıe, cıı 1·ısa yolrlaıı vaı·acanı•ıa da ~·a- 0 ma a çe sarayın a tatur tara-< m.eııicileri çol\ fayua mı ır ı. arı ı , " ;J , " 

l l ·· ·· · •ıı";1 1·r. fından kabul olunmak şerefine mazhar kalanmıştır. ve <lil çalı~malarıııın c c c yurmncsı , ,, 
liizıımwı.a Profe.<ıör Tlilcr dö Baran- Sayın arkada.cılarım; olan fngili?: Dil bilginlerinden Sir De- :~ 
to>"ı 1 · tl" t · ·· ı 1)· ·~arct Kurııltayımı~, karı111ac"1iım .qu mı· .... ::::ıı: :1 • l>ı l\·ı.111nc ı ezı, .nuzc ır 1ı:'I 1.- .. .. ···············------··••••ı········-·••••••••:• .. ••••• .. •:• .. •••••••••••••••-.. ....... ----·~···· '::! oldıt. Prof. Nenıet'in :ı Tilrk lehÇelcri da sizleri saııgı ile scl<imlarken hepimiz :r ............ - .... ··-· ................................................ --·--·-- • 
tet7d.k edilmedikçe tam bir etimoloji tz,'Cıabcaity~üı"m;ı .:iirlciyc adına, bir ı.:ilekte bu- .~i. Okullar Güneşi Direktörlügv ündetl· 
yapılmıyacağı lıaklwıdal.:i sözleri; da-
vnımza 1/C1ti hir revnal.: 1·crdi. Snvurıt AtaWrk:\ Sen, o, c~siz 1.""rlığınla H ı - Okulumuza hergün gündüzlü ve yatılı kız ve erkek talebe ya:ıılıf· 
fılimler(<ıdına söz söııliyen Prnf. ;ı;<ı- GUncş gibi, başımızdan eksil.: olma! U 2 - İkmal imtihanları eyllılün ikisinden itibaren yapılacağından ikırıalt 
moiloviç; çok değerli miifn.elalariJıle * • • :: 
T. D. füırwmu adına .cıöz söu7i1ıcıı arka- !stanbul. 3l (AA .. _ Üçüncü Dil :: k;ılan tah!benin okula gelmeleri. .. ı j 
<laşlamnızın tr.zlcrini; l>a.~lm lıir 11ön- Kurultayı ba<"kanlığmdan: H 3 - 5 eyl(ılden 15 C!'lfıle kadc:.r ea!ci talebenin kayıtlannı yenilerrıt:lt~iı 
den, teyit etti. Dr. Kucrgıc orijinal tezi Üçüncü Türk Dil kurultayının top- ii 4 - Orta kısım için bir fransızca öğrümeni :ılrnacağınd3n şeraiti 11" ~ 
ile bi=im inkıl<ipçı lJir zihniyetle hal"e- l~nmasını kutlulama yolunda . yurt i-, ~i olanların okul idaresine müracaatları. Beşikta} Yıldız. Tel. 42282 •• ::) 
le.et ctme1de, ne kadar hal:lı olduğumıı- çınden ve dısmdan gelen ,.e ımzaları :: .............................. _ ...... --... ·-· .. -==-··--·· ....... , ....................... :::::::·· 
zu f1Österdi. bastırılarak Kurultaya dağıtılan bin·ı······-···· .. ·-···· ........... - ...... ___ -·-··· ....... _ ......... ·--··~-

Gerek bu tezelcre; gerekse bize ço"h· !erce hitufkar telgraf ve mektuplara 
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Son kürek yarışları münasebetile 

Sukutu hayal 
"ı'flemleketimizin tanmrmş yiiz· Ufukta bir iki sandalda birkaç genç 

~Şampiyonlarından, gazetemiz Ber- sıkı sıkı kürek atıyor. Kim kiminle yan-ı 
1
1t daimi muha.biri Suat Erler, tatili şıyor? Kimsenin haberi yok: Bir şeyler 

Yeçirnıek üzere bir ay için şehrimi?«' oluyor. Acaba klüp veya kürekçilerden 
Uelrn.işti. Son kürek yarışlarını gören birinin tanıdrğr olmadan sırf kürek yan 
Qrkcıdaşrmız, memlekette su sporkırt· şı seyretmek için kaç kişi gelmiş? .. 
llQ ka:rşı gösterilen alakasızlıktan duq. Grünanda yüz elli bin adam vardı, 
duğu tee-~süı-ü aaşğıki satırlan yaza. burada da yüz elli bulursan öp te başı-
r<r.k if.ade etmek istemiştir.,, na koy 1 

~ ~ ~ Hakem yerine çıkarak yarışları daha 
b Senelerdenberi Beykoz, Moda, Be- içinden ve diğer bir zaviyeden görmek 
ek, Ada ve Kızkulesinde yapılan kan kabildir.Burada da k.emafissabık ayni dert 
~ditn, girintili çıkıntılı kürek yarışları Jer baki; profesyonel sandalcı ve balık 
h Ctı.disine nihayet Sandıkburnunu inti- çı piyasası elan yüksek! Alinin külabı-
ap etmiş.... · m Veliye Velininkini Aliye giydirerek 

1
. Yalnız Sandıkbumu deyip geçmeme- amatörlüğü baltalamak, genç ve heves
i. Bu ı:ıemti meşhur tarihte değilse bile kar uzuvlart kırmak ve körletmek zihni-
tltı·azide çok mühim roller oynamıştır yeti hala berdevam. 
~ınuş erbabına bahşettiği fırsatları, Eski atalarımız at üzerinde spor ya-

Cnvai kahve ve gazinoları ile muhtelif par, cirit oynarmış, şimdiki nesil de 
~<lrnanlarda moda olan şarkılardan tu - kürek yarışlarında biribirine madik oy
~~ da meddah Sururi efendinin doldur namağa bakıyor. 
ugu plaklarda bile kendine yer bul -~ Kürek çekenierle baştaki bir iki baş-

ltıuştur. kan ve idarecinin de hüsnüniyeti olma-
k· l'ürk musiki ve mizahma mevzu teş- sa denizcilik federasyonu nam teşekkü-

Kavak 
Moda 

Büyük yüzme 
müsabakamız 
Gazetemiz tarafından tertip edL 

len ve 6 Eylül pazar günü yaprlaC3k 
olan Kavak - Moda arası yüzme mu
kavemet yarışı için bugüne kadar bi
ze kaydolan sporcuların adedi on ü
çü bulmuştur. Kaydin bitmesı için Ö· 

nümiizde daha iki gün bulunduğu~
dan, bu miktarm oh hayli kabaraca
ğını ummaktayız. 

Aşılması çok zor bir yolda yapı. 
lacak bu müşkül yarış için iki gün i
çinde bu kadar seveskarın ortaya çık. 
ması, müsabakamızı:. sporcutar ar:\
sında büyük bir alaka uyandırmış '>1-
duğunu isbat etmeKtedir. 

Müsabakamızın esaslarınr bu y:ı· 
zımızın altına ilave ederken, vazılan 
ların isim ve resimlt'rini bugünden itL 
haren birinci sayfada neşretmeye baş.. 
ladığımızı da ilave ederiz. 

U etmiş ve dertlilere deva, erbaı zevke !ün kapısma bir "Hüvelbaki,. levhası as 
'afa vermiş bu maruf ve dilber semtin maktan başka çare kalmıyacak. En baş 
llihayet günün birinde de yirminci asrm ta denizcilik heyeti başkanı Bay Kadri 
8~C>r namile ortaya attığı bir nevi kör- Nuri olmak üzere bütün heyet azasının 
~~ğüşüne sahne oluşuna hiç şaşmama- mesaisi meşkttrdür. Kendilerine düşen \füsabaka esasları şunlardır: 

payı layık olduğundan fazlasile başar - 1 - Türk spor kurumu su sporlan 
let~iem b~zdarmm iddia ettiği gibi, at- mağa çalıştıkları aşikardır. Son derece federasyonu ile İstanbul su sporları a-
ızmc bır tarlanm, deniz yarışlarma alakasızlık ve yoksuzluk içinde göster- janlxğmdan himaye ve kontrolü altında 

da denizin kifayet edeceği naza~iyesine dikleri eneıji hakikaten takdire şayan - yapılacak olan bu müsabakaya amatör 
bakıhrsa, burası da neden bir yarış yeri dır. 50 lira tahsisat ile tertip edilen ya· olmak ~artile, her sporcu başka hiç 
Olınasinl .. Ha Ada ha Moda hepsi bir! nş bundan daha iyi idare edilemez. bir şarta tabi olmadan girebilecektir. 
ll'akat Sandıkburnunun Adadan da, Mo- Dünyar..m en değerli spor organizatör - 2 - 6 eylfıl pazar sabahı saat 7 de 
~adan da, Beykozdan da üstün meziyet· leri de gelse bu işte izharı aczeder. köprüden kalkacan vasıtalar, müsabık-
ı..Cti var. Esasen insanı da kendisine cez Dünyanın en nezih, en zevkli ve en ve hakemleri alarak yarışın başlıya-
uettiren bunlardır. · k · 'l' değerli spor hareketi olan su sporlarını cağı Rumelikavağı vapur ıs elesıne 

asavvur edin! Binbir kazık üstüne böyle mi karşılamalıyız? Kiele bir hayli götürecektir. 
Ot~rtulınuş biri alçak biri yüksek biri s 8 45 d ·· ·· ··ı h k t , - yelkenci göndereceğimize, orada mera- 3 - aat , e yuzucu ere are e 
t~ga ;meyilli biri sola çökmüş biribirine kip tetı'Unl içı+ı para sarf~deceğimize iki emri verilecek ve her müsabıkın ya
~ç· benzemiyen muazzam, muntazam, kürek yarrşı için tahsisat ayırmış, hiç nında bir kayık olduğu halde, yüzücü-

tıf, zarif ve radyo cihazını havi gazi-
!\ ı olmazsa deniz üstüne dört tarafı çevril- ler, müsabaka başhakeminin hareket 
d~ a~. Birinde Münir Nureddinin, De - miş yüzme havuzu yaparak bu sporu emrinden evvel sporcuların tarif ede
b· e endi merhumun ağır bestelerinden deniz hamamlarından kurtarmış olsay- ceği rotayı takip ederek Modaya yol-
11'ini terennüm eden plağı, yanındaki ]anacaktır. 
~ · dık fena nr ederdik? 
,.,azınoda Cennet hanımın "Gel güzelim . d'" "D t -1 t a k 4 - Başhakem, doktor ve kaAti'bı" '- Meşh· - ur: er ag a ır, ş 
.a.ınlrcaya,, şarkısile ses müsabakası 'ta söyletir,. " lcr. Beni de ağlatan karşı- taşıyacak olan motörler, yüzücüleri 
r. Pıyor. Daha öbür tarafta Bayan Sa- f d d · ıy laştığımrz c; lfıkasızhk ve söyleten de takip eden kayıkların etra m a aıma 

l enin en yeni okuduğu plağı hepsine k .l. , dolaşacaklardır. a memleket ve spor aş ıu.ır · 
( § çıkararak bastırıyor. Neticede bizim Suat Erler 5 _Her yüzücünün yanmda gidecek 
~b~ muhliliti~rn b~ukb~ mu~hl----------------~---------------

