


t A N 2 

Ankara Mektubu 

Çocuk mahkeme -
' 
leri tesisi için Maçkada inkılap abidesi 

Taşhk Mevkiinde · 
kurulacak 

tetkikler yaptlnhyor ff fgan H;biy~ -
" TEMYiZ ,, DE BiR SÜRAf REKORU 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Be
lediye srnrrlan içinde adli teşkilatı olup ta meş

hut cürüm kanunu tatbik edilen yerlerden Adliye Veka
letine gelen haberlere göre, kanun her yerde tam bir vu
kuf ve dirayetle tatbik edilmektedir. Vekaletin tevzi etti
ği izahnamenin bu hususta büyük faydalan görülmüştür. 

BELEDiYE KARARINI VERbi 
I• stanbı:~ Belediye:i, ... şe?rir:ıi~de inşasına karar veri

len Buyük İnkılap abıdesının yapılacağı yer hak -

veziri bu sabah 
şehrimizde 

Dost Afga11111 Harbiye Ve
ziri Şah Mahmut Han, bu sa
bahki ekspresle şehrimize 
gelecektir. Afgan Harbıye 

Nazırı, istasyonda askeri me
rasimle karşılanacaktır. Şah 
Mahmut Hana Afgan Genel
kurmay Başkanı General 
Mehmet Ömer Han ve Afga
nistanın Berlin orta elçisi 
Allahnuvaz Han refakat et -
ınektedir. 

~nkara Müddeiumumisi 
diyor ki: 

ki: 
Ankara Cümhuriyet Müdd.eiu

mumiei Baha Arıkan dıyor 

"-Bu kanunun suçluyu suç işler 
halde yakalıyarak derhal cezalandı
rılması dolayısile cemiyetin huzur ve 
sükununa yaptığı büyük yardımı, 
bir tarafa bırakınız; fakat, kanunun 
asıl hüviyeti ve hususiyeti nerede -
dir, biliyor musunuz? Bu kRnun bir 
"terbiyeci" ve ıslah edici rol oynu
yor. Birinciteşrinin üçünde bizde 12 
meşhut cürüm vak'ası olmuştu. Ev
velki gün suç miktarı dörde düşmüş
tü. Dün iki vak'a oldu. Bugiin bu 
saate (saat 18 e) kadar bir vak'a 
geldi ... " 

Temyiz mahkemeıind e :sür' at: 
Dört saatte karar: 

M
eşhut Cürüm Kanunu: Türk 

adliyesinde ikinci rekorunu 

Temyiz Mahkemesinde verdi: Birin
citeşrinin dokuzunda Temyiz Malı -
kemesine Kocaeli Ceza Hakimliğin
den Mehmet Ali isminde bir vatan
daşın on günlük mahkümiyctine ait 
evrak gelmiştir. Evrakı saat 15 te 
alan başmüddeiumumi, 15.10 da 
ikinci ceza dairesine vermiş ve SAat 
16 da daire tetkiklerini bitirerek ka
rar, yerine gönderilmek üzere, 18 de 
postaya verilmiştir. Dört saatlik ka
t"ar Temyiz Mahkemesi için bir sür-

at rekorudur. 

Bu kanundan ilham alarak: 

Adliye Vekaleti salahiyetli ma
kamları bu kanundan ilham 

alarak, bUtün adliye hayatında tam 
bir inkılap yaratabilmek için esıts

lı tetkiklere başlamışlardır. Belediye 
hudutları dahilinde adli teşkilatı o -
lan - yani müddeiumumi ve asliye 
mahkemeleri bulunan - yerlerdeki 
ımçların muhakeme tarzında bir de
ğişiklik mevzuubahstir. Bu değişik-

lik, ya Meşhut Cürüm Kanununun 
çerçevesini genişleterek veyahut ye
ni mevzuatla temin edilecektir. Bil
hassa şahit ikame etmek, şahit din
lemek, müdafaa mühleti vermek. is
tinabe suretile ifade almak gibi 
mahkemelerde asıl müddeti alan ve 
işi uzatan safhalar pratikleştirill"cek
tir. 

Mahkeme saatleri ve avukatlar: 

kındaki tetkiklerini bitirmiş ve neticeyi kat'i olarak tes
bit etmiştir. 

Bel~diye, abide için Maçkadaki Taşlık denilen mevkii 
münasip görmüştür. Burası, Milli Emlak Müdürlüğüne 
ait gayet geniş bir arazidir. Bu saha üzerine vaktile Sul
tan Aziz zamanında bir cami inşasına başlanılmış, temel
leri atılmış, kaidesi yapılmış, fakat kendisinin hal'i üze
rine camiin tamamlanması geri kalmıştır. 

Şimdi, Belediye bu kaide _ve temeller üzerine muazzam 
bir abide inşasının fennen kabil olabileceğini tesbit et-Adliye Vekaleti mahkeme saf

halarını kısaltmayı düşünür-
miştir. 

ken bu arada ehemmiyetle üzermde 

General Eyübün riyasetin· 
deki heyetimiz, muhterem 
misafirimizi dün hududumuz
da karşı lanııştı r. Misafirleri
nıiz iki gün burada kalarak 
Ankaraya gideceklerdir. 

" , .... -"".- ... - ·-""_, ___ _ durduğu bir mesele de mahkcm~ sa- Bu saha, gerek Marmaradan. gerek ır 
atleridir. Vekalet, bUtiin adliye teş- Karadcnizden gelen gemiler tarafın- ' ' • 
kilatına verdiği bir emirle. davası o- dan ta uzaklardan en evvel nar.ara y EN 1 
!anların mahkeme önlerinde .Baatler- çarpacak bir mevkidedir. 
ce beklediğine işaret ederek davala- Taşlığı1:1 Riyaseticti~hur s:ırayın~n D u·. N 
ra muhakkak saat konulmasını eın- arkasına ısabet etmesı bakımından a-

KADIKÖY iSKELESi 
YERiNE KONDU 

rctmiştir. Bu arada bilhassa Islan- bidenin sarayın arkasından yükselme
bul ve tzmir gibi mahkeme işleri bol si de ayrı bir hususiyet verecektir. 
olan yerlerde bu usule tam manasile Bütün bu sebeplere eklenen so"'l.tın-
riayet edilecektir. cu bir tercih noktası olarak ta bur:ı- ı ....._ 

nın çok geniş bulunması ve bu geniş-A~Tıca vekalet; avukatların J'Ylah
kemelerde muhtelif davalarını bir 
arada gördürdüklerine de nazarı 
dikkati celbetmiştir. Bir avukatın 

ayni mahkemedeki beş altı davası

na arka arkaya bakılması, diğer iş
lerin görülmesini sekteye uğrattığl 
için bu cihete bilhassa dikkat edile
cektir. 

Çocuk mahkemeleri : 

Adliye Vekaleti; ana hııtl ::ı.rı 

hazır bulunan ıslahat pro -
gramı arasındaki mçı.ddelerden ço -
cuk mahkemeleri kurulmasma ait 
olanı üzerinde tetkiklerde bulunmak 
için iki müfettişini Avrupaya tetki
ka gönderecektir. Çocuk mahkeme -
leri şimdilik muayyen merke~lct'de 
açılacak ve bütün memleketteki da. 
valar bu mm taka · mahkemelerinde 
görülecektir. Vekaletin bu mesele 
üzerinde Kültür Bakanlı.~'! ile iş bir
liği yapması muhtemeldir. 

liğe rağmen istimlakin çok ko!ay ve 
uouza mal olabileceğidir. 

Belediye, abidenin burada yaprlına-
sına salahiyettar makamlar mfü;aade 
ettiği takdirde Taşlığı derhal maliye 
den istimlak ederek alacak ve abide
nin etrafında da ayrıca büyük ve da
imi bir merasim meydanı vfü·uda ge
tirecektir. 

Bu takdirde m\lıt bayramlarda ya-

pılacak tezahürat ve geçit resimlerine 
Beyazrttan değil, buradan başlanacak 
tır. Bu suretle başka yerlerd~ yapı
lacak istimlakler daha çoğa mal ola
cağından bundan tasarruf edikcek 
meblağ ile de merasim meydanı ya
pılmış olacaktır. Belediyenin bu ka-
ran halen alakadar makamlarc::ı tet-
kik olunmaktadır. 

F.lNCANl KIRCI DİYE. 
KARISINI AGIR 

YARALADI 

Yeni iskele Köprüye bağla nırken ve bağlandıktan aonra 

Belediye ile Akay İdaresinin müştereken yaptırdıkları 

Mareşal Kazımın Cenaze Merasimi Dün saat 13 te 
Gedikpaşada bir 
yaralama hadısesi 

yeni Kadıköy i~kelesi, dün Karaköy Köprüsüne bağlan
mıştır. Bu münasebetle her sabah saat 5, 15 de açıl~n 
Köprü dün sabah 4, 15 de açılmış ve yeni iskele Haliçten 
çıkarılmıştır. Yeni iskele evvela şamandıraya bağlanıl
mış ve saat altıdan itibaren eski iskeledeki eşyaların bo
şaltılmasına başlanılmıştır. Bu iş bitince de sökülme a
meliyesine geçilmiştir. 

olmuştur . Kasa · 
fabrikası amele3in
den Artin, üçiinc."Ü 
karısı olan Or je
nin kahve pişirir

ken fincanı kırma
sına kızmış ve bu
nu bahane ederek 
her zaman olduğu Orjc>ı 
gibi dövmeye kalkışmıştır. Bu sırada 
et bıçağını eline geçiren Artin, Orje
ni sağ gözünden oldukça ağır surette 
yaralamış, üstelik kadını bu halile so
kak kapısından dışarı atmı!jtır. 

Hadiseyi etraftan görenler, yaralı
yı hastaneye kaldırmışlardır. Suçlu 
müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Ağır yaralandı 

Saat tam 10,30 da eski iskeleden r-----·----------
n defa ola k k lk .. J- -------- -----so . _ra vapur a rnış, mu- --~---=•7·•wx..~L..W.-~ 

teakıben eskı eskeleyi köprüye rapte- b 11{ .K A f 
den kısımlar kaldırılarak romorkör ,,_ 
ı~rle rıhtıma çekilmiştir. SATIRLA 

Bu suretle 324 te köprüye bağlan- ~,....,_..,.._., 
mış olan bu iskele 28 sene sonra ye
rinden kaldırılmıştır. Bu isk~le 28 
sene zarfında yüz defa tamir gör -
mUş, hatta ilk şekli bile bozul~uş
tur. 

saat on bire doğru yeni iskelenin 
bır tarafında Kadıköy, diğer tarafın
da Burgaz vapurları ve önünde Safa 

Ç atalca Orta mektep tarih ve 
coğrafya. muallimliğine Ma.h-

mure, Trabzon lisesi fizik mualllnıli

ğine Yüksek Muallim Mektebi mu -
allimJerinden Ekrem t ayin edilmiş • 
lerdir 

**~ 
romorkörü olduğu halde köprüye ya- •1 nhisarlar Umum Müdüril 
nııştırılmış ve yavaş yavaş bağlama Mithat, Tekirdağında yaptığı 
ameliyesi ikmal edilmiştir. tetkik , .e teftiş seyahatinden dön -

Yeni iskele yedi duba üzerine inşa oıüştür • 
ediltniştir. 80 ınetre uzunluğunda 
ve 24 metre genişliğindedir ve 245 
bın liraya mal olmuştur. 

!çerisinde büyük salonları üst kat-. . ' 
ta bır gazınosu vardır ... 

* * :{. 
A Iıuanyanın Brüksel sefareti 

katiplerinden Baron Von 
Meııtzingen, İstanbul vis konsoloslu
ğuna tayin edilmiştir . 

16 - 10 ... 936 -% 

S:ij~~et . 61eni! 
Belçikanın bitaraflığı 

B elçika Kralı, dün söylediği bir 
nutukla Belçikanın Büyük 

Harpten önceki bitaraflık siyasetine 
döndüğünü ilan etırıiş ve bu suretle 
bütün Avrupayı ehenınıiyetle nıeş • 
gul eden siyasi ve askeri bir ıııe

sele ortaya çıkmıştır. 
Belçikanın Büyük Harpten önceki 

bitaraflığı 1839 senesi muahedeleri• 
ne istinat ediyordu. Belçika ile Lük· 
seıııburg'un bitarfalığı beş devlet 
(Britanya, Fransa, Prusya) Rusya 
ve Avusturya) tarafından garanti 
altına alınmış ve bunlar Belçikaııın 

bitaraflığı ihlal olunduğu takdırde 
buna teşebbüs eden devletlere karşı, 
ihlali bertaraf edecek müdahalede 
bulunmayı taahhüt etmişlerdi. 

Büyük Harp yılı olan 1914 Teırı • 
muzu~da lngiltere Hariciye Nazırı 
Sir Edward Crey Almanya ve Fraıı· 
sa hükumetlerine müracaat ederek 
Belçikanın bitaraflığına nazarı dik .. 
katicelbetnıiş, ve Belçika bitaraflı

ğına saygı gösterilip gösterilmiyece· 
ğini sormuştu. O zaman Almanya 
hükumeti bu suale cevap vermeğe 

muktedir olmad ı ğını söylemiş, ve ay• 
ni yılın, Ağustosunda Lüksenıburg'u 
istila ettikten sonra Belçika hükCı • 
metine bir ültinıatoın göndererek Al
man askerlerinin Belçika toprakla
nndan geçmesini istemiş, talebi ka -
bul edilmediği takdirde Belçikayı 

düşman sayacağını söylemişti. Bel .. 
çika, Almanyanın bu talebini redde· 
rek askerlerini hazırlamış ve 3 • 4 
Ağustos günü Alman askerleri Bel· 
çika topraklarına girerek bitaraflık 
muahedesini süngülerinin uçlarila 
yırtmışlardı. 

Belçikanın bu şekilde istilaya uğ -
raınası üzerine Belçika hüklınıetı ge
ri lenıek ıztırarıııda kalmış, hatta 
nıe.nıleket haricine çıkmış ve ancak 
harp so.nunda tekrar kendı yuru ...... ~ 
dönebilmiş ve bu dönüşten soııra 

beynelmilel vaziyetini değiştirınistir. 
Belçika müstak il bir devlet sıfatile 

haklarını tahdit eden kayıtlardan 
kurtularak tedafüi ittifaklar yapmak 
hususunda serbest olmak istiyor ve 
bu suretle bitaraflık garantisınin te
sirsiz! iğini anlıyarak yeni bir siyasa• 
te girişmek fikrinde olduğunu gôs -
teri yordu. 

Bu yüzden Versay, Sen Cermen, 
ve Nöyyi muahedeleri 1839 da imza
lanan muahede ahkamının yeni va
ziyete uygun olnıadı<Yı için ifaasına I:> I:> , 

ve bu ahkamın ilgası ile yerine ko-
nacak yeni tesviyelerin peş}nden 
kabulüne dair ahkamı ihtiva etmek· 
tedir. 

Bunun neticesi olarak Belçika 
1920 de Fransa ile askeri bir muka
vele imzaladı ve ayni senede Millet· 
fer cemiyetine müracaat ederek ara .. 
farında askeri bir ittifak bulundu .. 
ğunu, fakat tedafüi mahiyette oldu. 
ğunu bildirdi. ittifak ahkamı, Al· 
manya tarafından bir taarruz vukuu 
takdirinde tatbik olunacaktı. 

Belçika lngiltere ile de buna nıU
ınasi 1 bir ittifak imzalamak istemiş, 
fakat buna imkan hAsıl olınaınıştı. 
1925 de Almanya, Fransa ve 
Belçika tarafından imzalanan ve in. 
giltere ile ltalya tarafından garanti 
edilen Lokarno muahedesi Fransa 
ile Belçikanın şimdiki hucludunu em
niyet altına almıştı. 

Fındıklıda Meclisi Mebusan cadde
sinde 11 numaralı evde oturan kam
yoncu Musa, Cihangirden gec:rı~'<en 

ayağı yeni yapılan kanal çuku"!m;. 
girmiş, yere düşerek başından ve ko
lundan ağır surette yaralanm·:ıtır. 
Yaralı, imdadı sıhhiye otomobiliyle 
Beyoğlu hastanesine kaldırılnı!ştrr. 

Heyetimiz bugün gidiyor 
İki memleketi alakadar eden bazı 

!skelenın, henüz bazı ufak tefek 
noksanları mevcut ise de bunlar on. 
on iki gün zarfında ikmal edilecek. 
Cumhuriyet bayramında küşat resmi 
yapılacaktır. Kadıköy ve Haydarpa
şa vapurları dün akşama kadar A-

dalar iskelesine yanaınışlardır. Ak

şam saat 18,30 da Heybeliada vaouru 
ilk defa olarak yolcularını yeni iske
leden almıştır. 

Almanyanın Ren mıntakasındaki 
sahayı askeri işgal altına alınasil\ 
Lokarnonun emniyet bakımından 
değeri kalmaması, diğer taraftan 
Fransada sol cephenin kuvvet ka
zanmasının Belçikada iyi tesir bırak
maması, lngilterenin yeni Lokarno 
için Belçikanm da icabında Fransa 
ile lngiltereye bütün müdafaa kuv -
vetlerile yardım etmesini şart koşma 
sı, Fransanın Sovyet Rusya ile yaptı
ğı pakta sarılarak Alnıanyanın bu 
pakttan kuşkulanması, Belçikada si· 
yasetini değiştirerek harpten evvelki 
vaziyete dönmek isteğini uyandır .. 
mıştır. 

Mesele Garbi Avrupa için yalnız 
siyasi bir mesele değil, ayni zamanda 
askeri bir nıeseledir. Çünkü Fransa, 
müdafaa siyasetini Belçika ittifakına 
istinat ettirmişti. Şimdi bu mesnedi 
de hesaptan çıkararak müdafaasını 
ona göre t anzim etmesi gereklc:iyor. 

Cenaze merasimin den iki intıba 

Vefatını teessürle haber verdiği -
miz Mareşal Kazımın cenazesi, dün 
büyük merasimle kaldırılmıştır. Ce
naze, saat on biri yirmi geçe merhu
mun Şişlide Halaskar Gazi caddesin
deki apartımanından alınarak, Tes -
vikiye camiine getirilmiş ve namazı 
mlındıktan sonra Feriköydeki aile 

kabristanına defnedilmiştir. 

Cenazeyi, bir süvari kıt'a.cıı, bir top 
çu kıt'ası ve çelenkler, merasime iş

tirak eden askeri ve sivil zevat, ve 
bir piyade kıt'a.sı takip etmiştir. Mer 

humun ailesine taziyetlerimizi tek
rarlarız. 

Askeri cenaze merasimi 

Yeni mer'iyete ·geçen bir dahili ta-

m~~~rinmü~k~e~~nhau~- ~~~====~~~==================== 
decek olan heyetimiz, bugün Ankara [1:4kVıI~-~ H 
vapuriyle hareket edecektir. Cemal ı /n ref2J A' 1 A. ! 
~~S:,~;~~r7.:f:.d~~~~Ü;~k~- ~ = ~ ... ~ 
limatname mucibince ölen her 7.a
bit ve askere rütbesine göre askeri 
bir cenaze merasimi yapılacaktır. Me 
rasime iştirak edecek krt'aların nev'i 
ve miktarı aynca gösterilmlştir. Bu 
talimatname, dün ilk defa olarak 
Mareşal Kazınını cenazesindil tatbik 
edilmiştir. 

[~6 .. agt;:ı Bugünkü Hava: Kapalı, Yağmurlu 
Dıin hava kap.alı ve .ra&murlu ıreçmiştir. 

Hararet derec.esı de duşmüştiir. Hııva bu
cün de kapalı ve yağmurlu geçecektir. Mem 
lekctteki hava vaziyetine gelince,, umumi
yetle bulutlu ve kapalıdır. Rüzgar orta 
kuvvetle şimalden esecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava tazyiki 765, sıcaklık 13 rutu

bet y:üzde 100 kaydedilmiştir. Rilzıt~r Yıl
dızdan saatte 15 kilometre esmiştir 

10 uncu ay Gün: 290 Hızır: l 64 
t3SS Hıcn 13!>2 ~umı 
Recep: 29 3 Birinciteşrin 
Güneş : 6,12 - Öğle: 12,00 
!kindi : 15, 4 - Akşam: 17.28 
Yatsı: 19,01 - imsak: 4,34 ...... .. _ .................... ______ , 

Belçikanın bu hattı hareketle Fran. 
saya karşı taahhütrerini ihlal ettiği 
Milletler Cemiyetine ve kollektif ern~ 
niyet esası na bir darbe indirdiği, yal
nız emniyetini düşünerek başkaları -
nın emniyeti ile al!kadar olmadığı 
ileri sürülüyor. 
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GÜNÜN RÖPORTAJI ] 

Asiler Madrit üzeri
ne taarruza dün 

başladllar 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Eski bir aşinayı 
daha kaybettik 

Bir Habere Göre Hükumet Kuv
vetleri 2000 Telefat Vermişler 

F ransız bankası, iskonto 
fiyatını yüzde 2~ dan 

2 ye indirmittir. 

• • 

Y eni Macar Başvekili be
yanatında, Cömböşün 

siyasetini, bazı metod farkla
rile aynen takip edeceğini 

söylemittir. 

Kadıköy Is~lesi 

ADEMi MÜDAHALE lŞI ÇIKMAZDA 
• • 

H indistanda Bonıbayc!a 

bir camiin yanıbaşın

da yapılmak istenilen bir Me
cusi mabedi yüzünden müs! 
lümanlarla Mecusiler çarpış
mışlar, iki kişi ölmüş, altıııış 
kişi yaralanmıştır. 

• • 

R omanya Kralı Karni ay 
sonunda Pr&&'a gide

rek Çek Cümhur Reisine ınü
lik.i olacaktır. 

• • 

U zak Şarktaki havakuv

vetlerini takviye ede -
cek olan lngiliz deniz tayya
relerinden beşi yola çıkmış -

Emektar iakele, yıllarc!I ba,baıa kaldığı köprüden ayrılıYor 

K adıköy iskelesi bu akşam değişiyor dediler. Yarın 
onun yerine yenisini getirecekler ... Hem de pek ~ü

zelmiş bu yenisi ... Eskisine benzemiyormuş ..• Ne berbat 
olmuştu, o menhus hem ... tır. 

