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Sovyet Rusya ve Japonya birbirine 
şiddetli protostolar verdi 

--<>--

Yunanistanda Me
taksas l1ükfımeti 

Yunanistan la 1922 de pathyan ihti
lalin kahramanlanndan olan ve (Kara 
ıüvari) adı \•erilip 3 batvekil, bir baı· 
kuandan ve iki nrırı kur!una dizmek
h Yunan tarihine kapkara aayfalar ila· 
ve sd ~n Plaıtirasın i'aretiylc yapıl· 

len haberlerden öpnildiil üzere he
men bastınlmıf, bu ıuretle siyaseti 
dCMt ve müttefik Elen milletince ta· 
mamr.n tasvip edilen baıvekil eluelans 
Metakıaa, memleketine ıimdiye kadar 
yapbğı hizmetlere bir yenisini daha j· 
live etmittir. 

Hatırlıyoruz: 1923 de kral taraftar-
lan Selanikte bir mukabil jhtiliıl hare
ketine hazır-lanmıılar, Plastiraı ·Cana
taı istibdadından kurtulmak için faa· 
lirete geçmiılerdi. Bu hareket haber a· 
hndı ve sonralan Girid fırkasının ba· 
tına geçen ve o vakit kaymakam rüt· 
beıinde bulunan Bakopuloı ve arkadq· 
lan hemen tevkif edilc!iler. 

O zaman l>u harekete geçenler, bü· 
tün Yunaniıtanı ezen bir idareyi ber· 
taraf ederek millete rahat bir nefes al
dırmak iıtiyorlardı. 

Bucün Pliıtiraıın emriyle Giridcle 
batgöıteren hareket, bunun tamamile 
akıine olarak tezahür etmit bulunu
yor. Eaki idarelerin her sahada ha· 
rap ettiği Yunanistam imar etmeğe, si· 
yaset manevraları ile maneviyatı çürü· 
tülen Yunan vatandatını kuvvetlendir
rneğe, Yunaniıtanı her tubede adeta 
battan başa tenıike çahpn ve bu mut· 
tcfik memleketi her bakımdan müteza· 
yid bir hürmet görecek mevkie getir· 
meğe uğratan 'bir idareye kartı hareke
te geçilmek isteniyor. 

1923 hareketini yapanlar, Yunaniı
Ke. lren 

(Sonu: Sa. 4. SU. 5.) 

1nirci yıl rnada'vftsı 

C. H. P. Genel Sekreterliginden. 
Cümhuriyetin 15 inci yddönü 

mü hatırası olarak, bir tarafında Bil 
yük önderimiz Atatürkün kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer ta. 
rafında cümhuriyetin ıs inci yılını 
tesbit eden yazı bulunmak Uzerc 
partimizce bir madalya yaptırıla
:-aktır. Sanatkarlarımızın, açtığımız 
b:.ı müsabakaya iştirakleri ve hazır 
layacakları nümuneleri ağustosun 
onuna kadar C. H. Partisi Genel 
Sekreterliğine g8ndermeleri rica olu. 

nur. ....., ______ ..... ________ __ 

l'ımmıistanın en büyiik siyasi ~a'hS'iy ti 
Gcnerol Mcta.Mcı:1 

Atina; 3 (A. A.) - Atina sokakla
r::1 ._ ellerine çalışma aletlerile yap 

tıklan bir gcç.id resminden aonra, on 
beş bin köylü delegenin iştirakile, bu
gün Zeus mabedinde birinci milli zira
at kooperatifleri kongresi toplanmıı

br. 
Kongre azasını selamlıyan başvekil 

Metaksas demiştir ki: 
"Elen ziraat dünyası m:.imessilleri

nin bu toplantısı, 4 ağustos rejiminin 
bütün Elen milletinin ruhuna ne kadar 
nüfuz etmiş olduğuna bir delildir. 4 
a ustos rejimi dahilinde, her çiftçi, ser
~tt• •• lldhula bqnU ......... 
ve hedefi çifçlnin himayesi olan dev· 
Jetle doğrudan doğruya temasa gelmek· 
tedir. Bu toplantı, gittikçe inkişaf e· 
den ve bütün ziraat dünytısma şamil 
o1maga başlıyan kooperatifçilik fikri· 
nin zaferini göstermektedir. 

Devlet, ziraat alemine vazifesinin bü 
t-:.in icab1armı kendi kuvveti ile başa· 

(Sonu Sa. 4 Sü. 3) 

Vakınşark Japon eDçUerı şehrl
mDzdekD toplantova geOByorlaır 

Dün Japonyanın 
Kahire sefiri geldi 

Japoııya11ııı K4hirc sefiri şc1ırimi::<1c mrşı'krnırkc ı 
( 1 ı•amı ıu 11uncudti) 

Muamele vergısindeki tadilattan sonra 

105 müessese motor-
1 larıoı söktü 

Vaziyeti mahalliııde tetkik için 
Ankaradan bir heyet geliyor 

(Y ı ı 10 uncuda) 

iki taraf kuvve ıeri 

Dün sabah yeniden 
çarpışlllar 

imparatoru 

Mançıı7;o cephesindeki Sovyct askerleri 
mımalaıt bir köpri«Jmı geçiyorlar 

Japonya 
Çine yeniden sulh 

teklif etti 
Hongkong, 3 (A.A.) - nurada 

sö~ ıcndlğinc göre Japonya Çin hUkn
metine muhasemata nihayet Yermek 
Uzere Heri sUrdUğU yeni şartları bil· 
dlrm'ştlr. Dunlar şimdi Hnnkeu'da 
tetkik edilmtıktedir. Bu şartlar pek 
ağır olmakla beraber bundan evvel· 
ki şartlara nlsebtle pek hafif adde-
dilebl11r. 

Hankov, 3 (A.A.) - Şanghslng is-
mindeki Çin gUmrUk kruvazörUnUn 
sUvnrlsl lnglllz tebaasından Grev· 
ley dUn öğleden sonra Yangtse Uze· 
rinde Bankova takriben 60 kllomet-

relik bir mesafede bulunan krına
zöriln Japon deniz tan arelerl tara 
fından bombardımanı esnasında. öl· 
muştur. Geminin mürettebatından 
birkac; kişi de bu meyanda mmut 
ve kruvazör tahrip edilmiştir. Sağ 
kalanlar bir kayıkla Hankova dön
mUş1erdtr. Kruvazöriln normal va
zifesini yapmakta olduğu kayüedll
mektedlr. HAdlsc esnasında lngl. 
Uz teb&..'\ mdan biri öldUğU i<.:ln Guat 
ismindeki lngillz topçeker! bu sabah 
vnka mahalline gönderllmlştlr. 

izmir Belediye Reisi dün geldi 

Atatürk izmirliler namına 
Fuara davet edildi 

lzmir belediye reisi doktor Behçet 
Uz, diln akşam Ustü saat 16 da deniz 
yollan idaresinin lzmir vapurile şeh
rimize gelmiştir. 

Behçet Uz, vapurda şahsi dostları 
ve gazeteciler tarafından karşılanmış 
otele inip bir müddet istirahatten son 
r~ Atatürk ve Ba!iVekil Celal Bayarı 
zıyaretle tazimlerini bildirmiş, ken. 
dilerini İzmir halkı namına fuara da
vet etmiştir. 

30 ağustosta açılacak olan fuar 
hakkında, Izmir belediye reisi tstan
b_ul gazetecilerine şunlan söylemiş. 
tır; 

"- Fuar hazırlıkları 10 ağustosta. 
tamamlanmış bulunacaktır. Bu seneki 
f~ar!. her hususta Türkiyenin yüzünü 
guldurecek kadar iyi hazırlanmıştır. 

Fuarın, bu sene gerek igtirak nokta
sından ve gerekse dekorun güzelliğin 
den ve kültürparkın hemen hemen he. 
yetiumumiyesinin ikmali, eğlencenin 
bolluğu ile hem buraya gelecek yurd. 
daşlar, hem de hariçten gelecekler ta. 
rafından çok beğenileceğini Umlt et
mekteyiz. 

lzmir..enternaayonal fuan, gerek 
dahilde ve prebe hariçte yapılan 

lzmir BeJediye l>atkanı Behçet Ua 

geni§ mikyasta propaganda ile her 
tarafa tanıtılmış bulunmaktadır. 

Bu yüzden ecnebi devletlerin ve ec • 
(BOM&: &L ;J. B .t.J 
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eni ar 

DER~iMLi KIZ bası ıyor 
Posta telgraf ve telefon genel direk· 

törlilğ•a cümhuriyetin on beşinci yıl dö
nümü, harf inkılabının onuncu yıldö
nümü ve İzmir entemasyor.al Fuarı i· 
çin 100.000 seri pul bastıracaktır. 

No.19 \'azan: Niyazi Ahmet 
Seyit Rızanın hiddeti büsbütün yük. 

seliyordu: 
- Hanginiz Dersimi bırakmak isti. 

yor, kim inanıyor, ki Türkler bizi kes. 
miyocekler •• Hayır .. hepimizi, hepimizı 
kesecekler •.• 
Ağalardan biri ayağa kalktı: 

- Abdullah Paşa hiçbir şey yapmı. 
yacağız.. demış. Bize dokunmuyorlar. 
Siz olduğunuz gibi kalacaksınız di. 
yor. 

Seyit Rıza yerinde iki tarafa kımd. 
dadı: 

- Siz inanın isterseniz ... Ben her. 
kesten gizli haber alıy.orum. Daha ıda 
asker getireceklermiş. Vaktile birleş. 

mezsek hepimiz mahvolacağız. 

Ağa gene cevap verdi: 
- Biz karar verdik .. Türklerle harp 

etmiyeccğiz. 

Seyit Rıza ile ağalar bu şekilde sa. 
atlarca konuştular. Birçok ağalar Seyit 
Rızaya taraftar olmuyorlardı. O yerin. 
de tepiniyor, yeminler ediyor, bfrleşe • 
lim diyordu. 

• • • 
Ağalar birer birer dağıldıktan son. 

ra Seyit Rıza boynunu biikere'lc düşün. 
meğe ba§lcdı. Bir müddet öyle kaldı. 
Sonra, l\dnana döndü: 

- Bana Seyit Rıza dcrleı: .. ldedl. 
Kimse birşey yapamaz. Bu dağlar dur. 
dukça buralar Dersimlilerindir. Kimse 
giremez. Siz, bize cahil diyorsunuz. 
Asıl cahil sizsiniz. Dersime kim gire. 
bilmiştir. Hangi padişah buraya ayak 
basmıştır?. 

Seyit Rıza sakallanru avuçlan için. 
de buruşturuyordu. Söylüyordu, fakat 
kirli gözlerinde derin bir yeisin izlen 
belli oluyorfdu. Ağalar ona yardım et. 
memişlerdi. 

Yanındaki adama döndü: 

- Şir, dedi sen ne dersin?. 
- Şimdi bu işi halledelim, Sonra on 

larla görüşürüz. 
- Öyle.. Yeni birşey var mı?. 
- Başka yok .. Tayyareler gene uç. 

muş. 

- Ah bir iki tane düşürebilsek, bir 
daha uçamazlar •• 

- Onu lda yaparız. 
- Adamları gönderdin mi? 
- Orada be1diyorlar. 

Seyit Rıza ayağa kalktı. Mağaranın 
karanlık bir tarafına yürüdil. Şir de. 
nen adam yalnız kalmıştı. Adnanın el. 
!erini çözdürdü. 

- Gel bakalım şöyle yanıma otur. 
:Şiz ahbabız ne de olsa .. deidi. 

- Siz kimsiniz? 

- Bana Ali Şir derler .. Tanımaz nu. 
ısınız? 

- Duydum.. 
- Duymıyan pek az insan var .. Ben 

Osmanlı ordusunda az mı çalıştım. 
Amma kadrimi bilmediler. 

- Aslen buralı mısınız? 
- Buralıyım .• 

Adnan Ali Şiri şahsen tanımamakla 
beraber çok iyi biliyordu. Ona "Milli 
§air,, ve "Erkanıharp,, diyorlardı. Ko. 
ca Dersimde bir o, bir de efendi adın. 
da birinden başka okuyup yazmak bil. 
meyen olmadığı her yerde öyleniyor. 
ldu. 

Ali Şir: 
- Sen, dedi bizim yanımızda esir 

kalacaksın. Öldürmiyeceğiz. Belki bir 
giin işimize yararsın. 

- Nerede kalacağım? 

- Bizim yanımızda .. Mesela benim 
yanımda .. fştemcz misin?. 

Adnan gülümsedi: 

- Mademki esirim benim istediğim 
değil sizin istedikleriniz olacak .. 

- Doğru ... Yalnız şimdi senin esir 
olduğunu haber vereceğiz. Senin yü _ 
zlinden belki Kazım Beyi de yakala. 
nz. 

- Hiç zannetmem .. 
- Niçin?. 

- Çünkii o benim için vazifesini bı. 
rakmaz. 

- Seni sevmez mi? .. Sen kardeşi de. 
ğil 

.. , 
mısın .• 

- Kardeşiyim ama sevmez. 
Adnanla Ali Şir böyle 'konuşurlarken 

izbandut kıyafetli bir Dersimli geldi. 
Kürtçe bir şeyler söyle!di. Ali Şir ıü. 
ratle yerinden kalktı. Adnana birşey 
söylemeden silfilıını eline alarak Der. 
simli ile uzaklaştı. 

Orada oturanlar da birer birer git. 
mişlerdi. Adnan yapayalnızdı. 

Gözü biraz l!vvel Gülçubuğun dur • 
duğu tarafa kaydı. Dersimli kız hfila o. 
rada bir put gibi !duruyordu. Yerinden 
fırlıyarak koştu: 

- Gü1çubuk .. diye haykırdı. 
Kız eli ile Ad nam işaret etti: 
- Sus .. Yavaş söyle-
- Nerdesin sen .. Beni niçin yalnız 

bıraktın? .• 

- Sen buraya niçin geldin?. 
- Ben gelmedim. Cebrail getirdi. 
- Ne dedi sana? .. 
- GUlçubuğun yanına gideceğiz .. 

deldi. 
- Onu öldürecekti .. 
- Niçin?. 
- Bana baktıklan için .. O beni al. 

mak istiyor. 

- Seni mi almak istiyor?. 

- Ya .. arkamı bırakmıyor. 
- Sen de onu almak istiyorsun de. 

ğil mi?. 
- Yok .. Ben öyle birşey isteme.. 

dim .• 
- Peki niçin hapisaneden kurtar-

dın?. 

- Annem istedi. 
- Annen de onu seviyor .• 
- Ne biliyorsun?. 
- Gözümle gördüm. 

- Ne gördün söylesene ., 
- Cebrail geldiği vakit evvela be. 

nimle konuştu. Sonra annenin tarafına 
geçti. Orada beraber .•• 

- Sen nereden gördiln?. 
- Damdan seyrettim. 

Gülçubuk biraz düşündü. Sonra: 
- Adnan Bey dedi, Cebrail ölme. 

di .. 

- ölmedi mi?. Nereacaır, ne oldu 
bana anlat. Ben buraya nasıl geldiğimı 
bilmiyorum. 

- Sen Cebrailin Uzerine ateş etme. 
ğc başlamışsın. Senin bulunduğun yer. 
de bizim adamlanmız vardı. Onlar göA 
rünmezler. Yerde yatıp beklerler. Uze. 
rine atılmışlar. Biri ~a~ına bir yumru:t 
vurmuş. Bayılrruşsın .. 

- Peki Ccbrailin yarası ağır mı?. 
- Uç yarası var .• 
- Şimdi nerededir?. 
- Buralda .. Onu Pcrteğe gönderece. 

ğiz. 

- Perteğe mi?. Orada ne var?, 
- Doktor Cebraili çabuk .iyi eder. 
- Demek onun iyi olmasını istiyor. 

sun? 

- Şimdi istiyorum Adnan Bey .. 
Cebrail çok iş yapar. 

- Kimin için?. 
- Bizim için iş yapar •• Bize lazım. 

f ş bittikten sonra eczasını ben verece. 
ğim. Karısını kaçınrız onun .. 

(Arkası var) 

Fuar pullan 1 O, diğer pullar 6 şar 
kuruş kıymetinde olaca:rtır. Pullar A
türkün fotografları. heykelleri ve muh
telif manzaralar konacaktır. 

Cumhuriyetin on beşinci yzlı hatırc..
sı olarak çıkarılat.:ak pulların 3 kuruJ
luklarına ziraati temsil eden traktör
de AtatıJrkün bir resmi, 5 kuruşlukla
nnda harf inkılabını temsil eden bir re
sim: Atatürk tahta başında, 6 kuruş
luklarında gençliği temsil eden izciler, 
fl.,5 kuru luklarında ~eminde, ordu, ha-

;vada tayyar~, 8 Jrnru!Uuklannda kombi
nelerden biri, 12,5 kuruşluklarında yeni 
yapılan köprülerden birinin resmi bu· 
lunmaktadır. 

Postahanelerimizde normal pul ola
rak kullanılmak üzere bastırılmasına ka 
rar verilen pullar 19 kıymetten mürek
keptir. Bu pullanmız 1 O, 20, 30, para
lık ve 2, 2.5, 3, 5, 6, 1 O, 12, 12.5, 15, 
17.5, 25, 30, 50, ve 100 kuruşluk ola
caktır. Bütün bu pullarımız en müterak 
ki memleketlerin posta idareleri tara
fından çıkanlan pullar nefasetinde ol
rnasır.a azami gayret edilecektir. Fuar 
hatırası olarak çıkarılacak pullarımızm 
en ksa bir zamanda ikmaline çalşılmak
tadr. 

Alemdar Sineması 

tKI FtLM 

1 - Sanlransisko 
2- Körebe 

Habeş Kralının davası 
ingiliz mahkemeleıznde henüz bir 

neticeye varamadı 
Eski Habeş kralının İngiliz hükQmeti 

ile bir davası vardır ki hlila halledile· 
memiştir. 

İngiltere ile Habeşistan arasında ak
dedilen bir mukavele ile bir şirketin 
m:ihim bir hissesi Habeş hlikCımctine 
veriliyordu. Bu hisse senedleri Habe 
hükQmcti namına yazılmıştı. N ecaşi 
Londraya kaçtıktan sonra hisse sencdle 
nnın bedelini istemişti. Fakat, 

İngiliz hükumeti kendisinin artık Habeş 
hükumetini temsil cdemiyeceğini söy
lemiş, itiraz etmişti. Bunun üzerine i§ 
mahkemeye düşmüştU. 

Davanın son celsesinde mahkeme Ha 
ile Selilsiycnin blikQmdarlık hakkını 
tanımadı. Fakat, bu kararı temyiz mah
kemesi bozmuş ve N<.i.:aşiyi (menfada 
bir kral) saymıştır. 

Bunun üzerine dava henüz bir netice 
ye varmamıı bulunuyor. Mesele ancak 

Habeş:stanın fethi İngiltere tarafın

dan resmen tanındığı zaman hallolu
nabilecektir. 

ır merikalı _ 
gözüyle Avrupa 

1 
İnsanları itibariyle on sene ileri? Fakat bazı devlet

' erin şefleri bir asır eski; terakkide on sene geri ... 

A urupay1 kcmdı gozile gcn<en 
ve tcıhlil od.en bu Amerilool4 
eski Cıım1mrroisi Huver<."lir. 
1919 senesindenbcri, yam a§G• 
ğı yuloarı fO yıldıan.bcri Awu. 
paya gelmemi§ okın HmJCT 
son günlerde lngiltcre, Fmn~ 
ve Almanyayı ®Taşntı§tı. Es. 
ki Oumhurreisi ihtisıaslannı 

1m.<trıoa, f aoot veciz bir şekilde 
şöyle anlatıyor: 

Bugün 30 yaşındaki bir Avrupalı 
40 yaşındaki Amerikalıya bedeldir. Bu 
suretle Avrupalı Amerikalıya nisbet
Ie on sene ilerdedir. 