"eya beste muhteliti ortaya çıkıyor. 
., lieın musiki, hem spor. ikisi de neşe 
c sıhltatin eseri. Bir taşla iki kuş bu

:a derler. Zaten beni de mesteden bu ol 
ll. 'l oksa maksadım ne Aliye taş at
~k, ne Veliye baş eğmek, iki hafta ev· 
kel Yaşadığım bir muhitle ufak bir mu· 
ilYese yapmaktır. 

b··İki hafta evvel dedim. iki hafta evvel 
ll~tün dünyayı yerinden oynatan, Berli· 

0~ bir milyon iki yüz bin adam çeken 

01
11lıpiyatlarrn kürek yarışlarına sahne 

S aı:ı. meşhur Grünanda idim. Bugün de 
iltldıkburnundayım ... 

t Orada suyun üzerine inşa edilmiş be
~tı.d:uı sonsuz ve muazzam tribünler 
Ctınde sayısız insanlar bulunuyordu. 
~ 'aurada da gene kazıklar üzerine ku
\> llıuş kahvelerde kalabalık mevcut, 
d alnız oradakiler dünyanın bir ucun -
'tl\a~ kalkarak sırf kürek yarışlarını gör
lll ege gelmiş, buradakiler ise şöyle Mar
l'h~:aya karşı şu fanide bir iki tane çak
··«1ga! 

S "-llahüalem o da spor, bu da spor. 
t Por kelimesinin Hlgatçe manası eğlen
'! c değil ıni ya? ister gülün, ister ağla
d~~· telakki meselesi; biri meze atıyor, 
ıgerj kürek 1 
'au .. 

ir· ışın dış tarafı ... Bir de yanşlann 
ılrıe . . . \> gırın. ışte fecaat burada başlıyor .. 
~atış var mı? Kim yarışıyor? Nerede? 
b;t~elden söylemiş olmasalar insanın ha 

1 <>lnuyacak. 
se Vah zavallı spor! Memleketten iki 
sa~cye Yakın bir zaman ayrıldım, her 
se ada attığımız hatveleri sporda da 
~i~Trıek, görmek istedim. Heyhat! Es
İletıarnaın, eski tas, eski nalın, eski tarz. 
"~l ernek şöyle dursun kürek ya
~da bir hayli tedenni var. Ne 

sanılan lspanyol boksör Öldiirüldiiğü 

Paolino keyfediyor! 

Dünkü merasımde Ahmet ve Yaşann başına çelenk takdırkıen 

Güreşçiler için 
yapılan merasim 
lntizamsızhk içinde geçti 

Beyoğlu Halkevi tarafından olim. 
piyattan dönen güreşçiler şerefine 

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

Stadda ekseriyeti kadın ve çocul: 
olma!c üzere bir hayli kalabahk top. 
lanmıştı. Saat dörtte muhakkak baş· 
lryacağı ilan odilen törene müzikamn 
geç kaldığı ilan ed;lmek suretiyle aıı· 

cak beşe doğru başlanabildi. 
Evvela soyunma odalarının mer 

divenlerinden inen b!r atlet stadyorı;. 
da koşarak bir tur yaptıktan son r '.\ 

ortaya geldi, koltuğundaki bohça)"! 
bir zata verdi; o ela yanındakine. Bıı 
üçüncü zat ta bir diğerine devreWk 
ten sonra bohça nihayet masanın Ü'\. 

tüne konuldu ve aı;ıldı. 
Toprak getirileceği ilan edilmi~ 

olduğu için herkesin bohçada toprak 
bulunduğunu sanarak toprağın boh 
çalanmasına bir türlü akıl crdiremP.. 

olan kayıklarda birer de hakem 
bulunacak ve sporcuların kat'iyyen ka
yıklara tutunmamasma dikkat etmekle 
mükelld 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 fenalık gelenler ise evvela 
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 bulacaktır. 

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

9 - Müsabakamıza iştirak etmek 
isti yen müsabıklar, 3 eylfıl tarihine ka
dar herı;ün saat 9 dan 17 ye kadar 
gazetemiz spor servisine müracaatla 
kaydolmahdırlar. Yüzücülerimiz ka
yıtların yaptırırken, gazetede neşre
dilmek üzere bize bir de resimlerini ve
receklerdir. 

Genç bir sporcuyu 
kaybettik 

İstanbul lisesi son 
smıf talebelerin • 
den ve genç spor -
cularımızdan Ni • 
hat kısa bir has . 
tahktan sonra ve _ 
fat etmiştir. 

Dürüst etvarı 

ve sportmen ru -
hiyle tanıdıkları 

aras:nda çok se -
vilen Nihadın hu 
ölümü büyük bir ziyadir. Kederdidı.> 

ailesine ve onu çok ;;.even arkadaşh n . 
na taziyetlerirnizi ı;;unarız. 

resmi gördük. Paolinonun öldürüldüğü 

haberini tekzip eden mes1ektaşlarımız 

son bir kaç gün içinde açr!t ~öz bir fotoğ 
rafçmın, herkesin öldürülC:i..i~ünü sandrğt 

bir sırada, oduncu bol:sör ·Jİr kafe taraca 

mişJerdi. Nihayet bu da öğrenilt.li. 

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

Bundan sonra önde Kasımpa~a 

klübü güreşçileri olduğu halde Be!.'. 
linden dönmüş olan pehli,·anlarrmı.ı 

alkışlar arasında ortaya geldiler ve 
ringin kenarında dizildiler. 

Bu arada beş altı atletin genP. 
merdivenlerden inip stadı dolaştıkları 
görüldü. Bu sefer bu gençlerin getir
dikleri topraktı. Bunu Beyoğlu H:ı.l. 
kevinden bir zatın · radyo ile ilan et. 
mesi herkesin mernkmı teskin etmiş 
oldu. 

Getirilen toprak Yaşara, fidanı 

büyütülmek üzere verildikten sonra 
güreş takımının halka takdim meı·rt
simi başladı. Halkevi reisi Haşim Re
fet sporcularımızın büyük muvaffa. 
kiyeti hakkında bir nutuk söyledi . bu
nu İstanbul güreş -ıjanı lsmait Saffe
tin teşekkür sözleri takip etti. 

Bunlar da bit~ikten sonra Beyoğ
lu Halk Partisi namına avukat Me
ki Hikmet bütün güreşçilere madalya
ları taktL 

Madalyalar takılırken H::ı.!kevirı. 

den bir zat radyo ile güreşçileri hi
rer birer çağırıyor ve Bay Meki ile 
madalyasını vedyordu. Bu sırada 

radyoda güreşçilerimizden Yaşara 

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

Bizim bildiğim•z Mersinli Ahm:.-t 
79 kilo serbest gür'i'Ş dünya üçünrü:'Ü, 
Yaşar da 61 kilo ve yalnız greko ro. 
men güreş birincisidir. 

Bunlar ufak gib! görünen. fakat 
bu işten anlıyanlarca çok büyük ha
talardı. Nitekim radyodan bu sözleri 
işitenleı· bir hayli güldüler de ... 

Beyoğlu Halk~'~ hiç olmaı.sa rad. 
yoda ısöz söyliyecek zatı biraz <ıpordun 
anlıyHn arkadaşla-dan seçmiş olsar
dı, çok daha iyi oluröu. 

l\fadalyalar d:ığıtı!dıktan sonra 
da Mersinli Ahmet ve ~a~ar için dire. 
ğe üçüncülük ve birincilik bayrakları 
çekildi ve genç bir kız tarafından ev
vela Mersinlinin kışına konulan <'C
lenk, cndan alınıp Yaşara f!.'İydirildi. 

Beş on dakika ara \"er!ldikten 
sonra güreşlere başlandı. 

Bü tiin karşılaşmalar göster!ş ,.e 
idman müsabakalarıydı. Eneltt :l6 
kilodan Galatasaravlı Ahmet!~ Kasrın 

paşa:r Ahmet karşılaştılar. 
Bunları 61 kilo ~.ampiyoııu Yaşar

la 56 kilotfan Ken:ın takip etti. 
Bu idman çok gf 7e) oldu, şampi. 

yona karşı hem de kiloca çok farklı 
olan Kenan büyük bir mın1affakiyet~~ 

güreşti, Ya~rı bir hayli mü~kül va
ziyetlere bile soktu. Yelhasıl Kenan 
fevkalftde bir güreş yaptı. Kenandan 
sonra Yaşar, Kasır.ıpaşalı Talip ite 
de karşılaştı. 

66 kilo sadık ı:e 72 kilo Ankaralı 
Hüseyinin gösteı-i '3 rr=i~abaka-< ı da gU_ 
zeldi. 72 kilodaki Nuri ile l\lerc:ıin!i 

Ahmcdin yaptıkları ~erhest güreş id· 
manı çok zevkli oldu. Halk güreşçile. 
ri uzun. uzun alluşl::,dr. 

Son idman da Adnan ilf' l1: •münteha, ne seyirci, ne satıcı 
<loı skiden sandalla üzümcü, peynirci tsyan esnasında Ispanyoiların odun 
~iltı.~trdı. O dahi kalmamış. A~ gittinse cu namile meşhur boksörü Paolinonun 

ve bu javianm doğru olmad !;mı telgraf 
1 
smda keyfederken aydıf -c:;rıini , sayfa

havadisi oiarak yazmıştık. Son po:ıta ile !arına geçir iyor ve tekziplerini böylece 

gene 
Nuri n raf'mda :rapıld1ktan son:3 me
rasime ni!ıayet verildi. 