Hiç sesimi çıkarmadım. Eski Kadıköy iskelesinin aley-

c üınhuriyet bayramında binde söylenen sözleri dinlemedim. Kalbim çok eski bir 
• • 

buraya gelecek olan ··ı k ·· Id - · · b" · k I · d büründüiü hazin y dostunun o me uzere o ugunu ışıten ır ınsanm a bı 
Tarihi Alcazar kıılaaımn ate, yağmuru atlrn a ugoslavya Başvekili Stoya- gibi burkuldu ve: "Gidip onu son defa olarak göreyim,, 

anluı a • • • dinoviç Sofyaya da utrava- • 

ı k caktır. dcdım. 
Londra 15 (Radyo) - spanyada hükfunet uvvet -

' h bel 'd b 1 t Eıki hatıralar r 
1 ·ıe asiler arasında mu are er yenı en aş amış ır. 1• erı • • h · b 1 M A Gece, karanlık bir gece.. HaliC'in amı_'ye) ye mahsustu .. 
A '}erin orduları tam dört gün ıstıra at etmış u unuyor. • ntonesko ışıklan sırmalı elbiseli pırlanta taç- Sı~ah çarşanı ihtiyar bir kadın ~e 
B:~ların bugün cenubu f!arbide Talavera'dan ilerledikle- 11 odalıklar gibi suyun üstünde el • zerd~, bu s~lo.nlarda .. ~u k~d!.nın ehn 
ri haber veriliyor. A k nçe divan durmuş ... Sultan Selim- de sıyah ıplıkten bır kuçuk tor-

rnger taraftan şimali garbi deki ~-ı n Q 7 Q y Q ie Süleymaniyenin karşısında titre- ba vardı. Onun içinde iskambil ka-
81 ordusunun her dakika hareket AJ şiyorlar. Mavnalar bir karaltı ... ğı~ları, ~~a, t~sbi.?·· ·~-~.bir falcıy~ı. 
için emir beklediği bildirilme'<te- 1 manyanın Gelıy' or Köprünün üstü tenha .. İlerde bir di- Bıraz duşuncelı gordugu tazelenn 
dir. Bilhaua htık6m9tin 1169 tenci elinde bir değnek başını müte- yan~na ya~aşır, fallarına bakntayı 
mecliği bir noktadan taarruz!! uğra- Belgrat, 15 (Radyo) - Romanya madiyen sağa sola çeviref'erek bir teklıf ederdı .. 
mak üzere olduğu ilave ediliyor ve a- Hariciye Nazm M. Antonesko. 5 ŞtA- hastalıfrl taklit ediyor, merhameti Herkes bunu kabul etmezdi... Fa -
Pilerin Madridin .ımali ,arkisinden Garp ve_Şar.k işlerin:n batta Atmada toplanacaldf'lltj:.,.B&l- t.aJuik t'>etmek i•tiyor. anlaml)'orum. kat bir çokları da büyiik bir hahişle 
il li '- G dlahaya vardıkları ... ..:~ gi y-1--- ona bakınca ı.. .... ım dönüyor. istikballeri baklanda f"alcmm bha -

er yere... ua bı·n·bı·r ı·nden a~ r.lma- kan komeyiııden 80DI"& ~- • ~ .....,. rdl möyleniyor. Madridi tayyare ile bir ~ cleaıtkdr. Ben. Kadıköy iakeJNiııi tam cep- netini dinlemek isterle · Hatta biz 
ı.. • ...ıı~... l · •atem'- beden gören bir noktada durdum. mektepliler de bir giln t>nun kehane-bre daha bom-~ e mışler- SlDI 1 .., a ____ Han·...:v• Nazırı.arn ti il t ·k l 'zd 

nv..-• .,.- .... .,. 050 .....- Karşı sahilin ışıklarına siyah bir tab ne m racaa ettı ... çımı ~ en 
dir. Londra, 15 (Radyo - TAN) - Her beyanatı ta hışırtısile ses veren denizin. Boi?:a- büyüğümüz on beş yaşında var Y\lk-Asiler Penaroya kömtlr liavzasmın .. 
lfpli ytıstıııden ı.t:adridin kömürsüz Hitlerin son günlerde kabine azası i- Romanya Hariciye Nazırı Mösyö za doğru kıvrılışına, Kızkulec;inin fc- tu. Falcı bize neler anlatmadı. Hat-
b.lmakta olduğunu bildiriyorlar. le yaptığı müzakerelerin yeni bir Lo- Antonesko Belgrada uğrayışında çok nerine ve Sarayburnuna değ'il... O- ta bana denizde boğula~ağmu söyl<>-

Oviedo'da aokak muharebeleri de- karno muahedesi hazırlamak üzere samimiyetle kabul edilmiştir. Hük~- raya bakıyorum. Karşımdaki köhne di. O gtindenberi denizden soğu-
vam ediyor. HUktimet kuvvetleri asi- met Naibi Prens Pol kendisine bır Kadıköy iskelesine.. dum ! ... 

toplanacak Beşler Konf eransma ait · f tt nra da 
!erin iltica etmiı olduklan kiliseyi zivafet vermiş ve zıya e en so Kadıköy iskelesi. .. Basık r,ijrünü - Uzun ıenelerclen ıonra 
bombardmıan 6diyor. Asiler, bu •eh- olduğu anla.şılmıet.ır. Almanya ht.V'fl- Be. yaz Kartal nic1anmın büyük kor- şil, ile karşımda ... Onu teı:ıyie ~el-

"'$ ., ~ Uzun seneler her sabah ~u karşı-
ri müdafaa eden arkadaşlannm im. meti bu yolda verdiği karan bugün donunu hediye etmiştir. dim, ben ... Ona bakıyorum. Güzleri- daki iskeleye ayak basmakla gilndilz 
datlarma yetiştiklerini ve 2000 bUkik- bir nota ile alakadar devletlere bil • Romanya Hariciye Nazın. r"°ın~~ mi onunla doyurmak istiyorum. kil hayatımız başlardı .. Ve ne güzel 
metçiyi öldürdüklerini bildiriyorlar. dirmit ltulunuyor . ya sefaretinde Belgrat gazetecilermı Kadıköy iskelesi . Bütün c:ocuklu- bir hayattı, o ... Halbuki seneler geç-

Bilbaoda muharebeler devam edi- Tahminlere göre bu notada Alman- kabul etmiş ve uzun beyanatta bu- ğumun ve genç kızlığımın ham alan- ti. Mektep çocuktan üniversite tale-
yor. Asiler eehre bi.kim olan bütün ya, müzakerelerin yalnız Garbi Av- lunmwrtur. . le dolu ... O benim en eski ahbabım .. besi oldular. Universite talebeleri 
••v'-"cey• noktaları zaptet~iklt>ı ini Balkan ittihadı hakkında !JU lı.•DI Onu o kadar iyi tanıyorum ki .. SenP- Çoc ki b i "h 1 ...., auı !il' rupa Emniyetine müteallik olması - işe aWdılar... u ar u stı a e-
lddia etmektedirler. Paristeki Eko ulhUnUn kullanmııtır: . w. lerce ben onun yavaş, yavaş yıpranı- terden g .... orken, iskele de bir süıii 

nı ve garp sulhtl ile prk s • f Balk Birhgı -~-
do .. Pan· gazet-inin verdiği maluına- "- Küçilk itila ve an şını seyrettim.. · 'hal · d' H s ı- 1 k .,.. k•-tmımamaamı iatemektedir. h . 1 d 1 temasları- ıstı e geçır ı. arem, e am ı 
ta göre Uç Sovyet vapuru Bilba.oya -..,. mura hulany e evam 1 Elimizde çantalarımızla h~r s:ıbah kalktı. Arkadaki salonlar bütün hu-
gitmekte ve bu yüzden bir takım hi.- mız ve iki grupu alakadar eden m~- vapurdan sıçrayıp üstüne baktığımız susiyetlerini kaybettiler.. Bacaktan 
d;.eler beklenmektedir. Altın birJigv İnİn leler hakkmdaki devamlı fikir ınil· devirlerde ... Bizim çocukluğ'llmuzda kesik bir çocuk ,undan, bundan sa -

davelelerimiz bizi şu kanaate va~ır- o böyle yaşlı değildi.. Ama, cefakar- daka istedi. o bir kundura boyacısı 
Ademi müdahale meselesi ı• t• k · dı .ki bugüne kadar takip edilen s.ıya- d 

S 1 rar Parası ı. oldu. Firkete satan ve vapurları bil-
Londra ,15 (Radyo) - Portekiz set yeni kararlara muhta" degı· ld_ı.r .. 

"$ Hudutlara furgon, furgon yolladı- diren kör Yahudi öldü galiba! Yerine 
hnkfUnetİ Rlllyanm lapanya asilerine V•·m· gton, 15 (A.A.) - Hazine, Küçük itilaf ile Balkan Birligtnın ğımız gen" askerler, Haydarpaı:ı:ıya - rnni ~ 'l küçük çocuklar k&lm oldu... Seneler 
• nu. ve mühimmat ka"ırmak töhme- dolar kıymetinin 10.98.5.000.000 altm esas vasfı en geniş karşılıklı c - g""erken bu iskelenin ikinci mEWki 
ua» "$ 1 k'l e -" salonların boyumı da eskitti. Döee-

.,_ -vap vermi•'-. Cevabın mahi· dolar ihtivat ak--i ile muhafaza e- yettir. ki grup bir tek kül tef 1 
- salonunda üstüste bekleşirlerdi. Ve ~ .._ ,.~- -< ~-- edecek meler çiğnenmekten, kaldırm1 taşla-

ti henilz malflm olınamakla bera - dileceğini ve bu ihtiyat akçesinin İn- d~r: En m~him cihet, cereyan iki ben harpten nefret etmeyi daha l.ü- nna döndüler. Ve seneler vardı; kı 
ye k' · biltUn "tha · k... giltere Fransa ve Amerika için istik- bütün hadıaeler karşısında her .. çük bir mektepli iken burada ö;ren-
ber Porte ızın ı ____ mlan ın ar • te kkUlün h' ed mu-

. 'ği anl•-ı9'o- t rar sisteminin temel taımı teşkil et- şe ıç tereddüt etm en dim ... o zamanlar memlek~ tifüsten 
ve tekzıp et~· r ~-.,,ur. ;:7e mekte olduğunu bildirmektedir. Al- teaanit bir vaziyet almasıdır... kırılırdı. İnsanların kaynaştığı bu 
Rusya Porte ız ım &mım gi te· tmm ıatış fıatı ,yalnız Amerika tara- iskele bir ölilm membaı idi. Saba.hle-
re veya FraDS& donanmam taratmdan tmdan utn oıunaca1rtır • Ştarhemberg E erline yin annemizin elini öptüğün:uz za-
kontroı altına alınmumı ve ademi • • .d man o tenbih ederdi: "Aman ç0t•uk-

Udahale komitesinin bu it için he- 1 nıçın gı iyor lanm vapura girip çıkarken sakın 
mmen toplanmumı istemiştir. Ademi fj İStİD Londra, 15 <Radyo) - Avustur - kalabalığa sokulmayınız. Allah gös-

yada millga Haynvehren t-ekkillil - te 'fil k k n~-"'ale komitesi reisi, bu mesele • J •ıt ~ d' rmesin, tı s pe ço .,, 
nıuuau it · •• ıa Ve ngı ere nün lideri Prens Ştarhembeıt; şim ı Ve işte bu iskelenin üstünde kala-
nin ademi müdahale kom ~~ı .-ı- • Macaristandadrr. Orada bazı AVUS - b halk k kl 

• ti' haricinde olduğunu soylıyerek ahktan sıyrılan , ~r c er pal-
hıye ti Londra, 15 (Radyo) - Hüldimet turyalı ıahsiyetlerle görilştUkteD son tolarını, hanımlar -o zaman havan-
Rwıyanın alakadar devletle": m ~ - ~istindeki ordU1unu geri çetmiye- ra Berline harekete hazırıanınakta- lar yoktu, çarşaflı hanımlar \'a;dı-
caatmı tavsiye etml§tir. Ingıltere 1 

- cektir. Eğer Araplar yeniden şiddet dır · Çarşaf pelerinlerini, taftş eteklik-
)... -nsa, Portekiz aahillerini kon - hareketine geçecek olurlarsa tngilte- ı "' ~ •• u ı erini silkip dururlardı. 
trol altına almanın, beynelm e v~ - re hükfımeti çok ciddi tedbirlerle asa- Jkt• "t M ı• 
him hidiaeler doğurmumdan encli§e )'İfsizliği derhal izale etmek kararın- ısa ve a ıye lıkelenin Gfİnalan 

Dipte bir simitçi vardı... Gündüz 
ediyorlar. dadır· Vekilleri hazan paramızı güzel bir defter al-

lngiliz f aşistl~~i . 1 OQO o·· ı u.. Menıin, 15 (A.A.) - Maliye ve Ik- nuya yahut bir kart postal albümü 

Londra' 1
11: (A.A.) _ Ingılız fa.şıat.- t t V k kti tren edinmeye sarfederdik te öğle yeme-
" t 118 e illeri bugün öğle va - ğini mektepte alıp yemezdik.. Kaç 

ben onu ancak <;ok uzak ve yabancı 
imişim gibi senede bir görmeye baş
ladım. 

• • • 
Fakat bugün: 

- Kadıköy iskelesi kaldırılıyor. 
Dedikleri zaman artık ona li.k11.yıt 
kalamadım ... Ve hemen kO!ja.rak bu
raya kadar geldim ve, onu son defa 
otarak görm6 iııtiyorum. 

Senelerce görmediğiniz eski bir 
dostunuzun ağır hasta olduğunu U,it
tiğiniz zaman nasıl son nefeS"Jte ye
tişmek, ye onu bir defa daha gürmek 
istersemz ben de onu son defa ola -
rak görmek istedim, ve ona mahzun 
mahzun bakıyorum. 

Suat DERViŞ 

Y unaniıtanda puaport harcı 
ilıa edildi 

Y tnı Bir İlim : Vergi 
Vermek ilmi 

Hava yağı) or. Batı karayelf ıslak 
bir çuvaldız gibi içime ltllyor. Ap • 
ğımdald..kundura ıslamnış, sağ aya. 
ğımın küçük ııarmağuu ıkı)or. Ora
da da. affedenlnlz • naunm var. 
Caıum yanıyor. Bir undunna aaçağı 
gibi ppkamlll IWl&nlldan şıp llP sif 

dambyor. Bunum 8'ttmüş, kulak -
lanın sıcak. Elimde çanta dolaşı
) orum. e alil orum blll) or musa • 
nuzf Vergi verecek bir yer ... 

Hale bakmlı ! Vergi verecek yeri • 
bulamıyorum. Kumkapr şubesinin 
damgasiyle bir san ki.ğıt bırakmış -
lar. Para vermezse& şu olacak, bu o
lacak diye. Olur ki hacze uğrun 
diye ürküp nrglyi 'ermiye kalkıyo • 
rum. Denecek ki: 

- Bu kadar aman ne geciktiniz!. 
936 vergileri vaktinde tah!'kkuk 

ettirilebildi mi ki!. Bu sene zaten ek 
senesi oldu. Bir taraftan maliye 93".! 
tahriri üzerinden vergi tahakkukunu 
esash olarak kabul etti. Amma ma • 
) ıs sonlannda. Diler taraftan bu se
neden itibaren bina ,·ergUerl hususi 
ldarelel'f! .:~L Şubelerin yeri değiş
ti. memurlann yeri değişti, defterle
rin yeri de değişti. San Uğıt elimdP-, 
Çarşıkap1 • Gedlkpaşa bavallslnde 
dolq1yorum. Birisi: 

- Kumkapr şubesi mi! Dhanyolu
na gitti, diJor. Ben ısrar edi)orum: 

- Aman kuzum! Yanlış olmum. 
Kumkap1 ubesi Dinn' oluna nasıl 
gider. · 

- Gitti kuzwn. Daha dün orada 
idim. AyağlllIZa &emuyonamz Kam
ka .. ya kadar gidiniz. 

E böyle görü~n adama inanılmaz 
mı! 

Kalktık geldlk .Divanyoluna .. Be • 
lediyenln karşısmdan Cağaloğluna 
gelen genL, caddenin aizmda (Kam
kapr) şubesini soracak birisini arar
ken bizim gazeteci arkadaşlarclaa 
kulair delik birine rutgeliyonım .. 

- Aman yahu! Kumkapı subesi 
buralarda imiş. 

- 'Evet! '"'u sokağın içinde. Ben 
de oraya ckllyorum. na, rola '!: 

- Bir ~ iti için gidiJ orum . 
Kaftaımt bir binaya cirdlk. Mer

divenler aşınnu ve çamurlu. Bir ala
ca kedi, benim gibi soğuktan büzül 
müş. Katkat ~ıktık ve gazeteci ark.: 
daşın delalet İl le bir odaya girdik. 

• Derdimi anlatmak üzere elimdeki 
.ki.irdı gösterir göstermez, güldüler. 

- Yanlış geıdiniz. Burası kazanç 
lu mı ... 

- Bina \'ergi 1 işleri nerede!. 
- Şeref 80kağmda ... 
Oradan Şeref sokafma gittim 

1 ağmur sicim gibi yajıyor , e nası ~ 
nm srzh)or. Şapkamın kenanndaa 
damlayan yağmur suyu burnuma ıs
latr)·or. Aradığımı Şeref sokalında 
da bulamıyorum : 

- Burası Alemdar nahiyesidir. 
Kumkapı şubesine gideceksiniz. 

- Nerede!. 

- Kumkap1 clvarmdacbr. 
Geldlilm yere tekrar gldlyoram. 

Ç&l'llkaprctu Gtıdlkpqaya • ..., 90. 
tııyoram: 

- Buralarda lllllllye Pbesl var 
DUt! 

- Hamam aokağrnda arayınız .• 
Hamam aokağmda da değil .• Ora

dan beni Kumkapr nahiye merkezine 

gönderiyorlar ve nihayet iki buçuk 
saatlik 1eyabatt.en 110nra Kumkapı 
•ahiye merkednde Kumkapr şubesi • 
al balayonm. Vergimi veriyorum. 
Soluk ememd~n işliyor. Nasınm sız
llyor. Ukln yüreğlın rahat. Vergimi 
verdim diye.. • 

Ve aklıma u münasebetsiz sual 
geliyor : 

Ne olurdu bu şubeler -.a 1 d ki neuıue o • 
u annr mükellefle- ,, .. d _.._, 

kağıtlara • ., ,..on enuaıerl 
1U&alar!!. 

B. FELEK. 

M. Bek Pariste 
terinin dün akşamki toplantı ~e ~~ı 5 00 k !e lılenıine geldiler. Villyette tilccar- kere saat dörtte bir simitle 3urada 

imi · h.d. ·z cereyan ~ı.mıştır. ayıp tarla g"ıil till Oğl den sonra An ree en a ıaeıı . . o § er. e - karın doyurmuştuk .. 
Kuvvetli bir polis ınUfrezesı hazır ou- karaya müteveccihen hareket e~ti- Simitçinin biraz ötesinde iki sa-
lunm111tur. Manilla, "Filipinde" 15 (A.A.) - leı·. lon .. Biri Haydarpaşaya giden ba-

y d 
Üç gün evvel Luson adasını tahrip GUMRUK MUSTEŞARI Yanlara, biri KadıköylUlere mahsua-

Atina, 15 - Yüksek ekononıı mU

daf aa meclisi 20 bin drahmi olan pa
saport harcını ilga etmiştir. 

Paris, 15 (A.A) - Dışişleri Baka
nı Delbos, Polonya Dışişleri Bak 
Bek şerefine bugün bir öğle . af a: 
vermiştir. Z\)' e 

Kızılayın ar ımı etmiş olan tayfunda ölenlerin sayısı Mersin, 15 (A.A.) - Gümrük ve tu. Bir zamanlar da biri birinci, dığe-
Çankın, l5 (A.A.) - Bir yangın şimdilik 415 tir. Fakat bu ratamnı inhisarlar Veki.leti müsteşan Adil ri ikinci mevki yolculara ayrılmıştı. 

11etioninde 29 ev yanmış olan llgazm 1078 e çıkacağı tahmin edilmekte- bugiln Konya vapuru ile şehrimize Tahta bir paravan buradan içeri d:ı
Ço..-r köyüne Kızılay Cemiyeti tara- dir. Aynca 50Q den fazla da kavıp geldi. Birkaç giln burada kalarak lan hanımları biltiln gözlerden muha
flndan 500 lira kÖnderilmiştir. vardır tetkik.atta bulunacaktır. faza ederdi. Burası flıluhuaratı Is-

Mahkemeye verilecekler 
Atina, 15 - Halk arasında efkin 

tehyiç edici yalan ha vadia işae e _ 
denlerin mahkemeye. verileceği resmi 
bir teblii ile ilin olunmuştur. 

Yunan uh ' 1 m arıp eri 
. Atina, 15 - Başvekil, eskı muha

r.plerden bir çoklarına vazife veril-
mek suretiyle bu meselenin halledil d . . . . . . • 



. -

A~'KARA Anonim Türk AN·ADOLU Anonim Türk 
'' Si~orta Şirketinden: , Sigorta Şirketinden 

Kadromuzda açık yer olmad_ıgından memurluk tale- Kadromuzun tamam bulunması hasebile memuri-
bi hakkında müracaatta bulunulmaması rica olunur .• yet talebinde bulunulmaması rica olunur. 

~ a. h ke me .. ı er ele TARAS BULBA 
• 

DÖRT MEÇHULLÜ BıR 
ZABI lA MUADELESi 

On iki Sere Evvel Ayrıldığı Kansının Evin~ 
Hırsız Gi .: i Gırmek .stediği İde· ia Ectı . en Adam 

Açılan Dördüncü Ceza mahkemesi, dün çok çapra~ık 
bir davanın halline başladı. Buna dört meçhuilü bir zabı
ta ınuadelesi de denebilir. 

Suçlu, Akif oğlu Muhittin isminde bir kazancıdır. 45 
yaşındadır. Davacı Nadide isminde b:r kadındır ve iddi
ası şudur: 
"-Ben 30 yaşındayım. Avııkat A-ı 

safın :kızıyım. Pangaltıda Bay Sun-1 "/• 
gur sokağında lsteryadis apa1tmıanı- nanmazsanız 

nın ikinci katında 4 numarada otııl!.1- Boy. arım ' Zl 
yorum. lki de çocuğum var. Bu adam .. 

1 12 sene evvel benim kocamdt. J'ıün 

gece saat bire doğru dairemin yan- a· "l . . . 
gm yerindeki bir odasında çoı;ukıa- ÇSUnler ,, 
rımla uyuyordum. Balkonumun aJ. ru· k t b d 1 d c;.1 ııald . .. .. .. r e aasm a o ma ıe> P 

tında bır gurultu oldu. Ben kutktum ı d 1 m kt ·lu B 1ı ... aı· te . yapı a ça ış a an suc; ·~ -
ve fenalık geçırmeye başladım. Ço - baasından Yorgi Toşef, bidı11·i sulh 
cuklarmı kapıcı Sadullaha koştular. ceza mahkemesinde, ellerini uğuştu. 
O geldi, bana !ordu ve: raraıt: 

- Merak etmeyin bayan ... Dlin A.- _ Yok, beyim. yok .. Diyoı"lu, ben 
partımana gelen hırsız yakalandı hek o aealklerl ap:ı, • 'l'nı ! 
çi karakola götürdü, dedi ve beni le- - Senin aClm ne? 

Meşhut Suç ar 
Hakkında 
Müddeiuınumi
nin E evanatı 

-'° 
Bir muallimle bir talebe ara.;•ndn 

________ , 
Erkeklerin gelmeleri memnu ol
masma rağmen yüzlerce me
raklı erkekler 

SARAY slnemas·na 
koşuşarak ve kapıcıyı z0rlıya
rak girmişler ve günün fılnıı o
lan 

t<adınlar t< ulübü'nü 
görerek kadınların mahremiye
tine nüfuz etmişlerdir. 

Siz de bu meraklıları takip e
diniz. 

çıkan bir hakaret ve dövme haJ' ,·~si
nin adliyeye intikalini mevzu.ı b<1h~e
den bir gazete, meşhut suc;lardu bir 
suçlunun mahkemeye sevki ic;ın mü
cerret şikayetin ki'ı fi olup olıM 1ıı;ı 
hakkında bir yazı yazmıştır. Miirt0lei
umumi Hikmet Onat, bu müna::;ebdle 
bir muharririmize demiştir ki: il•••••••••••••ri 
"- •Meşhut suçlar kanununun bi

rinci maddesinin ilk fıkrasınd:ı "!~~!e
nen ve faili o sıra da veya pek az ~· ın
ra yakalanan" tabiri kullanılmakta 
olmasına göre, suçlunun i~ledı~i ıo;n~u, 
işlediği iddia edilen yerde herkeain 
görebileceği vaziyette olması J?.zım-

dır. Şu şekl" nazaran. zabıta mev\uım 
bir suçtan şikayet üzerine olm;ıyıp 

vukuuna kanaat getirdiği meı;jhul suç 
hakkında fan.liyete geçer. Elnacnn -

leyh gazetenin yazısında tahınin et -

tiğ'i şekilde her hangi bir şalısm b•l -

T anım~dığı Kadı
na Laf Atan Genç 

Bir adı Reşat ve bir adı RPşit olan 
bir genç; kendi halinde giden Nnz
miyeye. sokakta söz atmış ve hiç ta
nımadığı bu kadına: 

- Teşerrüf edebilir miyiz? diye 
sormuı.ıtu. 

selli etti. Bu gece ziyaretçisinın kim 
olduğıunu bilmiyordum. Bu sabah ka
rakola gittiğim zaman bunu, yani 12 
b"ne evvel kendisinden mahkeme ka
rariyle boıjandığım kocamı orada gör
düm. 

- Yorgi... ' nı:ı falan .adam hakaret etti VL'~·a be -

Cürmü meşhut kanununun tatbi -
kinden evvel birinci sulh cezada baı:;
lıyan bu dava dün neticelendi. Ha
kim, Reşadı 15 gün hapse mahkum 
edecekti. Fakat nüfus kağıdın<lııki 

doğum tarihine göre, yaşı kiki.t!~ ol
duğundan cezasını 8 güne indirdi. 