• Avrupa memleketlerinin başında 
bazan yüksek kıymette kimseler var. 
Fakat buna mukabil bazılarının ha.sın 
da bir asır geri adamlar bulunuyor. 

* Avrupa, bir nazırın kısa bir has. 
. tahğına memleketin bütUn malını 
mülkilnU mah,·edecek salgınlardan zi
yade ehemmiyet veriyor. Bu, bir ruh 
zayıflığının eseridir. 

Avrupanın Binbir Çehresi 
* Amerikalı için Avrupa artık ala

ka vermiyen bir hal almış değildır; 
hatta hazan endişe bile veriyor. Fa. 
kat seyahatim esnasında öyle bir ta.. 
kım şeylerle karşılaştım ki doğrusunu 
isterseniz biraz hayret ettim. Mesela 
o giliel satolar, güzel adetler, mahalli 
elbiseler biç de tamamile terkedilmiş 
değil. 

* Avrupanm haritası ne kadar bir
birine zıd §eY gösterirse kendi de öy. 
le. Avrupayı tanımayan Amerikalı 
onun için burasını kolayca anlaya
maz. 

En faz.la şimal memleketlerini 
ger.dim. Belki bunun için böyle söy
lüyorum. Bana öyle geliyor ki A vru. 
pada herkes umumi hnı:bi unutmU§ 
~ulunuyor. 

Avrupa Karşısında 
Amerika 

• Avrupada bir Amerikalı, kısa bir 
mesafe dahilinde bUtün fikirleri, bü. 
tün ayrı ayrı düşünüşleri, işlerin ta
hakkuk şekiilerini, sanatı ve felsefeyi 
her şeyden bahseden bir mecmua için.. 
de toplanmış gibi buluyor. 

Halbuki Amerikada beş yUz millik 
bir saha içinde dolaşsanız A"Tupanın 
yilz millik bir sahası içinde bulduğu. 
nuz !arkları bulamazsınız • 

• A\•rupa Amerikaya, Amerikanın 
ona baktığı gözle bakmaz. Amerikada 
eski dünyaya kar saygı. bazn.n da 
biiyük bir hürmetle karışık bir dost· 
luk hissi vardır. Halbuki Avrupalı A. 
merikayı bütUn diğer memleketierden 
bambaşka bir diyar olarak görür. Av. 
rupalı için Amerika uzak, bambaşka, 
anlaşılmaz bir memlekettir ve onun 
tarihi hakkında otomobilden, sinema 
ve çikletten başka bir şey bilmez. 

Avrupa tlerliyor mu? 
A\TUpa ilerliyor mu? Yavaş bir te

rakki halindedir denebilir. Fakat öy. 
le pratik filetlcr, öyle yeni usuller var 
ki Avrupa bunları bilmiyor gibi gör:U. 
nUyor. 

• Avrupanın gençleşmesi lii.zım. 
ileri bir hamle yapması lazım. Bunda 
on sene geri bulunuyor. 

• Bize kalırsa Avrupalı zannedildi
ği kadar neşeli değil. Şehirleri hak. 
kındaki şöhrete daha iyi riayet etme. 
si IA.tım. 

• Avrupa bizim için ekseriya esrar 
engiz bir mevzu teşkil etmiştir. 'tine 
öyle. Fakat Allnh vere de bf esraren
gizlik halli imkansız bir muamma 
olmasa .. 

Radyotelgraf tarifesi 
tastik edıldi 

Ankara 3 (telefonla) Radyotelgraf 
ilcret tarifesi vekiller heyetince tasdik 
edildi. Gemi istasyonları ile kara mer
kezleri ve iki gemi istasyonu arasında
ki radyotclgraflardan kelime başına a
lınacak ücret tesbit edilmiştir. Tarife u 
mumun menfaat ve selametine tealluk 
eden radyotelgraflardan para alınmıya
cağını da beyan etmektedir. 

Eski Ameril.nn OumJı'UTf'ei..!i H<YIJm' 

Nevyork sergisi 
hazırlıkları 

Ankara 3 (teleforila) 1939 Nev York 
dünya sergisi hazırlıklanna devam edil 
mektedir. Bu arada maarif müstepn 
Ridvan Nafizin riyasetinde bir komis
yon kurulmuştur. Bu komisyon Nev 
York sergisinde bilhassa münev\ :r 
ziyaretçileri alakadar edecek neıriyat 
ve propaganda malzemelerinin hazırlık 
larile meşgul olmaktadır. 

Diğer taraf tan sergideki resmi pav
yonumuzun dahili dekoraeyonu -i~ 
&analkarlarımız ar ntla açılan mUsa
balianm neticeleri bugijnlerde anlll§ıla
caktır. Türk tarih Kurumu umum? ka
tibi Konya saylavı Muzaffer Gökcrin 
riyasetindeki gUzel sanatlar akademisi 
müdilıtJ Buthan Toprak, akademi pro
f esörlerint:en mimar Tant, muallim mi
mar Sedad Hakkı, İzmir enternasyonal 
Fuarı dekorasyon m:itehassısr Gatye ve 
Ncv York dünya sergisindeki Türkiye 
komiseri Suad Şakir Kapacdan müte
şekkU komisyon Dolmabahçede devam
lı surette çalışarak eserleri tedkilı:: et· 
mektcdirler. 

Öğrendiğime göre müsabakaya elli, 
altmış kadar proje göoocrilmiıtir. Pro
jeler arasında bir ekip tarafından müt
tcrekcn hazırlanmış olanlar da vardır. 
Bundan başka dış memleketlerden de 
eserler gönderilmektedir. 

AUONP. rAntı-esı 

'1emlekeı ilemlekeı 

IC'lnde dı,ında 

Aylık 9~ 155 Krf. 
3 aylık 260 4U • 6 aylık 475 s-..ıo • Yıllık 900 uıoo • 

farifeslnden Balkan Birliği Jçln a7da 
otuz kunış dOşOlür. Posta blrJlğlne ıtr. 
miyen yerlere ıyda yetmiş beşer kul'\lf 
uınıınedillr. 

"hnne knydını bildiren mektup Ye 

lelRrat Orrellnl, bone parasının posta 
veyı bankı ile yollama Ocretlnl idare 
kendi 07.erlne alır. 

Tnrkluenln her posta merhılnde 
KUIWN"o abone 11a:ılır. 

Adres d.eğıştlrme QcreU 25 lmnıftur. 

15 Yıl Evvel Bugiln: 

A;\'KARA - Tülün cnciırnenl tütün ve 
mamuldtınr inhisara tdbi tutan ldylhayı 

bir r.eye J:arşı ekseriyetle reddederek ban· 
drol usulı1nü kabul clmlşllr. Sigara k6hıdı 
hükumet inhisarında kalacaktır. 

E11cıimcn mateakıp irllmaında rejinin 
ld/ivı ü:crlne muvakkaten tatbik edilecek 
idare hakkında hükumetin l6yılıasını mil· 
zakcreye başlamıştır. 



istanbul hauafi:· -- P~zar günü bir 
Karakulak set ası 
Yazan: osma n c e mao Kaygılı Cinci hanında Fotoğrafını kaybede 8 · Amer· k.. 1 o eden .. t~rbiyesi direktö~ 

- Haydi, Karakulak .. gidiyor! Ha.y' lanı da ayni hava iJe sözde dansediyor Bir c Ü r m Ü m eş hu d 
di, Akbaba, Dereseki Karakulak! lardt. Bir dakika sonra, Yalıköyllndeıı iki Bir aralık çok alaycı bir genç olan Eroin satan 
dolu kutusile bir de dondurmacı oto- biri!lci akordiyan Andona aynen şöy bir kadın yakalandı 
bilse atlayınca yükümüz tamam olu. le sordu; Yor. Beykozla Akbaba, Karakulak a.. - Hey nıayestro! Sen do yok mu Zabıta mcmudan dün Topal Yusuf 
rasmda işliyen otobüslerden baZJları. l i)i bir dans havası? i•m'.nd• birisini Galatada ıüphcli bir 
nm içi de tıpkı Keresteciler • Eyüpl Atıdon biraz dUşündUktP.n sonra: vazıyette dolaşırken yakalamışlardır. 
yolunda işliyen bazı otobUs\erin içi - &nde dedi, son moda bir dans tlzerindc bir paket eroin bulunan 
gibi hörgüçlerle dolu! insan kar.ar& havası var. Topal Yusuf bunu Tabtakalede Kel 
bu hörgüçlerin olduğu yere oturdu - Nedir o? Celal ile ortağ• lhsanm sabcdarmdan 
?'uydu, artık, gidilecek yere kadar, - DöktUr, döktür! oağır Lemandan aldığmı söylcmiıti<. ıki büklüm yasabur! çeksin, dursun. - Öyle ise dunna haydi, döktür ba- Bunun Uzctinc Topal Yusuf• elli 

Nitekim pazar günü bizim yerimiz kalım! kuruı vcrilmiı, kadından bir paket da.. 
bu hörgilçlerin üzerine rastladığı için Bu sefer de keman. k\irnet. tef &kor ha ercin alması istcnmiıti<. Topal Yu. 
BeykoT.dan Akbabaya kadar uzanan diyanlar, mandolin kitara hep birden ouf parayı ald<ktan oonra doğnıca Tab ınsanı beş dakikada tandır kebabına döktüre başladılar. takalcde Cinci banma gitmiıtir. Mc. 
döndüren o ccrulercmsi yolda anamız Döktür çalınırken belki elli altıı\ıı murlar ~aha evvel hana gidip muayyen 
ağladı, durdu. kişi birden ,ayni ,_yi yalan şanlış hep birkaç yerde saklanm•ılard<r. 

Hani biletçi Beykoz iskelesinde: bir ağızdan ııöy\Uyorlar ve oynuyorlar Yusuf handa Lemanı bulmuı. elli 
- Haydi Karakulak .. gidiyor. dı ki bu, gerçekten görülecek bir ,.y. kuruı vererek eroin ahnıştır. Bu s<ra. 
Diye hağmyordu. Halbuki Karaku- di. da memurlar meydana ç•karak Lema. 

lak sözU büsbütün mantannış .• Araba Ayni alaycı genç döktür çalınırken nı cürmümcı!>ut halinde tutmuılar. 
Akbabaya gelince stop! deyip durdu: t.efçinin elinden tefi kapıp onp kllr· dır. 

- Haydi baylar, bayanlar •. Buraya netçi ne Andonun çıplak kafalarına Leman, e<oinlcri Kel Cctal ile ortağ> 
kadar, daha ileriye gitmez! ''llrarak öyle hoıı bir tem'po yapıyordu lhıoımn kendisine bir lira gündelik 

Çaresiz indik·. !ndik ama ben Ak- ki herkes glilmeden katılıyordu. Bu mu~.bilindc oattırdıklanm itiraf edin. 
babayı, hele bu mevsimde zaten sev. ahenk, bu cUmbüş böylece akıanıa ka. cc 

1~1 ortağın hanldaki odalan aranmıı 
mem .• Çukur, kapanık, sıcak bir yer- dar sürdü. on uç paket eroin bulunmuıtur. 
dir. İlk \'e son baharda zevkine do- Akşam üzeri kalkıp bir başka oto- --o-
yum olmayan bu yerde, böyle temmuz bUsle Karakulağa uzandık. Burası da 1 n g· ı ı • 1 • • d • • ııonlan, samyell her yeri haı;\arken epeyce kalabalıktı. Bir ınüddet de bu. iZ e ÇiSi un nasıl oturulurdu. rada oturup şifa niyetine be,_r, onar • • • Eğer vakit öğle sıcağı olmasa idi bardak su içtik. biraz tepelere tırınan ser g 1 yı gez d 1 
oradan Karakulağa yürümek işten dık. Tepelere diyorsam, şöyle yetmiş y 1 1 değildi. }'akat tam öğle sıcağında, iki seksen metre kadar yukarılara .. Yok'. en an aşmanın dağ arasındaki o kızgın tozlu yol, çe- sa asıl t.pelere tırmaılıp soldaki ga- şümulü dairesine 
kiJir miydi! yet yüksek ve ormanlık dağın en te- 1 

Ne ise oldu olacak deyip oradaki pcl~rine çıkıp da dört. beş yllz metre g ren maddelerle bulanık akar suyun başına çöktük. den ve ağaçların arasından bir.e ala. alAkadar oldu 
Biz o gün, söT.de akşam• kadar tU"- calı blftzl\"ını, beyaz panta\on\annı, Şehrimizde bulunan ingiliz büylikel. 
\u yeyip bol Karakulak suyu içerek gösterenlere nisbetle biz bu elli, alt. çisi Sir Pcrsi Lorcn, lngiltcrc ticaret 
ense yapmaya gitmiştik. L\kin ne mış metrelik yükscliklerde hala yerde ataşesi albay Vuds ile birli'kte dün 

yapalım, kısmet, Akbabanın az. kek. sürünen nll.. hlfıklnr sayılırdık. ı· ı yer ımal ar sergisini gezmiştir. 

remel c;e~ •uyu imi3. Bereekt ver. Saat altı buçukta Karakulaktan dö· Sı·n kı· n .. kekr ı l b ki 
1
· . ing. iliz büyük elı'isi, ticaret atac:esı· 

DM emı o an u reç ı su nUş bqladı. Fakat gelen otobüslere :ıı: :ıı: 'I.... .b. id. d tatl t tl . ·ı b ı1e bırUkte, eercimlzde iki bu,,uk saat ~z gı ı ı e ı a ı ıçı ebiliyor. inmek bir hüner, bir marifet, bir • gösterilen Türk sanayii örneklerini idik du. Akbaba bu pazar hayll kalabalık. cambazlıktı. kadar kalmıf. ve bütiln pavyonlarda 
at e mütalea etmiıtir. 

tr. Yer yer kümelenmiş aileler boyu- Gayet seyrek gelen otobüslere kırk, k 
1 

na boğaz meselesile uğraı;ıyorlardı. elli kişi birden saldırınca, kadınlar, lngiliz Büyük Elçiıi, bUhassa, In. 
Yer yer yanan ocaklarda boyuna ihtiyarlar, zayıflar, çocuklar hep ıs- giltcrcnin ihtiyacı olan ve bizim ibra şişler. kebaplar kızartılı'-'Or, silkmeler kartada kıı.lıyordu. Derken tam saat d b·ı ğ. ç 

" e e ı ece ımiz sanayi mamulatı üzerin 
:. e uruyor ve bunlar hakkında, sergi kaynatılıyor, raylar demlendiriliyor, yedide gelen büyükçe bir otomobilin d d 

karpuzlar, ka\•unlar riizgilrlaniırı\ı. içind~ önce bir münakaşa ,arkasından komi•cri B. Halit Gülcryüzdcn faaba! 

yordu. Dereciğin sağı nisbeten tenha da bir gürültüdür koptu: alıyordu. uyük elçi, gezisini bitirdikten son. 
solu ise pek kalabalıktı. Hele soldaki - lneceksiniz! B .• gölgeliği işgal eden kırk, elli kişilik - Hayır inmiyeceğiz! ra, sergi komiscrilc aynca bir ha1biha\. 
bir rum kafilesi vardı ki bunlar Fe- - Otobüs bize mahsustur! de bulunmuş, ezcümle İngiltere ile 
ner, Ayakapı, Cibali taraflarından - Otobüs umuma mahsustır! son yapılan anlaımalanmmn tümulü 
tam takım olarak gelmişlerdi· lstanbul bakkallarından gayet şık dairesine giren maddelerle alakadar ol. 

Bu çok kalabalık kafilenin cazları giyinmiş yakışıklı bir gençle yine ga. muştur. 
da kendilerindendi. Buna pek caz da yet temiz giyinmiş nişanlısını otobils· iki günt!Ur tchrimizde bulunan ve 
denemeT.dl, pek caz denemediği gibi ten indirmek lstlyor\ar. Sebep de bu diln memleketlerine giden Amcrikah 
tam bir mandolina takım ıda demek otobilsUn ka\alıalık bir aill tarafından Ç_ck, lngiliz ve L<h seyyahları da ser'. 
caiz değildi. o gün gidip gelme olarak hususi tu\ul gıyı gc>miılcrdir. 

iki akordlyan. bir mandolin, bir ki- muı olmasıdır. Onlar inmem diye ts- Sergi pa.ar günü akıaını kapana. 

taradan ibaret olan talpın hiç durma rar ettikçe kalabalık aile reisi: caktır. 
dan çalıyor ve 

0 

kırk, elli kişilik kafi. - tnecekslnlz de ineceksiniz! Gelecek seneden itibaren açılacak 
leden hemen hepsi hiç durmadan bo. Diye barbar bağırıyor. Şoför oaşır· olan daimi acrgi binası ile allikadar ol. 
yuna oynuyordu. mış. biletçi hayrette, kahveciler müte. mak lime lkt\sat Vekili B. Şakir K•-

Saat iki buçuğa kadar bugilnkÜ mo· reddit. baı;ka yolcular telilşla seyirci! acbir bugünlerde ıchrimize gclecck-

dern danslarla vakit geçiren kafile inersiniz, inıne7.lliniz derken haydi bu tir. 
ondan sonra eski, klasik danslara baş. sefer otobüse büsbütün başka yolcular 
la~ılar. Art.ık akordiyanlardan birinin hUcunt ediyor. şimdi de i~ büsbütün 
agızdan verdiği sözlü kumandalarla çorbaya dönüyor· 
Kadril, Mazurka, Polka ve valsler baş Böylelikle orada tam bir çeyrek va. 
ladı. Daha sonra kasap havalarına, kit geçti. ve sonunda da genç bakkal 
sirtolara, hatta Makedonya ve Arna. ile nişanlun kendi isteklerile arabadan 

Gayri Mübadil işleri 
Gayri mübadillere tahsis edilmiı fa. 

kat sattlamamıı mallar hazine namına 
bir ?eyetc devredilmektedir. Tasfiye he 
yetı de yakında teşekkül edecektir. Bo 
no hamilleri defterdarlığa müracaat e
deceklerdir. Ayrıca bu hafta içinde ye· 
ni bir izahnamc neşrolunacaktır .• 

1 a 1 luğu tarafından 

Heş gUn geçmesine Oyun kitap: ları 
rağmen bulunup h 
kendisine verildi .. -~z1rlamyor 

Memleketimize 
tetkikat için gelen 
Amerikalı profe. 
sörlerden Pakston 
Anker altı gün ev. 
vel Tokatlıyan 0 • 

telinden çıkmı§, 

birkaç defa oto w 

mobil değiştirmek 
suretile gehri ve 
ab~deleri gez.mi§, 
muhtelif fotoğraf • 

- lar almıJtır. 
Profesör dönüıte otelin salonund 

bir müddet oturduktan sonra odasın: 
çı~mıJ, fotoğraf makinesini kaybettiği. 
nın farkına varmıştır. 

Profesör, makinesini nerede unuttu. 
ğunu veya çalındığını hiç bir guretle 
hatırlıyamadığından Türk zabıtasının 

b~nu m~ydana çıkaramıyacağmı tah. 
mın ~t~ı§, beş gün zabıtaya haber ver 
memı§tır, 

Fakat evvelki gün profesör bir d ~ e. 
n~m. ~. bulunmak isin emniyet mU.. 
dilrlilğune müracaat etmiş, kendisine 
fotoğraf makinesinin kısa bir zamanda 
meydana çıkarılacağı bildirilmiıtir. 