ınJ öldürüldüğü hakkında bir ~ayia çıkmı~ gelen Avrupa gazetelerinde Yukariki akt'ileştiriyorlar. O. JJ. K. 
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Vabaaeı atJım.- yaptıtı bu harlkallde Habralanm anlatan : EFDA'L TALl.T -164-

ne a bir ande ortabtı General H a rln gton mutlaka be 
ermakan ık etti • • b 1 1 

DM!mıbatatıı~ yeti- fabtbukJbcv•mızraklal'omıcltJrm. görrrek ıstıyorsa, o ura ya ge s 
llP ele lwl•~ı Ajldlai l&lnce ta.. ler arumdln ..,.,ıan bir el slb1 boJ UsllncU olarak nld bir valinin Caial pı •iasmı yaka11ndan tutarak aert bir iinis ,.tıfmiyormut cibi yaptıi""' 
111111 Ye &ftll c*bll bdlr: boJ lre1ecek, u ilertde de 6lmtlf ola- oilundald konalına cfUik. tncllizler bu aealc: uypaızhldar nedir? S~e bu 

- Ba ~llrtama ta kencHaidir. rak JIN yıkacaktı. herifi. nMJDleket ahvali nüüyeaini iyi - Bana bak, timdi efendinin yanına hareketinizin caauıu mutlaka 
(Jeoenlenle Bqdat ....-.ın na.mu- Jleldıt muhafmlan bunu gayet lyl bilir diye bOtOn mütareke senelerinde git. c.jim. 
8llDll bir~ ettlll glbl uraya IOku biliyorlardı. Kaç defa aynı 18yi yap- himaye etmitJerdi. Bu herifin kapısına Cevap •erdi: Herife bir tokat bıdirecciünJıert't 
ı.rat ortaJığı alttllt ~t:ıı ve ölil, diri llllllarcb 1 ceiclilimiz aman uat üç olmuttaı BU- - Gideına:r lilt olacü. A111 kütah keadlıf ·• 
kim eline geçif1f, saraya teslim ederse . .A:ykfl~ da bunu ve mukadder _te.h- yük kapıyı çaldım. Devui biııa ölü pbi - Niçin? - .Eter. Gellcral ffariıı&to~. 
kendisine bl1ynk mUkif at vaadedilen lık~ bir anda eezclt. Kafumda fikır- inik. Tekrar ve daha kunetıe çaldım. - Hasta dedim ya. dan ım mısafir olarak ahp eot . 
adamdır. lir ıımaeklerle yal'Jfll'C8.llD& bir hızla Bir müclclet IOIU'a konajuı yamııdaki - Ağa mılUl ne karın afnaısuı. B~ memur edilmemif oluydJm. lilf 

Am di,.._atl' , ..... l · i · -ıu.-ı aktı. ı.u..ilk upa• .. •1.1. Ye herifin valilik u- .nbi martanllan bırak. Botu bofuna hakareti:ı heaabmı pdi 10ranlıoJ. an- 1 0 
....... çın çuı uuu.c- Bir anda elindeki k1lıcı ~ne doğru ·~ ~ . . ·- A ı1 be • .ır. .... 

madiyen dua eiuyarak Uurine hücum . manmdan kalma ihtıyar kapıaptı bqı- vakit kaybediyoruz. Sen ıit efendine - • n 11.ıe aoraca...-
edin! m\i}en tuttu. Ve atının boynuna yata- m uutarak baktı. Sobim feneri bizi aöyle. General Haringtoa timdi keadiai- Beııi:D uvap vermeme lüum 
•~- ' ra~ne cloiru '•adı. tamamea aydınlatıyordu. Ap, tnıiliz ni Krokerde bekliyor ve mutlaka celaıe dı. Yilnek ıeale münakapmmD ~.1.e ~ •nm ~.ilk ~~Je. Bu etmac!a askerlerin 6ntlne varm11- uked ellMeleri · · ild kiti 1ariince • yukarı 'Jir knca oldupnu aolay,. 

ri bıle kendisine tesır ettı. Gerilıyor. tı. Atmı evveli bafif~ sağa aldı. Bu . IJ)'DUf ... ._ Ef d=-=-=- ıfni ıatiyor. benim ie fena halde kucb..._• 
T H•...a' ha dl ı.;;.,ıtı ı Bu k~ük lcapıdaa. ıokap ~- en ,........ - Ben ei4er MJylerlm ama, ıelecell- ..-

gen ı.yor. 9U:-U• y f "V• er• auretle .ol tanftuı uabluı kılıç ve baciliılerle çok iyi dost olclujunu bili - ni hiç zannetmem. den çam yannuı tnpliz çavu1u 
Wirı, b~ ee;tanı ge~rtmek hem ıiu- muraklann ke.ndiıioe dejmulııin önü- yordu. Bizi._'"'"' ... aı"'•eti 1,_111i• h'1ifin kollarma auldı, tnıfUKe: 
bUyUk b h -4 bU••"k bir ... ~ -,-- -. ~ - Gelmezte biz de ona eke hareket . ır sevap, em e ., u Dil aldı. Tam bu ~ -a taraftan ve clıpn çıJanııu. EllCrini oiutturarak - Haydi efendim. haydi efendi81 
mllklfat kazandıracaktır. arka arkaya yere yıldınm clütüyor- biA yaklqtı: ederiz. yerek .ulamı Adeta zorla otomobJJe 

Haydi bakalım Bi11Dillah... . .. ll1UI gibi bir pJartı duyuldu. - Bir .., mt iltiyonwım efen.elim. Upk gene kayboldu. Blz Çıw1 Rayt tilrdil. Or~ da yan brıa 
AykAt &rlrMina doiru sen bır goz Ayki).t sağ taraftaki kılıç ve mıs- _ Beyefendiyi &6naek iatiyoru.ı. la kaldmmlan ıfJIDlıyoruz. Çok ces - ederek bu matçı mendeburu 

attı. Vezir Mlleyyededd,iıı görilQmiyor- rakJan <>rakJa bife1> sfbi blçmif ve _ Efendi buretleri uykuda. meden !rapıda &iSründil: bozması t-tomobilimize bindirdik. 
clu. Demek ki artık kaç~, izini kay- dofraırultı. Her Uü tvaftan küfürler Bu uykuda ıebertilmeie llyık herif - Efendin nerede ayol? ICADIN TELL.AU '"'N 4. ME 
bettirmiştL " · aavrulur, bljnlıp çabılırkelı at 'bir ter ııle beni artık utmuıtı. Herife aert - Gelmiyor. HERiF 

Artık 1erbe8fçe hareket edebilirdi: hamlede BaidadJn kapıelltdan fırlaya- bir uele dedim ki: - Gelmiyor mu? 
Atma mahmuzlldı. At pha blktı. nk dolu dlzcla dllU1 larlua cıktı. Glt, eftlMlini u1andır. Bir bıciliz - Evet. 

Saf ard ayağı ilserih4e blr yanm daire Ayk6tım aı+eenadan kapmm &ıünde tercBmam • tilr tncWs polill ıeneral - Selxp? 
çizdik~ bir ok pbi ileri atıldı bel altı ..m,. lln:a bir lrapealık Harington tarafmdan ıiDderiJmltler. Si - Hasta 1 
Alekrl'.er peeinden kQJIU)'Wlarck. oldu. Yabana 1ıılatebiin yapbiı llart- si mutlaka ıörmek istiyorlar de cıni? - Canım. ıeneral kendillnl bekliyor, 

taylemedin mi? Aykat l&§ll'bcı bir: ~ yaptı. kuWe mwvra onları W'Mlllieftlr- Ala efendi içeri lirdi- Bee lraıtı kal- edim. 
Doğru gid~ yerde birdenbire dar mil, aptala çevtrmlftl. J'akat bu Pf- dırandlft konalsn ~ tetkik e- : ::~edi? 
Wr sokağa -.ptı. Vft kapmm önünde kmlıklan uzun drmedl. Z.11en bu•- cllyonlum. Upk her kata çıbrken mer _ Ejcr General Harlncton mutlaka 
ki büyük meydana ~~- rada Petfnden plen dokuz atlı da b- dlftll " IOfaJann elektrlklerinl ,akı· beni 1C:Srmek iltiyorsa, o buraya ıetıin 

Btrar; IODl'8. kapmm önilndeki bUyGk pmm 60nM vU'llllfb. Bunlar h~ vakit ycdu. Mihayet orta katta durdu. bir d..U.. 
meydana ~ bulunuyordu. i'ec;frmeden dıp.n futaddar. Banlarm odaya zlrdL BU Pftlf Jta)'tla bpmm Gayri ihtiyar! alnından: 

Kale ka~~ önilnft beDd yirmi ubmıdan en lyt alftl'l ve .u&hf(>r lalncle beldiyorduk. Vakit ıesdkçe - Vay küstah herifi 1lfı ftrlaclı. U-
ukerWIKıde Ja.IÇLlr, mızntda'rla ..,,ıan cl6rt atlı c1aha ll..- oı.. atta- 1ren4l kencllmke: pk terı terı yimbne balayordu. Artık 
lrapa~~ı. Aytet tki na atlayarak ~ fırtacldar. - Adam p,mtyor, ha timdi ctllr. ubrım ~kenmfftl. l{ınla herifin ,.b-
ölUm )'q)ı\\-ttp}da ~ m11~ 4fillln"I Ucsuz, bucakmz pnlf kırlarda bat ıetcli, gelecek, diye töylenlforclu. ama yapııtım, biıtUıı bwtdmle ana • dil,.. Oa _,.. ...... efendi sıı- .raklıo~: 
GerJ.JJ~ , ~l/.r.e "a~a~ e · ısqoaıaırctn nızumu 

J6z ma~vo'Tma demekti. t'\iokil esa- tfait'blrUVa'ktt ğ'~Uırten Sbnra /;r·kflt - Efendl batetft'rilhtMir; mi yann yok. ltğer efendin olacaklierif, bet deki 
:J>lsülw·Ma ~~~~m.; yavq yavq sağ omuzunda bit mzlıma sabü kabul edecekler dedL kaya kadar aptıya ımnenc f*1 yamm-
~21;: mmeoın iD1üıU ~lhttt '.Ne &!t olla tOlu mtıtldf Bu IUllbıÇ "5.ıter kal'fllJncla silmek ctakt tngttü potfeile yukan sı'bm Odu 

70ktu. Binaenaleyh yegine kurtulUŞ Ç&rplflll& geçirmlı, adaleleri, mafsal- m1 allamak mı llzım celdtlinde blr zorla apfı indireceğim Ye gattkecettm-
70ıu açık olan kapıdan dıpnya fırla- lan !yiden iyiye zedelenmişti. AykOt müddet mütereddit kaldım. Fakat eler- Upk boynunu bükerek yUzUtne be -
mak, ve kırlara açdabilmektl. Buıuuı söylendi: bel ceYabı yaP1ftirdnn: Jayor, Adeta yalvanr clbi: 
Jcin de bir kJbç ve mızraktaıı kale ha- - Bu vuiyette böyle kolla bu kö- - EfendJnlr, eter yanıı sabah ı&rtı- - Canım bu yaptıiınu dolnı muı 
lind~ bulunan yirmi a.tkeri qmq Ja- peklerle çarpıpm•m, beııl Jıaklarlar. 1Wecek bir it oluycb bfSyle ıeceyarıtm diye ıö1leniyord\l. 
IDDdı. Ykaatp=~~ tekiY b~aktırat .a: !'ora-_ dal\ 10n:a buraya. ıe~~ie llJum ohm- Benim baiıra bapra aö~ec!lilmk a8daz-

lll'NNlı wm wa., ,.calnu dU.Oncrnıyorw. leri yukarı katta pcnccrerun ar atn 
Ne :tapmalı? gun. Şimdiden yavq J&Yll keaiJdljbıi Upk w. bu taraf1anıWa delildi. 01 bizi dinliyen vali tarafından duyulduğu 
AykOt fimtefı ~bi bir hızla karar lad .. hı...a-.aı .- ı.ı,....t- L b" ve yavq 111'" ~yorum. .reııdiiinl ,.tıyordu: uıMakkaktı. Gepe Ol'& ., .. uu-ece. ar 

ftl'di. Ve ma!fntır.J&l aıibm ""hnima ~ba kaçabilecek miyim? FCer _ Bf•clfllılsl Arsullnms ne oluna telle: 
batırarak~ 1er1Jeit bıraktı. önüme bir yardımcı çıkmama gallba oı.un, yann ittediiinld yaparak ılz - Haydi vakit ıcçirmet Biz onun ıe-