''- O vakittenberi bu adamla hiç 
temasınız var mı, o sizi yahut siz o
nu vasıtalı veya vasıtasız hiç aradı
.. mı? 

- İşte burada da Yorgi yntyor. 
- Ama, o barka Yorgi. .. O Yor~i 

de var. iki metre boy... Benim bir 
altmış dört boyum.. lnanmiiı-~:'lrıız 

n1 dövdü veya bana söz attı ynhut ta 

~arkmtılıkta bulundu gibi mÜr'!rrit 
fiİkayeti ve ihbarı üzerine o kimse 

hiç bir vakıt zabıta Htrafm-
Re!3at. bu müddeti zaten doldurdıı

ğundan dün, tahliye edildi. 
ölçsünlcr ... 

- Sen de Bulgar ttba.asıfidin§ın dan yalnız bu kadar şikayetle 
iz'aç edilm\;z. Kanunun tarin dai - laması karşısında für tedbir alın lll§

resinde me9huden böyle bir 11uq bul\1- mıdtt'?,. 
değil mi? 

- Evet ... 
- Kalfa mıs1111 duğuna tam bir kanaat geldikten snn- Bu 8UB.li de Hikmet Onat §1iyle 

iPEK BUGÜN MATİNELERDEN 
İTİBAREN 

Sayın halkından gördüğü emsalsiz 
sinem as 1 rağbet. ve muvaffakıyet üzerine 

LOREL .. HARDI 
Hindistanda 

Türkc;e ~özlü büyük komedi filmine daha birkaç güiı devam edecektir. 
ANCAK PROGH.AMA HERKESİN SABIRSIZLIKLA BEKLED1Q1 

ŞEYTANLI· TREN 
Fransızca sözlU büyük filmi de ilave edilecektir. 

GB~CELERİ SAAT TA...\1 9 da 2 FİLM BİRDEN 

Bugün matine· ru·. RK s· .. 2 büyUk 
lerden itibaren memasınua film b ı rden 

ŞEN GENÇLER 
Moskova tiyatrosu artistleri tarafmdan oynanmış mütemadi 2 saat
lik kahkaha "c talebi umumi üzerine ilaveten: Lll.JAN HARVEY ve 

WlLLY FR1TCH'ın 

KARA GÜLLER 
Seansların saatleri; 2 de KARA GÜLLER. 3 1 ~ da ŞEN GENÇLEH, 
.) de KARA G(' LLER, 6 ı :! da $EN GENÇLER, 8 de KARA GÜL
------LERı 9 ~'.? da ŞEN GENÇLER 

ACt BİR ÖLÜM 
"- 12 senedenberi ne o ben:. ne 

de ben onu hiç görmedik ve arama
dık. Zaten ben kendisinden ko~ktu

ğum için adresimi bile gizlerdim. Ya
nında iki çocuğum var. Onların bile 
12 senedenberi yüzlerini görmedim. 

- Estafurullah ... !{alfa değilım, 

ustayım! 

- Yapıda çalışırken, polisler gc -
lip yakaladılar mı seni? 

radır ki, şikayet edilen şahıs hakkm- karşılamıştır: Şehrimizin maruf tacirlerinden ve 
:la takibata başlanır. Bu da .5uçtın 11

- Şimdiye kadar böyle bit badi- Ticaret Odası azasından merhum Zi
vuku bulduğu ihbar olunan, bır de se çıkmamıştır. Fakat çıkma~ı bir ya Mollanın haremi ve Değermenci 

Suavi ile İş Bankası M~dür Muavini 

Mi L L i 
REASÜRANS 

- Onları siz doğurmadınız mı. an
nelik şefkatiyle falan hiç aramadınız 
mı? 

- Hiç aramadım. Şimdiki kocam
dan da iki çocuğum var. 

- Peki, bu adam senin apHtı
manına niçin gelmiş, sen gördli.n mü? 

- Hayır, ben onu yalnız bugün ka
rakolda gördüm. Canıma kastetmek 
için gelmiş olacak ... 

Şahit olarak dinlenen apartıman 

kapıcısı, Muhiddini, Nadinenin bal
konuna asılırken gördüğünü ve be!<çi 
ile beraber karakola götürdüğünii an
lattı. Suçlu, bütün iddiaları reddede
rek abdest bozmak üzere oraya girdi-

- Yakaladılar ama, o Yorgi ben 
değilim! 

Hakim evrakı yeniden tetkik etti. 
Vakıa, iki Yorgiden birinin annesinin 
ismi, ötekine uymuyordu. 

Yorgi mahkemeden çıkarkc·n hala 
söyleniyordu: 

- Ben gündüz yakalanmı!)ını. O 
Yorgi gece yakalanmış: Benım boy 
bir altmış dört!.. Onda var, iki met
re boy! ... 

ğini ,eski karısının orada oturd .~ ·m· 
dan haberi bile olmadığını söyledi 

Mahkeme heyeti ,celseyi tatil ede
rek müzakereye çekildi. Sonra bt!k
ci ile kapıcı yüzleştirildi ve duru :ma, 
Mihriban ismindeki şahidin çağırıl -
ması için başka güne bırakıldı. 

G e c e Y a ·r ı s ı 
No. 70 

Madam Zaruyi, ka,larını çatmıştı: du: 
- Kat'iyyen yok ... Hem, ne mü- - Bir halanın sözünü dinlemek 

nasebet! neymiş, anladın mı, hanımcığım'? .... 
- Neden? Fofo .böylelikle ışini, yerini, ilen.:,ini 
- Fofo da benim milletimdenair, sağlamlıyor. 

bilmez miyim? - Çok doğru madamcığım. 
lclal, ihtiyar kadının ne demek - Açık saçık roller oldu mu; Fo· 

istediğini anlamıştı; hiç sesini çı- fo, dayanır: Halam, dünyada razı 
kJrmadı. Madam Zaruyi, bir an i<;in- olmaz ... Para alamıyorlar, değil mi? 
de, araya giren soğukluğu dağıtmak Fofo, kendisi için para istemez. Çin _ 
ister gibi acele acele: genelik olur hem ... Halası hastala _ 

Fofonun nır, doktor. ilaç parası ister... Hem, 
- Belki, günün birinde 

da gönlü olur, dedi. 
lclal, gülümsedi: 
- Belki, madamcığım, 11onra.? 
- Şimdi anladın mı? Fofo, Sun-

ullahr, tiyatroda, kendi mevkii için 
bir siper gibi kullanıyor. 

- öyle ise, günün birinde evlene
bilir. 

- Eğer tiyatroda kalmak isterse, 
ona bir şey diyemem. Birçok beyaz 
Ruslar vardı, eninde sonunda evlen-
diler. 

onun parasını, hiç geçiktirmeden 
heme!l bulur, verirler 

- Mükemmel... !yi düşünüş duğ
ru ... 

- Ne söylüyorsun, hanımım .. Ti
yatrodakiler, hepsi akıllı geçinirler. 
ıavallı Fofo, boynunu büker, durur. 
Halbuki, onların hepsini parmağı u
cunda oynatan odur. Sun'ullan Bey, 
Bilıll Bey, hele o sonradan ekleme 
aktör Mevh1t Bey, onlar, hep övü -
nür ,dururlar. 

İhtiyar kadın, sesini yavaşlatmış
tı: 

suçun işlendi~ini teyit ve tevsik e
dici delillerin vücuduyla kaimdir Za
bıtanın her ne kadar hiç bir tahkik 

yapmaksızın yalnız zabıt vara!m :ıiy-
le suçu tesbit ederek evrakı ollclu i

le beraber miiddeiumumiliğe verme-
si iktiza etmekteyse de talimatname
nin 16 ncı maddesinin son fıkrasında 

yazılı olduğu üzere zabıtanın z.1plı 

yaptığı sırada delil olarak göstel'ilen 
~!! hitlerin hadiseden malumatları o
lup olmadığını şifahen sorarak öğren
dikten sonra zapta isimlerini yazması 
lüzumlu bulunmaktadır.,, 

11- Mücerrit bir ihbarla zabıta la
kıbat yapmaz deniyor. lhbart yapa
nın delilleri de uydurması ve hazır-

!ela!, gülümsedi: 
- Evet, madamcığım .. Bunda ,1a 

haklısın .. Peki, madamcığım sana, 
')ir şey soracağım... Sen, burı.·arm 
iç yüzünü. nasıl oluyor da, bu katlar 
iyi biliyorsun?. 

Madam Zaruyi, genç kadının yüzü
ne, adeta acıyarak bakıyordu: 

- Ben, ne zamanın insanıyım, ha
nımcığım. 

Iclitl de, onu merakla süzüyordu: 
- Yoksa, senin de aktrisliğin var 

mı? 

Yaşlı kadın, gülümsedi: 
- Eh, biraz ... 
lclal, sıçramıştı; ellerini çırpıyor-

du: 
- Aman, ne diyorsun, madamcı -

ğım!.. 
lhtiyar kadına yaklaştı; kollarını 

onun boynuna attı: 
- Sahi mi? .. Ay bu, hoşuma git -

ti. 
Madam Zaruyi, şaşırmıştı: 
- Neden bu kadar hoşuna gitti, 

hanımım! 

Dargın gibi gülümsedi: 

ihtimal dahilinde olabilir. Şı-<.ayet

çinin suçu i~lcndlgi yeri söylemesi 
lazımdır. lki kişi böyle bir suçun ya

pıldığını söylemi~ olsa bile meşhut 

olması için işlendiği zaman orada ınev 
cut olanların umumunun görmesi ik
tiza edeceğinden suç mahallinr.~ hu
lunanların böyle bir hadiseden ma!U
nıatıarı olmadığını ve bir şey gormc
diklerini söyledikleri anda iddıa ve 
şikayetin artık bu kanunla tahkikine 
imkan kalmaz. Bu ~ikayet umumi 
hükümler dairesinde takip edılir ve 
filhakika tazyi edilerek yo.pıldığı 

arılaşrldığı lakdirde müşteki ıle ona 
bıJ suçunda yardım edenler kanunun 
tayin ettiği ceza ile cezalandttılır-
lar.,, 

~1 okşuyurdu: 
_ Darıldın mı, bana? .. 
Madam Zaruyi de onun çenesini 

okşadı: 
- Yok, hanımım, darılmadım ... 

Ama, neye bu kadar şaştın? ..... 
tela!, dudaklarını bilkmüştil: 
_ Bilmem! Sen, pek kendi halin -

de, uslu bir kadınsın da ... 
Madam Zaruyi, ciddileşmiş, dur -

gun durgun baktı; sesi, gücenik de
ğil, eski günlerin özleyişi ile dolu gi -
biydi: 

_ Böyle düşünmekte haklısın 
' hanımım. kabahat sende değil. Ctin 

kü, sen, tiyatro diye, dünyada ~e -
kadar mr zıvır, dalavere, hilebazlık, 
canbazlık varsa, hep onları gördün ... 
Tiyatroyu da, hep bunlar, sanıyor -
sun ... 

tclal, önüne bakıyordu: 
-Gücendin, Madamcığım. 

Ihtiyar kadrn, !evgi ile gülümse _ 

di: 
_ Hayır ... Sana, gücenmek elim-

den gelmez. 

- Ben aktris olamıyacak bir ka
dınım ... Ben, dünyaya ihtiyar ola.tak 
gelmedim. Ben de, herkes gibi gene;: 
oldum. 

_ Peki, sen, ne zaman aktristin.? 
_ Eski ... Çok gençken ... 
Iclal, soruyor, fakat meraktan tit 

riyordu. Madam Zaruyi gözlerini kıs 
mıştı; !clale değil, arkada bıraktığı 
günlere bakıyordu sanki: Iclal, ihtiyar kadının. ne demek 

istediğini anlamamıştı; fakat merak 
edip te sormadı: 

- Onların ic;inde, Fofo kadar işi
ni bilen, tek kişi vardır. 

lclalin kolları düşmüştü, onu gü -
cendirmiş olmaktan korktu: 

- Pardon ... Ben, o fikirle söyle -
memiştim. 

- Çok gençtim ... Aktrislik der -
sem, öyle yıllarca oynadım, sanma ... 

Sesi, derinlerden geliyordu: 
- Birkaç kere sahneye çıktım ... • İhtiyar kadının, buruşuk yanakları 

Kim. ? - . 
- Suat Bey ... , 

- Evet, madamcığım. 
Madam Zaruyi, artık gülmüyor -

Nejat Kent, tüccardan Ali Sahir ve 
Antalya Nakliyat Şirketi memurla
rından Tıı.rığın anneleri Bayan Refi. 
ka tutulduğu hastaltktan kurtulamı
yarak evvelki gece rahmeti rahma· 
na kavuşmuştur . 

Merhumenin cenazesi dün sabah 
Maçkada Modern apartımanından 

kaldırılarak Beşiktaş tarikiyle ve 
Şirketi Hayriye vapuru ile Üsküdara 
nakledilmiş ve or~da namazı eda e
dildikten sonra ailesi makberesine 
defnolunmuştur. Cenaze merasimin
de şehrimizin ticari ve mali müesse • 
seleri erkanı, bir çok tanınmış zevat 
hazır bulunmuştur. Merhumeye mağ
firet diler, kederli ailesinin teessür
lerine iştirak eyleriz . 

Anam, babam, bilmezler ... 
lclal, tekrar yerind~n sıc;ramıştı: 
- Demek, onlardan gizli ha.! 
- Elbet, gizli ... Anam, be.bam, be 

nim tiyatrocu olduğumu istemezler
di. Tiyatroculuğu hor görmezlerdi. 
Yalnız, istemezlerdi, işte .. Onların da 
bir düşündükleri vardı. Daha doğru
su, beni, küçükten rahmetli Mösyö 
Dikrana nişanlamış gibiydiler. Ko -
camın ailesi, çok mutaassıptı. Tiyat
roculuğu, onlar, hoş görmezlerdi. A
ma, bizim akrabamızdan, rNırnet ol
sun canına, Minakyan'ın Osmanlı 
dram kumpanyasında çilışlnlar var
dı. Ben, ara sıra onları görmeye gi
derdim. Senin, tiyatro merakını gö
rüyorum da ayıplamıyorum ... 

ıcıaı, güldü: 
- Çünkü, senin de bafından geç

miş! 

- Evet.. Halden bilirim de o:ı~n 
için ... Gel gelelim, Minakyanın kum
panyasr, bir aile gibiydi. Oyle aykırı 
ahlaksızlıklar olmazdı. Böyle iken, 
yine söz olurdu. 

!clal, sabırsızlanmıştı: 
- Peki, sen, nasıl aktris oldun? 
thtiyar kadın, kurnaz kurnaz gü-

lilyordu: 
- O zamanlar, islam kadınlan. 

sahneye çıkmayı bıraktı, tivııtrn -. . -
yu kafes arkasında seyrediyorlardı. 
Erkeklerden bile islam aktör. tek 
tüktü ... Rahmetli Fehim Efendi, el-
de bir ... O ok bü ilk bir vodvil ar-

TURK ANONIM ŞffiKETlNDEN 
Kadromuzda münhal yer bu

ltwıma.dığından memuriyet ıçın 

müracaat edilmemesi ilan olu
nur. . 

- ... --- - -- _, 
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tisti idi... Hakikaten komediyendi... 
Ondan başka islam erkekleri de var
dı ama, kulak asma... Son zamanlar 
da: amca. Saf der de, Minakyanda sah 
neye çıkmıştı. 

!clll, Şaşıp kalmıştı: 

- Amca Saf der, Minakyan zama· 
omdan kalma mıdır? 

Madam Zaruyi, ba.$ını salladı: 
- O da, ne zamanın adamıdıı· T 
Sinsi bir gülü~le: 
- Yalnız, beni tanıyamadı, dedi. 

- Kim Amca Safder mi? 
- Evet ... Herkesi tanır ... Nasılsa, 

bende yanıldı ... 
- Ama, sen, çok durmamışsın ki.. 
- Kolislerde çok durdum... Yal • 

nız, çok değiştim. 
lclal, bir ,ey söylemiyordu; M:ı • 

dam Zaruyi, içini çekti: 
- Ben, gençliğim.de, çok güzeldim. 

Rahmetli Madam J\.znif, beni çok kıs 
kanırdı. Madam .Azllif, M:inaky .mm 
geliniydi. O da, çok endamlı, giizel 
karıydı. 

- Sen, sahn~ye nasıl çıkmıştın? 
- Sırasile diyeceğim... Minak • 

yan, ikide birde Holasyanla arası bo
zulur, ayrılırlardı. Yine bir kış Uze
ri, Osmanlı dram kumpanyası, ikiye 
ayrılmıştı. Aktristen yana, çok sr • 
kıntı çekilirdi. O zamanki piyesler -
de, şimdikiler gibi bir buçuk ilti per
de, üç perde değildi; en kısası d•rt 
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Dil Bilmiyen 
çal ıtınaktır. 

ı Günün-Meseleler~ 
Çocuk mahkemesi lazım 
İhtiyaç uzu\' do~urur . 

B'ız shıulive kadar ihtiyaç du) ma
~ • teri kur-

clı;;..mı7. i~in çocuk mahke~e. lı 
h' bb.. tı ed"k takat u mM'a teşe us e n ı . . . 

• .. .. rtıvor ve bızı 
ihtiyaç gunden gune a • . 

.. bl d ha r,oeuk mahkemc-
hergun raz a "' . 

. l k kta ısttcalt'I se,·kedıyor. 
ıenn ·urma 

.. ın~hut su!:lar mahke-Geç.en gun • . _ 
. 

14 
..... ınd• hır kı7. çocugu 

mesıne ~~ uk b" f b 'k 
t
. i 1 r su çoc ır a rı a-J?:e ır ,·or a • _ 

d çaİı n·or. Jlaftada ka.zandıgt pa-r: dört İıradır. Bununla da fakir .~·e 
hasta annesini g~indiriyor. Bir ~~· 
arkada.,ıannm tinde bir mızık~ ızo: 
rü ·or. Canı çekiyor. Çocuk degıl mı 
ya~ 0 da arkadaştan gibi mıı:ıka _ca.
İarak ef;lenmek ihti~ aL'ını duyu~~~· 
Fakat mızıka alacak parası yok. 'Nı
ha~·et bir gün üst 'katta oturan kom
şusunun lrnndura1anm aşın)'Or ':e 
bunla:n satarak aldığı elli kuru~la ~>1r 
nuzıka satınalıyor. ,.4rtık sevmeme 

k F k t kom"usu kundnra-
hudut yo . a a " . 

·-• dıP-ııu farkedınce kızı 
lannın ç.u.aın ~-

mahkemeve ,·eriyor. -
Hakim .insaflı bir adamdır. .Kıza 

Ç
.. kil kız 88bahtanherı ad-

acıyor. un .. , d'"k ... • 'd 1 nnda goz) a.'jı o mm;-
lıye kon or 8 • ı 

'

, h" kimin huzurumla bo~ı a
tilr. e a _

1 
ktan sorulan suallere <'e-

rak ag ama . 
. mh·ecek bir lıahledır. Fakat 

\'1'P ,ere . d \' 
hakimin elinde hir kanun ,·~r ır. e 

b 
kanun lu1.a altı ay hapı" cezası 

u H"ki k verilmesini e.ınrPıli;rnr. a m ·ı -
z.ın yaşına balrnrak hu L'ezayı üç aya 
indiriyor, sonra da tecil ediyor. 

:Ediyor ama, hu çoL'uk hapse de 
düşebilirdi. Hir df'/a hapse dtiş~ik
ten sonra da artık kurtulmasma mı-

klin yoktu. ' 
...xhn bilir bunun gibi fakrü za.nır:e -

tin scvkilc kaç çocuk işledikle-ri ma
sum bir günahtan dolayı bir daha 
bayata dönmemek üure uçuruma a-

tılmışlardır. • 
Jla.lbuki bir ~uk mahkemesı ol-

Aksi Adam 
B ir gün bir telef on ... 

Habeş sefiri çaya ça 
ğırıyordu. 
Habeş sefirini Ankara-

da bir. iki defa ayak üstün 
de görmüştüm. Fakat ya
kından tanımıyordum. Ça 
ya çağırmasına şu mana -
yı verdim: Sönen vatanı 
hakkında yanık. acıklı şey 
Ier söyliyecek. Ben de ya
zacağım ... 
Habeş sefaretinde iki gazete-

ci ile karşılaştım. Biri Supri Nu
ri lleri ... Şimdi hukuk hocalığı edi
yor, fakat öyle gördüm ki gaze· 
tecilik hasreti hala gizliden gizl!
ye yüreğini dağlıyor. Diğeri e\•vel
ce tanımadığım yeni bir gazeteci.. 
Ye~i senedir Türk ~atanını_ haric~ 
tanıtmak için kendı parasile (An
nales de Turquie) isimli fransrz
ca bir aylık mecmua çıkaran aslı 
Rum, bir Türk va.tand~: Bay 
Lanı::az ..• 

.. lk fırsatta sefire sordum: 
1 Neşredilmesini istediği söz

ler mi var? Mahzun mahzun ba
şını salladı: 

- Benim için söyliyecek ne o-
la bilir? 

Gayet mantıklı, berrak kafa51l.:! 
acı hakikati olduğu gibi görüyor
du. J<~vet, kendısı ~ın scıylenecek 

ne kalmıştı? 
Yazı meselesi bulunmadıihna 

göre kendi kendime bu davete se
bep aradım. 

Biraz sonra. Bay Langas ile ö
teden beriden konuşurken bu se
bebi öğrendim: Davetin arkasın

da meçhul dostum Cemaneh var
dı. 

HABEŞ CEMANEH'E 
lSTANBUL SATlCı

LARI EV v ELA K Z
MJŞ, SONRA ONU 
EVLAl EDıNMlçLER • 

mışlar. Ya\·aş yavaş hepsinin ay
ranları kabarmış. Başbaşa ver
mişler, dil bilmiyen aksi adamı ilk 
fırsatta beraberce dövmiye, inti
kam almıya karar vermişler. 

Biraz sonra aralarına bir arka
daş karışmış: Harplere gitmiş, 

dünyayı tanımış bir hemşeri... Dil 
bilmiyen aksi adamı el birliğile 

döveceklerini ona da anlatmışlar, 
bu hcmşeri heyecanla yerinden 
fırlamış: 

- Bre hemşeriler, ne yapıyor
sun uz demiş. Dil bilmez aksi n
dam dediğiniz zavallı bir Haheşli
dir. Memleketi elden gitmiştir. 

Vatansız kalmıştır. Siz vatansız

lık nedir, bilir misiniz? Ben müta
rekede 1.stanbulda neferlik C'•tim. 
bilirim. Vatansız kalmış, aramıza 
sığınmış, kimsesiz bir za vallıvı 
dövmek Türk şanına yakışır m;? 
Bu adam usul bilmiyor, yabancı 
yerlerdcıı geliyor. Bize düşen şey, 
onun her şeyini hoş görmek. yara
lı gö:llünü almaktır. Yoksa riöv
mek değil... 

Bu sözler bütün saf Türk kalp
lerini harekete g~tirmiş. Bazı guz
Jerdc yaşlar belirmiş. Vatanını kay 

• beden zavallı garip adamı o sanı
ycde bütün civar dükkancıları hem 
affetmişler, hem de evlat cdinmıe
lcr ..• 

Cemaneh bir müddettir orta
lıkta bir düşmanlık havası 

seziyormuş. Kendi telakkisince 
binlerce senedenberi kurulu bir 
usulü tatbikten başka bir şey ~rap
madığı için bu düşmanlı~ın sebe-

Dostum C emanclı 
Tavukla beraber ayni salça içinde 
hazırlop yumurtalar da pişirilmiş
ti. Böylece yemeğin manzarasın
da da bir fevkalfldelik vardı. Ha
beş yemeği ile beraber önümfü:e 
birer kocaman tabak yoğurt ko

nuldu. 
Ilk lokmayı ağzıma alınca yo-

ğurdun mannsını anladım ''e ka
şığa sarıldım. Hah şlcrin cidden\ 
lezzetli yemeği, her geçtiği yerdt! 
vara. gibi bir iz bırakıyor, gci?:lcr 
yaşarıyor, bir saniye için yıldız
lar sayılıyor. 

I<"akat bundan sonra lokmnlnr
da daha az yıldız sayıyorsunuz ve 
yemeğin ze,·kinc vurıyol'sunuı. 