.. Profesör Amerikan zabıtasınm be§ 
gun sonraki müracaatlan kabul tın d'ğ" • e e. 

~ ını ~e ~~kinesinin bulunacağından 
hıç te ümıdı olmadığını söylemiştir. 

Zabıta memurJan derhal tahkikata 
başlamışlar. ve .gece yarısına doğru fo. 
toğraf makınesıni §Oför Karakinin evin 
de bulmuılarldır. 
. Dü~ e~ba~ da .makine sahibine tes. 
lı~ edılmıştır. Şoför Karakin otomobili 
nı Krrklarelinde satmağa gittiğinden 
fo~ofraf makinesinin ne suretle bunu 
evıne gittiği döndükten sonra anlaır n 
lacaktır. • 

Çocuğunuzu hangi 
okula vereeeksiolz'? 

Cğretmen 
okulları 

Ö~ret~e~ okulu ilk tedrisat öğret 
menı yetıştıren üç eınıflı milessese 
terdir. öğretmen okullanna orta: 

cuı ır. okul diploması alanlar kabul -'-"·1· 
Bu okullara girmek için: 

A - Türk olmak. 
w B - Ulus duygusunun sağlamlı. 
gr, karakterinin düzgünlügyü b•t· d.ğ. , ı ır. 

ı ı okulun öğretmenler kurulunun 
vereceği 'kararla tesbit edilmiı bu. 
lunmak. 

C - Öğretmen okullan talimat. 
namesinin tesbit ettiği ,..agw da b 1 

k 
s uu~ 

ma. 
D - Sıhhatli clmak. 
E - Birinci sınıflara ortaokul • 

Y~. ve pekiyi bitirenler, ikinci veu ~ 
çundi sınıflara da lise ı'ki . .. .. . ncı ve u 
ç~ncü sıruflanndan bu derecede e • 
mıı bulunanlar alınır g ç. 
Öğretmen okulun; yatılı . · f · gırmek 

ıs ıye~lenn bir dilekçeye vesikaları-

Killtur Bakanlığı ile ve orta kmm. 
~~da~i çocuklaı a beden teri>iyeatnde 
ogretılmek Uzere oyun kita l 
da tirm .. P arı vUcu 

gc ege başlamıştır. Bu Jdta 
lyar kısa bir zamanda Kültür Bak i 
gı bede t b " ULI. n er ıyesi direktörlüğil tara. 
fından hazırlanacaktır. 

Oy~~ ki~plarında okullarda çocuk· 
lara. ogretilccek oyunların tarifler[ 
bundan edile k ·sı·r • ce ı ı adeler ve oynama 
tarzları hakkında esaslı izahat bulu. 
nacaktır. 

--o-
Çocuk Bahçeleri Teftit 

Ediliyor 
Bu yıl m1•htellf vilayetlerde açıı.. 

çocuk bahçeleri dünden itibaren Dk 
tedrisat espekterleri tarafmdaıı 
den geçirilmeğc başlanmı§br. _.,. 

Bahçelere devam eden ilk okul 
cuklarmm sayısı 1500 den f -'-~-fP-a_.-. 

-o--

tık .Tedrisat Ka<lroıu 
Şchrimfain ilk tedrisat kadroeu diln 

den itibaren ha.zırlanmağa baflanm 
tşr. Kadro bir iki güne kadar Um;! 
1~nacak ve t_:ısdik edilmek üzere xtll· 
tUr Bakanlıgına gönderilecektir Bu 
yıl eehrimiz ilk okulları arasmd 
ZUı · ı k' a. ar. 

arı e na ıl yapılan öğretmenleriD 
sayısı 200 kadardır. 

--0--

0rta Tedrisat 
Direktörü 

B~rsa orta okul ve lise vuiyethıl 
tetkık ~tmek. üzere oraya giden or. 
ta t~r_ısat direktörü bay Avni dün 
ı;ıehrımızc gclmi§tir. Bay A\~"." 
nın bu yılki talebo mevcudu":itnfDi.. 
da alakadarlardan izahat almııf.'t>kuJ 
kadrolarını tetkik etml§tir • 

-<>-'-

Stenografi Kursunu 
Bitirenler 

EminönU Halkevinden. 
. ~tenoğrafi kursunu ~uvaffaJr:ıntl 

bıtıren aşağıda isimleri yazılı ~ 
lann §ahadetnamelerini almak ilaere 
8:8-~~8 pazartesi gilnü saat (16) da 
vımızın Cağaloğlundaki merkez ım: 
ğınd~ bulunmaları rica olunur. • 
~~samettin, Fchimc Dural, Otala 

Olkutay, Lfüfi Özer, Behçet Yo.ı;.. • ........, 
oğlu. •-,.... 

~eni Spor T e§kilab 
Yenı yapılmakta olan spor teıJdll 

da üniversite ve mektep! . tm 
de esaslı 11urettc yer almaektnn apoc iti 

lr .. adır. 
Konce Universite spor tcfklUts 

lah edilecektir. • 

--<>-

Bir Vapur Gelil>oluda 
Karaya Oturdu 

m eklıyerek mezun oıd kl . 
dar ucuı.latsın! k 1 u arı veya y· y~yıt ı bulunduklan okul direktörlü 

ırmi beş kuruş kira ile ,insanın ö- gune başvurmaları Ihı dı -
nüne koydukları sözüm yabana masa- Ok · m r. - ut ıdaresi ımUracaat --de 1 . 

--o-

vut havalarına geçildi. Daha sonra zey indiler ve berikiler dolup hareket etti
bek, 18.z, çifte telliler başladı. Tam bu ter. Fakat biz bir sUrü insan orada ya. 
ınrala.rda idi ki klarneti koltuğunda rıın saat daha otobils bekledikten son 
ceketsiz, çorapsız · bir BUyükdereli .ra, baktık' ki olmayacak. karanlık ba. 
kli.rnetçi oraya damladı. Rumların ta. sarken otuz. kırk kişi cumhur cemaat 
kım şefi olan akordiyancı hemen klir· o tozlu yola düzüldük, karadan bir 
netçiyi de alıp kendi takımının arası- hayli yürüyüp toz yuttuktan sonra 
na karıştırdı. Artık klarnet çifte telli nihayet Akbabaya yakın bir yerde boş 
yapıyor, öteki çalgılar hep birden tem }?ir otobüs bulup tıka basa içine dol
po tutuyor, kadınlı, erkekli, çoluklu, duk ve camları kapali olan bu otobü-

yı bugün on iki buçuk kuruşa kimse e k " n erın 1 Ç" vra ını bakanlığa gönderir D y 
a maz. unkü üzerinde on iki buçuk dan dowr • ogru. kuruşluk odun bile yok.. g uya bakanlığa yapılan m.. 1 racaatlar dikkate alın u. 

Çalgı yok, servisi yok, bir şey yok. ı .h maz. K k mtı anda ayni '1erccelde f 

ikmal Derslerine HUll'hk 
Ç. E. K. Çocuk kütüphanesinden: 

w İkmal imtihanı hazırlık dtnledae
agustosun on beıinci paza.rteal aaaa.. 
iden itibaren başlanacağından arm 
den. ~ko~l .çocuklarımızın ktltll,...: 
de ısımlerını kaydettirip devam etme 

çocuklu kırk elli kişi de hep birden siln içinde: 
acayip bir çifte telli oynamaya çalışı. Yandık dostlar. yandık! 
yordu. Derken, i8in en kıvamlı yerin- tUrküsünü çağırarak terden srrsıklam 
de Sulukuleli kemancı kör Andon ile bir halde Beykozu bulduk. 
yine Sulukuleli ve koltuğu tefli bir Nasıl. beğendiniz mi bizim bu hafta 
hanende de düşmesinler mi? lşte o ki Karakulak saf asını? 
zaman curcurnanın daniskası koptu. Gelelim, buralardaki masa, sandal. 

Şimdi meehur kemancı kör Andon ke. ye meselesine: 
manile ve kl~etçi klarnetile; Masa yirmi beş, sandalye beş, kah-

•sürnıc'll gözlil ç-apkın Ayşem,, ve beş, suyu da haydi beş sayalım .. 
ttırkUsUnU çalıyorlar, te!çl okuyor, Etti mi kırk? Belediye, böyle yerler. 
Rum çalgıcılar tempo tutuyor ve ka. deki metrubat paralannı istediği ka. 

up uru ve kir pas içinde kupkuru fak ol 1 d muva • 
bir masa, üzerinde rahatça. oturulama tutulu:~ ar an şehit çocuktan üstUn 

yan külUstür bir sandalye .. Sonra ma Bazı öğ t 
leri ilan olunur. sa parası yirmi beş, sandalye paras; re men o'kullarınm orta 

hazan beş, bazan on .• Kahve parası s~nıfl~r~ b~l~nmaktadır. İstanbul vi -
a}TI, fü!telik bir de bazan beş, bazan Jayetının ıkı ortaokulu vardır. 
on kuruş su parası.. • 1 dstanbul kız öğretmenokulu Çapa. "'Karagümrükte yengesi •ldllm~ oa ır Tel f bıçaklayıp öldüren katil 

Pazar günleri belediye bu gibi yer- kek :. e on: 23226. İstanbul er. d leri ani bir teftiş edecek olsa T oğrctmen .okulu Çamlıcadadır. ~şmasına dün ağrr ceza nm11üınaıkm,:i;ı 
k. . . . hayli 1 elefon: 60280. ~~~de devam olunmuş ve nüfae ışının bır hayli canını yakar. • gunden Kemalin ye ailesi efl~•d"f4'maıwı:i 

Osman Cemal Ka.ygıla ı•------------..!1 kayıtlarının çıkarılması iç" yazılmasına karar. veril . ~iJllll!ll!i• 



'-KURUN 

Hatayda ikinci müntenip nam
zed iklerinin kabulü başladı 

Antakya; 3 (A. A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Fevkalade murahhasımız orta elçi Ce 
vad Açıkalın ile .delege kolonel Kole 
bugün saat 13 de beni kabul ettiler. Ka
yıd neticesinden memnun ve çok neş
eli görünüyorlard. 

Evvela Cevad Açıkalın söze başladı. 
"Elde edilen netice, dedi. İki hükit· 

met arasındaki halisane teşriki mesai
nin semeresidir. Bu netice, samimi bir 
§ekilde ve bilhassa iyi niyetle olan t~ 
riki mesailerin neler yapabileceğini is· 
bat etmektedir. Bu kadar güzel alamet 
lerle başlıyan ve ilk merhalesi iyi bir 
netice ile. tamamlanan seçimin ayni su
retle devam etmesi tabiiıdir. Seçim a
meliyesi tam bir sükunet ve dikkate de 
ğer bir intizam ile cereyan etmiştir. 

Bugün ikinci m:intehibliklerin nam
zedliklerini kabule başladık." 

.Delege kolonel Kole şunları ilave et-

kaymakamlar 
Arasınde yeni tayin1ec 

Ankara, 3 (Telefonla) - Dahiiir c 
Vekaleti mektupçu ve kaymakaınk: 
arasında yeni bir tayin kararnamcsı 

hazırlamış, kararname yüksek tasd:kc 
arzolunmuştur. 

Profesör Afet 
Dün sabah Avrupadan 

c1önrlii 

Bir milddettenberJ Avrupada bu
lunan Tarih Kurumu Asbaşkanı 
!. lyan Afet dün sabah İtalyan ban
,., . :alı Foskarf va,PurJyle şehrimize 
t! ~lmlştır • 

i&mir Belediye Yunanistanda Me. 
Reisi taksas hükumeti 

(Usta tamjı l moid.e) 
-

nebi firmaların sergiye iştirakleri ge. 
~en seneye nisbeUe iki mislini bulınU§· 
tur. 

Dahildeki nakil vasıtalarımızda ol. 
duğu gibi, Balkan ve Awupa devlet. 
leri nezdinde yapılan teşebbUslerle bu 
memleketlerdeki tren ve vapurlarda, 
insan ve eşya nakliyatında yilzde 70 e 
kadar tenzilat yapılması temin edil
miştir. Bu cihetten de ziyaretçilerin 
geçen senelere nisbetle daha çok ola. 
cağı muhakkaktır ve bunun için de 
icap eden tertibat alınmış bulunmak
tadır. 

Fuara resmen iştirak eden devlet
ler şunlardır: 

İngiltere, Sovyet Rusya, Almanya., 
1talya, lran, Yugoslavya Yunanistan 
Filistin. Bundan b:ışka Çekoslovakya. 
mn da iştiraki muhtemel bulunuyor. 

(Ust tarafı birincidt 
tanı ve Yunan vatanda§ım esaretten ~ 
tarmağa çalı§mışlardı. Bugünkü hart 
keti yapanlar, tahammül edemediklet 
inkiıaf ve terakki hareketinin önüd 
geçmeğe yeltenmİ§ oluyorlar. 

Netice meydanda. Eski siyaset hasta"\ 
lığının mikroplarmı hlıla kanlarındl 
taııyan birkaç V enizelist PIAstirasW 
aldığı emri yerine yetiriyor ve bu eşı\ 
Komat rhislerin elinde bazice olan bif 
kaç yüz kiıi bugün ya bükümct ku< 
vctlerinin eline, yahud eskiden olduğt'. 
gibi affa intizaren Girid Balkanlnrml 
ıltica etmi§ bulunuyorlar. 

Neticenin bu ikadar süratle elde e 
dilmesinin yegiıne funili Metaksas lıir 
kumetinin akılane tedbiri, seri emiı: 
leri ve bu devlet adamının i§leri mil 
Jete kendisini sevdirecek surette idart 
etmesidir. 

ti: 

" Ayni halisane teşriki mesai bun· 
dan böyle de devam cdc.t.;ek ve her sa
hada ayni güzel ne~.:eyi verecektir." 

Bu meyanda ilgaz kaymakamlığına 
Bursa maiyet memuru Agah Erazan, 
Bala kaymakamlığına mahalli idarcl '! ; 

memurlarından Nafi Akınay, Balya 
kaymakamlığına ilgından Bedri İlhan. 
Kolp kaymakamlığına nahiye müdür . 
Jerinden Cevdet Onday, Edr=llt kay 
makamhğına İstanbUl maiyet memuru 
Şadan Altmok, Cihanbeyli kaymakam. 
lığına Şavşattan Hüseyin Cihat, Şav . 

§Bt kayma'kamlığına Seyitgaziden Sü. 
reyya Esenkan, Daday kaymakamlığı. 

na Acıpayamdan Recep Aydın, Vartu 
kaymakamlığına Tcfenniıden Mügtaı. 

Diğerman, aerz~ kaymakamlığına ın :: LOrd Runcimaın 
bo1udan Şemsettın Akan, Oltu kayma j •• 

Resmen iştirak eden devletlerin dı. 
şında birçok yabancı firmalar da ken 
di namlarL.'la i§tlrak etmektedirler. 
Bunların arasında Macarlar İngiliz
ler, Almanlar, ltnlyanlar. Yugoslav. 
lar ve ilah .. bulunmaktadır. 

Ciridi bilenler, Eğe denizinin ortası• 
na yaslanan bubüyük adanın §ehirlerinl 
ve :tehirlerinin vaziyetlerini tnnıyanlat' 
nıilerin ilk muvnffakiyetlerini asla i· 
zam etmemişlerdir. Hanynnm Halepads 
ve asıl tchirden çok uzakt:abulunan hii' 
kumet ko!Ulğrm, onun etrafı bağ ve balı 
~eterle muhat mevkiini ve o civardaki 
kö§klerdc oturnnlarm da yaz münase• 
betile Pervol;> alanı çekildiklerini buna 
inzimamen adada mevcud askerlerin bir 
kumının da Epire aevkedildiklerini göı 
önüne getirenler asılerin vuiyetini mu• 

itaıya - Fransa 
müzakereleri 
başlıyamıyor 

P.aris 3 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

B. Bone, bugün öğleden sonra İngil. 
terenin Paris maslahatgüzarını ve 
Fransarun Roma maslahatgüzarı B. 
Elondeli kabul etmiştir. 

Bazı gazete haberlerini tashih mak.. 
aadile, B. Bonenin tasrih eylediğine 
göre, Blondel, Roma zimamdarların
dan herhangi bir teklifi hamil değil. 
dir ve halen İtalyan hükumeti ile mü. 

zakerelere yeniden başlanması kati
yen mevzuubabs değildir. Yazı vazife. 
si başmda geçirecek olan B. Blondel, 
yabancı memleketteki vazifesi hakkm 
da B. Bon ye şifahi rapor vermek 
Uzere Parise gelmiş bulunmaktadrr. 

Esasen B. Bone, bir çok Fransız 
büyük elçi ve ~lçilerini davet eyliye. 
ceklerdir. Bu garüşmelerin bu elçile-

rin vazife gördükleri memleketler 
hakkında herlıangi bir diplomatik te. 
§ebbUsün başlnngıcı olması mulıak
kak surette icap etmez. 

italya 
Askeri kuvvetleri 

lak vlyeye karar verdi 
Roma 3 (A.A.) - İtalya, askeri 

kuwetini daha ziyade takviye etmek 
niyetindedir. Bugün neşredilen şu tcb
IJğ bu niyetini göstermektedir. B. 
Musolininin riyasetinde maliye nazırı 
ile genel kurmaylar ba§kanlarmm jş. 
tirakile yapılan müteaddit görüşme. 
Jer esnasında, İtalyan siWılı kuvvet
lerinin kudretinin artırılması için Her 
de tatbik edilecek bir program hazır. 
lanmıştır. 

Tahs·n Uzer 
geliyor 

Trabzon, 3 (A.A.) ,- Uçüncü u _ 
mum mUfetti§ Tahsin Uzer, bugün 
Güneysu vapuru ile lstanbula hareket 
etmi§ ve kalabalık bir teşyici kafilesi 
tarafından uğurlanmıştır. 

ispanyada 
ö~enler 

Barselona, 3 (A.A.) - Resmi teb. 
Jiğ: Şark cephesinde cümhuriyetçiler 
partil~ de Guadalaviar ile 707, 1731, 
1502 ve l 552 rakımlı tepeleri Griegos 
de Guadalaviar ve Fuas de Aibarra • 
cin kasabalarını zaptetmişler ve Riô 
Guadalavian geride bırakmışlaıidır. 

Franklst tayyareleri Hospitalet ve 
Tarragoneyi bombardıman etmi§ler. 
dfr. Sivil ahaliden birçok kişiler öl • 
mUgtUr. • 

kamlığına Ciümüşhacı"köyden Fehmı f Dun prağa vasıl oldu 
Kayar, Çankaya kaymakamlığına 1Js Lord "Ben herkesın dost 
küdardan Lutfi Aksoy, Uaküdar kay 1 d. uyum,, 

Bizim ticaret odalarımızın hemen 
hepsi de fuara iştirak etmişlerdir. 

makamlığına Karamürselden İhsan / p e (A A ıyor 
n 1 K ·· - rag, 0 

• .) - Lord Runciman 
u.na, aramursel kaymakamlıgın.e. es . 1 1•..ı.rısı ile blrllkto saat 15 

Bu seneki fuarda bilhassa sanayi 
kısmına iştirak pek fazladır. Paviyon 
iarımızm hemen hepsi tamamlanı:u§
tır. Bunlar hazır ve portatif oldukla
rından iki gUn içersinde kurulabilınek 
tedir. 

kı Ayvacı'k kaymakamı Kemal Sonad 1 •elmiş ve Ista d 
1 

de buraya 
Seydi_şchir kaymakamlığına Avanustaıı Cekoslovak ı>rs~o~ ~ n:ılltere elc;;fs! 