Şimdi at bir~ JilZfle ytrml u- buna imkiıı yok. TU Allah miiltahak· cloedarmı meamun ba'llgvaı- da nat J1met1 için ıeldik. Hlll bbe mupm&t 
bn Wnı JalluyOrtla. A1m. MJleı deli- kim venin! ...,....._, pbnyonunu • .Alll bu doiru am1 
• bir ilttratı.·~ b.pm,~ &ıtln4e AtWar gitgide Aykflta yetifiyorlar, Aa11i aa ı.qa1m1 mçflllllltl. Btt na- Upk dlrdUacE defa olaralı: kayboldu. 
hlunan uk.ıtl~ Orktlttö. GaJrf lh- Aradaki meeafeyi kapatıyorlardı. Bu- .ı wlaBs ettlllal. ....ı bir memlüet On daldka IODl8 wall bonntuaa si)in -
tlyan yan ~a ~kil!filer. Ve atlıya nu kendileri de aııladıkı.nıadan aiD- Mlf•llNle ._.. ......... ba...ıa.. 1* mit bir halde apsda ılrllndO. Hiddet 
Yol verd ler. Ya~ hep.si klhç ve mız- lanndan sevinç naralan çıkıyor, pis tldl ıkndslr ba ...-. ,..,.,...._. tqpuldanm •l""P'· luratmdan ..... 
raldan ileri M,frU uzatmql&nh. pis, kaba kaba bairJ11YOrlantı. da ...,. 11at itte moe selen iki me- brapup oıu,onta. Kaim lal t1tr1,_.1ı: 
At bu labçtarın arasından geçecekti. (O..,... ""') _,.. utJlcle Wnr rlclCI ., ıta. ._. - o..,._ ilerimi rüatm etti-

Bunlar bir ıey detfJ. aaıl ıu 
c!ahillye nazın Mehmet Aıtnln 01111 
milin yaptılı rezaleti hayatım mil 
ce unutamam. Ben bu heriflerden 
ımı topiayınca Xrokere dandUm. 
n yerteıtırme.Jde m~tıul llren ba 
~~ ·• vıı....,i'i ııtrnab f.!<Sndercfiın· 

mD, Kr;>kcre Sik sık geıtr pcterdL 
vuı Raytı da iyi tamrch. 

Bir Nlt IODI'& Rayt çıka1eW. 
ıtrmiı, on.da ayakta durmuı m 
diyen cUUlyordu: 

- Klmil beyi getirdin mi? 
- Getirdim. 
- Yaıbnya çıkardım. Dilcrl 

bulwıdııp salonda oturuyor. 

llM1I. dat ..mi lelWllDI. klnQ oealdanaı y1 anlattın. ı_~ mtlklfat olarak 
mm ..,,_ .-- llllrllldemll9 .,., raa onllldu peerbn ........, .. tm-ı Aferin Durmut bana 4oedolra 1s 

- Cüak Cll"* psellm • llllNWif brhaadlll ldeta. lllalrlmdt· I den ana mtılaade ediyorum. 
Kl4m alddla alJrdı.; lleUn mtler- • ,...._ IU'llof Pbl oldalwm, doktorun nmı utnıa, rahat ra!ıat nam~ 

- Yaım akiaıa. 1 - Beyim ih ! se,hlı bqıinı pleıı-
- Peki! ~ ffpm& UllJ ıneram Jer. 
an~. Ne eli~. ~ı -Ne oldu? 
pek 88YDlJftl. ~llabDD 4llalıım De )'&- - Jkhanız burac!a mı? 
pacaimı- .1 - Bayır. 

- Oruı senin itin. herhalde IÖlllD- - 8lzde doktorsunuz deill mi? 
de dur, 10nn-PA1ııt olunun. - lhet, huta mı var? 

Bu son IÖZ Uzer!ne çıkıp sittL AJ'ka- - Karun.. zavallı yavrucuk.. Fena 
smdan Durmuş kendi kendine .aylen- ~fena! .• Ben b!ldim, dUıı babuuza 
di: söyledim •• o haWe iken o kadar hele

- Bu adam neden bıiradali ilttlfi eana tabammUI edebilir mi? Ah 1 hep 
ml isliyor. ~ itin iÇlnde blr it var. kıbüat babuırda . Çoetıjumun da 
Bunu mutlakülliınahypn. annminin de lratlli olaealr! 

Kethı. berabalı er)ıenden bialldet- - Hutahk ne? 
le * j ' li ~· Yine çıkmak 1 - Qebe, IOD gUnleri.. Bayıldı .. Kfı.n. 
O... hU1rtan1rkea kopn.k 'blr ada· ı <li de 61ilyor ÇOCUk da! 
mm ııeldlfhd g6rcllL Ba DIİl'BlUffU Delikanlı biran tereddüt etmedi, .... 
~damcatız helecan içinde baPdı: men !Geri koftu, GQtumı aldı ve ada-

...... ..,. ..... clolru • ı buma Jmrtiardllmı.. j ııı! 
lam amttül,.U. aetteNadl, J'atı. - Ba peDbe ev dedttln ne tlnllar- - Merak etme beyim. Nam 
_.., tOaak da 111 .um kart111dalar. da! • leke gelmez ama burada nuıl 
.,... lol Wru lllktn baJdütaa ~, Herif tarif etti. lletlala bllll 11op- Babanız ne der? 
,_. doldor, lüil'D'" ...- IWUI ladl. .. QıW beyin --991Jdl. W. - Orunu dUfibıme, babam_. 
!'..,_ ....,lr llt.edl: dlyeala feWretlerinlD llhl4I olu JW! kunmıyacaktır. Buna emin oı. ıd 

- ..,,._ bqı o kadar •fmiet- - Onda Jıtreç oelkluı olclalmu fiııe bak! 
tudm, llm4I nlJe oma bllllaıtll ._ babam mı IBJledl 1 Durmut cteUkanJmm anaıaı~ 
ı..,._r • ,.._. a.lblJlr! _Tamam! o lfln bOe ~de- Jerine anJdı, hem ağbyor, 1ıeaı 

-Ke JaPUlk, bla pldl. illa~ jUdl. Benim aklana pldf. Qllaldl n- yordu: 
Jlllb •tip ptmmıl lltedll ....,. bayii bir ftbya tült olmat- - Allah razı olsun beyim, d 

- ....,, tum. Bema IOl'dum. ~Um- durıdukça dur. Hayatmu, karPlll 
- Bllmml! dufuni ifbl de çıktı. Tam .,. 1'!*' tardm Umtı )'ilsil g&ome. 
- llerlıalde mWılm bir fe1 olacak. koca koca ocaklar vardı. ıı.tbı. )'alDll kalmca usun .-.: 
- ._ de 6J1e dtlfUndUm. 'O'ltellk DeHbnllnm renıt uçmlllla. '8IW ...... Acaba haJdkaten b&bMI 

dDJıklm atm almalı bile teklif etti. t 'böyle bir yanlıfhp ~ kdl1Nuı 11111 mıydı? Demek kldm W.PI".' 
- Oartp aıey! gittl)'le ısrllthlt bir feWıettl. ~ O halde ini laatayı tuhlh etmek 
- Meleleyt kanma anlatmca fena J ~· Acaba ba.buJ 'bu.ek mi 1lata dJ. DunnUIUD 1öm1ertDe 

blldl -.idi. O buraya p141flmlm 14lenıtjtt ! Neye bu 1111111 lttlrmlJar- rec ocaklarmm peabe eve •lllr 
pek ll9bmdft1. DllftU bayıldı. Ote.lnt dU, 'De)'e llürnıutUD klJdt bMıim 18- tUderini babuı ~ N ... 
11111,......! temı~ 8qi _..,,._ Jlbl •-1 JOI' da ~ .. crkU'DWD!fb. 

- 8u babamı nud tamdıtnıı baD& )'Ordu. BalHıdeld talla"9Jll a&ım Dur da bu noktayı learet etmiımtpil 
1* aalatana. ama ontatu Pbl .eyJe. mpt ~ IGldut tereddüt ettL Bu iti kurcalldllS 

Dmmat. hlka,.,t bir bir nakle bae- - Bir tr1 mt oWa 1'eJ1m, hutalan- dirde ya babuı JmbebıW 
Iadı. Nuıl a; kaldJfını, lurmlık i~n dm mı? Cocuklu{;andınberi h&rmet 
penbt en ch'dfiinl, PO ftkft dotto- - Yok. Yok ~ W... ~. -1,,.,,_ 
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. ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜGÜ 

bnnnıroeır . Satınalma Komisyonu İlanları 

ıstaobuı Delterdarhğındao: 

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

Lira Kr. 

't~t'l!i"ya kadınları dünyanın en 

ekte!· kadınları olduklarını iddıa et- 7 Eylül 936 gününde kapa! ; zarfla satın alın:\cağı 20 - 22 -
Oca bi1;1e:·h~uhn~abr. lüzun:u anında 24 - 26 Temmuz 936 günlerinde ilan edilmiş buunlan 350 ton elck-

,.,e rı ıç ır erkege muhtaç . A A • 

ıllıaksızın idare edebileceklerini söv- trolıt bakır, 150 t:on hususı plat:nen saç, 10 ton fosforlu bakır ve 

Feriköy 
iki dükkanın 24, 75 576 hissesi: 116 
Birinci kısım Eşref efendi sokağı eski 
24 5 sayılı arsanın tamamı: 600 25 

Kadıköy 

Beyazit 

Caferağa Moda caddesi eski 39 yeni 23 
sayılı arsanın 7 36 payı: 1500 
Mahallesi Küpçüler çıkmazı yeni 5 sayı-

~ektedirler. · 100 ton elektrolit tutya hakkındaki ilan hükümsüzdür. (718) 
a. alıanıakta olan 3.000.000 A vustur-

lı arsanın tamamı: 362 50 
Sancakdar Hayrettin mahallesi Demirci 

~run 1.000.000 ı kadındır. Son zaman 'f- :t- :t-

<ada neşredilen istatistikler şimdive 350 Ton Elektrolit bakır 150 Ton Hususi platinen saç 
ar ekk ~ 

kt r e lere mahsus sanılan mes- 10 Ton Fosforlu bakır 100 Ton Elektrolit tutya 
Samatya 