Dustum Cemaneh san'atindcn 
emin bir artist tavrile arasıra ba
şını uzatıyor. Beyaz dişli tebcssti
mile kendini ve dostluğunu natır
latıyordu. 

Yalnız yemeği Hııbcş usulile ye
miyorduk. Bu usule göre tabag-t, 
çatalı bir tarafa atmak, bir nevi 
pide ekmeğinin ynrdımile ycmc>ği 
elle yemek lazımdı. 

Y "mcl<ten sonra bir, iki saat 
Habes menılekl'tinde vaşa

dık. işte herkesin karısının, hem-

şiresinin keneli lile dokudu~u. 
kenarı işlemeli ihramlar, ışte ta
kım tnkım resimler. beyaz ôrtu
ler, çıplak ayaklı, vakur tavn·.ı 

erkekler. muntazam yüzlü, gUzeı 
'üc lu kadınlar ... 

Bir şey öğrendim: Eğer H beş 
takvimi değişmezse Habeşe çok 
ı.eyyah gidecek... Zaman bilmem 
hangi usulle hesap edildiği içın 
Habeşistan bu sene 1928 senes!n
dedir. Dünyanın başka kısımla -
rından sekiz sene geridedir. Habe
şistana giden bir adam, kendi doğ
duğu tal'ih sabıt olduğuna .göre 
19::!8 senesini dııyunca kendini se
kiz sene gençleşmiş addedf!c~k. 
Hele bayanlar için bu sekiz Eıene· 
lik gcnçlesmcnin kevfi. Hnbes se
yahntinin zahmetlerini unuttura
bilir ... 

imdi böyle latife ediyorum a
ma, geçen akşam Habeş Scfaretin
d«:>n ayrılırken. hiç te latife ede
cek halde değildim. Dostum Ce
mnnch'in ve vakur yüzliı, n:ızik 

efendisinin gizli teessUrUnü, h"'r 
ikisindeki ümitsizlik acısını duyu
yordum. sönen vatanlarına aıt ke
derlerini de tamamile anlıyordum. 

A· E. Y. 
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Şeyhülmatbuat 
Mustafa Reşit 
Mustafa R it öldil; eyhülmatbu

at öldü. Ye\ llİ gazetelerde hizmet 
ec.len, katiplik eden, yazı işleri mü
dürlüğü yaı>aıılanlan en eskisi 1'1us
tafa ~itti. DiJ arbekirli, matbaa 
el makineleri çe\ irlcisi, \'akit gaze
tesi miies!öis 'e ahibi imtiyazı atu
fetlü ( ! ) ahin oğlu Piliıı Efendi . 
Hazretlerinin ( !) lıi:ı •etine, ağlebi 
ihtimal J29:i te dahil oldu; 'btr~ok 
-.c>neler \'akit gazetesi )'azı i. lerl mü-

tförlii~iinü ) aııtı. 
o zaman \'akit gazetesinin mat-

haa , azılıane \ e idarehane .. i Bahı
fıli '<'~ddesinde, At•ımusluk sokağına 
sapan yolun sol tarafındaki ki>s<' b 
şında idi ki, sonraları ' anh Arn~el 
kütiiı,hanesi \'e lbraritm Hilmi kü -

tüphanesi oldu. 
\'akit gazetesi rpı-hane"i sonra-

ları gene Uabıfıli c ~inde .ıyni 
binaya muttasıl Na\tlçli Omer Dcn-

inin binasına nakletti ve birçok se
neler o binada de,·a.nı etti. Malınıki-
7.nde Cafer ney, Kemal rasa:ıade Sa
it Re~· bu binada \'akit gazetesi ser
muharrirli~ni yaJltılar. binanın 
son mathaa.cw Tanin matba sı ol
muştur. Tanini te ı eden Şerh Mus
sini i'~ani (Hüseyin Kazım Bey mer
hum), c>tlip \".e şair Tt•\ fik Fikret, 
lliiscyhı C'nhit Yalçın, hep bu bina
da çalıştılar. l\leşnıtlJ et a.sk \'e ga)'
~tini terennünı \'e ili ettiler. 

Mustara Reşit, Vakit gazet~I ba., 
~·a7.ıcılı~ını yaparken bir gün arenç 
bir eteneli idarehaneye müracaat 
etti: 

. " Ben Bağdatta "Zura" gazete-
sı muharriri iıliın. mr meseleden 
\'elinimetiın \ 'e efeııcliın ~litat Pa a. 
Hazretlerine danldım. Bağdadı ttr
kcdip lstanhula gehllm. ı .. tanbulda 
~1\7.f'felerde (.'alısmnk isterim" dr.df. 

Mustafa Hesit, Hağdadın ~litat 
l'a a ictn resi nele tesis t-ft iği ,.e mun
tnzaına ıı neşreyli~ <'geldljti "Zura" 
;:azctesiıı 1 nıe~lek foahı takip <'tmış, 
"Ahmet l\litat" imzalı, makaJPlcrin 
heJl ini olrnnıushı. l\lu tara &sit . , 
sandalyesıncl~n fırla<lı. Genç zh n.ret-
~,.ı~ e doı'{nı ;rıiriiJ iip f'Jini sıkt~ \'e 
yan minılerine oturl tu. 

Mustafa Re it ile rr.-n•• Zu 
t • 

1 
... " .. rn nnı-

ıarrı r Ahmet Mit.at }<"fc dl d .,, n nhal 
anla-:tılar. l\lustafa Uesit Ah . 

~ · • met :\lı-
ta t Jı,fcndi~ i "\'akit" ııe,·eti t h . 1 . • a rır -
Y~ ı~e .kahul etti. Bundan onradır 

aaydı, c;ocuklann hu .. usi. \'aziyetleri
nl nll.7.an dikkate alan hır.kanun bu
lunsaydı, biitün bu çoL'uklar kurta:-ı
lahili;, memlekete faydalı uzu,·lar o
larak e\·lerlne Jadt'I edilebllirdi. . . 

1,.10 ""cuk mahkemelennı 
Onttn ~ " Adi' \' •- k :ıamanı gelmi~tır. ıye e-

Ccmaneh Habeş sefirinin ahçt
sıdır, fakat eski zamanlara mah
sus bir bağlılıkla ef cndisi için ca
nını veren bir ahçı ... Ayni zaman
da lstanbuldaki yegane Habeş te
baasıdır. Efendi ve uşak, yıldızı 

sönmilş vatanlarını beraberce dti
şUnUr, hatırlarlar. Cemaneh Is
tanbul sokaklannda dolaşır, Mı

sır çarşısına kadar gider. Çok ba
haratlı Ha.beş yemekleri için tUrlü 
türlü malzeme toplar. Sonra efen· 
disi için memleket yemekleri pi
şirir, kendi kudretince bu suretle 
sefirinin yaralarını biraz sarar. 

bini anlamıyormuş. 

1

_ 
Bir gün çarşıya çıkınca bir de 

ne görsün? Bir gün içinde bir si· 
hirbaz oralardan geçmiş gibi, ha
va değişmiş. Düşmanlıktan eser 
yok. Herkes dost ... Bu iptidai a
damın ruhu derhal ısınmış, at.ra
fındaki yabancılarla kaynaşnıış ... 

kı, !!\ahın oğlu Filiı> ~~fendiye ''&'livet 
a~1:eclilcli. iste, Ahmet t'\lltat Eff'~dl
'.ı'.~ lstaııhul matbuat alemie ginne 1 
·o~·le olmustur. 

~umıa k 
kl

ll . bu ihtiyaca ee,·ap verc<'e 
nın • k rmava te-

müetl'~ , • ., kanunlan u . 
.._ . bir zaruret olınu~tur. 

f6bbils eliluesı 

• • • 
Mektep kitapları pah~lı . 

:Ekmekte "'e gıda mad~~ler~nde ~h
tikarla mektt"p kitaplan uzerınde ih
tikar araıııında fark yoktur. 

Biri fakir halkın midesinden, . v_e 
91hhatinden, diğeri kafasından ı:.tı
fadeye kalkmaktır. 

Birinde nuıl beJf'ı()iye narh koy-

mıya , . ., ihtrkann önüne g_~miy~ ~a
bşırsa. diğerinde de hükumet ıstıs
ıııara mii~t'I edemez. 

)lektep kitaplannın fiyatlan li7.c
rtnde yaptıı:nnn: tetkik gösterisor 
ki pe,·ıet Matbaasının kar anunak-

, bastığı kitaplarla, ticaret ma.k-
=~e hususi mUesseseler tarafından 
ııeenıdlleıı mektep kitaplan :ırasın -
d gerek tabı, gerek nefaset, gerek 
11.a t lttharilt': doldufülması gü<; hir 
ıı~'a ''k" t" 10 k u. unrm \'ardır. Hu ume ın u-

ç sattığı kitabı, kitapçı daha fe
ruPh. baskı ile elli kuruşa satabil
na ır dı ,,.. k" 
meJdedir. Kitapçı haklı r. :-. un u 

kir etmek ihtiyacındadır. 't b' • 
tadaki farkı doğuran amı , ırı-

A ce. ··tekinin hizmet için çah5-
nln kar, o 

DJ8Afdl1'. t' H Türkiye fakir bir memleket ır. e-
lfl ilk, ~rta tahsil ça.ğmda. bulunan 
f:Ocuklann !;()ğtı mektep kitaplannr 

1 
·acaık ,.aziytJtedir. Bu sebep· 

:e S:lt.ep kitaplarını bir ~icaret \'a
larak bırakmak, bılhassa bu 

ıntası o . d -·ıd· 
memlekette, kat'iyyen caız e~ı 1~ 

Diln matbaamrza Ukmekteple n 
'--i i sınıfı '•in Devlet Matbaası 
~ne "!>- "h k'~ft 
tarafından ı;ıkanla.n bir tan ·ıı..a-
bl gönderdiler. Bu kitabın ba!llkısı 
nefis, tedidl nefis, kağıdı temiz. F~ı
la olara.k arkasında üç renkli dort 
büyük haritası \-ar. Uzerindeki fi~·a
tr SO kunı~. }Jminim ki bu kitabı ki
tawılar en•61& basamazlar, ba.o;"alar 

Cemaneh civar halkının ya
bancısı değildir. Canlı şah

siyeti ile zaten yabancı kalamaz. 
Kendisine bir lakap takılmıştır: 
Dil bilmiyen aksi adam, .. 

Cemaneh lstanbula ilk geldiği 

zaman hiç sıkılganlık duymamış
tır. Bu kocaman şehirde, bu ya
bancı insanlar arasında pervasız-
ca dolaşmıştır. Kendi memleke
tinde alıştığı usullerden de hiç fe
dakarlık etmiye razı olmamıştır. 
.Mesela bir dükkandan elma al· 
mak lazımgelince dükkancı ile işa
retle anlaşır. Kararlaşan parayı 

verir. elmayı alırdı. Sonra kağıt
tan bir nümunelik elma alır, ısı
rır, çürük, kurtlu, fena bulursa 
bütün elmaları birer birer ısırarak 
dükkancının kafasına yağdırırdı. 

Kendisince bu suretle hakkı ye
rine getirmiş, iyi mal satmıyan 
dükkancıya karşı kendi memleke
tinin usulünü, kanununu tatbik 
etmiş olurdu. 

C ıvar satıcılan Habeş ceıa 

usullerinin keyfine varama· 

bile bu fiyata \'eremezler. 
Bu itibarla de\'letin mektep kitap

lannı hususi ellerden alarak kendi
sinin hazırlama.'tı ve kendisinin bas
ması arhk itiraz götünnlyen bir za
ruret olmustur. 

O günden sonra Ccmaneh yeni 
ahbapları arasında türkçe öğrcn
miye başlamış. Konu komşu harf
leri tanımasına yardım etmişler. 
Biraz harfleri sökünce dünyadcı. 
neler olduğunu anlamak, uzak, 
sönük vatandan haberler almak 
ihtiyacını duymuş. Her nasılsa ga
zete diye T AN'ı seçmiş. 

Cemaneh her sabah T AN'ı eli
ne alır, serlevhalardan resimler
den kendince manalar' çıkararak 
dünyanın esrarlı gidişlerini kavra
mıya çalışır. Bulduğu ipuçlarını 

efendisine de anlatırmış. 
Böylece etrafındaki dostluk hal

kasına TAN'cıları da karıştrımrş. 
Çay daveti bundan ileri geliyor-
muş. 

Bir. <:ay masasının etrnfında 
iken apartımanın kapısı açıldı. 

Elinde, koltuğunda türlü türlü 
sebze ve meyvalarla C.emn
neh görundü. D1şardaki Tiirk 
dostları kendisine her şeyin iyisi
ni, temizini vermişlerdi. 

Cemaneh biraz sıkılgan adamdı. 
Evveli. kaçmak istedi. Sonra si -
yah çerçeve içindeki beyaz dişle
rile sırıttı. Zeki gözleri parladı. 
O saniyede şahsen de ahbap ol -
muşluk. Bir resmi üstüne habeş
çe imzasını attı, resmini verdi. 

Bir iki gün sonra bir akşam ye
meği daveti... Dostum Cemaneh 
bize Habeş yemeklerini tanıtmak 
istemi~ti. 

Ba., yemek salçalı bir tavuktu. 
Bu salçayı Habeş usulüne yaklaş
tırmak için, Jstanbulun en acı 

kırmızı biberini bulmuş, almıştı. 

Dahili Ticaret Eşyası ve İzmit Gümrük İdaresi 
Adres ve imzasının mahfuz tutul- ı dahilinde manifesto muamelesi va

masını istiyen bir kariimiz yazıyor: pdmış boşaltılmasına başlanmış ·b. 
"İzmit, İstanbul ve Anadolu ara- ' ır mnvna veya motörün boşaltma i~i~i 

snda, günden güne mühim inkişaf- ,. 
lar gösteren bir transit nakliyatı is- mesai saati bittiği iddiasile tatil et-
kelcsidir. Merkezleri lstanbulda bu- tirerek, tahliyeye devam için mesai 
lunan birçok nakliyat işleriyle a.m- ücreti istemclc, mezkur talimatname 
barlar bütün nakliyatlannr lzmit ~'O- ahkamına muhaliftir. 
lile yaparlar .. ve bu hemen münhası- Gümrük kaleminin açık kalmasın-
ran dahili ticaret eşyası üzerinedir. d d a evamı icap ettirecek bir sebep 
Bahsedeceğim derdin baş gösterdıği 
esas da buradadır. mevcut olmıyan bu kabil vaziyctler-

Marmara limanları arasında rak- de mesai ücreti istemeyi itiyat cdi
ledilen dahili ticaret eşyası ıçin Mn.r- nen İzmit Gümrük İdaresinin bu 
mara Havzası Talimatnamesi adiyle tarzı hareketini hatalı add-::Wğinıiz 

6 - 7 yıl önce bir yeni gümrük u!mlü için bu işi gazetenize yazmayı lüzum
konmuştur. Bu talimatnamenın bü- 1u gördüm. Eğer talimatnamenin 
tün es8.Sı, dahili ticaret eşy:u;mın 
nakil, tahmil ve tahliye işlerinin en ~asdetiği manayı yanlış anlamış 
milmkün sür'at dahilinde yapılması- ısem, Istanbu! gümrükleri, dahili 

dır. ticaret eşyası için hiçbir ücreti me-
Talimatnnmc, yükleme \'e bo:;;alt- sai mutalebesinde bulunmıyarak ev

ma işlerini Muhafaza Teşkilatının katı muayyene haricinde dahi tahli
nezareti altına bırakmak surelile ye işinin durmasına ne suretle cevaz 
bUtUn mahzurları ortadan kaldır- veriliyor, diye düşünüyorum.,, 

mıştır. Bu işler Muhafaza Teşkilatı- • nın eline geçtikten sonra bir çok 
gümrük memurlarnm hala, ithalat Museviler ve papaz mektepleri 
eşyasına ait eski kanunları ve nizam- "Avram,, imzasile aldığımız bir 
larr elde tutarak. muhafaza memur- mektupta, bir Musevi kızının tanas
larının nezareti altnda yaprlması la- sur ettirilmesi hadisesinden bahscdi-
zım gelen ytikleme - boşaltma ışleri 
için mesai Ucreti almakta olanları lerek deniliyor ki: 

~litat J<Jfondi hundan sonra Eb t , " US• 
. uu caddesinde "Kırkambar" mat ... 
•Jaasını a"tı ''T ·· "' . ercuınanıhakikat',. 
~azetesini tesis ederek bütü d .. 
llamidice idare , .e idame e .. ·."ed·· e~n 
ı J ı,ru~ 
erce eser neşrederek okwna ze;kini 
n.şılamıya ~·ah§h. 

l\lustnfa RPsit Etlirnel'ıd·ır oı·· • · • . un-
<'ıye kadıır bittabi ŞeJ·hülmatbuat 
olmak hakkını muhafaza etmlstl 
Fak t · · · . ~ r. a ışın garıhı orasıdır ki, Şeyhiil-
n~atlnıat olduğunu hayatımla kf'ndi 
b~lmecli) hi~hir giin ondan hahsetme
d_ı. ~hıstafa Reşidin ha~·atı hususl~·e _ 
sıne gf'Jince: Onu şairi azam Abdiıl
hak l_Iamit Be~ i'n gayrimatbu bir 
Amerıka mektubunda sarfettj..:.·. 
"L' ,.,ı. amour r.t la l>eaute" cııu·· .. sun \•e 
aşk) tabiri i1.ah eder. 

Mustafa Ueşit ,gazeteemın hrrakıp 
maarif nezareti mektubi kaı-· ...... ~ ~-
ra~ olduğu günden itibaren mi 1 •1 "' .. ze gt -
zel edebi kitJLplar yazmı,·a 1 1 d .• >a~ a ı . 
Herbiri bir kitabe olnu••n IA k t ·' .. ayı atlı 
kıt'alarla şarkılar nazmett• 8 . 
kıl h 

l. u şar-
an "il 7.amanenin m 'k' 

ri bestelediler. Güftel u~.• ·ısc~enle
er guzel, beste

ler onclan daha gÜ7.eld' 
Muharip Osman 1-. 

1 
• 

.. N' A ~ asa kızı w~ Mli-
nur ıgarm anası . " ~ 
derdi ki: aıre l'iıgar ilanım 

"- A cananı 1 Reşit b .. ' lu aptal Mu~tafa 
' u guzeı kıt'alan bu ,..·· 1 

arkıları nası] 1 ' .,u:ıe 
anm." o up ta yazar'!! a-

Mustafa Reşit sohbett . 
h k.k e, cemı~ette 

a ı aten "aptal'" d il .• • • ı. u usı hava-
tında aptallığı bariz olan bir ad • 
·· anun 
ıır \'e edep hayatında Mustafa R 

şit ka.da ' e-
. r muvaffak olması gorüımü-

bır şey olmasa gerek... ~ 

Umum Müdürlüğün dikkat gözüne "Ben kabahati kendi ailelerimizde 
çarpmış; 11/1/ 936 tarihli genel yazı bulurum. BugUn binlerce kızımız Hi
ile, bu gibi hallerin vukuuna mey- ristiyan papas mekteplerine gönde::-i
dan verilmemesi tavsiye olunmuştur. liyor. Buna hiç lüzum yoktur. Türki
Muamelatı Rüsumiye hakkındaki ta-
limatname, mesai ücreti mulalcbe- ye Cümhuriyetinin laik mektepleri, 
sini, muayyen vakitler haricinde bir liseleri vardır. Mademki kızlartmızı 
gümrük ambarının veya kaleminin okutmak istiyoruz. Bizde mektep kıt
açılmasına lüzum gösteren muame- lığı mı var? Kızlarımızı Hirlstivan 
lelere hasretmiştir. Mesai saatleri papaz mekteı)terinc göndcrmiyelim.,, 

Ahmet Mit at Efendi hA a· 
tafa R ..... d. - a ısesl !Uus
" ~ 1 uı agundan i'5itilmiştir. 

Aptal Mustafa Re.<.;it" h'k~ . 
• • A ı a)·~lnı de 

~~re .ı.: i~ar Hanım merhum b 
uleyman Nazife, Faik Aliye, ~:~: 

dullah Ce\'dete söyler, <lunırdu. 
Abdurrahman Adil EREN 
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Küme ihtilatı haber verdiğimiz 
gibi tamamen halledildi 
Milli 
küme 
yapıldı 

lstanbul Ligi ilk 
devre eskisi gibi 

kalıyor 
lıtanbul Mmtakaıı Baş

kanlığı ile Futbol Ajanlığı 
araımda küme teıkili yü -
zünden çıkan noktai nazar 
ihtilafı dünkü nüıhamızm 
ilk aayf aamda bildirdiğimız 
şekle tamamen uygun ola
rak halledilmiıtir. 

Milli kümede birincilik •ıe ikincilik mevkilerini almalcrrı çok 
muhtemel görülen Galaıasara.vla F enerbah!lenin geçen 11eneki liı 

maçlarından bir fotoğraf 

editm1ştir. Bu küm"ye ts•an'·u'dan ,----
dört ve Ankara ve bmirden ik şer F d b f d 
klüp iştirak edecektir • u o e 

Kümeye seç·m: Ankara\'~ İzmirde 

bütün klüplerln lı;tlrakiylf' yapdmak- M 
1
•11,..1 

K u·· m e 
ta olan lig maçlannın birinci devresi 

B R 1 

R.V 
D.10.8 
A.D 

• 4.3 

• • A.4.3 
+ 4.3 ·o ·--• W E . A.D.10 

+ + V.9.7 
.._ S + R 

• 2 
• 4.3.2 
• R.5.2 
+ 

Koz pik. (S) oynar ve yalnız bir 
leve verir. 

• Bu meselenin halli 18 Pazar sa
yımızda çıkacaktır. 
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6.5 
6.5 
g 

6.5 

çılıan muelenin '9alli 

• • • 
+ 

• 8.4.3 
• 8.4 

• + V.8 

[w ~ El 

• • 3 

• 10.7.3. 
+ 3.2 

. 10.9.2 

. 7 .--+9.7.4 

Koz karo. El yerde kalmı,tır. (S) 

bütün leveleri y7ar. 

Leveler: 
1 - (i) yerden pik (8) !isini oy-

nar .. (E) büyütmeye mecburdur, 
(S) koz (2) lisi ile keser. 

2 - ($) koz (10) lusunu oynar, 
(N) trefl (8J lisi, (ij:) trefl 4 lüaü. 

3 - (S) koz (7) Iisim oynar. (W) 

trefl ( 5) liaini atar (pik ( 6 l hsını 

Okuyucularnnıza ıunu hatır•ata
hm ki, İstanbul ve bütün Türk"ye 
Apor etkin umumiyesinl ~k yakm
dan alakadar eden malô.m lhtilif ın 
nasıl netieelendirllettğinl dün ya·nız 
.. TAN" haber ve.rmittir. 

Spor lstihbaratmuzın, 8porcu'an 
meraktan kurtarmak üzere bu meM
Je üzerinde çok uyanık bulunarak 
pek gizil tutulan hal jlekl°nl eVVPı.iıen 
bildirmek muvaffakıyetl, me etenin 
ehem yeti itibarlıte ,bo,Jıada tekrar-

neticesinde derece alac k k üpler a. 
rasmdan hl inci \'e ikinciler milli kü
meye seçile<"ektir. 

İstanbul futbol ~lan etrafmda ~-~~~amıya mecburdur.) (N) kör (4J 
~ıkan keşmekeş hh; beklenmedik bir usu ve (E) kör (7) 1.Uıi. 
netice ,·erdi. O keşmekeş nekadar te- 4 - ($) kör (3) lUaünU oynar, 

İstanhu"da ~eçen senı- birinci kü . 
meyi teşkil eden 12 klüp ara!llında ay 
ni zamanda il~ ma~ı mahi,· tinde ol
mak üzere bir devreli muınbakn lar 
''apılarak derece a•aeak haşhn c'ört 
klüp mll'i küme) e aynla,.aktlr. İ tan
bal- Qdncl IQl..,_lal tetk11 .._ lZ 
tmtp ad'filtnn!a"fılt df!, ~n hg maçı-

essüfe şayan ise bekJenmiyen bu ne- (N) (8) li ile alır. Bu elde: 
tke de okadar sevinecek blrşeydir. a) (E) tren atarsa (Nl tren 
Eğer öğrendiğimiz doğru ise futbol- (V) sini oynar ve (S) nin c:t Jiı:;i 
de mi li küme denilen ve bundan üç sağlanır. lama değer zanıntlQz. 