Ve~bi Güneş, Kahta kaymakamlığına ıı azırının busu:! oik:ıe~e dire:;;~lyo 
eskı Daday kaymakamı Sun Yılmaz, başlarında B C dt " ve 
K ık· k k - · un eı. olmak üzere c ıt ayma amlıgına Davutlar na • bir Sudct h ti . 
hi_Yesi müdürü Mustafa Çakal, Yjldız. lanmıştır. eye tarafından sel.Lm-

elı 'kaymakamlığına Ankara maiy::t Lord Run 1 lı . . c man. saat 18 de gaze-
memuru ilmı Tuncel, Bursa umur~ı tecller! knb ı t 1 b k k' .. d_ 1 -ğ·· v ka u e m ş ve kendllcrine 

u u ıye mu uru une artu yma. ..ı.şağıda.1d beyanatı okumuştur· 
kamı Vedat ÖzdeJ, Muş mektupçulu. BuPlln p 

1 
· 

- f o raga ge meme sebep olan 
guna A yon mektupçusu Aziz Uçak vazJfe...ı be k dl 
K kt _ J • n en m istemedim. 

ars me upçuluguna Ulukı§la lrnymu Londradan ha k tl d 
k s di s · V k re e m en evYel Su· 

anu a evıncan, an me tupçulu. det Almanları ve hlilı:umet, b~nim 
ğuna Ulukışla kaymakamı Faik Tunç, lıuraya gelmem bah i d 
k ğl B"tl" k - sn e mutabık a o u, ı ıs me tup~uluguna Lfıdi!~ lrn.ldılar. 

eski kaymakamı Osman Nuri Arg!an, 
Akkari mektupçuluğuna Emirdağ kay. 
makamı Hüseyin Papu~çuoğlu, üçün. 
cil &ınıf :mülkiye müfettişliğine Edre • 
mit kaymakamı Ömer Bedrettin Gokb: 
len nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Fenike kaymakamı Kadri Özkazanb 
vekalet emrine alınmıştır. 

Fındık ve 
portakal 

Kooperatifleri kuruldu 
Anl:ara,' 3 (Telefonla) - Rarade 

niz ve havalisi f.uidık mıntakalarında 

satış kooperatifleri için ba§lanan me • 
sai ZI?uvaffakıyctli neticeler vermit
tir. 

Trabzon, Giresun, Ordu, Keıap, 
.Bulancak kooperatifleri tC§Ckkill etml§ 
tir. Bu kooperutifler kendi aralannda 
bir birlik tesis ederek faaliyetlerine 
devam edecek ve bu suretle geçen sc. 
ne mahsulüne nispetle miktan daha az 
olan bu seneki mahsulün zararları bu 
teşekkülün yardımı ile kapatılabilecek. 
tir. 

Bundan ba§ka Dörtyol portakal sa • 
tı§ kooperatifleri de teıekkül etıni§. 
tir. 

Bu kooperatiflerin umumi heyetleri 
yakın bir zamanda toplanarak idare 
heyetlerini teşkil edecekler, önUmüzde. 
ki portakal mevsiminde faaliyete gc .. 
çeccklcrdir. 

Hurda demir ve 
benzerler) 

Ankara, 3 (Telefonla) - Hurda de. 
mir ve benzeri ilk ;maddelerin ihracı • 
nın yasak edilmesi hakkındaki kanunun 
birinci .maddesine tevfikan kalınlığı 
1,5 milimetreden ince olan selik ve de 
mir saç knpmtılarile teneke kırpıntı. 
ve döküntüleri müstesna .clmak üzere 
memleket dahilinıdeki bilumum demir, 
bakır, kurşun, kalay, tutya, aleminyum 
antimuvan ve nikel hurdalarile bunla. 
rın hurda halindeki halitalarının ve 
kullanılmıyacak bir hale gelmit bilQ • 
mum muharrik veya müteharrik vas1 • 
talann ihracının yasak edilmesi ve ev. 
vclce muvakltat bir tedbir olarak itti. 
haz edilmi~ olan 2/ 6517 ı;ayılt karar • 
namenin meriyetten kaldmlınası Vekil 
!er Heyetince kırartaıtırılmııtır. 

Benim kırk senelik siyası haya
t ım var. Bu uzun devre esnasında, 
rlo,•nmh hir sulhun, ancak mliteka
hU fedaikA.rhklarJa elde edlleblloce
ğ ini (jğrenmiş bulunuyorum. 

Ben, herkesin dostuyum ve hiçbir 
kfmsenJn dUşmanı değilim." 

Lord RuncJman, ibu beyanata her· 
hangi bir şey llAvo etmekten istin-~ 
ka.f eylemiştir. 

HODZANIN GÖRÜ§MELERt 
Prag, 8 (A.A.) - B. Hodza, bu

gün saat 11 de. Alman Sudet parti
si mebuslarından Bb. Kundt, Roşe' 
yl kabul etmJştlr. 

Çeteka ajansının blldirdJ..,ine gfüe 
B. IIodza, bu münasebetle, B. Kun
dcte 2S temmuz tarihli mektubunda 
sorduğu beş suale mufassal surette 
cevap vermiştir. Görüşme esnafın· 

da hilkumet ile Alman Sudet parti· 
sJ arasındaki mUzakerelerJn devamı 
meselesi mevzuubahis edilmiştir. 

:kt nahiye Jağvedlldl 
Ankara 3 (telefonla) - Bingöl ka

zasının adı Karlrova olarak değiştiril
miJ tspartanın Siltcüler ve Surdin Ho
zo nahiyeleri lağvedilmiş, Hak~rinin 
Kaval nahiyesinin merkezi Kaval kö· 
yünden kaldırılarak Piyanis köyüne gö 
türülm:.iştür. 

General Metaksas 
(Üst yam 1 incide) 

rabilmesi içirl bütün vasıtaları verecek
tir."' 

Kongre, aldığı bir kararla, başvekile 
sadakatını bildirmiş ve kendisine koo
peratifçilik madalyası vermiştir. 

Başvekil madalyayı kabul ederken de 
miştir ki: 

" Bu madalyayı, köylerinize döndü
ğünüz: zaman, daha fada surette koo
peratifçilik için ve köylerin terakkisi j
çin çalı§Clcağınıza bir scned olarak a
lıyorı.ım." 

Kongrecilcr kralın ismini alkıılamıı· 
lar ve baıvekile bağlılıklarını bildirmiı
Jerdir. 

DeırsDm maıaııev
raoarı başloyco-
nerı;ıın havallsJnde yapılacak ma

nevralar bugUnlerde haş!Tyacaktır. 

J3q manevraları, Diyarbakır, Tokat 
ve Karııtakl Uç kolordu yapacaktır. 

Dahilden iştirak eden mUesseE~'er 

arasında Sümerbank, Etiba.nk ve lş 
banka.sile beraber birçok hususi fir. 
malıı.r vardır. 

Izmir enternasyonal fuarında. bu 
sene bilhassa. binalar da f ev kalede 
güzeldir. Gazino ve büyük antrede 
yapılan tesisat ile fuar, birçok Av. 
nıpa memleketlerinde görülemiyccek 
şekilde gilzelleşmiştir. Bu sene A"\TU· 
parun muhtelif memleketinde gördü. 
ğüm sergilerin hiçbirisinin, İzmir fU. 
arının malik olduğu saha kadar g üzel 
yeri yoktu. 

Hulasa. olarak blitün vatanda lar 
unu bilmelidirler ki, lzmir entern!l.5-

yonal fuarı, Türkiye cumhuriyetinin 
medeniyet alemindeki kudret ve Her. 
leyişini bütün canlılığı ile göstercbi. 
lecek bir kabiliyette hazırlanmıştır. 

Mevcut pavi~ onlar arasında en zi
yade göze çarpan inhisarlar idarcEile 
devlet demiryolları idaresine ait ola. 
nıdır. F-uarda en güze1 binayı da ev. 
kaf idaresi yaptırmıştır ki, çok gıiz0l 

olan bu paviyon tamamen Türk stili 
tarzında inşa olunmu§tur. 

Fuar bu sene çok büyük olduğu i~in 
bir günde gezilmesine imkan kalma
mıştır. 

Şöyle bir görmek için asgari Uç 
gün lilzımdır. Bu yüzden fuar dah lin. 
de nakil vasıtaları ihdasını dü:üıı
mcktey!z. 

Ziyaretçiler için icap eden br tUn 
tedbirler ve bilhassa iskan vası~ı arı 

tamamen U!min edilmiştir. Otelleı len 
gayri bin;ok tlileler, evlerindeki oda
ları imkb nisbetinde pansiyon §ek. 
lmde kiraya vereceklerdir. Bu da ay. 
nca 1?.:nirliler için yeni bir 1§ \'C gelir 
kaynağı halini almı§tır. 

Behçet Uz §ehrimizde dört be§ glin 
kaldıktan sonra 1zmire dönecektir. 
Bu seneki lzmir fuarının ağustos ayı 
içinde bütUn Türkiyede yegane zi
yaret mmtakasım teşkil edeceği ve 
halkın her zamankinden büyük bir 
i tiyakla buraya koşacağı muhakkak 
addedilmektedir. 

Sus vapurunun Bandırma. hattma 
ay ba3ından itibaren i§lemeye başla. 
maslle çok Jı:ısalm1ş olan at1:::nbul _ 
İzmir yolunun da bu tehaciime 
yardımı olacak ve şimdiye ka... 

dar fuarı ve dolayısile tzlniri görme-~ 
mi§ olan lstı nbulluların çok işine ya
rayacaktır. Ayrıca bugünden itibaren 
lzmire haftada iki defa fazla vapur 
i§liyeooktir. 

Bunlara, UçnncU Ordu MUfettl~l Or
general KAzım Orbay kumanda ede
cektir. 

Ordular 31 Temmuzdan itlbnren 
Dersim hnvallslne doğru llerlemtye 
başlamışlardır. Bu manevralar so
nul)dn DersJmde ara sıra vukuege
le:n yolsuz hareketler de kat'ı suret-
te önlenmiş olacaktır. · 

vakkat bir galebe, hareketlerini de 
( çılğınlık) §eklinde ka'bul etmiılerdir. 

Nitekim bu tahmin 24 saat geçmeden 
tahakkult etti. Ve ölen Venizclosun ye• 
ğeni ve yaverile, eski belediye reiıi!ıin 
bir dt>ktor ve bir avukatın bir kaç saat 
lik bir muvaff nkiyetten sonra Balkana 
doğru firara ba~ladıklan haberleri gel• 
di. 

Giriade delicesine bir harekete geçen 
Jer arasında ~cllan anılanlar eski po
litikacılardır. Ve bunlar senelerle Yu· 
nanistanda diledikleri gı"bi hareket et• 
mi§ler, bu hareketlerinin !hesabmı 

kimseye vermemi~lcrdir. Ellerinden idn· 
ri hakimiyetleri alman ve en çok .keyfi 
hareketlerinin önüne geçilen ıbu ~Md 
aiyaaet ndamlan ne lmdnr tahammül c
dcbilct:e.'derdi? 

Görülüyordu ıki Metaksas hükumeti, 
her geçen gün Yunanistandaki lıô.kiıni· 
yetini kuvvetle.,diriyor, ve bu kuvvet 
eski politikacılan iktidar mevkii zev· 
kinden ilelebed mahrum edecek bir hal 
alıyor. 

Girid ahalisinin siyasi düıünceleri
ni, tabiatlarını ve Ciridlilerin, Venize
Josun hcmşerileri olmak yüzünden 
ncl~rdcnberi Yunanistanda temin et· 
ettikleri üııtü~ mevkileri düşünür ve o. 
danın nüfusu ile bugün ihtilale i§tirak 
edenlerin mikdannı göz önüne geti
rirsek, Metaksas hükumetinin, Yuna
nistanda temine muvaffak oldu~u mev· 
kiin ve Yunanistanda fiile ç.ıkanlan jç. 
timai kanunlarla elde edilen muvaffa
kiyetli Jleticelerin ne derecede parlak ve 
yüksek olduğu derhn.l anlaıdır. 

Dost ve müttefik Yunanistanın bu
günkiı rejiminin iiçiincü yılına kavuş 
tuğu sıralarda g çirdiği Girid hBdise i 
imtihanı yalnız Mctaksas hükiımetinin 
kuvvetini değil, Elen milletinin vahde
tini de cösteren bir delil olmak itılınri
le kıymetlidir. 

Türk-Yunnn ittifakının en yüksek 
derecesini .bulduğu ve Balkan birlik ve 
ahenginJe öteki müttefiklerimizle bir 
olarak bir düzüye ilerleme hareketleri 
kaydolunduğu devre de yine bu devre 
olduğunu unutmayoruz. i 

En aon ve meşud bir siyasi hadise 
daha: Komşumuz ve dostumuz Bulgaria 
tanla da yine Balkan anlaşması hclin
de bulunan devletler bir mesai teıriki 
nin temel taşını tıttılar. Bu da yine bu 
devre İfinde tdbarüz eden ve Balkan
larda sulh ve dostluk istiycn bu <levlet 
ndnmını sitayitle andırma fıraatmı ve
ren bir eserdir. 

Dostumuz ve müttefikimiz Elen mil· 
1 ~inin resilkii.rında l:>ulunan ve yüksek 
bir devlet adnmı ve yüksek bir insan 
karakterini filiynt ile gösteren sayın 
başvekil Metaksasın müttefik Balkan 
devletlerinin dünya siyasetindeki mev· 
kiini larsin yolunda umumi sulha hiz. 
met etmesirj de ayrıca kayda layik gö
rerek rejimin üçüncü yılmı kutlayan 
bütün Yunanlı dostlanm:z gibi biz de 
Yunan milletinin refah ve saadetini ve 
bu refah ve saadet yolunda ccneral Me
tak11asın muvaffakiyetini diliyoruz. 

Ke. lren 
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Bütün Avrupanın kendisinden 
bahsettiği adam 

üzbaşı Videman 
Bugün Avrupa siyasetinde en mü

him bir şahsiyet olarak urlaya çıkan 
yüzba~ı Vidcman bütün fikirleri işgal 
ctmck;edir. Almanyanın /ngilterc ile 
temaslara memın ettiğı bu adam Hit. 
Zerin -.·aoorıdir. Bundan evvelki bir ya· 
zımızda Videmamn umumi harp esna. 
smda llitkr onba§ı iken. onun bulun
dUlu taburda yüzbaşılık etlilini. mü.. 
tarekede ıstı/asını vererek ordudan çe· 
kildtlini, Hitler iktidar meokiine geç 
tikten sonra onu kendint yavn yaptı
f ım anlatm~tık 

Videman /ngiliz kralı Parise gitme-
den evvel, llitln tarafından Lond1ay~ 
gönderilmiş ve Çtkoslovakya meselesı 
hakkında /ngilterenin /ıkrını öğrerı. 
mıye memur edilmıştı. Bu lngilız ga
zetesinın yazdığına göre Videman _gız. 
Uce Parise de gitmış ve Fransız huk11-
meli ile de temas etmiştir. 

[Jiler taraf tan, Videmanın bugün· 
inde tekrar Londraya gidtttli so;le. 
nıyor. llitlerin, hariciye nazırı ve se
Jir dururken, lngillcre ile temasa yave 
mı.i, dalla dolrusu. muavınini mnnur 
etmtsı de manalı görülmr.kted:r. f{at. 
ttı Alman hariciye nazırı fon Rıbbetıl· 

·,~, •m istifa edecdinden de bahsolu71
• 

maktadır. 
llillasa Vidnnan güniJn adamı ol • 

makta deı'am elmtktediT. Bu itibarla 
inr?iliue "Sunday Ekspres., gazetesin 
de Vıdeman hakkında ''Avrupanın en 
r.srareugız adamı.. başlılı ve C.A. 
Lion unzası ıle çıkan bir yazıyı nakle 

diyoruz: . . 
Diplomasi hayatında en ~a;ıp ?1~aye. 

yüzbaşı Fritz Videmanın h_ıka~:e:ıdır. 
Bu esrarengiz adam kımdır · Onun, 

hayatındaki görülmemiş tes~d.üfle~! ~e 
meraklı safhaları öğrenmek ıçın butun 
mazisini gözden geçirmek lazundır. 

Videman 1891 de, yukarı Bavyerada 
Ar.Kc;burg civarında bir köyde doğmuş
tur. Tahsılını mahallt mekteplerde yap. 
tıktan sonra Milnih askerf akademisine 
gelmiş ve zabit çıkarak Ba~~a~aki 16 
ıncı piyade alayına göndenlm!ştir.. . 
Teğmen Videmanm alaydakı emır~~ 

de onbaşı Adolf Hitlerdi. Onbaşı ~a.bıti· 
ni selamlıyor, emirlerini alıyor, gıdıyor. 
yerine getiriyor, tekrar geliyor, selfun ve. 

riyordu. . 
Aralarında pek tabii olarak, bır arka-

daşlık yoktu. Fakat siperlerde Hitler_ yüz 
başısma karşı bUyük bir hürmet goste. 

rirdi. 
Harpten sonra ordu terhis edildi ve 

yüzbaşı memlekete dönerek tarlasında 
ekip biçmekle meşgul oldu. 

Bir gün, alaydaki emirberinin ortaya 
bir hatip olarak çıktığını. her ~arafta 
kendisinden bahsedildiğini, halkı ısyana 
teşvik ettiğini ve tevkif olunarak hap-
se atıldığını duyuyor. . 

Ve nıhayct eski onbaşı ba'vekıl olu· 

luyor. 

Yüzbaşı Videman 

tu. Hakikaten, hususi katibin bir hari· 
cıye naıırı ıle müzakerelerde bulunması 
işitilmemış şeydır. Bunu da ancak .H~t
lerin şahsiyeti ile izah etmek kabıldır. 
IIitler "elçi sıze şunu arz~tmekle şeref. 
yap olur ki.. .. diye başlay~n resmi ev: 
raktan hazzetmez ıakat, bır meseleyı 
konuşmak için balkonuna eski bir arka
dac;ı gelip kendisine birer birer sual so. 
ra~k cevap isterse h~una gider. 

Hitler son dela da şôyle düşünmüş o-

labilir: 
_ Diğer devletlerin bazı meseleler hak 

kında ne gibi bır fikir beslcdıklerini iyi. 
ce anlamak için Videmanı gönderirim. 
Evet, onun bu meselelerde tecrübesi yok 
ama, ben kendisini severim ve ona iti· 

madım vardır. 
"Diplomatlar da bu hareketimi tenkid 

edecekler. Fakat kendisini yabancı mcm 
lckct hariciye nazırlan ıle temasa gönder 
mekte ben bir mahzur görmü}orum. 
Doğrudan doğruya temasta bulunmak 
dururken niçin arada elçi kullanayım? 

''Fritz ne bir harıcire nezareti adamı 
gibi hareket eder, ne bir ordu adamı gibi, 
ne de başka tiırlü. Onun için, kendisini 
tamamıle istediğim şekilde idare edebi. 

lirim ... 
Videman cazip bir adamdır. Insanı 

kendisine derhal arkadaş yapar. 1,70 san 
tim kadar bir boyu vardır. Siyah saçla

rını ortasından ayırır. 

Bitlerin lngıliz kralına gönderdiği tac 
giyme hediye~ini getirmek üzere Londra 
ya geldı~i zaman Ingiliz hariciye ne~r~tıi 
esmen kendisinden haberdar değıldır. 
~ımanyanın I..ondra el~iliği de onu t?nı-

az. Fakat 0 gene I..ondradadır ve sıya-
~ me<:eleler hakkında malüm~t alm~kta. 
dır. öğrendiklerini sonra gıder Hıtlere 
söyler. 
Vid~man Londradan Paris sergisine 

Bir çiçek bahçesi
ne düşen top 

Sahibini üç ay hapisle illi 
liraya mahkum ettirdi 
l{aragümrükte oturan Güllünün oğ. 

lu top oynarken topunu komşuları 
Ziynetin bahçesine kaçırmış, almak 
üzere girdiği bahçede Ziynetin bin
bir itina ile baktığı çiçeklerini ezmiş· 
tir. Akşam üzeri eve gelip bahçenin 
halini gören Ziynet feryadı basmış, 
fakat Güllü daha üstün çıkarak hem 
kocasını hem de kendisini sahtekar. 
bkla itham ve hakaret etmiştir. 