~erde çalışan kadınları göstermek· . . . ,, r • • 
11 ır. lstatistı·~ · 1 A Tahmın edılen bedelı 16250 .. t,, lıra olan yukarıca mıkdarı ve 

Oskiyan sokağı eski 52 yeni 40 evin ta-
mamı: 1 ()()() 
Pazarbaşı Karamanlı sokağı eski 72 ye-

gı aynen a ıyoruz. vus· 
!'yada tnuhtelif mesleklerde çalışan cinsi yazılı malzeme Askeri Fafrikalar Umum Müdürlüğü Satınal-
~!ij sayısı: ma komisyonunca 19 - 10 - 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 cfo 

Üsküdar 
ni 74 sayılı evin 4 18 payı: 161 
Kabak sokak eski 16 sayılı ananın ;~89 Çiftçi kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "Sekiz. lira "13,. kuru~ 

" Doktor b'l" d k . d ·ı· T 1· . . ' l . t l 
Ortaköy 

'14 B muka 1 ın e omısyon an verı ır. a ıpıerın mu va. ~ <at lmınea o an 
20ı .,ahk~n:atn "9375,, lirayı havi teklif mektupbrını mezkür günde 5aat 14 e kacfo.r 

tamamı: 442 

Hüseyinağa mahallesi F eridi ye 3okağı 

eski 63, 63 mükerrer yeni 81 , 83 sayılı 
3 ~·ıa -ınıs 
6 Marangoz komisyona vermeleri ve kendilerinin de 24~0 numaral · kanunun 2 ve 
~~ Mühendis 3. maddelerindeki vesaikle mezkfır gün \ ' C saatte komisyona mfö a-

Beyoğlu 

iki evin 3/ 8 payları: 1875 

Hüseyinağa mahallesi Canbaz sokak es-
ki 5 yeni 9 sayılı evin 3 8 payı: 356 2S 

la Kilitçi ustası caatları. ( 719) 
~ Sinema operatörü ------ -----------------------
13 At tücaarı lstanbul Oefterdarhğıodan: 

Beyoğlu 

Rum kilisesi Arka sokağı eski 39 sayılı 

310 
~k~nlardan başka tabiidir ki binler ce Muhammen kıymeti 
1 .rnet memur ve katibi. hususi is 

Feriköy 

er· Lira Kr. 1nde daktilo ve muhasebeci ka-
arsanın tamamı : 

~ardır. 
~:::--. . .................. , ................ ·-····: 
ı ı\ c:i:·~~~t; !;:-·;~··-·ıı 

'lo. €yüp Arpaemini mahallesinde ~~ 
ltkk .. 
~- e sokağında 22 numaralı altı o·:! ""'' .. .. Yuz yirmi beş arşın bahçeli ah":! :p bir ev ile bu evin önünde türlüU 
'Yve)i ve sebze yetiştirmeğe elve·H 

t241· .. 
"ıı 1 biri büyük öteki küçük iki ha· g 
ç ~lu bir bostan kuyulu ve iki bu"ij 
ilk masura suyu olan on iki dönüm:: 
~l :: k bostan acele satılıktır Görmek :: t• • •• 
'il 'Yenler o mahallede polislikten f: 

Üsküdar 

Fatih 

Fener 

Üsküdar 

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

Sofular mahallesi Peştimalcr hanı deru
nu eski 2, 4 yeni 4, 6 sayılı arsanı~ ta-
mamı: 

: Tahta minare mahalle ve caddesi eski 
23 yeni 29 sayılı odalı fırının 37, 5 120 
hissesi: 
lcadiye mahalJesi Yeni sokak eski 3 ye
ni 9 sayılı odalı dükkanın 3 4 hissesi: 

Boyacıköy : Yedinci sokak eski 9 sayılı 166 metre 
murabbaı arsanın 1; 3 payı: 

Kuzguncuk: Bakkal ve lcadiye sokakları eski 51 , 53 
yeni 5, 64 sayrlı ev ve fırının 1 4 payı: 

Mercan Büyük Yeni han ikinci kat yeni 49 sa-

215 

81 86 

782 92 

750 

27 67 

300 

Kasımpaşa: Sururi Mehmet efendi mahallesınin 

Mevlevihane caddesi eski 54 mükerrer 
44 metre ve 81 desimetre murabbaı ar-
sanın tamamı: " 81 

Kadıköy Caf erağa mahallesi Duvardibi sokağı 

eski 44 yeni 11 saydı 46 metre murabbaı 
arsanın tamamı: 230 

Feriköy Birinci kısım Feri caddesi eski 74 yeni 
120 sayılı 103 metre VE 50 desimetre · · 
murabbaı arsanın tamamı: 155 25 

Üsküdar Selami Ali mahallesi Kabristan sokağı 
eski 20 yeni 14 sayılı ~v ve dükkanın 

l 6 payı: 14'0 
Fener Balat Karabaş mahallesi ltkembeci ve 

Mahkeme altı sokakları eski 38, 40 yeni 
7, 26 sayılı dükkan ve ev ile yüzü oimı-, ~ litekait Bay Halile, pazarlık için ii 

adıköy Vişne sokak 33 numaralı g 
tltc rn·· :: 

uracaa t. ~İ 
yılı odanın tamamı: 300 yan bir kıta arsannı yar ıpayı: 800 

~xınr.mm:::.-r.:=-ımıı: • 

~1> ... Yi K k k ı · . ·k' . ıtd - adıköy er e ısesı ı ıncı 
au aldı ım tasiliknamemi .zayi etl 

~· V enisini alacağımdan eskisinin hük 
Yoktur. 194 Mücahit 

Yukarıda yazılı mallar 4/ 9 936 cuma günü saat on dörtle 
pefin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satı~ bedeline istikı a· · 
zı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. ls
teklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vaıdi muayyeninden 
evvel yatırarak Milli Emlak idaresinde müteşekkıl satış komisyo· 
nunamür~caatlC\rı. (F.) (512) 

Yukanda yazılı mallar 4 9/ 936 cuma günü sa.at on dörtte · 
pe§İn para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satı~ bedeline iatik· 
razı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur, 
Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayJninden 
evvel yatırarak Mi11i Emlak idaresinde müteıekkil satıf komiı'o. 
nuna müracaatları. (M.) (513) 

184 MA~LOP F/\USTA 

man bildiğin adama teslim eden 
sen C.eğil misin? Artık intikam a
lacak bir §ey kaldı mı? .. 

- Bu da kafi değildir! 
Belgoder bu sözleri söylerken 

sesi vahşi bir hayvan gibi çıkıyor 
Metr Klod ise gittikçe küçülerek 
aırtır.a ağır bir yükün bindiğini 

zannediyordu. Yavaşça söylen
di : 

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

başladığı şu dakikada benden ne 
isteı·~en yapacağım! .. Fakat bun
dan !Onra hemen cekil ! Sonra fe . 
na o!ursun .. 

- Senden, kana karşı kan! Ha
Yata karşı hayat! Ölüme karşı ö
lüm istiyorum! .. 

- Merak etme öyleyse! Biraz 
ıonra ölmüş bulunacağım! 

- Benimle eğleniyor musun? 
Cellat!.. Senin ölmenden ben ne 
zevk duyarım? Hayır, hayır .. Flo
ranın uğradığı işkenceye mukabil 
kızın da işkence görmelidir!.. 

Klod ba~ının üzerinde duran 
koc~ bir meşe dalını bura bura ko
Pardıktan sonra bağırdı: 

- Defol b1'radan !.. 
- Gideceğim, fakat kızım Stel 

layı bekliyorum. Şrndi manastır
dan çıkacaktır .. Senin küçük şar 
kıcıya gelince .. , 

Çıngene buraya gelince Klod e

lindeki sopayı salhyarak bağırdı: 
- Burada kızım hakkında söz 

söylemeği sana menediyorum Kı
zını sana iade edeceklermiş; gü
zel. Esasen seni timdi bu sopa ile 

öldurmediğimin sebebi, hu haberi 

vermiş olmaklığmdır. Fakat kı
zım hakkında söz söyliyerek beni 
tehdit etmekten vazgeç .. 

Belgoder deli gibi bir kahkaha 
atarak cevap verdi: 

- Tehdit mi dedin? Metr Klo<l 
sen henüz beni anlamamı~sın: ben 
kimseyi tehdit etmem! Öldürü-

rüm! Sana, kızının işkence göre
rek öldürülmesini istediğimi söy
lemi~tim. Yalan söylemiyorum, 

çünkü şu anda kızın idam edil
miştir! 

Klod bu sözü duyunca etindeki 
sopayı hırsla fırlattı. Koca elle-

rini çingenenin omuzları üzerine 
koyc!u, gözlerini karıısındakinin 

gözlerine dikerek kin ve nefretle 

karışık bir sesle mırıldandı: 
- Ne diyorsun? 

Zı.vallı adamın bütün vücudu 
titriyordu. Belgoder bir küfür sa
vurduktan sonra cevap Vt"rdi: 

- Şunu demek istiyorum ki, 
kızınızı salibin üstüne ben bağla
dım. Etrafını bi rsürü asker SP.r

mış, belki de bu anda ölmüştür .. 
Bak! işitiyor musun? Matem çan. 
ları çalınıyor! Kızın bu anda ... 
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tosunu aldı ve sevgilisinin üstiine 
örttü. 

Şimdi beyninde, yaşıyor l keli
mesi uğuldayor ve bu fena yerden 
kaçmak arzusunu hissediyordu. 
Kızı hemen kolları arasına a!arak 
sebze bahçesinden geçti ve Klo
dinin dairesine doğru ilerlemeğe 

başladı. 

Bu hareketine kimse mani ol
mamıştr. Gözleri sevgilisinin .sap
sarı yüzüne dikilmiş, onun nefes 
alışım seyrediyordu. Viyolettanw 
göğaü yavaş yavaş daha ziyade ka 

barıyordu. Şarl manastırın büyük 
kapısına geldiği zaman bütün kuv
vetinin bittiğini hissetti; gözler: 
karardı, ayaklarının altından top· 

rağı kayıyor zannetti. Sevgi!isinı 

kucağında tutabilmek için son bir 

geyrette bulunduysa da düşmek Ü· 

zere olduğunu anladı ... 

xvı 

MANASTIRIN ÖNÜNDE 

Viyolettanın salibe bağlanması 
için Faustaya gizli bir cellat lazım 
olmuştu ... Elinde böyle bir adam 
da vardı. Bu Belgoder isimli Çin
gene, yani Jan Furko isimli kızın 
asıl babasıydı. 

Belgodere böyle bir iş yaptır 
., • • ~. . ... t. 

illd.K t._rl&i r d°i.llHa. valö. ~U caa.~~.,. u~- ı 

~ndu: , 
- Kızlarından birinin öldüğü 'r 

doğrudur; fakat diğeri yaşıyor. E-

-
ğer küçük oyucu - yani \ , ... let· 
ta - ölürse Stelliyı görebilirsin! .. 