Federasyon tarafaiian gazetelere 
gönderilen aşağıdaki tebliğ olaınun -
ca latanbul mmtakuı bqkanltA'ı ile 
futbOl ajanlığı arasında çıkan ihtila
fın nasıl neticelendiği açıkça belli ol
maktadır. 

dört sene en·el hepimizin iMrarla tat- b) (El bir pik atarsa (Nl trt"fı 
blldnl t.~ .,_..bir ıüıtü ta- (V) ıi ile alarak plkini eailatır. 

lentn ..... '4N) de pik 

nı yapacaklardır. 
lünün bundan sonra tatbiki kabul e- (3) ve (4) lüsünün bulunması ve ikı 

Şunu da kaydedelim ki. bu ihtila
fın çıkması bir yandan futbol için ha
yırlı olmuştur, diyebiliriz. ÇUnkU 
Futbol Federasyonunun ~ senedir 
kovaladığı ve bazı müşklllit yüzün -
den meydana koyamadığı milli kü
menin faaliyete başlaması b;r emri
vaki olmuştur . 

İstanbul kümesinin şekline gelin
ce: 
~ Aşağıdaki tebliğde gayet ,,.ık 

bir tarzdf gösterildiği veçhile, İstan
bul klüplerinin birinci kümeden ikin
ciye ve ikinciden üçüncüye gec;iril nek 
istenen ve hotnutauzluklarmı izhar 
eden klüpler yerlerinde kalmıı olu • 
yorlar. 

Milli kümeye lstanbuldan birinci 
devre nihayetinde sıralanacak dört 
klUp gireceğine göre, bu dört klübUn 
hangileri olabileceği de merakı mu • 
cip olacak bir spor hadisesidir . 

Bu sene ayni vaziyetin tekerrür 
edeceğini ummuyoruz. 

Milli küme miisa 1 ak" farına "lkha • 
harda başlanacak n bu musbakala -
nn programı 'e bütçesi federa ·~·onca 
tanzim edl"ecektir . 

dilmiştir . 
Her sene futbol Ttirkiye birinciliii 

ismi alt.ında yapılan , .e maalesef 
11portif hl!,'bir kıymeti olmıyan bir 
harekete 15 bin }lraya yakm para Lo.tanhuldan dört klüp mil i kiime-

y ld kt • rl k 1 k sarfedildlif halde futbol 11porunun . e ayn 1 an nllDra jt"' ye a a<"a . 
18 k.lü t kil 1 ..ı ... 1 ki bir kanş ılerl J;itmeslne hizmet edi • p en me P.- nue a aca arı i d 
d 1 .. 1 O ki" hl i . 8 lem yor u • ereee e.re JrOre un r ncı ,.f' , · 
kliln lkln<~I küme~ ı teşkil edt1Cektlr. 1 Az çok her sporda bir seleksiyon 

t 111tanbul şampiyona küm"Aff'i tfı.r . yaprldığı halde futbol gibi memleket
kJp ede<'ek dört k"üp ara•armda Is- te en ~k yayılmış bir sporda kuvvet 
tanbul birinrill"'i için aynca musaba- ve teknik noktasından kategori ~ra-
ka a acaklard • • madan bir tumova yapıyor ve bunun 

y p adma Türkb·e şampiyona." db·orduk 
Birinci küm lfn hlrlrcl"i ıpmpl - Se I u· bl ki hl. il • 

d .. d"i ü ü ., ne erce s ren ve ze m r kac: 
yona kttmes1nln or ı DC' " ı .. \'e bi 1• 1 1 b f d ı .. 

•• 1 1 11 i i n ıraya ma o an u ay aı.ız .,,ten 
lldncl kumenln biri .. c.s ı r ne kU - rtık ildi·· 1 ··ğ k 
menin "n"""""''"" ıı.- ,.t.. ....... tik olarak a vazgeç gın ° renme çok 

hoşumuza gitti. 
yerlerini dPğlştirrceklerdlr · Aldı~mız malumata göre milli 

İstanbul şamph·ona küm"si~·lp hl küme İ11tanbuhlan dört, İzmir ve An
rlncl ve ikinci küm-IPr' \'e d"fer teş- karadan ikişer olmak üure ı.eklz 
vlk müHbakal"r' Tıık11im, Fenerbah- klüptfı.n tf'~kkül edecektir. Bu sekiz 
~ ve Şeref St"d"'·mlarmd-. cnmar- klübün seçllmewl ı.IAteml ne olursa ol
t.esl ve puar ~ünlf'rl yapılacaktır. lursa ol~nn her haldf: Türkl~·Pnln en 

İstanbul şampiyona kümesi hasıla- kunetll 11eklz klübünün bu kümeye 
tndan böle:en tPfrfk ~Hlf!Cek mlk - gireceit tahmin edilebilir . 
tann nlsbetl .. 1 İstanbul bölge ~kanı Ancak bö~·le ml11i kümeler müsa • 
tayin edecektir • bakalarfyledir ki Türkiyede kuvvetli 

Galatasaray Güneş klilpleriniR bir
Je,meleri henüz neticelenmiı değil • 
dir. Eğer maçlar bqlaymcaya kadar 
birleşme işi neticelene.meue, Güne • lıtanbul ıpor tetkilitı bir yerde 
ıin milli kUmeye girecek bir vaziyet toplanıyor 

takım yapmak, kuvvetli oyuncu llf'Ç

mek lmkinlan elde edlleblllr. Ren 
şahsen, bu teşebbü11ü Türk futbolün
de ( Ruyonel esaslı) bir ilerleme 
hamlesi saymaktayım • 

elde etmesi de mümkündür . Dağınık bir tekilde kalmıı.t olan İs-
İstanbul liği ve milli küme hakkm- tanbul spor tetkilltı bürolarının bir 

daki tahminlerimizi ve düşünceleri - arada toplanmalarını temin için Va
mizi ııraaiyle yazacağız. Bugünlük kıf hanında yedi odalı bir daire tu
ihtilif m halli şeklini gösteren teb • tutmuştur. Y~kmd~ bütün bürolar 
Iiğleri aynen almakla spor efkarı u- oraya nakledılecektır. 
mumlyesi önüne seriyoruz: Spor Kurumu ikinci reiıi 

• • • 
FEDERASYONDAN GELEN 

TEBLIC 
lıtanbul Bölıeai Bqkanlıiı 

ile Futbol Ajanlıiı aruında kü
me tetkili yüzünd en çıkan nok
ta.i nazar ihtilafı Türk Spor Kuru 
mu ikinci Reiai Halit Bayrak ile 
Futbol federasyonu reisi Hamd i 
Emin Çap tarafınd111n tetkik edi
lerek tanzim edilmit olan proje 
dahilinde neticelendirilmittir. 

Ankaraya gitti 
İstanbul mmtakası başkaniı~ı ile 

futbol ajanlığı arasında çıkan ihti· 
lafın halli için Ankaraya avdetini bir 
kaç gündür tehir eden Spor Kurumu 
İkinci Reisi Halit Bayrak dün ak
f&Dl Ankaraya dönmüştür. 

Halit Bayrak ihtilifm nizamna -
menin ruhuna göre ve milli kümeyi 
tefkil gibi hayırlı bir şekilde netice
lendinrilmit olmasından mütevellit 
olarak Ankaraya döndüğüni.ı söyle
ıru,tir. 

Bilardo f&IDPİyonaıı 
Bir kaç senedir maçları yapılmı

yan bil&rdoya yeniden hı.z vermek 
ve heveskirlarmm derecelerini ta

IST ANBUL KOMESI VE MiL- yin etmek üzere üç katagori: üstiine 
LI KOME PROJESi bir bilardo şampiyonası tertiP. edil-

Bu projenin nizamname ahki 
mına tevfikan hemen tatbika 
batlanmaaı lıtanbul Bölıeai Bat 
kanhiına bildirilmittir. 

• • • 

lstan~ Ankara ve hmlr bilıele- miştir. Müsabakalar Cµ,martesi fÜnü 
rl aıuında futbol milli kiimMI te.19 Panraltıda baalıyacaktir. 

B. FELEK 

F udbol F ederas
yonu Ankarada 
Türk Spor Kurumu umumi içtima

mda federasyonların Ankuı:ı.da bu
lunması takarrür etmişti. 

Olimpiyat ve Rusya seyahati dola
yısile nakli geciken futbol federas
yonunun da kat'i surette Ankaraya 
nakli kararlaştrğmdan f ederuyf)n 
bürosu Pazartesi günü Ankaraya 
nakledilecektir. 

Federasyon Genel Sekreteri Ke
mal Halim de Ankaraya gideceğin

den bundan sonra futbol iıleri An. 
karada idare edilecektir. 

Vazifesi dolayısile lstanbulda bu
lunan Federasyon Başkanı Hamdi 
Emin Çap mühim meselelerde, lçti
malarda bulunmak fizere AnKaraya 
gidecektir. 

Bat antrenör Ankaraya gidiyor 
Futbol Federasyonu tarafından İn-

tarafı sağlam kağıt atmıya mecbur 
bırakmasıdır. 

Karaya 
Yunan 

Oturan 
Vapuru 

Yunan bandıralı Panaghiı vapuru 
üç gUn evvel Çanakkale t>otazı met

halinde Zincirbozan mevkiinde kara

ya oturmuştur. 

Gemi kurtarma şirketinin Alemdar 

vapuru, Çanakkaleye giderek İurtar
ma aıneliyesine bqlamıştır. 

Ayrıca Saroa kurtarma gemisi de 

kaza mahalline gönderilmiştir. Ka

zazede gemi 7500 ton buğday ve ı. rpa 

yüklü olduğu halde Romanyanın fb
rail limanından Mançestere gidiyor

du Kurtarma ameliyesinin biraz U· 

zayacağı zannedilmektedir. 

Türkiye ve 
iri anda 

Dublin, 15 (A.A.) - Röyter ajan

sı bildiriyor: Türkiye ile serbest lr -

landa hükfımeti arumda imza edileu 

yeni ticaret anlaşması bugünden iti . 

baren mer'iyete geçerek 1938 !!Jenesi 

nisan ayma kadar devam edecektir. 

Bu anlaşma bilhassa Türk incir itha

latı Uzerinden alman resmin tenzilini 
tasrih etmektedir . 

Litvinof Moskovada 
Varşova, 15 (A.A.) - Viyanadan 

gelmekte olan B. Litvinof, Var~wa
da birkaç saat tevakkuf etmiş ve Sov
yet büyük elçiıi Suric;le görUşmü~tilr. 
B. Litvinof bugün buradan Mosko\'a
ya doğru yoluna devam etmiştir. 

giltereden ııehrimize getirtilerek baş 
antrenör tayin edilen ve açdacak yer
li antrenör kuralannı idare edecek" o
lan Mister Bot'un Ankaraya gitmesi
ne karar veril~tir . 

Antrenör, Aakaraya na~edilecek 
olan Futbol Federasyonunun emri a l
tında Ankara. futboleWeriyle alaka -
dar olacak "Ve onl&l'IIr Y,etiJmE>ıııine -e
hemm iyet ver~~ 
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İtalyan 
Hikayesi ÜÇ E YLÜL J 

Giovanni Papimi'Jen 
Eylülün üçüncü günü evimden çık

tım. Evimin önünde tarlalar, bağlar, 
ağaçlar, arsalar ve otlar vardı. Üzer
lerinde mor salkımlar dolu asmalar, 
göğüsleri gençlikle kabarmış kadın -
!arın sevdikleri adama yaslanışlan 

gibi, kavaklara şehvetle yaslanı· 
yorlardı. 

Bütün hava, yapraklan yavaş
ça titreten ve güldüren rüzgar, gök 
yüzünde ağır ağır sürünen kurşu . 
ni ejderhalar ,yığılan beyaz dağlar . 

rsl&k toprak ve harmanlar üzerine 
kümelenmiı tezek kokusu ile dolu 
idi. 
Uçuşan siyah ve sarı arıların vı

zıltısı arasında nehre doğru indim. 
Bu nehrin suyu az çamurlu. akışı 
ağırdır, fakat hoşuma gider. Yü -
zümde hafif bir rüzgar, ayakiarTm111 
altında do~m ağırlığı ile hareket
siz kelebekleri ezerek kıyıdan yürü
ye yürüye göle kadar geldim. Ka
yıkçı beni bekliyordu. Bindim. Bir 
an içinde öte tarafa geçtim. Niçin 
öteki kıyıyı seviyordum? Belki ora· 
da daha fazla ağ'aç, otlar daha 
yüksek olduğu içindi? 

Hayır, kat'iyyen bunun için de
ğil. Ben, güneşin bütün gün bir ser
seri gibi uzanabileceği çıplak mem -
leketleri severim. Belkı karşı t.ara -
fı "karşı taraf" olduğu, ak!Jam o • 
lunca dönmeğe mecbu olduğum ta
raf olmadığı için seviyerum. 

Eylülün üçüncü. gllnil, çirtienıerc 
oturdum ve, şu balıkçı yanıma gelip 
te, bir kere daha gülpnç balıklart .al· 
datmak için ağlarıfiı hazırlamağa 
başladığı vakit, es!:rime başlaıfianm 
zamanı geldiğini zannettim. Kalk -
tım, bu ada.,ıp.a yaklaştım. Elimde 
birşey yoktu. Cebimde bir kitap var
dı. Fakat hiç te 'Okumak ktemiyor
dum. Balıkçı bana aldmş etmedi. 
Genç, kısa boylu, yanık yüzlü, ko
caman ağızlı birisi idi. Zekiye ben
zemiyordu. Fakat ondan .bunu iste -

meye hakkım yoktu. 
Eğildi ve ağını suya attı. O za

man. ölUmU düşünmiyen adamın 
pinekleyen beklemeei ilaeladı. Her
şey sakindi. Yalnız, yakında fırtına 

olacağım hisseden kötü sinekler yo
rulmadan daireler çi7.iyorlardı. 

Daha ne diye beklemeli'! Fakat 
sonradan birçok kereler kendi ken
dime de soracağım suali sordum: 

- Ne diye bunu yapıyoraun ? . 
Balıkçı, peşinen tasavvur ettiğim 

bir mi.na ile bana baktı. Bu bakı -
şm mi.nasında şaşkınlık ve merha
met vardı. Likin cevap vermedi. Sua
limi tekrar sormak lazımgeldi. Bu da-
kika.da sükfıta tahammülüm yok
tu. O zaman delikanlı kocaman .ağ
ziyle gülerek cevap verdi: 

- Balık tutmak için .. 
- Peki ne diye balık tutmak is-

tiyorsun? 
- Satmak için. 
- Kazandığın parayı ne yapıyor-

sun.? 
- Ekmek. yağ, şarap ,elbise, a-

yakkabı ve setre alıyorum. 
- Bütün bunları ne diye satın a

lıyorsun? . 
Delikanlı biraz şaşırdı. Gözlerinin 

içine bakarak, sualimi yine tekrar
la.mağa macbur kaldım. Bqmı, sa
ğa, sola sUkCitü dinlemek ister gibi 
ıçevirdi. 

Belki de müphem bir şekilde 

şüphe etmeğe başlıyordu .Bununla 
beraber, cevap verdi: 

- Yaşamak için .. 
- Peki ne diye yaşamak istiyor-

sun? . 
Birdenbire, balıkçmm hayreti ve 

neş'eai tasavvur edilmez bir ~kil al
dı. Artık nasıl hareket edeceğini an
lamış görünüyordu. Bununla beraber 
ve beni tehlikeli zannetmesine rağ
men, maceranın nasıl biteceğini tah · 
min etmiyordu. Bana gelince, bu 
muhavereyi kesmek için bir sebep 
görmüyordum, o kadar ki ,maznuna 
sert sert bakarak, ve yeni bir israr
la sualimi tekrar ettim. Delikanlı . 
istihkar ile tebessüm etmeğe çalı · 
şarak cevap verdi : 

- Yaşıyorum, çünkü doğmuşum. 
- Fakat hayatınızın gayeleri ne-

dir? . 
- Gayeleri mi? Gayeleri ne de-

mek?. . 
- Yani, hayatta sizin için en mU· 

him şey nedir'! . 
- Ha ... Anladım. Benim gayem 

balık tutmaktlt' . 
Sustum ve bir dakika sonra kalk

tını. Devam etmek heyhuıie idi. Ha-

la. 
reket noktamıza avdet etmiştik. 
Bu civanın basitliği ,daireyi çabucak 
kapamıştı . 

Sahili takip ederek, inkisar içinde, 
za vaUı çiçekleri ezerek oradan uzak• 
!aştım. Çalılıkların arkasından oy • 
naşan çocukların sesleri yükseliyor• 
du. Bir yerde, çalılıklardan yapıl • 
mış bir kapı gördüm, açtım, ve tar• 
lanın içinde, yumuşak toprak yoJ • 
dan, başım eğilmiı yürümeğe b&§lt· 
dım. Biraz ileride, çapa çapalıyaJI 
bir köylü görmüştüm bile ve doğru· 
ca ona ilerliyordum. O da, hasır p.p
kasınm pis kenarJan üzerinden be
ni görmüştü, ve şüpheli şüpheli ba• 
kıyordu. Bağ bozumu zamanı yak• 
laşmıştı, ve bütün köyIWer, üziilll 
hırsızlarına karşı silahlanmışlardı • 
Bota aıkılan tüfek sesleri, ant olarak 
akşamm sessizliğini kesiyorlardı . 

Köylünün yanma gelince onu mu -
ayene ettim. Ayaklannm dibinde, 
toprak dikkatli bir surette çapalan • 
mıştı, ve yeni bir v~m için hazır • 
lanmıştı. Bu açılmq toprak bir acı 
gi}>i bana dokundu ve tekrar sualimi 
sormamazlık edemezdim: 

- Niçin bunu yapıyonun ! 
KöylU siyah ve endişeli gözleriyle 

bana baktı ve cevap verdi: 
- Buğday çıknn diye?. 
- Ne diye buğdayın çıkriıamu ia-

tiyorsun? 
- Ekmek yapmak için. 
- Niçin ekmek yapmak ıstıyor • 

sun? 
- lılerimi görebilmek için. 
- Peki ne diye yafamak istiyor• 

sun? . 

Bu suale karşı, adam başmı efdl 
ve işine devam etti. Çıplak ayaft, be· 
lin demirine bastı ve toprak açılırken 
daha taze ve claha koyu renkli ol • 
dlt. Stfantnrtnrıllı~ :kt:l ~ düo •ft .1. _,r. 
yum, fakat cevap olarak, fena bakış. 
!ardan başka birley alamadım • 

Rüzgar başımın etrafında gtH • 
m~te devam ediyordu. Şapkamı çı
katrp gô1c yüzüne baktım, bir fabri· 
kanın acıklı düdüğüne kulak kabart• 
tım, ve tekrar aynl yoldaıı, tarladan 
çıkmak mecburiyetinde kaldım. 

Bu anda su bana ne kadar güzel 
göründü? Gözlerimle Uçüncll maznu. 
nu anyarak, sahili takip ettim. ıYa· 

kmda bir tayır vardı ve çayırda, 
kırmızılar giyinmiş bir küçük kız, ya. 
zm son çiçeklerini toplamak için eği
lip kalkıyordu . 

Beni istediğim, büyUk veya ldlçflk, 
konuşmasını bilen bir insandı. Ost 
tarafı neme..ılazım? Çocuk Al1§m ve 
küçüktü. Belki aptaldı. Benim ~in 
dilsiz olmaması ve kaçmıya tefebbüı 
etmemesi kafiydi. Uzaktan, bir kö
pek çağrılır gibi onu çağırdım. Ci· 
çeklerden küçücük başını kaldırdı. 
gülerek bana baktı ve birkaç adım l· 
lerledi. Yanma varır varmaz sualimi 
ona sordum: 

- Niçin bunu yapıyorsun!. 
Kız hemen cevap verdi : 
- Madamaya bir demet hazırh • 

yorum. 
- Ne diye ona bu demeti hazırlı

yorsun?. 
- Beni hatırla.sın diye?. 
- Niçin seni hatırlamaamı isti 

yorsun?. 
- Öldüğüm .zaman, yanında, cen

nette bana bir yer hazırlasm diye .• 
Küçük kızın cevabı mutlak olarak 

tercüme edildiği takdirde benim sua
lime bir cevaptı. Kırmmlar giyinmi• 
kız ne için böyle hareket ediyordu! 
Cenneti elde etmek için. Binaenaleyh, 
o, ölüme hazırlanmak için yqıyor • 
du. Ve bu, kaba heriflerin bana ver
meıini bilmedikleri bir cevaptı. 

Fakat bunlar şimdi, bulu•muılar 
ve bana doğru geliyorlardı. Yanıma 
gelir gelmez üzerime atIJdılar ve kü
fürler ederek, sağlam yumruklariy1e 
dövmeğe başladılar. Hiddetli ve kuv
vetli iki kişi idiler. Ben, sakin ve za. 
yıf tek başıma idiın. Kolayca vtıcu
duma hakim oldular. sür'atle nehrin 
kıyısına kadar ittiler, beni bir çuval, 
bir ölü gibi aaJJıyarak, suya, sarhot 
kahkahalan arasında attılar . , 

Nehir sığı idi. EylUI yağmurlan, 
salkımları yıJcıyarak nehrin sularmı 
kabartmaınııtı. Kalkabildim ve Da • 
tüm başıın amnklam, çamurlar için
de sahili takiben yilrUdUm. hrl herif, 
kota kota kaçıvorlardı. Çocuk uzak
laşmıştı, ve rüzgar bulutların yavaş. 
lığına kızarak, artmıştı. 

Dünyada- hiç bir şey değtpnemişti. 
- Yarın dedim, gUJQmstyerek, ey. 

lüliin dördü olacak . 
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Sönen Edebi Bir Varlık Cicekcilik eden bir 
MUSTAFA REŞiT ·sadrazam kızı 

Ahmet Ihsan T okgöz'ün 
( Envarı Zeka ) Sahibi 
Hakkındaki Hatıraları 

Birkaç gün oluyor. G~::etele~de polis süt .. ununda __ :.şöy
Je bir haber çıktı: Beyoglunda Bekar sokagında 

bir odc:;da oturan mülkiye mütekaitlerinden 11ustafa P.e
şit odasında ölü bulunn1ustur. Ceset, Morga kaldrrılmı~
trr' Tahkikata göre. Nfustafa Reşit şiir yazarmış. Kend1-
si~in ye<liği yemekten zehirlenerek öldüğü anlaşılmak-
tadır.,, · · - h · 

Bu, şair :Mustafa Reşit kimdir? Olen ?ır mu_ arnr v
1
e-

ya şairin vefatı yalnız polis raporu şeklıncle mı kalman-
dır? Kolavca unutulmalı mıdır? _ 

Unutuıı:ıan:alı lüıkmünü tabii .olarak ~er~ık ve ~'Iu~~ 
t r Heşi<lı yakmdan tanıyan eskı Servetı Funun (şımc.ı 
~ı:nış) sahibi, Ordu M.eb'usu Ahmet İhsan Tokgö.-de 
glrü~tiik. Ahmet İhsan Tokgöz, anlatıyor: 

Bir çok gazetelerde ~erıelerce 
çalışan ve ( Envarı Zeku) adlı 
mecmuasile tanınan sair M usta. 

fa Reşidin eski bi~ resmi 

Mustafa Reşit kimdir ? \ 
"- ~fustafa Residi (Envı:ırı Zc

,_.) dlı eski bir ~ecmuanın !"~hibi xa a b . _') 
olarak tanırım. O vakitten erı ."> ... 

-3 sene gecmistir Mustafa TI.e· ''eya <>· • < ~ • 
·t· zamanların modasına gayet 

ITT , O • 
: . ak "akalını hic tras ettırmc-
1y1 u\·ar "' · · . 
· . · .. kumral di.izgi.in sakalı, dık 
mış, gur. , . 

