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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Bir haftalık 
tarih 
A kdenizin ŞarK taraf ın"da 

. sulh havası esiyor. Bu 
~~fta içinde imzalanan İngiliz • 
"1ıı1r muahedesi, hakiki aulhe 
doğru bir adımdır. Bu muahe· 
~enin neticesi olarak, emperya-
ıını ruhu Mısır gibi mühim bir 

&aha.da esaslı bir tasfiyeye uğ
r'nııt, İngiltere ile Mısıt arasın
d, gönül hotluğuna dayanır bir 
bıiinaaebet tarzı kurulmuftur. 
İngiltere Kralı Sekizinci E<l\'ardm, 

bnsusi bir sıfatla bile olsa, aramıza 
telrnesı Ye iki dost memleketin dev
let reisleri arasında. §tlllsi bir tamş
bıa husule gelmesi, yine sulh lehine 
lcal"dedilecek bir hadisedir. 

'A•kerlik yarırı 

Buna mukabil Avrupanm ner • 
tarafında esen hava, kavga 

ha\1aaıdır. 12 Ağustosta Sovyet Mü
dataa Vekili, Rusya.da askerlik yaşı
~ 21 yaşından 19 yaşına indirilece
&in.i ilan etmişti. Rusyanm hava 
ltu\'Vetıeri için de şu ölçü kabul edil
lnlşti:; 

Dil Kurultayı toplantısında 

Dün birçok ecnebi alimler 
mühim tezlerini anlattllar 
Fransız <ilimi ~' Bütün dillerin bir tek anası 

vardır: O da Sumer dilidir ,, diljor 

30 Ag'-I!!it:e>!!i __ """""" ___ _ 
Türkiyenin kurulduğu 

ve kurtulduğu gün 

Rus tayyare, pilot ve hava teçhi
tatnun miktarı, dünya yüzündeki di-
~er bUtün memleketlerdeki hava Dünkü 'Kurultay içtfmaında söz aôylıyen, ltalyan, Japon, .P'ratıS'LZ ve Alman ô.liml.eri 
ltu\'Vetlerinin yekfuıuna muadil bu- üçüncü Dil Kurultayının altıncı faa, Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri, Esma Nayman geçen celsenin zaptı-
11lııduruıacak... celsesi, Atatürkiin huzurile dün Dol- birçok General ve saylavlar bu kala- nı okadu ve zabıt tasvip edildikten 

'Bu kararlar karşısında '.Almanlar mabahçe sarayında toplandı. balık içinde göze çarpıyordu. sonra ilk Sözü Yunanlı Profeeör A-
clebşete düşmüşler ve kendi hallerile Havanın yağışlı olmasına rağmen Atatürk salonu saat on dörtte şe-
~ nağnastopulos aldı. 

Usya arasında bir mukayese yap- büyük salonu b.mcahınç dolduran ka- reflendirdiler. Biraz sonra, Başkan-
bıışlardır. Almanyada 1935 senesi la.balık yine toplanmıştı. lktısat, Ha- hk yerini işgal eden Asbaşkan Pro- [Kurultayın diinkU toplantt.!ıtıa 
~91,000 kişi askerlik yaşına girecek, riciye, Dahiliye, Sıhhiye, Milli Mü da- fesör Afet celseyi açtı. Sekreter ait ta/ siklt 10 uncu sayfamt.zdadır] 
bllnlardan takriben yüzde seksen ----------------------------------:------·--
beşi askere alınacaktır. Harbin aç-
lığı boşluklar dolayısile senelik mik
tar 1939 senesine kadar 315,000 de
!'ecesine kadar inecek, 1910 da yeni
den 640,000 olacaktır. Askerlik yaşı 
18 ila 45 arasında olmak şartile Al
~atıya seferberlik halinde J.3 mliyon 

tni~-;sk;-~'.k~~il~~ı;.~ ~-
'Buna mukabil Rusyada 71 milyon 

~l'kek vardır. Senelik kur'a neferleri 
~iktarı iki milyonu geçer. Nüfusu 
'enede yUzde Uç artmak §artile Rus 
~~usunun ihtiyat efradı yakın bir 
~halde 55 milyonu bulabilir ki Al-
ı Yanın bütün nUf usu 65 milyon 
~ duğuııa göre miktar ölçüsile Rus
arıa boy ölçmek güçtür. 

, Rusyanm aldığı vaziyet O.zerine 
~~anya mecburi askerlik müdde:1 bir seneden iki seneye ~ıkarmış
l · Bundan başka ordunwı ihtiyaç
~l'lnı karşılamak üzere para ve mUlk 
d l'lnaye üzerinden yüzde Uç, ila yüz-
: beş kadar bir vergi alınması dü
~UlınUştUr. Tarihi (Vorms) şeh
::de pek yakında bir toplana yapa
~ olan Rayştag, Meclisinin bu ze
hekı de diğer mühim kararlar vermesi 

, etıınektedir. 
tı :Askerlik yarı§I diğer memleketler
i e de ayni şekilde devam etmektedir. 
~~Ya.da Mussolini işe esasından sa
illi tnıştır. Yeni lmparatorluk yUkU
Wcı t~ak üzere İtalyanları bol öl
~ e baba ve anne olmaya davet edi
~· ltaıyan hava kuvvetlerinin sulh 
tli~CUdu da 3,200 uçucu zabit ve kü
lcu ıs.bit ve 34,000 kişilik bir zemin 

\lvetine çıkarılmıştır~ 

'Memleketler araıınclcı " 
temaslar F' ransa dahil olduğu halde di

lek ğer Avrupa memleketleri de 
ıaC:rlik hazırlıklarına yarın harp o
dan knuş gibi sarılmışlardır. Bun
'llı~14>ka muhtelif memleketler ara
ıtıalts askerlikçe iş birliği yapmak 
l'or adile sıkı temaslar devam edi
lı · lrıacar Hükfimet Naibi Amiral 
le~'. evvela A vusturyayı,sonra Hit
da'. ~ ııyaret etmiştir. Macaristanm 
tsıt "?8tu.rya gibi sulh muahedesinin 
l~ık maddelerini feshetmesi bek
ler U ktedir. Bulgar Kralının da Hit-
~ görUşmesinden bahsediliyor. 
~ fi tarafta da Fransanm Lehis
~ ~enıasıarı devam etmekle bera
" ar ınanya Erkanıharp Reisi de 
h 90\1aya Eritm·şı· KU .. , ttilt..Ç ~l'lfU ı:ı• ı ır. ÇUK tum 
"lll'dır~0nunda askeri bir toplantısı 

lıPanyatla 1xiğupna A. Vr~pa böylece hiç görülmemiş 
hpark hır ölçüde harp hazırlıkları 

en İspanyada dahili harp bll-

Edirnekapı şehitliğinde r Atatürkün yüksek 
hediyeleri .Atatürk, lsm.et lnönu, Mareşal P'ev zi Çakmak Dumlupwıraa MTclm Mr, 

teP.eden dü§man orduları nın imhasını seyrediyorlar · . Bel icümhur Atatürk tarafın
dan Montrö Konferansı Reisi [Yazısı altıncı sayfanın 2ncl ve Süneli sütunlarmda] Kamutay he~eti dün şehitliğe 

merasimle bir çelenk koydu 
•r---ü&. -Brıı~Jle_ lklncl Beis Yunan 

:ea,morahhası M. PoUtiıııe ~k 

Sayın ve büyük misafirimiz 

Kamutay heye ti Şehitlikte , • 

[Dün yapılan merasime ait t&fsllit UçüncU sayfamızda.dır.] 

tün ~iddetile devam ediyor. Son gün
lerde ihtilalcilerin askeri vaziyeti 
kuvvet bulmuştur. Madrit ciddi bir 
tehdit altındadır. 

Madrit düşecek olursa meşru İs
panya hükfuneti çok müşkül bir 
mevkide kalacaktır. Madride haklın 

olan taraf memleketin mali memba
larını ve idare makinesinin ana ~ark
larını ele geçirmiş demektir. (Sara
gosa) gibi büyük askeri merkezler 
zaten ihtilalcilerin elindedir. Madridi 
de alırlarsa İspanyanın dahili gürül
tüleri yeni bir safhaya girecektir. 

Bu safha Kraliyet taraftarlarmm 
ve faşistlerin devamlı bir hakimiyet 
temin etmesi demek değildir. lspan
yada halkın büyük kısmı askeri irti
ca taraftarlarının aleyhindedir. 1936 
Şubatından evvel hükumet sağ tara
fın elinde iken işçiyi de, çiftçiyi de 
çok tazyik etmiştir. Bugün ihtilalci
lerin askeri işgal ve hakimiyeti al
tındaki yerlerde de halkın ~oğu hü
klımet taraftarıdır. 

'F culılann rolü 
• htilalcilerin faikiyetini bir ta
l raftan 18,000 Faslı asker, di

ğer taraftan İtalya ve Almanyadan 
gelen, İtalyan ve Alınan pilotlar ta
rafından ku1lnnılan tayyareler temin 
etmiştir. İhtilalciler hükumet başına 
geçince bir taraf tan kendi aralarm
daki ihtilaflarla, diğer taraftan hal-

km ekseriyetinin dU:~manlığı lle kar
şılaşacaklardır. 

Almanya ve İtalya, İspanyol ihti
lalcilerine yardımlarına .nukaoiı ne 
bekliyorlar? Bir defa İspanyaya bir 
faşist hükumetin hakim olması bu 
memleket için başlı başına bir mu
vaffakıyettir. Bundan başka Ceutada 
Cebelüttarrk gibi bir İtalyan askeri 
üssü, Balearda bir Alman bahri Us
sü kurulmasından ve İspanyol Fasın
da her iki hükümete imtiyazlar ve
rilmesinden bahis vardır. 

İspanya dramının son perdesinde 
Abdülkerim de sahneye ~ıkmıştır. 
1926 da Fransızlara teslim olan 
Abdillkerimin menfasından kaçtığı 
ve vatandaşlarının ecnebi menfaatle
rine alet edilmesine karşı bayrak aç
maya hazırlandığı söyleniyor. Vazi
yet filhakika çok gariptir. İspanyol 
ihtilalcilerinin iddiasına göre hüku
met kuV\•etleri kiliseleri yakmakla 
meşguldür. !htilalcilerin hiristiyan 
kiliselerini kurtarmak iddiasile orta
ya attıkları askeri kuvvet, müslüman 
Fas askerine dayanıyor. Abdfüke
rim eğer faaliyete geçebllirse ortaya 
atacağı iddia, Faslıların kuvvet kay
naklarını yabancılar için israf et
memek ve kendilerine hasretmek yo-' 
Iunda Fas yurlseverliği

0

ne dayanır 
bir iddia olacaktır. 

J\hmet Emin YALMAN 

gilzel bir çe.J'!'eve içinde imzalı 
birer foto~fileri ve Konferans 
Umumi Katibi M. Ağnidis'e de 
imza.Jannı ta§ı~'&ll bir altın si
gara tabakası hediye edilmiştir. 

... 

lngiltere Kralı · doğruca 
Mısır Başvekili Dolmabahçeye çıkacak 

N ahas p ş. gelecek Cuma gü~ü ş~hri~~i. şcrefl~dire dülbahiri ve lngiliz harp ölüleri me 

Nahas Paşanın lstanbula 
gelmesi haberi büyük 

alaka uyandırmışhr 

Mtsır Başvekili Na1ıas Pa§a 

Munr Başvekili Naha.'i Paşanın 
Londradan avdette bazı Avrupa mer
kezlerine uğradıktan sonra memleke
timize geleceği dün şehrimizde du
yulmuştur. Bu haber ~.ok büyük bir 
alika ve memnuniyet uyandırmış
tır. 

cek olan. ~. mısaf ın!11ız Iııgıltere zarlığını ziyaret ettikten sonra per
kralı sekızıncı Edv~rd ı kara suları- şembe sabahı Nahlin atile İstanbu· 
mızda karşılamak uzere Orgeneral 

1 1 
kf y 

Fahrettin ve iki torpitomuz salı gü- a ge ece ır. 
nü Çanakkaleye hareket edecektir. Kral motörle Dolma.bahçe nhtı • 

Büyük misafirimiz Çanakkalede mına... çıkacak ve Atatürk tarafından 
karaya çıkarak Seddilbahir ve Kili- karşılanacaktır. 

A.tatürk köprüsünün 
vaz'ı esas resmi yapıldı 

H"tir ve müstakil Munnn ~veki- Köpriinün vaz'ı esas resminde Da hıliye VcFCılı, vatı ve aıger aavemıet 

Unl, bu l!iitiklali tanin eden muahede- Atatürk köprUsUnün vazıesas res-ı dokuz yıllık mazisi olan bu teşebbü-
nin imzasını müteakıp aramızda gör- mi dün yapıldı. Merasim saat 15 te sün ehemmiyetini anlatarak, köprü
mek cidden sevin~ll bir hidise ol&- başlıyacaktı. Fakat şiddetli bir yağ- nün !stanbulun simasını değiştirec&
caktır. mur buna mani oldu. Bir müddet ğini, ve şehrin iki yakasını biribirine 

Mısırla memleketindz arMDld& her köprünün çalışma dairesinde istira- ikinci bir §ahdaman ile bağlıyacağını 
"eyden evvel ~k sa.mimi bir dostluk hat edildi. Nihayet yağmur biraz ha- söyledi. 
vardır. Sonra milşt.erek menfaatlere fifleyince daha fazla beklemekten 1stanbulda on senedenberi takip e
dayamr ko~uluk münasebetleri ve vazgeçildi. Merasime dahiliye, inhi- dilen köprü siyasetinin son merhale
karşılıklı iktısadi alakalar mevcut- sarlar vekilleriyle birçok mebuslar, sine geçildiğini anlatan Muhittin Üs· 
tor. şehir meclisi azalan, bütün müesse- tündağ, sözlerini: "Memlekete hayır-

Bu ziyaret, bütün halknnmn Mı- sat direktörleri, belediye vilayet par- lı olmasını temenni ederim.,, cllmle
sınn i~tlklali hakkında .duyduğu ti ve matbuat erkanı iştirak ettiler. siyle bitirdi. 
memnuni~·etin ortaya konulmasına Evvela, vali ve belediye reisi Mu- [Dahiliye Vekilinin söylediği nu-
güıel bir vesile olaeakttr. bittin Üstündağ bir nutuk söyledi ve tuk 8 inci sa)iamızdaclır.] 
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Ankara 

Ceza 
mek~upları 

evlerinin ıslahı 
S~ltanahmette bi~ Balkan festivali başladı 
Bızans mahallesı __ . -----

Siyaset alemi 

Başvekille Adliye Vekili on beş 
Eylülde lmrali adasına gidecekler 

kuruluyor 
Çıkan eserler birarada 

teşhir edilecek 
Sultanahmet clvarmdaki tarihi 

hafriyat IODa ermek üzeredir: Haf-

Dün açılan halı sergisinde yan in 
milyon albnlık halı teşhir e~iliyor 

Tevellüdab çok olnuy~ 
memleketler imparatorluld9-

rou müdafaa edemezler 
Yabnya bydettlCtmb etbn1e -

Muuollnl tarafmdan &ôylenen lılr 

Jmraliye 4000 liralık hayivon alınıyor. Hapisane- riyatı idare eden Profesör Bakster, 
EyUUün onunda memleketine döne· 

}erin IS)aht Üzerinde tetkikler yapılıyor cektir. lılukaddea Mraym çevresi içl 

A nkara, 29 (Hususi muhabiri • kurtaramıyan hapishanelerimizin en ne, gömillü bulunan Biıanıı kıymet
mlzden) - Adliye Veklle- yakm zamanda ıalahı, memlekette leri yeniden meydana çıkarılmakta

ti bu yıl içinde, ceaa evlerimizin ıs- vatandafın ıabırsızlıkla beklediği bir dır. OnUmllzdeki aene kuumda da· 
lahı üzerinde çdk ehemmiyetli ka _ reformuyon olacaktır. Ceza Kanu. ha etraflı çalı11lacaktır. BÜrada bu
rarlar almağa hazırlanmaktadır; bu numw;un 54 üncü maddeıinde fU lunan mozayikler çimento ile örtttl
gün için, memlekette ııhhat ve içti- hilkUm prdır: " ..•. İfbu cezalar mektedir. Bu sayede mozayikler hiç 
mal pye itibarile henUz geri bir va- çocuklara mahıua yerlerde çektiri - bozulmadan beeyUz aene muhafaza 
ıiyette bulunan ceu evlerinin, hiç lir." Halbuki, bugün, hapüıhaneleri- edile~ile~ktir. Hafriyat mıntakuın
olmazaa, tedricen tatbik edilecek 0 • ı. mizin yUzde 1ekaeni "çocuklara d~ -~ır Bızanıı mahalleai yapılmam 
lan bir proıramJa, daha aıhhf ve bu- mahaua yerlerden" mahrumdur. t/e dUşunillmektedlr. O mıntakada bulu 
günkünden daha çok içtima! ve ah- bu mahrumiyet, cemiyet için dofur- nan mozayikler, kıymetli çanak ve 
likl gayelere hizmet edeb\lecek te- dutu acı neticeler ile birlikte, dört gömlekler, liltun pa~lan ve aalre 
kilde taııalmi bu kararlann bqmda gözle beklenen ceza evleri mlahms bu mahallede bulundurulacaktır. CI 
gelmektedir. Hapüıhaneler umum kadar devam edecektir. vardaki IW'lardan iatifade edilerek 
mUdtırUnün memleket içinde bir tet- Adliye Vekilimizin bir mUnuebet- mutelif b&lmeler yapılmııtır. Bu bal 
kik 1eyahatine çıkmıf olmuı bunun le Kamutayda verdiif mUjde bizi 0 meler, aonradan bu işe tabıis edllece 
bir deWidir. zaman çok 1evtndirmifti. Belime ve fi için Uzerlerinde ufak birer deliılk 
SaWıiyet aalıibl bir makamdan İmralll hapithaneleri mevcutlarmı lik yaplaacktJr. Profeaör Baklter, 

haber aldıfımua göre, eylalün orta- t>e,er yUze ibllia çalıtırken, diğer Müzeler Umum MUdUrU Aziz ve mu
larma dofru Ba,bakan lamet Inö- taraftan Eeki,ehirde zirai faaliyete avini Arif MUnirle temaı ederek 
nU de Adliye Vekili Şt1krtl Saracof- geçmek ve çocuk mahkbılan, bir Bizana mahalleei etrafmda gfüilt
lu ile birlikte, bu meaele ile yakm- devlet fabrikaamda toplamak, bir mUtttır. Mahallenin eeu pllnı hazır- ı 
dan allkadar olmak U.ere, lmrall a- Ud maden ocağı ifletmek için çarele- lanllllftn'. Yalnız. bu mahallenin te
duile Edirne haplahaneainl tetkik re bat vurmak gibi tedbirler tatbik ılı edilebilmeli için civardaki evlerin ' 
edecek ve Kamutayın öntımUzdeki Ahuma konulduiu gün yurdun en lırtimllkl llznnplmektedir. btimllk 
toplantmma yetlftirilecek olan ka - bUytlk dertlerinden birinin devası da işinin bir an evvel tamamlanmuı te 
nun projelerinin eaulanm teablt e- bulunmu9 olacaktır. min edilecektir 
deceklerdlr. Eeu prenaipi, mUcrime çektirilen ---,.-------

Geçen Mile çıkanlan "bir kanunla ceu.nm ,tddetini onun ahl1kl vali - s· ort 1 t• 
ImraU aduma muntazam elbi8eler yetinin iyilqmeli ve cemiyet için ıg a reza e 1 

nutuktan ayaen &Jmm11tır. Bu ... 
ler boşuna sarledllmlt-detlldlr. 11111' 
1e>llnl fiklrlerlnl, siyasi aldclelerllll 
dalma BÇJkta söylernlt, buan ballll
n tatbik edecek kabWyette old~ 
da Jepat etınlftlr. 

Buglla ortada apmçlk bir ........ 
var. Almanya ve İtalya, lnsflls tt 
Fraunr bnpuat.orluldarmdu ..... 
ldcllalarda bulunurlar. BanJarnı llllt' 
bcal&n teveUUdatı fula olu ... 
memleketler için yeni arul ~ 
mevaddı iptidaiye teminidir. 

Bele atltU9 meeeleel Fraua ICll 
bafbb&fma bir meeeledlr. Çtiııldl Alo 
manya ve İtalya leJlede yedi ..... 
ytb bin nddeıllnde artan mlDetld" 
dlr. 181S te SO milyona yakJafd 
Fnuısa bugün ancak 40 milyon nlif9' 
I& maliktir. Bu mDdann bir .... 
AJeu Lormln lstlrcladJyle, dlter ... 
kısım,da Fransada oturan bir ~ 
mUyona yakm ecnebinin. bUh ...... 
talyaa ve LehHntn, Jl'loanm v.-. 
dqbğma kabul edllmeelyle temin r 
dllmlştir. Batt.& Franuda yeal ... 
bul edOen bir kanua, ~ 
lalmlerlnJ bUe detlltlıebllmeUd )19' 
bul etmektedir. 

Almanyuun 1811 t.e ... il .. 
yona yaklaşan nllfusu, b~ ...,... 
ve b)1Jedllea arulye ratmea, el 
mllyona ~. Almp,.
barlclndekl CermeaJer1a mlldan .., 
1ekaen mllyondur. 

Kırk btııt milyon ltalyu, ..... 
milyon Almaaa brp lmk mOJdl giydirilerek 70 mahpua rönderilmif- tehlikeli olmak vaziyetinden uıaklq

ti. Cua Kanunumuaun, cesa evi del muile mUtenuiben ualtmak ve 
nilen mtleueaelerden bekledlll p · bu auretle kendiainl ahllld bir tu
yenin, cemiyete faydalı lnRlll&r ye- fiyeden pçirdlkten 10nra cemiyete 
tiştlrmek, mahkdmlan, namualu in- iade etmek olan progrealf ıüıtem; 
aanlann çahtma aahalannda kulla • memlekeÜmizin bUnyeeine ve Y&.f&
narak, onlarm menfi ruhlarmı bu Yit prtlanna uygun bir ,ekilde tat
•uretle terbiye etmek oldutunu dU - bik ediline, bir mUcrimin, iyi bir 
tUnen hUkfunet, Imrali aduma yot- aile babası olmuma hiçbir mlni 
ladrtı mah~fimlara arut dajıtmıf, kalma11U9 olur. Temis havada, her 
bunlar da, tarlalarmı kendi vuıtala· tUrl11 kitU ve tehlikeli fikirlerden u· 
ril4' ekip biçmele ve demir aletlerin- zak bir aahada çalıftırma menft ruh 
den ltutlarmı kendileri ,apmaya t_.. Qzen._4e yapbiı ..ı.ı. edlel ıem.
batl~tlardır. Sırf blr tecrübe ma- !erle cemiyetin elinde en kuvvetlf 

On üç suçlu dün 
adliyeye veriYdi Balı sergiainden Wr g6rünQf 

Sigorta dolandıncılıfmm ilk saf- Iatanbul ıezonunun Balkan feıti- bi gazeteci gelmiıtlr. 

Frama. •• İtt.e ..... - mtUdm -
leleleıtndea biri badur .. 

huma alt tahkikat dlln neticelenmlt vali haftası dUn akpm başlamııtır. H • • • 
af alı •erpi dün -lJı 

\'e BUçlulardan 13 ki•i •dJiyeye veril Bu h ta, Taksim bahçesinde Vali - -:t> · DIPr bir--., menddr &..M.t..ı.ıt .,, ,,,. · İstanbul ıezonu mlhıasebetile ter- .,,--y-
mişttr. Tahkikata altmcı Sorgu hl- nin şehrimiıe gelen Milli Heyetler şe meıeleeiae Abnuıa n İtaqa bl' 
kimliği elkoymulJ bulunmaktadır. refine verdiği bir ziyafetle açftmıe, tip edilen halı sergisi dUn Mimar Si- yük bir ehemmiyet atf~ 
13 suçludan beıi mevkuf, diğerleri ve bu ziyafeti milli heyetlerin .Uva- nan tarafmdan İni& edllmlı olan ta- Bu memleketlere petrol, mlar, W 
1erbesttir. Evvelce tevkif edilen Dr. resi takip etmittir. İkinci müsamere riht Ayaaofya hamammın aofuk ban clay, puauJı. b&tt& ltaıya lcla....,, 
AN.f, Onnlk İpekçlyuı, Peştemalci- bugün Sarayburnunda verilecektir. yo ve iıtlrahat dairesinde saat tam kömttr, bepel dıtardaa ~ 
pn. ~tfl v.e. Jrana.ı.m.,. .l'eS'-1• tednı.lr edeclk. olu heyet- 13,30 da aoılmııtır. Aoıht mera.timi .lffıe •-ollld ......... ...,,, 

hiyeti taşıyan bu 70 kişilik ekipin tedip vurtasıdır. 

ro mevlruflar- arasmdadtt. Jol'don Bulgıarlıır sılh•t hi'lm onıı '"'"· :~• :~~;..~.ı~~- :'e...he.!: ~PJ}f:ll~ , 
Evraklan tekemmül ettikçe, diğer kek olmak ü.lere ve bir profeaörUn nan matbuat ıııümeUilleri lftirak et Jmmea t.emln loln tır Rltler 

gönderilmeıinden alman neticeler Başbakanla Adliye Bakanımızın, 
umulduğundan çok müapettir. Bu aeyahatlerinden c;ok faydalı netice -
itibarla, bu aene Imrali ada.sına ve ler elde edileceğini umuyor ve sevi • 

~::~~~~:.peyderpey Adliyeye veri ba,kanbfmda dUn sabahki konv~- mi,lerdir. Meruim Vali ve Belediye batb ler ~ • 
aiyonel ne gelmifler ve belediye ile Reisinin bir nutku ile açdmıfbr . İtalya :ye,..,,,:-_=::; 

münuip rörUlecek diğer yerlere, 200 nlyorus. 
Maliye kadroau tamamlanıyor Turing klUp tarafından kareılanarak Nutuktan IOllr& aerıt gullmiftir. bttmmalr faallyet n pynt1er Wf 
t.tanbul Maliye teşkilltlnm ilim." Galatuaraya mi.safir edilmltlerdih. Sergide yanm milyon altın kıymetin bu agurda uıfedlllyor. 

SOO mahkdmun dalla g6nderilecefi -----------
tahmin edilmektedir. • k• 1 

alz olarak bUttln kadrosu gelmiştir. Romenler de saat H de vapurla gele- de halı mevcuttur. Bunlar 13 UncU • • • 
Kadro isimlendirilerek ı Eylalden- rek ayni tekilde karttlanmıılardır. uır bidayetinden bugüne kadar Au BÜna makabil Jl'ruaa w tasllf.e" 

Ziraat iıleri 1 1 yenı 
B annacaklan yerleri bluat ken 

itibaren tatbik edilecektir. Romenler 20 kiıiden mürekkeptir. dolunun dört köte8inde yapılan çok adeta mtldafaa vulyetlndedlrler. f' 
Memurların Eylfıl aylığı salı gilnU Yunanlılar evvelce festivale itti • kıymetli ve antika wrlerden mUrek karda kaydettljlmb babWer ..,., 

dilen yapan Imrali adumm arkada c 1m1 z 
bu iyileten inaanlan bu yıl kendile- y verilecektir. rak edeceklerini mükerreren bildir· keptlr. Bu arada Konya, Up.k, Gör tende ve Pnmada gittik~ w.ıl' 

M 
- lan dikleri halde bllllıara yorsun olduk· dU., Lldtk, Çaakkalt, ŞarJrBy hah- ettlrllmeırte, yanıua bllytlk teldlW' rine dağrtJlacak arazi içinde ıenif 

ıiraate bqlıyacaklardır. Yine Adliye Zekeriya Sertel ve Halil 
Veki.letinin aldığı kararlar cHmlemn- Lutfı" oo··rc1üncu.. "Tan,, 

ezar tat müzeıi ı lanm ileri ıtırerek bundan vazıeç- lan bllhuea dikkati lmıektedlr lerlae efkln mnamlyeala dQrlre.tl tJ1/I' 
F.dirnekapı dıtmdaki tehltllkte bir mitler ve clUD beledlyeye sönderdlk· çe • bolunmaktadır. 

den olarak bu yıl bütçeden aynlan mezart&tlan milzeai yapılmuı ~ - leri bir mektupta a.tır,dllemitlerdlr· Amerilralı ainemacılar Bur Jl'rum taJglyetlerl,...., 
rarlaştmlmışt.ır. Bu lfe tehitliğin Balkan feetlvallerini takip için Al • • • ~-~ , ,ooo lira kadar tahıiaatıa ha)rvan ailesine kanıh 

almacak ve mahkQmlara dafıtılatak • 
a,..,,._._.._ ... _ki tarihi -rlerl filme amini a..dn ba hunata lllJ'llUlll"" 

bir kl8Dll tahıie edilmit ve huırbk- manyadan biri ntuatrane Berline p• vıı::unmJMıe ...... 
lara ba.şlanmı,tır. Civarda bulunan zeteal, diteri Berlhıe Çaytunı ... - almak için Amerikalı mm mtltehu ~ blle dtltbBJor ... ..,,; 
kıymetli tqJar buraya ta11nmakta- teei muhabirleri olmak üzere Ştan - 1111 Briyan ve adadqlan dün, Sof- nln yudrlJ mtlhlm bir eaerln Frl# 
tlır. hof ve Kahtutz Uılmlerinde lld ecne· ya tarikile l8hrimile relmltlerdlr. IUllll Aayadald mu.temlebl ........ 

br. Böylece; dUn cemiyet içind~ a- ('ha) guet.e ve mat.,,,.,,. .. 
lınlanna birer kara damga vurula • W balam lla&buorhk ve Nepi
rak hapüıhanelerln rutubetli kö,ele - 11" Törk Llnıt.et flrketl llltieMlsle
rine ablan luanlar, yamı Imrali a- rlaclen N_. ft Ahmet :ee,terln .._ -----------------------~~--------------~~----------------------~· m•eli ~w.. oekllmemtlll " 
damım tertemiz namuslu ve çalı. - telerl en laymetH IUBtec!llertmı.den 
kan aakinleri olacaklardır. Hükftme- M. 7'ekerlya ve BalU Litft Dördüncü 
tin dalrttıtı arazi ve hayvanla kendi &anlmdaa &atmehnWI w 1"I Od .,. 
ını.etlerhıl çıkardıktan, ft htıkt • ....... Tu ...... ~. M. 
mete bUytlk bir yük olmaktan kur- 1'ekerlya, gueteelllti dönyanm ilk 

Takvim, Hav~ · 
tulduktan aonra, memleketin bakım· plllteciHk _........ Wllll ......,, .. •• 
auı kalmlf bir kötetlnl imar eımı. .......... •eılek ._... anmdfa- t. urunku ha va 1 
ve cemiyete birçok bQımlardaa ..,.., 11'1 1 NI tul '* pmh~ Buıtln bava, auretl umumJyede lra ı 
fayda temin eylemlf olacaklardJr. M.a111e ... 1u ........... palı ve bulutlu pçecektlr. Baromet-
H "aha b" al ... L6tft _......., 11111 bir P- renin dün ıfi9terdlit rakama söre 

apı '""·.!.~. ın an mtıı.ar. y- ••• 11 ..... J'e&iftlll bugün yaill ta bekleneblıtr. Ancak: 

B ... .,.. __ .. cesa evleri, mtlcrlm· ..... p......... idare _........, b ._...__ _,,;._1.11 ·'ddetll 1 lerln, yq ve redaetl ahJlki •- u ,, ....... l9UnllUI ve .,.. o muı 
f klan -"e.a+U-'- htl - lhtlau llÜllll olm.,&v. .... ile lhtimall yoktur. Rtbglr, ıimal latl-

ye ar •--·• ayn ere • mahablrlerl, ~ w·..,..... kametlnd• eMCektlr. 
lere yerl8ft1rilmelerine lmkln ~ .,..... w " -a-== .._ .. .. 
cek vasiyette delildir. Bunu &çıta •t1ebet tanlan .._,.. _...,,. Dunku hava 
vurmak blr memleket borcudur. Fa· obnttar. Dün öğleden evvel "'-·h hafif 
kat bunun yanında almmaama karar .,.... yan 
verilen tedbirleri ıdkretmek te ayni Ba lqac&te Od ........ b=e+- yajmur, kıA fuılalarla akfama ka-
derecede ytlklek s&'dtllQmb ~ lmdan ..,. (~) JUi n idare al- dar drmUftür. Hava yafıfh ve bu· 
vuifedlr. ı.ı 90k a.... b& lftlno ~ lutlu pçmiftir. Hararet en c:ok 22, 

MUcrimlerl mtltecanJa .Umreler dır. Olcd)_..W t1a.,. ~- en u 18 dereee olarak kaydedilmt.,_ 
halinde ayn htlcrelere yerlettlrmek te 1*lmle ......_ ............ t1P- tir. Rlbglr"yıldtzdan 8 metre ltir'at-
V$ bu ıuretle bir katille, bir yanke - bemls yoktur. le eemittir. Tazyiki nesiml, tekrar 
ıiciyi, aç kaldığı için fırmdan bir tenfftl ederek 9f, eo .. çıtmıttır. Sa-
ekmek çalan tocukla, hırmllft mee- Milleti. C-.iyeti topluabu at on dörde kadar yatan yatmurun 
lek edlnmif bir ahllkınn blrlbirlnden Milletler Cemiyeti koneey ve uam mlktan 21 mlllmetredlr. 
ayırmak ve blrlblrinin köttl teelrln- blelli 18 EylMde toplanacaktır. Mu· G .. 
den kurtarmak mOmktln olacaktır. rahhu heyetimis Hariciye Vekili eçen sene bugun 
Bunlar için hutrlanan muhtelif tıp- Tevfik Rtlfttl Anam rellllti altmd& Geçen 1ene bugUn hararet f61ıe-
te hapishane planlan kanun projele- Dahiliye Vekili Ştlkrtt Kaya, Rlyue- de en çok 30 T en u 19,3 rtınefte 
rtne nı,tirilerek Kamutaya ıunula • tictlmhur kltibi Ruan Rısa, MWet- bam! SUS cİ~ idi. Rtı~, anl
ea'ktlr. ler Cemiyetindeki daimi delepmis yede bet metre atır'atle eemlt, tuyt. 