Neticede hakkında cürmü meşhut 
zaptı tutularak, mahkemeye sevkedL 
len Güllü döraUncü asliye ceza malı. 
kemesinde üç ay hapse, 50 lira para 
cezasına ve yedi lira da mahkeme mas 
raflarını ödemeğe mahkum edilmiş. 
tir. 

Bir Çinko Hırsızı 
Mahkum Oldu 

Fatihte Abdülebbarın inşaat ha. 
tindeki apartımanmda bekçilik yapan 
Ahmet, sabaha karşı uykusu arasın
da bir tıkırtı ışitmiş, kalkıp bakınca 
birisinin çinkoları sırtlayıp götürmek 
üzere olduğunu görmüştür. 

Bekçi Ahmet bir taraftan hırsızın 
üzerine atılmış, bir taraftan da bağı. 
rıp imdat istemeğe başlamıştır. Saba.. 
haddin adındaki hırsız ise kaçıp kur· 
tulmak için gekçl Ahmedi rastgele 
yumruklamağa başlamış, buna rağ. 
men bekçinin elinden kurtulamamış. 

tır. 
Neticede yetişen polisler Sabahaddi 

ni yakalamışlar, hemen adliyeye tes
lim etmişlerdir. Sultanahmet Uçüncü 
sulh ceza mahkemesinde muhakeme 
olunan c;:inko hırsızı: 

- Yatacak bir yer bulamamıştım. 
Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. 
Nihayet boş apart.ımanı görünce ya. 
tıp uyumak üzere girdim. Fakat aya.. 
ğım çinkolara çarpınca gürültüden 
uyanan bekçi beni hırsız mnnetti. de· 

miştir. 
Hakim Kamil, Sabahaddinin suçu. 

nu ao.bJt g5rerc.k kendisini hırsızlık· 
tan üç ay, bekçi Ahmedi dövmekten 
de yirmi Uç gUn hapis cezasına mah
kQm etmiştir. 

geçer, orada büyük bir canlılık görür. 
Berlinc gider, gördüklerini gene Bitlere 
anlatır. 

lngiliı • Amerikan ticaret müazkerele. 
rl olurken Videman Amerikaya gider ve 
gene kulağım yere verir. Ruzveltle de 
görüştüğü söylenmi~tir ama doğru olup 
olmadığı anlaşılamamıştır. 

F..den hariciye nazırlığından istifa et
tiği zaman da Videman vaziyeti öğren
mek üzere Londrara gelmişti. 
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Brezilya ormanlarında 
pusu kuran haydut 

Jandarmalar onb·r arkadaş:le 
be aber kafasuıı kesip getirdiler 

ı - Jandarnıa 7-."tlvvctleri ta'f\.1/m dan öldürülen I,,ampoonun 'nntavinlcrin· 
dcıı üçünün kesik 1-xıf alarile lro§'um tn 7-...,.mları. 

f - Lampconun muavini Joze Ba Mano tarafından kt.ıçı.rıZar<ak yU....-Uno 
1.-ızgın demirle ( JB.) damgası vurul.an bir kız. 

Rio dö Janeyrodan verilen bir ha-
bere göre, m~hur haydut Lampea.. 
onun çetesini imha için gönderilen 
motörlü jandarma kuvvetleri Lampe. 
onun kafası da dahil olmak Uzere tam 
11 kafayı hamilen geri dönmüşlerdir. 

Bu hadise, tam yirmi senedenbcri 
Brezilya ormanlarile dağlarında, akıl 
ve hayale gelmiyen vahşet ve cesaret
le ortalığı kasıp kavuran ve köylüler. 
den "vergi, ,toplayan korkunç bir 
haydudun havsalaya sığmayan tüyler 
ürpertici sergiizeştlerine nihayet ver. 
miştir. 

Edirneye gidecek 
öğretmenler 

J 

Şehrimiz jlk tedrisat öğrctnıcnlerjn. 
den 200 kişilik bir kafile bugün sabah 
trenile Edirneye gideceklerdir. 

Öğretmenler Edirnede dört gUn ka 
lacaklar, dönüşte Alpullu fabrikasını da 
ge%eceklerdir. 

-0-

Hava yollaı·ı çoğaltılıyor 
Ankara • Diyarbakır hava yolu 

gelecek sene ncılacnktır. 1940 yı

lında da. bu yol Vana kadar uzatıl
mış olncnktır \'O bu suretle yurdu
muzun bUyük şehirleri hava yolları 
ile biriblrlerine bağlanacaktır. 

Kuruna abune 
olunuz ve edininiz 

Balıktan Zehirlendiler 
Beşiktaşta Çırağan sarayı nhtımına 

bağlı Mehmet reisin kayığında tayfa İ 
nebolulu İbrahim, arkadaşlanndan biri 
nin verdiği baldan yemiş, zepirlenme 
alaimi gösterdiğin.den hastahaneye kal 
dınlmıştır. 

Usküdarda İnkılap mahallesinde o
turan MeUhat, Sabiha, Kamil yedikleri 
orkinos balığından zehirlenmişler, te· 
davi için hastahaneye kaldırılmışlardır. 

Yedi Kumarcı Yakalandı - Fındık· 

~da Mebusan caddesindeki cami avlu-

sun.da RüştU, Hilmi, Enver, Muzaffer, 

Emin, Naim, İdris isminde yedi kişi 
zarla kumar oynarlarken yakalanmış
lardır. Ortada duran 282 kuruş mllsa· 
dere edilmiştir. 

Galata.da Kafesçi sokağında Rama
zan, Celal, Hüseyin Demirbaş, Hüse
yin Demirci, Kadir, İbrahim de yine 
zar atarlarken tutulmuşlardır. Bunla· 
nn da on iki liralan müsadere edilmiş
tir. 

lt Ustünde Yakalandı - Galatada 
Zürafa sokağında oturan sabıkalılar

dan Hasan Uslu dün Hasköyde Ka
laycı bahçe sokağında Temelin 7 nu
maralı evine bahçe duvarmdan atlıya
rak girmiş, oda kapılarını kırarak bir 
çok eşyalar toplamıştır. ı 

Hırsmn sofaya yığdığı eşyalar kom 
ular tarafından görülünce zabıtaya ha 

ber verilmiş, Hasan Uslu yakalanmış· 
tır. 

Videmanm son defa Londraya gelmesi 
iki mühim hftdise teşkil etmektedir: Bi. 
rincisi, hariciye nazırı Fon Ribbentropun 
gözden dü~mejdir. çünkü nazır ı;ok fazla 
lngiliz aleyhtarı görülmüştür. ]kincisi, 
Bitlerin, lm,riltere ile temasa Videmanı -------------------------------

memur ederek bu işe ne kadar ehemmi· ; şaretler: 
yet verdiğini gl;stermiş olmasıdır. 

Bunun üzerine eski yüzbası tarlasın: 
dan çağrılıyor: Bitlerin ona vereceğ~ 
bazı ışler vardır. Fakat Videman. eski 
emirbcrinin yanında emirber olmayı 
kabul etmiyor. Tekrar tarlasına dönü
yor. Bundan sonra .Hitler kendisini ça.. 
ğırtıp birkaç kere daha görü~üyor ama, 
gene muvaffak olamıyor. 

Kom]syon hapishane binasını 
··n de gezdi 

Cami avlusu 
Yazan: ~a<§lırD ~ır~em 

Nihayet 1934 de, Röm suikastından 
sonra, Hitler yanında hakikf bir dosta 
ihtiyaç hissetti ve, itimat ettiği adamı 
tekrar çağırttı. Bu seter Videman kabul 
etti ve kansını, çocuklarım alarak Ber
line geldi. Kendisine verilen pek yüksek 
bir mevki değıldi: Hitlerin muavin. k~~ 
tip, arkadaş ve yaveri idi. Fakat ~u._ mu 
him bir vazifeydi. Aynı vazifelerı gor~~ 
iki kişi daha vardı ki. bunlardan hırı 
vaktile Bitlerle beraber bir hastanede 
yatmış olan Brükner, diğeri de Şavb 

idi. "" ·1 
Bu üç adam Bitlerin iç dairesini teil-''1 

edıyordu. Oçü de biribirine bağlı bulu
nuyorlardı \'e ha) atlarını Hitlere vakfet· 

mişlerdi. 
Şımdı Bitlerle Videman \'azifele~i~ı 

de~iş~irmişlerdı: Emir veren onbaşı ıdı. 
Emirberlik yapan da yüzbaşı. .. 

Fakat tali daha garip cilveler goster. 

di 
Vidcman, Hitler namına temaslar~a 

bulunan resmen vazifesi olmıyan, Jakm 
' ir adam olmu,.. 

V 1
. M .. ddeiumumi ile heyetin diğer a ı ve u 

Yıktırılıp yerine adliye s~rayı ya.pıL 
dıiı:ıünülen umumi hapısane bina.. 

ması :ı • d 
n tarihi olup olmadığını tayın e e. 

&ını • d k 0 h cek vali UstUndağın riyasetın e ı e . 
yet dün ikinci toplantısını yapmıştır. 

Komisyon toplantıdan gonra, umumi 

hapisaneye giderek mahallinde bazı 
tetkiklerde de bulunmuştur. 

Cumıutesi günü ikinci toplantısını 

yapan komisyon kararını pazartesi gü. 
nü verecektir. 

Kültürümüzde cami avlusunun ne 
bilyilk rolü vardır. İlk kaydırak oyun 
larını onun mermer duvarlarının di. 
binde oynadık. Ağaçlara tırmanmayı 
orada tecrübe ettik. Ölümün ıztırabı
nı avludan geçirilen tabutların ardın. 
da orada hissettik. İlk panayırları, 
sergileri avluları kenarlarına yasla
nan barakalarda seyrettik. n1mıektep 
ilk teneffüshanesi bir cami avlusu idi. 
İlk kavgalarının lezzetini mermere 
sıçrayan birkaç damla kanımızla tat
tık. 11k saklambaç oyununun sahnesi 
cami avlusu idi. Zamanı bildiren mu. 
vakkat avlunun bir kö~inde vakti 
uzatan veya kısaltan acaip bir sihir
bazdı. 

Avluların şadırvanlarında suyun 
ahengini çimenlerinde yaşayan tabia. 
tın rengini, bUyilk çinarların gölgesin 
de sükUtun ve sıhhatın Y.evkine var. 
dık. Şeffaf cam kadehler içinde çayın 
buğulu lô.nlini, mat fincanlarında kah
venin esrarını keşfettik, cıgaranın 
dumanından ilk hayal Alemini orada 
halkettik. · 

Cami avlusu ne kadar zaman var. 

dır ki uhrevi ve mukaddes bir toprak 
parçası değildir. Cami avlusu ile cami 
arasındaki mesafe fizikle metafizik 
arasındaki uçurumdan daha geni§tir. 

Cami uhrevi bir hissin mermer, 
kubbe, minare ve minber halini alına· 
sı ise avlu eadırvanından türkU söyli. 
yen su gibi, kuııılarm yuva kurdukları 
geniş dallar gibi; gölge ve serinlik 
gibi hayatın ve tabiatın bir parçası 

idi. Kısacası, avlular bll§ıboş, fakat 
dekoru güzel "bir killtUr,, parkımızdı. 
Mahalle aralarında bizi gizli terbiye
si ile kalıptan kalıba sokan avlularcla 
hfila yeryer hayatiyet göze çarpıyor. 
Ve yavnş yavll§ avlular bir nevi bahçe 
vazifesini görüyorlar. Konforu nok. 
san kahveler halini alıyorlar. Ağaç. 

ları, duvarları ve mermerleri ile h~lô. 
kalabalığı toplamaya namzet olan bu 
güzel köşeler biraz gayretle yalnız 

yabancı seyyahlar için değil, yerli 
halk için de faydalı ve güzel olabilir
ler. Avlu dekoru içine pekala, gazino, 
hatta lokanta yerlestirmek mtimkün 
dür. 
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Beynelmilel casus teşkilatı 
nasıl Çalışır: 3 

Casusları idare 
eden berber 

Umumi harbin ilamndan sonra Lond. r 
ra'da. lngiliz mukabil casus teşkilatı 

Kari Erncst namında bir berberden şUp 
he etmiye başlamıştır. Hukukan ingiliz 
tebaası olup Londrada doğan bir Al. 
man tam 16 yıl bir mahallede ayni evde 
yaşamış ve ayni adrese gelen mektup. 
lan almıştır. Bu berberin evindeki mek 
tup kutusu lngilterede çalışan Alman 
casuslarına aitti. Kendi halinde, orta 
halli ve hiç kimsenin gözüne çarpmıyan 
bu esnaf, en cesur casuslardan yirmi 
ikisinin Alman erkanı harbiycsile elan 

manken rolü ifa etmek mecburiyetinde 
ıdir. Mahviyetkar ve münzevi görünen 
<:asusların hayatı belki de romantiktir. 
Belki de bunlar ekseriya vatani vazife 
görür, yukarıda ida bahsettiğimiz gitıi 

bu şekilde büyük mevkiler işgal 

eden Amiral ve Mareşalların da merak 
landığı olmuştur. Fakat profesyonel her 
casus muhakkak surette dil öğrenmiye 
müstait olmalıdır. Vazife göreceği mem 
leketlerin dillerini şivelerin bütün ince 
liklerine kadar bilmesi lazımdır. Bu 
hususlar üzerine alacağı rollere göre 
değişebilir. Dil bilmekten başka askeri 
meselelerin teknik kısımlarına da vakıf 
olması lazımdır. Ve bütün bunlardan 
başka, cesaret, irade, sükum;t ve ısoğuk 
kanlılık aranaeak birinci şartlardandır. 
Ştiber zamanmdanberi, casusların 

Finlandiya ve Macar 
güreşçilerile 

Romen Tamşıvar takımı lstanbula geliyor 

muhaberesine vasıtalık etmiştir. 

Romanya milli güreş takımına en 
çok eleman veren Tamşuvar klüp gü
reş ekibi şehrimize davet edilmiştir. 

17 ağustos günü İstanbula gelecek 
olan komşu memleket pehlivanları ilk 
ve son müsabakalannı 19 ağustos cuma 
günü akşamı saat sekizde Taksim stad 
yumunda Güneşli güreşçilerle yapacak
lardır. 

Türk güreş fe.derasyonu tarafından 
yapılan bir angajmanla ilç maç yapmak 
üzere memleketimize davet edilen Fin
landiya amatör güre§çilerinin 3 eylül 
de istanbulda bulunacakları kati ola
rak tesbit edilmiştir. 

Takımlarında iki üç tane dünya 
şampiyonu bulunan Finlandiyalıların 

memleketimizde yapacakları güreşler. 

senenin en ehemmiyetli spor temasla
rından biri olacaktır. 

İngiltere dahilinde askeri ve bahri ' 
merkezlerde iş gören bu casuslar muh. 
telif :ıamanlarda Londraya gelir ve bir 
yerden talimat alırdı. Bunlardan bir ta. 
nesi bir hissikablelvuku, yahut güzel 
bir tali neticesi 4 ağustos 1914 senesin 
de Lonfüayı terkederek kurtulabilmi~ 
diğer yirmi bir tanesi ile birlikte elin. 
deki ustura ile tevkif edilen berber Karl 
öteki dünyayı boylamıştır. 5 ağustos 
günü tevkif edilen berber ve arkadaştan 
iı üzerinde yakalanmıştır. Bunlar, İn. 
gilterenin bütün harp hazırlıklarım en 
küçük teferruatına kadar öğrenmiş, fa. 
kat Alman erkanı harbiyesine bildinni. 
ye muvaffak olamamıştır. Alman casus 
larxrun bu suretle mukabil İngiliz teşki. 
Jltı tarafından meydana çıkarılması 

ldünya casusluk tarihinde belki ilk de. 
fa olarak görUlen bir hadisedir. Alman 
gizli casus teşkilatı merkezi bu vazi. 

ferdi kabiliyet, içtimai mevki sahibi ol. 
malan da bu mesleğin doktirinleri ara. 
sına girmiştir. İçtimai ve yüksek mev 
kili casuslar ekseriya hükumetlere karşı 
komplo hazırlıyan siyasi şebekeleri ida 
re eder. Ştiber Alman yüksek tabaka. 
sının casuslukla iştigal etmesini vatan 
hizmetinde cephelerde görülecek vazt 
felerıden daha üstün tutardı. Ştiber'e 

göre, vatan için casusluk mukaddes bir 
vazifedir. 

Türkiye- Finlandiya müsabakalarının 
ilki 4 eylül pazar akşamı Taksim sta
dında yapılacaktır. İkinci güreşin tarihi 
henüz kararlaşmış değildir. Bu müsa
bakanın da pazartesi ve yahud salı gü
nü akşamı yapılması muhtemeldir. 

Finlandiyalı pehlivanlar şehrimizde
ki iki karşılaşmadan sonra Ankaraya 
giderek orada da bir mlisabaka yapa
caklardır. 

Avrupada bu hafta yapılan 
atletizm müsabakaları 

yet karşısında müthiş surette şaşırmış. 
m. Harp ilan olunduğu için İngilizler 

Lik maçları ne zaman 
başlayacak ? 

Neşredilmiş olan spor kanunu mu
cibirl.;e kurulacak olan beden terbiye
si müdürü umumiliği henüz teşkil e· le cephelerde çarpışmak mecburiyetin. 

de olan Alman ordulan harbedecekleri dilmemiş olduğundan Halk Partisi ta· 
rafından -verilecek ikinci bir emre katopraklarda karşılarındaki düşmanın 

kuvveti hakkmlda esaslı bir malılnıat 
dar- Türk Spor Kurumunun vazifesi
ne devamına karar verilmişti. 

sahip olmadıkları için gayet tddbirli Bu vaziyet karşısında İstanbul şam 
olarak hareket etmiye mecbur kalını§. piyonunu tayin edecek olan iki devreli 
Jardır. fngilizler gayet cesurane harbe. u ol lik müsaba alanna cyıülde 
derken Prusyalı General Fon Klenk'irı başlanması T•Jrk Spor Kurumu tarafın
orduları korka, korka cepheye sokulmı. dan İstanbul mmtakasına bildirilmiş
ya çalışmıştır. 

. tir. 
Umumi Harp göstermiştir ki, :Ame. Mıntaka fudbol ajanr Abdullah fiks 

rika, İngiltere ve Yakın şa;k sert ka. türün tanzimi için klüp murahhasları-
bu1du cevizlerde olduğu için Alınan nı bugünlerde mıntakaya davet edecek
casuslarınrn dişleri bu kabukları kolay tir. 
lrkla kıramıyor. İstanbul-Ankarc!-lzmir mıntakalan 

Fransa ile Rusyaya gelince, AL arasında iki sencdenberi yapılmakta o

Pragda 
Bu hafta Pragda yapılan atletizm maç 

lan yakında Pariste yapılacak olan Av· 
rupa atletizm §ampiyonasma iştirak ede 
cek atletlerin göstermeleri icap eden as.. 
gari kabiliyet haddini tayin etmiştir. Bu 
na göre: 

100 metre sürat koşusu 10,8 saniye 
200 metre sürat koşusu 21,8 saniye 
40 metre sürat koşusu 49,2 saniye 
800 metre sürat koşusu 1 da. 54,4 sa

niye, 
1500 metre mukavemet. ko-;usu 3, da. 