ı k ı·ncecik bastonu ıle ve kola ı ya ası. .. .. .. 
daima sık tavrile gözümun o.n~n~e

. . 
1
. - çok nıeraklı ıdı. ns-

dir. Temız ıge .. 
.. . t olmasına tahaınmul tunde bır oz 

edemezdi. 
E Zeka) adlı mecmua; Mec-

( nvarı . d. G·-
. Ebtızıdvanm, Beşır Fua ın u-

muaı - ·-· T .. . . geJanikli Tevfıgın ( eavu-
neşının, ~ ~ . . 
nii eklam) mm Babıalı yokuşu aı -

kadaşıdır. 
Ben Mektebi Miilkiyenin son sını-

fında iken Bil bıali yokuşuna sevgi 
ile, gıpta ile bakan gençler arasın -
da idim. Mamhut Sadık, Ahmet Ra
sim, Şair Celal de Babıali yokuşunda 
benim gibi yeni idiler. 

Fakat Mustafa Reşit, bizden 15 
as büyük ve mesleğin kıdemlisi 

y ~ 1 - . t• 
idi. Temizliği, modaya, şık ıga ıp ı-
Jası dolayısile kendi~ıine "Çıt kırıl -

d m" adı verilmişti. Bu arkada ~~ın 
ı . . asır evvel en büyük mezıyetı, yarım 

t g- a kmmet veren 
yazdığını bas ırma ·J 

ufak bir zümrenin içinde bulurınıası-

drr. , · ) 
Mustafa Reşidin (Envarı Z<'ıU'l~I 

ufak hacimde idi. 15 günde bir ç1kar
dı. Yanılmıyorsam dört sene kadar 

d Mecmuanın kuruluşu 1890 -
yaşıı ı. . t 
1892 olmak gerektir. O tarıhtc . ~ -

·· ·· Maarıı:te 
tibdat devrinin sansoru, --

. ua vene encume-
kurulmuş teftış ve m - .. . 

M ua sansorlcrı -ninde yapılırdı. • ecm . 
. D hiliye Nezaretindekı ayaklı 

nın a • ·ı 
ı;ansöre bağfinışı Envarı Zeka ı e 

be b··t·· mecmuaların kapanbera r u un 
rna.smı icap ettirdi. Zira mecmua l~-

••eniden gıı:ı;ete imtiyazı almak !a-
ra J h·ı· N dı Bu imtiyazı da Da 1 ıye • e-
r.ımreti~in matbu~tı müdürlüğü verer:a 
cekti. Fakat vermiyordu. 

Gazetecilikten ayrılışt 
ı,{ustafa Reşit, çok sevdiğim yazı

larını bastırmak imkanından nıah -

rurn olunca o vakit Maarif Nazırı o
lan Münif Paşanın himayesini te -

·n etti ve Maarif Nezareti mektu
ın1 . d. 
bi kalemine gır ı. 

H . unutmam o :ı;ııman bana şu 
ıç . . 

özleri söylemı~tı: 
11 

.. _ Dahiliyenın ayaklı sansörüne 
.:1 amam Maarifin tahrirat ırn-uayan . . 

· de be>nim ımzam altında olım-
Jernın ... 

acak yazıları yazar geçınınm. 
Y Benim Serveti Fünun da çtkn~ak 

. ayni zorluğun karşısında ıdı. 
fçm · · d b' · 

t da Nikolıüdis ısmın e trı-
Gala a b. ·· -1 

. S rvet) adlı gi.inlük rr og e 
nın ( e • ·1· . çıkıyordu. Bunun fennı ı a-
gar.etesı · 

·. t rzını aldık. Servet adının ya-
,.esı a . • tt·ı 

b. de Fünun ılave e ı er. 
nına ır . . 

... , t f Reşidın nesıl ve yazı ~r-

.ınus a a B" 
d 1 d n )cimse kalmadı. ır 

~ qann a , 
. . 0 da Ubeydullah tır. 

tanes1 var. . . 
t f R it sınırlenmez, çahuk 

Musa a eş .. .. 
1 
.. 

hevecana kapılm8Z. guler~z u, so -
• ht'le dogmus ge-

ğukkanlı. filezo[ ru ·' 
· ·· rekli temiz bir adamdı. 

nış dyub. h tı Serveti Fünundan 
E e ı aya ı· 

I ış Namık ~e -J 5 sene evvel baş am • . 
ı . Hamit Beyin Ebuzz1yanm, 

ma ın, Ek . 
'rakitçi Saidin, Recai zade . rem~n 
himavesini görmüştür. Bır Babıa
ı; yokuşu adamı olmaktan vaıg~ç~ 
ınemişti. Ben onu arasıra Babmlı 

kusunu dolduran kitapçılardan 

Bizans saraylarını 
bulmak için muaz

zam birhafriyat planı 
TEKLiF KABUL EDiLECEK Mi? 
O bserver gazetesinin İstanbul muhabiri yazıyor: 

İngiltere ve Amerika arkeolojistlerinin bu sene İs
tanbul ve Türk.iyede yaptıkları araştırmalar mühim mo· 
zayiklerle birçok san'at eserlerinin keşfine saik olmuştur. 

Profesör Baxter, bilhassa eski Bizans İmparatorları
nın saraylarının mevkiini araştırmakla meşgul oldu. Bu 
muazzam saray Hipodromun cenup tarafındadır. Dör
düncü asrrda İmparator Kostantin tarafından yapılmış 
ve haleflerinin zamanında genişletilmişti. 

Alınan neticeler 1 

Burada muhtelif imparatorların işgal 
ettiği on ikametgah, iiç büyük yemek/ 
salonu. dört kabul odası, YC btiyük bir 1 
kütüphane vardır. Latinlerin Istan- ı 

bulu işgal etmeleri i.izerine, bu saray 
yavaş yavaş harap olmaya yüz tut
muş ve Türklerin lstanoulu fethetme
lerinden sonra buranın üzerinde bir 
takım izbeler yapılmıştır. 19ı2 de 
kopan bir yangın bu evleri silip sü
pürmüş ve bu sayede eski duvarlar-
dan bir çoğu serbest kalmıştır. ı 

Profesör Baxter, geçen ilkbı:ı har
da lngiltereden gelerek beş ay devam 
eden hafriyat yapmış, ve sarayın aııa
ğı kısmına ait mühim freskolar ve 
mozayikler keşfetmiştir. Yaptığı haf
riyat iki maksada hizmet etmiş bulu

nuyor. Birincisi Profesör, Arasta. so

kağınchıki Kııbasakal camii civa:-rnda 

hafriyat yaparak imparator sarayı

nın zemin katına ait mozayiklerı kur

tarmaya çalışmış, ikincisi ,bu İ.$i ya

parken eski Hipodrom hakkında ma
ll'ımat almıştır. Profesör Hipodromun 
şimdiki Sultanahmet camiinin duvar
ları altında olduğuna kanidir. 

Yeni bir hafriyat planı 
Profesör Manbuny, Türk hükume

tine hafriyat için bir plan takdim et
miştir. Fakat bu iş aşağı yukarI yedi, 
sekiz vüz bin Türk lirasına ma' oia
caktır~ Bu kadar parayı bulmak ko
lay değildir. Sonra Ingiliz kaşifleri, 
muhteşem eamiin kapamadığı yer
lerle meşgul olmak mecburıyetinde
dirler. 

Mustafa Reşit Babıali yokuşunda 
gazeteler ile matbaalar üzerinde Is
tibdat fırtınasının sert estiği zaman
larda belki haklı olarak bir kenarda 
durmağı tercih etmişti. 

(Envarı Zeka) mecmuasrndan 
sonra tektük yazılarını gördiim. Bi
zim Serveti Fünuna bile 1903 - 1904 
yıllarında yazılar vermişti. 

0

Ac1nılacak nokta 
Şimdi en çok acmdığım yer şu -

dur: Mustafa Reşit matbuat alemi -
nin en eski bir arkadaşı idi. Hiç 
kimsesi olmadığı için evinde yalnız 
yaşıyordu. Nihayet 85 yılı dolduran 
ömrü tükeniyor, ölümü birkaç glin 
sonra duyulabiliyor, otopsi için Mor
ga gönderiliyor ve oradan da ölümü 

Bizans eserlerinden bir mozaik 
Amerikalı profesör Y. hitem0re. A

yasofyada çalışmaya devam ediyor. 
Profesöre lngiliz, Amerikalı ve Tiirk 
asistanlar yardım etmektedir. 

Ayasofyanm şark tarafında iske -
leler kurulmuştur. Profesör 'V\'hite
more ile arkadaşları 25 buçuk metre 
yüksekliğinde çalışmaktadır. Profe -
sör, ikide birde aşağı inmeye mecbur 
olmamak için iskelenin üstü ile altı 
arasında telefon muhaberesini temin 
etmiştir. 

Profesörün bu seneki mesaıı:ıi bü
yük muvaffakiyetlerle neticelenmiş, 
birçok Bizans imparatorlarının resim 
leri keşfolunmuştur. 

Profesöre göre. daha yapıh~cak çok 
iş vardır. Fa.kat dikkat ve ihtiyatla 
ilerlemek lazımdır. Çünkü al<;ı ve sı
va altındaki resimleri meydana c:ı

karmak azami itinaya muhtac:tır. 

ÇiÇEK 
SEVGiSi 
VE BiR 
KAPRiS 

Bu serlavhayı okuyunca sakın 
ha size bir sinema romam 

anlatacağım zannetmeyiniz ... 
Ve kendinizi sefil, fakir ve ça• 

resiz kalmış bir kibar kızınm acık
lı ve romantik sergüzeştini dinle
mi\'e hazırlamayınız ... 

ife,•zuubahs olan çiçekçi. Sadr::ı
zam Sait Paşanın kızı Ba~·an Ali
yedir. 
· Gazetemde bana: 

_ Ha berin iz var mı? ~adr azam 
Sait Pasanrn kızı Bayar:. Aliye 
Beyoğlunda bir çiçekçi dükkanı 

actı. 
Dedikleri zaman. iLirafa mec:bu-

rum ki romancı muhayyilem bu
nun arkasında müphem. fakat çok 
enteresan bir dram yarattı. Ve he-

men bir gazeteci alakasile, rlaha 
doğrusu Lecessüsile: 

_ Ben giderim, kendisile konu
~urum. Gazele için çok enler~saıı 
bir röportaj olur, dedim. 

Ve ben böyle deyince de he
men söylediğim şeyi yaparım. Bu 
kadar enteresan bir mevzuu baş· 
ka gazeteden bir arkadas işitir ve 
benden evvel yapar, endişesile he-

men yola çıktım. 

Ben eski rical ailelerinin bıı. 

giinkü iktısadi vaziyetini 
bilenlerden değilim. Bana öyle ge
liyordu ki Sadrazam Sait Paşanın 
kızı, yaşamak ihtiyacile bir di.ik
kan açmış ... Bir sadrazam kı,ı;r 

tabii kömürcü dilkkiinı açamaz 
ya! .. Kendisine en ziyade yakışan 
bir iı;; intihap etmiş ... Ve bunun 
için açtığı dükkan bir çiçekçi dük
kanıdır. 

Galatasarayda tramvaydan in -
dim. Dükkanın bulunduğu Sine dö 

Pcra pasajına girdim. Ve sağ·da.ki 
ufak dükkana sordum: 

- Sadrazam Sait Paşanın kızı 
Bayan Aliyenin dükkanı nerede? 

- Ha, nıal sahibini mi soruyor
sıu•ıuz. dedi. 

- Ne mal sahibi? ... 
Elile bütün pasajı birden işaret 

etti: 
- Canım. burası Sait Paşala

rın emlaki değil mi? .. 
- Evet. evet, dedim. 
- Kendisini mi. yoksa dükka-

nrnı mı görmek istiyorsunuz? 
- Evvela dükkanını, tabii dük

kanında da kendisini ... 
- l:t~vvela dükkanını ise buyru

nu:ı;, giriniz. Şu yandaki dükkan. 

• şle artık vitrininde rlemct 
1 demet karanfiller, güller. 

güzel krizantemler bulunan küçük 
ve zarif bir dükkanın önündeyim. 

- Bayan Aliyenin dükkanı bura-
sı mı 

- Evet. 
- Kendisini görmek istiyor-

dum. 
- Kendisi her zaman buıada 

bulunmaz. Yukarda dairesindedir. 
Burada ~içekçiliği ki.m ya-

par? 
Biz, burada üç kişiyiz ... Biz 

yaparız. 

- Ya kendisi? .. 
- Kendisi günde bir iki kere 

aşağıya iner. 
- Kendisini görmek mlimkün 

olmaz mı? Biz g\Zeteciyiz de kcm
disile görüşmek istiyoruz. 

- Elbette olur. Çağırtalım. 
On beş· yirmi dakika bekledik

ten sonra, nihayet lacivert man
tolu siyah şapkalı, beyaz benekli 
lacivert fularlı bir bayan yanımı· 
za geldi. Kendisine ismimizi ta
nıttık. Ve maksadımızı söyledik. 

Fakat ~içekçi bayan: 
- Bugün konuşamam, dedi. 

Yarın teşrif ediniz, yarın konusu
ruz. Hem yarın istediğiniz gibi 
resmimi de çıkartırım. Yarın saat 

Bayan Aliyenin 

YAZAN:I 
Suat Derviş i 

- Ya başka bir arkadaş gelir 
de sizinle görüşürse?. 

-- Sizden başka hiçbir gazetc
cile görüşmem. 

- .Mükemmel! .. 
Kendisine \'Cda erıip yanından 

ayrıldım. 

E rlesi gün saat ikide gene çı
çekçi dükkanındaydıın. Ha

va da pek pisti. Yağmur yağ·mıım. 
Rutubetli bir soğuk. Ilk soğuk 
başlamış ... 

- Bayan Aliye? .. 
- Şimdi gelir .. Temin fotoğraf-

çı arkadaşınız da geldi. gilti. Ge
ne gelecek. 

Bir hasır iskemleye oturdum. 
Mavi boyalı sehpaların üzerine di
zilmiş küçük kovaların içindeki 
güzel çiçekleri seyrediyorum. Ze
mın tas, ayaklarım donmıya baş
ladı. Bayan Aliye biraz geç giyi
niyor. 

Ben bir çeyrek kadar bekledik
ten sonra fotoğrafile arkadcış ta 
geldi: 

- Bayan Aliye yok mu? diye 
sordu. 
lçiıni çektim: 
- Hayır, dedim. Neredeyse ge

lecekmiş ... Oyle söylüyorlar. 
Ve çanlamdan eldivenlerimi ·~!

kararak ellerime geı:;irdim. Ayak
larımdan başlıyan üşüme dizleri· 
me yükseliyordu. 

Gene nihayet dünkü kıyafetile 
Bayan Aliye geldi.- O kadar na
zik, o kadar sevimli ki teminden
beri içimden duymakta olduğum 
ihddct onun güleryüzü ve nezake
ti karşısında eriyiverdi: 

- Affedersiniz, biraz bcklC't
tim ... Soğuk almışım, biraz hasta
yım da ... 

- Geçmiş olsun, dedim. 
Salonunda bir yer gösteren sos

yete kadını alışkanlığile: 

- R!ca ederim, şöyle ycrleşiniz, 
diyordu. 

Fotoğraf makinesi elinde arka
daş: 

- Oturmadan cnel bendeniz 
bir poz rica edecektim. 

- Aman efendim, yok o olmaz. 
Resim veremem. Kalsın. olmaz rrıı 
efendim ... Kalsın. Rica ederim, re
sim gazetede .. Ben alışık değilim 
de utanTtım. 
Arkadaş bir iki kere ısrar et

mek istiyordu. ama karar pek 
kat'i. Bugün ikinci defa saat iki
de buraya davet edildik. Arkada
şın haline baktıkça ben içimden 
Nasrettin Hocanın hikkayesini dü
şünüyordum. Tavanarasına kadar 
çağırıldıktan sonra "Allah \'ersin" 
diye geri çevrilen dilencinin hika
yesını... Ve resim alamryacağını 
anlayıp geri dönen arkadaşın ha
line gülerken: "Bakalım. başıma 
neler gelecek?" diye kendi kendi
me soruyorum. "Ya benimle de 
konuşmak istemezse?'' 

Fakat Bayan Aliye bunu yap
madı ve kendisine: 

- Bir çiçekçi dükkanı açmak 
fikri size nereden geldi? diye sor
duğum zaman hemen konuşmıya 
başladı: 

Ben küçüklüğümdenberi çi-

çiçekçi mağazası 

ı::anlasında ga\'et büyük \'C ço,; 
i~i ta~zim ~dllmis bir bahçemiz 
\'ardı. Ve bu bahçenin içindeki bir 
köskün arkasında benim kendime 
m~hsus küçük bir bahçem rnrdı. 
Ben orada kendim ciçck yetiştiri
rim. Bu çiçeklere karşı olan bu 
sevgim hiç kuv\'ctini kaybetmedi. 
Bahçemiz olmadı,>·ı zamanlar da 
bu defa ben evintl çiçeklerle süs
lemiye başladım. Hergün çiçekçi
ye gider. kucak dolusu çic:ek alır, 

Pvimi süslerdim. Niha\'et geçen· 
'erde bu dükkanın kira;ısı çıkmış
tı. Birden bire içime bir ~içekçi 

dükkanı açmak hevesi düstü \'C 

bir heves benim icimc dlıser· 
se ani karar veri;, yapa~m. 
lşte epey bir masrafla bu dukkaru 
açtım. 

- Demek bu dükkanı açmakta 
hiçbir ticari gaye yoktur. 

- Asla. Ben burada ziyan et • 
mekteyim. Bu sırf bir kapris, bir 
arzunun tatmini.. Günde bir ;ki 
kere buraya inip bakıyorum. Eğ· 
leniyorum. Hatta gece rüyalarım· 
da bile bahçıvanları. çiçek bahçe· 
lerini görüyorum. Kapris dedim 
ya! .. 

- Bu işten kar etmeyi düşün
müyor musunuz? 

- Asla .. Yalnız bu işi ilerlet· 
~.ek. isti~orum. Çünkü size şunu 
soylıyeyım ki, ben ilk Türk ci
çekçiyim. Rum ve Rus çlçekçil;ri 

var. Bunun için bu işin tutmasın 
ve ilerlemesini pek çok istiyorum. 

S oruyorum : 
- Bizde çiçekçilik istik'Ja! 

olan bir san'at midir? 
- Hay hay. Eskiden Tüı·kle 

çiçeklere pek kıymet vcrmezkrdi 
Fakat cümhuriycttcnberi res 
günlerde, sonra düğünlerde ve ce 
nazclerde çiçeğe rağbet etmiye v 
e,·lerin içine, sofraların üstüne çi 
çek konmıya başlanıldı. Esase 
bana en fazla çiçekçi dükkanı aç 
mak fikri cümhuriyct abidesin 
kon ulan çelenklerden geldi. Be 
çok vatanperverim. Ne zaman a 
bidede bir çiçek görsem içimde he 
yecan duyarım ... Ve bütün isteğiı 
de bu abideye bir çelenk hediy 
edebilmektir. 

- Çiçekleri bu kadar sevdiğiııi 
ze göre muhakkak elinizle de gü 
zel sepetler hazırlıyabilirsinı.z. 

- Hayır, kendi elimle bunu ,.a 
pamam. Yalnız bir sepet ısma;la 
nınca ona ne çiçekler konulsun : 
ye. nasıl yapılsın diye fikir ver· 
rim. Ben çiçek amatörüyüm, çi 
r.e kçi değilim. 

- Çiçekten başka da Scvgil . 
. d 1 er 

ıuz var mı ır. 

- Bir zamanlar fotoğrafa m 
rakım vardı. Bir zaman d . a mus 
kıye merak saldım Bu d b · nan a 
k.a da hemen çiçek kadar beni 
l~kadar eden şey hukuktur. Bü 
tun kanunları bilirim E"' h 
kuk tahsil ctsevdı·m . .:,.er 

• J emınım ı 
bır avukat olurdum F k t k. d . a a es ı 

en gene; kızlara böyle tahs11l 
vaptırılmazdı '-'alnız .. 1 • • • • .ı. , şunu soy 
y~yım kı bende hiç gcçmiyen s.e 
g~ yalnız çiçek sevgisidir. Eğer 
bıraz tutarsa, hatta tutmazsa 
ben bu dükkanı düzelteceğim. c 
<;ekler, kovalara yaraşmıyor Ô 
lan kristal vazolara koya · _ 

. ca~ı 
Burasını ta.nzım edeceo7im çı· 
1 l• k b" b • ~P. ere ayı ır ma .Yaza ~ _ 

•• b Japacagm 
Kar zarar benim umu d , •. 

1 
rum a o 

gı ... 

- Demek, diyorum. mesel 
dostlar alıs verı"şte .. .. . gorsun. 

- Oyle.. övle divPrPlc !Tiilih· 



o 
ve nihay t 

Rı 

prak 
dök-

zarflar i r• 
-··-plar 

..,ıı111 .. _ 
-Kadm ............... 

rübm. 8akm fU aynaya.. anar 
lıtlbn a)'Dald leat •reden •1· 
.. ,.,. ... , Wll~ 

lluhatabm. elime ~ .,.. 
.. bir tq ftnll. Bu ............... 
de koyu mavi bir clJl fttdı. U118-
riae bUtım. Bir ftYler ı1teme
dinı. Bili ıesctiren .., BafJS: 

- BtrU Jt1ia tut! ..._ 
lml•Jdlr• •)'D&11 lıirU JUDn 

lialdnme&. blnJetoet ... enel, 
D:I ~ ha,.ıJerinl h;kı• _ .... ,..... .......... 
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l ürk 
, Rejiminin 
Vasıfları 

Belçi ka itt ifak
lar Siyasetin
den Ayrıldı 

İzmir manevras ı 
Yüksek bir mu
vaffakiyet oldu 

(flaşı 1 inriılv) ( Boşı 1 i11dde) (Başı 1 inc:i'le) 
hn ve kudretidir. rak komşularımızın ihtilafları dışın - karanlığı basıncıya kadar kl!'mızı ta-

2 - Türk rejimi, bugün dti.nya da bırakmalıdır." raf mevzilerine sokulan maviler, 
yüzünde mevcut rejimler ara~rndn BelGika Kralının bu beyan,ıtı hü- şimdi kuvvetli ve uyanık bir ruhla 
ideal şekle en yakın olanıdır. ideal tün Avrupada çok derin bir tesir br- mukabil tarafın taarruzlarmcl kar;?ı 
şekilde aranacak şartların bit mcisi rakmıştır. koymaya çahşıyorlar. Az sunta alıl-
işlcrin zümre ve sınıf menfaatine kadarların beyanatından anla~ıhyor 

i ttifak bozulunca a·1 göre değil, memleketin umumi hay- ki kırmızılar bugün tam mevr,u ı e 
rma ve mcnfııatinc ~öre tanzim t•dil- Büyutt değişikliklere cs3s olncak büyük bir taarruza geçerek kafi 
mcsidir. Tiirkiye bugün moda. halin- olan bu nutuk. her yerden faıJa netice için çalışacaklardır. 

ltaiya İte 
Ticaretimiz 

Roma, 15 (Radyo) - Ankaradan 
gelen haberlere göre Türkiye ile ltal
ya arasında ticaret muahedesi akti 
iı;in müzakereler yakında başlıyacak
lır. Ticaret mahafili bu müzakerelere 
ehemmiyet vermektedir. Şunu da ila
ve etmek gerektir ki iki memleket a
rasında ihtiliifa sebep olacak hiç bir 
mesele yoktur. 