Bugünkü vazfyetile mUcrhnlerden Necmettin Sadıktan mllrekkepttr. ki M9hnl TM,4 milimetre kaydedll-

ı ~,, s 1 a 1 ~ ı 
-----ı- 1 

2 a ' • ı • 7 a 
• 10 11 12 18 14 1 

18 1718182021 12• 

2824282827282 
l 
1 

8 inci ay Gtln: 243 Hızır: 117 
1366 HIOBI ı.tSI RUlıll 

Oemtıftyel41Mr A!)vatoe 

11 11 
GUııet: ~.2S-Öfle: 12,15:-tkindt: 1'5,87 
Akpm:18,4'9Yatm: 20,2'9lmaak:3,38 

Tayyare Bayramı candan kutlulandı. 
2 - GOae1 San'&tler Akademiai Di

rektöıil Namık lamalll kaybettik. 

a - l'ranllD - Babet hududunda 
~ çarp~ oldu, ~ ldll 6ldtı. 

11laha kablliyetlt olanlarlle olmıyan mif, rUtubeti ni.spiye % 82 tesbit o-
larnım btribirlnden ayıramıyan, hat· Amballj mütehua111 ıeldi hıbınu,tur. Hava, ~k ve bulutauz f - GUııet Kltıb~tın tertip ettlli 

blaiklet yanemda Ank&raıllcllnden 

Eyüp birinci, F.akifehlr Hava lrlekte-
1 - 30 AiuJtol 9Qytlk z.r.,. ft ·bblden Halil tldnet eldular' 

tl en kUçUk ıuçlar yUzUnd•n hapla • tlrtmat Veklletl amballj mlltehu- geomlftlr. 
haneye dUtmU' c;ocuklan aarm auç idil Bade, tzmrldeki tetkiklerini btti • 
lularm köttl ve tehllkell tellrladen rerek lebriınbe gelmiftlr. 

Rüşvet davası 

Birinci auçlu müdür 
muavini Sadullah bu 
suçtan beraat etti 

blttla kuvvetini Afrlkaya, ~ 
Fua, Tunu, lfadapakara ......... 
meahil ... telıllf etmektedir. 

Yalma .. e1ente ,.W... bir ,,,,, 
temleke paylapnauw., bu ftlsdea 111" 
ıt. ve kaalı lhtlWlan. phlt --" 
hayret~ 

BaltN • .-
Neotof isminde bir Beyu Ru.stan 

rtltvet almak auçu ile ikinci ceza ------------~ 
mahkemeaine velkedilen Emniyet Elitleri aerıiai açıldı 
Birinci tube mUdilr muavini Sadul - Elitleri kumına lttlrak eden 'lfll 
lah ve ayni eube memurlanndan Ha allimlerln B'mdıklıda 18 llnctt nkıll" 
l&Dlll durupıaaı, dün neticelendiril- tepte tertip ettikleri relim ve M 
mittir. · Mahkeme, bu rilfvet itinde leri Bergial, dün, tatanbul Maarif 11' 
hiç bir al!ka.aı olmadıit için Sadulla dUrU Tevfik, Gtlzel San~atlar )ı{ttcllt' 
hm beraetine karar vermlttir. Me- rU Omit Toprak'la daha birçok ,;ti 
mur ~ iki ay hapla ve 20 lira tın huzurlle açılmqtır. Sergide~ 
para cuuma mahlR1nı oldu ıu bitiren muallimlerin 500 kadat r 
Matbuat Kanununa muhalefet aeri teıhir edilmektedir. Sergi~.~ 

Sarryerde ttıtüncUltlk eden Klmil, ze çarpan batlıca gUze1 eserler ~ 
Matbuat kanununa muhalif olarak bukıları ve ebu klltdı Uzerlne yar;. 
Emniyet memurlutundan isin alma· m11 itler olmuttur. 

dan gazete •ttıfl için ikinci ce&a lnhiarlar V ekiH sidiJOI' 
mahkemeaince para ceaıuna mah- -
t-A- .-..1n-ı•ı- Şehrimlr.de bulunan Gtımrll) 
awn ~WA • İnhiaarl&r Vekili Ali itana Tat.-. 

Bir itten çektirme ~ Ankaraya rtdecektir. 
Onivenıite Nepiyat memuru Re- ___________ ..,,,.,... 

fet, açığı gıktıit iddtuile zan altına 
almmq ve kendisine itten elçektiril 
mittir. Muhafaza altında bulunan ki 
taplarm aab§ heeaplan tetkik edil
mektedir. 

Türkofiı Reiıi 
TUrkofla RelBl Mecdet tehlrmtze 

plmlf ve bmir •rrtall• metrul ol· 
md Ulll9 llınJie hareket dtmlttlr· 
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Mussolini Almanyada 
Hitler'le görüşecek 

Bolşevizme karşı bir Orta Avrupa 
bloku teşkili meselesi konuşulacak 

Bertin, 29 (A. A.) - Havas ajan· 
~ muhabirinden: 

§1 bir orta Avrupa. bloku teşkiline te
şebbüs edeceklerini ve İspanya hadi
selerinin İtalya - Almanya siyaseti
nin inkişafını tesri eylediğini söyle
mektedirler. Mevzuubahs ittifaka Al 
manya, İtalya., Avusturya, Lehistan 
Macaristan ve belki de Bulgaristan 
dahil olacaklardır. 

Berlin siyast mahfellerinin bazı-
8tnda dolaşan rivayetlere göre, Mus-
80llni eylfilde Almanyaya gelecek ve 
liftlerin 1933 te Venediğe yaptığı 
tiya.reti is.de edecektir. 

Bu ma.b!eller, bu ziyaretin Hitler 
lle Horti arasındaki mUlakatlarm 
lnevzuunu teşkil ettiğini söylmnekte 
'7e Mussolininin Hitlere ve Almanya-

~a. zecri tedbirlerin devam etti~ 
hlilde~e AIJnanya tarafından alman 
dunımdan dolayı teşekkür ebnek is

tediğini il!ve eylemektedirler. 
Bazı: siya& mü§ahitler İtalya ile 

~anyanm, Bolşevik devletlere kar 

Rumen kabinesi 
istifa etti 

Şu,nig tekzip ediyor 
Viyana, 29 (A. A.) - Şu~ing, 

Avusturya hükumetinin orta Avrupa 
devletlerinin teşkil edecekleri yeni 
bir bloka iştirak edeceği hakkındaki 
rivayetleri tekzip etmiş ve: "Avus
turyanm siyaseti Roma protokolü ü
zerine müesses kalmaktadır.,, demiş
tir. 

Doktor Şaht'ın 
Paris seyahati 

Hariciye nazın Titüles- Alman Bakanı Fransız -
ko'nun da değişeceği Sovyet paktının feshini 

söyleniyor istememiş 
Bükreş, 29 (Tan) - Başvekil Ta· Berlin, 29 tA.A.) - Schacht Ber 

ta.reskunun, Sinaya şatosunda krala, line dönmüştür. Mumaileyh, Fransız 
lcapinenin istifasım takdim ettiği ve nazırlariyle yaptığı görüşmelerin 
kraım muma.ileyhi yeni kabineyi teş- münhasıran ekonomik mahiyette ol
kUe memur ettiği söylenmektedir. duğunu söylemiş ve Fransaya Fran 

Başvekil Tatareskunun kuracağı sız - Sovyet paktını feshetmek hu -
l'ezıi kabinede bazı mühim değişiklik- susunda teklifte bulunduğu rivayet
ler olacağı muhakkak görUlmekte - terini gUIUnç tabiriyle izah etmiş -
dir. tir. 

Dahiliye ve adliye nazırlarmm de- Franaız gazeteleri nikbin 
~§eceği gı'bi, maliye ve hariciye ne- Paris, 29 (A.A.) - Paris matbua-
taretlerine de başka şahıslar tayin 
.. .:ın ği ö 1 ekt-""· t1 Schacht'ın mUlaka.tları 'Ve beyana-""'4llece s y enm 'CUır. .._ .__1_,__,, __ _.._~___..._,_ 

.Lawu~nuuwı zzaı:.""Uanıuye "na - •• 
tırlığnu da deruhte etmesi çok muh- lar yUrU~e~t~ ve Al~an ~kanının 
tem.eldir. TitUleskonun halefi olarak :mnunıyetinı tebarüz ettirmekte • 

~diki maliye nazın Antoneskunun • 
ismi zikredilmektedil". Milli banka Journal'in .Bertin muhabiri diyor 
tunum müdürü ise bunun yerini ala- ki: 
taktır. 

Fevzi Çakmak 
Giresunda yapılan harp 

tatbikahnda bulundu 
r 

Giresun, (Hwnısf muhabirimiz-
~) - Bu sabah saat yedi buçuk
ta Ordudan hareket eden Genel Kur 
llı'-y başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
~lannda. Orgeneral Kazım ve di-... 
ger zevat olduğu halde !Ut onda 
llUia.nctk ilçesini geçmişler, tayyare 
alanına. gelerek orada mevki almış 
Olan piyade alayının yaptığı harp 
tatbikatına nezaret ettikten sonra 
~t on dörtte şehrimizi şereflendir 
:tlıişlerdir. Mare~al büyük merasimle 
~ kalabalık bir halk kütlesi tarafın 
~ alkışlanmı~r. Karşılamada bu 
,~anlara iltifatta. bulunan Mareşal 
4.lltfram kıtamnı da. teftiş ettikten 
Otıra. doğruca vali konağına. gide -

!'ek öğle yemeğini hususi olarak ye
bıi;tjr. 

Negüs yakında 
Habeşistana 

"Bitlerin, Schacht'm seyahatine 
belki Vilhelmstrasse'den ziyade müs 
te!!lna bir ehemmiyet atfcttlgi mu -
ha.kkaktır. Almanlar, Schacht'ın se
yahati neticesinden ve devlet adam
lannıızm vaziyetinden sa.mimi ııuret 
te memnuniyet beyan ediyorlar. 

Excelsior diyor ki: 

"Ticari mübadeleler ve finansal 
tedavül meseleleri hakkında. Schacht 
m başladığı mUzakereler hiç şliphe
siz devam edecektir.,, 

Komüni•tlerin bir 
beyannamesi 

Paris, 29 ('A.A.) - Komünist par 
~ 

tisinin siyasi bürosu neşrettiği bir 
tebliğde, ispanyanın abluka edilme. 
sini Fransız milletinin tasvip etmedi 
ğini bildirerek lspanya ile silah ta da 
hil olmak Uzere ticaretin serbest bı
rakılmasını istemekte, Fraıısanm im 
hasmı derpiş eden Bitlerin "mücade
lem,, adlı kitabının bütün Fransız 
mekteplerinde okutulmasını talep ey 
lemekte ve nihayet Thorez'i Blum'a 
gönderdiği mektuptan dolayı tebrik 
eylerneh"tedir. Tebliğde, Fransız Ba
kanlan Cilmhurlyetçi ispanya lehin 
de yapılan halk tezahüratından istin 
k!f ettikleri bir sırada Şahta gösteri 
len kabule teessüf edilmektedir; 

asileri yine 
taarruza Gittim, gördüm, 

/ run şehri bombardıman ediliyor urıuıcu !~~i!!!piyaı oı=· 
geçtiler 

Biriatu, 29 (A.A.) - lrun muhare 
besi, asilerin bu gece saat 23 de yap 
tıkları yeni bir taarruzla tekrar baş
lamıştır. Lejyon etrnnjer askerlerin
den birkaçı firar etmiştir. Bunlardan 
biri, Havas Ajansı muhabirine, fı.si -
lerin çok fazla zayiat verdiklerini 
söylemiştir. Bu firarinin mensup ol
duğu 135 mevcutlu bölükten yalnız 

• dünkü gün zarfında 107 aıefer yaralı 
ve ölU vardır. lt1rariler amirleri tara 
fından aldatıldıklannı söylemekte 
ve Halkçı Cephe saflarında harbet
mek arzusunu izhar etmektedirler. 

General Naol nutuk söylüyor 

Edirnekapı 
şehitliğinde 

Memleket §ehitliklerini ziyarete 
memur edilen Kamutay azalarından 
General Naci (Cebelibereket), Mü -
kerrem Ünsal (İsparta), Hikmet I -
şık (Erzincan , Ge.neral Kazım (İz· 
mir), lsmail Kemal (Çoruh), ve Şük 
rli (Kastamonu) dan mürekkep !ıe
yet, dün saat 11 de Edirnekapı dışın 
daki §ehitliğe giderek merasimle çe
lenk koymuştur. Heyetle beraber İs
tanbul saylavı Cevdet Kerim, Anka
ra saylavı Satı Kadm, Orgeneral 
Fahrettin, Istanbul valisi ve parti 
başkanı Muhiddin ÜstUndağ, Fatih 
kaymakamıı Rauf ve Ha.lk Partisi 
mensupları hazır bulunmuşlardır. 

Şehitlikte General Naci ateşli 
bir hitabe söylemi§ ve dcmi§tir ki: 
"- Şimdi aziz şehitlerin manevi 

huzurunda bulunuyoruz. Burada bü 
tün yurdun §ehitleri bir nevi mezcol 
muştur. Memleketin halasını çok e
saslı bir zaferle temin eden Lozan 
muahedesinin mühim bir noktası ge 
ri kalmıştı. Geri kalmı§ olan nokta 
Boğazların emniyeti meselesi idi. 
Boğazların her iki tarafı da silahtan 
tecrit edilmiş, ecnebi gemilerinin 
---1..-~-e..,..,,_.--:.._.. -..uUoa.<&Jo c.clll -

mişti. Reislerimiz hadisenin ve zanıa 
ntn cereyanını gayet güzel takip et· 
mişler, müsait bir zamanda milletin 
kalbini senelerce cerihadar eden bu 
saplı oku da çıkarmışlardır. Bu da 
Montröde olmuştur. Boğazlar gayri 
askeri halden çıkarılmış, birtakım 

knyıtlar konulmuş, hükumetimizin 
Boğazları dilediği gibi idare etmesi 
imkanı temin edilmiştir. Bu muahe
delerin ehemmiyetini bizler gibi. bü
ttin dünya da takdir etmiştir. İşte 
bize bu huzuru temin eden şüheda
mıza şükranlarımızı, minnetlerimizi 
arzetmemiz lazımdı. Bunu da bugün 
yapıyoruz. Aziz şehitlerimiz, ruhu -
nuz §adolsun, vatan selamet yolun
dadır.,, 

Tunçtan bir levha üzerinde "Ka
mutay karar tarihi 31-7-936" yazılı 
çelenk bırakıldıktan sonra heyet şe
hitlikten aynlmıetnr. Ayni heyet, Ça 
nakkale şehitliğini de ziyaret etmek 
üzere diln saat 15 te Galata rıhtnnm 
dan kalkan vapurla Çanakkaleye git 
miştir. 

Eski Rif Emiri Abdülkerimin 
vaziyeti 

Patis, 29 (A. A.) - Eski Rif e
mlri Abdülkerim menfi bulunduğu 
Reunion adasından müstemleklı.t ba
kanlığına bir istida göndererek Ak
denizde bir yere nakledilmesini iste
miştir. Bakanlık bu istidayı müsait 
bir şekilde tetkik etmektedir. AbdilJ 
kerimin talebinin sene nihayetinden 
evvel is'af edileceği zannolunmak -
tadır. 

A.8iler lrun'u bombardıman 
ediyorlar 

Hendaye, 29 (A.A.) - Reuter bil
diriyor: Hilkümet kuvvetleri, San 
Marcial'i bala ellerinde muhafaza e
diyorlar. Asiler, görünüşe göre hiç 
bir ilerleme hareketi yapamamışlar
~r. Asi kuvvetlerin 1run'u ele geçir
mek üzere yaptıklan teşebbUs bunla 
ra o kadar insan hayatına mal olmug 
tur ki, şimdi şehri teslim oluncaya 
kadar bombardımana tutmağı düşün 
mektedirler. Oç asi tayyaresi bu sa
bah trun'u tekrar bombardıman et
miştir. 

Hükumet, T oledoJa zayiat 
verdi 

Hendaye, 29 (A.A.) - Harbiye 
Bakanı, hükumet kuvvetlerinin bü -
tün cephelerde ilerlediklerini ve ez
cümle şimal cephesinde asileri püs
kürterek 300 kişi zayiat verdirdikle 
rini bildirmektedir. Aragon vilayetin 
de, hükiimet kuvvetleri mUteaddit şe 
hirleri zaptetmişlerdir.General de La 
no, bir asi kolunun Toledoda hükfi· 
met kuvvetlerini inhizama uğrattığı 
rıı. 200 nefer zayiat verdirdiğini, 
kamyonlar, mitralyözler, üç havan 
topu, iki seyyar hastane, bir tank, 
müteaddit tlifcnk ve cephane iğti -
nam ettiğini bildirmektedir. Hükiı -
met kuvvetlerine mensup birkaç bö 
Hilr: tomo:rnon i-ha odilmistir. 

Madrit'te tehlike mi var? 
Madrit, 29 (Tan) - Portekiz mas 

Iahatgüzar.r hükumetten aldığı emir 
üzerine Madritte asa:liş bulunmadı -
ğından elçilik servislerini Alicanteye 
nakletmiştir .. Toplanan ecnebi mü -
messiller de bu meseleyi tetkik et -
mişlersc de Alicanteye hnreketlerini 
tehir etmişlerdir. 

I htilalciler karargahının 
bir tebliği 

Rabat, 29 (A.A.) - Seville radyo 
su dün akşam §U tebliği neşretmiş

tir: Askeri vaziyette bUyük bir deği 

şilik yoktur. Millici tayyarelerin Ge
tafe tayyare istasyonunu, Tolede ve 

San Sebastien mUhimrnat f abrikala
rmı bombardıman etmiş olmaları 
mUkcmmel surette organize ve disip 
line edilmiş olan hava te§kilatmıızın 
ezici UstünJUğünü isbat etmektedir. 
Şu son dört gün zarfında on bir 
Marksist tayyare dUşUrülmüştür. 

Millici hava kuvvetleri bir hükumet 
denizaltıı gemisini bombardıman et
mişler ve Akdenizde bir Marksist 
tayyaresine taarruzda bulunmuıılar
dır. Bu tayyare kaçmak suretiyle 
kurtulabilmiştir. 

Harbi daha İnsani hale koymak 
Londra, 29 (Tan) - tngilb; hilkli 

metinin, İspanyayı kana boyayan da
hili harbe nihayet vermek için ta -
vassutta bulunmak üzere Madrit hti 
kfımeti nezdinde bir teşebbüste bu
lunduğu haber verilmektedir Britan 

~ ............... larmda hazır bulunuyorum. Bunu 

Ademi müdahale 
için konferans 

kendim için bir mazhariyet saya
rım. Gerçi bu sefer geçen ikisi kadar 
me 'ullyetll \'C yUklü değildim. Bu 
sefer BerJine serbest bir gazeteci oıa .. 
mk gittiğim halde 924 Parls, 92S 

L d d k• k f Anısterdam ollmpiyatlarma kafile 
On ra a ı On eransa şefi olarak gitmiştim. Buna rağmen 

Türkiye iştirak edecek bu sefer lld e'"'elklnden fazla yorul· 
dum. Çünkü; çalışma sistemimlz sa· 
kat '\.'e yanlıştı. Gerçi AlmnnJar g~ 
zetecller için her tUrlü kolnylığı gö • 
terdiler ama tıkız \'e "kolusnl" bir 
programı taldbe mecbur olnn bir ga
zeteci için rahat etmJye inlkfın yok
tu. Bütün bu yorgunluğun yegfıııe 
mükfı..fah gördüğümüzü olduj;'ll gibi 
size - yani okuyacularnmza. - ,·ak· 
ttnde yetiştirebilmiş olmak zevkidir. 
Gazetecilik yapmış oJanlnr bllir~r 

Jd, bu da. hayli tatlıdır. Bu zevk, 
burada size tekrnr kavn. muş olmak 
bo_şnutJuğu ile katmerleşiyor. 

Londra, 29 (Tan) - lUndrltteki 
bütün ecnebi mlimesslller, hilb:fımet.. 
lerlnin rnu\'afakatini elde etmiş o
larak, ilk evvel meşııı İspanyol hU
kfmıeti \'e bilahare acıtler nezdinde 
t.e. ebbüsatta bulunarak, dahili mu
harebenin daha insani şartlar altın
da \'e merhametli olarak ynpılmasını 
t.emine ç.alışacnklardır. Yapılacak ta
\'as..;utun başlrcn ga~·est esirlerin mU
badele..c;i olacaktır. 
İspanya işlerine ademi müdahale 

prensipini kabul etmiş olan bütün 
dMletler, Londrada toplnnacaklar -
dtr. Danimarka. Belcika \'e Türki~·e 
dalıl, bngiin toplantıya lştJmk için 
muvafakat ce\'abı w•.nnişlerdlr. 

ya hUktimeti, gayri resmt surette 
aşağıdaki tedbirleri teklif etmiştir: 

1 - Harbin insanileştirilmesi, 

toptan idamlara nihayet verilmesi 
ve esirlerin mUbadelesi 

2 - Siyasi partiye mensup olma
yan bitaraf teknisyenlerden mürek· 
kep bir nevi direktuar tesisi 

3 - Askeri bir mütareke ilanı 
Bu te§ebbüsün bazı sol cenah sulh 

çu teşekküllerin tazyikı üzerine ya
pıldığı, fakat Madrit hUk{lmeti tara
fından kat'f bii ~ed c~;am il~ ~Rr§ı
la§tığı ve Mlôrıt hukumetinın bu 
teklifin kabulünU, isyanın kabulUne 
muadil telakki ettiği söyleniyor. Di
ğer taraftan, Madridin bu teklifi rcd 
detmesinin başlıca sebeplerinden bi
ri. isyanın akamete mahkfım olduğu 
kanaati!].t beslemesi ve mUfrit !'Olla
rm. her türlü mUsaadekarlığa, muha 
lefet etmek hususunda hükumet Uze 
rinde gitgide artan bir nUfuz icra et 
mel eridir. 

l~giliz İfçİ partisinin bir 
beyannamesi 

Londra, 29 (Tan) - Dün Trad-ıin 

ion lar ve işçi partisi icra genel kon 

seyi tarafından matbuata bir beyan
name verilmiştir. Bu beyannamede 
İspanyol asilerine silah verilmesi 
nin beynelmilel hukuku ihlal ettiği, 
F2cist ltalyanın asilere silah ver -
mekle yeni bir harp tehlikesi yarat

tığı!, Portekizin isyana mlizaheret e
derek topraklarının asiler tarafın -

dan üssülhareke olarak kullanıldığı 
tasrih edilmiştir. Beyannamede bu 
vaziyetten tevellüt edecek harp teh 
likesiııden dolayı İspanyaya yapıla
cak sil!h ihraeatına ambargo vaz'ı 
hususunda A vnıpa devletleri ara.sın 
da anlagmalar akdinin muvafık gö
rülmesine ve bu suretle hUkfımetin 
ve asilerin müsavi telakki edilmesi
ne teessüf olunmakta.dır. Beyanna
menin sonunda Fa&ist devletlerin 
günden güne daha cüretkô.r ve müte
caviz bir tavır takmmağa başladıkla· 
n beyan edilmektedir. 

Kudüate kıtal devam ediyor 
Kudüs, 29 (A.A.) - Birkaç gün

denberi vaziyet yine müphemdir. Ve 
mütemadiyen Araplarla Yahudiler 
katledilmektedir. 

Arap yüksek şfiraSI bugün grev 
hakkında nihai kararlar verecektir. 

• * lio 

1 tanbula gelen bir eyyahın bıı.,t• 
na ne gelebiılr? •• Bunu bundıın blr
k~ mnuın e\'\'CI bir fantezi hallııdo 
yazmıştım. İki gün evvel Romanya 
vapurundan Grılnta nhtmuna &e\in~ 
le aynk bastığım zaman ilk tesiri aJ .. 
tında kaldığım unsur, "hamal" oldu. 
llnni şu kaldırıldı denilen hamal! 

Bu seyahatlmde muhtelif memle
ketlerin muhtelif şehlrJerinde ha.
mallarla i tıer istemez işim oldu. 
Bunların f çlnde bizimkiler kadar pa
halı, blzlmkUcr kadar öl~UsUz \•e bi· 
zlmkller kadar anut ~·oktur. 

Nispeti anlamak i~in size bu muh· 
telif memleketlerde bagnjlıınmn ''e.r
cllğim panılarn bakınız: 

AJmanysda 2 mark - 100 kuruş. 
Vlyo.nndn. 8 şllln - 75 kuruş. 
Peştede 2 pengö - 52 kuruş. 
Bllkreşte GO ley - 60 J..-unış. 
l ·tanbulda 250 kuruş. 
Diyoruz ki tarife \'ardır. Polise şl· 

1d'iyet etmeli: 1· ol dan ~i~ bir 
n<lam t.a!l>a\'\1Jr ediniz. İşi gücü \'ar. 
Aile 1 kn~rcı gelml • Bütün bu 
§nrtlar altında hamalla mı uğraşa

cak? Benim gibi ımrayı \'erip r:lkl,P 
gldl~·or. 

Bu işi kökünden halletmek için: 
1-HamalJann eline lOletınun ba

gnjlaroın mukabil vermek üzere de
mir numara fi)erl \·ermeli. 

2 - Hrunnl parayı alırken kontrol 
altında bulunmalı. 

8 - Bir defa f azln. alanı hem an 
atmalı. 

Bunlar düzelmezse t tanbul ha.
mallan hizlm turizm hareketimiz 
itin başlıb~ına bir oogcldir. 

B. FELEK 

lrakBaşvekili bekleniyor 
frak ~vekili Nuri Paşanın mem· 

leket.inıizi yakın bir istikbalde ziya
ret etmesi beklenmektedir. Bu ziy8" 
ret te memleketimizde büyük bir ala· 
ka ve memnuniyetle karşılanacak 
... e 1ra.k hakkında dostluk hislerinin 
Wıarına vesile olacaktır. 

Hariciye Vekilimiz 
gelecek sene Tahranı 

ziyaret edecek 
Haber aldığımıza göre, Hariciye 

Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras gele
cek senenin ilk kısmında Tahranı 
ziyaret edecektir. 

İçişler Bakanının gaze
tecilere verdiği ziyafet 

avdet ediyor 
'ttl torıara, 29 {~.) - Daily He . 
a : gazetesi, NepsUn Habeşiata.na 
~ e~ hazırlandıgmı haber veriyor. 

R~slı:~~ll 
!çişler Bakanı Şilkrü Kaya dl.in 

akşam saat altıda Paqkotelinde ga· 
zeteciler için bir çay zi}'af eti vermit 
tir. Ziyafette DıŞişleri Bakanı Tev • 
fik Rüştü Ara&a Türk ve ecnebi 
gazetecilerinin ve matbuat erka.nmm 
mühim bir kısmı hazır bulunmuştur. 
Ziyil.f et samimi hasbihallerle geç vak 
te kadar devam etmiştir. 

gazete, NegUsUn, Habeşistana 
~it avdet edeceğini ve daha evvel 
il euer Cemiyetinden iki milyon 
~Ut~u garbt Ha.be~istan üzerinde 
~t.e_reye, İsveç ve lsviçı-eye i
lıiy ~ır manada. verilmesini istemek 

etinde olduğunu bildirmektedir. 

l<ore'de müthiş bir 
tayfun 

flı ~uı. 29 CA.A.) - Dün, bir tay
~a:ore'nin cenubunu ta.b.9P et • 
b '\> • 379 öIU, 88 kam ve 45 yara.-

lldır. Haurat çok bllyilktfir. 

• 

l~i turu da refııh aıarneUdlr. 

l IJJ~ın!l!-J!~=~!!~E~:J l'lyecek ekmeği bulmınuyan içki 
f-: lr.mez. Bir senede l!;kiye verdi i-

JJu rakamlar gösteriyor kJ 
bizde sarfedllen içki mlktan se
neden seneye artıyor. Bira., kon-

yak sarfiyatı da böyledJr. 

mlz para, 6,000,000 ilintdır. Bu pn~ 
myı tnhhati, hayatı, ahlftkı bozan 
bir maddeye vereoeğlınlU daha 
faydalı yere sarf edemez miyiz! 

Belgrada gidecek 
gazetecilerimiı 

Yugoslavya milli bayramı milne. .. 
~betile altı Türk gazetecisi dost 
Yugoslavyaya davet edilmiştir. Gide 
cek gazeteciler Ulus başmuharriri 
Falih Rıfkı Atay, Cümhuriyet baş -
muharririri Yunus Nadi, Ercüment 
Ekrem, Asım Us, Kazım Şinasi, ve ga
zetemiz başmuhaJTiri Ahmet Emirı 
Yalmandan mUrekkeptir. 
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No. 30 Yazan : Ziya Şakir 

Bu şekilde başl~yan ifşaat, çok 
mühim safhalar geçiriyordu 

il 

TAN 

[ Sa{llık 
OOütlerı_ 

Nutuk hastalığı 
[
-Bu Hafta içınde 

,Evle nenler . 

• 
1 

Faydalı adresler ve 
telefon numaralan Bazı adaJ11lar - ontara zatlar de

mek daha doğru olur - bazı zatlar 
vardır ki nutuk söylemesini pek ae
verler. Her fırsattan istif adc ede -
rek, yahut fırsatı kendileri çıkara -
rak nutuk söylemeğe başlarlar ve 
başladıktan sonra da kısa kesmesini 
bilmezler. Böyle nutuk söylemek 
sevgisine, şimdilik, bir hastalık de -
mezler. Onun için bugün benim an
latmak istediğim de o değildir. 