59 saniye. 
5000 metre mukavemet koşusu 15 da. 

10 saniye 
10000 metre mukavemet koşusu 31 da. 

55 saniye, 

4x100 metre bayrak koşusu 3, d. 22 sa
niye, 

4:'1:400 metre bayrak ko5usu 3 dakika, 
22 saniye. 

Maraton koşusu 2 83at 40 dakika. 
110 metre manialı 15.3 
400 metre manialı koşu 55 saniye 
Yüksek atlama 1,92 metre 
Uzun atlama 7,30 metre 
Sırıkla yüksek atlama 4,05 metre 
Uç adım uzun atlama 14,50 metre 
Gülle atma 15,50 metre 
Disk atma 46,50 metre 
Cirit atma 65, metre 

man gizli askeri istihbaratı bu memle. lan milli küme müsabakalarına bu mev- klii:, murahhasları milll küme maçla
ketlere ait gizli malı'.imat! daha sulh sim de devam edilip edilmiyeceği -fe- nru yaptıkları takdirde iki devreli lik 
zamanında elde etmiş bulunuyordu. derasyonun reisinin üç, dört gün ev- müsabakalarını oyniyamıyacaklarıru i
Harp ilan olunduktan sonra Almanlar, vel gazetemizde çıkan beyanatında- leri sürerek kura çekmekten istinkaf 
Rus ve Fransız orldularının yalnız, ia. Milli K•J.me maçlarının bu sene de ya- etmişlerdir. Ajann daveti gününe kadar 
şe, kuvvei maneviye, ve nakil mesele. pxlmıyacağını söylemiş olmasına rağ- fudbol fedarasyonunca milli küme ma 
lerile meşgul olmıya başlamıştır. Bu men İstanbul r.ımtakasma resmi bir sabakalarınrn yapılıp yapılmıyacağı ka 
esnad~ İngiltere büyük bir gönüllü tebliğ veya emir verilmiş cleğildir. ti olarak bildirilmezse bu defa da klüp 
ordu teşkiline çalışıyordu. Ameleler har Geçen haftalar.da ajan tarafından murahhaslarile ajan arasında lüzum
be karşı protestolar yağdmyordu. Ve fikstür hazırlanması için davet edilen suz münakaşaya yol açılmış olat.;aktır. 
İrlandada vaziyet bir parça karrşıktr. ,----------=----------------;,_--=--------------------

ia:k;~;il~:m::a:::: ~iı:::~:;~;; Festı·val gu·· reşler·ı 
dakika demir bir kapan içine sıkıştıra. 

cak kuvvette j]di. Alman casusları Ru1 c k Ş • • b k b • • • • k 
ya ve Fransadaki vazifelerinde muvaf. a er J n ! n nı Ü $ a a as 1 U y U 
fak olmuşlardr. Amma, İngiliz mukabH b • k 1 b k 1 • 
teşkilatı vakit ve zamanile harekete 1 r nı er a a e en 1 yor 
geçerek Almanları fena vaziyete sok. 
muştu. Hatta bu kadarla da kalmıyarak 
'.Alman ordularına ve sevkulceyşe ait 
pek çok gizli malUınatı da ele geçirmiş 
bulunuyordu. 

Lavrens ve Mesoedof 
Büyük casuslar listesine Lavrensin is 

mi yazılmazsa bu cetvel noksan kalır. 
Kültür sahibi ve kendi vazifesine ait 
malfunatı hamil bulunan Lavrens, İn. 
giltereye büyük hizmetler eden bir ca. 
sustur. İngilizlerin milli bir kahraman 
payesi verdikleri bu casus umumtharp 
yıllarında Filistin c;ephesinde Arapları 
kazandırmış ve birçok sarı lira bahasına 
bazı küçük muvaffakıyetler kazarumş 
tır. Gent!'ral Allenbi kendi muvaffakı _ 
yetinin ve Arapları ayaklandırmanın 

sırrını Lavrense borçlu olduğunu söyle. 
miştir. Şamda kendine bir asker füaric>i 
süsü veren Lavrensin Türklerden yedi. 
ği dayak ve; bu dayak neticesi hastalan 
dığı şayiaları birer efsane halinde söy. 
lenmekteıdir. İngilizler Lavrens namıM 
l.onc!rada b!r heykel dikmiştir. 

Casuslarm gördüğü vazife derin bir 
silk<lt ihtiyar edilmesini icap ettirdiği 
için bn türlü insanlar romantik birer 

Festival münasebetilc yann akşam 
Beykozda Abraham paşa koruluğunda 

bir kır balosu verilecektir. Burada 
dans müsabakası yapılacak, en iyi dans 
edenlere kıymetli mükafatlar verilecek
tir. 

Önümüzdeki pazar günü Taksim stad 
yumunda şimdiy-e kadar yapılan pros
fesyonel güreşlerin en heyecanlısı ya· 
pılacaktır. Bu güreş dıllnya şampiyo-

nu Cak Şeri ile eski Türkiye başpeh
livanı Karaali arasında olacaktır. Kara
ali iki senedenberi idmansız olmasına 
rağmen tstanbula kadar gelip Türk 
pehlivanlarile karşılaşmayı kabul eden 
Cak Şerlnin davetini kabul etmiştir. 
Müsabaka yenişinceye kadar olacaktır. 
Cak Şeri dün kendisile görüşen bir mu
harririmize demiştir ki: 

- Karaaliyi çok beğeniyordum. He
men Türkiyenin en teknik g(ireşçisidir 
diyebilirim. Fakat kuvvet itibarile Te
kirdağlı Hüseyinden daha zayıf oldu
ğu da muhakkaktır. Hüseyinin ise çok 

~.:ı bir kuvveti olduğunu işitmiştim.Yap 
tığı müsabakaları seyredince bunu da 
yakından gördüm. Pazar günü yapa
cağım nv'.isabakayx kazanacağıma emi-

Dünya şampiyonu Cak Şeri 

nim. Hüseyinlc de karşılaşmayı pek 
istiyordum. Ancak Hüseyinle evvel
den güreşin tarihi tesbit edilmemişse 
Hüseyinin üç hafta kadar idmanlarına 
devam için mühlet istemesi hakkıdır. 

Karaali de şunları söylemiştir: 
- Cak Şeri ile karşılaşmayı ilk teklif 

te kabul ettim. Çünkü bir cKinya şampi 
yonu ile müsabaka yapmak her zaman 

ele geçmez bir şeydir. 
Bir müsabakada yenmek de vardır, 

yenilmek de ... Yenileceğim diye güreş
ten kaçınacak bir adam pehlivan olma
malıdır. 

Gelecek pazar günü Beykozda pehli
van gUreşleri ve fudbol müsabakaları 
da yapılacaktır. 

Festival maçları için 
Bir Yunan takımı geliyor 
Festival eğlencelerinin spor temasla-

rından fudbol karşıla§ması için sırasile 
davet edilmis olan Mısır muhteliti, Ma
caristan şa~piyonu Ferençvaroş ve İ
talyan ekibi Ambrozyanadan alınan 
menfi cevaplar üzerine -vaktin darlığı 
yüzünden- ancak ~ tınanistan şampiyo
nu Olempiyakos klübline baş vurulmak 
mecburiyetinde kalınmıştı. 

Festival maçlarr yapmak üzere lstan 
bula komşu memleket birincisi, gele
ceğini dün alakadarlara bildirmiştir. 

Olempiyakostan alman bu cevab üze· 
rine yapılacak maçların proğranumn 

hazırlanmasına başlanmıştır. Yunanlı 

fudbolcüler -üçü şehrimizde, biri İzmir 
de olmak üzere- memleketimizde dört 
maç yapıt:aklardr. 

Çekiç atma 52,50 metre 
10 kilometre yürü~ 46.30 dakiXa 
30 kilometre yürüyüş 2 saat 35 dakika 
50 kilometre yürüyüş 4 saat 34 dakika. 
Stokholmda 
Stokholmda Isveçte bulunmakta olan 

Birleşik Amerika atletleri Oeredroe'de 
yapılan atletizm müsabakalarının hemen 
hepsini kazanmışlardır. 
Alınan neticeler şunlardır: 
100 metre: 
1 - Ben Jonson 10,8 saniye 
2 O metre: 
1 - Malot 22 saniye 3 de. 
400 metre: 
1 - Malot 48. saniye. 
800 metre: 
İsveçli Anderson 1 da. 55 1 saıiiyede. 
2 - Berk "B.A.,, 1 da. 2 saniye 
1500 metre: 
1 - Fenske 3 da. 52.8 saniye 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Varof 4 metre 
Goflede yapılan atletizm müsabal<ar~ 

nnda, Hanri Jonson iki İngiliz mili me. 
safeyi 8 da. 58,6 saniyede koşarak bu 
mesafeyi 8 da .59,6 saniyede koşan Sa
boyu geçmiştir. Dünya rekoru 8 dakika 
58,4 saniye ile U.şdadır. 

Breslavda 
Brcslavda 25 birı seyirci önünde yapı· 

lan atletizm şampiyonlarında alınan nı.. 
ticclcr şunlardır: 
Sırıkla >'iiksek atlama: 
1 - Havnisvnskel ,(Viyana); 4 metre' 
100 metre sürat: ... 
1 - Homberger 10,5 saniye 
2-Ket] 10,6 

3 - Layhum 10,6 
Uzun atlama: 
1 - Long 7,40 metre 
2 - Gotşalk 7,10 
3 - Bibah 7,08 
Cirit atma: 
1- Ştok 69,50 metre 
2 - Gerdes 64,57 -;-
Küçükler arasında yapılan müsabaka-

larda da: 
Çekiç atma: 
1- Boyer 54,55 metre 
100 metre sı7rat: 
- Meloviç 10,9 saniye 
400 metre: 
1 - Mililer 49,4 saniye 
40 metre: 
1 - Müıler 49,4 saniye 
1500 metre: . 
1 - Şvayster 4 da. 48 sani~e 
Uzıın atlama: 
1 - Kron 7,07 metre 
110 - manialı: 
1 - Ştrelav 15.6 saniye 
Yüksek atlama: 
Sibert 1,75 metre 
800 metre: 
Gisen 1 da. 57 saniye 
Cirid atma: 
Stnınk 60 metre. 
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ı-~-aJJ-lnl.-D y_aı_tt_Ç_D 0-a--ır-UÇ-:-D--li"'il-:~::t ır:-::m:e=VJ ~:lYl;·ı 1 - si m on Simon 
Olüm Kayahkları Amerikalıların gözdesi 

l AL - • bir kısmı !Viyagara şe a esının . ı 
zi aretçilere kapatıldı . 

1J SOO seyyahın bura-

Yenidünya Parislı çapk1nz beyaz 
perdede pantolonla görünce bayıldı 

Sebebi., son 20 sene~~ ~en tepetaklak 
dan ~eU\leye baHar • 

ş umaıarıdır ! l • • · 
y U V 8f18 . k defa en ölçüsüz, aşırı \'e ayk~-

Amerikada Niyagara şelalesinin bır ~~· ~~reketlere sürüklenmek~en kendı. 
kısmındaki kayalıklara "ölün_: ~ay~- !erini alamazlar. Mesela; bır uçu:u~ 
hkları., denilir. Amerika ~uk.~~::~· kenarında dururken, ansızm aşa~ı) a 
bu kayalıklara götüren koprucugu, f~rlamak isteği, bakanı sıçratır. Nıya
kapattırmıştır. Bunun sebebi d: ka. garanın suları da, böyle ~uam_mah 
yalıklara ayak basanlardan çogunun, bir cazibe kuvveti dener; serı hahnde-

d B kaza- · h cak bu §eialeye yuvarlanmaları ır. u. . , ki yuvarlanmaların ıza ı, an 
larda. şelalenin o kısmının çekıcı ku\ suretle kabildir. Genç yaşlarm~a lOO 
vetinin tesir denediği şanılmnktadır'.. lerce insan, berrak duygulu, sogu~ka.n 

Niyagara şelalesinin Kanadaya d~- lı düşünceli mUnevve:l:r, zengın ış 
şen kısmında , geçen kış buz ktitlele:ı. adamları, mesut sevgılıler ve muvaf. 
nin tazyikile hemen hemen tamamılc fak siyaset adamları, ne ~aptıklannı 

- · ı. tesisatı fab- . d .. "ızgarlar magarası,, nda hasara uO'ravnn elcktrı1' bılme en rı . 
rikası va~dı~ lşte bu noktadan, .. d.~r, son nefeslerini vermişlerdir. Bu ."a~ı. 
fakat sağlam bir bir köprücük. "olu~ yet. hemen hemen akıl almaz bır 'n-

··t" u dil Buradakı . tt' , kayalıkları,, na go ur r · zıye ır. . , .... 
kayalıklar yekpareliği . adeta mual- "Ölüm kayalıklar~ .. n.d~~ı 300 olum ı 

Holivud Güzel kadınlar bahçesinde 
Fnuısanın iki mümessili vardır. Biri 
Annabella, öbürü de Simon Simon. Si. 
mon Simon, Annabelladan birkaç ay 
evel Holivuda erişmişti. Birkaç ay iç: 
risinde Farisi teshir eden şuh, şirin ve 
çaplun genç kız tipindeki yıldız, öte. 
kinden başka türlüdür; Anrabella değ:.; 

tiği halde, Simon Simon olduğu gibi 
kalmıya bırakılmıştır. 

Fakat, olduğu gibi kalmıya bırakıL 
ması için, birçok engeli yenmiştir. lnat. 
er kız filim şehrinin rejisörlerile hayli . , 
çatışmış, bağırmış, sağırmış, tepinmi~. 

kadeh kırmış v. s. Hulasa, Simon Si. 
mon, "Foks,, atelycsin:ie provada, bü. 
tün etrafındakileri böyle kaprislere a.. 
lıştrrmak suretile, asıl tipini muhafaza 
etmiştir. 

Bu kapris hadiselerini gazetelerden , 
memnuniyetle takip eden Amerika se. 
yircileri, onu beyaz perdede minicik, 
şuh, şirin ve çapkın Parisli olarak, he. 
le pantclonla görünce, o kadar hoşlan 

1 
mışlardır, ki 1 

Parisli olarak, hele pantoJ.cnla görün 
ce, o kadar hoşlanmışlardır, kil 

ELLI<JR YUKAH.I 1',1LM1N1 
ÇE\"IHEN SERGtlZEŞT SEVEN KIZ 

Güzel bir kadının ba~ döndürücü bir 
seri halinde sansasyonlarda rol oyna. 
ması kararlaştmlınca, Holivud filmci. 
Ieri, çevrilecek böyle bir sergüzeşt fiL 
minde baş .kadın rolünü oynamağı, Ro. 
şel Hudsona teklif ederler. Yıldız, bu 
ricaları kabul etti mi, ya Kanada step. 
terinde at koşturur, odun keser, ya da 
cesur bir gazeteci olarak macera üstü. 
ne macera kahramanı olmaktan yılmaz; 
hele at koşturmağa girişti mi, tozu du. 

mana katar! 

lakta durur gibi görünür tarzdaJır. ve den çoğunun, ortalıgı zıfırı karanlık 
bu kayalığın dar bir düzlüğü üzerıne bastırınca ve yphut da yıldızlı~ m~.h. 
ayak basıldı mı, şelalenin bütUn deh. teşem gecelerde 5elaleler proJe~tör
şet verici haşmeti göze çarpar ve bu Ierle harikultide aydınlanınca vakı ?L 
itibarla da seyyahlar. bu doyum~u~ ınası, vakıaların bilhassa 7k~rnkte:ıs. manzarayı doya doya seyretmek 1 ~.tı- tik tarafı sayılmak~a.d~:· \ e ışt_e, ş~m
yakile buradan ayrılamazlar. "~Ölu~ı di bu seı i hali.~dekı ~.l~ı~lcre bır nıha 
kayahkları .. nın uçurumuna. şelale~ın yet verilmek uzerc, olum kayalıkla
bir yan parçası, 50 metre yükseklık. rı,, ziyaretçilere kapatılmış . bulunu
ten müthiş bir gürültü ve şar:ltı ak. yor. Bundan sonr~ gece~erı sadece 
seltirer<'k iner. "Rüzgarlar magaras~,, aşağıdan . tehlikcsız mevkıden ~nkıla
denilen bir içerlek kısımda kütür kiı· rak. şelfılenin "rüzgarlar magarası,, 
t:ir köpUklenen sular, ~~ur~.mu~. "bÜ- na dökülüşü gö~~le~ilec~ktir. ye bu~ 
yücü kazanı,. nda gümbur gumbur sc~ ııunla beraber gunduzlerı, ehlıyetlerı 
~·c akislerle, köprücük altından kendı resmi olarak tasdik edilen seyyah 
ni gösterir: ve ."ölüm kayalı~ları,, na rehberlerinin refakat ve muhafazas~.n 
gütiircn köpriıcük altından boyle ak~p da, derinliğe yukarıdan bakmak mu. 
giderck. sa!dn'eşir. usul usul akmaga saadesi, kayıtla, şartla. verilmekteyse 
koyulur. Buradaki uçurumun kayalık ele çarparak düşen suyun çekici kuv-
dll\·arları simı:ıiyuhlır \'C bu da beyaz ,·eline karşı koymak için, seyyahların Onun 'en ıon çevirdiii iilm "Eller 

rıncıcrlt'.1 şarıldayan eclalenin uyan. yanındaki rehberler, onlara yardım yukarı!,, ismindedir ve va1casına sah. 
dırdığı esrarengiz intibaı ar~rır. Y~ etmek Hçn gayetle miiteyakkız dav- ne, Alaskamn karla kaplı arazisidir. 
son 20 sene içersindc burada .:ıOO kışı ranmaktadırlnrl ?... Ve bu yalnız, şimdi filmde oynadığı 
uçuruma yu\'arlanm113, şelalenin dal- maceraları, hayatta yerine getirerek, 
lagalanı!)ına kapılarak boğulmuştur. Amerikalıların alakasını arttmyormuş. 
Bakanların başlarını döndürerek, 0.n.. Hususi otomobiline binerek, tek başr-
ları içine çeken ve süriikliyen yerdır, na Amerika Birleşik hükOmetlerind: 

b ı 1 çcperevrc dolaşıyor ve Meksikada bo. u yer....... . . . d :s 
Bu ~00 halkalı ölümler ı.ıncırın c Sn:ıl \':ıpurun odı Gittiği yol ğa avlıyormuş. 

d 1 nokta bu Aksu K:ıradeniı 
<-n ziyade üzerinde uru an ' . 12 lzınil Roşel Hudson, öyle bir kadındır, ki 
300 kisiden yarıdan fazlasının bedbın 9·30 ~:~~~ l\hıcl:ıny:ı yalancıktan macera geçirmekle çılgın. 
ve mcl5nkolik adamlar olmadıkları. tG.30 lzınir lzmir lığını tatmin edilmiş saymaz; sahicik. 
dır Dola vısile bunların ölümü hayat· 

11 
ten de maceralar geçirerek, ancak o 

· • k 1 ·ss"ınc ancak c·,"'.ı.ı :.cı~.K \',\ Pl 'HL.\ il taıı daha cazip görme 11 ' " zaman kendisini "yaşamakta,, sayar. 
"ölüm kavahkları,, na nyuk basarak. 12.20 Tr:ık Mudanya , 

"' S:ı:ıdct Dnndırnın mış ! · ... 
o~h~li~hqmclli~~rn~sc~--G-.3-0-----------------------------. ·ne varıl rederkcn kapıldıkları netıccsı · 
maktadır. Ev, kadın: 