Kaymakamlar 
Arasında de olan bütün rejim şckillerir.derı Fransada bir tesir brrakmıştır. Fran- Korgeneral Mustafa Muğlalı zcval

uıak durabilmiş ve btiliin varlığını sa siyasi mehafiline göre Belr;ika. den evvel kat'i neticenin alınacağını 
bu yUksek esa!la göre kurmuc;:hır. Fransa - BclGika ittifakı ahkamım bile kestirmiş. Uzaklardan alınan ha- Ankara, 10 (Tan muhabidmlcn) 

!kinci bir nokta. terakkinin ve ye- bozduğunu söyledikten başka yenı berlerden anlaşılıyor. Kırmızı ordu - Kaymakamlar arasında yeni yapı-
rıiliğin, hareketli bir müvazene ha- Lokarno konferansının toplanmasını ger•ilerden aldığı taze kuvvetler ile lan tayin ve nakilleri bildiriyorum: 
!inde yürümesi ve inkılabın ns~;ıci peşinden akamete uğratmakta ve kol şafakla beraber şiddetli bir taarruza 
fıarsıntı ile ilerlemesidir. Türkiycde lektif emniyet es::.sma bir darbe in- geçmiş bulunuyor. 
cihanın en seri inkılabı. hiGbir ifrata dirmektEdir. Gazeteler, Kralın, Al- Bu sırada tayyare kuvvetleri de u
k:ıprlmadan, tam bir müva?.PJH! ve manyadan başka vazıülimza d"vlt-t- fukta görünüyor. Bir siperin yanıba-

. · · lerce mer'i ve mut{"ber olan V:>karno- . tcsamüh içinde cereyan edco lroı:.iır. şına gıren Korgeneral vaziyeti soru -
Üçüncü bir nokta. SC\'k Ye ;d<lrrııin ~ru feshettiğini söylemekte ve bu yol- yor. Adsız bir Türk askeri siperiı1 
doğrudan d0ğruya gayelere ten ih da uzun miitalealar serdetmekt~ ve içinden cevap veriyor : 
edilmesi ve kuvvet israfı olm<.riJn 1 Bclçikanın Milletler _Cemiyet mdcn "-Sabahın altısında bir diişman 
bu gayelere van1ma$rdır. J de çekilip çekilmiyecegini sorruakta kolu bize yaklaştı. Ateşle mukabele 

ı . b' .. . 1 b' ... .. .. 1 ve Fransa - Sovvct Rusya paktının ettı·k." yı ır rcJımın esas ı ır oıGu~u o- • _ 
1an bu noktada. Cumhuriyet Türki - Belçikayı çok korkutmuş oldu:;unu Bu sırada cephelerde piyade ate
yesi yaman bir muvafakkıyet göı;ter-ı ilave etmektedir. Eko dö Pari ga-'e- şi de kesilmişti. Artık tam faaliy'et .... 
rni~tir. Milli ,gayeler daima en ber- tesi Belçikanın emrivaki siya~ctine Saat sekizi yirmi sekiz dakika geçe 
rak bir şekilde görülmüş. !an ''f't.ler iltihak ettiğini söylüyor. Pcır,uJ.ıire Demirci kövünden, yani muharebe -
plan dairesinde o gaye ;izel"iı!cll' tc- ""azetesi de Bdçika Kralının Milletler nin cereya~ ettiği sahayı gören ha
merküz ettirilmiştir. c'" . . h kk d t k b'. ··., ı:1övle kim bir tepeden o sırada kırnırır taraf emıyetı n ın a e n suu ~ _ · 

3 - Türk rejimi az hir araş' •rııa- · süvarilerinin ton. c,u himavesinde iler· memesinden hayret gfü>terıyor. " 
dan sonra memleketin kcnıli inkişaf . k n !edikleri görülüyor . 

Cencvrede bu yüz.den yeıse ya ·ı 
seviyesine, kendi ihliyac;iarına en B. - k. r t··f k b"Tifü hü-

filtur vard~r. S"'"!.'bi. kollektif emni- ır agır ma me ı u e o Un 
uygun olan şekilleri bulmu~ ve tun- d cuma gc"ti. 1Iavilerin muharebe ileri 

· d d k '-·et esasının yediği darbe ir. .,. 
lar üzerın e urmuştur. B·ı arhr .; kolunu geıiye çektiği duyuldu. Saat 
Aür'atli bir gidişin, bukadı:ır bi.ıyük l n:;i.'tcre:!e sekiz otuz bc~te kırmrzr kuvvetler 
bir inkılabın zaruri olarak husule ge- Ingili7. mahafili. lngiltere ile l!'ran- Karacaağaç köyünü işgal altına aldı-
tirdiği hataları hüsnüniyet!~ giir- sonın fikir milzadelesine mecbıır ol-

lar. 
müş, birer birer tashih et!l·ıi 1.ir. Eu d.uğunu. Bdı;ikamn fiilen mevc lt o- Kırmızı taraf m:ıvileri çeviriyor -

Bismilden Nedim Bafraya, Söğütten 

Cemal Sasana, Ayancıktan Ali Bisnıi

le, Karamandan Faik Liceye, Andi

rinden Cevdet Ispire, llgazdarı Sıtkı 
Şirana, Şirandan Sabri Şemdinana, 

Gerzeden Halim Gürpmara, Savur
dan Fevzi Oltu ya. Bartın dan N azrm 
Savura, Şitaktan Nadir Ercişe, Ycni
şehirden Cemal Şitaka, Eğilı:len Hu
lfısi Göksuna. Hafikten Rüştü Eğile, 
Sungurludan Ihsan Alaşehire, M;ha
lıccıktan Kazım Sungurluya, 'P.<{ir
dirden Zeki Vakfikebire, Ereğlide!1 
Mümtaz Iski1ibe, Dudaydan Refik 
Ereğliye, Dikiliden Rıdvan Sıniırgı
ya, Kadirliden Cemal Hozata, Hozat
tan Hakkı Kadirliye, Balyadan Rifat 
Akhisara tayin edilmişlerdir. 

Ayrıca Istanbul seferberlik m'~dür
lüğüne Develi kaymakamı Cemal Bur 
sa sesferberlik müdürlüğüne Van em
niyet müdürü Edip, Eskişehir sefer
berlik müdürlüğüne Devrek kayına· 
kamı Kamil tayin edildiler. 

asrın en kudretli ve en muvaf;:ıkı- · 
la nvaziyeti değiştirmediği, bu vazi- lar ve Korgeneral Mustafa Muğlalı - Kat ip ve müba!tir alınacak yetli askeri rehberinin :-;e·:~ \'C idare- T 

t . 1914 · d k" · t" · nın idare et.tig-i bu harekatın tahmin lst. Jiüddciumumilig-iıtdeıı: si altında bulunan bir rej:nıin biıtür. ye ın senesın e ı vazıye hl aynı _ 
edild;!!i sekilde inkişaf etmeğe baş - lstanbul mahkemelerinde açık bu-sergüzeşt meyillerini tam lıir t·ı;;f·yc- olduğunu söylemekte, Ye Bel~ik.,ıun ı:. " 

ıadl ö-r anlaşılı\·or lunan katipliklerle mubaşirliklere as-ye uğratmasr. askerliğe yurdun ko- b: şkalarr tı:ırafından miidafaa oltın - t-> • • 

G 1 Al. R" "nın kuv\·etlen' Bü- kerıı·g-ı"nı· ikmal etmiş ve memurin ka-runma vasıtası sıfaUle l lyık ulmığt: enera ı ız ... 
mak istedi;i halde başkalarını rnii - ·ı 1 - ununun (4) u··ncu·· maddesind.; "-'azrlı yüksek ve mühim mevkii ayn nıası Jentb?~'}r istikametinde ı er cmege n .; 
dafaa dn ihmal göstcrdiı!ini ila \'C et- · h b ı· D · ti h · d kt'lo ı·ıe yazı yaz ve dünya yüzündeki en temiz ve s<ı.- 0 ba&lndılar. Bır a erge ıyor: e.mır- şar arı aız ve a ı , -
mektcdirlcr. "1... " \ • tnnr-ız "embC'rİ da mnPtn t b i!f'nlcr arnsında imtihHn ya-111lffil sulh siyasetini l·u•mtı ·1 cı .... 0y c._p '\C'sı ve ~ .. • • · -. - ,00 

~ · · '' "f ...... anyad,. c:r 1 11.,t..ır a1ı bnda ba.,lıyan kırmızı pılaralC kalip ve mubaşir alınacnfön-Türk rejiminin mana~ nt ve n~kı il .1J. .•• .& ol n ':i • ' 'J ' <~ 

i f t arc bo)nbardımanlan tam dan ı"steklilerin bu maddede '-'azılı kudretini en iyi ifade eden oir ölçü- Bcrlin vaziyeti memnuniyeti· kay- ara ayy 
22

.; 
10 Ç • il iki saat ayni şiddelle devam etmiş Ye belgelerle imtihan günü olan -dür. ünkü haricı sergıi:;eşt mı>yı c- dcdiyor ve hadiseyi Sovyet Ru::;ya -

ri nncak dahili inkişafı idare husu mavi tarafın ordugahları şiddetle - 936 perşembeden iki gün evve:iııe 
sundaki aczin bir netice;):dir. Fransa paktına karşı bir akı:ıii1amel bombardıman edilmiştir. Tayyarele - kadar dilekçeleriyle Adli Encümen 

Tenkit noktaları 

Y apının umumi hatl:ırı buka·lar 
iyi çizilmiş olmakla heraber 

tenkit edilecek noktahr yok mu? 
Elbette var ... Fakat bunl::ı.rı ela ikiyt 
ayırmak lazımdır. Birincisi her fay
dalı hareketle beraber yiiriiyen za
ruri mahzurlardrr. Esas fa::'-h ya 
mukabil tali mahzurlar göıe alın
mazsa her terakki ha reketini:ı ye
rinde sayması icap eder, çünki.i dün
yada hakim faydasına mukabil lütfü 
türlü küçük mahzurları olmıyan hiç
bir hareket tasavvur edilemc:ı. 

İkincisi henüz el varmamış olan ıs
laha muhtaç işler ve bunlar ın~ya
nında bilhassa idare mekaniımaf.ının 
halkın hergünkü işlerini rorntek hu
susundaki yavaşlığı ve noksmılarr
dır. 

Bu gibi noktalar memlekC'tin umu
mi gidiş çerçevesi içinde t;ıhJll edilir
se varılacak netice şudur: Herşeyin 

birden iyileı:ımemesinin ~elıt.!bi, te
merküz usulü ile yi.irünmes:dir. Bu 
usul belki de bazı işleri geri bırakır, 
fakat ele alınan işin sathi tarafınd.ı 

durulmamasını, tam ve esaslı iş <'I
kıırrlmasını temin eder. 

19H senesinde Türkiye. kapil:ılist 
memleketlerin müşterek iktısacii bir 
müstemlekesiydi. 1913 senesinde ana 
yurd parçalanmak tehlikesine ma
ruzdu. Osmanlı namı altında giıya 
miistakil kalacak kısmı da en in:;r.f
srz ve mürteci bir saray id·ıresi altr-
11a düşecekti. 

Bugün dünyanın mukadder ~tına 
en ziyade hılkim, son senelerde en 
ziyade siir'alle yol almış ve hep müs
bet sahada yürümüş, sulhiln nıü
him bir istinat yeri diye mevki kazan 
mış bir millet vaziyetindeyiz. Uzak -
tan bize bakan bir ecnebi müdekkiki
nin gözüyle mevkiimizi tahlil edince 
ve ölc;ünce derin bir iftihar duyma
mak için insan. çok menfi ruhlu ol · 
malıdır . 

Ahmet Emin YALMAN 

On İki Ada 
Roma., 15 (Radyo) - ltalyanın 

On lki Adadan birini Almanyay11 bı
rakacağına dair inti.~ar den haber -
ler burada gülünç sayılmaktadır . 

sayıyor. Bundan başka Belçık'rnm rin himayesi altında ilerliyen kTrmızı başkanlığına müracaat etmeleri. 
Fransada solun galebesinden mcm - ordu saat on ikide Dcmireiköyünü iş-
nun olmadığını ilave ediyor. ~al etti, ve kat'i netice burada alındı. ıı:JC:wı~ .... ~ ......... 

ltalyada 
Manevralarda ne kırmızı taraf ne ma 
vi tnraf galip değildir. İki tanıf dahi 

llalya maahfili Belçikanın hattı 
hareketini muvnfık görüyor Vt' Bdçi
kanrn realistik bir hattı haıcket ta
kip ettiğini anlatıyor. 

BORSA 
muharebede yekdiğerine ciddi birer _,,... ----~~ ........... ..., 
üstünlük göstermişler ve Türk orrlu- ı;; TEl)RİNİl~VVEL PERŞ~l\IBE 
sunun kuvvetini bckknildiğindcn da-
ha üstün belirtmişlerdi. P a r a l a ' 

Fransada 
Brüksel. 1!:i (Ha\'DS ajansından) -

lyi maliımat almakta olan :nahafil, 

kralm dünkii nutkuna rağmrn Belçi-

kanın Fransa - I3e1Gika askcd itti

fakını bozmıyacağmr beyan ~~·ıı ·k:
tcrlir. 

Yeni müzakereler 
Paris, 15 ( A.A.) - Dışişlerı B:ıka

nı Delbos, Belçika kralmm nutku ne
ticesinde tehaddüs eden vaziyet hak
kında yakın iş arkadaşları ile müda
''elci efkarda bulunmuştur. 
Fransız diplomatik mahafilinde söy 

lendiğine göre, Belçikamn bu hareke
ti pek te büyUk bir sürprizle karşılı:ın
mamıştır. Zira Belçika Dışişl~ı·i Ba
kanının Cenevrede müdafaa etliği 

Orgeneral Izzettin aşağıda ki bl?ya
n;ı tta bulundu \'e dc.rli ki: 

"-Bugünkü son ve kat'i harrıkct
lerde her iki tıı raf pek yüksek bir 
sevk ve idare. gayet h~vesli ve ranlı 
gayretler göstrrmiı:ılerdir. Ordurııtı?; 
İzmir manevralarında en yükı:;,,k or
duların seviyesinde bulunduğunu bir 
dl'fa daha isbat etmiştir .. , 

Askerlerden. subaylardan. kuman
d:ınlardan ve bütün muharebe teşki
latının subaylarından çok d~rin bir 
iftiharla duygularımı tamamladım. 

TEORiK VE PRAT iK 

Sabunculuk 
ve yağ tasfiye usulleri 
Yazan: tzmir Turan yağ ve sabun 

. 
prensipler, Belçikanın harpten av "el-
ki bitaraflık vaziyetine doğru bir is- fabrikası başkimyageri 
tihale geçireceğini göstermekt~vdi. Mi THAT OHAT 
Belı;ika kralının nutku, birkaç aydan- Yazandan ve bütün kitapçılardan 
beri BelGika efkarı umumiyesinıle be-
lirmekte olan cereyanları nazarı dik- isteyiniz. Fiatr (3501 kuruş. 

kate almaktadır. l<'ransız diplomatik 
ma hafilinin zannına göre, üqiincU ,. 
Leopold'un nutku. beynelmilel müza
kerelere yol ac;acaktır. i 

K üçük devletler 
Nevyork 15 (Radyo -TAı."'\l) - Bel

çika, bitaraOığa dönmek hıısus'.ında 
muvaffak olduğu takdirde daha baş
ka küı;ük milletlerin de ayni h-ıttr 

hareketi takip etmeleri beklenivor. 
Belçikanın hareketi yüzünden Fran -
sanın dış siyaseti ağır bir dariJeye 
uğramıştır. Fransanın bilhass.t Şnr
ki Avrupadaki siyasetinin mühim bir 
sarsıntıya uğradığı anlaşılmaktadır. 

B ir davet 

TAN 
l).80N E VE i L AN ŞARTLAR ı 

Bir aylık , , • • s • . • • • 
5 ., ' • • • 
l vdhJr 

Türkiye Dışarı 
ic:io İçin ----
ı so 
4 -
' 50 

14 -

8 -
14 -
ıs -

n:ın ıcın ll im:ıJılı Sırketlenne mi: 
·aca;ıı edilmelidir • 

Küc:ük ilanlaı dotrudaı:ı doiruY~ 
rl~remızce almabilir. 

Küc;ük ilftnlarm S ıatrrlııtı biı 
lelalık !O kuruştur 5 ıatırdaı:ı fa, 
•;ısı ic:in sıtttr b;ısmı § kurus ılmn 

lst. ıl!iiclrleiıımumili(jinden~ 
Istanbulda bulunduğu anlaşılan ;"e

\"erek sorgu hakim vekili Feridım'L '1 

derhal memuriyetimize müracaatı. 
l 

Bir del:ırlıın fula fcıı:ı yelrQnrlııı 
'1,, 1 O lruruıt ınrlinlir 
~ttni1 "'"'""m'• ,.,nc,.,,t:t" .; kttru"tu' 

... 

A 1 ı ı 

ı Sterlin 619,-
1 Dolar 124,75 
20 Fransız lr. 117,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 80,-
20 Drahmi 20,-
20 tsviçre fr. 565,-
20 Lc':':ı 21,-
1 Florın 62,-
20 Çekoslovakya kuronu 

s. t,. 
619,-
124,75 
117,-
130,-
t!J,-
23,
~75,-
23.-
66,

Tesc:il edilme-
ıniştiı. 

I Şiling 
ı pezeta 
ı Mark 

21,- 23,-
Tesc:il edilmemişdr. 

I Zloti " . " .. 
ı pengö 
20 LeY 
2o Dinar 
ı Yen 

" ,, 
13,- Hi,-

Tesc:il edilmenıı~tır. 

Ruble ,, 
ı !sviçre kuronu 30,-
Aıtın 1045,-
Banknot 230,-

_Çek_!_~ 
Stetrlin 616,-

Dolar O, 79,4530 
Fransız fr. 17,0550 
Liret 15.1070 
Belga 4,7215 
Drahmi 89,2045 
Isviçre fr. 3.4575 
Leva 64,9350 
Florin l ,4850 
Çekoslovak kuronu 22,5040 
Silirtg 4,25 
Paıeta 7 .37 
Mark 1.9744 
Zloti 4.2613 
Pengö 4,3020 
LeY 108, 7662 
Dinar 34,74 
Yen 2,7770 
Ruble 17.47 
Isviçre kuronu 3,1485 

E.ıham 

1$ Bankası 
N 
Hıımitlnı 

A~·adol~ % 60 
% 100 

:fük;tı Havriyc 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrko~ 
Aslan Çimento 
Merkez B:rnkaın 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

l ıtiluo z la r 

Türk Borcu 1 
II 

9S 

.. 
32.-

1043,-
232,-

6l9,-
0,79,10 

17,-
12,0242 
•1,6987 

88,1·:25 
3.HJO 

64,62 
4814 

22,39~0 

'1,22<14 
7,3344 
l,")668 
4,2410 
4.2810 

108,2390 
34, i71B 

2.7631 
17.5~50 

3.1332 

8\,-
10.-
10-
25,90 
41,-
16-
20.50 
10,20 
12.-
13.45 
94,50 
29.-
3,50 

23.5~ 
21,tiO 

16 - 10 - 936 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
iskan umum müdürlüğünden · 
Orta Anadoiunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, 

Corum, Tokat ve Sıvasın Şarkışla kazası ile diğer yer
l~rde iskan edilen ve edilecek olan göçmenler için 2000 
çift yani 4000 adet öküz pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 26;10, 936 gününde saat 15 de Sıhhat ve İç
timai l'viuavenet Vekaletinde yapılacaktır. 

İdari ve fehni şartnameler İstanbulda İskan Müdürlü
ğünde, Ankara da İskan Umum Müdürlüğünde mevcut
tur. İstiyenler bu yerler.den şartnameleri alabilirler. P:ı
za~lrğa girn1ek istiyen her talip 4000 öküz için teklif ede
ceği fiyatın yüzde yedi lıuçuk nisbetinde muvakkat ten1i
nat ve:-meye mecburdur. Muvakkat teminat vermeyenler 
pazarlığa iştirak ettirilmezler. (2203) 

KOZLU KÖMÜR iŞLERi 
Türk Anonim Şirketinden : 
Zonguldak gümrüğünden 7 - 1 - 936 tarihinde alman 63 kuruşluk 

321305 sıra numaralı 818 yevmiye numarasına kayıtlı ve 432 No. 1ı 

beyannameye ait bir adet gümrük makbuzu zayi olmuştur. Yenisi alı • 

nacawından eskisinin hükmü olmıyacağr ilan olunur . 

lSTANBUL BELED1YES1 11LANLARI 

İstanbul Belediyesi F en İşleri Müdürlüğünde 300 lira ücretle 
çalışm!:tk üzere Makina ve Elektrik mühendislerine ihtiyaç va.r
dır. 

İsteklilerin tahsillerini hic olmazsa 4 - 5 sene evvel Avrupada 
yüksek teknik mekteplerind~ ikmal etmiş olmaları ve bu diploma
ya istinaden Bayındırlık Vekaletinin Makina mühendisliği ve E
lektrik mühendisliği ruhsatnamesini haiz olmaları Iazmıdır. 

İsteklilerin mufassal hal tercümesi, hangi mekt epten mezun 
olduklarım, o mektepte hangi derslerden imtihan olduklarını ve 
şimdiye kadar nerelerde çalıştıklarım ve kimleri referans olarak 
göstereceklerini iki adet fotoğraf ile birlikte İstanbul Belediye 
Reisliğine vermeleri ilan olunur. "B u "22331> 

~ * JI. 

Aygır Deposu hayvanatı için lazım olan 50,000 kilo beyaz yu
laf açık eks.ltmeye konulmuştur. Bir kilo yulafa beş buçuk kuruş 
fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi. Levazım Mülürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 206 lira 
25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün 
evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvaf rk olacağr) 
3/11/936 salı günü saat 14 rle Daimi Encümende bulunmalıdır
lar. (i) (2232) 

* :(. * 
Hepsine 53 lira kıymet biçilen Fatih İtfaiye Müdürlüğü binası 

karşısındaki arsada bulunan muhtelif inşaat malzemesi satılmak 
üzere açık arttırmC:ı.ya konulmuştur. Şartnamesi ve listesi Leva
zrm Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 4 liralık ilk terninat 
makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilktemi
natm yatırrlmasr daha muvafık olacağı) 22/10/936 perşembe 
günü saat 14 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1969) 

fROTBART 

Anlayan ve tanıyanların tercih 
ettikleri tıraş bıçağıdır. 

• Gülhane doğum ve kadın 
hastalıkları profesörü 

Dr. Ali ESAD 
Türbe; Istanbul Belediyesi 

karşısında Ayberk apartımam 

birinci katına taşınmıştı r. 

İstanbul asliye birinci ticaret mah
kemes1nden: Selanik Bankası tara
fından Elmas apartımanı J. Kondes
tav Lüsi nezdinde ölü 1spiro Alek
sandrr Lam brinidis terekesine izafe
ten vere::;eden oğlu İspire Lambrini
dig aleyhine ikame olunan 935 - 893 
numaralı alacak davasmdan dolayı 
müddcaaleyhin ikametgahının meç -
buliyeli hasebiyle gönderilen daveti . 
ye varakası tebliğ edilmeksizin geri 
gelmiş ve hukuk usulu mahkemeleri 
kanununun 141 inci maddesi muci -
bince ilanen tebliğat ifasına karar 
verilerek muhakeme 17 - 11 - 936 
günU saat 14 e bırakılmı~tır. Müdde· 
a:ıleyh lspiro Lambrinidisin yukarr -
da yazılr gün ve satte ya bizzat veya 
bir vekil göndermek suretiyle hazır 

bulunması liizumu tebliğ yerine geç
mek üzere ilan olunur. (26496) 

.. ,, 111 
Ergani A. B. C. 
lstıkr;ı:ı:ı l)~hıh 
Sivas - Erzurum 1 

.. u 

Ta'1 v ilôt 
f.tıhıım 

Anadolu 1 ve II kupon kesik 

" 
JTI 
Mümessil 46,10 

21.~ı.1;2 
98,-
07 .. ~0 
99.75 
99,50 

10 4 (, 

43.-
15.10 
46,05 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
hakimliğinden: Bakırköy lslasyon 
caddesi 60 numarada mukim Kavaf 
Zeki aleyhine Holanlc;e Bank Üni N. 
V. tarafından mahkememizin 936 -
887 numarası tahtında ikame edilen 
100 liranın tahsili davasında muay • 
yen olan 7 - 10 - 936 tarihli celsede 
milddeaaleyhin ikametgahının meç • 
huliyeti hasebiyle. ilanen yapılan teb
liğaLa rağmen müddeaaleyh ispati vii 
cut etmediğinden dosya ve mübrez 
senet tetkik edilmiş ve müddei vekili 
senet zirindeki imzanın inkarı takdi
rinde istiktap talep ettiğini ve sabit 
olmazsa yemin teklif ettiğini beyan 
etmiş olduğundan yaprlan muamele -
den ve müddeinin talebinden bahisle 
müddeaaleyh hukuk usulü muhake
meleri kanununun 402 nci maddesi 
mucibince müddeialeyhe giyap kara
rının ilanen tebliğine ve muhakeme
nin 5 - 11 - 936 tarihinde saat 10 
buçuğa talikine karar verilmiş oldu
ğundan mezkur gün ve saatte mu • 
maileyh mahkemeye gelmediği veya 
b ir vekil göndermediği ve itiraz et
mediği takdirde bir daha mahkeme. 
ye kabul edilmiyeceği ve giyabmda 
muhakemeye devam edilerek karar 
ittihaz edileceği tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur . 