Beyoğlu. Evlenme Memurluğunda: itfaiye t.elefonlan 

Hekimlikte nutuk hastalığı, insa
nın fikri ve düşüncesi tabii, yahut o
na Yikın bulunduğu, söz aletlerinde 
de hiçbir bozukluk olmadığı halde 

Viktorya - Andon; Zehra - Hay -
dar; Maryam - Maksut; Sara - Mi 
şon; Sabjre - Hasan Basri: Emine
Mehmet; Persefani - Nikola; Ha ti 
ce - Osman: Nuriye - Hüseyin; Se 
lime - Fehmi; Gülistan - Mehmet 
Emin; Kalo - Murdehayı Emmü Gül 
süm - lsmail; Ayşe - Şükrü; Vasi 
ye - Ömer; Fatma - Süleyman 
Suha; Anelya - Anterya, Fati - Ne 
sim; Nadide Zübeyde - Şükrü; Di
da - Davit 

lıtanbal ldaiynt 24222 
Kadıkö:r itfaiyesi 60020 
Yetllköy, Balnrkö:r. Btbillıdere. 
Usküdar itfaiyesi S062S 
Beyoila itfaiyesi 44644 
Bii,.Okada. Heybeli Barsaa. Kmah mm 

talralan ic:in telefon santralmdald meman 
nnsm demek klfidir. 

Hastane telefonlan 

Cerarbpap baıtaDeei 21693 
Gurebe baıtaneai Y enlbahc• 23017 
Haseki kadmlu baatanni 24S5S 
Ze:rnep Klmil baıtaneai Uıldldu 60179 

30 - 8. 936 

Mesleki tetebbü 
Bir Doçent tetkıkat 
için Amerikaya gitti 

Orhan Ak.soy 

Di§tababeti Okulu 
Orhan A. Okyay 

mesleki tetebbU • 
ler ve tetkikler 
yapmak üzere. A· 
merikaya hareket 
etmiştir. Okyay 
Galatasaray ve ls· 
tanbul Üniversite • 
sini bitirdikten 
sonra Pariste ayrı• 
ca lisans yapmıt • 
tır. 

Memleketimi z e 
ilk defa olarak dif 

söz söyliyememisidir. Insanın sözün- Bc§ikfa§ Evlenme Mem.urZuğunda: 
de, düşünmeden ve telaffuz etıek- Emine - Mahmut; Şarlap - Ma " 

Kadu baıtaneli Çapa 22142 
Be1oil11 Züktlr baıtanesi 43341 
Gülhane baıtanesi Gülbane 20510 

ten başka bir de kelimelerin şekille- noel; Leman • Nevzat; Hatice • Fev 
rini tasavvur etmek saflıası bulun- zi: Meliha - Mazhar. 

Haydarpap Nilmane baataneal 60107 
Etfal baataneıl Sitli 42426 
Bakırköy Akıl haataneat 16,60 duğunu en i)i bu hastalık ispat eder. p ı·h E 1~ M ı ~ ..:ı-a ı :.tt'ırnmc cmur ugunuu: Çabuk sdılıi yardım teşldlltı 

Bu nutuk hastalığı geçen on do • Ayşe Nahide - Gıyasettin: Kad-
kuıuncu asır içinde yeni anlaşıldığı riye _ Ömer; Ayşe _ Hüseyin: Sa 
vakit romancılar onu pek ziyade me fiye Safinaz - ~ustafa: Fatma Mih
rak etmiş olduklarından ve Alexan- riban • Hüseyin; Şerife _ Abdür 
dre Dumas Pere'in türkçeye de çev- rahman; Firdev8 _ Mehmet Arif; 
rilmiş ve hala elden ele dolaşmakta Arasyan _ Asador; Adile _ Ahmet; 
olan koca koca romanlannı okumak Esma _ Ka&ım; Ayşe _ Arif Hik

811 IUUll&radan imdat otomo 
bili iıtmir 

(Ortodonsi) şubesi getirmiş ve bu 
dersin ilk doçenti olmuştur. Şimdiye 
kadar muhtelif kitaplar ve travay· 
lar neşretmiştir. Avdetinde mem!e• 
ketimire daha faydalı bir uzuv ola· 
caktır. Okyayın seyahati bir Bene Bil• 
recektir. 

(30 Ağustos) zaferini ka::anan Bıtyii k Tiirl• Ordıumnwı ilk ktt'alaruıdan 
bi ri 

Aradan iki gün geçmeden Rızanın 
hareketi Istanbulun her kö~3inde a
cı akisler husule getirmişti. Bilhassa 
lstanbulda bulunan (Drama) lılar, 

kalplerinde çok derin bir istırap his
zetmişlerdi. lsminin sonuna Dramalı 
kelimesi ilave edilen P..ızanın hakiki 
hayat ve mahiyetinı ortaya dökmeye 
karar vermişlerdi. Bir taraftan Babı
Aliye, diğer taraftan da Divam Har
be müracaat ederek Rızanın mazisini 
hutün üryanhğı ile teşhir eylemlşıer
dı. 

Divanıharp azasından Mirn'av Cev
det Bey. 

Ve saire ... 
Bunlardan başka, (Enver Paşanın 

hemşiresi Mediha Hanım) da Kadı
köyde, Yeldeğirmcninde, Sami Bey is
minde bir zatın evinde tevkif edilmi§
ti. 

Rivayete nazaran; Mediha Hanım, 
(Eyüp Cemiyeti Hafiyesi> namı ve
rilen bu gizli isyan şubesinin kasa.
darlık vazifesini ifa etmekte idi. 

Bu ifşaata nazaran; 'hz.ı·l 0 Dra _ Ve yine rivayete nazaran; Mediha 
ma ile bütün alakası, sad '"e orada Hanımın para ve mücevheratını, sa
doğma.sından ibaretti. Bab'.l.ıH, ya Hır bık Adapazan Kaymakamı Bahanza. 
, at veyahut Karadağlı ol.ıp vaktile de Recai Bey muhafaza ediyordu. 
Arnavutluğa geçmistı. Oraıfa da ge- Recai Beyin de evi basılmış ve t:ı
~inemedıği için, aıneleıikle Pramaya harriyat yapılmıştı. ediha Hanıma 
gelmişti. Arnavutlarla hiç bir müna- ait olan üç bavul do su altın ve gü
sebeti olmadığı hald,: k.?ndisıne ~r _ müş eşya ile. bin yedi yüz elli osman
navut Rifat denirdi. Onun için PJza- lı altını, on altı bin ruble, yinm hin 
ya da, Arnavut Rifatm Rıza tesmiye lira kıymetinde de mücevherat çıka. 
edilmişti. nhnıştı. Recai Beye gelince; - o ta-

Bu Fekilde haşhıy·•n ifşaa+, çok mü rihte tanzim edilen zabıt varakalan
him safhalar geçiriyor ... Bug\ln. ta. na ~rıt.14- XIQJR~JAtt.'Qia, ~
tanbuldaki millt t,.şldlA.t:ı v,. mukad- hk bdar lnttcevher'l.t lfe'titl' tJt1tın ça
des milli mefküreye ihaMt -:?j"n Rı- kı?! alarak ~·i baMrmtd!H,"kırçmıştı. 
r.ımın, Dramş. düı::nıanlır tdı'afrı:dan Damat Ferit Paşa, giriştiği tethiş 
istila edildiği zaman memlek\?tine ve siyasetini bu derecede bırakmamıştı. 
milletine de birçok ihaneti~ .. irtıkap Elini daha yüksek 1.abakalari. uzat
ettiği ortay'l dökülüy<ıriu. maya başlam.,tı ... İmza edilecek olan 

Rızanın ele verdiği zavallılar. ta- o feci sulh mu.ahedesine temayüle nıu
mamen masum olduklan halde, bi- ariz .olan daha yüksek sınıf ve rütbe
rer birer ipe çekilmişlerdi. Ve Rnıa ye m~nsup zevatın tevkifi için vesile
da: bu suçsuz mefkure şehitlerinin !er yaratmıştı. 
karşısında; Akbaş' ta kazandığı bil- Mesela.. Sabık Sadrazam, Ahmet 
yük şerefi çiğniyerek dar ağacına İzzet Paşanın yaveri Binbaşı .Muzaf. 
çıkmış: şerefsiz bir ölümle can ver- fer Bey ile diğer . yaverlenni tev
mişti. kif ettirmişti. Bunlara atfedilen cü-

Mehmet Ali beyle arkadaşlannın rüm de; (mütareke devrinin ilk şehi
böyle bir felakete kurban olmalan, di) olan {Boğazlıyan Kaymakamı -
lstanbulda ve Anadoluda (milli bir maslup - Kemal Bey) e Türk genç
facia) telakki edilmiş; vicdanlar ü- leri tarafından yapılan muhtesem ce
zerinde çok acı bir tesir husule ge- naze alayına iştirak etmeleri idi. 
tirmişti. Aradan, bu kadar zaman geçme-

Fakat, Damat Ferit Paşa ile ave- sine rağmen bu meselenin kurcalan
nesi, bu tesiri tamamen lehlerine masındaki sebebe gelince; bu, çok 
atfetmişler; ve (Boğazlıyan~yma- budalaca tertip edilmiş bir bahane
kamı merhum Kemal Bey) vak' a- den ibaretti. Herkes biliyordu ki, 
asında olduğu gibi milleti bir gale- Ahmet Izzet Paşa, hayatında bir gün 
yana sebep olmamak için bu (deh- bile fırkacılık etmemekle beraber, 
fet siya.seti) ne devam etmeğe karar komiteciliktcn de nefret: ederdi. 0-
vermişlerdi. nun için Izzet Paşayı, {Eyüp Cemi-

- Enver Paşa. (Eyüp Sultan) da yeti Hafiyesi) teşkilatına ithal et
gizli bir isyan şebekesi teşkil etmiş. Jllek mümkün değildi. Halbuki gerek 
Bunlar yakında harekete geçecek- izzet Paşanın ·ve gerek diğer birta
!ermiş. kım zevatın tevkifleri elzemdi. Iş-

Sözleri kulaktan kulağa dönüp do- te, bu meseleye bir çare bulmak dü-
laşmağa ba.ıJlamıştı. şünülürken, akla Kemal Bey merhu

Daha bu şayianın çıktığı gün -
vaktiJe Enver Paşaya yaverlik et
miş olan - süvari binbaşılanndan 

Saffet Bey, Sanyer'deki evinde tev
kif edilmiş.. (Erklnıharbiyei umu
miye reisi sanişi) iken Anadoluya 
geçen Kazım f aşanm Şişlideki evinde 
inceden inceye taharriyata girişilmiş· 
ti. 

mun cenaze merasimi gelmiş; Mu -
zaffer Beyle arkadaşlan tevkif edil
mişti. 

Bu tevkifin üzerinden yirmi dört 
saat geçer geçmez, Muzaffer Bey 
ile arkadaşlanna gizli bir haber gön
derilmiş: 

- Eğer cenaze merasimine, izzet 
Paşanın emrile gittiğinizi divanı · 
harpte itiraf ederseniz, derhal tah 
!iye edileceksiniz. 

• Ruayada tetkikat 
• HALK OPERETi: Tak&im bah- Matbuat umum direktörlüğü mem 

çesinde ~u. aksam• 21,45 .te ~- leket işleri mlliJa.viri Sadri Ertem 
bek sergun mUs~eres~ (Şırm ve Isparta mebusu Kemal Unal tet-

merakındaysanız bu hastalığı da o .met. 
romanların birinde belki okumuşsu

tevze), kukla ve zaıre. Yann ak- k.k t k Uz d" ak m 
sam Kadıköv Sürevvada (Sevda 1 a yapma ·ımerei lerdu~ şa 

nuzdur. 
Eminönü Evlenme Memurluğunda: oteli) Sovyet Ru&yaya gı ş ır. 

L\itfiye - Mehmet Muzaffer: 
Feriha - Veli; Emine - İbrahim; Emi 
ne Saniye - Ahmet Saf ai. 

Halkevinde konıer 

Nutuk hastalığına tutulan kimse 
kendisine söylenilen sözleri pek iyi 
işitir, manalannı tamam anlar. Sesi 
çıkar, dudaklannı oynatır. Fakat 
kendisinden cevap istenilince söz 
söyliyemez, çok defa tebessüm eder Eminönü Halkevinden: 
Kolları sağlam kalmış olsa bile doğ- Zafer Bayramı şerefine 30 Ağuz. 

E lişleri sergisi 
büyük hazırlık 

• • 
ıçın 

var 
rudan doğruya fikrinden, yahut söy tos Pazar günü saat (21) de Evimi
lenilen sözleri yazamaz. Ancak kar- zin Gülhane Parkı içinde Ah.yköt
şısına bir yazı konulursa onun ör- kündeki Balonunda evimiz orkestra
neğini çıkarabilir. Kimisinde hasta
lık büsbütün tam olmaz da hasta sı tarafından bir konser verilecektir. 

bazı sözleri, birkaç kelimeyi yahut Herkes gelebilir. 

Dün, Ticaret odasında bu iş için 
mühim bir toplantı yapı ld ı 

bir kelimeyi söyliyebilir. Söz söyle - ---- 29 Teşrinievvel Cilmhuriyet bayra 
mez de türkü iöyler. Birkaç dili söy- YENi NEŞR iV AT mında Ankarada sergievinde lktısat 
!iyen poliglotlarda yalnız bir dilin . Vekaleti tarafından ilk defa açılacak 
sağlam kaldığı da varittir . Şatranç k1avuzu olan elişleri ve küçük zanatlar Ber-

Bazılan nutuk husasını kaybet • Doktor Fikret Kanad, bu isimde gisi için dün Ticaret odası salonun-
mekle beraber hecelerin sayısını bi- bir kılavuz neşretmiştir. F...serde, o- da büyük bir toplantı yapılmr~. 
1. ı ·· ı· kl · b' İçtimada sergi komitesi azasından ır er ve soy ıyece en ır kelimede yunlann en müteklmili ve en zevkli-

ikinci reiB ısanayi umum mildürU Re 
kaç hece varsa lç~1l~41'Wn ~- si ol•• Mıt",.. ..Ju.klullıla W.... hayli şat, TUrkofiB merkez m0~1ril 
lini o kadar defa sıkarlar. ı.aı fıt maJ-am4 t bulun<ılu5'ı fribi 'lou auu, ııcaıı;ı. !.Nii1ıM. uu™"ıı ~ı.ı'Llı 

Söz söylemek hassasını büsblitün oyunun nasıl oynanacağı <:ok açık Cevat Nizami, Sanayi mtlfettiıi Da 
kaybetmiyenlerde çok dikkate değer bir ifade ile anlatılmaktadır. Tçinde niş, lktraat Vekaleti Sergiler fahri 
bir şey görülür: Onlann söyliyebil • birçok şatranç meseleleri de vardır. müşaviri Sallhattin Refik ve Topka 
dikleri kelimeler, "Ok defa, çocukla pı mUzesi müdürü Tahsin bulunmll§· ... • Eser yüz elli Bayfalıktır, fiatı yilz tardır. 
nn daha ilk aylarda söyledikleri a k şt 

- uru ur. • Komite, sergiye iştiraklerini te -
da, atta, mama gibi sözlerdir. 

I min için elişleri ve küçük sanatlar nsan söylerken, ağzından çıkan Temyiz kararları 
·· 1 • erbabını davet etmilJ, bu davet, bü-soz en kulağile kontrol eder. Nutuk 1930 - 1934 zeneleri aruında ve 

h t 1 ~ t yük bir rağbetle karşılanmIJtır. Ye-
as a ıgına utulan hastaların bazı • rilen temyiz kararlan iki büyük cilt 

şilhilllden Safiye Hasan ve Kadm 
lannda işitmek husası kaybolduğun için<ie toplanmış ve neşredilmistir. 
d h b terzilerden Calibe de gelmişlerdir. 

an asta u kontrolü yapamaz. O (Ceza heyeti umumiyesi) 900 Aayfa-
k·t ·· wl Bunlardan başka el tezglhlan, kundu va ı Boz sag am kalmakla beraber lıktır. (Hukuk heyeti umumiyesi) 

ya manasız olur, yahut iBtenilen ma 340 sayfalıktır. racılar,şapkacılar, yazmacılar, gümüş 
nayı ifade edemez. Bazılan da gö!' _ 11 çil, saraciyeci, deri işleri, (kemer, el 

dükleri bir şeyin adını söyliy~r. HUKUK GAZETESi - Cevat çantacı, eldiven, portfoy, cilt) fırça, 
o şeyin ne olduğunu söyliyebilmek Hakkı Özbey tarafından 'rilrkçe ve tarak, düğıne, pli.atik eşya, bakır, 
için onu ellerile muayene etmeğe, Fransızca neşredilmekte olan Hukuk kemer, halı, broderi (kadın kumaşı, 
koklamağa yahut tatmağa mecbur Gazetesinin ikinci sene on beşinci dantela, oyalar, tiftik, el trikosu, 
olurlar. nüshası çıkmışt;r. Bu nüshada Pro- kehribar sanayii, bıçakçılık, tezhip, 

Kimisinde söz söylemek hassası fesör Erzurum Saylavı Saim Ali Di- Bedef, yorgancı, yazmaaılık, madeni 
hiç kaybolmamıştır. Karşdannda temrenin Adll Tıbba, Profesör Mus- eşya. (demircilik. prin<:, Ban) oyun
söylenilen sözleri pek güzel tekrar tafa Reşit Belgesay'm lsviçre Fede- cak, klituculuk, torna işleri, oymacı 
ederler. Bir taraftan da düşünme ral Mahkemesi kararlarına., Profe- hk, pirogravür, toprak sanayii, tel 
hassaları tamam kalmıştır. ÇUnkU sör Neymark'm ArsıulUAal Ticarete, gömme (Damassino), Van işi (Nive 

sorulan şeylere yazı ile cevap verir- Cevat Hakkı Özbey'in Ticaret Kanun le). sun'l çiçek, sepetçilik, fildi§i, 
!er. Ancak kendileri fikirlerini sözle lanna ait makaleleri ve etütlerile, ts- IUletaşı, çinicilik, mutaf kıl dokuma, 
anlatamazlar. tanbul Mektupçusu Ozman Nuri Er- mine, kaBlkçıhk, kuyumculuk, ktlrk 

Bu nutuk hastalığı, hemen her va- gin'in, Ş\irayı Devlet Azasından Cu- çülül, kılıççılık, kürekçilik, mUcev-
• 

kit sağ tarafta inmeyle gelir, tedııvi dinin daha sair kıymetli 7.evatm ya- hercilik sanatleri erbabını teşkil e-
si inmenin tedavisile birlikte olur. Fa zıları ve tatbikat kısmında da istifa- den yüzden fazla zevat bulunmuştur. 

kat bazan inme kaldığı halde nutuk deli içtihatlar, kararlar vardır. Bu Serginin mahiyeti ve 
hastalığı kendi kendine kaybolur. ilim gyetesini okurlarımıza tavsiye ehemmiyeti 

isterik denilen bazı sinir hastala _ ederiz. Komite ikinci reizi Sanayi Umum 
nnda inme yahut başka hiçbir uzvi ~ _ _ _ .. müdürü içtimaı açmış ve sergiden 
hastalık olmadığı halde yalnız nutuk .... ~ maksadın ne olduğunu şu sözlerle 
hastalığının geldiği olur. O vakit, bu / T A N anlatmıştır: 
hastalığın korkudan, kuruntudan "- TUrk kü<:ük sanati tereddi et-
ilen gelmiş bir taklit eseri olduğu miştir. Evvelce bütün dünyaya ni\-
iptidasında anlaşılıp hemen geçirile- 'BONE VE iLAN ŞARTLAR• mune olabilecek kabiliyette ikea bu 
mezse tedavisi daha güç ve daha u- gün sönük ve inkıraz bulmuş vazi -

çin bir kanun hazırla.maktadır. Bu mll 
nasebetle küçük sanatlar erbabının 
kendi sanatlerinin inkişaf ve hima• 
yesi için düşUndüklerini tahriri ola 
rak Ticaret oduı vuıtasile Vekll~ 
te göndermeleri arzu edilir. lktrsat 
Vekili Celil Bayar, bizzat bu 11ergl 
itini yakından takip etmektedir ve 
mUkemmeliyett, muvaffaktyeti için 
ileL l.Ul !'.& 1."'U'flı ı.u ..s.u~ • #O 

emretmiştir. Küçük sanayici ve elit 
leri sanatki.rlarmm bu yüksek hima 
ye ve alakayı takdir ederek mtlmlditı 
olan faaliyetle i§tirake koşacaklarmı 
beklemekteyiz.,, 

Bu iz~hattan 8onra, elişleri yapan 
lar ve küçük sanayicilerimiz söz al· 
mışlardır. Cilınhuriyet hük\imettnin 
ve tktrsat Vekili Celal Bayann elit
leri ve kUçük sanayiin kalkmlna81 

ve inkişafı hakkında göstermiş old\l 
ğu büyük himayeye karşı çok müte 

hassis oldukla.rmı ve hükumete mU· 

teşekkir kaldıklarmı, <.'.anla başla ça· 
lışacaklarmı •öylemişlerdir. Yapılan 

konufmalar çok candan ve samimi 

olmuştur. 

Olem ve Y"f1Yt111 Nn'atler 
lktısat Vekili Celll Bayann, elit• 

leri ve kUçilk Ballayiin inki§afı 'yo

lundaki bu kıymetli teşebbUBU, dtbl 

kü müzakereler esna81llda çok mtı" 
him bir noktayı da tebarüz ettirmif• 

tir. Yaşıyan ve ölen san.atler, esli 
Türk oymacılığı işi ve bu sanatı ya• 
panlar konuıulurken bu l§le allka• 
dar bir sanatklr yanarak: 

"-Kübik işler, oymacılığı öldtır

dü,, demiftir. 

Gerek Saffet Beyin tevkif ·ve istic
\'abından ve gerek Kazım Paşanın e
'lindeki taharriyattan hiç bir şey e!e 
geçirilememekle beraber bir kaç gil:ı 
zarfında şu zevat ta tevkif ~ilmişti: 

Esbak Sivas Valisi Süleyma::ı Feh
mi Bey. 

Denilmişti ... Muzaffer Bey ile ar· 
kadaşlan, bu iğrenç ihanet teklifini 
reddetmişlerdi. Buna binaen. bu me
seleden de vazgeçilm1'ti· 

zun olur. Ttlrkb• Dıpn yettedir. Bunun başlıca sebebi Os -
LOKMAN BEKiM idn icin manlı hük\ımetinin bu küçük san'at 

Bır aylık •• • , l 50 _ _ lerle allkadar olma.mıı olmasıdır. 
1 • • • • • 4 - • - cumhuriyet hükilmeti ise bilAkis bil 
6 • • • • • 7 50 14 -

Elişleri ve küçük &anayi erbabl, 

aynca bu sanayiin inkişafı ve dert· 
terinin ne olduğunu bildirmeğe d• 
davet edilmişlerdir. Bunlar düşün • 

düklerini yazarak Ticaret odasına ~ 
receklerdir. Bu 11ergide, şimdiye ka" 
dar biç bir sergide verilmemiş ola.O 
10,000 lira nakdt milklfat verilece)" 
tir. AY?'Ica gönderilecek eşyanın~ 
karaya gitme, gelme masrafı da ne· 
tısat VeMA.letine aittir. El)yalar 30 
Eyl&le kadar yetiştirilecektir. AD • 
cak eserler, ıimdiye kadar hiç bit 
sergide teşhir edilmemiş olanlarctaı' 
bulunıbkt.Ir. Sergi komitai, yafSll 
da toplanacaktır. ı ydl~ . • • • 14 _ 21 _ yµk alika göitermekte ve küçük san 

Harbiye Nezareti inşaat ıubesi mü atlerin ve eli!Perinin inkişafını i&te
mektedir. Bunun bir misali de 29 dürü Miralay Şükrü Bey. 

Miralay Hasarı Askeri Bey. 
Erkinıharp yüzbaşısı, Faik Bey. 
Esbak Merkez Kumandanlığı mua-

vinlerinden Kaymakam Şerif Bey. 
Kaymakam Arif Bey. 
Kuleli Mektebi resim muallimi Bin-

Fakat.. ı.,, bununla da bitmedi 
Damat Ferit Pqanm düşüncelerine 
yardım eden mel'anet şebekesi tara
fından, daha ağır, daha acı; ve töh
met altına alınanları, idam sehpası
na kadar zürUkliyecek bir mesele 
icat edilmiş; bunun tatbikatına giri
şilmeden evvel de, lstanbul muha • 
fızhğına şu emir verilmişti: 

labalık olduğu ve bu da mahzurdan 
B&lim bulunmadığı bildirilmektedir. 
Mezk\ır hapishanede bulunan hafif 
cezalı mahpusların derhal başka bir 
mahalle nakli ile izdihamın önüne 
geçilmesi ... ) 

Halbuki makf:t. (izdihamın önü
ne geçmek) değildi. Billkis, büyük 
bir meharetle tertip edilen görülme
m.iş bir fac;iaya, yeni bir Bahne ha
zırlamaktan ibaretti. 

Din lciD blacıl* Sirht1erine mu 
racaat eclflmeHclir. 

ICtlcllk ilblar clolradu clotnıY> 
daremiace almablllr. 

Ktlctlk Dlnlarm 1 •tlrlılı bh 
Jefaldr SO kanqtar. 5 •tlrdaa fu 
ıam ldn atlr ba•me 5 lnanıt alm11 
Bir defadan fula ldD ntlndar 
~ 10 lnarat tncfıriDr. 
Gllntl ırecmlı nfisha1ar ! lnarattuı 

Te.,rinievvelde açılacak sergi olacak
tır. Bu sergi, elişleri ve küçUk sanat
ler !millerini tetvik için mamulltmı 
teşhir edecek ve kendilerine şimdiye 
kadar hiç bir sergide verilmiyen mik 
yasta mUklfat tevzi edecektir. tktı 

ZWirevf •e cilt baatalıldan miitebu9JS1 

or .Hayri Öner 
Oiledea 10nra Beyotla ApcaDI' 

bqıamda 133 No. TeL 43516 

başı Mehmet Ali Bey. • 
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey. 

(Siyast mevkuflarm bulunduğu 

Bekir Ağa Bölüğünün pek fazla ka- (Arkası var) 
sat Vekaleti, ayni Za.manda küçük Ba IWı••••••••••••---~ 
nayi ve sanat erbabmm bimayad i-
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TAN 
GUndelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, aamimi 
olmak, kariin ıazeteıi olmaya 

çah,maktır. 

~meseleleri 1 

Makine bir devdir 

Makine bir devdir, el n ev 1&11&yü 
bir cüce. 

Devin yaşadığı yerde cücenin yu.~ 

taruıya hakkı kalınas. 

Devle cüce bir arada y&§ıya.oıaz. 
Büyük tana)i daima kU~ük &&11a-

1it yutar, ortadan kaldınr. Evde 
\le elde yapala.n işi makine daha ça.. 
buk ve daha ucuz yapar. Makine 
l&na.yll kurulunca ev sana)ii dunı.r, 
ev lhtiyacou dıprdan temin eder. 
Makine sana)ilnin erl§emediği köy· 
lerde ev sanayü hala bakidir. Ka
dın çamaşırını kendi dokudulu bezle 
)'&par. Çora.hını kendi örer, kundura 
1fll'lne çarık giyer. Fakat tehlrde 
ev sanayii kaldı mı! Şehir evlerinde 
hlç te:zgt.ha, çorap örene rasgeldlnlz 
illi! 

Büyük sanayi küçük 8ana)il ıllip 
tttptlrür. Makine, esnafa le bırak

lb&L Bir ~rakla, beş ~ırakla çalışan 
kttçük el 11&11.&yli kapaıırr ve bo l&ll&

)'lde çahpnlar fabrikada amele 
Olurlar. 

• • • 
El ve ev sanayii 

lktma.t llml, fizik kadar kat'i hli
kttmıere varamaz. Fa.kat bir aaırlık 
lbaldne medeniyeti bize hayat alat•· 
llm bu istikamette olduiunu göster
lllittir. 

Bizde de makbıe ve büyük sanayi 
başlayınca el \'e ev sanayii sarsılnu
)'& başladı. 

Küçük esnafa it kaJmamıya, evJ~ 
rlmbde kadmlanmD her lhtlyaçlan
IU fabrikadan temine başladılar. Dtt
hal nefsi mildaf aa ihtiyacı bizi har&
kete 1:etirdL "El ve ev eaaı&\'liDlb 
uıuyor • .Hunu .koruyalun ve ıuırtara.-
lnn.,, diye bir ihtiyaç duyduk. An· 
k&rada. ~.ılmasına teşebbüs edilen el 
\le ev sanayii sergisi bu ihtiyacın 

lbahsulü olsa gerektir. 
Çünkü bizim öyle milli el \'e ev l')

leriıniz \'ardır ki, bunlann makine 
Ue ve büyük l&Iİayi ile ali.kur yoı,. 
tur, yaşamala.n lizımdır. Oymalar, 
lrrta ve Antep işleri, nakışlar ve sal
~ gibi. Macaristan ve Roma.nyada 
bUe bu milli ev sanayii hlta ya.şa
bla.kt.adır. 

Ankarada. açılacak ev ve el ser-
11&1 bu kabb milU ve ölmlyecek el 
ltlerlnln YBf&DlUllll tMdne yardım 
edebllll'9e, buna hepimiz el birliğiyle 
hrcbm eimellylz. 

• • • 
l{amı:>lar 

Yaz mttnuebetlyle ~an kamp
lar artık kapandı. 
'bt &neden. seneye lnkipf eden kamp 
ntı bizde geç b&§lamı~ olmasına 

l'atıne.. stlra.tle llerl götüriilmesi li.
llllrıgelen bir lhtiy~tır. 
Aınerlkada ya:ıın hemen de bütün 
~~ çocukl~ı kamplara atar-

. Btttttn kıt eehıin zehirli havası 
~e bofulan ~cuiu ta.blatm içine 
'bnak için mektepler, belediyeler, 
de\llet, ve bl~ok hususi t~ler 
~ hirlfiJyle rah3ırlar. 

1
_ lta.ıya bu sene mektep çoculdan 
,;hı 2000 kamp açtı. . 

ll-~OCUk ha\·a,·a, tabiata muht~trP. 
~il' ~iunu yamı tabiata atmak 
0
"- sıhhat ve ha~-at nnnektir. l·a-ltlJl • 

'blah.allentn tozlu, pis, dar n ha-

~11 SOkaklannda silriinmeye mah

bij 111 Tilık !:-OCuğu, kamp hayatına 
tiha dünya çocuJdanndan daha zl:=e lhuht&çtır. Çünkü o fazla ola-

llda.snu tam almaktan da maJı. 
~UI'. 
~bu Ytl Ukmekteplerin buıl&rmcla 
~I '- kamplardan alınan iyi netice 
..ı "Cek Y•l için bize bir ders teşkil 
.,,_., biJll' WL 
te · .oeledi)·e, maarif, maarif 

llllyett 
~ı ve halkevlerl daha şimdiden 

ele ,.e 
... 1k rerek gelecek yıl için geni" .. , Y-.ta ' 
be.t kamplar açmak lı:in tertl-

btt)>\ikalırla.rsa, Türk ~ocuğuna 90k 
bir hlzmd lf a etmle olurla.r. 

T A N 

Türkiyenin biiyük misafiri 

lngiltere Kralı bir manevra 
esnasında 

y az tatilini Şarki Akde-
niz ıularında geçirme

ıinden iıtif ade ederek memle
ketimize de uğrıyan Büyük 
Britanya Kralı Sekizinci Ed· 
vard, devrimizin en bariz ıi
malarmdan biridir· Çok iyi ye
tİfmİf' dünyanın hemen her 
tarafını ırezip dol&4mıt, mu· 
harebelere ittirak etmit, İn· 
ıanların her ıınıf ı ile dütüP 
kalkmıf, inıanların her derdi
ni tanımıf bir adam olan Kral 
Edvardın hayatı dikkatle o
kunmıya değer. Biz de bu fır· 
aattan iıtifade ederek değerli 
miaafirimizin tercümei halini 
yazıyoruz: 

Kral Sekizinci Edvard 1894 
yılının 23 Haziran günü 

doğdu ve (1902) den itibaren tah-

• 
cı Sekizin 

Edvard 
r 

lngiltertt Kralı daha Veliaht iken kendisini 
halka aevtlirmiftİ. Maden kuyuau amelesi Pren
ai kentli prenaleri •ayarlardı. Çünkü Prena ma
den kuyulanna iner onların ıelil hayatlarıyla 
çok yakından aliıkcular olurdu .• 
~ ~ 

tosunda Esset'te bulunan birinci 
taburun barakalarına mülizim sı

f atile işe başlamıştı. 
1914 ün son teşrininde Fransa

daki İngiliz kuvvetlerinin b~ku
mandaru General French 'in ya
verliğine tayin olunan Prens, ''a.zi
fesinin başına koşarak 18 ay Flan
ders ile Fransadaki cephenin muh
telif kısımlarında çalışmış, daha 
sonra 1916 senesinin martında Ak
deniz heyeti seferiyesinin erkanı 
harp heyetine tayin olunarak Mısı
ra gitmişti. 