Fakat Belgodere böyle bir i, 
yaptırmak için babalık hislerini 
okşamak hiç de lazım değildi Klo · 

da karşı olan intikam arzuıu böy
le bir vazifeyi kabul etmesi için 
kafi gelirdi. 

Çingene kendisi için söylenen 
saatte içeri girdi; uyuıturuc·u bir 
ilaç vererek sersemletilmit olan 

Viyolettayı sevinçle yakalad&, aa· 
libin üstüne yatırarak el ve aya.k
ları,u bağladıktan sonra birkaç aı· 

kerin yardımiyle salibi kaldırarak 

evvelce hazırlanmıı olan çukura 
dikti. 

~austa bu itleri yanında bulu• 
nan on iki kadar muhafızla se}'Te• 
diyordu. Leonor ile Ja.n Furko. Ro· 
veni ve diğer kardinaller tarafın . 

dan köfkte hapsedilmitti. 

İşler bittikten sonra Fausta Bel· 
godere dönerek: 

-- Gidebilirsin! dedi, manaatır 
kapısında beni bekle! · • · · 

Çingene: 

- - Stella? tıiye ıordu. 
F austa timdi Belgoderin nıç1n 

gitmek istemediğini anlamıftı .. E.. 
ğer sözünde durmayıp da kızı •er~ 
miyecek olursa bu adamın kendisi-

kat o, Stellayı babasına verecekti. 
Şimdiye kadar doğru olarak yega
ne söylediği söz buydu. 
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Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Vekiltti 

s 
ÇEL\K"C>REGi BA"'fGlN SİR 
~At..OE VARA~A KAOIN\N 
YANıNA G&Tı.RDİLER. Do~ 
TO~ ÇA"{M~R<, Ot: ORAO~ '\)İ .. ~. 

•• u eşti 
H~V' Pi &i"ZiM NİKAH rtı\\'Zt 

KNAC.A~\IN. ·" ~ 

GECEL- GUNSEL- KIZ- ERKEK 
J;.ski: ı nk ılap 

UCA OL C LiSELERi 
Kuranı ve Direktör ti: Nebi oğlu Hamdı Ülkmen 

Sose ve Köprüler Reisliğinden : 
Kayıt muamelesine b~şlanmı~lır. Cunıartesi ve pi\zardan ba§ka her gün 10 - 17 arasında okUİ' 

Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar yolu ile Koyul· 
hisar - Reşadiye yolu üzerinde 63,500 lira keşif bedelli yukarı ka· 
le ve B§ağı kale köprüleri inşaatının kapalı zarf uııuliyle eksiltmesi 
14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekaleti Şose ve Köp 
rüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

müracaat edilebilir. 
Cağaloğlu, Y anıksaraylar - Telefon : 20019 

• "' o • 

iSTiKLAL L SESi 
DiREKTORLOGONDEN : 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 317,5 kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabileceği gibi istiy:?n· 
ler bu şartnameleri Sivas Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gö 1 

rebilil·ler. 

1 - ilk, orta ve lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veyı. tasdikname ile ayrılan talebenin yerinr. az miktarda yeni talebe alrnaea1C' 

tır. Okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatla::t tavsiye olunur. 

Muvakkat teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girmek istiycnlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevf i
kan müteahhitlik ehliyet veıikasınr haiz olmaları. 

4 - Eylfilün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin müra :·"ltları kabul edilmiyecektir. 
5 - istiyenlere kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaıır. polis karakolu arkasrrıda 

bm1~rniEW~~~~~Wiij~;d'.B!m••••• Telefon: 22534 ' . ,.. .. -'·""' , '.· . ' .. 

Saraçhaneb••• Hor hor caddesı 

HA YRiYE LiSESi 
Ana • ilk • Orta • Lise . Tam devre 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendjsle be· 
raber bu İ§C girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar 1 

me bir köprü yapmı' olduğul'.a dair vesika ibraz etmesi lazımdır. ı 
Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazarleai günü aaat 15 e ka-

dar Ankarada S eve Köprüler reisliğine verilmes(iS~;·;c:g) 1 
' oi'I Okulumuz: bu yıl ~rdtlğtl tCTcccilh ve -r11ğLcttcn üulısyı Uk !!lrr.rfüm:1ısı. 1tttJarc.r.J alııım."T '111 lcllrl:s.ıurm y<::fl ,~ 

tı:'c:kilatla mühim bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir daircdedir. Mektebin hususi otobüsl~riyle ııelı 
t::.lebe her gün evlerinden aldırılır. 1stiyen1ere tarifname gönderilir. 
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- Bana bak! dedi, ben timdi 
ye kadar kimseye yemin etmedim 
çünkü böyle bir İ§ Allaha karşı 

hakarettir. Sana dediğim yerde! 
beklersen, bir saat sürmez kızını 
görürsün, fakat benden JÜphelen
diğini anlar ve burada geçecek 
şeyleri seyretmek fikrine kapılır· 
ıan işte o zaman kızını, Vivoletta 
yerir.e çarmıha gereceğime yemin 
ederim. 

Fausta bu ıözlri mütakip yavaş 
yavaı yukarı çıktı. Arkaıına bi. 
le bakmıyordu. Belgoder bir an 
dütündü, beyni bir takım intikam 
fikirleriyle doluydu. Biraz sonrn 

başını nefretle sallıyarak çarmıha 
gerilmi§ olan zavallıya müthiş bi .. 
tebessümle baktı ve geniş adım
ı rla manastırdan dııarı çıktı. Bu 
anda kapının önünde durım bir a· 
rabadan Farnez ile Metrt Klod çı
luyordu. 

Farnez yalnızca içeri girdikten 
tıonra Metr Klod büyük meıenin 
dibine giderek oturdu ve Leonor 
ile Viyolettanın gelmesini bekle
meğ başladı. 

Sabık celladın etrafında bırak 
tığı tesiri evvelce yazmı!ltk. Met·· 
Klod imdiye kadar kendisini çe 
Vİf'en soğuk hava içinde ya§amış 
kendini gördükçe tahkir eden ço
cukların bağırışlarına, kadınların 
fenn bir fey görmüş gibi haç ~·· 
karmalarına ahşmrştı. 

Klod timdi bu mevkiden kur-

tulmak istiyordu. Fakat kendisi
ne ycpılan ithamlardan genç kıza 
bir ~eke aıelmemesi için de orta
d:m kaybolmak, yani ölmek isti
yordu. 

Metr Klodun bir baba kalbi 
vard., bu ona çok ı~tırap veriyor
du. 

Sabık cellat, işte bu gibi karma 
karııık fikirler arasında, meşe a
ğacına dayanmış, gözleri manaı· 

tırın büyük kapısmda Vivoletta
yı bekliyor ve elini ara sıra kese
deki zehire götürerek okşuyordu. 

Be!goder, Kloda bakarak ken
di kt:ndine söyleniyordu: 

- Acaba neler oldu? .. Sevgili
mi eran burada .. Kızlarımın anne
sini.. Zavallı Madgamı .. Bu adam. 

bir oabaya çocuklarının nerede 
olduğunu ıöylemekten çekinmiş
tir .. Ben Madgamn öldürülmesini 

affetmiştim! .. Fakat kızlarım için 
ay:ıldarma kapanarak yalvarma

larıma karşı bir taş gibi hissiz kal
mı1tı.. Ben b-..ı ana kadar ıstırap 
İ~inde bu dakikanın gelmesini 
bekledim .. İtte nihayet elime gc(t
ti .•. 

Bc•goder bunları ıöyledikten 

sonra ağır ağır Klodg doğru ileri
lemeğe ba,Iadı. 

Klod, tcı.ın Viyolettaya kavuşa. 
cağı bir sırada çingeneyi tam kar· 

9mnda görünce, hafifçe sarardı. 
Bu anda Belgoder, onda bir Ö· 

Kayıt için her gün saat 10 dan lR ya kadar direktörlüğe müracaat E>dilmelidir. Telefon: 20530 -dil 
41 MI U & E ;::g;? . 
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lüm titremesi husule getirdi. Ser' 
bir eesle ıordu: 

- Ne istiyorsun? 

Çingene aynı sertlikle cevap 
verdi: 

- Anlamıyor musun? 

Her ikisi de birbirile kavga et· 
mek üzere olan iki köpok gıbi 
korkunç bir vaziyet almı~lardı. 

Cellat: 

- Haydi, yoluna! diye söylen· 
di. 

- Be~im yoluın seninkiyle be
raberdir! Zaten sana çok bir şey 
söyiemiyeceğim. 

- Peki, o halde çabuk söyle; 
yok:.a ... 

- Çabuk söylememi mi :stiyor
sun? Dinle: Seni Grev meydanm· 
<lak\ evde son defo olarak gördü
ğüm zam;Jn intikam aJmağ1 karar
laştırmı§tım. 

Klod bu sözleri üzerine kafasın
d~ uyanan hatıraların acısiyle el· 
lerini kuvvetle sıktı. 

Çiragenc devam etti: 
- O zaman seni elimden kaçır

mıştım! Viyoletta da kurtulmuş, 

Stella kaybolmuştu .. Öteki }sızım 
Flora gözümün önünde yanmıştı .. 
Sen benim aleyhime bir zafer da
ha l:azanmı,tın. 

KJod biraz yumu§ak bir ıesle: 
- Mösyö, kızlarınızın ne oldu. 

tun!! size haber vermi§lİm, dedi. 
- Bir asılzade veya hıristiyana 

hita:> eder aıibi bana ınöşyö diyor
sun ha!.. 

- Siıe, kızlarınızı müddeiumu· 
mi Furkoya verdiğimi söylemi~ 

tim .. Biçare adamın hatme. neler 

aele.:eğini naııl bilebilirdim? Ben 
bir bab~ idim, Y ok:sa hürmet edi
lecek bir adam değil.. Şirr.di hak· 
sız o!d11ğumu itiraf ediyorum Fa
kat şikay~tleriniz artık bjui 7an
nederim ? •• Artık yolum.Jıa gidi· 
niz •. Bu sabah ba!1a çatmayınız •. 

- Ne dedin 1 Demek bit baba
nın evlatlarııu efüıden aım;mın 

fena bir hareket olduğunu kabul 
edİyl>rS\Jn., 

K!od kendi kendine aöyleııir ıi· 
bi çevap verdi: 

- Çok canımı sıkan ve bana ıs· 
tırap veren bir cin•yet .. 

Belgoder homurdandı: 

- Şim<li doğrusunu söyledin! •• 
itte ~enin işlediğin cinayetlı?r: Bi· 
zim kabileden bir çoğunu öldür· 
dün, kims(!ye bir fenalığı dokun· 
mamı§ olan sevgilimi idam ettin 
ki, en bilyük cinayetin de budur .• 
Vak\a bunun cezasını çektin, fa· 
kat bundan sonr,. bahsederiz! 