Sa~ların dökülme
sine karşı 

Burada sade bu senenin temmuzun 
da 12 kisi uçuruma yuvarlanarak bo
ğulup öteki diinyayn gitmiştir. Rcs. 
men yapılan tahkikat neticesinde, bu 
12 ki~iden yalnız 3 ki-şinin seyahate 
çıkarken ne olur, ne olmaz birer veda 
mektubu bırnktıldarı anlaşılmıştır. 
Diğerleri seyahate çıkarken vasiye~. 
name hazırlamak lüzumunu Jıissetmı· &ıçlı:ırınız mı dökülüyor? Kabahatı 
yec('k kadar kendilerinden emin, ba?.- e,•vela saçlarınıza bulma~·~n. B~n~a 

~ u be . kabahati olabılır: 1yı bır 
tiyar, ruhi heyecanlar geçirmcge _m · ber rın ·za· 1 
tcmayil bulunmayan, buna kabilıyet- berber değildir, tecrübesı ır, saç arlı 

• 1 Ve k kırar Belki saç boyası ku -
leri mevcut olmavan kimsclermış. kıvırır en · . 
bu noktadan, o y~rin bcdbinler üzerin tanıyorsunuz, ondandır: E~er~ya s~ç 

kl kalma.. 1 saçlara, renk cihetın en gu_ -
de öldUrUcü tesir icra etme e boya arı t 1 

Şıl . ken onları dökmek sure ı e 
yıp. niltbinleri de sendcletmesine şa zcllik verır 1 

b .. ·Uk bir fenalıkta bu unur. 
maktadır. dah~ u~ n hastasınızdır: Mütemadi 

Niyagnrn selalesi i!;ilcrilc meşgul Bclkı ru a · f a tesiri 
. ıkıntı ıstırap aynı en 

olanlar, bundan bir sene cv\•cl uçuru- b~~ 5 . v'e'-'ahut, vücutça rahatsız. 
ma bakan kısım kenarına yüksek ve gost.crır. ~ l d"'k'. 

kl k . B'lhassa gripte saç ar o u. 
uçları mızrak gibi shTi bir parma 1 smızdır · 1 

<'C\'İrttirmişlerdi. Buna rağmen uçu. lür. b' k 
- sonu Seb plcri ne olursa olsun, ır ere 
ruma yuvarlanmak kazalarının e · · daha 

kl ~a tu- sa dökülmeye başladı mı sızı 
~olnıedi. Seyyahlar, parma 

1~ a bu . ç ı:kadar C'decek olan, buna 
funup yukarıya çıkıyor ve nşagıy -zıyadc n ,ı d" 
suretle bakmakta ısrar ederek. biraz kar ı nlınacnk çaredir. Saçların o-
so:ıra da tepetaklak suyun dibini boy- külmcsinc karşı ne yapmalı. 
ı uyorlardı. E birinci çare şimdi tarif edeceği. 1 gram "teinture de cantharide,,; 

b ··1"01lc . ~. 
1
-18• ,.in, basın derisini sabah, ak- 210 gram 80 dere elil< kolonya; 

Aml'rikalı bir, psikoloğ, u 0 u · mız ı;ıu ... • •• ··t 
. d"' ·· yere ·· de iki kere ve on gun mu ema 60 gram tatlı badem yağı. 

ri. şakuli olarak şıddk?tlc 
1 
uşupu··zerin- şam gun ı ah den Bunları karıştırır, çalkalarsınız. Bu 

çarpan suyun. bazı ımse er . . diyen oğmaktır. lacı ecz ane. . 
deki muayyen tesirile tefsi: etmıştır. alacağınız maddelerle evde kendımz mahlıilü başınıza parmaklarınızla ve-
Bu ruhiyatçiya göre, hcrkesın tahteŞ- yapacaksınız: ya lir pamukla yahut ince bir tül. 

IUtırunda esrar dolu arzular mışıl mışıl 1 gram asid fenik; bentle yavaı:; yavaş süreceksiniz ve 
uyur- idrak rrdettiği halde bu arzu . 3 gram ••teinture de noix "o.miq~e.. ogacaksınız .On, on beş gün sonra saç-

1 ' .. nmaıı c:u \<' bu \'esilelerle d nquına tarın dibi kuvvetlenmeye ve yeni sı:ı" 
ar, zaman ...._, .. En akıl ve 15 gram "teinture e quı .. 1 ~ 
uyanıp harekete geçerler. . _ gelmeye ba!l'ar. 

mantık ölçUsile dUşUnen kımseler_b_ı~_ro .... u_g_e_,,_; llllııııiııı---11111111111111111111M•• 

Odun kesen, at 
koşturan yıldız 

Raşel Hundsant 
"Ellcı Yuknn~, filmini (;ev.ı eli 

f Yüzl~ri tanınmaz bir hale ICoymakta ~merikan ainemacılığı birincidir .... , 
iyalnız makyajla değil, ııık veren u~lü. ~!c.~ elde ~dilm~~· Dar !lir~ be 
:ince lbir hüzme halinde gelen ııık l>ir yuzu tamanule degııtınneye kafMlir. M.. 
iıeJi, bu resimde, Jon Beneti tanımak kabil midir? ....................................... -· .. ···-·· .. ·-·····------------·---- --------

Bulgar artistleri tarafından 

Nasrettin Hoca 
Filme ahnmaya baş landı 

Büyük Türk nüktecisi Nasrettin Ho. 
ca yalnız bizim malımız olmaktan çık. 
mıştır. Bize komşu hatta çok uzak mıl 
Jetler onun felsefi nüktelerinden örnek 
ter alımş ve bütün f ıkralarmı kendi 
Jillerine tercüme etmişlerdir. 

Nasrettin Hoca yalnız bizim hudut . 
!arımız isinde değil, bütün Rusya, Bal. 
kanlar, Avrupa ve Asyanın her yerin. 
de gülüp yaşıyor. Nüktelerile, fılcrala. 

rile insanlara ders veriyor, ve o, bey. 
nelmilel bir şöhret olarak ölmiyenler 
arasına katışmış bulunuy~r. 

Bir aydanbcri Bulgar gazetelerinde 
Nasrettin Hocaya ait yazılara rastlıyo. 
ruz. Bulgarlar Nasrettin Hocanın fı'k • 
ralan Bulgar mizah ansiklopedisinde 
birinci mevkii aldığım, Bulgar adet, 
an'ane ve ruhuna kaıdar bu nüktelerin 
sokulduğunu yazmaktadır. 

Bulgarların en ağır başlı gazetesi 
(Mir) in meşhur fıkracısı Dobriyanof 
her günkü yazılannda Nasrettin Hoca. 
dan muhakkak bir misal alır. Gospodin 
Dobriyanof, hocanın fıkralarını Bulgar
caya tercüme ederek kitnp halinde 
de neşretmiştir. 

Bulgarlann hergünkü yaşayışında 
ve aile muhitlerinde güle, güle dolapn 
Türk filozcfunun görıdüğü rağbetten 
cesaret alan Bulgar artistleri (Nasret.. 
tin hoca ve kurnaz Petro) namile bir 
film çevirmeğe başlamıştır. 

Eski bir Türk kasabası olup, camile. 
ri, türbeleri, eski sokak ve mahalleleri. 
le hocanın eıeiile ıe.zip dolqtığı y_er. 

leri yaşatabilecek ve fıkralarmı caa • 
landıracak manzaralar taşıyan Kado • 
va, filmin çevrilmesine müsait bir ~ 
olarak intihap edilıniştir. 

Du maksatla Almanlann methm 
operatörü Tayer celbedilmiştir. Bulpr 
milli tiyatro artistlerinden BaçuYU'Of, 
Nasrettin Hoca rolilnU almı~tır. Colt 
güzel türkçe bilen ve Vamalı oldula 
için lisanımızı en ince şivelerile kona. 
şan Baçuvarof, yaşının elliden yuJran 
olması, vücudunun, göbek ve enıe.mla 
hoca tipini canlandırmağa mUsait otu. 
şu sayesinde Nasrettin Hocayı bir 
Türk artisti kadar yaşatabilecektir, 

Alman operatör hakkında 8'J1pf' 
gazeteleri çok sitayişkarane JUİlar 
yazıyor. Karlova kasabası Nwettlıll 

Hocanın yaşadığı devirdeki e9erlertnl 
sinesinde toplıyan bir yerdir. TM 
köylü ve kasabalı kadınlardarı buıJa. 
nnın hali eski tesettür zaınanmduı 

kalma kisveyi taşımaları orijinal Hı 
eser meydana getirilebileceğini ~ 

min ettirmektedir. 
Filmin rejisörlüğünü Al. Vuof el&. 

ruhte etmiş olup filmde rol aJacak mil 
li tiyatro artistleri de hep Karloftda 
toplanmıştır. 

Filmin provaları yapılmrı ve Ba]ll~ 
gazetelerine göre, tamamile um ... 
olunacağına kanaat hasıl oJmatw. 
Fi!mde Karlovalr bazı Türklere ele w.. 
zife ve roller verilmiıtir. Kataı... 

mer'kez camii ile TUrk maJ"~~l 
fılmin ilk kısmı çevxilmiftir. 
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Asri Robenson 
Yazan: Ferdinand Ossendovskl 

Çeviren : Nebll S. Altug 
~1111111 1e nuııııııırııuıı_..........., 
Bu seferlik, lfrlt, bana ufak bir 

b7un oynamış, fakat bununla kal
mamıştı. Gittlkce daha. kudurmuş 
l>lr hal alıyor, şiddetll boralarla bi
zi ıemerlerimtzın üzerinde sallayor, 
develerimizi dUşUrUyor, gözlerimizi 
körletiyor ve sertleşmiş karla yilz· 
lerlmizl kamçılayarak, nefes alma
mıza mani oluyordu. Kalın kar ta· 
bakaları içinde sık sık Irayalardan 
yuvarlanarak, saatlerce ilerledik. 

Nihayet, rUzga.rın ıslık çalarak 
bin tUrlU sesler çıkardığı, kUçUk bir 
va.diye varabildik. Gece bastırmış
tı. 

Mongolumuz, etrafta yol aramağa 
gitti ve az sonra elini kolunu salla· 
yakacak odunumuz Hmadığı gibi, 

- Yolu kaybettik. Geceyi burada 
geçlrmeiz !Azım. Fakat bu pek de 
hoşça bir kalış olmıyacak. Sobada 
yakacak odunumuz olmadığı gibi 
soğuk da, gece, daha dondurucu bir 
mahiyet iktisap edecek, dedi. 

RUzgArın şiddetli muhalefetine 
rağmen, soğuktan uyuşmuş elleri -
mizle ve bln zorlukla çadırımızı ve 
odunumuz olmadığı için faydasızla
J&n sobamızı kurduk. Çadırın Uze· 
rint karla örttük, karın içinde de
rin ve uzun çukurlar kazarak, 
"dzouk, dzouk" çök, çök nidaları 1· 
le develerimizi bunların içine yatır
dıktan sonra, bağajlarımızı çadırımı 
za yerleştirdik. 

'.Arkadaşım, sobasız, dondurucu 
bir gece geçirmek fikrine isyan e
derek, kat'! bir sesle: 

- Ben odun aramağa gidiyorum, 
dedl. Baltayı aldı ve uzaklaştı. Bir 
saat sonra bllyllk bir telgraf direği 
ne avdet etmişti. Donmuş ellerini 
ovuşturarak, Mongola hitaben: 

- Cengiz Han, dedi, baltanızı a
larak dağın sol tarafına gidin. O
rada devrilmiş telgraf dlr~

0

klerl bu· 
Jacaksınız. !htiyar Ynğıştay ile teşer 
rtıf ettim ve direkleri bana, o g6s· 
terdi. 

Bulunduğumuz yerin biraz Hte· 
sinden, ihtllAlden evvel (lrkutsk) 1-
le (Ulyaşutay) yı blriblrine bağlı. 

yan telgraf hattı geçiyordu. lhtlla.ı 
patlayınca, Çinlller, direkleri yıka
rak, tellerini almalarını Mongollara 
emretmişlerdi. Bu direkler, bugUn, 
bu geçitten ,geçenlerin can kurtarı· 
cısıdır. Böylece, geceyi sıcak bir 
to.uırda, etll, bir şehriye çorbası içe
rek (Yağıştay), m ülkesinde geçir
dik, 

Ertesi gün, erken erken, konak· 
ladığımız yerden iki yüz metre ötede 
bulunan yolu bulduk ve yeniden 
yUrUyllşUmUze devama başladık. 

'(Adoyır) ın membaına yaklaştığı • 
mız esnasında, kırmızı gagalı Mon
gol kargası sllrllsünUn, kayalıklar ü
zerinde daireler çızerek uçtuklarını 
.gördilk. Oraya doğru ilerledik ve ka
yalar arasında, biraz evvel öldilkle· 
rl anlaşılan b1r sUvarl ile beygirinin 
cesetlerine rastladık. Nasıl 6ldilkle· 
rlnl tahmin edebllmek çok zordu. 1-
klsl de koyun koyuna yatmış ve bey
girin dizginleri, süvarin! sağ bileği
ne dolanmıştı. Vücutlarında her -
hangi bir bıçak veya tabanca ya -
rası görülmüyordu. Adamın yUzU, 
:farkolunmaz bl~ haldeydi. Kaputu 
Mongol, :fakat pantolon ve ceketi yer 
11 olmadığını gösterlylrdu. Nasıl öl· 
muş olablleceğlnl sorduk. N:ongolu
muz, başını endişe ile indirerek, ka· 
tl ve inanmış bir sesle: 

- Bu (Yagıştay) ın tnttkamıdır. 

SUvaPI, cenup (Obo) suna, icap eden 
kurbanı ve tazimi nrzetmemiş, bu
na kızan İfrit de, onu ve hayvanını 
boğmuş, dedi. 

Nihayet, (Tarbn.gatay) dağlarını 
arkamızda bıralttık. ÖnUmilzde, (A

dayır) vll.disi uzanıyordu. Burası, I· 
kl dağ sllsHesl arasma sıkışmış, zen
gin çayırlıkları ihtiva eden ve neh· 
rln mecrasını takiben uzayıp giden 
dar ve dolambaçlı bir vAdldlr. Yol, 
vAdlyl ikiye bölilyordu. Devrilmiş 

telgraf direkleri, muhtelif yerlerin· 

den kesllmtş kütükler, telgraf telle· 
ri, yol boyunca yerlerde sUrUnmek
teydi. (lrkutsk) ıie (Ulyaşutay) a
tasında.ki bu telgraf hattının imha· 
sı, Çini Moglllstalida takip ettiği te
cavUzt siyaset bakımından elzemdi. 

~ -
Bir müddet şonra, karlar altında· 

ki kuru, fakat çok mugaddi otları 
arayan koyun sUrUlerlne rastlamağa 
başladık. Dağ yamaclarında otla. • 
makta olan yk ve ökllz sUrUleri sık 

sık görUllly.Ördu. Fkat, bir kereden 
maada, hiç bir çobana rastla.yama • 
dık. Bizi gören bUtUn çobanlar ya 
dağa tırmanıyor, veya çukurlarda 
saklanıyorlardı. Yolumuzun Uze. 
rinde hiç bir yurtaya tesadüf etme -
dik. Mo,golla.r, Seyyar ikametglhla· 
rını, dağların rUzgAr tutmayan kuy
tu taraflarına. saklamışlardı. Be
devller, kışlaklarını seçmesini pek 
gtl.zel bilirler. Mogol yurtalarını, 

kışın blrcok kereler ziyaret etmiş • 
tını. Bunlar öyle kuytu ve mahfuz 
yerlere kurulmuşlardır ki, rUzgArın 
silip sUpUrdUğU ovalardan, buralara 
girince, insan kendisini sıcak bir 
"Serre" e girmiş zanneder. 

Yolda giderken bUyük bir koyun 
sUrllsUno rastladık. SUrUye yaklaş • 
tıkca, kalabalık bir kısmının ayrıla. 
rak, yavaş yavaş va.dinin içinde uzak 
!aştığını gördUk. 

Biraz sonra, bu gruptan da ylrml 
otuz kadar hayvan ayrılarak, kalgu
ya sıçraya dağın yamacını tırman· 
mağa. başladılar. DUrbUnUmü ala
rak sUrUyU tetkike başladım. 

Silrünlln arkada kalan kısmı, bil
diğimiz, AlelA.de koyunlardan mU -
rekkeptl. Ovanın içinde uzaklaşıp 
giden kısım, Mogol ceyllnlarından 
terekküp ediyordu. Dağa tırmanan 

kUçUk grup ise, uzun boynuzlu, ya

bani koyanlardı. (.Adayır) vAdisı
nin zengin otları ve berrak suları
nın ce:zbettlğl bUtUn bu hayvanlar, 
ehli koyunlarla bir arada otlayorlar 
dı. Nehir, birçok mahallerde don
mamıştı. Hatta., birçok kısmlardn, 

suyun yUzllnde hafif bir buhar ta
bakası göze çarpıyordu. Bu sıra
da, yabani koyun ce ceylA.nlardan 
bazılarının durarak, bize baktıkla· 
rını gördilk. Mogolumuz, gülerek: 

- Şimdi yolumuzu keserek, ~nU

mUzden geçecekler, dedi. Bunlar, 
çok tuhaf hayvanlardır. Bazan, bu 
ceylA.nla.rın önUmUzU keserek yolu
muzun Uzerlnden geçebilmek tein 
kilometrelerce koştukları olur. Bun
da muvaffak olduktan sonra, rahat 
rahat yollarına devam ederler. 

CeylAnların bu ıstratejisfne daha 
e...-velce de şahit olmuştum. Onun 1· 
çln, bundan av hususunda istifade 
etmeyi dUşUndüm. Şöyle bir taktık 
kullandık: Mogollardan birini, ba· 
ğajlarla beraber llerlye sürdük. Dl· 
ğer Uç deve ise, gittiğimiz yolun sa.. 
ğına, sUrilye yelpaze şeklinde açıldı. 
SUrU derhal durdu ve bu manevrayı 

hayretle seyre başladı. Bu dört sU
varinin önilnden ayni zamanda geç
meyi tercih ettiklerinden, araların· 
da dernal bir kargaşalık başladı. 

Burada takriben Uç bine yakın hay-

van vardı. BiltUn bu ceylAn ordusu, 
karmakarışık blr halde sağımızdan 
solumuzdan koşuşmaya başladı. Ö· 
nUmUzden bir suru ceylln geçti. Son
ra, tek başına ilerleyen bir silvarl 
daha görerek, yarım tnrk ettiler ve 
ayni hareketi yeniden tekrarladılar. 
Ellilik blr grup, çift sıra halinde be
nim tarafıma doğru geldi. Bana yUz 
metre kadar yaklaştıkları zaman 
bir kere bağırdım ve derhal ateş et
tim. SürU olduğu yerde dönmeğe ve 
blrlbirlerinin Uzerlnden atlıyarak 

geriye kaçmağa başladı. Bu panik 
onlara pahalıya mal oldu. Dört ke· 
re ateş ettim ve iki güzel coylAn vur· 
dum. Arkadaşım benden daha ta
lihli çıktı. Hizasından geçen sUrU· 
ye attığı bir kurşunla iki hayvanı 

devirdi. 
:<Arkası var) 

Balıkesirde ağaç seferberliğ 
Muhtelif nahiyelerde on beş bin 

yakın a{laç dikildi 
Balıkesir, '(Kurun)' - Buraya bağ. 