P renı Edvard., bu fırsattan 
istifade ederek askerlerin 

cephe hatlarındaki hareketlerini 
yakından görüp tetkik etmiş, bu 
tetkikleri muhtelif cephelerde yap
mış ve ta Hartumun cenubuna ka
dar giderek bu tetkik ve müşahe-

ifılemiş, ve kalpleri kazanmı,tr. 

S eyahatler biribirini takip 
etti ve Edva.rd Nevzelinda

ya, cenubi Afrikaya, Hind.istıı.n, Ja 
ponyaya, cenubi Amerikaya ve A· 
merika Birleşik Cümhuriyetler.ine 
gitti. Veliaht, İmparatorluk par
çalan arasında. samiınt hisleri ta
zelemeye muva.ff ak olduktan b~
ka., lngilterenin ticaret mallarını 

sürmeye de muktedir olduğunu is
pat etti. 

Nihayet 1928 de Garbi Afrika
da bir av seyahati yapmakta olan 
Edvard babasının ağır bir hastalık 
geçirmekte olduğunu haber alarak 
memlekete döndü ve orada kendi
sini da.ha mes'uliyetli vazifeler 
beklediğini gördü. Edvard bu sıra
da (35) yaşında idi. Olgunlaşmış 

bir adamdı. Eskiden sevimliliği ve 
sehhar gülümsemesi ile gönillleri 
cezbeden Prensin yerine ıron dere
ce ciddi ve düşünceli bir prens ka
im olmuştu. Fakat bütün tn~iliz a
dalarında yaşıyan kütleler, hi~bir 
vakit bir kimseyi onu aevdiği ka
dar sevmemişti. İşsizler klUpleri o
nun eseri idi. İşsiz erkek ve kadın-

lar işsizliğin yeknesak eefnletin-

lngiltere Kralı Sekizinci Edvard at ~tünde •• 

dcsı ltuı Lulnuı.k için buraya geli

yor, yiyor, içiyor, şakalaşıyor, gü

lüyor, ve kendilerini dost bir mu

hit içinde buluyorlardı. Sekizinci 

Ed\'ardın kendisi bu klüpleri ziya
ret ederek mildavimlerile konuşup 

dertleşmekten zevk alrr. Onunla 
fakir sınıflar arasında 1-ıiçbir engel 
yoktur. Fakir sınıflar onu tam 

manasile "yeni bir prens,, sayıyor

lardı . Çünkü bu prens onların dip

lerinde çalıştıkları maden kuyula
rına iniyor, onların sefil evlerinizi. 
yaret ediyor, nutuklarile davaları
nı müdafaa ediyor. mevkiinden is
tifade ederek onlara hertUrlü yar
dımda bulunuyordu. 

sil hayatına başladı. tık mUrebbisi, 
1914 senesine kadar kendisine re
fakat eden Mister Hanselldi. Prens 
Edvard 1902 den 1907 ye kadar 
donanmaya girmek için hazırlan

mış, 1907 de Osborn gemisine ka
bul olunarak iki sene çalışmış ve 
ondan sonra Darmonth'taki bah
riye mektebine girmişti. Umumi 
hayata karışması, merasime işti
rak etmesi talebeliği i!ırasmdan 

b~lar. 1911 de Bahriye Kollejini 
ikmal eden FAivard ayni sene için
de İngiltere Veliahti ilan olundu 
ve bu merasimin Gal eyaletinde 
yapıldığı sırada, Gal halkına kendi 
dillerile hitap eden ilk İngiliz 

Prensi olm11.klA P'Ö7A> "" rnh 

E dvard, daha sonra ın~liz 

harp gemilerinde ~alışma
ya başlıyarak, Hindistan zırhlısı

na, daha sonra Parise giderek 
Fransızca ve Fransız tarihi ile 
meşgul olmuş, bu işi muvaffakı

yetle başardıktan sonra lngiltere
ye dönerek Oksfordun Magdalen 
Kollejine devam etmişti. Prens bu
rada. tam bir talebe hayatı yaşı- • 
yor, talebenin bUtün spor eğlence
lerine iştirak ediyor, hiçbir husus
ta talebeden ayırt edilmiyor. ve 
tatillerini A vrupada seyahatlerle 
geçiriyordu. Prens bu 11rada 1912 
ve 1913 te Almanyada. seyahat et
miş, 1914 te Norveç ile Danimar
kaya git'miş, fakat 1914 te büyük 
harbin kopması üzerine üniversite 
hayatına son vermeye mecbur ol
muştu. Kendisi bu sırada üniversi
tenin üçüncü yılını geçirmek üzere 
bulunuyordu. 

delerini azami derecede ~enişlet
mişti. Prens Edvard dönüş seya
hatinde ltalyaya uğrayarak Urline 
deki umumi karargahı ziyaret et
tikten sonra Fransadaki İngiliz 

askerlerine iltihak etmiş. Somme 
ile Passchendaele muharebelerine 
ştirak etmiş, 1918 senesi Ağus

toımna kadar İtaJyan cephesinde 
kalmış ve ayni senenin Mayıs a
yında Romayı, Parisi resmi bir su
rette ziyaret ettikten sonra f.'ran
saya giderek mütarekenin imza
lanmasına kadar Fransadaki J{a
nadalıların karargahında hizmet 
etmişti. Edvard daha sonra Belçi
kadaki Avustralyalılar koluna il
hak olunarak 1919 senesinin baş
larına kadar burada l:>ulunmuş. 
daha sonra Ren vadisini işgal e
den kuvvetleri ziyaret ed{'rek bu
rada Nevzelandahlarla k8 lmış. ni
hayet Amerikalı kuvvetlerin ku
mandam General Persh in~'i ziya
ret ederek lngiltereye dönmiistü. 

Fakat bu dönüşü yeni bir faali
yetin başlangıcı idi. Bütün Bı-itan· 
ya dominyonları harpten yıpran
mış ''e niçin harbe girip f eliık~tler 
ve istıraplar içinde ktHan:mya 
mecbur olduğunu düştinmeye baş· 
laı:nıştı. İmparatorluk parçalarını 
biribirine bağhyan bağbr. kopa
cak derecede gerilmişti. Buna ma
ni olmak için büyük bir tecrUbeye 
girişmek icap ediyordu. GUler yüz
lü, sevimli ve zeki bir genç olan 
Veliahti Kanadaya göndererek 
bağlılık hissini canlandırmak. İm
paratorluk sevgisini diriltmek için 
çalışılacaktı . 

İzbeler içinde yaşıyan milvon
larca İngiliz işçisi onun "memleke
timiz gibi medeni bir memlekette 
bu yaşayış şeraitinin bulunma
sından dolayı en derin bir telehhUf 
içindeyim.,, dediğini işitmişlerdi. 

Bunun neticesi olarak Sekizin
ci Edva.rdın lngilterede ce..zri bir 
ihtililin kopmasına karşı geldi ve 
herkese devrinin bambaşka. bir 

lngiltere Kralı &on seyahatlerinden 
birinde 

devir olacağını anlatt. 

P rens Edvard nihayet bu se
ne Büyük Brita.nya tahtı

na oturmuş bulunuyor. Kenrlisi 
dUnya.run hemen her taraf1ru gôr
milş, hayatın her çeşit haıiise:;ile 
karşılaşmış, insanla.mı her smıfile 

dilşilp kalkmış bir adamdır. Ka
zandığı muvaff akıyetlerin, belki de 
en büyüğü, saray, taç ve taht en

dişelerini, insani düşüncelerin fev

kinde değil , fakat dununda tutma

ıı ve bunu bütün muhitine kabul 
ettirmesidir. Kendisi Kral olduk
tan sonra dahi, i§çi evlerini ziya

retten istinkaf etmemesi, tanıdığı 

ve tanımadığı fakirlerin hatırını 

sorma.ya gitmesi bunun en canlı 

delilidir. 

Babası Beşinci Corc gözlerini 
yumduğu zaman oğlunun bUtUn 
İmparatorJuğu . kazandığını bili
yordu. Onun bUtün Britanya İm

paratorluğuna ve bütiln dünya sul

hüne şerefli hizmetler yapacağın

dan süt>he edilmivor. 

11.raı Ecttıardrn bir başka pozu 

Harbin ilanı Uzerin' Prens Ed
vard askerliğe girmi§, 1914 Aius-

Veliaht gidip geldikten sonra o
nun İmparatorluğu sağlamlamıya 
muvaffak olduğuna hUkmedildi. 
Veliahtin tebessümleri gönüllere lngJltere Kralını lstanbula getirecek n1an Nehnlin yatı 

' 
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1 ramvay lekeleri 
Sokağı kirletmek yasaktır. Kirle

tenler yok değil. }'akat görWürse 
cezalandırılır. 

İnsanın üstUnU başını kirletmesi 
a~ıı•tır. Bunun i~ln herkes teınlz ol
mı~·a itina eder, evinden !;ıkarken ib
tünü süpürür, e\ine döndüğü zaman 
efüiselerini dikkatle asar. okaktn, 
anneler, çocuklann müteınadiven 

ü"tüne başına dikkat ederler, kirİen
rnemesi i~in gayret ederler. 

1'ran1\'aya binenler için bu ka.
yıtlu.ra riayet etmek bt>yhuc'ledir. Lii· 
zumsuz bir gayrettir. Tranwaya lıin
diğlniz zaman iki \'azh Ptle karsıla-. " 
şırsmız. Tram\'a~' bo~tur, oturursu· 
nuz, ,·eya.hut doludur, ayakta kalır
mız. Her iki halde clbiselerinizin 

kirlenmesi mukadderdir. 
Son zamanlarda, 8ayıları malırtut 

olan kostümlerimi, nıechul bir el, 
muntazaman kirletmekte, lekelemek 
teydl. Elbiselerimi bir ay içinde iiç 
defa temizletmeye verdim, fakat on. 
Jar tEımizJendiklerinin • ertesi günü 
kirlenmekte ısrar ettiler. Ilir zaman
lar, tango ç.arşaflan kesen, Uzerleri
ne kezzap döken kim eler peyda ol
muştu. Acaba, diye düşündüm, ge
ne böyle manyak \'eya mürteci kim
seler peyda oldu da onlar nu yapı· 
yor? Li.kin, gl3inlşlmde ne zamana 
aykın bir tarz, ne de göze sakil \'e 

acaip görünecek bir hal yoktu. 1'1-
hayet en·elki gün bu lekelerin sırn• 
m öğrendim: 

Lekeler, tramvayda oluyordY. 
Bir akşam üzeri, Sirkeciden tnun

vaya bindim. Üzerimde daha iki gtln 

e\'Vel temizleyiciden gf>lmlş, çok açık 

renk hir elbise '\'ardı. Boş bir yer 

bularak, büyük bir memnuniyetle 
oturdum. Oturamaz olsaydım! Kalk· 

tığım ve tramvaydan indJğlın zaman, 
pantalonomun baldır kısımlanna ge

len iaraflan ımısıkı lekelerle doluy. 

du. Derhal anladun. Yanımda oturan 
birisine yer \·ermek lc:ln ayaklanmı 

geri çekınl thn, \•e lekeler o zaman 

olmuştu. 

Bu hidlserl g&.7:etede anlatırkPn, 

ressam ,.e gazeteci arkadaşlardan U.. 

('Ü, ayni ~kilde, tramvayda elbf~le
rlnln lekelendlk1erlnl söylediler. O 

akşam, bir ecnebi gazete muhabiri 
de: 

- Ent, dedi, benim de bir elbi

sem berbat oldu. IDdematı umumiye 
mü.-.sseselerlnln '\'Mıtalarını tamh 

tutma.lan i.dettlr, bilmem burada nl· 
çln böyle de~il ! 

· Bu dostuma tram\'RY şirketinin 

yabancı bir müdiriyet idaresinde ol

duğunu hatırlatmakla berabt"r, ken· 

dl kendime aüşündüm: 

- Tra.m\·aya mı biniyoruz, muha
cir arabasına mı? 

Kirlenen elbiselerim e\·de duru

yor, onlan temizletme~·e \ 'erebilmek 

için ay başım bekliyorum. Ve yalnız 

tramva~·ia gidip gelebilecek bir nzl
~·ette olduğum için tram-raya hin· 

melde de\'am ediyorum, \'e ayakta 
gidiyorum. 

Ne dersiniz, dlln de, aldığım bu ted 
bire rağmen, bir \'İrajda tram\·ay 
pamıakhğına ya!ılanarak bu sefer 
de ceketimi kirletmiye~·lm mi? 

Fikret Adll 

Diş tababeti 
kongresinde 

Üç Türk doktoru büyük 
muvaffakıyet kazandı 
Viyanada toplanan dokuzuncu diş 

tababeti kongresine 45 memleketten 
2500 diş tabibi iştirak etmiştir. Bun 
lardan 355 i kongreye birçok yenilik 
ler bildirmişlerdir. Bu arada, kon
greye itşirak eden üç Türk doktoru 
da bazı yenilikler hakkında tebligat 
la bulunmuşlardır. Bunlar, Mehmet 
Muammer, Ziya Cemal ve Halil n • 
yastır. 45 millet arasında yalnız be· 
şi alkışlanmıştır. Bu be~ millet ara
sında Türk doktorları da vardır. 
Kongreye iştirak eden dünyaca ta • 
nmmış pr9fesörlcrden Roi ve Villen 
Türk doh"torlarının gösterdikll'ri ye
niliklerin küçük, fakat klinik nokta i 
nazarından çok ehemmiyctıi olduğu
nu söylemiı;ıtir. Kongre toplantıla!'ını 
hitinniı::lfr. 
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Kürek • • 
ıçın hazırlıklar bitti l}arışları 

:J'. AN 

Rusyada 
kurşuna 

tedhişçiler 
dizilirken 

Zinovief bayıldı, kurşunların sesini 
hiç duymadan öldü ! 

Varşova, 24 - Bugün ,afak söker-1 yerden kaldırdılar. SürUyerek duva 
ken Moskovanm Lubyanko hapisha - ra götürdüler. Orada duvara bağl:ı
nesinin duvarları arasında silah ses- dılar. Sonra ikisinin de gözlerini bağ 

30 - 8 - 936 

Radyo 
Bugünkü proıram 

tı;ıtanbul 

12,30: Muhtelif pllk netriyatı Te hani 
musikisi. 18: Ta.kaim bahçesinden nakil. 
19,45: Haberler. 20: Muhtelif sololar 
(plak) 20,30: Stüdyo orkestraları. 21.30: 
Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadol uajansınm ,.., 
zetelere mahıuı havadis ıerviıi verilecek• 
tir. 
Prag Günün 

bugün 
en heyecanlı 
Kumkapıda 

yarışları 
yapılıyor 

leri duyuldu ve aralarında Zinovi- ladılar. Zinovief artık ölmüş bulu- 20,20: Büyiik baba zamanma ait muEi• 
ef, Kamenef te bulunan on altı kişi nuyordu. Diğer on dört mahkfu:n ki ; 2lı50: Konuşmalar 22: Felement musi• 
kurşuna dizildi, Stalini öldürmeye taş kesilmişlerdi. ıikisi: 23: Haberler: 23,20: Almanca ha • 

berler; 23,35: Plik. 
teşebbüs edenler, bu hareketlerini Ateş edecek bölüğün kumandası - Bükreş 

Istanbul Su Sporlan Ajanlığı tara hakkında izahat almışlardır. Kart alaımyanlara bunlar stadyum canlarile ödemlıj oldular. nı yapan Ogpu reisi Peters ateş emri ---
fmdan tertip edilen kUrek teşvik mü Gürqçilere madalyaları tevzi kapısında parasız verilecektir. MahkUmlar jlriner ikişer Lubyan- verdı'. Kamenef "ere yuvarlandı. zı·- 7,30: Sabah neşriyatı: 12: Ayin ve kilise b k l IU!< .J konseri; 12,43: Radyo orkutruı ; 13.30: 
sa a a armın ikincisi bugün Kum- ediliyor Modada yapılacak yarıtlar ko hapishanesinin duvarı önüne geti- novief bağlan üzerine sarktı. Son- Artistik haberler ; 13,40: Konserin devamı; 
kapı • Yenikapı arasındaki sahada B ğl H lk . d rildiler. ra Petcrs tabancasını rekti, o"lül' er·in 15: Köylü saati; 16: Romen halk muıikl-

ıl kt eyo U a evın en: 6 E l''l !< 6 si ; 19: Haberler; 19,15: Askeri bando: 20: 
yap aca ır. Birinteşrin ya.rşrlarma 1936 Berlin olimpiyatlarına işti- Y u pazar günü :Modada yapı- llk getirilenlerden Kamenefle Zi- ağzına sıktı. Doktor muayene etti. Konferanı: 20,20: Konserin devamı; 21,ıss 
hazırlıklannı ikmal edemedigvi için lacak büyük deniz sporları ve ya- novieft' z· · f ı· k b 1 Radyo orkestrası; 22,55: Ca:ı. rak eden sporcularımızın hepsinin 1• ınovıe ge ır en ayı ıp - Zinovief ve Kamcnef ölmüşler-
iştirak edemiyen lstanbul ve Türki- §erefine 3 Ağustos pazartesi günü sa nşları hazırlıklarına büyük bir faa- yere düştü. Muhafızlar onu baygın dir, diye bağırdı. Budapeşte 
ye kürek şampiyonu Galatasaraylı - at 16 da Taksim stadyomunda evi liyetle çalışılmaktadır. bir halde yerden kaldırdılar. Duvar- Gözlerindeki bağlar çözüldü. Ayni 
la:rın bu müsabakalara girmesi yarış mizce tertip edilen merasim yapıla- Yarışlar Ba.5vekil lsmet Inönünün daki halkalara bağladılar. O \'erilen emirler verildi. Ayni bagwla gözler 
ların ehemmiyetini arttırmıştır. Kla k B . himayelerindedir. Yanş proğramı - emri atılan kur 1 - · d ca tır. u merasımin programı şu- , şun ses erını uyma- bab.Ylandı bu suretle, 16 mahkum iki 
sik merakip sınıfında çok kuvvetli dur: nm tanzim ve Modada yarışların se dan öldü. 
ekiplere malik olan Beykoz. Galata-

1 
_ Açış, yir edilmesine ait işlerle meşgul ol- Cesareti ile tanınmamış olan Ka- şer ikişer ölüme gönderildiler. 

ray ve Güneş teknelerinin karşılacı- mak üzere Iş Bankası mUdürlerin - menef ise tamamen sakı'ndı'. Duva- Bütün bu sahne 18 dakika sürdü. 
'$ 2 - Söylev (Beyoğlu Halkevi Baş b ması gu"nün en enteresan rarpışmast den Fazıl, Istanbul su sporları ajanı ra dogrw u nutuk vermek üzere bı'r Sonra avluya ir kamyon getirildi. 

" kanı Haşim Refet Hakarar tarafın- o 
olacak ve seyircilere 0 nisbette heye dan) Kadri Nuri, futbol ajanı Zeki Rıza, kürsüye çıkacakmış gibi yürüdü. lüler kamyona kondu ve Moskova 
canlı dakikalar yı:ıı::atacaktır. Uzun Deniz ticaret mektebi muallimlerin Rengi sapsarıydı. civarındaki Kodinka mezarlığına gö 

~ 3 - Söylev (Türk spor kurumu türüldüler. 
zamandanberi bu yarışlara hazrrla- adına) den Sait Salahattinden mürekkep Zinoviefle Karnene! kurşuna dizilir 
nan Güneş kulübünün kürekçileri bu 4 _ Berlin Olimpiyatlarına işti- bir komite teşkil edilmiştir. ken diğer on dört mahkum onlan sey 
günkU milsabakada azami gayretile rak eden güreşçiler halka takdim e- Geniş bir program hazırlanmakta :rediyordu. Sıraları geldikçe cesareti. 
çalışacak ve birincilikleri aralarında dilecek ve büket ve madalya verile- dır. Bu program en eski yarış vası - ni kaybetmiyen pek az oldu. Bazı~ 
hemen hemen daimi surette payla - .ooJ< taları olan kanca baş ve alamana ya Staline küfretti. Bazıları Ogpuya çat 

T roçki Norveçte isticvap 
edildi 

Oslo, 29 (A.A.) - Norveç aja -
nmın bildirdiğine göre, Troçkinin 

19.40: Çigan musilı:iıi: 2o.40: Konferansı 
21: Budapeı;te konser orkestrası (operet 
musikisi); 22,30: Haberler; 23: Cazbant; 2-4 
Çigan musikisi. 

Belgrat 

18: Puççninin ''Bohem" operası (pi~ 
ile); 19,50: Keman konıeri ;20,30: Milli 
neıriyat; 20,SO: Srrp danı ve ıarkıları; 23ı 
Haberler 23,20: Radyo orkestraaı; 241 
Danı plaldarL 

Viya.na. 

(49,5 kısa dalga) 18,40: Etlenceli musi
ki ; 20: Haberler; 20,10: Konıerin devamı; 
20,55: Şiir; 21: Radyo pyea;; 23 : Haberler' 
23,20: Viyana ıarkıları ve hafif havaları 
24,10 : Danı musikisi. 

§an Beykoz ve Galata.saray ekiplerin 5 _ Serbest gUreş dünya üçüncü- nşlarile beraber en modern yarış va tılar. 
C:len almağa uğraşacaklardır. Müsa- sU olan Ahmede gümüş madalya ve- srtalan olan klasik tekneleri ihtiva Mahkumların hepsi son dakikaya 

Norveçte ikameti için riayet göster- -------------

bakalara saat 10 da tek çifte mUpte rllecek ve bayrak merasimi yapıla • etmektedir. kadar affedileceklerini umuyorlar -
diler yarışı ile başlanacak ve iki çift cak Günün diğer yanşlan arasında dı. Kendilerine kurşuna dizilecekleri 
fü; çifte, dörtlük klasik tekneler ya- 6 - Grekoromen dünya birincisi padibot batırına müsabakaları dtıniz bu sabah çok erkenden bildirildi. 
nşrnı müteakıp günün en heyecanlı Yaşara altm madalya verilecek, bay müesseseleri arasında can kurtaran Müddeiumumi Vişinski hapishane 
karşılaşmalarını yapan kıdemsizler rak merasimi yapılacak ve !stiklal flikalar yarışı su üzerinde kayan, ye giderek mahpusların bulunduğu 
ve kıdemlilerin mü,sabakalan bunla- marşı çalınacaktır. Bu sırda, Beya- tahlisiyeler arasında muhtelif gös - daireye girdi. Evveli Kamenefle Zi
rı takip edecektir. Milsabakalarda bi zıt Cilmhuriyet meydanından altı ko teriler ve aynca tahlisiyenin röket- niefin bulunduğu hücreye girdi. 
rlnciler 5, ikinciler 3 üçüncüler 1 şucu tarafından getirilen toprak Ya le can kurtarma ameliyesi yapıla - Kendilerine: 
puvan alacaklar ve tasnifte en fazla şara verilecektir. caktır. Bu muazzam spor tezahüril - - Af yok. Kurşuna dizilmeye ha-

meei elzem olan şartlan ihlal etmedi
ği hakkındaki iddiası Norveç maka -
malınca kafi görülmemiş ve kendi
sine imza edilmek üzere yeni bir be 
yanname tevdiine hükumetçe karar 
verilmiştir. Troçki, bu beyannameyi 
imzalamamıştır. 

Troçki yanında polisler olduğu hal 
de şahit sıfatiyle istima olunmuş \'e 
Rus mahafili ile fikirleri hakkında 
muhaberede bulunduğunu teyit et-

Lehistan başkumandanı 
Parise gitti 

Varşova, 29 (A.A.) - Lehistan 
ordusu kumandanı general Ridz .. 
Smigly, Fransız orduım umum er • 
kniharbiye reisi general Gamelin'in 
geçenlerde Polonyaya viki olan zi• 
yaretini iade etmek üzere, dUn ak• 
şam Parise hareket etmiştir. 

puvan alan kulüp, günün şampiyonu 7 - Olimpiyatlara iştirak eden nü arzu. ettikleri takdirde asıl mil"a- zırlanmız, diye tebliğ etti. 
ıi.lan edilecektir. güreşçiler gösteriş mUsabakaları ya- firimiz Ingiltere Kralı Sekizinci Ed Sonra. hücre hücre dol<41tı. Diğer 

kl d vardın, Atatürkümtizle birlikte şe - on dört mahküma tebligat yaptı. 
mekle beraber suikast teşkiltma as- Mıurda kapitüli.ayon1arm 
la iştirak etmediğini söylemiştir. ilguı ~selesi Atletlerimiz için Modada bir paca ar ır. Şafakla beraber mahktimlar ha. _ 

ı. l Tören parasızdı;, herkes gelebilir. reflendireceklerdir. Ramp açı ıyor pishane avlusuna çıkarıldılar. Uzer- Tr~ki nezaret altında Londra, 29 (Tan) - MıSTr - İngil• 
Oslo, 29 (A.A.) _ Adliye Bakan· tere anlaşmasmm imzasından eonra. Yedinci Balkan oyunlarma iştirak 4- lerinde yalnız yakasız gömlek ve 