Klod titriyerek: 
- Ben de senin gibi gı5z vaoı 

dökır.edim mi? diye sordu 

- Bu kafi değildir!.. 
- Senin çekmit olduğun ıstı· 

raplo.rın aynını ben de &e~mediııt 
mi? .. Kızımı tam bulacağım za· 
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' ran ve tenor ııe.slerle küçUk orkestra 
te, 2~· 21,ao e<lebt nc§rlynt, 21,155 akttıa. l\IELER ' 

C?keatra koro konseri, 22,20 solist iştlrak.Ue 
lllJn konaerı, 24 dans pl~kları, 

ııı ~'Pr.şl'.E: 
~,;, Piyano - ııarkı, 20,30 koncranfs, 21 
Çlrh 8&lon orkestrası; 22,15 hnbarler; 22,35 't'KAY -. ın .!'\ti , ••• 

~ ~ U!lklsl; 23,40 konferans, 24 oda mu. . 

iPEK 

"'4.o: Vll.D~ 

1003 
lı) ıÔ bando kenteti, 19,115 konuşmalar; 
~ Darkıtı enrtrllmnn ve o;krstrah bir' TAN 
~; filmi; 21,415 yeni şarkılar; 22,15 (!S'e
~ 1tı ve Taşlar':' isimli piyes; 23,15 p!dk, 24 , ŞIR 

ruızce haberler. 
~ Al.KA7.AIC ;:RAT. ŞAHR 
11, 2İ~ halk şarktlan, 21,50 orkestra, konse. 
\lt abcrter, 23,20 konser nakil. ASTOKYA 

..\~A: 
(ill ~ 

• Bir saatlik milyoner ve 
Gece yarısında bir ses 

ı Tangollta ve Aıık kelep 
çelerl 

J Kadın parmağı ve 
Düşkiln kadın 

ı tık gece ve Yer titredi 

ı Şubertin aşkı, Yılmazı 
tayyareci 

Son vals ve Hava kah· 
ramanlarr 

ı Daktilonun 
Marietta 

ı bildirmemiştir. 
ı lJlldlnnemtottr 

aşkı ve 

ı Sarı odanıo eaıran ve Sl 
yahlı kadının koku.su 

ı Kovboyun şerefi, Zin -
dan kaçkınları ve Sana 

21.ıo' metre) 20 haberler, 20,20 Rcportaj. 
~ıa:"Ylı musiki ve a.akert konser, 22,35 <.'UllURIYE'l 1 
~ ın haber icmall, 23 haberler, 23,10 

tapıyorum. 

Atını sür süvan, Eski
mo ve Maskeler aşağı ,:~~kısı, 24,115 konuşmalar, 24,80 dans ı 

~EŞ : , lıltLU 
ISTANBUL 

ı ölümden korkmayan 
~ askeri bando, 19,03 hnflf mustkl, 20 1 

~,aoerans, 20,20 pltık, 21,25 senfonik konser, ntı.AL 
...._ haberler; 22,45 kons;erin devamı 

adam ve Zozo 
ı Pepo, Knokavt ve Va

zife kahramanları 
Saadet ve 17 numaralı ~llOVEN: }I ,. Al..EJ\U>AH 

ıı. •71 nıctr~ı latasyon saat 11 den ıs e ka. 
~ I>ıtıı polis otomobili 
L..: lps IL\borııtuımrlarmdıın karıaık mu. 
"'111 t "' AZAR ı Boğaziçi şarkısı ve Vah§I 

\... · •ecrUbo neşriyatı yapılacnktır. 
~ ter hUcum e<llyor 

332 doaumlUl&r K~u.BEY ı Işıklar sönünce ve Tek 
"" aas kasırgasr, Kovbo -

muayeneye yun intikamı 

"' 1 KADIKÖY u . çagrı ıyor sunıtnA ı Programmı blldJrmemtıur 
d..J. 8kUdar askerlik şubesinden: 332 
.VCU IL\LIC ı Hayat acıları 
ille tnltı gençlerin ve bunlarla mua- O S K O D A R 
)o~eye tabi mektep talebelerinin son 
~ la.n:ıa ve muayenelerine 4 Eylöl HAIA • Turandot 
~cuma gününden Uibarcn başlanı- K A R A G O M R O K 
\ k ve birinci teşrin sr-· "' 'l kadar OZ&N ı Aman karım geliyor ve 
~~ edecektir. Her gencin kayıtlı Deli gönlil 
tU ugu trı.ahallc mümessillerine hangi B A L A T 
~u:[0klamaay geleceğini öğrenerek o ıutı..IJ Demirhane müdürü ve 
;-apt e şubeye gelerek yoklamasını Esrarengiz adam 
!ar d1tınası lazımdır. Tahsilde bulunan 
~a ~IUnlı oldukları okullardan vc5i- T 1 Y A T il O L A R 

ti' '!lıa:ıetırecekıerdir. Bugünleri geçirmie 
1',ıf ~ilk ~~ın kamınun mahsusun mflddcsı 

rnune tabi olacakları ilRn olunur. 
HALK OPERETi 

Diş hekimi 
~atip Türko{Jlu 
~kara caddesı Mesarreı 

ten Karşısı numrara (88) 

Buakşam saat 21.45 te 
SEVDA OTELİ 

büyük operet 3 perde 

ıs 83 

156 16 

Pey paran 
Lira. K. 

23 47 Süleymaniye: Elmanıf mahalle· 
sinde Tiryakiler çar§uında 5 7 
No. lı dükkanın 90/120 hissesi. 

(588J) 

1 20 Büyükçar§ı: 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 hissesi. 

. (5022) 

-
8 05 Unkapanı: Yavuzersinan mahal

lesinde Fırın soka.ğında eski 9 ye
ni 11 No. 1ı hal~n üzerinde 9 Neı. 
sı olan dükkanın 1/4 hissesi. 

(1168) 

' 11 75 Tahtakale: Demirlaf mahalleain-
de Uzunçarıı cadcieıinde etki 124 
yeni 299 No. lı dükkanın 1382400 

~de 138240 hissesi. (5913; 

~lt l"ukarda yazılı hisseli mallar satılmak üzere 31 gün miiddetie 
"-t ;;ttırmaya konulmuştur. ihalesi 9 - 9 - 936 çarıanba günü 
"- a l te komisyonda yapılacaktır. lıteklilerin Mahlulit idareıi-

t tneleri. (263) 

HABER - ~lqam J'oitaat 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 

Kus Tüyü Yastık 
100 Kuruştur 
Yılstık, yorgan ve yataklarınızı 

kuş ı üyünden kullanınız. Çünkü pa
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yumu§aklığı devamlıdır. Kuş ıüyU ya. 
tak ve yastıklarda yatanlar hia bir za. 
man hastalık görmezler. 

Fıı.brikası ve satış deposu: lstan. 

lt 

TAKSiMDE .. -: : .. .. ,, " 

PANORAMA 
Bahçesinde 3 Eylul 1936 Perşembe gUnU 

Sünnet Düğünü 
HER GuN BAHÇEYE MURACAAT 

Telefon 410~ 
bulda Çakmakçılarda Omer Balf oğıuı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kuştiiyü fabrikası. Tel. 23027 

K R.ILMİ. PUDRASI V- AUtK. 
LARI NA BORÇLUDUR... 

İstanbul Harici As~ 
kert kıtaatı ilAu·ıarı 

. ' 

Karamandaki kıt'atın ihtiyacı 
olan 154.000 kilo un kapalı zarf 
usuliyle eluiltmeye konulmu§tur. 
154.000 kilo unun muhammen tu· 
tarı 15708 lira olup ilk teminatı 
1179 liradır. Şartnamesi Konya
da kolordu, İstanbul ve Ankarada 
levazım amirlikleri, Karamanda a
lay aatın alma komiıyonlarında
dır. lıtekliler tartnameyi komis-
yonlarda iÖrebilirler. Eksiltmesi 
8 Eylül 36 salı günü saat onda 
Konyada kolordu satın alma ko
mi•yonunda yapılacaktır. htek
liler mektuplarını 8Eylül 936 saat 
dokuza kadar Konyada kolordu 
satın alma komisyon baıkanlrğı
na göndermit olacaklardır. 

Akıehirdeki kıt'atın ihtiyac! o
lan 165.000 kilo un kapalı zarf u
suliyle ekıiltmeye konulmu§tur. 
165000 kilo unun muhammen tuta
rı 16830 lira olup ilk teminatı 
1263 liradır. Şartnamesi Konya. 
da kolordu, İstanbul ve Ankarada 
levazım amirlikleri, Aktehirde a· 
lay se.tın alma komiıyonlarında
dır. İstekliler ıartnameyi bu ko
misyonlarda görebilirler. Ekıilt
me 8 Eylül 936 salı günü saat 11 
de Konyada kolordu satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. lıtek· 
liler mektuplarını 8 Eylül 936 sa
at 1 O da komisyonda kolordu satın 
alma komisyonu başkanlığına gön
derm:ş 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 
Y eniköyde Sait Hatim paşa korusun-

ın üst tarafında denim nazır ve fevkala 
de manzaralı içinde limonluğu, motörle 
işliyen tulumbalı kuyusu ve on dört dö 
nüm bahçesi ve meyveli ağaçları bulu
nan bir köşk (eski İzzet bey köşkü) 
ıatıhktır. 

Almak istiyenlerin Mahmutpaşa 

Abut Efendi hanında 5 numaraya ve 
gezmek istiyenlerin de köşk müsteciri 
Bay Halime müracaatları. 

Nikol.a Nikolaidis Kadıköy 
Y eniçc§me S. 3. 

Devlet Demiryolıarı tarafından Cer kısmında 
çalıştırılmak üzere Avıupaya Teknikum tahsili 
Jçın gönderilecek 20 talebeye ait müsabaka 
şeraiti 

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

ve memleketin her hangi bir tarafında çalıtmağa müsait bulundu
ğuna dair Devlet Demiryollarının (Ankara), {Haydarpap), (Eıkı
tehir): (lzmir) ve (Adana) daki sıhhi heyetinden veya devle:. de· 
miryeıllarına kabul olunacak memurlarda bulunması lazım gelen 
sıhhi ~artları gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun o
larak (tam te§kilatlı bir hastaneden) hlınmıt sıhhat raporu ile an· 
laıılmak. 

4 - Devlet hesabına tahıil 
girmek istiyenler mekteplerinden 
vesika göstereceklerdir. 

ettiren mekteplerd~n müsabakaya 
bir giina ilitiklri olmadığına dair 

5 - Askerlik vazifesinin A \ı rupaya tahsile gitmeıine mani ol· 
madığına dair ali.kadar aıkerlik ıubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talipler 19-9-936 tuihine kadar istida ile İstanbul mü· 
hendis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir • 

7 - lstidaya bağlanması lazım gelen vesaik: 
A) Nüfus kağıdı veya mus2'rldak bir sureti. 
B) Gördüğü tahsili tevsik eH i recek evrakı müsbite 
C) Hüınühal varakaıı (en son nJektebin vereceği hüsnühal 

varakası ile o tarihten M>nra t.alıttığı yerlerden ve ayni zamanda 
mahalli polis dairesinden alınacaktır). 