(26495) 

Viyanadan İstanbula yeni gelen ve 
Almancadan başka bir lisan bilmi • 
yen: 

CiEl"tÇ BiR MÜREBBiYE 
Üç yaşmdan yukarı çocuklara bak

mak için !stanbulda veya Ankarada 
bir aile nezdinde yer arıyor. 
Beyoğlunda Kalis Erieh Alman 

hütüphanesine (.ı\ . W ) rurnuzile mü
racaat . 

Sahibı :Ahmet Emin \'ALMAN -
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. Sı\LDI 
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Petrol Nizam 
Saç dökülmesi ve kepeklere karşı 

en iyi ve çok rağbet görmüş bir ilaç

tır. 

M otenaslp bir End•"' 
J "ouuıl KorHı .. ı (Oılnı) v• K•· 

1 •• , vOcvdu ııktnakaııın tenııOO 
f'nlr ~ ı ılc:· 

in adı• Sevlmll~ lnı hıl•I ı• m 
1'1 '" ıtır ı lzln vOcutv yumutıtıt vı ine• • 

jll' i•otlı• • Kımırler 41 1ir1d•11
• 

' 1 ur1bet 
ıf(orHler (Gıl~•) ıutyın • 

25 llradın itlb•,.11' 

-
Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.. -·zade Han. TeL 22740 -

KARADENiZ 
POSTALARI 

15 Birinciteşrinden i
tibaren Karadeniz posta
larının programları de -
ğişecektir. 

Bu tarihten itibaren 
Karadeniz postaları Is -
tanbuldan PAZAR 
ÇARSAMBA ve CUMA 
günleri kalkacaklardır. 

PAZAR günü saat 16 
da kalkacak vapur gidiş
te Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Sinopt Sam -
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Vakfıkebir ve 
Trabzona uğrayarak Ri
zeye kadar gidecek ve 
dönüşte bu iskelelere ila
veten Of ve Akçaabada 
uğrayacak Sinoba uğra
mıyacaktır. 

ÇARSAMBA günü sa 
at 12 de kalkacak vapur 
gidişte İnebolu, Gerze, 
Samsun, Ünye, .Fatsa, 
Ordu. Gireson, Tırebo -
lu. Görele ve Trab_zona 
uğrayarak keza ~~z~ye 
kadar gidecek v~ ~onuş
te bu iskelelere ılaveten 
Sürmene ve Sino a uğ -
rayacaktır. 

• 
. , 

--
. 

C:,.el ;k kopr~d~r 
tQhM " ! i ı f 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
Akadenıi malzemei inşaiye Laboratuvarı için cer. taz

yik, inhina. bükülme makaslama ve salabet ... gibi kuv -
vetleri tayine mahsu~ 30 ton kuvvetinde bir tecrübe ma . 
kinesi alınacaktır. Makinenin maruf bir fabrika masnna 
tından olması sarttır. Makinenin muhammen bedeli -na
kil, vaz ve tesis masrafı dahil- 6000 liradır. Muvakkat te
minat akçesi 450 liradır. 

İhale Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebecili -
ğinde 2 6-10-19 3 6 günü saat 14 te açık eksiltme netice _ 
sinde yapılacaktır. lVIufassal şartname Akademi yar di . 
rektörlüğünden bedelsiz alınabilir. (1877) 

Parah Yatlh ilk Okul 
lstanbul K.ültür Direktörlüğünden· 

1 - Zincirlikuyu köşklerinde ilkokul talebesi için. 
paralı yatılı bir pansiyon açılmıştır. 

2 - Zincirlikuyu İlkokuluna yazılacak yatılı talebe
den dört taksitte ödenmek üzere 80 lira pansiyon ücr~ti 
alınacaktır. Memur çocuklarından tenzilat yapılamaz. 

3 - Tatil devresinde okulda kalanlar, ayda 12.5 li
ra \ereceklerdir. 

4 - Yanlı talebe elbise, çamaşır ve kitaplarını ken-
dileri alacaklarclır. 

5 - Yazılmak ve daha fazla malumat almak istiyen
lerin hergün Mecidiyeköyü civarında Zincirlikuyu İlko· 
kul Direktörlüğüne başvurmaları lazımdır. "2214" 

Nafıa Bakanlığından: 

t•••tt eı s•a ' eeı &! 

GÖÇ MEVSiMi 
dolayısiyle Galatada Tünf'l Caddesinde 24 numaralı 

Galata Mefruşat Pazarında 
Mevcut linoeum, muşamba, lacivert ıstor, perdelikler 
ve sair mefruşata ait ucuz fiatlı ve dayanıklı malla -
rın çeşitlerini tetkik etrnekliğiniz menfaatiniz ikti -
zasıdır. 

Fizuli 1. Berkmen ve Y. Kilitis 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak 3 8 O teneke benzin açık eksilt

miye konmuştur. 
2 - Eksiltnıe 19/ 10/ 930 gününde saat 15,30 da Ve

kalet binası içinde toplanacak satınalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - l\1uhamınen keşif bedeli 1748 liradır. 
~ - :M uvak1<at teminat 131 lira 1 O kuruştur. 
5 - Ben'!in toptan tesellüm edilrniyecek. şartname

sindeki rnaddei mahsusJarı mucibince beş tenekeden aşa
ğı olmamak üzere lüzum hasıl oldukça alınacaktır. 

6 - Şartn<Jmeyi görmek ve almak istiyenler Vekalet 
Levazım Bürosur:.a müracaat ederler, şartname için pa
ra alınmaz. 

7 - İstekliler 19/ 10 / 936 günü muayyen saatte temi
natlarını hfunilen komisyona müracaat etmeleri. 

(1195) (1830) 

Nafıa veka etinden: 
Derincede travers fabrikası sahasında yaptırılacak 

bir santral binasr kapalı zarf usl;llile münakasaya konul
muştur. 

KANZUK 
SaCj eksiri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendı 

~ir. Dökülmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. Neşvünümasını 
kolaylaştırarak hayat kabihyetı 
ni arttırır. Latif rayihalı bır sac 
nk~iridir. 

lNGh-tZ KANZUK ECZANESi 
REYOOLU . ISTASBVL 

Istanbul Tramvay Şirketi 21 ikinci 
kanun 1911 tarihli şartnamenin H ün 
cü maddesıne göre 

· iLAN 
1936 yılının 16 Birinciteşrinden ve 

yeni ilana kadar pazardan baş\;:3 gün 
lerde gidiş • geliş kış programı 

Şitli Şebekesi 
No. YOLLAR iLK SON 

kalkı, kalk19 

1 O Şişli • Tünel 
1 O Tünel - Şişli 

6.15 23,4-0 
6.35 24.00 

11 Şişli • Beyazıt 
11 Beyazıt - Şişli 

7.15 23,00 
7.55 23,45 

12 
12 

Harbiye - Fatih 7.00 24,15 
Fatih - Harbiye 6.15 :::.30 

A H ar. - :Aksaray 7.20 23,55 
12 Ak. - Harbiye 6.35 23 ,10 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 
15 Sirkeci - Taksim 7.50 

19,05 
rn.:m 

16 
16 

A 
16 

Maçka - Beyazıt 6.25 23,:!() 
Beyazıt · Maçka 7.10 24,05 

Şişli (depo) 
Eminönü 6.15 
Eminönü. . Maç. 6.45 
Maçka - E. önü 7.20 

rn.oo 
~u.oo 

19,30 --------
1 7 Şişli • Sirkeci 
1 7 Sirkeci - Şişli 

A 
17 

Meçidiyeköyü 
Eminönü 
EminönU 
Mecidiyeköy 

7.00 19,30 
7.30 20,05 

6.45 18,30 

7.20 19,00 
CUMA günü saa~ ~2 

de kalkacak vapur gıdış
te İnebolu, Sinop, Sam
sun, Gireson, Trabzon 
ve Rizeye uğrayarak Ho 
paya kadar gidecek ve 
dönüşte bu iskelelere ila
veten Pazar'a uğnyacak 
tır. 

3 İkinciteşrin 1936 salr günü saat 15 de Ankarada Na
fıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 
4050 lira muhammen bedelli 30 ton yerli telgraf teli mü
bayaasr açık eksiltn1e usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak 
malzeme dairesinden verilecektir. 

1 - Miinakasa 19/ 10/ 936 Pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada Nafia Vekaleti Demiryollar İnşaat Dairesin-
deki münakasa komisyonunda yapılacaktır. ~ ~ 

2 - Bu işin muhammen bedeli ( 10.500) liradır. 

Kurtuluş-Beyazıt 6.15 23.10 
Beyazıt-Kurtuluş 7.00 23155 

Ayrıca keza 15 Birin-
citeşrinden itibaren n1ev 
simlik dördüncü bir pos
ta kalkaca~tır. . 

SALI gunlerı saat 1 2 
de kalkacak olan bu ila
ve posta gidişte İnebolu. 
Samsun ve Orduya uğ -
nyarak Trabzona .. ~a -
dar gidecek ve donuste 
bu iskelelere ilaveten Gi
resona uğrıyacaktır. 

(2085) 

Muvakkat teminat 303 lira 7 5 kuruştur. 
ı g 3 6 senesi için Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğu -

na dair vesika ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 3 İkinciteşrin salı günü saat 

ı 5 de Malzeme Eksiltme komisyonunda bulunmaları la-
zımdır. (1379) (2184) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Cins ve n1evkii 
Beyoğlunda 1-Iüseyinağa mahallesinin 
Yeniçarşr caddesinde eski Ga.~ata~aray 
Polis merkezi altında 7 No.lı dukkan: 
Ayni yerde ıs N o.lı dükkan: 

Senelik 
kirası Kira 
Lira müddeti 

300 
144 

3 Yıl 
3 ,, 

3 - Muvakkat teminat (787.50) liradır. 
4 - l\Tünakasa şartnamesi ve sair evrak parasız ola

rak Demiryollar İnşaat Dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı 

kanun mucibince ibrazına nıecbur oldukları evrak ve ve
sikalarla 7 / 5/ 936 tarihli ve 3297 numaralı Resmi Gaze
tede ilan edilen talimata göre Nafia ·Vekaletinden veril
miş müteahhitli~ı;: vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla
rını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
19 i l 0/ 936 Pazartesi günü saat on dörde kadar insaat 
münakasa komisyonuna makbuz mukabilinde verm~leri 
laL:1mdır. ( 1134) ( 1 764) 

Karacabey Merinos Yet~ştirme 
Ç.ftliği Müdürlüğünden; Tophanede Kılıçali mahallesinin Topçu

lar - Necatibey caddesinde 365 No.lı 
1stanbul yedinci icra memurluğun- dükkan 5 O 2 ,. Çiftlik dahilinde inşa edilecek iki a<ıet koyun ağdı ka-

d 
. Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

an. k il Ayni yerde 381 No.lı dükkan: 30 2 ,, Palr zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
paraya çevrilmesine arar ver . en 

. . ano büfe oda takımı, avıze, ,, ,, 383 ,, ,, 48 z ,, Keşif bedeli (7.443) lira (22) kuruş üzerinden 
bır pıy , • ?O 10 3 ( ) ( ) 
komodin ve sair ev eŞyası ..... - - 6 ,, ,, 3 9 5 ,, ,, : 3 O 2 ,, 14. 8 8 6 lira 4 4 kuruştur. Eksiltme 2 7 İlk teşrin 1 9 3 6 
salı gi.inil saat 12 den 13 e kadar ,, ,, 431 ,, ,, : 24 2 ,, tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da Bursa Baytar 

A 
19 

22 

23 
23 

34 
34 

32 
32 

33 
33 

·37 
37 

Şişli (depo) 
Eminönü 6.05 
E. önü· Kurtuluş 6.35 
Kurtuluş · E. önü 7.05 

19,05 
19.35 
20,05 

Beşiktaş Şebekesi 
Bebek - E. önü 6 30 . 23,20 
E. önü • Bebek 6.40 :?i,UO 
Bebek - Beşiktaş ._ 24.40 

Ortaköy - Ak. 6.So ~0.:30 
Aksaray· O. köy 7.15 ., 

~l,15 

Beşı.'ktaş - Fatih 7 .00 ., 
F t h B ~O.ZO 

a ı - eı;ıiktaş 7.40 21,05 

İstanbul Şebekesi 
Topkapı .- Sirkeci 6 20 ·>3 ?O 
Sirkeci - Topkapı 6:50 23:;0 
y: kul~ • Sirkeci 6.15 23.15 
Sırkecı - Y. kule 6.45 23,45 

E.dirnekapı • Sir. 6.10 23.10 
Sırkeci - E. kapı 6.40 23,40 

Beyoğlu İstiklal cad.193 .N~. ~u.Red~ ,, ,, 453 ,, ,, : 24 2 ,, 11üdürlüğü binasında toplanacak Merinos Y. Çiftliği in-
fl'k Paşa apartıınanı Beşıncı aıre Alı'b k.. .. 1 Y 'k ' k . 1 1 t bul . 

t fı d 
ey oyunc e enı ece mer a ve man- şaat omısyonunca yapı acaktır. s an ıkinci icra m -

h bulunacak meınur ara n an _ emurluo-ı ... 
azır drası ·. 12 O 3 '' M kk . . dan: Bir borçtan dolayı mahcuz"..._.v.e-

t J Cag-ıilaA n . uva at temınat mıktarı (1.117) Iı'radır. 
açık arttırma suretiyle sa 1 a 
olunur. Yukarıda cins ve mevkıleri yazılı yerlerin hizalarında- İsteyenler proje, mali ve fenni şartnameyi Çiftlik Mü- :~t6ılmasırtmu~a~re: ev eşyası 19 . 10-

ki bedel ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile ay- düriyetinde ve Bursa Baytar Müdüriyetinde görecekler- b pa~a .~sı gUnti saat 12 den iti. 
KAYIP: Hüviyet cüzdanımı kay- rı ayr~ kiraya verilme işi on gün uzatılmıştır. İsteklilerin dir. e:r~~ün~ş: !~~k 'l'ekktet sokak 8 No. h 

bettim. Yenisini alacağımdan eskisi • t dı ·1• • .. ~ k · · l / 1 1 • • • - • ar ırma suretivle 
ilin hükmü yoktur. ve e ye şeraı ını o~renme ıstıyen erin 22/10 936 per- stedılerın şeraıti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 satılacagmdan istivenı . ·• 

Hukuk Fakültesinden: şembe günü saat ( 14) de yüzde 7 ,5 pey akçelerile müra- say_ıl.ı ~anım tarif atı dahilinde eksiltmeye iştirak eyleme- gtin ve satte mahaİlind~ı~azı~~u~~~ 
~-----------=l5=1"""59"""'B;;;;..ü1.;.;;.. .. _en_t __ c_a_a_t_Ia_r_ı_. _M_ ._( 2_2_2_5_) ________ ~ ________ ıe_r_ı_ı_la_n_o_l_u_n:._u:...r.:.... _ ___:(..:2..:1..:3:.:2~):_ ____________ ~nı~ac~a.!:.k~m-em_u_r_una ıniiracantları ilan o un ur. (2füU:ı4 \ __ _ 



BiR TECRÜBE 

A. NEŞ'ET BiKARBONAT DE SUT KOMPRiMELERi 
Halis lngiliz Kürling karbonatile yapılmıştır. Mide şişkinliği, hazimsizlik, fazla yemekten müteveltid mide rahatsızlıklarında yemekleröen 

sonra 2-3 komprime mavi yassı şişelerde cebde ta~ınması kolaydır. Eczanelerden A. NEŞ'ET markasını isteyiniz. 

iki tehlike işareti: 
nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algırılığmın 

bu ilk alamelleri 

GRiPiN 
ile bertaraf eLnıcz-

seniz bir çok ağır 

hastalıklara tut.ul

m'tı k tehlikesi baş 

cröstermis demektir. o • 

GRiPiN 
Bütün ağrı. sızı \'€' 

sancıları derhal din

dirir. gripe, roma -

tizmaya. diş, sinir, 

ada le, bel ağnl:ı ri -

le kırıklığa karşı 

bilhassa müessirdir. 

n ız 

GAYET --=-
DAYANIKUDIR ı~~~~ 

• 

DAHA KUVVETLİ 
ISIK VERiR 

1 

HER YERDE SA TIUR 
O IEllllCU HMUUTIOlll. 

Türkiye için yegane mı.imN~~ili BOURLA BlRADERLER -.·e Şsr. 

iSTANBUL - ANKARA. lZMlR 
~--------------------------------~-----------

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon -- Antalya hattının Baladiz - Burdur arası ih

tiyacı için mezkur kısmın kilometro 4 yarmasının solun
daki ocaktan (5500) metro mikap ocak balastı ve kilo
metro 7 - 1 3 arasından ( 3 5 O O) metro mikap t oplama 
balastm. ihzar. nakil ve hat kenarına depo edilmesi kapa 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 20/ 10/ 1936 tarihinde saat on beşte 

Vekalet binasında demiryolları inşaat dairesindeki eksilt
me koınisyonunda yapılacaktır. 

.-...... 2 - Bu işlerin muhammen bedeli 97 50 ve muvakkat - ışm n an o --,. teminatı (731,25) lira<lır. 
3 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şart -

1VIağazası: lst::ınbul, Yeni postane caddesi N o. 3 9 namesi ile eksil tn1e şartnamesinden mürekkep bir takın1 
Mevsimlik son moda münakasa evrakı (2.5) kuruş mukctbilinde demiryollar 

MANTOLUK VE ROPLUK YÜNLOLER1M1Z inşaat dairesinden verilmektedir. 
gelmiştir. 

Her nevi son moda 

İpekli, pamuklu, keten beyaz ve renkli kumaşlar 

TUHAFİYE dairemizde en zengin çeşit. Hazır ve ölçü üzerine 

GÖl\fLEK, P iJAMA, ROP DÖ ŞAMBR 

CİHAZ T A K IM LARI 
Keten ve pamuk yatak ve yorgan çarşaflıkları 

Her cins sofra takımları, havlular. 

Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterileri

mizin teşriflerini bilhassa rica ederiz. 
NEFASET - METANET - UCUZLUK -

İyi doğru ve esasiı olan 

( TAM ATLAS ) a 
REKABET G Ü Ç TÜR 

İkinci tabı yakında çıkıyor. 
İkbal Kitapevi 

. ( 

Sandalya ve Mobilyanın-, 

Bızunu, hem gUzelini almak için lstanbulda Rızapaşa yokuşund"J 
No. A S R [ M O 8 1 L Y A mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMED FEVZi Tel. 23407 

Güzel San ,atlar Akademisi 

Miriıari şubesine 
yeniden kayıd 

Akadenıi ?ı.1imari şubesine girmek için vaktinde müra
caat ederek imtihana yetişmemiş olanların imtihanı l 9 / 
1 O ı 19 3 6 tarihinde saat ( 9) da Akademide yapılacaktır. 
Alakarlara ilan olunur. (2207) 

lstanbul Liman i şletme idaresinden 
İdare için Y~tırılacak 25 mavnanın açık pazarlığı 20 / 

10/ 1936 salı günü saat 13 de tekrarlanacaıh ilan olunur. 
(2209) 

4 - Bu münakasaya girmek istiyenlerin 2490 No. lu 
kanuıı mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve
sikalarla 7/ 5/ 1936 T. ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan 
edilen talimatname mucibince Vekaletten almış olduk -
lan müteahhithk vesikası ile teklif zarflarını mezkur ka-
nunun tarifatr daire~.inde hazırhyarak 20 / 10/ 1936 gü
nü saat on dörde kadar makbuz mukabilinde demiryollar 
inşaat dairesine tevdi eyJemeleri lazımdır. ( 1173) ( 178 2) 

il 
TACETTiN GÜRTAN 

BUYUK MOBiLYA )tAGAZASI 

oi rdefa 
gelip 

1 görü · 
nüz. 

. 

Yüksek Mühendis Mektebi Art
tırm a ve Eksi ltme komisyonundan 

Mektep malze::ıne laboratuvarı için açık eksiltme ıle 
Elek, terazi, kesafet~ işeleri ve Mihailis aleti ve teferrüatı 
alınacaktır. . . . 

Muhammen bedeli 600 ve rnuvakkat teminatı45 lira
dır. Eksiltmesi 19 Birinciteşrin 936 pazartesi günü saat 
14 tc yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltme· 
ye gireceklerin belli gün ve ~a"atte mektep idaresine mü
racaatları ilan olunur. ( 9 ı 5) . 
Şark Demiryolları Müdüriyetinden 

Travers Satınalma ilanı : 
Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi, 1937 senesinin ilk aylarınd~ 

fazla olarak 10 bin travers daha almak hakkı hıyarı ile cinsleri şartna
mede gösterilen evsaf ve şeraitte 20 bin adet meşe ağacından mamul tra
vers satın almak arzusunda bulunduğunu muhterem halka bildirir. 

Bu satınalma ile alakadar olacak zevatın daha fazla malumat almak 
üzere nihayet 26 Hkteşrin 1936 lari hine kadar Sirkecide Şirket Müdüri
yetine müracaat eylemeleri . lazımdır. Işbu satın almaya ancak berveçhi 
peşin elli Türk lirası verenler iştirak edebileceklerdir. Bu meblağ satın
alma işi bittikten sonra • sahiplerine iade olunacaktır. 

Şark Demiryolları Müdüriyeti 

KIŞ GELD.i 

Büyük Elbise Mağazasından 
Bütün elbise ihtiyacınızı en ucuz fiallarla alabilirsiniz. 

Pardesüler Ingiliz biçimi 13 'lı liradan itibaren 

P.a rd es Ü 1 er E;;.~:~::~~~ize 17 'lı 

Muşambalar Heı renkte 

Kostümler Her renkte 

11 112 

15 'lı 

11 'lı Kadın Mantoları 
Çocuk Muşambat arı 5 '12 

Kadın Muşambal ar ı 10 112 

" 

.. 

•• 

,. 

.. 
Y A L N IZ GALATADA 

EKSELSYOR 

,. 

.. 

" 

" 

"' 

.. 

.. _____ Mağazasında satılmaktadır -----11 
Kapah Zarf Usu li le Eksiltme 

Erzurum Valiliğinden: 
2 1 Eylül 19 3 6 da ihalesi yapılacak olan Erzurum Er

kek Muallım Mektebı ikmali inşaatına ait ilanlar 249.D 
sayılı kanunun 7 nci maddesi ahkamına tevfikan ilan e
dilmemiş olması hasebile bu inşaatın (35) gün müddetle 
temdidine ve yeniden ilftnına lüzum hasıl olmuştur. 

1 - Ek~ıltmeye konulan iş: Erzurum Erkek Mual-
lim Mektebi yapısının bitirilmesidir. 

Keş; f bedeli (2426 71) lira ( 48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait ~artnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sartname:5i, 
B - Mukavele projesi , 
C - Baymd11·lık genel şartnamesi, 
D - İnşaata ait fenni ~artname. 
E - Keşif cetveli, 
F -- Proje. 
Talipler projeyi Baymclrrlık Bakanlığında, Erzurum 

Bayındırlık l\Iüdürlüğünde görebilirler. İstekliler şart -
name ve evrakı saireyi 12 lira 1 O kuruş mukabilinde ilan 
mahalleri Baymdır;rk Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26 Birinciueşrin 1936 pazartesi güııü 
saat 15 de Erzurum Kültür Direktörlüğü Dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltrr~e kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 

lira muva~{kat ten1inat vermesi ve bundan başka aşağıda
ki vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A -· - 1936 yılma ait Ticaret Odası vesikası, 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bin 

liralık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alrnmış vesika, 
6 - Teklif ınektupları üçüncü maddede yazdı saat

ten bir saat evveline kadar Erzurum Kültür Dırektörlü
ği.i Dairesine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğjne 
makbuz mukabilinde verıiecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış :tar ~m mühür mumu ile iyice kapa -
tılmış olması ~arttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. "18 7 8" 