edecek atletlerin çalılJDUI i~in 2 Ey- 30 A. g~ ~ .._ C>@i pantalon vardı. Etraflarını 80 ae • 
~~~~~~~~----~~~~~-~-----~~~~~~ ~erçe~~ı~L ranıa~aa mahKeme 

lığından bildirildiğine göre, Troçki !~~~~=-0~.~~-~~ ~l.~ için 
N orveçteki f kamet vesikasının tem-

ltil salı . günü Modada busust bir azası duruyordu. Reis Kamarav Ul-

kamp açılmasma karar verilmiştir. Tu·· rkı·ye nı·n kuruldugw u riç kararı okudu. Sonra bir ses Ka-
23 gün devam edecek olan bu kamp- menefle Zinoviefi çağırdı. 
ta. atletler yalnız idman yapmakla Kamenef ilerledi. Zinovief oldu-

didi için siyasi faaliyette bulunmıya 
cağına dair kendisine teklif olunan 
beyannameyi imzalamadığından zev 
cesile birlikte şimdilik nazaret altın 
da bulundurulacaktır. kalmııyacaklardır. Antrenör ve Gazi ve kurtuldugw u gu•• n ğu yerde yere yıkıldı. iki asker onu 

Beden terbiyesi enstitfuıil muallimle ============================= 
rinden ve atletizm federasyonu reisi !..--------------------=----------: bul komutanlığmda subayların, hü-ı bandosu, sivil mektepler ve sivil te-
:Vildan Aşir tarafından verilecek tek kavuşturan 30 Ag'Yustos, devrimlerin ktlmet memurlarının ve diğer zevatın şekkilller sırayla takip edeceklerdir. 

Bugün, 80 Ağustos Zafer Bayra- tebrikleri kabul olunacaktır. Bundan Alay Beyazrttan ÇemberW"", Ca-
nik derslerle atletlerin sportif bilgi mmın 14 üncü )ıl dönümünü, 14 )11 ilk hareket noktasıdır. sonra, buradan otomobillerle üniver- ~ 
leri de yükseltilecektir. Atletizm kam önceki heyecanla kutluluyoruz. Atatürkün dehasında ve Türk şe- site meydanına gidilecek, komutan 
pında aynca bir idareci ve bir antre O zamanlar düşman kuvvetlerine bitlerinin kan ~tlerl üstünde göke saat 10 da krt'alarla merasime işti
nör bulunacaktır. Atletlerimiz 23 bin türlü maddi imkansızlık içinde yükselttiğimiz Türk iradesi, ebedi rak eden diğer teşekkülleri teftiş e-

ğaloğlu, Sirkeci, Eminönü, Karaköy 

köprüsü, Şişhane yokuşu ve İstiklil 

caddesi yoluyla Taksime çıkacak ve 

burada cünıhuriyet abidesine çelenk 

konacaktır. Geçit resmi Taksimde 

nihayet bulacaktır 

ka.rşı koyan Türk ordusu, kat'i ve ni- kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun d kt' B üt ki kıd 
EylO.lde Atinaya hareket edecekler- ece ır. unu m ea p, en em-

hai zaferi 30 Ağustos 1922 t.a.rlhinde beratını bize 30 Ağustosta kazandır- siz bir subayımız, başkumandanlık 
dir. Balkan oyunlarına ait idari ba- kazanmıştır. mı'.)hr. savaşını anlatacak, buna İstanbul 
zt meselelerin halli için Atletizm Fe 30 Ağustos, kısaca, Türkün kur- Bayramnnız kutlu olsun! komutanı bir nutukla cevap verecek-
öerasyonu Reisi Vildan Aşir dün ak tulduğu. Tü.rldyenln kurulduğu giliı- Bugün yapılacak merasim ve tir. Harbiye mektebi bandosunun ça-

dür. pm Ankaraya hareket etmiştir. !ki geçit rumi lacağt istikl8.l marşından sonra, ge-

Gece muhtelif semtlerde fener a
layları yapılacaktır. 

giln !onra tekrar eehrimize gelecek 26 Ağmt.os ll&bahı, Ataturldiıı Ko- Otuz Ağustos zaferinin 14 üncü çit resmi başlıyacaktır. Evvela har-
ve atletlerin çalışmalarına nezaret catepeden verdiği ilk hücum emri Ue yıl dönümü, bugün memleketin her biye bandosu, harbiye mektebi, mek- t 

"'"'•lrT"&n bU~Hr muh.a.rebe, 80 Agwuııı- t f d b" "k iml kutlul tepten bu sene mezun olup orduya stanbul Belediyesinden: 

Belediyenin daveti 

edecektir. Federasyon tarafından "-Y .,., "u.. ara ın a uyu meras e a-
tos akşamı Adatepeden verilen son nacaktır. Bu münasebetle şehrimizde iltihak eden yarsubaylar, ve harbiye Zafer Bayramına tesadüf eden 

Balkan oyunları için tefrik edilen at hücum emriyle nihayet bulmuştur. de merasinı yapılacaktır. alayı geçecek, bunları ihtiyat subay yarınki 30 uncu pazar günü 8 - 9,30 
Jetler, dün, İstanbul mmtakasmın Bütün bir düşman dünyumm her Kıt'alar, mektepler ve sivil teşek- mektebi, Kuleli ve maltepe askeri li- da lstanbul komutanlığı kararga-
bulunduğu Beyoğlu Halkevi binasın türlü veMltle beslediği bir ordu, küller, bu sabah erkenden üniversite seleri, deniz bandosu, deniz lisesi, po- hmda kumandanlık tarafından teb
da saat 15 te toplanarak izin vaziyet Türkün yenllmeıı iradesi karşısmda meydanında yerlerini almış olacak - lis kıt'alan, itfaiye milfrezeleri ve rikat kabul edilecek ve bundan son
lerinl tesbit ettirmişler ve seyahat mahvol.muştur. Bizi Sevr'den Lozana la.rdır. Saat 9 dan 9,45 e kadar tstan- otomobilleri, tayyare timsali, şehir ra saat 15,40 te Beyazıt meydanın-

Gece Yarısı 
No. 29 Mahmut YESARi 

Celil Mahir, acıyarak gilldil: 
- Sa.na, para. lakırdısı eden var 

mı?. 
- Borca mı alacağız? 

Te118.lm, birdenbire yüzü değiş-
mişti: 

- Celil Mahir için mi? 
Neşesi kaçmış, kıza bakıyordu: 

- Ben, sizin için sandım da ... 
Fof o, ona iğildi, omuzunu tuttu, 

sesini ya va.şla ttı : 
- Benim için değil ama, daha 

yağlı müşteri ... 

- Ne oluyorsun? Bu yağlı müşt~ 
riyi göıün tutmadı mı?. 

Koçonun yüzünün çizgileri sert
leşmişti; canı sıkıldığı, içi darla.şllğı 
duruşundan, bakışından belliydi: 

- Bu apartıman olmaz. Başka bir 
apartıman vardı; yalnız, kiraya ve
rildi mi, verilmedi mi, bilmiyorum! 
Gidip, bir anlıyayım ... En muvafıkı, 
odur. 

lakadar devletlerin i§tiraki ile, Ka • 
bire ve yahut İsviçrede bir konfe
ransın toplanması pek muhtemeldir. 

Atina ajansının bir tekzibi 
Atina, 29 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
"Transatlantik Radic,, ajansınm 

g\ıya Başbakan Metaksasm VenbEY 

losçular aleyhinde takibatta bulun&A 

cağını beyan etmiş olduğuna dair 
verdiği haberler nefretle tekzip edil 
mektedir. 

B<41bakan, Yunanistanı 20 HD8 

müddetle hırpalayan müessif ihtilaf 
ları kat'i olarak maziye kan~mış ad• 
detmekte ve bugün ne Venizelos ve 
ne de Venizelos aleyhtarlığı mevcut 
olmadığını ve memleketin kalkmma..
sı ve yükselmesi için Yuna.nlıla.r bu .. 
lunduğunu söylemiştir. 

da geçit resmi yapılacaktır. 
lstanbulda bulunu saym ıııaylav· 

larla umumi meclis üyelerinin ve teıt· 
rifata dahil zevatın teşrifleri rica 
olunur. Elbise caket atay, 9apka si· 
!indir. 

müş yüzünü, nemli gözlerini gOrm&
mişti. 

Apartıman tutulunca, Celil Mahir, 
dekorları yapan iki genç artisti ça• 
ğırmış, duvarları, kübik, artistik r8" 

simler, şekillerle süsletmi§ti. 
İclal, tiyatroya. kirayla mobilye 

veren koltukçu Apikyanda, aradığ1 
birkaç parça eşyayı bulamamı§tl· 

Celil Mahir, arasıra mobilye kirala· 

- :Apartman için dUşUnme ... Iste • 
(liğimizden ilisını buluruz. Bizim de 
korcu Dimonun kardeşi tellildır. Ti 
yatrodan haber göndeririz. Tellalla
rın kahvesinde de buluruz. Sen, hiç 
merak etme, hem ucuz, hem iyisini 
bulmak işten değildir. Şimdi ben, 

- Orasını da düşünme ... Tiyatro-
ya kira ile mobilye veren bir koltukçu 
vardır. Tiyatroya, eşya lazım oldu
ğu zaman haber gönderir, getirtiriz. 
Kanape takımı, halılar, masalar, avi
?Jeler ... Ne istersek... HattA piyano 
bile vardır ... Böyle mobilya kirasını, 

haftadan haftaya, hatta aydan aya 
veririz . .Mağaza ile hesabı ca.rimi.ı 

vardır. Şimdi, gider, ne alacaksak, 

bakanz, beğeniriz, pazarlığını ede
riz; sonra taksite bağlanz, gelir, ~ 
feden taksitleri alırlar. Fena mı? 

- Her apartımanda gördüğün mo
bilyelerin, hatta lüks mobilyelerin 
bile, fabrikadan çıkar çıkmaz salon
lara konduğunu mu sanıyorsun? O 
mobilyeler, kaç evi, kaç apartnnanı 

süslemişler, daha da süsliyecekler
dir. Bu, bir devir daimdir. Kah ku
maşı, kah derisi, kah astarı, kah ci
liı.sı, tahtası değişir; yeni! diye mos 
traya çıkarılır. 

Tecrübeli bir baş sallayışiyle genç 
kadının yüzüne bakarak güldü: 

Tellalın gözleri parlamıştu 
- Peki, kimin için? 
Fofo, Koçonun kulağına fısıldadı: 
- 1c1al hanım ... 

Ve hiç etrafına bakmadan 
yUp çıktı. 

yürü. dıklan başka bir koltukçuya gitmiş• 

eşya meselesini halledeceğim. 

Iclil, Celil Mahirin ağzına girecek 
gibi bakıyordu: 

- '.Apartıına.nı bulmadan e,yaya 
mı bakacağız 1 

Celil Mahir, kendine güvenen bir 
gülümseyişle yükaekten bakarak 
göğsünü gere gere ytlrUyordu: 

- Eşyalara bakanz, beğeniriz. 'A
partrmanı bulunca, adresi veririz, et 
yaları taşırlar, biter gider. 

Genç kadın, sevinçle Celil !l.a.hirin 
kolunu sıktı: 

- Sahi mi söylilyorsun? 
- Bana inanmıyor musun? 
- Peki ama, eşyaları nereden ala-

cağız? Yanımda param yok. 

İclllin hoşuna gitmekle beraber, 
dUşUnmekten de kendini alamamıştı: 

- Bunlar, hep kullanılm.I§, eski 
eşyalar mı? 

- Kullanılınışları da vardır, yetıi
leri de bulunur ... 

Celil Mahir burun kıvırdı: 

- Sen, bir kere gör, be~enmezsen 
o vakit söyle ... 

••• 
Dekorcu Dimo kardeşi teııaı Koço, 

fuvayede Celil Mahiri soruyordu; o
ra.dan geçen Fofo, hemen alaka. ile 
tellala yaklaştır 

- Celili ne yapacaksın? 
- Bana, apartıman sormu§tu da .. 
Fofo, ba§mı salladı: 
- Buldun mu? 
Tellll, §emsiyesine dayanarak an

latmıya başladı: 

- Bir tane Ağacamide var. O, 
size gelmez ... 

Fofo. sinirli bir kahkaha atarak 
geriledi: 

- Beninı için değil.., 

Tek gözünü kırpıp dudağını büke
rek sözünü tamamladı. 

Tellal Koço, ba§ını geriye itmiş, 
şemsiyesine dayanarak doğrulmuş
tu, dudaklarmm arasından: 

- Hani, şu ... 
Dedi, bıyık altından gülümsedi. 
Fofo, tekrar fısıldadı: 
- Nasıl? Yağlı mUşterl, değil mi? 
Tellll Koço, onu dinlemiyordu, al-

nı buruşarak uzaklara bakıyor gi
biydi, başını salladı, ~msiyesini ko
luna taktı: 

- Celil bey de tuhaftır, neye ev
velden söylemez! 

Fofo, tellalın tek hareketini göz
den kaçırnııyordu: 

ti. Bu koltukçu, iyi söz söylediğine 
- 10 - ve söylediği sözlerle karşısındakileri 

İclal, yeni ap~rtı:nanından mem- .kandırdığına, mutlaka kandırabilece
nun.d~ .. O~~· s~mdı:~ :~artımanrn ğine inanmış, bir yahudi idi. Konu• 
yenıhği, guzelligı, şırinlıgı, havası, şurken artistlere k~ı ayrı bir seIXl" 
manzarası. yeni eşyalar değildi. O, ' ' patisi olduğunu, gizlice duyurmuyor, 
bu apartrmanda, bu eşyalar arasın- açık açık anlatıyordu. Fakat tclilitl 
da, kendini, başka bir kadın sanıyor-
du. 

O, artık eski İclal, değildi. Son 
gilnlerde kaçan neşesi, yerine gel
miş, içten kahkahalarla gülliyordu. 
Apartımanı aramak, bulmak, son

ra yerleşmek, onu, günlerce, bir ço
cuk sevinciyle avutmuş, oyalamış, 

eğlendirmişti. İçine gireceği yeni 
çerçevenin renkleri, ışıkları, gözleri
ni öyle almış, öyle yürümüştü ki boy 
nu bükük annesinin ıstırabı ile büzül-

ayni zamanda, zengin, mal mülk sa
hibi bir kadm olduğunu da anlayıve
rince, ruhunun artistik sempatisi, de 
rin ve hayran bir saygıya dönüver• 
mişti. Genç kadının karşısında, elle
rini uğuşturuyor, yerlere kadar iğf
liyor, ve bütün açıkgöz iş adamlaW 

nm yapmacık nezaketile şaklaban
lıklar ediyor ve kltibine, tilrkçesi?t· 
den daha bozuk bir fransızca ile~ 

'(Ark381 var) 
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11ergt1n bir llEğer b iz bir romanın 'j 
\.. w1e f kahramanları olsa id i~ 

i l 

Haftada ronr 
Çok gençtim. Bilirsin, koc:ı.mı aev- ı sana bedbahtım dememiştim. falmt 

1 l 
miyordum. Hayatta en büyük saadeti sen ellerimi tuttun ve on Uç sene bi~ 

1 B U L M A C A M 1 z aşk telakki ediyordum. Ve evli bir kere bile bana anlatmak istemediğin 
l.------------------------- - --' kadın olduğum için bu büyük saadeti şeyi o akşam açıkça söyledin. Bana~ 

bir daha tadamıyacağım endi§esile beni sevdiğini, benimle haya.tını bir• 
olurlar. Giiriiltüleri, patırdtları ye 
tişmiyormu§ gibi, bu yaz bir de 
saçmacılar gru.,,udur tutturdu,lar. 
Kendileri saçmadan haşka birşey 

söylemiyorlar. Sonra huliiplcrin.c 
yalnız saçma söyliycnleri ahyor -
lar. Akıllıca bir*cy söylediğinizi 

clııydttlar mı haydi, ~'liiptrm ko -
ğulmak .• Aralarında en çnk saçmfl 
söyliycni birinci rciç, biraz daha 
a.z söyleyeni ikinci reis: Saçnuıct
lıT..ia hemen kemen mıl.arln yarı.J 

eden bir ii.çföıciiyiı de 'katip yaptı
lar ••. Eğleniyorlar. Ne eğleniyor • 

lar, sormayın ... Geçenlerde ben d'J 

Bu resimlerde birbirine tamamen 
benziuen iki tanesini bulun 

kıvranıyordwn. Çünkü izdivacın bu- leştirmediğin için bütün ömrünün zj.. 
na bir set çektiğine kanaatim vardı. yan olduğunu söyledin. Ve bana: "Se 
Kocamı aldıı:tmağı bir an düşünmü • nin ömrün de öyle.,, demek istiyen 
yordum. bir cüretle:"Gcl, dedin,herşeyi bırak 

Fakat hayat bizim yirmi yaşında ve bana gel .. ,. On üç sene evvel yapa
zannettiğimiz gibj basit ve tek <'ep - madığnnız şeyi yapalım. On üç sene 
heli bir şey değil... içinde ben, benim için saadetin sen 

Seneler geçti. Garip bir tesadüf olduğunu anlamağa vakit buldum.'1 
seni. senin bana karşı bir aşkın oldu- I dedin. Ve tam sana o arada cevap ve• 
ğunu söyliyen Sa.diyenin kocası yap . receğim zaman: "Sus. şimı:li cevap 
tı. verme. Bana yazan;ın" diye sözümü 

Ve yine ayni tesadüf, ayni tarih - dinlemedin. 
ı~rde kocamla beni biribiri nizden a- Evet Orhan hak km var .. On üç se-r 
yırdr. ne inan bana, ben de birçok kereler. 

Onunla beraber yaşa..qaydık, kim seni düşündüm ve artılt bir genç kız 

'Artık Eylıi:l geliyor. Fiylitl gel
dimi mektepler başla<lı demektir. 
lielc ikmaliniz varsa. kimbilir yü
reğiniz nasıl küt küt ediyordur. Al 
kıh yardımcmız olsıın. Bizden dua. 
Bizd<nı de geçmek .. Tabii önce ça-
1ıtnuık.. Çünkii çalışmadan sımf 
YeÇcccğinize inatııyo1·sanız aM.a -
nır8tnız .. Bütün ya:: cğ!enmişscni::, 
artık eğlenme def terim Tcapatıp, 
Çal&§m.a defterini açınız •. lkmalini
:ı Verdikten sonra yine önfbıiize 
epeyce oynayacak zaman kalır. V. 
~lmcyin. Bizim yammazuı da il;i 
dersten ikmali var. Riya::iye. Ta -
rih. 0l'YIUU1aydı iyiydi ama .. Baka
lım ne olacak.. 

.g 

Bizde yaramazlar epcyrlir. Bir o 
kadar da onların arkada§ı var. Bir 

(raya geldiler mi epey kaZ,ıbalık 

saçma 'birşcy .'töylcmi.§im.. Hemen 
'kulüplerine yazdıla.r. Şimdi çıl:-

mak istiyomm, bırukm.ıycırlar. Ga 1 

Ziba Mw saçmalıyorum da ondan 
olacak ••. 

bilir, belki benim içimdeki şu roman. olmadığım, hayatı tanıdığım ve hig.. 

ı tik aşk ihtiyacı durulur, anlaşılır Ye lerim kendime birer sır ve muamma 
iyi dost olarak ihtiyarlardıK. .. Fakat bulunmadığı için seninle evlt?nmemek 
hayat bir kayış dizginla frbre edile - l~ büyük bir hata işlemiş olduğumu 
rek külüstür bir beygir <.leğil ki... o birçok kere kendi kenifime tekrarla .. 
~emiyi azıya almış aygırlar gibi bir dm. 

~~=========================================== 
~ 

" Hiç umulmıyan bir tesadüf, hiç ~ey ... 

En sonunda Necdeti o kurtardı 
I"""------------.. 1 ma, gözleri yaşlı orada knlclı ... 

Fakat çok geçmeden Nccdetin bi-
sikletinin arka tekerleği bozuldu. 
Durdu, onunla uğraşacak val<ti yok
tu. Hem belki arkadan Selma da y.e
tişirdi. Ne olursa olsun Selma ile git
mek istemiyordu. Şu lı'estinıt.>t!.•n çı
kayım dedi. Dağın kenarıni.l uzanan 
dar yola geldi. Fakat orada bir ilan
la karşılaştı. "Tehlikelidir, geçilmez .. 
Necdet ne yanacağını şaşırdı. Biraz 
düşündü. "Canm, ben ufacık ço~u -
ğum, benim ağırlığımdan ne olacak? 
Pekfılıi geçebilirim. Yola çöktür -
mem .. Bu ilan iri yan adamlar için,, 
dedi. Ve daracık yola ~çti. Yolun 
yukarISJnda tepede iki ı.ane "le eski 
ev vardı. lşçiler yıkıyorlardı. Fakat 
günlerden cumartesi oMn~ içifı işçi-

Bu haftaki müsabakamız da geçen 
haftakiler gibi gayet eğlencelidir. 

Resimde on beş tane kırmızı derili 
vardır. Bunların hepsi ayrı ayrı in
sanlardır. Hiç biribirlerine benzemez
ler. Yalnız iki tanesi ikizdir. Biribir-

Seneler geçti dedim dc~l mi? 1zdi- ummadığımız bu yerde bizi biribiri· 
\•acm zincirinden kurtulduktnn sonra mizin karşısına çıkarmış bulunuyor .... 
hayatta tecrübelerim oldu. Ben aş - Ve sanki yedi senedir ayrı değilmi· 
kın en büyiik bir saadet olmadığını şiz gibi bu ayrılık bizi hiç değiştir • 
~ğrendim. Sen ne yaptın bilmiyonım. memiş. Hala evvelden tuhaf bulduğu• 

kırmızı derilinin her birini ayrı &diyenin vakitsiz öllimünc pek mü- muz şeylere beraber gülüyoruz, ev • 
bir renge boyayın. Ve resni kesip teessir olmuşsun dediler. Çünkii biz velden nefret ettiğimiz şeylerden be· 
bize yollayın. artık u zun seneler biribirimiıi J!Öre- raber nefret ediyoruz Hnlıl arkada· 

I kizleri bulanlara Ye diğer on Uç miyorduk. Biribirimizden hab~rler 'şı: ve hala bu arkadaşhğtn altında 

ler saat birde tatil yapmışlar. Kimse-

lerinin aynidir. Şimdi h~r ıe.sme ay-
rı ayrı bakıp bu ikizleri bul•ın. Onla
rı beyaz bırakın. (;(\ri kalan on üç 

GEÇEN HAF f AKI 

resmi boyayanlardan yüz kişiye ga

yet güzel hediyeler yollayacağız. Yal

nız adreslerinizi ve isimlerinizi yaz

mayı unutmayınız. 

MÜSABAKAwı iZ 

Kazanan okuyucularımızın 
listesini neşrediyoruz 

f2 Ağıı.cıtos tarihli resimli bilmcce
nıi.zi doğru hallederek muhtelif he-

BİRER DOLMA KALEM 
KAZA.ı.~ANLAR 

ıer ){almamıştı. diyeler kazanan kiiçiik oku.yıu:uları- 2 - Bursa, Setba§I Önder sokak 
Necdet aşağısı uçurum, yuliaıvst tı> -mtı:nt4'morirıf •tet~~ff11"R •• 4 ıwmaraaa lli_ 

~ ı pe olan bu dapdaracık bazı yerleri Okuyucıılarımız, cumartcsı ~ıe pa- 3 - Akhisar evlenme memuru kı-
eectet yoUla "1'chlikelidir, yc.çıJ-, çökmüş yoldan yav~ yivaş b~·çer _ zardan mrı1Jda her giin hihıiyetleritti zı Güler. 
?n.cz!" diye bir ilanla karşılaştı , ken olacaklar oldu. Nec:iet birdcnbi- isbat edebilecek bir vc..~il~a He sabah 4 - Beşikta~. Yıldız sokak numa-' ' . . . . 
Seınıa ağabeysi Necdetin bısikleti re aı::ıı"ı denize doğru yııvarlandı. fan akşama kadrır bılme~e .orcr~~mı- ra 92 de Sabahattin 

~:beraber bahçe kapısına doğru git- z~ _miiracaal ederek hcdıycZ{ rını ala 5 - Ankara, lnkılap mahallesi nu 
tı.gini görünce seslendi: •:Ner~ye gi- bılırlcr. anara 6 da Adalet. 

dıyorsun Necdet?,, BİR KOL SAAT! KAZANAN BİRER ALBUM KAZANANLAR 

lı· ~ecdet Selma ile beraber gezrneği 1 _ lngiliz Hayskol kız mektebi l 6 - Ankara, Kızılelma mahallesi 
ıç sevmezdi. "Orhanlara. gidiyo- talebelerinden Betul Ongan Gelincik sokak 8 numarada F. Eren 

t'tltn . ., • 7 - İzmir Gündoğdu Hayat sokak 
- Ben de geleyim mi?.. Orhanın d · 19 numaarda Ander. ltı k Dur azıcık bekle.,, edı .. 2 ardeşini de zaten tanıyorum. Selma gayet akıllı bir :m:d•. Et - 8 - Elıiziz Zafer Hanında Celal 

rafta dolaşmağa başladı. lsçiler yer- eliyle Salahaddin. 

~- ---- -~::=~~-~ 
de kocaman bir direk bıra .· nııil ı ·dr. 9 - Adatepe gemisinde Tirebolu-, 

---'~ ~~ .._/'~~~ ..... __ Orada bir de ip buldu. lpin !.ir ucunu lu M. Ayrel 
oı:-; _ --.,,..----.es---- ~---- , bu direğe bağladı. Bir ucıınu Necde- 10 - Afyon Avukat Nazif oğlu 

--~r 
te attı. Direğin ağırlığını fazlal:ı."'tır- Rüştü. 

-'~-~ ı{umlar, taşlarla beraber fakat Allah mak için kendisi de dirc,ğfa üe:tüne 11 - Adana Demiryolu muhasebe 

~---- > s - , , tan iyice dibe düşmeden bir kayaya çıktı. sinde Bülent 

'=ııa ·=--:~; 1
, • takıldı kaldı, ama yukarı na .,ıı çıka-

, ' V caktı .. 
8ez • . . • ölümle uğraşırken bir ses duydu. 

?n4, orada buldugu ıpı l~ er.dete "Necdet nerdesin?" Necdet kız kar-

attı • J deşinin sesini hemen tanıdı. Cevap 
-01 u ··n biz lnız erkek-

l(!r to 1:~·· !z~e er:k 0 nlan verdi. Biraz sonra Selmanm başı yu-
0"'- p yo p yu ·· ·· d" "1 · k" b" ., 1 t• ·uol "l4iYacağız.,, diyerek arkasına bile karıdan gorun u. yı ı ısıı.t e ı .,, 
ba1ttnadan bisikletini sürdü gi~ti. Sel· da bırakmışsın da seni .,ul:ıbild;m .. 

Necdet ipe tırmana tırr.;ana yarı 
ölü, yan diri yukarı çıktı.. Selmayı 

kucakladı, gözleri dolu dolu "benı af· 

fet kardeşim dedi, bugün seni çok ~~-

düm.,. 

lki kardeş sarmaş dolaş eve dön

düler. Ak§ama kadar ikisi beraber 

oynadılar, oynadılar. 

Re~fim na~oD yapoDoır? 
~sinı yapmakta en güç şey yüze 

'klana vermektir. Yani bir insan kız
l:; hıe kızgın, şaşkın ise şaşkın oldu-;u göstermek zordur. 

80 ~kat biz burada size ba'T.I şeyler 

11• Ylıyeceğiz. Onlara dikkat ederse -
ı::·. t"esınini yaptığınız adamın yüzü· 
~ 18tediğiniz manayı verebilirsiniz. 
ti~r:aYa koyduğumuz ufak resimler 
rıt 1 resimleri belki de hep'•Jiz yap
~~s~nııdır. Bunlardan soldaki se -
lt <fü, Ortadaki kederli, sağdaki de 
1'~~ bir adam yüzünü gösteriyor, A \3 
h.. -:: ası1 iş bu üç rsimdedir. Eğer d b k b" d ·· h 1 
~llllları Yapabiliyorsanız bualardan 1 biçimi birdir (Fakat k~larla gözler ucun an a m, ırşey en şup e en -
Sok daha iyilerini yapabilir-iini7.. başka olduğu için manaları da başka- miş gibi durursunuz. Ağzın da ellıoet 

® 
dır. bu işlerde ihssesi var ama.. kaşla 

® @ Aynaya bakın. Kendiniz de görür- gözler kadar değil. ?_::- '::.::' sünib:. Bir ııeye şaşmı§ gibi yapm. Bir insanın yib:ünde asıl üç ınina 
J • , j " Hemen kaşlarınız yukan kalkar. Göz vardır. 1 - Sevinç. 2 - Üzüntü ve 

leriniz açılır. Kızmış gibi yapın. Kaş· yahut öfke, 3 - Dinlenmiş blr hal.. 

b.. ~n :rtıü.lı· larınız hemen aşağı iner. Fakat göz- Eğer bu üçünü yapabiliyors.:ınız, ~ul'ad ım şey kaşlarla gözlerdir. 
bakı a A.. B. C. işaretli resimlf're leriniz yine açık kalır. bitti. Artık herşeyi, her yüzü çizebi-

12 - Alman lisesi talebelerinden 
Hakkı Lutfi 

13 - Pangaltı Sungur ııokak 142 
numarada Sevim 

H - Çankım Ziraat müdürü oğlu 
!Kan sav 

15 - Beyoğlu Kumbaracı yokuş 
Çehreli apartımanda !zi ... 

BiRER KiTAP KAZANANLAR 

16 - Heybeli Bahriyeli Şükrü So 
kak 4 numarada Sina. 

17 - İzmir İsmet paşa bulvan 64. 
numarada Ahmet. 

18 - Konya İhsaniye caddesi 20 
numarada ı:nuer. 

19 - Beşiktaş Ortabahçe Camgöz 
sokak 23 numarada Bürhan 

20 - Konya Ziraat katibi oğlu 
Suat 

21 - Konya Memleket hastanesi 
kimyageri Kadri oğlu Halük. 

22 - Ma.a.lkara Mehmet oğlu Hi.
şim. 

23 - Susurluk 2 inci Topçu ala 
ymda Abdi Osman. 

24 - Akhisar. Reşadiye mahallesi 
40 numaarda Kayhan 

25 - Adana l cadiye mahallesi 73 
numarada Mahir 

26 - İzmir Karşıyaka 5 numara
da Ali Reşat 

27 - Çanakkale Zerudiye sokak 
16 numarada Feridun 

28 - Adana Zeadiye mahallesin· 
de 36 numarada Servet 

29 - Yalvaç orta mektebinde 131 
Vilımac; 

alıvorduk o kadar. seni, bana, beni sana bağlıynn gizli 
lşte bu arada felaketler, felaketle- bir sımmız var. 

ri takip etti. ·ve ikimiz de yine bu bulmıucıumuz.. 
Hayatta yapayalnız ve çaresiz kal- dan hissediyoruz ki, biz ancak hayatı• 

dım ... Bir gün bana: ":N'ekad'lr za- mızı birleştirmii olsaydık mes'ut o
man dul kalacaksın? Senin kimsecik- olabilirdik. Biz nayatımızı birle!'jtire• 
lerin yok .. Böyle yaşanılır mı?,, de- mediğimiz için i§te böyle bedbn htız.'\ 
diler. Ve sen bunu bana açıkça sö~lüyor 

Benimle böyle konuşanların ellerin- sun. Sen bana "Gel diyorsun, bırak 
de iyi bir kısmetleri de varmış ... ~her şeyi artık. Benim kadınım ol.'' 
Zengin bir fabrikatör .. Beni hem ta- Eğer biz bir hikayenin veya bir 
nıyor, hem seviyor. Parasız l-h dul romanın kahramanlan olsaydık, ben 
kanın .. Ihtivarladığ-ı z.ı.ınan ne yapar? senin bu davetine hemen kosardım. 

7..engin bir adam ... Daha ne isteni- Fakat maalesef biz etten. lcandan, 
lir ki... lkinci izdivacım l>ir ticaret ~inirden ve zaaftan müre'ltkcp haki· 
mukavelesine Mk ~nzedj. Şimdi ki insanları?. ... 
gördlin ya!.. Zengin fabrikatörümiin Hayır yavnım. Ben zengin fahri • 
talfhli ltarnnyrm. Mn Clr:'\ntn en mil - katörilmün serv'eUni, senin mütevazı 
kelle( apartmanında oturuy'ırum. O- maaşınla, otomobilimi bir !.ramvaYı 
tomobilim caddelerd,,.n ~ecerkcn en arabasile, Maqkadaki mlikellP.f anart. 
sonradan görmelerin bile kalbleri ha- manımı, küçücük bir şehrin minimini 
setle çarpıyor. Bir giydiğımi, bir ke-

0

bir muallim evile değişemem. 
re daha giymiyorum. Zengin ve In"S· ' Bak sana nekadar açık ve seninle 
ut bir kadın ınıvım ... 'Fabrikatörüm nekadar realist konuşuyorum. Her 
ona verdiğim h~yat1m1, ka.dmlığtmı \şeyden evvel arkad~ş ve ~?st ?~ğil " 
avuc dolusu tediye ediyor. miyiz? OvlP kalacagız dep.ıl mı · 

Fakat Orhan ·ben s~na hiçbir şey Sabihcı 
söylemeden sen beni anladın... Ben Suat DERvt~ 

de 646 Fehime 
31 - Giresun Piyade 

Teğmen Lütfi eşi Güzin 
32 - Giresun Kiiltür 

kızı Gülçin 

alayında 

direktörü 

33 - Düzce Cümhuriyct sokağı 
22 numarada RüştU 

34 - Ankara İmar müdürlüğü is 
timlak memuru oğlu Kemal. 

35 - Balıkesir Ekinpaza:ra:nda Fa 
ruk 

BİRER l(ÜÇÜK HiKAYE KİTABI 

KAZANANLAR 

36 - İzmir Değirmen sokak 2 nu 
marada Talip 

37 - Kırıkkale Erbaş okulu 36 nu
mara.da Kemal 

38 - Ankara Çocuk sarayı cadde 
si 57 numarada Ömer Zorcan 

39 - Ankara lsmetpa§a mahalle 
sinde 9 numarada Celal 

40 -· Ankara İsmet İnönü mahal 
lesinde Bilginler sokağında Namık 

Candaş 

41 - Yenimahalle Yenibilme so
kak Lcon apartımanında Elmas 

42 - Fatih Eski Alipaşa Hızır so 
kak 17 numarada Mustafa 

43 - Ödemiş Müsavat sokak Gö
nül. 

44 - A.dapazan Yıldız 'Sakak 17 
numarada Melahat 

45 - Çanakkale Halkevi başkanı 
oğlu Nejat 

46 - Ödemiş yüzbaşı Şevket kızı 
Gülen 

4 7 - Eli.ziz piyade yüzbaşısı 1s -
mail Hakkı oğlu Münir 

48 - lzmir Derebaşı sokak 55 nu 
marada Bedia 

49 - Rumelihisar Kaleiçi sokak 
1 numarada Hatice 

50 - Beyoğlu Halke\inde Baysal 
51 - Şişli Tokaloğlu Anadolu a

partımanda Doğan 

Poliste 

Odun keserken .• 
Baltayı ayağına vurdu, 
ağır surette yaralandı 
Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftli 

ğinde çalışan Rizeli Ahmet. odun ke 
serken baltayı ayağına çarptırmış· 

tır. Ahmedin ayağı tehlikeli surette 
yaralandığından hastaneye kaldınl
m~tır. 

Ağaçtan düterek yaralandı 
Kuzguncukta Behl\ıl sokağında o.. 

turan on bir yaşındaki Eliza, bahçe 
!erinden ağaçtan yemi§ toplamak is 
terken ayağı kayarak dil§müş. muh 
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Avramla Hayimin kavgası 
Arapcamiinde Yanıkhoca sokağın 

da oturan Avram ile arkadaşı Hayim 