D) 4X6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 

E) Aşı ıahadetnamesi 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 
H) Babasını~ adı, nerede doğduğu, sağ ise Jimdiki, ölmü, ise 

ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerCle çah~
mııtır? Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde, ne gibi işh:r de, ne vakitler bulundu? 

Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 
8 - Müsabaka imtihanı 22-9-936 tarihinde 1'aat 9 da lstıı'l· 

bulda mühendis mektebinde yıı.pdacaktır. 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan heıap, h"n 

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

tercih edilir. 
11 - lmtih ında muvaffak .Jlanlar Avrupada teknikum tahsili 

görmeden evvel Devlet demiryolları Eskişehir atölyesinde 6 ay staj 
göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atölyesindeki staj n•üddeti zarfında stajiyerlcıı· 

re iki buçuk lira yevmiye veri!tcektir. 
13 - Müsa'ıaka imtihanın~,, kazanan talipler; Avrupad&lri 

tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Dev
let demiryolları idaresinin istiyer:r. ği !ekilde taahhütname verecek
lerdir. 

14 - Tahsil planı: 6 ay E.skitehir atölyesinde ıtaj, 1,5 sene Av
rupada idarenin göstereceği fahri kalarda staj ve lisan öğrenilmeısi, 
2,5 sene de idarenin göstereceği teknikumlarda S ıömeıterlik ma· 
kine şubesini ikmal ve diplom~ alınmasıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil feniti veya diğer hususat hakkında 
.Devlet Demiryolları umum müdi:rlüğünden ve iıletme müdürlükte· 
rindeıı ve mühendis mektebi miidürlüğünden, istiyenler tafsilatı 
lazim~ alabilirler. (824) 

: : inhisarlar U. Müdürlüğüne/en:· 
Tütün eksperi ve harmancısr yetiıtirmek üzere apğıda yazılı 

şartlar dahilinde 10 eksper namzedi alınacaktır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Ya§ı oh:zdan yukarı olmamak. 
3 - Askerliğini yapmıt bulunmak. 
4 - Asgari lise veya muadili bir mektep mezı:nu olmak. 
"Ziraat mektebi mezunları ve lisan bilenler tercih olunur.,, 
5 - Ek&perlik yapm:ığa mani her hangi bir hastalığı olmadıiı 

idare heyeti s1hh;yesince sabit olmak. 
6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahlaklı olmak, mahkumiyeti 

bulunmamak. 
Bu ıartları hniz olanlar arasında bir yoklama yapılacak ve nam· 

zetler bu yoklama neticesinde seçilecektir. Müracaatlar Eylül 936 
nihayetine kadar kabul edilir. 

Daha fazla malumat almak istiyenler umum müdürlük yapra1' 
tütün mübayaa tubeaine müracaat edebilirler •. (796)j 
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J\rı Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin en büyük sigor- ~ 
mı taları ( GÜVEN) dedir. S~go_~talarınızı en müsait şartlarla ve tediye kolaylıklarile yapa~:.~ 
•mm~:Galata, voyvoda caddesı Sumer Bank binasındakı dairesine müracaat: ediniz. Tel. 44956:§::::. 

ff ::::::::::: Harbiyede B E L V tf Bahçesinde .:::::::::~ " 
. . '- . ':,. ' . . 

Şirketi Hayri yeden: 
Yalnız a şam a Günü 

Saat ı 7 de Üsküdardan Kabataşa ve 
Sirkeciye ve 18 de Sirkeciden Kaba
taş ve Üsküdara yapılmakta olan 
Araba seferlerinin 2 sa_at evvel ya
pılacağı ve saat 2 de Usküdardan 
Kabataşa ve 20, 30 da Kabataştan 
Usküdara olan Araba vapurlara se
ferlerinin yapılmıyacağı ilan olunur. 
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BANKAYA 
YATl~ILAN PARA ~Yi 

~K\LMi~ TO~UM Gi9i VtR.iMLiDiR, 

UOlANTSl OANr ONi~: 
KAQAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

Yeni Nesil 
İlk Okulu - Yuva - Kız - Erl<ek 

FevkaU\de eğlenceler: Hergünkü Programa 
_ _ GARD EN artistleri tarafından Ispaoyol dansı arı )} 

~:::::::::: ( J3ay_an Halide arafından Monoiog) ;:::::~.~ 
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Şirketi Hayriyeden: 
Ey g •• •• nu ıncı a a şam 

• • -a am ogazı en şen ~e-
p - Musi i - Şiir 

• 
cesı 

Şirketimiz geçen ay yaptığı mehtüp aleminden aldığı büyük tecrübe He bu defa sayın halk1mız111 

tam huzur ve istirahati, eğlence programım görebilip işitebilmesi için lazını gelen tertibatı almış, arZLI 

'!denlerin eğlence nihayetine kadar kaımıyarak daha erken avdetlerini de temin etmiştir. 
Musiki: Başta kıymetli san'atkarrmız Bayan SAFİYE ve yüksek musiki üstatlarımızdan Bay ı<E · 

MAL ve SADETTİN olmak Ü zere tanburi SALAHA TTİN, kemani CEVDET, udi F AHRl. okuyucı.1 
YAŞAR, CELAL ve NUMAN, kemençeci ALEKO, kanuni AHMET ve klarnet ŞEREFten mürekkef' 
olacaktır. 

Hoparlörler Boğaziçinin bi.itün iki sahilini latif musiki nağmelerile çmlatacaklardır. 
Yeni neslimizin en kudretli şairi I3ay FARUK NAFİZin Boğaziçi sevg1sini söyliyen bir şiiri bu gec.~ 

iı.;in bestelenerek notaları tabcdilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak b\.lyuran 7 evata vapur içinde tevzi edi 
lc::ektir. 

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

Musiki grupunu hamil ol"n arab:ı vapurunun renk, renk elektrik ziyaları bu musiki ve mehtap 81e· 
mıni bir kat daha canlandıracaktır. 

Saz heyeti ile hareket eden araba "apuru saat tam yirmi birde Bebek kanalından geçerek Haşirıı 
pr.~a yalısı önünde kendisine iltihak edecek diğer vapur kafilesini bekliyece'ktir. 

Bütün vapurlar musiki heyetini hamil araba vapuru ile birlikte hafif seyir ile Y eniköy iskelesi hizl'" 
smdan 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 tevak~uf hengamında musiki heyetimiz başta Bayan SAFiYE olduğu halde bütiit1 
varlıklarını göstereceklerdır. 

Bi.iyükdere önündeki tevakkuf esnasında Beyaz Park müessese si tarafından bazı sürprizler yapılıı 
caktır. 

*. • * 
Vapurların seyir ve harekrtleri esnasında bir kazaya mahal kalmamak icin bu mehtabn "am'Wılnrı iJe 

iştirak edecek zevatın yalnız ~eykoz ve Büyükdere koylarında evvelden to~lanıp kalmaları ve vapurla 
rın arkalarına sandallarını bagl.ımaktan içtinnp etmeleri sureti mahsusada rica olunur. 

* * * 
l"tanbulun muhtelif semt} · d B w "k" fı h bt' "' erın e ve ogazın ı ı tara nda oturan muhterem hulkımızm bu me tn 

iştiraklerini temin için aşağıda gösterilen seferler tertip edilmiştir: 
. \ - ?4 nuwmaralı kva

0
pur .. saat 19,20 de Beykozdan hareketle sıra ile Üsküdara kadar bi.itün Anado· 

lu ıskelelerıne ugrayara skudardan 
' 

l 
2 -v 66 numaRralıl_ı\:apurd~aat 20 de Y enimahalleden hareketle srra ile R. Hisarına kadar bütün is . 

ke clere ugrayarak . -usarın an, 

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

4 - 65 numaralı vapur, 20 30 d K'" "d h' b" · k l I·· 
C . l . ?] l ' a opru en ıç ır ıs e eye uğramahızın do:zru Bebeğe gidere' 

um esı - numara 1 araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 0 

işbu vapurlarda gidip gelme vapur Ücretleri he k . . b"lA. . 37 5 k f to: 
n } . ·11· k r es ıçın 1 aıstısna , uruş olup pasoforla o 

ra ı ve 1ususı lenzı ı arne ve kartlar muteber degv"ldi L d Ih h . d kııl· 
d 1 kt ı r. e e ace z.u urat postalar bu şeraıt altın a 
ın aca ır. 

Vapur büfelerinde mutat fiat dnhilinde iht" . kA f" - k . 
.. . ~ ı:yaca a ı yıyece ve ıcecek bul d l kt 71 numaralı vapur Kopn.i ·· Ü k""da - k l . · un uru aca ır. fi . 

nun s u r ıs ·e esınden saat ?Q 35 de kalk k d w B k ka 1 
leye iştirak ile bahri alayın tam t d h . . .. • ara ogruca ebe te 

. . or asın a a 7.t mevkı edecektır. 
Bu vnpur ıçın ancak beş yüz bilet satıla k "d" l 37 ?0 _ . .. ca ve gı ıp ge me 5 kuru- b.l .. · d b kn " 

kuruş munzam bır ucret alınacaktır. • :ı: ı et ucretın en aş 

* * * 
Büyi.ikderede eğlenceler bittikten sonra ııaat bird 66 74 · 

li ve Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak y l l e v~ n~maralı vapurlrır geldikleri gibi Ru111~ 
lar, 27 numaralı araba vapuru ile birlikte Beyl 

0
b c~ arm~dçı akraca lardır. 71, 68 ve 65 numaralı vaPıl .. 

er eyıne gı ere sara ·· ·· d b. 1 işti 
rak edecek ve sonra Köpriiye avdet eyliyecektir. . Y onun e ır saat kadar festiva e 

Mezkur vapur yolculnnndan festivale istirak t k · · k • 
d vl . . "' eme ıstemıyere avdet d l . . B"' ··kdere e eg encenın hıtamında hazır bulunan ayrı bir v h .. arzu e en er ıçın uyu )• 

< apur er uç vapura yan k d lact' • ı ve yolcusu olan Boğaz iskelelerine ugw rnyarak K·· .. l k . aşara av et yolcularını 8 
. . . opruye ge ece tır. 

F estıvale ıştırak edenlerder, Boğaziçinde t 1 B l be . ı. • 
1 b 

o uran an, ey er yı sa ·· .. d d ,,ıı 
zır anan ir vapur, her Uç vap1..ırdan alarak yolcusu olan Boğazici irk rayı ~nun -~ .~ureti mahsusa a 

iılfilılJ 00 WmıJI illi ~ ili ;ıı ~ ın 11111 Wllil lillilllaim- . . . elelenne goturecekfir. __ 

' ıl :. q 'ıı :,Oi ıl '· !1,ııı !, 1111 ıı ': 