kadın yüzünden kavgaya tutuşmuş 
!ardır. Kavga büyümüş, Hayim bıça 
ğını çekerek A vramı başından ağır. 
surette yaralamıştır. Yaralı hastane 
ye kaldırılmış, suçlu bıçağiyle yaka. 
lanmştır. 

ru oğlu İhsan 
53 - Afyon tapu müdürü oğht 

Necdet 
54 - Manisa yarbay Abdillkadit. 

oğlu Berkemal 
55 - Ankara bükfunet caddesi ln 

kılap mahallesi 6 numaraad Muhte 
rem 

56 - Edirne ve Lobatıa Hasan so 
kak 50 numarada Daryo 

57 - Fevzipaşa 51 inci DemiTY.O 
lu şube şefi Adil kızı Şükran 

58 - Burdur Orta mektep talebe 
lerinden 97 Feriha 

59 - Antep Şefik Teyrnur 
60 - Adana lsmail Hakkı Kozacı 

llJı. UçUnde de yUzün ve ağzın Gözlerinizi yanın kapayın. şöyle liyorsunuz demektir. 30 - Çapa Krz muallim mektebin 52 - "F.;dremit Milli Emlak memu oğ'lu cocuklan (Sonu yarın)'. 
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Atatürk köprüsünün vaz'ıesas resmi 

Istanbul cihanşumul bir beldedir 
Ne mutlu bu beldele sahip o!ana! 

BORSA 
29 AGUSTOS CUMARTESİ 

Paralar 

Sterlin 
l Dolar 

A 1ı1 

628,-
125.SO-

14,-
80,
'21,-
13,-
49,-

s. tq 

634,-
125.SO-

92,-
84,-
23,-
16.
ss.-

No. 29 Yazan: MlTHAT CEW 

Para için kendi memleketine de 
hizmet eder Dün Atatürk köprüsünün vazı~as 

resminde valinin alkışlarla karşıla

nan nutkundan sonra Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya mühim bir nutuk söy- j 
ledi. Vekil bu nutkuna şöyle ba.şladı : j 

"- Arkadaşlar, hemşcriler, 

Vali ve belediye reisinin şimdi bi
ze büyük salü.hiyetle şehir için ehem 
miyet ve kıymetini anlattığı bu köp- j 
rünün temel atma merasiminde bu -

1 
lWlduğuma çok seviniyorum. 1 

Köprü hakkındaki kanunun tanı.ı- 11 
minde ve Büyük Millet Mcclisincle 
müdafaası şerefi de bana düşmüştü. 
Şimdi onu da hatırladım. Köprüden 
vali ve belediye reisinin dediği gibi 1 

emin ve ferah geçerken herkes gibi 
ben de sevineceğim. 

Bu köprünün t~ekkülU, inşa tar
zı, mevkii, tediyatı, hatta ihalesi 
hakkında çok münakaşalar, müzak~ 
reler oldu. 

Güzel 1stanbulun güzelleşmesi i
çin her vatandaş, aklının, hissinin 
ve vatanseverliğinin emrettiği kana
atleri söyledi, müdafaa etti. Bunl:ı

rm hepsi layık olduğu ehemmiyı:ıUe 
tetkik edildi. Nihayet bu şekilde, bu 
tarzda karar kılındr. Kanaatimiz 

• • 
isabetin bunda olmasında ve taşıdı-
ğı bilyilk ada layık olacak evsafı h:ı
iz bulunmasındadır. 

Bu köprü lstanbulun iki güzel ya: 
kasını biribirine birleştirecektir. Şeh
rin muhtelif parçaları arasında mu
vasala, milnasebat ve nakliyatı te
min edeeek sabit vasıtalar elbet bun
dan ibaret kalacak.değildir. 

Şehrin güzellefme•i için 
Daha başka köprüler, hatta bugün 

hayal gibi görünen tünel ve yeraltı 
§imendiferi tasavvur ve tatbik edile
cek, o zaman şehrin güzell~mesi 

idealini gönüllerinde uzak bir hayal 
gibi gören İstanbul aşıkları emelle
rinin tahakkukWlU birer birer gör
mekle mes'ut olacaklardır. 

İstanbul dünyalar durdukça daima 
ilerlemeye, gilzelleşmeye, medeniye
te, sıhhate, zevk ve neşeye ait biltün 
sosyal eserlere malik olmıya nam
zet, hatta mecbur bir beldedir. Hat
ta. burası bir şehir, bir belde değil. 
Büyük Başvekilim İsmet fnönünün 
lstan'bulun imarına ait güzel blr ve:. 
ıile ile dediği gibi "Başlıbaşına ehem 
miyetli bir ülkedir.,, Bu ülkeye sahip 
olanlar her şeye, herkese karşı ne 
olursa olsun ve her neye İnal olursa 
olsun bunu muhafaza ve müdafaaya 
mecburdurlar. 

"Türkler, bu yolun ezeli ve 
ebedi yolcu•udur!,, 

Medeniyetin şartlarına. ve ihtiyaç
la.rma uymak, muhafazanın, müda
faanın en emin yollarından biridir. 
Tarih te şahittir ki, Türkler bu yo
lun ezeli ve ebedi yolcusudur. Türk
ler, bu ~ehrin eski surları etrafında 
a.kıttıklan kızgın ve kızıl kanlariyle 
eehre ebedi Türklük damgasını vur
dukları gündenberl §ehri hiç d.urma
dan ve dinlenmeden da.ima ve dalına 
güzelleştirmektedirler. 

Ruhlarındaki yüksek hislerinin ve 
bedii revklerinin ve kalplerindeki e
zeli aşkm ve zamanlarla alakadar 
felsefelerinin mermere ve tunca in
kılap etmiş abideleriyle bu 'ehrin ye 
di tepesini ve Uç beldesini ayn ayrı 
süslemişlerdir. 

Ne tarala bak•anız, herbiri 
yük•ek bir zevkin erifilmez bir 
.an'atin e•eri olan mabetlerini, 
•araylarını, kervan•araylarını, 
hanlarını• yalılannı, köfklerini, 
ha•tanelerini, hamamlarını, mek 
teplerini, medreaelerini, imaret
lerini, fepnelerini, havuzlarını 
ve ael•ebillerini ve sebillerini, 
türbelerini, yollarını, lröprüleri
ni, •u yollarını, hayretlerle ve 
takdirlerle görür•Ünüz. 

İstanbulu güzelleştirmekte, zengin 
leştirmekte, süslemekte, Türkler ne
siller arasında değil her neslin fert
leri arasında müsabakaya çıkmış .gi
bidirler. İstanbulda güzel esersiz bir 
saha değil, karanlık ve çıkmaz bir 
sokak bile bulmak güçtür. 

l.ıanbulun mazhariyeti 
Türkler kendilerinden evvel gelen

lerin eserlerinden beğenip korudukla 
nndan maadasınm tezyini izlerini 
bulabilmek için toprakların çok altı
na inmek lazımdır. 

raz'ı Csa8 resmi11dC1ı ba§ka bir göıiüıii§ 

Vali, nutku ııu okuyor 

mazhar olmuş bir şehirdir. Fakat 1 tülerinin hicran Ye ıstırabı içinde idi, 
bundan büyük diğer bir mazhariyeti 1~ ncı asrın sonlarından 1919 sene
de Türklerin elinde olmrulı, Tü~klerin sine kadar bu hicran ve ıstırap ~k
elinde güzelleşmiş bulunmasıdır. ls- silmemiş, daima artmıştır ve bunu 
lanbul büyük şöhretini ve güzelJiğı- da en çok duyan ve acısını çeken !s
ni tabiatin kendisine bahşettiği se- tanbul olmuştur. 

20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
lıvic;re fr. 
Florin 
Avusturya ıll in 
Mark 
Zloti 
Pcnııo 
Leva 
Yen 
İavec; kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra üzerine 
Pariı Uzerine 
Nevyork 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çckoslovalı: 
Avusturya 
Mark 
lavec; kuronu 
lapan. peıeta 

Eıham 

tı Bankası Mü 

163,
ıso.-
810,-
82.-
22,-
28,-
21.-
22.-
22.-
32.-
31.-

953.-
243.-

.. " N 
,. .. Hamilin~ 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirkcti Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrkoıı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

l•tikraz.lar 

Türk Borcu I 
II 

,, ,, III 
Er«ani A. B C. 
lstikraıı Dahili 
Sivas - Erzurum t .. rr 

Mı•ır tahvilleri 
1886 1 

1903 I1 
15111 lll 

51yabj 
100-
95.-

16 7,-
180,-
820,-
84,-
24,-
30,
.:3,-
24,-
25,-
34,-
33.-

955,-
244,-

1134,75 
12.Q3.50 
0.79.Zn 

10,07,25 
4,tı9,4S 
2.43.JZ 

63.81.57 
1,16,75 

\9,18.60 
4,19,2!> 

ı.ız 
3.05,50 
6,41,84 

85.-
9,90 
9,90 

~!ı.25 
4\,-
16,-
17,50 
9,25 
12.~0 
ll ,SO 
ao,-
2s .so 

3,60 

n .20 
ı t.60 
.ıı , 7'ı 

97,-
97 -
!>9.25 
99,25 

101.-
96.-

~~sından ziyade Türklerin di~_tikteri l•tanbulun vatan emniyetinden Ta h v i 1 a ı 
guzel ese~lere m.:dyu~dur .. ~ur~er, duyduğu vicdan huzuru 
bu n~edenı ve bedıı v~zıfelerını müte- 1stanbulW1 tarihini ycuanlll.f, ta- fn~:ı:iu ı ,,e n 
madıyen ve mnt~yıden ya.pmakta tanbuluun vatan emniyetine, duy- ,__ .. III 

10.25 
45,25 
•6.50 
46.35 devam edeceklerdır.,, dukları vicdan huzuruna Atatürk •• Mümessil 

l.tanbulun en güzel Jepri devrinde kavuştuğunu tesbit edecek-
Bunr"tn sonra dahiliye vekili C. H. tir. Bir şehrin tarih\ ve hayatı yati

P. genel sekreteri Şükrü Kaya, Bo.. lırken objektif ve realist olmak ha
ğnzların mahfuziyetinin devlete ve kikati bulmanın yegane yoludur. 
vatandaşlara verdiği emniyet ve hu- SUbjektif olarak yazanlar, ruhları
zurdan ve şehrin imar işlerinden ve nın ve emellerinin esiri olmaktan 
ileri planının tanzimi için arsıulusal kurtulamazlar ve hakikati göremez
mütehassıs Prustun tavzif edildiğ'ın- ler. Ekseriya bunlar ya marazi ve
den ve şehrin bu suretle daha güzel- ya siyasi bir bedbinlikle maluldürler. 
leşecet:"inden ve yurtseverlerin emel- bedbinliklerinin ıehirinl ta.~ıyan ya
lerinin tahakkuk edeceğinden bahse- zılar düşmanlan sevindirir, d~tlan 
derek demiştir ki: ve bilhusa \.ııtamıa.,ıan rencide e-
"- İstanbul f'n güzel denini Ata.- der, tefoliri bundan ibarettir. Hi.disat 

türk devrinde ya.5amıştır. Zulüm n yürür, yiirür ya nikbindirler. O za
istibdattan ve e<>nebi i'galinden hu ma.n da hayalin sihrine kapt:larak 
devirde kurtulmu~, medeni ve sosyal hakikatten uza.kıa.,ırlar. Bunun da 
hürriyet ve terakki)·e bu devirde ka- mahiyeti bir temf'uni olmaktan ileri 
\·uşmuş ileri hamle adımlanm bu varmaz. Halbuki l>f'n, bllhMHa hf'm
devirde atmıştır. Bu de";j. gelec.ek ne ~rilerime, her iki tarza karşı da ih
sillere sağlam temeller kuruyor. tlyath olmalanm rica edecf'ğim. Bu 

80Elyal hayatının ve muhtaç olduğu 

anasırın çokluğunu bilirim. Zaman 
unsurunun, yerini doldurmak hiç bir 
gayretin başaramıyaca~ı bir iştir. 

Yalnız hepimiz şunu iddia ve ispat 
edebiliriz ki, 1stanbul mukadderatı, 
Türklerin tarihi ve talii ile birleştiği 
günden itibaren her gün daha ziyade 
güzell~miştir. Ve böyle devam edip 
gidecektir. İstanbul, Türklerin bedıi 
hislerinin heyecanını taşıyacak ve o
nu aleme gösterecek bir şehir olacak
tır. 

Sulh, •ülrun. irlan, medeniyet, 
•ıhhat ve nefe diyarı .. 

İstanbul sulh, sükiln, say, irfan, 
medeniyet, sıhhat, neşe ve zevk diya
rı olacaktır ve bundan Türkler ve 
Türkler kadar herkes Türklerin mi-

Şehrin tarihini bitaraf olarak ya- bedbin yazılarla rencide olanlara bir safirperverliği ve kanunlarımızın ge
zacaklar, bugünkü lstanbulu yakın ~yrek asır enel blribirinl kovahyan niş himaye ve müsamahası altında 
krizin, yangınlar felaketinin, hatta Cihangir, Çır~ır, Ak~aray, Fatih, Ci- istifade edecektir. 
işgal facialarının yakınlığına rağmen halin dl~er bü~·ük yangmlann artık İstanbul her vakit cihan -
en iyi devrini şimdi yaşamakta oldu- doldunılmasına imkan kalmadı deni- şümul bir beldedir. Ne mut
ğunu yazacaklardır. leın sahalannı gezmelerini tavsiye e- lu böyle bir ülke - beldeye 

Türk edebiyatmrn mühim bir dev- derim. sahip olan millete, ne mut-
resi İstanbul aşkının ve güzelliğinin O, boş kalacağı iddia edilen geniş lu burada oturanlara, ne 
ilham ettiği güzel şürlerle :Joludur. yangın yerlerinde eski, ah§ap, köhne mutlu bizim gibi ara sıra ge-

Enderun edebiyatı deyip te geçilen evlerin yerinde şimdi taştan, demir- lip onu görenlere. 
bu şiirler, bu beyitler, bu gazeller, den ve betondan güzel ve kuvvetli Bana İstanbul ve İstanbullular 
bu kasideler hala hepimizin dilinde ve binaların yükselmiş ve bütün o alan- hakkında bu duyuşlarımı ve görüşle
gönlündedir. Fakat itiraf etmek la- lnnn kapanmış olduğunu görecekler- rimi söylemek vesilesini verdiği için 
zımdır ki, o zaman lstanbÜlun o gü- dir. Bu binaların Türkler tarafın- vali ve belediye reisine ve belediye
zelliklerinden istifade edenler pek dan yapıldığını ve Türklere ait ol - nin sayın üyelerine teşekkürler edeı-

SUleyma.n - Ben katil idam oluna-! - Hazır mısınız? dedi. ~ 
cak diyorum. Adnan Samilerin arasında SSC 

Sa.cit - Ben olurunayacak diyo- görmüş, gazetedeki makaleye k~d! 
rum. ruyordu. Bir taraftan da "bugün 

Süleyman - Nasıl, o nliraya gi- işlerinin iyi gitmiyeceğine enıi~·' 
der misin? Aylardan beri hazırladığı notlara ıır 

Sacit - Dediğim çıkarsa, sen ba- ınayı istemedi. O kadar me~ 
na karılı, rakılı bir ziyafet çeker ki, aklına geleni, ağzına geleni ıDf 
misin? Susuyorsun? llyecekti. lki eli masada ayağa ) 

Süleyman "Dur!" dedi. Başını rım kalktı. Maktulün varisi nanı 
kaldırdı; bekledi: İçeriye katil gire- davayı iştahsız anlattı. Fakat söY 
cekti. ledikçe kendini beğendi; coştu; 

Katil benli Ahmet - kele~eyle lanır gibi bütün vücuduyla ay•S 
iki bileği yapışık, iki kolunun tek kalktı. Yüksek sesle Cev&dın nıt 
ucunda bir çift yumruk - mahke- yetlerinde durdu: . 
me kapısında durdu: Iki jandarma- - Reis beyefendi, dedi, mUvek~ 
nın ortasında boyu uzıyarak ! lemin oğlu, çok kıymetli Cevat Si 

Jandarmalar, bileğinden kelepçe - yin hayatına çok genç yaşında zal~ 
~i çıkardılar. bir kurşun kıydı; o, memleketin t 

Demindenbcri susan izdiham, ikin- midi istikbali idi; "Sorbonne'' dal 
ci perdeden eustu. Katil, sükütun diploma almış, hayatını ilme v" 
mustatilinden geçerek maznun ye _ mişti. Bir kurşunla duran k&lbi ıı' 
rine oturdu. Arkada kalan kalaba - memleket için çarpıyordu. Ah,,,ı 
lığın bir kısmı katilin kulağını, bir Cevadın göğsüne atılan kurşun ~ 
kısmı burnunu, bir kısmı ense!ini tanın bağrını deldi reis beyefendi 
görüyordu: Bir saadet bedri tam Sonra bir de katil kimdir, bunu dil' 
halinde görünemezdi; herkes bu bir şünelim: Babası, anası meçhul bif 
parça eaadetten memnundu. "veledi maderbehata! ... ", AbduUabJ' 

lzdiham birdenbire ayağa kalktı: ve Havvanın günahkar oğlu! 
Hakimler mahkemeye giriyordu. Dedi. "Heyhat!" larla, "eyvah": 

Mahkeme reisi bir romancının işi- Jarla, böyle birçok edatlarla ~ 
ne yaramayacak kadar umumi yüz!U. terkibi izafilerle haykırdı: katilin ' 

Müddeiumumi muavini geniş a - ıılmasını mahkemeden 20 daki)fa. fi 
dımlarla yürüyerek yerine oturdu; ca etti. Sonra "idam" m ilim taıi' 
iddia kürsüsünde güzelleşti. fına geçti: "Cemiyeti beteriye tçiO 

lçeri dışarı girip çıkan mübaşir- "idam" acıydı, fakat iliçtı! Kani~ 
ler §İmdi birer sütun gibi duruyor- dı, fakat ameliyei cerrahiye idi 
!ardı: Adaleti tepelerinde tutuyor _ Bunları söylerken, vücudunun içi.Jıdl 
!armış gibi dtişürmemek için kımıl- ikinci bir vücut bu teşbihlere ba~ 
damıyarak. yordu. Artık susamıyordu; kert 

Maktul Cevadın varis vekili Ad- söylediği bu kadar güzel feylerin bil' 
nandı: katil Benli Ahmedin de Sa- mesine kendi de kıyamıyordu; t61' 
kallı Vasfi~ lüyor, söylüyor, ve söylerken dilŞll' 

Katilin avukat tutacak parası ol- nüyordu: Elinde kalpakla, evtısd' 
madığı için mahkeme, baroya (ada- söylediği nutukta idam "vahşet'' do 
lete yardım "l") kağıdı yazmış, ha- Şimdi fesle söylediği lakırdılard' 
ro da lstan bul A vuka tlar.mdan Ah- "idam" "adaletin medeniyeti" Jdj 
aıet Vasfi Beyi seçmişti. Kendi kendini seviyordu: Nekadt' 

Mahkeme rei!İ,' kimsenin i~itmiye- san'atkirdı. ; 
ceği kadar •işa.retleşmiş sesle müd- Birdenbire Moizin kansı R~ 
deiumumi muavinine: hatırladı: "Reis beyefendi, dedi; ~ 

....- Buyrunuz! li Ahmet denilen bu cani iki haY'" 
Dedi. A'.daletin dekoru o kadar kıymıştır. Nişanlısı Cevat :se.Yi' 

güzeldi ki halk kadar katil de bu- katlinden bir hafta sonra da Madad 
nu seyrediyordu. Raşel teessüründen fücceten öld~.ı:: 

Müddeiumumi muavini ayağa kal- Benli Ahmede bakarken fethetw 
kınca izdiham üçüncü perdeden sus- ülkeye bakan serdardı. Fakat bir 
tu. · denbire davanın iş tarafını haurl" 

Muhakemenin tahkikatı bundan dı: Cevadın anasını memnun etlfle-
evvelki duruşmalarda yapılmıştı. liydi. "Hukuku fahsiyesine karfl ~ 
Mil~deiumumi muavini cinayeti bin lirayı maktulün validesine ıcsıl' 

sonesıle, ayile, çeyrek saatile, mak- lin vermesini,, mahkemeden istedi· 
tulün uzandığı seccadenin miliyeti- Cevadın anası, oturduğu yerd~ 
le anlattı; sonra suçun ceza kanu- mırlrdanıyordu: "Allah etmesin, JI 
nunun ... maddesine uyduğunu ve temem; para mara istemem; fU ıc~; 
fiilde eczayı çoğaltacak sebepler bu- zık herifin asıldığını dünya gö~ 
lunduğunu davudt sesle söyledi. gö~~yi~, bana p~ra ?a o, hayranı eıl' 
Avukatlar not alıyorlardı. o... dıyordu. MUbaşır, omuzuna .Jr 

Katil, cinayetini müddeiumumi le dokundu; parmağını dudağına ı· 
muavinin ağzında tanıyamadı. Cina- türererk işaret etti: 0 Sus!" 
yet güzelleşmiş, hutbe olmuş, edebi- Süleyman şaşırmıştı; Sacidin .,,. 
yat olmuştu; eserdi. !ağma eğildi: 

Müddeiumumi çok güzel sesle: - Vay canına, bu avukatlık ~ 
- Ceza kanununun •• , inci mad- tuhaf şey Sacit? dedi; bu Cevat 1° 

desine tevfikan maznun Benli Ah- mu, Adnanm eski kansmm inci ~r 
medin cezalandırılmasını muhterem danhğını çalan heriftir. Adnan b' 
mahkemenizden talep ederim; dedi. nu evinden köpek gibi kovdu; ,ıırt • 

lki kişi alt dudaklarını huni şek- methede ede göklere çıkarıyor; 
tine sokarak kafalan şakak şakağa, şaştım bu işe alimallah! .. 
biribirlerine fısıldadılar: Sacit avukatları çeki~tirdi. 

- !dam istedi. lkisi de Cevattan daha mukad~ 
Bir külhanbeyi uzaktaki birine e- satsız olan iki adam birini çekiş~ 

tile idam işareti yaptı. dikleri zaman biribirlerinin narıııJ~. 
Süleyman, Sacidin kulağına: !arma beş on dakika inanırlar ve 

mahduttu. duğunu öğrenerek sevineceklerdir. rim. - Bayıl bizim on lirayı! .• dedi. ribirlerine hürmet ederlerdi. , 
Memleketin büyük bir kısmı ve Is- Yalnız bu manzara atiye emniyetle 

tanbul halkının ekseriyeti impara- bakabileceğimizi ispat eden maddi 
torluğıın sarsılma ve yıkılma gürül- bir delildir. lstanbulun imarını ve 

B"f temel atılıyor Sacit hala inat ediyordu: Fakat beş dakika süren bu bU~~ 
Alkışlarla karşılanan bu nutku - Müddeiumuminin istemesile ol- metin içinde her zaman olduğu~~ 

müteakip davetliler yağmur altmda maz, dur bakalım, mahkeme ne di- şimdi de Süleyman dUşünUyo 
dışarıya çıkarak köprünün temelle- yecek. Bu Sacit herifi mütareke olunca ~ 
rini atma mera.43iminde bulundular. Reis, avukat Adnana: meni, Rum kadınlarını lngiliz 1f". 
Unkapanmdaki baş temele atılmak ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'"!'!!!''!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!-""""'~~""""'"""""' bitlerine taşımış, kanların ). bit, 
üzere şu zabrt hazırlanılmıştı: sonra bu kutu temelde hazırlanılmış Fatma olmadığını anlayınca, za ~ 
"İnşut ma.,rafı ı'4tanbul ha.lkınm ola.n çukura gömüldü. İlk defa altın ler Sacidi kovmuşlardı; gene ~ 

"'erdiW metellklerle tt'lmin edilmiş o- şahmerdan ile dahiliye vekili, sonra hürmetin içinde Sacit te dilşüııU O' 

lan bu köprü Ulu Önder, Yüksek vali, daha sonra Safiye Emin bu te- du: Bu Süleyman herifi mütare1'~ 
Atatürkün narnma izafe edilmiş ve meli sıvadılar. Ondan sonra, sahilde !unca Adnanm konağındaki ~ 
bin dokuz yüz otuz altı senesi Ağtts- sureti mahsusada hazırlanan yere dosyalan çalmıf, Entellicens ~ 
toı.unun yirmi dokuzuncu Cumartesi vinçle ilk beton kazık çakıldı. se satmıştı; hariciyeye bir ç 

müsteRAr olacaktı-, fakat bir S:~ff K{inü 8&8.t on beşte temeli atılmıştrr.,, Bu suretle, fiilen köprünün inşası- r- ~. 
Bu zabtın altını Dahiliye Vekili, na başlanıldıktan sonra davetlilere ni: "Osmanlı hük(\meti fazla. . ôi 

İnhisarlar ·Vekili, Safiye Emin, Say- orada hazırlanılan büfeden şampan- verirse, bu Silleyman lngiliz}erifl F'' 
lav Münir, eski nafıa vekili Muhtar. ya, limonata, pasta ikram edildi. dosyalarını çalıp onu da satar~el 
vali fen müdürü ve köprüler müdürü Dahiliye Vekili ilk şampanya kade- ra için kendi memleketine de b r1r' 
· l 1 d Z b t b' t k k hı'nı· elı'ne alınca·. "İstanbulun ve ts- eder" demiş ve bu Süleyman }.. ımza amış ar ır. a ı ır ene e u-

İstanbul o kadar Türktür. 1stan
hul şüphesiz tabiatin en çok lütfuna 1 Yaqmur altında 'f/O'Pt'4tt dünkü merMimde bulunanlar 

tu içine yerleştirildikten ve içine iki tanbulluların şerefine!" diyerek iç _ yan Hanından kovulmuştu. t)llf) 
san altm ve bir yeni lira, bir yanm meye başladı ve kendisini diğer da.-- ( Arkn.tt 
lira ve birkaç yeni 25 likler atıldıktan vetliler takip etti (1) Müz;,h·r~~ı adJiy•. 
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'Kazık gibi adamsın .. Ne dediğini bilmiyotsun.Be~im 
başımı belaya mı sokacaksın? Gardiyan bizi bekliyor. 

Uzak ak-rabalarınıdan bir kızı sc
't}iyorıum. Eskiden bori pek 8amimi ve 
karde.şmw bir mllnasebctimiz vardı. 
Beralıcrcc bıtlımdıığunıuz müddei 
zarfında ona olan a§kımı itiraf ede
medim. Şimdi ise tahsil dolayısil6 ay 
rı bıtlmımaktaytz. Halihazırda bu k"1· 
zı birçok yerlerden i.stedikleri halda 
rcddedişindt1:i maksadı anlayamadı
ğımdan ben de kabul olmımamak 
korkusüc cndi§ecleyim. O §imdi mu
cıllimclik yapma7cta, bcııBc yilkse1 
talı.silo devam etmekteyim. Onu çıı
gmca sevdiğim için wmtmama im
kan yok. Ve giltıüıı birinde elden ko
ç~rmak korkıı.sı?o lm işe şimdiden te 
vcs~iil ctmtJği zaruri gördilğilmden 
ona kar§& a§hrm ne şekilde bildirme 
liyimf Aradaki ark"ada~lık mihıa.,c
betini, hayat arkadaşl1fjına ne şekil
de çevirmeli, siz bana ne aTal vcrir
siniz1. 

Kraliçe sinir buhranları geçiriyor, 
öfkeden titreyip dairesine çekiliyor 

Sen benim, dediğimi yap.. Düş önüme .. ,, 
LA.kin Sa.n Omerde Anskarı öl • , 

C!Urnıek istediğini göste11en bir du
rum yoktu. Hatta arkasını Danimar
kalı esire dönerek merdivene bakı • 
l'Ordu. 

Anskar karanlıkta panta.Jonunun 
k~erini gevşetiyor, oraya elini so
karak epeyce uğraştıktan eonra bi • 
te.r birer altmlan çıkarıyor, 1tyni za.
ln&.l}da. onlan dikkatle sayrnağı unut· 
ınuyordu. 

Sayılar yirmiyi bulduğu ':'1.aman 
Cevşe~ olduğu kemeri Bıktı. 

Geri döndü, San Omere sokuldu 
~e kolundan tutarak sarstı: 
~Al! .. 
Dedi. 
&n Omer karanlıkta hn"Slll ·parlı- f 

S'aıı gö;lerlni bir an Anskann gözle· 
tine ımp}adtlct&µ 150nra Bol elini uıat
tı. Avucuna bwer birer konulan al
tınlarm panltılannı seyrederken kal 
bi çarpryordu. Paraları vermed en öldilrebilirdi • 

Altınların avucuna düşü~leri ona 
la.tıı bir haz veriyordu. Ara111TIL bi
libirJerme dokunmasmdan çıkan ses
lerle toparlanıyor, bu eealerln çıkma· 
•ma engel olmak için o zamana ka
Ciar a\'Ucuna konulanlan sağ elile a
lıyordu. 
Aııskar son rakamı eöyl~ti: 
- Yirmi .•• 
Ve ba§k& kalma<}ığını göstermek 

için avuı;Jamu birlbirine ııürtmüştü. 
Sa,n Omer paralan Jı.emerine yer

leştiriyordu. Bu iş bifi!z uzuyordu. 
lraJpuki Anskarm ubn tüke?lmi,tı. 

- Çabuk ol! .• 
Demeğe mecbur oldu. 
Şimdi o da San Oıµerden çekinml· 

)Ordu ve aralarında bir dostluk ku· 
tuırnu, gibiydi 
Sarı Omer de acele ediyordu: 
- Şimdi, gidiyoruz, fjmdi .•• 
Diy0rdu. 
P~raları yerleştirdikten sonra ÜB· 

l\lnq başını düzeltti. Mindeki kalın 
kupp ve ku'ağm anı.8ma ııokulu O· 

11.n "UAhlan yokltyarak yerle~irdi. 
lderdivene döndü ve yUrüdU: 

- }iaydi ... YUrU ••• 
Merdivenin alt baMmağında '.An11-

kat onun kolunu tuttu: 
- Şurada. bir lumbar görüntlyor. 

:ben oradan" da bir iple earkanm. 
kimse görmez. 

- Hemen '1mdi mi? .. 
- Daha iyi değil mi? .. 
San Omer çıkıştı: 
- Kazlk gibi adaml!IID. Ne dedi
~ bilmiyorl!un. Benim b~ınu be
lln mı eokacakem? Gardiyan blzi 
~kliyo:r orada. .. Benim dediğimi ~p 
dU, önüme. .• Ne yapacağımı bilirim, 
llti:ntı8lu adamım ben!-
AlıBkar kendi kendine şöyle dü -

tUl'lrnllŞtU: 
- Paralan aldı, şimdi sözUnden 

Cayarsa, ve beni gene zincire vurdu
~l'Ba ? •• 
:-_Bunun için San Omere lumbar 
"Cliğini göstermifti. 

Fakat ııonra bu şüphenin o kadar 
~~?inde olmadığına karar verdi. Çün 

U o zaman Recep Reise ha her verir 
~~-~8:1 Omerin alçaklığını meydana 
·· ..,.·urau. Sarı Omer bunu dUşUne -
llıiyecek kadar budala değildi ya .. 
luıskar Sarı Omerin önüne geçti. 

t '.:Merdivenleri çıktılar ve biraz ön
l' e ge~tikleri yerlerden terl!ine ola -
,.,.alt geçtiler. Anska.r el!ki yerine çö-
·"eldi. 1 

- Arkanda bir yığın ip var. Gardiyanların karaltıları ancak 
Diye fısıldıyarak uzaklaştı. sezilebiliyordu ve beygir gibi ayakta 

, Büyilk direğin dibine çömeldi ve uyuduklarına şilphe yoktu. 
gözetlemeye başladı. Anskar ayağındaki zinciri ko • 

Kanut en derin uykuda olduğunu !aylıkla ve hiçbir gilrültü yapma.dan 
gösterecek şekilde, hiç kıınıldanma- çılrnrdı. Arkaya doğru kaydı. Ora
dan duruyor, fakat bunlann hepsini daki ip yığınının ucunu kolaylıkla 
bir an bile gözden kaybetmiyor, din- buldu. Küpeşteden direklerin tepe • 
liyordu. terine doğru uzanan iplerin makara-

Anskar kaçarken birdenbire bağı- tarından birine sımsıkı bağladı. Son
ra.rak ortalığı karıştırabilirdi. Fakat ra bir maymun çevikllğile geminin 
bunu yapmak ist~medi: bordasından aşağı, denize doğru ya

- Bir hemşerimin kurtuluşuna vaş yavaş sarktı. 
engel olmarnaJıyım. Uç dört dakika sonra San Omer 

Dedi. 
Zaten onun zoru 

San Omerleydi. 
Anskarla değil, 

Aradan beş on dakika ya ge~ti, ya 
gecnıedl. Aiıskar et.rafına goz attı. 

Herke11 uyuyorau. 

Anskarm sarkarak kaçmasına yan-
yan ipi çözüp topluyor, gene eskisi 

gibi, üstüste konulan halkalar ha· 

linde bir kenara topluyordu. 

(Arkası var) 

Karamürsel yüzme 
haVuzu törenle açıldı 
Bu havuz İzmit spor mıntaka
sı nın bir eksigini tamamladı 

HatJılzım açılı., törenin den bir görünil§ 

İzmit, (H~susi muhabirimiz yazı - ı §ilden Nihat ikinci 
yor) - lznnt spor mmtakasmm mü- 200 metre k b 1'- ı ·· 
him bir eksiği daha tamamlanmış. selden Yusuf 3u~2

3d0ea am~b: :KaT~~mk~r
Ka ·· l yil h 200 • yenı ır ur ıye 

ra.murse zme avuzu, da • rekoru kırdı İznı"t Ak .. 
vetlinin huzurile açılmıştır. Vali Hd- ci · 

1 ye~ll ıspor ıkın· 
mit Oskay, Fırka Kumandanı General r G~yan onun ayağına kösteği ge-

1tdi ve kilitlemek için davrandı. 
:Su sırada San Omer araya girdi: 

bi - Bu, esirlerin en domuzudur, 

MUrsel Baku, Ağır Ceza Rew Nail 4~ ~ıe~re ba~:rak ~an ı: Karamür· 
ve Halkevi Seisi Yi.ice de davetliler sel bırıncı, İzmıt Akyeşil spor ikinci 

d 
oldular. 

r Yanlışlık olmatım. Ver buraya .•. 
@lbAnahtan aldı. Kilidin sapını yuva
~n yan tara!a, dışarıya doğru 
dı'" ıtdı \•e kilitledi. Asılıp açılma· 
ııognu lokluyorınuş gibi yaptıktan 

arasın a bulunmuşlardır. Hııvuzun 
açılış resmini Hamit Oskay yapmıştır. lzmit İdman Yurdunun ayrı bir 
Müsabakalardan alınan ııeticelçr şun- motörle Karamürsele gidi§i su spor· 
lardır: Ianna. ehemmiyet vermek ısteyigi 

100 metre serbest: Karamilrselden 
Mehmet 1,15 te birinci, lımit Akyc
&ilden Nuri 1,38 de ikinci 

noktasından takdirle kar§ılanmıştır. 

Bu işten vazgeçiniz. O bir mualli
me olmuş ve hayatını kazanıyor. Siz 
ise henüz tahsildesiniı. YUksek tah
silde olmanıza rağmen mektubunuz 
da birçok imla yanlışlar.r gördUk. Si 
zin çalışmağa ihtiyacınız var. Onun 
la ayni tahsil seviyesinde değllsiniz. 
Bu, sizin için, evlenseniz bile, istik
balde bir ayrılık olacaktır. 

• 
Fena bir arkadaf 

Şa~ırmı§ imzasilc: 
Bendeniz fO ya§larında bir gencim 

Bir şirket nezdinde fS-30 lira gibi 
bir nıaa§la çalı§1yorıım. ~ aya ya.kın 
olııyor ki kar§ımızdaki eve gflzel bir 
kız geldi ve bütün mahallenin genç
leri hep omm arkasından koşuyor· 
lar. Tabii ben de onların içinde. Ve 
iki ay zarfında kızla sıkı bir milna$C 
bet tesis etmeğc mıwaf fak oldum. 
Bunu kıskananlar çok oldu. ve onmı 
evine girip çıkan bir cırkada§ım, be
nimle olan münasebeti ke,,madiği tak 
dirde babasına söyleyeceğini, söyliı 
vcrek kızı benden soğutmak illtemi.ş 
tir. Bu kelimelıın- her nekadar müna 
sebetsizse de kızın ilzerinde hemen 
tesirini göstermi..Jtir. Çünk-ü babası
na 1:arşı çok hürmeti ııardır. Bundan 
'107,ayı kfz 'bana Mdf ki: "Beni aevi
yor11an bundan aonra benimle hiç ko 
nıışmağa uğra~naycıcaksın, fakat 
şimdiye kadar k?ztn beni 8evdiğine 

her ne ka.dar kanaat getirdimse de 
ne kız bana &evgisini açıkça Böy1edi, 
"" de ben ona t1öy1cdim. Yine onun 
evine girip çıkan bir arkada§ımdan 
öğrendiğime göre kız 'bu meseleler
den sonra pek sinirli görilnilyor ue 
hiç bir yerde ofıtıramıyornmş. 
Bence bunun önUne geçmek 
için 11apı'üzcak yegane şey 
kızı aonrudan doğnıya fa-

Kral Roe1ıan'ın tev 7.."ifine ka.rar verdi 

Fakat Rohanm halinden kabahatli ğunu ~anneder ve vak'aya inanmaz. 
oldu~ anla§ılıyor. Başını bile kal • Fakat baza.n hakikatler hayalden 
drrmıyor. Kendisini mUdafaa etmi • daha kuvvetli ve en hayalci roman· 
yor. cılardan daha. hayali olabilir. Bu 

Herkes yolu açıyor. Ortalarında gerdanlık meselesi hakkında bir -
Prens Rohan, bıı§rahip, kralın akra - çok dünya muharrirleri kitaplar \•e 
bası ve birçok ni§an ve rUtbe sahibi piyesler yazmışlardır. Hatta büyUk 
bUyUk bir adam olmasına rağmen bir şair Gaıthe bile bu mealde bir üyat· 
kalebent gibi, iki tarafta sUngillU aa- ro piyesi yazmıştır. H(lkikaten ya· 
kerle çevrilmiş olarak geçiyor. Sara- zılmış ve uydurulmuş hiçbir garip 
ym bir köı>esinde tenha bir odaya hikaye yoktur ki bundan daha garip 
Roban kapatılıyor. Kapmm önUne ve daha inanılmaz olsun. 
sUngülll nöbetçiler dikiliyor. Roban, BUtUn bu hMi8e bir kadın etra .. 
nöbetçilerden birine, bir gizli çckm"- fında. dönUyor. Bu kadın, müflis bir 
de duran l<Ağıtlarım yakmasını tem- asılzadenin bir hizmetçi kadından 
blh ediyor. Bu kağıtlar ara.amda kra- doğmuş kızile bUtUn çocukluğunu 
liçe tarafından yazılmış gibi görünen yalınayak gezerek, şuradan buradan 
ve hakikatte sabte olan mektuplar dıı yemiş çalarak, hayvanlara çob411lık 
vardı. ederek geçirmiştir. lsml de Jan'dır. 

Bu gerdanlık.meselesinde alakadar Babasının pltimünden sonra. annesi 
olan bütUn inS.0.11la.r 4ı a~'Ili zaman _ kUçUk kızı bir parça ekmek mukabi· 
da tevkif ediJfyor. o gUn Verııay sa- linde satmıştır. Henilz yedi yaşında 
rayındaki ldlisede dint Ayin yapılmı- iken bir. gUn sokakta sahibinin he
yor. Çünkü duayı edecek başpapaz sabına dilenirken çocuk süslü bir 
Roban hapiste.. Esasen kimselerde arabaya yaklaşarak sadaka ister: 
gidip dua edecek hal yok. Bu beklen- - Valois hanedanından bir küçük 
miyen tevkif herkesi şaşırtmıştır. kıza merhamet ediniz, der. 

Kraliçe sinir buhranları geçiriyor. Ar~banın l.çindekiler de bu fakir 
Öfkeden titriyerek dairesine çekili _ çocugun hakıkaten Valois haneda • 
yor. Fakat ayni zamanda da mem- nından olup olmadığını anlamak için 
nun... Çünkü kendisine iftira eden, bir daki~a dururlar. Fakat biraz 
namusile oynıyan hainlerden hiç ol- sonra dıkkatlerl ve alakalan başka 
mazsa bir tanesi tevkif edilmiştir. tarafa takılarak yürüyüp giderler. 
Oyle Umit ediyor ki kendisini seven· Bu gerdanlık meselesinde her şey 
ler ve daima iyiliğini istiyenler bun- hakikatten uzak görUnUr. Bütün ga· 
dan dolayı gelip tebrik edeceklerdir. rip tesadüfler bir araya gelmiş, ol
Uzun zrunandanberi hiçbir kuvvet mıyacak bir hal almıştır. Gerdanlık 
gösterıniyen kralı da herkes bu cUr- h!disesinin kahramanı olan kUçUk 
etli hareketinden dolayı tebrik ede • Jan Valois hanedanmm hakiki bir 
cektir. Fakat nekadar garip... Hiç çocuğu olduğu doğnıdur. 
kimse bu neticeden memnun görUn- Babası dilnyanm en berbat ada· 

mily<ısmdan istemektir. Fakat Bize 
yukarıda söylediğim gibi beni sevip 
Bevmediğine ondan hiç bir söz al1na 
dığım için buna oe.!arct edemiyece
ğim. Bir ikincisi de 25 • SO lira bir 
maa-§kı izdivaç teklif etmek bence 
mümkün değildir. Maaşımın ilerde 
artacağını her ne kah.ar biktem de 
§imdilik ne vapaacğımı ~aşırdım. Ba 
rıa bir akıl öğretiniz. 

Evvela, kıza sizi sevip sevmediği
ni, sevdiği takdirde ni§anlanmak, bi· 
lahara maa§ımz artınca evlenmek 
maksadında olduğunuza dair hür • 
metk!r bir mektup yazarak müsaa
de isteyiniz. }.füsbet cevap verdiği 
takdirde, bu yolda, ailesine müraca
at ediniz. Aksi takdirde yapılacak 

bir §ey yoktur. 

Uçak ve yurt 
Biz ı~ık yakmadan, su Jrme

den, nıldemize lokma indirme. 
den ya.53JJ1asmı bilen, fakat ~
ken de, çıplakken de bayrağım 
saygı ile selimlatan hir ulusun 
~ocuklanyız. 

müyor. En yakın dostları bile krali· 
çenin yilzüne bakmaya ve 8ÖZ söy
lemeye cesaret edemiyorlar. Asılza

deler kendilerinden birisinin böyle 
zelil bir hale düşmesine tahammül 
edemiyorlar. Kral Rohana kendisi
ni bizzat muhakeme edeceğini ve 
müsamaha göstereceğini söylUyor. 
Fakat başrahip kemali azamet ile 
bu lfttf u reddediyor v~ adi mahkeme 
huzurunda davasının görUlmesini is
tiyor. Mari Antuvanet bunlardan hiç 
memnun kalmıyor. Fazla acele etti
ğinden korkuyor. Gece odasına çe
kildiği zaman hUngür hüngür ağla
dığını hizmetçi kadınlar görmüştür. 

mı idi. Sarhoş, kumarbaz ve s6fih 
bir adam •.• OmrünU çapulculukla 

geçirmiştir. Babaııının ölümünden 
sonra kız sokaklarda kalmış, her 
türlü iş görerek karnını doyurmuş· 
tu. Nihayet bir asil kadın kendisi-
ne gilnün birinde acımış, himayesi· 
ne alınış bir terzinin yanma çırak 

koymuş, oradan bir ütücüye, sonra 
da bir çamaşırcıya çırak olmuştur. 

Nihayet bir glin asil, fakat fakir 
kızlara mahsus bir manastıra gir -
meye muvaffak olmuştur. Küçük 
Janda. rahlbe olmaya hiç istidat 
yoktu. Damarlarında ka.ymyan o 
sefih babanın kanı manastırdan kaç 
nıasma sebep olmuştm·. 

Uçağı ohnıyan bir yurt, damı 
olmıyan bir eve benzer. 

Hava Kunımnnun memleke
tin her k<>3esinde karşıla.,bğı 
yardım ve se\·gt, büyük ulusu
muzun havacılığa verdJ,li ehem. 
miyetfn ~ bir belgesidir. 

Türk Hava. Kurumu 

Fakat Roban muhakemesine daha 
çok vakit var. 

0

Ağustos ayında vu
ku bulan tevkiften sonra mahkeme 
kanunusanide toplanmaya karar ve
riyor. Bu kadar müddet· bu ınkıntılı 
meseleyi dilşUnmeye ne IUzum var?. 
Havai kraliçe yine zevk ve eğlence • 
!erine dalıyor. Meşhur Sevil Berberi 
piyesinin provaları tekrar başlıyor. 
Süslü elbiselerle güzel dekorlar için
de tiyatro oynamak, her halde çe
tin meselelerle uğraşmaktan daha 
zev~lidir. 

Yirmi iki yaşındayken manastırın 
duvanndan atlıynrak kaçıyor. Ce
binde on para olmadığı halde b i r 
müddet sokaklarda dolaşıyor. Niha
yet gUnUn bjrinde karşısına orta de
recede asil bir jandarma zabiti çıkı· 
yor. Adı Nicolas de La Motte... Bir 
milddet onunla serbestçe yaşadıktan 
sonra nihayet evleniyorlar. DUğün .. 
den bir ay sonra dUnyaya bir çift 
ikiz çocuk geliyor. !\t~ra. Anl5kann kafasına bir yum • 

"1\ırdıı: 

la "k Us:ıu dur. Yoksa zincire vurmak 
&U altn~ın da ayaklarından geminin 

'11ertesıne çivilerim. 

200 metre serbest: Karamüreelden 
İsmail 2,34 te birinci, lzmit İdman· 
yurdundan Fuat ikinci 3,30 da. 

İrana gidecek heyetimiz 
Türkiye ile İran arasında muallak !~~~~~~~~~~~~~~ 

ta kalan bazı nıeseleİeri görüşmek ' 

Rokoko devri 19 ağuetos 1785 ta
rihinde oynanan bu piyes ile nihayet 
buluyor. 

Eğer istemiş olsaydı, Madam De 
La Motte sakin bir hayat yaşıyabi· 
lirdi. Kocası hiç kıskanç değildi, o· 
na istediği hürriyeti veriyordu. Çok 
yumuşak tabiatli bir adamdı. Fakat 
genç kadının damarlanndaki coşkun 
vllois kanı galeyana geldi, kendisi
ni rahat bırakmadı. Ateşli bir gaye· 
si vardı: Yükselmek, her ne pahası
na olursa olsun yilkselmek ... 

du~skann kalbi hop hop hopluyor-

tl:ue de olsa. ~phelerini büsbütün 
renıerni ti ş . 

~ardiyan çekilip gitil. 
arı Ömer de Anskara 

Uzere lranda Eylülün sonlarında iki Yurdumuz yemiş memleketidir. 
100 metre sırtüstü: Karamürsel • Yemiş te çok faydalı gıdadır. 

den Yusuf 1,32 de birinci tarafın murahhas heyetleri toplana· Yurttaş; 
400 metre serbe.r;t: Karamürselden caktır.oTUrk heyetini te§kil eden Bo Yurdunun yemişlerinden bol bol 

Mehmet, 6,33 te birinci, İzmit Akye- lu mebusu Cemal Hüsnü ve Hariciye ye ve faydalan 
§ilden Mitat 9,35 te ikinci Vekaleti umumt müdürlerinden Ke - Ulusal ekonomi 

ve 
arttırma kurumu 

1500 metre serbest: Karamürsel • mal Köprillü ayın }irmisinde Tahra 
1 ~en Mehmet 25,3,4 te birinci, Akye- na hareket edecektir. 

ON BEŞiNCi BAP 
Gerdanlrk meselesi 

Gerdanlık meselesi hakkmda söy
lenen blitiln rivayetler o kadar ina.
nılmıyacak şeylerdir ki bunu insan 
bir roman diye okusa muharririn 
mübalağa derecesinde hayalci oldu- (A .. ~am var) 
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topla nbsında Dil kurultayı 
FE Y Zi A T I 

Yatııı BOGAZiÇi .LiSELERi Yatı•ız 
E ak i 

~.....--- ı#aı ~ ... = •• _.........., ___________ .._.......,...,_.., 
biinkü Kurultay toplantısında söz l 

ııan ecnebi alimler, mensup olduk
ları milletlerin. hurufıı hcca.~ı ~ıra!'lile 
kürsüye çağırılacaklardı. Fakat Yu
nanh ve Fransız profesörlerin bu ak·
şamki eksprese yeti.şmck mecburiyet 
)eri, onlara en evvel söz verilmesini 
zaruri kılmıştı. 

Yun~nlı Pr'!lesöriin sözleri 1 
Prof~or Anagnastopulos hulaı:ıa

t en dedi ki : 
"- Türk Dıl Kurultayında hazır 

bulunmam hakkında lutfen vaki olan 
daveti geç aldığım için tiirkçe ve l 
grckçenin mütekabil tesirleri hakkın 
da vermek istediğim tezi hazırlava
ca k vakit bulamadrğıma mUtees~i -
tim. 

Bu tez, iki kavmin ayni zamanda 
tarihlerini aydmlatacak ve mü~h·rt'k 
hayatlarını medeniyet bakımından 

birlikte çaiışma yolundaki mesaile
rini göıı.terecek miihim bir bahistir. 
Runu gelecek Kurultaya kadar hazır 
lamayı vadederim. 

F ran•ız aliminin tezi 
Bundan sonra kürsüye Paris Şark 

dilleri enstitüı:ıü türkçe profesörü Jan 
Denny Geldi. Profesör Jan Denny 
çok güzel konuştuğu türkçesile. 
"türkçede Clcr) edatınm menşei'' 
mevzulu tezine başladı ,-e bunu izah 
~tti. 

Profesör sözlerinı> şöyle devam 
~tti : 

"- (Ol Türk ol) şekli pek e!'!ki 
:ı:amanlarda kullanılmıştır. Bunun 
menfi şekilde (ol) dan evvel, bir 
"dağ" vardrr. Dağ nefiy edattdrr. Bu 
gün kullamlan (değil) kelimesinin 
aslı da (Dagol) dur. Mesela (ol Türk 
dağ-ol, "O Türk değil" demektir. 

Demek oluyor ki "ol" zamiri, men 
fi şeklinde iz bırakmış, fakat müs
bet şekilde 'dur-mak., fiilinin müzarii 
ile tebadül etmiştir ki tıpkı Jatince 
mukabili bulunan Stare kelimesi gibi 
o da etre - olmak fiili yerine kail ol
muştur. 

Böylece (ol Türk durur) denir ve 
osmanlıca şiirlerinde bir dal harfin
den sonra çifte r koyarak yazılır ve 
diiriir diye telaffuz edilirdi. 

Modern Türk dilinlrt dur, dür, dır, 
dir ekleri bu şekilden doğmuştur., 

Profesör bu izahat? neticesinde 
cem' edatı olan ler ve lar'an onlar 

lngi/i:;; alimi Dl nfa.-ımı Ross 

nü daha daraltmak, ve o dilde muha 
faza edilmiş tek heceli birkaç köke 
hasretmı>k ir.ap eder ki bizim şu eski 
diinyanın bütiin dilleri ıştc bu kök
lerden gelmedir . ., 

Diye başlayan Profesör Hiler de 
Bernaton bu sahad~ muhtelif tahlil
ler yaptıktan sonra dedi ki: 
- 1870 felaketinden sonra kendisine 
yurdun kurtarıcısı adı verilen ve 
Fransa Cümhurbaşkanlığına seçil -
miş bulunan büyük tarihçi Thiers 
Apaydın dehasile filolojinin bütün e
h001ınivetini kavramıştı. Bu alim: 

- Bana kelime'ot> in mana!'lınI ve
rin, ı:;ıze dünya tarihini yazayım. 

derdi. 
Filoloji için di.inc kadar bir hayal 

olan bu vaziyet bugün tahakkuk et
miştir. 

Bizim b\r atasözümüz vardır: . 
Büyük fikirler hulıışur. 

Yüce başkanım1ıı; Atatürk, Türki
yesine, milletine aşıktır. Ve milleti 
de, bu aşkı ona )qırşı fazlasile besle
mektedir. 

Atatürk yurdunun şan ve şere
fini bugün için de, dün için de, yarın 
için de kıskanç bir itina ile korumak
tadır. Onun taşımak istediği ad, A
tatürk adr, Sumer dilinde, hem Türk 
lerin atası, hem de Türklerin kalesi 
manaı:ımadır ki ou ünvanlarm her 
ikisine de (0) 1ayiktır. 

Milletinin mazideki şan ve şerefi
ni bu derecr k1Rkan91tkla gÇ,r~t,tifü 
için, o da bizim büyük devlet adamı 
mız Thiers gibi, filolôjinm o mazi5'e 
keşfetıneğe ve aydınlatmaya yar'1ım 
edeceğini anlamıştır. Ve onun kuv -

manasına gelen olar zamirinden çık vetli tahrikiledir ki bu kadar aı ~ene 
mış olduğu mütaleasında bulundu. içinde, iiçüncü dil kurultayının hay-

Doktor Giuıe'in tezi ranlığmııza arzettiği neticeler alın -
Üçüncü tezi eski Türk Üniversite- mıştır. Dilciliğin bu yepyeni zaferle 

Ai profesörlerinden Dr. Giesse okudu ri devam ededursun anlı ve şanlı baş 
Profesörün tezinin hülasası şudur: kanile yeni Türkiye sevgili yurdu için 
"- Garip tesadüftür: Üçüncü dil bu işte de bir şeref kaynağı bulacak 

kurultayının toplandığı 1936 yılında tır . ., 
Türk bilgisini alakadar eden bir sıra Denniıon Rası'un 9özleri 
eserler çıkmıştır. Türkiyede çıkanla- İngiltere Şark dilleri okulu direk-
rı bildiğiniz için tekrarlamayacağım. törü Profesör Denis..c:ıon Ross kürsü
Yalnız Alman dilinde çıkmış olup ye çıktı. Hulasaten dedi ki : 
bazılarının haber alınamadığıru san - Ulu Ba.~kan Atatilrkün Türk di
dığım eserlerden bahsedeceğim.,, !inde vücude getirmiş olduğu ışlaha-

Profesör Giesse bu eserler arasın- tı derin bir alaka ile takip ettim. 
da bilhassa çok değerli bir dil alimi Türk dil kurumunun bana hitfen gön 
olan Karl Meynhof'un neşrettiği bir derdiği dökiimanları büyük bir itina 
esere dikkat nazarlarını çekti. Bu ile okudum. Böylece bu Kurultayın 
~er etrdmda uzun izahat verdi. yabancı üyeleri sırasında bulunmak 

Bir çeyreklik i&tirahat şerefine haz1rlanmış gibiyim. 
Bir çeyreklik bir istirahat verildi. Profesör bundan sonra Çinliler, Ti 

:Bu müddet zarfında Atatürk bazı ec bet, Mogol ve Türk lehçelerinin ge _ 
nebi alimlerle konuştular. çirdiği tekamül safhalarından ba h-

Bulgar aliminin sözleri setmiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 
Dördüncü defa kürsüye çıkan Bul "-Beni Kurultaya çağırmakla 

gar milli kütüphanesi Şark kısmf şe bana bağışlamış olduğunuz büyük 
fi Dr. Miatef yapılan davete teşek - şereften dolayı hepinize bir defa da 
kür ettikten sonra: ha teşekkürlerimi sunmakla bahtiya 

- Yüksek Kurultayca malümdur rım.,, 

ki Bulgar - Türk münasebetleri çok Profeıör Baltalini'nin sözleri 
eskidir. Bu münasebetler hatta akra- ~ ... .., t <ıt.~nh11 T Üniversitesi profe-
balrk bağları derecesindedirler bile sörlerinden Baltaliniye gelmişti. 
Bizde mevcut olduğunu yukarıda ar L ı uıe8or hülasaten dedi ki' 
zettiğim malzeme üzerinde işlemek "- Size hitaben söyliyeceğim şu 
işi istikbalin vazifesidir. Bu vazifeyi Lirkaç söz bir yabanemm mutat ce
kolaylaştıracağmı sandığım Güneş - milesi değil, fakat on yıldan beridir 
Dil teorisi henüz çok yeni ve Bulgar memleketinizde insanlığa şeref veren 
ilmi için henüz meçhul olduğundan bir manzaraya şahit olan bir insa
~imdilik kat'i bir kanaat izhar ede• nm minnet duygularının ifadesidir. 
miyoruz. Böyle olmakla beraber ben Birkar sene oluyor ki - ve bu bir 
ce Güneş - Dil Teorisi söylenilen kaç sene şimdi bize asır gibi geliyor
gençliğinc rağmen ehemmiyetli ve Atatürkün milletine alfabeyi öğret -
enteresan bir teoridir. mek için halkın aragma girdiğini gör-

Hüer tle Beranton'un ıözleri müştük. Bugün mektepler açıldığı 
Sıra maruf Fransız Sümeroloğu zaman Beyazıt kulesinin tepesinden 

Hiler de Beranton'a gelmişti. Sözle- aşağı baktığımız zaman Üniversiteye 
rine : doğru giden bir gençlik ordusu görü 

"- Bütün diller, biç değilse bizim rüz. Bu gençlik, Türk gençliği, 1922 
~u eski dtinyamızın dilleri kardeştir- de Atatürkün sesine koşan Anadolu 
ler, hepsi de ayni surette ve doğru- evlatlarının ayni heyecanile koşmak 
dan doğruya ayni kaynaktan gelme- tadır.,, 
dir. Hepsinin de menşei bir, anası Profesör sözlerine şöyle devam et 
birdir. Ve bütün dillerin bu tek ana- ti : 
sı. geçen asırda meydana çıkarılan "- 19 uncu asrın bUyük bir 1tal-
Sumer dilidir. yan Cümhuriyetperveri olan Mazza: 

Bütün dillerin analığını Sümerceye ni der ki : 
izafe ederken bu kelimenin eümulü- • "MUlctler büyük birer laboratuvar 

dır. Her kavim orada beşeriyetin nefi 
için serbestçe çı:ı hşmaktadır.,, 

Ben de bu kürsunün üzerinden ye 
ni Türk laboratuvarını ve onun hari 
kulade üstac)ını saygı ile selamla -

• Kızlar .ve erke~ler i~ln ayrı bölUk lerde: Ana, Hk Orta ve Lise sınıfları 
Kayıtlar başla.:r1~ştır. Istı~e~ere m_ektep ta.rifnamesi gönderilir. Kayıt ve tafsilat için her gün mektebe 
ve. ya~~rz tafsılat almak ıçın Yenıpostane arkasmda Basiret hanmda Özyol idarehanesine mUracat 
edılebıhr. 

rım . ., Ar navudköy, tramvay caddesi Çlftesaraylar. Telefon: 36.210 
Japon alimi Okuba da kürsüye çık

tı ve Atatürkle Türk fil.imlerini se
j lamJ.adrktan sonra Şark dillerinin a
na menşelerine ait kısa bir tez oku
du. Beş dakikalık bir istirahatten 

~ Nişantaşında _... 

sonra celse yeniden açıldı. 
Profesör Nemethtin sözleri 
Söz, Budapeşte Üniversitt>si F'iıo

zofi fakültesi dekanı profes(ir Nc
meth'in idi. Profesör Tlirk Dili Ku
rultayı hakkında çok parlak ~özler 

söyledi. 

I ·ŞIK Eski "Feyziye,, LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

ilk, Orta, ve Lise kısımları vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Tele fon: 44039 · 

Kürsüye Varşov:t Oniversıteı:ıi Tür 

koloji Profesörü 7.ayonçkofski çrktı r~-~--'!"·~~~---~--~~--.. ---------------------11... 
ve şimdiye kadar hiç bir mm saha- istanbul Gayrı· mu·· bad·ııler Kom·s d sının Türkoloji ka-dar ileri gitmemiş 1 yon un an: 

Sokağı Emlak No. olduğunu söyledi. D. No. Semti ve maha ilesi . 
Profesör Türkoloji ile lslamizm'in 

ayrı şeyler olduğunu izah etti. 
Kurultaya gelen Sovyet alimleri 

namına .söz afan Profesör Samoilo
viç kürsüye çıkarak "Türkiye ile 
Sovyet Birliğinde başlıca dilcilik me
seleleri ve dil kuruluşunun pratiği,, 

adlı tezini izah etti. 
"- Ülkemiz dost Türkiye cümhu

riyetinin ekonomik ve kültürel hayat 
ta elde etmekte olduğu muvaffakı
yetleri büyük bir samimiyetle takip 
etmekte ve iki memleketin ilim, fen 
ve sanat sa hasında el birliğiyle çalış
masına büyük bir ehemmiyet ver -
mektedir. Bunun içindir ki kongre
ye iştirak eden heyetimizin tez için 
ı:;eçtiği mevzu, kongrenin en esaslı i
ki mevzuu ile, yani Türk Dil Teori
si ve dil inkılabının umumi yolları 

meseleleriyle alakadardır. 
Profesör bundan sonra tezini izah 

etti. Ecnebi profesörlerden son sözü, 
şark filologu Viyanalı Dr. Kıvergiç 

aldr. Bu profesör, tezini izah ettik
ten sonra, sözü Güne:ç • Dil Teorisin~ 
getirerek bu teorinin tedai üzerinde 
ciddi bir etüt yapmak imkanını ver
diğini söyledi. 

1453 Edirnekapr Hacı 
Muhittin 

2096 Yeniköy 
2993 Tophane Hacı Ali 

3059 Kasımpaşa Büyük 
Piyale 

4082 Küçükpazar 
Rüstem paşa 

4630 Bakırköy 
• Kart.altepe · 

4651 Büyükdere 

4663 Büyükdere 

4704 Yeşilköy 
Şevketiye 

7 402 Ortaköy 

8096 Çengelköy 

8339 Feriköy 

8341 Beyoğu 

Kamer Hatun 

Yağhane E. ve Y. 15 

E. 52 Y. 58 Maslak 
Çıkmaz Dibek E. ve Y. 26-28 

Dere boyu 

İpçiler 

tncirli 

Cevizli bahçe 

Büyükdere Cad. 

E. Bulvar Y. Gazi 
Avranos ve Saadetli 
E. Dereboyu 
Y. Küşadiye 
mahallen Saadet 
E. Abdi oğlu 
Y. Abdi Paşa 

E. 4 Y. 7-8-
10-11 

E. 7 Y. 11 

E. 3-4-5 Mü. 
harita 345 

E. 5MU. 
Y. 1 

E. 132-132 
Mü. 134 Mü. 

Y.139 
Mahallen 

40 
E. 117 

Mü. Y. 10 

E. Rum kilisesi arka 
Y. Lala Şahin 

E. 14 - 16 
Y. 24 - 26 

E. 35 
Y. 35 

E. 1-3 
Y. 13 

Dudu odaları 
çıkmazı 

Cinsi ve his. Hisseye göre 
mnha.rnmen K. 

89,50 metro arsa 450 A. ar-
tırma 

6959 metro arsa 2080 K.zarf 
201 metro arsa 810 A. ar-

tırma 
94,80 metro arsa 100 " 
Dükkanın 35/120 His, 
ve iki pul His. 360 tı 

2449 metro arsa 300 ,. 

38 metro ar!a 50 .. 
348 metro arsanın 
36/ 60 His. 320 .. 
310 metro arsa 650 .. 
Ahşap hanenin 
1/8 His. 80 ,. 

Bahçeli ahşap hanenin 
1/ 2 His. 180 .. 
Bahçeli ahşap dükkanın 
1/2 His. 200 " 
Iratlı 45 metro arsa-
mn 5/ 24 His. 110 " 

Başkan, Pazarte.~i on dörtte top -
ıanmak üzere celseyi tatil etti. Yukarda evsafı yaztlr gayrimenkuller on gün müddetle sahşa çıkarılmıştır. lhaleleri 9-9-936 tarihine 
Şehrimizde bulunmakta olan ecne- tesadilf eden Çjrşamba g!inü saa.t on dört.teair. Satı~ münliaımım gayrimUbadll bonosll~ 

bi alimler şerefine, Turk Dil Kurum~ .. •••••••••••ıiııııl•••••lili•llil•İill•••liilı•••••ll!lll•••lllm••••llllİ' 
tarafından bugün Biiyükderede bir 
öğle ziyafeti verilecektir. lstanbul dördüncü icra memurluğundan : 
Güneş - Dü komi&yonuncla üçüncü Dil Kurultayının umumi Tamamına yeminli üç ehli vukuf nelik evkaf taviz bedeli müşterisine 

toplantısından evvel, Rabah saat on- tarafından (382600) üç yüz seksen aittir. Artırma bedeli peşin olup ar
da bir içtima yapan Güneş _ Dil Te- iki bin altı yiiz lira kıymet taktir e- tırmaya iştirak edeceklerin mezklır 
orisi ve dil karşılaştırmaları komis- dilen Beyoğlunda Hüseyin ağa ma- hisseye isabet eden muhammen kıy 
yonunun dünkü müzakeratı bilhassa hallesinin eski ve yeni caddeikebir metin % 7,5 nispetinde pey akçesi 
ehemmiyetli olmuştur. • ve tiyatro - sahne sokaklarında ta- veya milli bankaların teminat mek • 

pu kaydina göre bir tarafı Sürp Pro tuplannı tevdi eylemeleri lazımdır. 
Dünkü toplantıda söz alan Türk - nens Ermeni kilisesi bir tarafı bazi- Gayrimenkulün yukarda zikredi • 

Dil Kurumu Genel Sekreteri lbrahim neyi hassa dükkanı diğer tarafı Ti- len mağaza ve dükkanlarının hepsi-
Necmi Dilmen Türk Tarih Tezini i yatro - Sahne sokağı ve cephesi cad nin muntazam camekanları mevcut 
zah ve harita üzerinde de irae ettik- d · b eyike ir ile hudutlu ve elyevm bir olup apartıman dairelerine tiyatro -
ten sonra Türk dil tezinin tarih tezı- t f T k ı k ... ara r o atliyan ote i, cephesi Is - Sahne so agmdan bir ve pasaj dahi 
ne nasıl dayandığım anlatmıştır. tiklal caddesi - caddeyikebir arka Iinden iki methal kapısile çıkılır. Pa
Güneş - Dil Teorisinin gerek ses, ge- tarafı Sürp Pronens kilisesi diğer ta saj dahili sağ birinci kapıdan girile
rek mana bakımından esaslarını izah rafr Tiyatro - Sahne sokağı ile mah- rek mermer merdiven ile çıkılan as
eden profesör İbrahim Necmi, dava- dut Galatasaray civarında Tokatli- ma katında zemin k_atmdaki mag"' aza 
nın "Türk dili bütün dillerin, bu·· tun·· yan oteli ittisalinde yeni 170/ 172/ ve dükkanlar üzerine gelen odalar 
kelimelerin anasıdır,, şeklinde anla - 174/ 176/ 4/ 6/ 8/ 16 hususi 2/ 2/ 314/ mevcut ve yine bu asma kattan is
şılmamasmı, ileri sürölen iddianın ne 4/ 5 ve eski 15/ 16/ 20/ 21/ 1 ila 6/ 17/ tiklal cephesine nazır olan kısımda
olitik ve maden medeniyetlerinin 18/ 19/ 25/ 22/ 1 ila 6/ 23 /24/ 190/ 1/ 2/ ki odalar müstakil asma kat apartr
Türkler tarafından dünyaya yayıl - 3/ 4/ 5/ 6/ 7 / 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ ta- manı olarak ayn bir daire halinde 
mış olmasından dolayı bütün diller- pu numaralarile murakkam Istiklal kullanılmaktadır. 
de medeniyetin izlerini ta§ıyan kül- caddesinde ve büyük pasajı içerisinde Merdiveni takiben gelen birinci 
tür kelimelerinin türkçeden gelmesin ve tiyatro sokağında kain mağaza katta karşılıklı iki apartıman ve o
den ibaret olduğunu söylemiştir. ve dükkanları ve Üzerlerinde asma nu takiben ikinci katta yine karşılık 
Buııdan sonra Necmi Dilmen, P.C- kat odalarile bunların üzerinde apar lr iki apartıman ve onu takiben de 

nebilerin ve bilhMsa profesör Hiler Umanları mti~temil (Hristaki han üçüncü katta yine karşılıklı iki apar 
de Beranton ile profesör Gisse'in ve pasajı) _ve namı diğer (Site dö tıman mevcut ve bunlar kısmen pa
mütalealarma cevap vererek Sümer Pera) namıyle maruf hanın bütün saj dahiline ve kısmen tstiklal cad· 
dilinin orta Asyadan gelme Türk di- müştemilatile tamamının on hisse iti desine nazır ve her bir apartxman 
li olduğunu ve kurumun maksadı barile borçlu Aliye Saidin onda bir dairesinin antresinden girilen kori· 
yeni Türk Dil Teorisi üzerinde dün- hissesi ipoiek borçtan dolayı 929 ta- dor üzerinde mutbak, banyo, aptes. 
ya dil alimlerinin dikkatini çekmek- rihli icra kanunile 2280 numaralı ka hane, kiler ile esasen ve sonradan 
ten ibaret bulunduğunu ilave ederek aun hükümlerine tevfikan satışa ko aynlmak suretile beş, altı, yedişer 
önümüzdeki yıllarda daima temas ve nulmuş olup şartnamesi 10 Eylül odaları ihtiva etmektedir. 
muhabere halinde bulunularak bu te- 936 tarihinden itibaren divanhaneye Yine Istiklal caddesinden girilen 
ori üzerinde tetkikata devam edilme- talik edilerek 936 senesi eylül ayı - pasaj methalinin sol tarafından ay. 
si temennisinde bulunmuştur. nın 30 uncu gününe tesadüf eden rı bir merdiven ile çıkılan asma kat-

Profesör İbrahim Necmi Dilmenin çarşamba günü saat 14 ten 16 ya ka taki Istiklal caddesine nazır olan o
bu beyanatmm bilhassa yabancı a- dar Istanbul dördüncü icra dairesin- dalaraan yine müstakil bir asma kat 
!imler üzerinde mühim bir tesir yap- de birinci açık artırma ile satışı ya- apartıman dairesi mevcut olup bura 
tığı görülüyordu. Netekim bu alimler pılacaktır. sı halen terzi imalathanesi olarak 
ikinci celsede birer birer hem teşek- Işbu artırma birinci olup 929 ta- kullanılmaktadır. 
kür ettiler ve hem de İbrahim Nec- rihli icra. kanununa göre hisseye isa Yine pasaj dahilinde orta kapı 
minin temas ve muhabere tem~- bet eden muhammen kıymetin ta • methalinde mermer merdiven ile çı
ne bütün kalpleriyle iştirak ettikte- mammı bulduğu taktirde ihalesi ya- kılan apa.rtnnanların birinci asma 
rini iliı.ve ettiler. Neticede mesaisini pılacaktır. Aksi halde ikinci artır ~ katından sonra. takiben gelen birin 
bitiren komisyonun raporunu yap- maya konulara~ yapılacak bu ikin- ci katta yine karşılıklı iki apartıman 
mak üzere bir redaksiyon komitesi ci artırmada 2280 numaralı kanun ve takiben ikinci katında yine karşı 
seçildi. Yedi kişiden mürekkep olan hükümlerine göre hisseye müsip lıklı iki apartnnan ve onu takiben U
bu komiteye ecnebi profesörlerden muhammen kıymetin %. 75 ni buldu çüncü katında yine karşılıklı iki a
Hiler de Beranton, Zayonçkofski ve ğu taktirde müşterisi üzerine ihale partıman daireleri mevcut ve apart
Baltalini dahil bulunmaktadırlar. si yapılacak ve bu kıymeti bulma- mantarın da antre ve koridorları ü-

Bu komite raporunu ha.zırlıyacak dığı. halde satış geri birakılacaktır. zerinde mutbak, kiler, banyo, ap -
ve pazartesi gUnü toplanı:ıcak olan Gayrimenkulün vergi borçlarile teshane ve altışar odaları vardır. 
komisyona verecektir. belediye resimleri, icare ve yirmi se Tiyatro - Sahne sokağından çıkı-

lan üçüncü apartıman dairelerine yi 
ne mermer merdiven ile çıkılarak 

birinci asma katında yazihane ola • 
rak kullanılan odalar ve bunu taki .. 
ben çıkılan birfnci katta karşıllklı 
iki apartıman daireleri ve yine çıkı
lan ikinci katında karşılıklı iki apar 
tıman daireleri ve üçüncU., katta yin_e 
karşılıklı iki apartrman dairesi mev 
cut olup kısmen Istiklal caddesiqe 
ve kısmen Tiyatro - Sahne soka~o 
nazırdırlar. 

Bu apartrmanlarda mutbak, ban· 
yo, kiler, apteshane ve esas ve ay• 
rılinış altışar. yedişer odaları muh
tevi bulunmaktadrr. 

Her üç apartıman dairelerinden 
çıktlan gayri menkultin vasi daraça 
sında hizmetçi odaları, su deposu ve 
zemin katında da vasi sahrmcı bu -
lunmaktadır. Elektrik ve su tesis& .. 
tı mevcuttur. 

929 tarihli icra kanununu~ 119 
uncu maddesine tevfikan ipotekli a
lacaklılar ile diğer alakadarların ve ir 
tifak hakkı sahiplerinin işbu hakları 
nı ve hususile faiz ve masrafa dair o
lan iddialarını ilan tarihinden itibarP.n 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize müracaatla 
kayıt ettirmeleri aksi taktirde hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan1a • 
rın satış bedelinin paylaştırılmasın
dan hariç kalacakları ve kira ve sai
re hakkında daha fazla malftmat al· 
mak istiyenlerin 933/127 dosya nu
marasile rnemuriyetimize müracaat· 
ları ilan olunur. . 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıklan Mütehassısı -

Şişli, Halaskirgazi, Meşrutiyet Apr. 
kat 2, No 5 

Her gün saat S-6. Telefon 42498 
635 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 22566 
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TEKBiRVAZO . ·. 'Yüksek Ziraat Enstitü-
lzmır Fuarını Zıyaret •· R kt•• ı·· v •• d A(IK BEYAZ~ıYUn~ŞAK 

' BiR CilD TEMiN 
. su e or ugun en: 

Etmek ısteyenlere: 
. , , 

ETMELiDiR 
, # 

AKSI TAKDiRDE 

au ŞAYANI 
WAYERIT TUC· 
• 

LIFDEN HEMEN 
•• • 

IUC.UNOEN IS· 
• • • 

TlFADE EDiNiZ 

Yüzünüzdeki siyah benlerden,fçık 
~esamelerden ve sair ga)Tisaf mad
delerden kurtulmak isterseniz; cild~
tthe yeni ve esaslı bir güzellik veri
niz. Hemen bugünden itibaren bir 
\'azo beyaz renkteki (yağsız) Tokalan kremi satın alınız. Terkibinde 
taze kaymak ve musaffa zeytinyağıile cidden mukavvi ve beyazlatıcı 
Bair birçok cevherler mevcuttur. Bunlar, siyah benleri eritirler. Açık me 
Banıelerl kapatırlar ve en sert ve solmuş cildleri yumuşatıp gençleştirir
ler. Yalnız bir veya iki gUn zarfında yaptığı şayanı hayret tesir ve gös
~diği bUytlk farka şaşacaksınız. Bir hafta sonra, teniniz açık, nermin 
Ye yumuşak olacak ve bütün dostlannızm gıpta ve takdir nazarlannı 
~lbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalmadığınız takdirde, ,.,1. 
dıtınız vazoyu lstanbul 622 numaralı posta kutusu adresine ademi mem 
llUniyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiğiniz paranın iki 
lb.isli geri verilecektir. 
Hami~: Vaki külliyetli talep karşısında mevcut nümunelikler bitmiş -

tlr. Yenileri hazırlanmakta olduğundan henüz nümuneliklerini almamı, 
olanlann birkaç gün daha sabretmeleri rica olunur. 

lstanbul Erkek öğretmen Ok~I~ 
1935-36 ders yıll mezunlarına: 
lstanbul erkek öğretmen okulundan: 
Bu sene çıkıp ta büyük azat için memleketlerine giden· 

lerin tayin emirleri bulundukları yere bildirilecek ve yol 
ı:>araları da doğrudan doğruya kendilerine gönderilece -
ğinden mezunların beyhude yere İstan bula gelmemeleri 
ve doğru adresleriııi mektupla hemen bildirmeleri ilan 
olunur. (571) 940 

1 - Kütahya Nafıa Dairesi için muhammen bedeli 
beheri 45 liradan tutan 1800 liraya 40 adet çadır 11-9-
936 Cuma günü saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde 
ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İsteklilerden arzu edenler buna ait şartnameyi 
Vilayet daimi encümeninden ve yahut Nafıa Müdürlüğün 
den talep edebilirler. 

3 - İsteklilerin bu açık eksiltmeye iştirak edebilmek 
için 145 liralık muvakkat teminat vermeye mecburdur. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler çadır imalini meslek it
tihaz ettiklerine dair vesika ibraz edeceklerdir. ( 646) 
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KiNOPRiN kaı~leri HERYERoE15"'uRuş 
B•~.oi .ROM.ATİZHA •GRıL•RİlE.GRİP 11E NEZLEYE KAR ı e· ic ~ iLAÇTıR 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI . 

Muhammen İlk 
bedelli teminatı 

Ilüşkünler evine 9 3 6 senesinde 
lazım olan ayakkabı malzemesi l 089, 7 5 82 
İ>üşkünler evi icin lazım olan 340 
ton maden kömÜrü 4760 357 
İ>üıkünler evi için lazım olan 200 
ton Tüvenan maden kömürü 2200 165 
l:>umlupınar mektebi için lazım o· 
lan 5 5 O çift iskarpin malzemesi 
Ve işçilik 2 1 5 7, 1 7 16 2 
t:ocuklan kurtarma yurduna 162 
çift siyah vidala iskarpin bir çifti-
ne 3 5 O kuruş, 8 ı çift kamp kun-
durası beher çiftine 2 lira 15 çift, 
ıUtbol ayakkabısı beher çiftine 250 
Uruş fiat tahmin olunmuştur. 58 

Yukarda cinsleri ve miktarları yazılı olan 111alzeme ay· 
t't ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şarthameleri leva .. 
ınn müdürliiğünde görülür. İstekli olanlar 2490 N. b 
ltanunda yazdı vesika ve hizalarında gösterilen ilk temi
lla~ makbuz veya mektubile beraber 15 Eylül Salı günü 
~t 14 te daimi encümende bulunmalıdır. (819) 

SATILIK OTOMOBiL 
tiU~a~et iyi kullanılmıf olan yedi ki
bir 'LA SALLE,, markalı gü~l 
~otomobil ehven prtl&rla aatıla • 

tır. 

Billn~oya 
hakim Almanca bilir iyi bir 

MUHASiP 

Denizyollan işletmesi Müdürlüğünden: 
Beynelmilel İzmir Fuarının açılma resmi müna

sebetile sergiyi ziyaret etmek istiyenlere kolaylık 
olmak üzere 31 Ağustos 9 3 6 Pazartesi günü saat 
15 te İZMİR vapuru İstanbuldan kalkarak doğru 
İzmire gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddet
çe İzmirde ziyaretcilerin ikametlerine tahsis edile
cektir. 

Vapurda kalacakların ehven bir surette her türlü 
istirahatleri düşünülmüş ve ceminin kara ile doğru 
irtibatı temin edilmiştir. Vapurda yatmak ve ye
mek istiyenler fiatlar hakkında İstanbul acenteliği .. 
mizden izahat alabilirler. 

Bu münasebetle İzmirde gidip te birkaç gün kala
rak dönmek isti;yenlere kolaylık olmak üzere Ağus
tosun 29 uncu Cumartesi günü İstanbuldan kalka
cak olan İzmir Sür'at Postasının 31 Ağustos 936 
Pazartesi günü yapacağı avdet seferi bir def aya 
mahsus olmak üzere Eylülün 3 üncü Perşembe gü
nü saat 16 ya tehir edilmiştir. 

Fuarı ziyaret etmek istiyenlerin bu kolaylıklar -
rl::ın jc::+if.:lrl .. ,,. .. ~,,.1,.. .. ; ;1:.n nlt,,.,,,.. . f ~? 7 '1 
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iktisat Vekaletinden: 
1 - Açık eksiltmesi on beş gün müddetle uzatılan ve 

17-8-936 tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen 
Marmara mıntakası "İstanbul., ölçüler ve Ayar baş mü· 
fettişliğinde kurulacak olan mütenavip ceryanh elektrik 
saatleri ayar masası verilen fiat haddi layik görülmediği 
için şartnamelerde yaprlan aşağıdaki değişiklikler dahi
linde yeniden on beş gün müddetle açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - A" Açık eksiltme şartnamesinin 9 uncu madde
sinde yazılı ~slim müddeti ayni şartlar dairesinde beş 
aydan yedi buçuk aya çıkarılmıştır. 

B" Fenni şartnamenin 24 üncü maddesi ve III üncü 
faslının A ve B kısımlarında yazılı 3 Voltmetre ile 3 am· 
permetre E sınıfından değil yanlış payı ro o' 5 olan F Si· 

nıfından olacaktır. 
3 - İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 3-9-936 

PeJ"lemlie fi,inti saat onda iktisat Vekaletinde yapdacak 
trr. ( 5 3 1 ) ( 5 5 O ) 942 

Kütahya Vilayetinden: 
Eksiltmeye çıkarılan: 
Kütahya Vilayeti Nafıa Dairesi için bedeli muham -

meni 1618 lira olmak üzere 2000 kilo benzin, 2160 kilo 
vakum, 17 50 kilo Mazot, 1 00 kilo üstübü ve 30 kilo a
rap sabunu Encümeni vilayeetteki kapalı kutudaki nü
munesine göre alınacaktır. 

İhale 11 - 9 - 936 Cuma günü saat 15 te Encü .. 
meni Daimi Vilayet odasında yapılacaktır. Eksiltmeye 
talip olanlar buna ait şartnameyi gerek encümeni daimi
de ve gerek nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girecekler yukarıdaki bedeli muhammenin 
% 7,5 olan 122 lirada depotito vermeğe mecburdur. 

(647) 998 

inhisarlar Umum müdürlüğünden 
İdaremiz Neşriyat şubesinde çalıştırılmak üzere imti

·hanla bir mütercim ahnacaktır. 
İmtihana gireceklerde aranacak şartlar: 
1 - Memuriyete girmek için lazımgelen vasıflan haiz 

olmak 
2 - Ya·~ı 21 den aşağı 3 5 ten yukarı olmamak. 

.., .. 3 :--- Lise tahsili olmak veya o derecede tahsil gördü
gunü tevsik etmek. 

4 - Askerlik vazifesini yapmış ve şayet yüksek ehli -
yet.nameli ise sıhhi sebeple tecil edilmiş olmak, yüksek 
ehlıyetnameli değilse askere alındığı zaman idaremizden 
bir guna mütalebede bulunmamak 

Müsabaka: ' 
A - Felsefi ve edebi bir fransızca metni türkçeye ve

ya ayni mevzua dair türkçe bir metni fransızcaya çevir· 
mek .• 

B - İdari, İktisadi veya hukuki fransızca bir metni 
tUrkçeye ve ayni mevzua dair türkçe bir metni fransızca
ya çevirnıek. 

2·9·936 çarşamba günü yapılacak olan bu imtihana 
girmek istiyenlerin daha fazla malumat almak üzere di
lekçelerine bağhyacakları 3 kıt'a fotoğrafları ve vesika -
larile birlikte Memurin Şubemize müracaat etmeleri lü-
zumu ilan olunur. (730) ıosı 

1 ICUÇUK 
1 

iLANLAR 
Daktilo aranıyor - lyi tUrkçe 

--
-- Dr, IHSAN SAMI 

lSTAFILOKOK AŞISI 

lia Gaıatada, Kevork Bey ve Alime 
~larında 1, 2, 3 numaralarda mu
t.\S;'SlDNEY NO\'ILL ve ŞURE • 

Bir Türk Şirketi tarafından a- ve Fransızca bilen bir Türk hanım 
ranmaktadır. Iş şahadetnamele- daktilo alınacaktır. 

fstafilokaklardan miltcvellid (Er
ıentik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
banı,arpacık) ve bütün cild hasta· 

&t, na müracaat. 634 
ri ve reıdmle posta kutusu 760a lngiliıce bilmesi fayanı tercihtir. 

Uracaat. ---1111 istekliler Iatanbul 510 posta kutu • 
ıuna iubname ıönderain. 

hklanna brıı pek tetirli bir 
asıdrr. 

Divanyolu No.113-

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar fakültelerine kız ve erkek ve orman fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki 
şartlara uymak gerektir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak 
"Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını al
mamış olanlar Enstitüye alınmaz,, ve Türk tabiyetinde 
bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen 
gelecek olanlar orada okudukları Sömestrelerden, mu -
vaffak olmuşlar ise ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve 
Orman fakültesinin üçüncü Sömestrelerine alınırlar. An 
cak Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci 
ve ikinci Sömestrelerinde okunan Anatomi dersine de 
ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
25 ten yukarı olmaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydina 
bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılr talebeden ertiklerinin lüzum gös .. 
terdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikleri
nin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göstermiyenle
rin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Or -
man çiftliğinde 1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu 
staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak 
yer çiftlikte parasız sağlanır. "Stajiyer talebenin yeme
si. içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.,, 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devre
si içinde sonradan meydana gelen mücbir haller dışmcla 
olmak üzere, kendiliğinden stajını.veya okumasını bıra
kanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan hükümetçe 
yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek nü -
muneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı ra
pordan başka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya 
uraylardan alacakları uzgidim kağıdını, orta mektep ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehli -
yetnameleri iliştirilerek el yazıları ile yazacakları ..pullu 
bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğr.uca 
Ankarada Yüksek Enstitü rektörlüğüne başvururlar. Ta 
lipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak is
teklerini bildirmelidirler. Aksi taktirde dilekçeleri hak
kında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan 
ve 8 inci maddede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilek
çeler gelmemiş sayılır ve bunlar hakkında hiçbir muame
le yapılmaz. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlariyle başvuranlar arasın -
dan pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihle
Fine göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dere
celiler de başvurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden 

Eylülün otuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan 
sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( 15) 

968 

70 Çuval talaş: Cibali fabrikasında 
820 adet 3 litrelik şişe: Kabataş Levazım anbarında. 

6 7 2 1 kilo iskarta ip: Ahır kapı Bakımevinde 
1951 kilo iskarta kanaviçe: Üsküdar depolar grupunda 

7 2 7 kilo iskarta çul: Üsküdar depolar grup unda 
804 kilo iskarta kınnap: Üsküdar depolar grupunda 
428 kilo iskarta çul ve kanaviçe: Ahırkapı bakıme-

vinde. 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı kullanılmış malze .. 

me 8-IX-936 tarihine rastlıyan Salı günü saat 1 O da Pa
zarhkla satrlacaktır. İsteklilerin mallan görmek üzere 
her gün hizalarında gösterilen yerlere ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte o/o 15 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve mübayaat şu .. 
besi müdürlüğündeki satış Komisyonuna müracaatları. 

(546) 999 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
l - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

mekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kısmın 6. smıflarma da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu me~tebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giris 
şartlan askerlık şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı· 
ya .is~ekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
ta~ıhıne kadar. mensup oldukları Askerlik şubelerine 
muracaat etmış ve evrakını tamamlamı§ olmaları lazım-
dır. (136) (4349) 500 

, 



12====================================================== 

Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi DA 1 MONdur. Bunları görmek 
!sterseniz IZMIR SERClsinde 83-92 numaralı paviyona mUracaat ediniz. 
Bizzat göriinUz. 

POKER tıraş bıçağı ile DAIMON fener ve pilJerI de bu sergidedir. Iki 
kromlu Alpaka KAŞIK ve ÇATALlannı da daima tercih ediniz. 

SOMER BANK 
Kayseri Bez Fabri kasının 

1ik1 • 
rı 

.. 
1 

Yerli Mallar Pazarlarında satılıyor 
Sümer Bank Kaysen bez fabrikasının imal ettiği 12 - 14 - 16 ve 20 
numara iplikler hükumetçe tesbit olunan fiatlarla (nakliye hariç) 
pazarlanmızda doğrudan doğruya fabrikatörlere satılmaktadır. 

iplikler, fabrikatörlere pera • 
kende olarak da satılmaktadır. 

Ihtiyacı olanların siparişlerini kaydettirmek üzere, Birinci Va
kıf handa 17 - 18 numarada Yerli Mallar Pazarları idaresine 

müracaat etmeleri. 

Büyük Çam lıca Tepesinde 

"BALKAN FESTiVALi,, 
30 Agustos Pazar gUnU saat 15 den sabaha kadar 
Program • Cündtiz: 1 Alaturka yağlı güreşe iştirak edecek 
pehlivanlar: {Tekirdağlı Hüseyin, Molla Arif, Mülayim, Afyonllı 

Süleyman, Yıldır Bekir ve saire) •. 2 - Garson yarışlan. 3 - Üzüm 
ve iyi su müsabakaları ... 

Akşam: Saat 21,Y.! tan 3tibaren Türk, Yunan, Romen, Bulgar 
heyetlerinin iştirakile "Festival,, ve "Kır Balosu ..... 

Tepeye otobüs, Istanbula vapur, UskUdar, Kadıköy, Bostancı ve 

SIHHt Balsamin Kremi 

GUlELLiGfN 
t;.SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilcn giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mabafillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem
dir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

lstanbul Harict Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Her bir tanesine biçilen 
eder 85 kuruş olan 40000 
tane çıplak alemiııyom 

matra kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 
3 Eylül 936 perşembe gü
nü saat 15 tedir. Şartname
si 170 kurusa Komisyon
dan alınır. İlk teminatı 
2550 liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel M. M. V. Satın al
ma Komisyonuna vermele
ri. (84) (3948) 
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Zayi makbuz 
13888 No. lu kararnamenin beşin

ci maddesi hükümlerine tevfikan 1-
7-933 tarihinde, dövizini altı ay son 
ra alınmak üzere, Davit Kalderon 
mahdumlarının T. C. Merkez Ban -
kasına, aleyhimize olarak yatırmış 

oldukları meblağa ait 5674. No. lu 
1-7-933 tarihli 1232.40 FF. lik 102.70 

T. L. lık makpuzu zaji etmiş ve ye
nisini alacaklarından, mezkur zayi 

•••••••1111 ma.kpuzun hiçbir kıymeti ve hUkmü 
Modaya tramvay seferleri temin edilmiştir. 

Dühuliye 1 liradır. 

Bir 
defa 

gelip 
- -goru • .. nuz. 

449 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlan için K.tz ve Erkek, yatılı ve yatı-· 
sız talebe kaydına başlanmı,tır. 

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

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tudikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda yeni talebe almacaktır. Okula girmek ia

tiyenlerln bir an evvel müracaa tlan tavsiye olunur. 
4 - Eylülün onbeşine kadar kaydinl yeniletmiyen eaki talebenin 

müracaatlan kabul edilmiyecektir. 
5 - lstiyenlere kayıt şartlarmı bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzade başı, Polis karadol u arkasında. Telef on: 22534 · 

1030 

Sahibi: Ah.met Emin YAl.M.4.N-Umum! Nepiyatı idare Eden: s. SAU M 

Gazetecilik n NqriY.&t rtlrk Umltot §irQtl--Basıldığı yer l'AN matb•n1 

kalmadığını beyan ve ilan ederiz. 
Selanik Bankası Istanbul şubesi 

Bütün kremlerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. 
Bu Krem Pertevin her za
man pek büyük bir itina 
ile ihzarından başka bir şey 

değildir. Krem Pertevin ter 
kibine (gayrisaf) hiçbir 
madde giremez. 

Deniz Yolları 
i ŞLETM E Si 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MilhUrdar 

.. _ zade Han. Tel. 22740 

IZMIR Sürat pos· 
tası dönüşü 

İ'Zmirden Eylülün 3 ün
cü Perşembe günü kal -
kacağı ilan edilen posta
mız görülen lüzum üzeri
ne lzmirden 1 Eylül Salı 
günü saat 21 de kalka -
caktır. ( 814) 

30. g. 936 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, ı~o. 200 kupona inhisar mamuli.tmdan 

LIKOR. §ARAPa KANYAK, LUKS SIGARA:, 'AV MALZEMESl yerilir. 

ikramiyeli 
ENiCE 

Ayrıca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BUYUK YENlCE Pi
YANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Fort otomobili veya bunun yerine bir Fort kam

yonu veya Fort traktörü, 230 liralık BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLER!, IÇKl SER • 
1 VISLER!, SOFRA T~iLARI v.s ..• 

çarşamba günü akşamı EylOlün 2 inci 
Şirin Boğazın en şen gecesi 

· Mehtap - Musiki - ŞiiR 
Şirketimiz geçen ay yaptığı mehtap aleminden aldığı büyük tecrübe ile bu defa sayın halkrmmn 

tam huzur ve istirahati, eğlence programını görebilip işitebilmesi için lazım gelen tertibatı alm.If, 
arzu edenlerin eğlence nihayetine kadar kalmıyarak daha erken avdetlerini de temin etmiştir. 

MUSiKi: Başta kıymetli sanatkarımız Bayan SAFiYE ve yüksek musiki üstatlarımızdan Bay SA
DETTiN ve KEMAL olmak Uzere memleketimizin en yüksek sazende ve okuyucularından mürekkep o
lacaktır. 

Hoparlörler Boğaziçinin blitün iki sahilini latif musiki nağmelerile çınlatacaklardır. 

Yeni neslimizin en kudretli şairi Bay Faruk Nafizin Boğaziçi sevgisini söyliyen bir şiiri bu gece için 
bestelenerek notaları tab edilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak buyuran zevata vapur içinde tevzi edile

. cektir. Bundan başka üstat Bay Sadettinin yeni repertuvanna ait parçalan, balıkçı ve DUl'8un kaptan 
ve ıöçmen jsimlerini taşıyan çok cazip ve milli eserleri okunacaktır. 

Musiki grupunu hamil olan araba vapurunun renk, renk elektrik ziyalan bu musiki ve mehtap lle
mini bir kat daha canlandıracaktır. Sa.z heyeti ile hareket eden araba vapuru saat tam 21 de Bebek 
kanalından geçerek Ha.şimpaşa yalısı önünde kendisine iltihak edecek diğer vapur kafilesini bekliye
cektir. 

Bütün vapurlar musiki heyetini hamil araba vapuru fle birlikte hafif seyir ile Yeniköy iskelesi hiza
sından Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra saat 23 te Beykozdan kalka
rak 23,30 da Büyükderede Beyaz park önüne gelip bir buçuk saat kalacaklardır. 

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

Vapurlann seyir ve hareketleri esnasında bir kazaya mahal kalmamak için bu mehtaba aandallarfle 
iştirak edecek zevatın yalnız Beykoz ve Büyükdere koylarında evvelden toplanıp kalma.lan ve vapurlann 
arkalarına sandallarını bağlamaktan içtinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. 

Istanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tarafında oturan muhterem halkımızın bu mehtaba 
iştiraklerini temin için aşağıda gösterilen seferler tertip edilmiştir: 

1 - 74 No. lı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle 1nra ile Usküdara kadar bUtUn Anadolu iske
lelerine uğrayarak Usküdardan 

2 - 66 No. Iı vapur saat 20 de Yenime.halleden hareketle Bira ile Rumeli Hisarına kadar bUtUn tske-
lelere uğrayarak R. Hisarından 

3 - 68 No. lı vapur 20,15 te köprüden hareketle Beşiktaş, Ortaköy, AnıavutköyU ve Bebekten 

4 - 65 No. lı vapur 20,30 da Köprüden hiçbir iskeleye uğramaksızın doğru Bebeğe giderek 
Cilmlesi 27 No. 1ı araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 

işbu vapurlarda gidip gelme vapur ücreti herkes için bili istisna 37,5 kuruş olup pMolarla fotoğraflı ve 
hususi tenzilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zuhurat postalar bu şerait altmda kaldırı
lacaktır. 

Vapu: büfelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve içecek bulundurulacaktır. 

71 No. lı vapur Köprünün Üsküdar iskelesinden saat 20,35 te kalkarak doğruca Bebekte kafıleye fftl
rak ile bahri alayın tam ortasında ahzimevki edecektir. 

Bu vapur için ancak 500 bilet satılacak ve gidip gelme 37,5 kurU§. bilet ücretinden bqka 20 kuruf 
munzam bir ücret alınacaktır. 

Bilyükderede eğlenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 74 No. lı vaparlar geldikleri gibi Rumeli n 
Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak yolcularını çıkaracaklar ve 71, 68 ve 65 No. lı vapurlarda bu
lunanlardan, istiyenler Boğazın muhtelif iskelelerine uğramak üzere hazırlanan diğer bir vapura nak
ledildikten sonra bu üç vapur 27 No. lı araba vapuru ile birlikte Beylerbeyine giderek saray önünde bir 
saat kadar festivale iştirak edecek ve sonra Köprüye avdet exliyecek tir,. 

DiKKAT ı Çarşamba ak~ı Salacak parkında yapılacak Udi mualftm Fahri gecesi, arkada.şlarmID 
bu eğlenceye iştiraki sebebile 4 Eylül cuma günü akşamına bırakılmıft.ır. 

. . -. 
D5i A~lllUL AIMll!Rll~AIN ~Cll.IEJJil 
~ B z ~ 1 s M B lme rlkaı Kİı Kiiıep • Robert Kotef IE,.; ~ E .._. ~ as M. 1 
~ ft : Arnavatklly. Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 : fi ft ft ft 

Mektep, lngilizceyi en iyi ıtreten bir mlessesedir. Almancı veya Fransızcı ihtiyari olarak mütehassıs maallimler 
tarafından ötretilir. Milll terbiye ve kO l ıüre son de rece ehemmiyet verilir. Aile bayata yaşatılır. KOUlphıneJeri 
mükemmeld ir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmfllilnl temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI -:. Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştir,!!: 

K AYIT GÜ NLERi ~· _ _ _ _ __ _ _ ___ _ __ ,_ ~, 
J Ağustos'tan sonr'a Carşamha ve Cumartesi gOnleri saaı 9:00 dan 12:00 kadar: 1 Eyllllden sonra "'' ı•' · 

Pazl a m a l O m at: ıcın mektu pla veya blzzAt: morac~at: e d llebllir. 