1ı Savaştepe nahiyesinde nahiyenin 
cidden kıymetli müdürü Bay Bil!l Yal. 
çınkayanın himmetile büyük işler ba • 
şanlmış, bilhassa köy mevzuu üzerin. 
de çok iyi davranışlar yaı:;ılmıştrr. 

Yüksek tahsil görmüş olan nahiye 
müdürü, bütün köyleri telefonla birbi. 
rine bağlamış, köyler arasında umumi 
menfaati sağlıyacak yollar yaptır.mı§, 

köylüyü okutmak ve ışıklandırmak i _ 
çin köy odalan açrruı ve bazı köylere 
radyo ve hoparlör koydurmuştur. 

Sık sık at üstünde köyleri dolaşan 

nahiye müdüril, şimdi de bir ağaç se.. 
ferberliği yapmıştır. 

Bu ağaç işi yarın için büyük bir ka. 
zanç yolu cılacak ehemmiyettedir. Şim. 
ldiye kadar birçok köylerde dikilen 
meyvalı ve meyvasız ağaçlar, köylüyU 

Karaçam köyü 

r 
z 

~e 500 meyva ve kavak 
miştir. 

ağacı dikil. dır. 377 ortağı olan bu tCJekkülün na. 

de memnun etmektedir. 
Savaştepenin tanın kredi kooperati. 

fi dahi muntazam şekilde çalışmakta • 

hiyeyc ve köylerine olan yardımı bli • 
yüktür. Biltiln köylü bu müesaeıeden 
memnun vaziyettedir. 

İşe ilk önce merkezden başlanmış, 

bu şekilde mesele bir çığıra konulunca 
köylere geçilmiştir. Şimdiye kadar di.. 
kilen ağaçlan aşağıda gösteriyorum: 

Nahiye merkezinde (5500) kavak, 
(400) çam, Karacalar ve Mozan köy. 
lcrlnde 250 kavak, Çamurluda (50) 
meyva, (50} kavak, güvem Karakeçili 
köyünde (150) kavak, Deveören, Tav. 
şancık, Danışment ve Dikmeler köyle.. 
rinıde (1200) kavak, Karaçamda (250) 
meyva, 150 kavak, 50 çam, Akpınarda 
25 meyva, Kuruderede 50 meyva, 100 
kavak, Kocaören ve Eğerci köylerin_ 
de 150 meyva ve 250 kavak, Çiftlikde. 
rede 100 kavak, Beyköyünde, Soğu. 

cuk, Sanbeylcr ve Karapınar köylerin. 
de (1750) adet meyva, kavak ve çam, 
Çukurçayırda 50 mcyva, 150 kavak, 

Köy katipleri için 
kurs açıldı 

Balıkesir, (Hususi) - Hükumet ko. 
nağınm umumi meclis salonunda köy 
katiplerile köy katibi olmak istiyenle. 
re bir kurs açılmıştır. 

Evvela valimiz Bay Ethem Ay. 
kutun bir söylevile açılan kursta ldaL 
re müdürleri, müddeiumumi, vilayet 
jandarma kumandam hazır bulunmuş • 
lardır. 

B. Ethem Aykut, nutkunda kör 
kıl tipliğinin ehemmiyetini, kursun ga. 
yesini anlatmış ve köy katiplerinin ha. 
lihazırdaki vaziyetleri üzerinde dura • 
rak 15 senedenberi tatbik mcvkiindc 

Konfurca köyünde 109 mcyya, '100 bulunan köy 'kanununun bu noktaıd!ln 

çam, Mecidiye ve Hrzıryalı köylerin. bir tahlilini yapmıştır. 

Soma da ağaçlandı 
Güzel bir otel yapıldı, 

yollar tanzinı edildi 

. ' 
Somanın umumi manzarası 

Soma, (Kurun} - Soma gittikçe gü. 
zelleşiyor. Bunun başlıca amili kaza _ 
nın transit merkezi oluıudur. Bu vazi. 

yetten istifadeyi düşünen belediye, şeh 
ri güzelleıtirmek imkanlanna büyük 
bir vukufla başvurmuştur. 

Bundan iyi neticeler alınmıştır. Ça. 
lışmalar hep ihtiyaçlar üzerinde yapıl. 
mış, umumi sıhhati ilgilendiren mev • 

zularda durulmuı, imar işlerine ehem. 
miyet verilmi§tir. Bu işler 21 bin lira 

gibi pek miltevazı bir bütçenin su-tına 
yüklenmiıtir. 

Imar işlerile muvazi olarak bir de 
ağaçlandırma meselesi ele alınmıştır. 

Somada bu sene 400 ağaç dikilmiş, 

şehrin çıplak yerleri kapatılmıştır. 
Belediye idaresinde işlemekte olan 

elektrik bir kere daha ıslah edilmiş, 

ve bugünün ihtiyacına cevap verecek 
hale getirilmiştir. Cereyan sabaha 'ka • 
dar devam etmektedir. 

Kllhveler, gazinolar, lokanta ve han 
Jar düzene konmuıtur. Somanın bir ih. 

tiyacı var1dır ki ötedenbcri üzerinde 
durulurdu: Otel. 

Belediye buna da el koymuş ve bUt. 
çcsinden bir para ayırarak iyi bir otel 
yaptırmağa teşebbils etmiştir. 

Bir buçuk asırdanberi -ta.mir görme. 
miş olan su yollarının temizlenmesine 
başlanmıştır. iki scnedi.f biner lira sar. 
file girişilen bu iş daha iki yıl devam 
edecelc ve Somalı temiz suya kavuşa • 
caktır. 

Kasaplar hali, asri mezbaha gayet 
iyi ve sıhhidir. Belediyenin göze çcı.r. 
pan bu işleri ikmal etmesi ona başka 
sahalanda faal olmağa imkan vermiş. 

tir. Şimdi bir ziraat fidanlığı yapılma. 
sı ve bir yangın arazözil alınması dü. 
§ilnUlilyor. 

Bundan başka bir çocuk bahçesi ya. 
pılacak, mevcut park genişletilecektir. 
Belediye reisi Tahsin Baykal, muhitin 
de sevilmiş ve sayılmış bir zat olduğu 
için, icraatını kolaylıkla yürütebilmek. 
te ve isteklerini tahakkuk ettirmekte • 
dir. 

Valimiz daha •onra da köy katiple..' ' 
rinin vazifelerine ıaadakatla bağlanma. 
lanmn lüzumunu tebarm ettirmit; her 
memurda, her vatandaşt.a bulunması f 
lamn gelen vasıflan saymıı. kendilerin f 
den bilhassa dürüst olarak vazife bek. 
lendiğine işaret ederek demiştir ki: 
"- En büyük vatanperverlik, veri

len vazifeyi bihak'ldn, seve ıeve yap. 
maktır. Bu vazifeyi, istikbal vadeden 
bir meslek kabul ederseniz viliyet de 
size her tilrlü yardımı gösterir.,, 

Vali, büyük Şefin admı saygı ile a. 
narak sözlerine son vermiştir. 

Müteakiben hususi muha e !. üd" 
rü Bay Raşit Se enaiz, köy katipten. 
ne ilk dersi vermiş, böylece 'kura faa.. 
liyete ge!rliliştir. 

Kursa yeniden kaydolunanların ade.. 
di 110 !dur. 43 te mevcut köy k!tipleri 
iştirak etmiştir ki hepsi 153 köy k!tjbt 
dir. 

Kurs bu ayın sonunda sona erecek. 
tir. •· 

(~_K_ı_sa~h_a_be_r_ıe_r~_) 
• Maliye Veklll Fuad Alrah'nın yakın

da bir Avrupa seyahatine çıkacalı ıi>y• 

Jenmektedlr. 

• tmrali odası hapishanesinde elde e
dilen iyi neticelerden sonra zlrat hapis
hanelerin çoğaltılmasına ve mahk<ımlar 
için modern bir bina yapılmasına karar 
vcrilın iştir. 

• Şehirde bozuk imlA ile yazılrnıt levha
Jıır sıkı bir kontrolden geçirilecek, ~ 
zuk türkçc ile yazılmış olanlar sökülecek
tir. 

• Gümrilk ve f nbls:ırlar Veklll B. Ati 
IUniı Tnrhnn diln İnhisarlar İdaresine sel
miş, idarenin muhtelif işleriy)c meşgul ot
muş, İzmir sergisine gönderflecck sigara 
ve likör nümunclerlnl tetkik etmiştir. 

• Şirketi Hayrlyenln Hasköy fabrika
sında yaptırmakta olduğu 77 numaralı ye
ni vapuru önümüzdeki harta içinde bltlrl· 
terek denize indirilecektir. 

• Cemiyetler kanununun neşri milnase
betiyle bütün ccmi)'etler, nizamname ve 
tıı.limatnnmclcrinin kanunn uygun olup ol. 
mnclığını tetkike bnşlnmışlardır. 

Her csnnf cemiyeti idare heyeti, omumt 
heyeti davet ederek görüşmde karar nr
mlştlr. 

• Et fiyntlnrının belediye tarafından sı.. 
kı hir kontrol altında bulundurulması ka
rarlaştınlmıştır. Toptancı es{lafın da ka
saplara miışkül!ıt çıkarmaması için tedbir 
nlınmışlır. 

• lthnlıH cmtlnsı sahiplerine verilen 
ordino ücreti 75 kuruşa çıkanlmıştır. 

• İpek kadın çorapları hakındakl nizam 
namesinde değiştirilen bir maddeye göre, 
çorapların topuk, burun ve tabanları çift 
kal olarak imnll mecburidir. 

• Cemiyetler kanunu alAkndarJara teb. 
liğ edilmiş ve cemiyetler toplanarak kanu. 
nn göre alacakları vaziyeti tesbile başla 
rnıştır. 

• Yerli mallar pazarlarındaki tenzll4th 
satış çok f:rl nelice vermiştir. Birçok tU· 
hclcrdc salış bu müddet zarfında bir bu. 
çuk misli artmıştır. Adana yerli mallar pa. 
zan dün merasimle acılmıfhr. 



- Nasıl! Birinci reis Mösyö A
ırıandonun ne için tahvil edilmiş ol
duğunu bilmiyor musunuz? 

- Hayır, hiç bilmiyorum. 
- O da hiç bilmemiştir. Fakat bu 

çok tuhaf bir hikayedir. 
- Şunu bana anlatıveriniz. 
- Bütün Pcrthilis • le • Long reh. 

rin:le Madam Margerit adile anılan. 
zarif ve zeki, esmer güzeli küçük Ma. 
ıciam (Amandon) u elbette hatırlarsı • 
nız. 

- Evet, hem de çok iyi. 
- Öyle ise, dinleyiniz. Hatırlarsı. 

nız ki Madam (Amandon) a şehirde her 
kes hürmet eder, itibar gösterir, bil 
tün kadınlardan ziyade muhabbet bes. 
lerdi. O, misafir kabul etmesini, bir 
ıenlik veya bir yardım günü tertip 
eylemesini, fakirler için para bulmağ:, 

' halkı bin türlü eğlendirnıeği bilirdi. 
. Bundan başlta, pek zarif ve pek iJ. 

ve kar idi; fakat işvesi hakiki, zerafen 
füsun He d.>lu bir taşra işve ve zera -
feti idi. Çünkü o küçücük 'kadın taşra. 
b, nefis bir taşralı idi. 

Hepsi de Parisli olan muharrir efen. 
diler bize, bütün renk inceliklerile yal. 
nız Parlsli kadını terennüm ederler, • 
çünkü ondan başka kadın tanımazlar. 
Lakin bence, yüksek evsafa malik bir 
taşral; kadın bin kat daha değerlidir. 

Zarif ve ince taşralı kadınm büsbü • 
tün kendine mahsus bir yürüyüşü, Pa. 
fhıli kadınınkinden daha ihtiy4tlı bir 
tavrı, hiç blr,ey vadetmiyen, fakat çok 
ıcy veren miıtevazı bir edası. vardı~. 
Halbuki Parisli kadın, ekserıya, ÇOit 

fey vadeder, ve mahrumiyet halinde 

hiç birşey vermez. 
Parisli kadın, yalanın nefis ve küs • 

tah bir zaferi, taşralı kadın hakikatin 
tcvazuudur. Açıkgöz: bir taşra ka
dını. tipik tavrı, aldatıcı &aflığile, hiç 
bir§ey ifade etmiyen ttbcssümile ve 
mahir, fakat hasis ihtira&ile hcvesat 
yahut scyyiatmı • bütün gözleri ve bü. 
tü;ı tecrübclerile kendisine bakan ıe. 
hirde hiçbir ~üpheye, hiçbir zemme 
hiçbir rezalete meydan verme· 
den - tatmin edebilmek için, bir ara. 
ya gelmiş bütün Pa~tli kadınlaI1dan 
bin kat ziyade desise, yumuşaklık ve 
düzen kullanmağa mecburdur. 

Madam (Amandon) işte bu nadir, 
fakat latif cinse mensup bir tipti. On~ 
dan hiçbir zaman şüphe edilmer1,lişti; 
hayatının, bakışı - kestane rengi, şef. 
faf. sıcak ve inanmazsan git bak 1 
Afif bakışı gibi - saf ve berrak olma. 
dığı hiçbir zaman hatıra getirilmemiş. 
ti. 

Madam (Amandon) un hayret veri
ci bir ustalığı, dahiyane bir uydurma
cılığı, harikaamiz tasnikarlığı ve inanıl 
maz bir sad:liği vardı. 

Bütün a.ııklarını ordu içinde seçer 
ve, garnizonda geçirdikleri uç ~:neyi. 
onlarla beraber geçirirdi. - İşte o ka. 
d:ı.r. - O, aşık değildi, zevk ve hisleri 
v.ırdı. 

Pertüis • lö • Long'a yeni bir alay 
gelir gelmez:, Madam (Amandon), ala. 
yın otuz ila kırk yaşındaki bütün za · 
bitleri hakkında malümat alırdı. Çünkü 
insanlar otuz yaşından evvel kettim 
olmazlar, kırk yaşından scnra da, ek. 
seriya., gevşerler. 

Madam (Amandon) alayın kadros~
nu miralay kadar iyi bilirdi. Her ıe~:· 
her şeyi, hususi itiyatları, bilgi, tecru. 
be, bedeni evsaf, yorgunluğa mukave: 
met, sabırlı veya şedit huyu, servetı, 
t<lsarruf veya israfa temayülü ... He•· 
§eyi bilirdi. Ondan sonra birini seçer. 
di. Tercihan kendi gibi sakin kimse!::. 
rf alır, fakat güzel olmalannr i~terd.i. 
Bundan baıka, onların malClm bı~ ala. 
kalın, iz bırakabilmiş yahut dedık.odu 

b. b. "ptiliları olınayu mucip olmuı lf ır ı 
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1 - -ıı_n_u __ m_a_r_a~· ı=-1---~--d-a--

Bir günlük bü9ük edebi ,._. __ _ 
raza o Mopasaın ~eviren A. IKemaıUu .l.\ksi.lıt 

derdi. Çünkü 'eçirmiş ol. 
masını arzu e h'k. 

- k ve sevdaları ı.1~il ve ı aye 
d.ıgu aş · · d -·ı . b' dam l:etum bır kımse egı • 
edılen ır a 

diril. devam edecek müddet esna 
ç sene . . dk 

d.,,. . sevecek zabıtı ayır ı -
sındı ken ... ını . . 

davet etmcsı kalıyor. 
tan sonra onu 

du .. k" 
B
. . k kadınlar bu hususta muş u . 
ırço b" .. 

• 1 Mutat vasıtalara, utu:ı 
lata ugrar ar. .. 
'kadınlarca takip edilen ycllara m~ra • 

l bütün "alebe ve mukavc. caat eder er, • . 
t erhalelerinf geçerek. fakat b~r 

me m · .. .. llerı 
.. parmaklarının, ertesı gunu e . 

gun -
. "bürgün yanaklarının, sonra agı~-

nın, o . • .. .. 1 
1 

sonra her ycrlerının opu mesı. 
arının, . . .. 

. karmıyarak kendılc.rıne cour,, ne ses çı 
yaptırırlar • . 

M d (Amandon) un daha sen, 
a am 'b' 

h m ve daha emniyetlı ır u. dahama re 
.. d Bir balo tertip ederdi. S:. sulu var ı. • 

ilen zabit ev sahibesini dans etmeg~ 
~avet ediyordu. Vals esnasında, se~ı 
hareketlerle sürüklenen, dansın verdı. 
ği sarhoşlukla mest ve müstağrak ?lan 
Madam düşecekmiş gibi o~a yaslan~ -

bi ve devamlı bır tazyik ıle yor ve asa 
onun elini sıkıyordu. • 

B. nlamazsa, demek kı budala 
ırşey a .. ,. 

b. herifti ve Madam arzusunun muş ı. 
ır . • • 
. 1 kartonlardaki ıkıntı numaraya 

rı o an , 
geçerdi. . .. .. 

1 
.... 

Bu ikincisi anlarsa, ış guru tusuz. 
muhataralı zendostluklardın azade, u. 
zunuzadıya ziyaretlere mahal kalma. 
dan olmuş bitmiş demekti. 

Bundan daha basit, daha ameli ne 

olabilirdi? 
Hoşlarına gittiğimizi bize anlatmak 

için kaıdınlar buna benzer bir yol tut. 
malıdırlar! Bu hal ne kadar çok müş. 
külleri, tereddütleri, sözleri, hareketle. 
ri, rahatsızlıkları, hcycıcanları, suitefeb. 

hümleri izale eder. Birçok kereler hu
auıu milmkiln bir aaadnten, !!iç tered
düt etmeden. yan çizeriz. Çünkü. dil. 
güncelerin •rrrına, iradenin gizli teklif. 

5izliklerine, etin cbkem çağırıılarına 
ağzı sakit, gözü açık ve anlaıılmaz du. 
ran bir kadın ruhunun bütün meçhul. 
leri~ kim nüfuz edebilir? 

İ i anlayınca zabit Madam (Aman -
1 . 1 d' 

d ) dan bir mülakat yen ta ep e ı. on .. 
1 

d Madam lizım gelen tecessus er. yor u. . . . 
d b lunmak. onu anlamak ıçın bır ay, 
a~tı ~afta bekletiyor ve tehlikeli bazı 
kusurlarını görürse görüşmekten sakı. 

nıyordu. 
Bu müddet esnastnda, bi.r tehlik~y~ 

düşmeden nerede görüşebileceklc:rını 
k rarlattırmak için kafasını yoruyor, 
t:tbiki müşkül ve az emin tertipler dU. 

şünUyordu. 
Sonra, resmi bir davette, yavaş ses. 

le zabite: 
_ Çarşamba akşamı, saat dokuzd~, 

. le civannc!a Vuvic sokağındakı 
sıper r ' • . 1 eh ld'o oteline gidınız ve Matmaze 

~ve 1 • • '1 • 
Klarisi arayınız. Sizi bek erım: sıvı gı. 

yininiz diyordu. 

F 'lh kika madam (Amandon) sekiz 
ı a . h . 
d b . bu me,.hul misafır anenın 

sene en en :ı • 

f b·r odasını yıllığına kıralamış, 
mt ruş ı .. 

du Bu ilk aşıkının, kendısı. 
bulunuyor · • . · r "rünen bir fikri idı. Adam 
ne ame ı go muhafaza 
gitti amma m:ıdam yuv~yı 

etti. k klil · ~..:ı· 1..!r yuva ı Açı rengın. Evet, ;wl 11• 

de kağıtla kaplanmış dört d~va.r, mus. 
. d 1 r altında çam bır karyola, 

hn per e e 'b" . h' 
1 misafirhane sahı ının ım -

ısmar anıp k 'k' • . alınmış bir koltu , ı ı ıs~ 
metıle satın ·ı . k" 

.. 1 karyolanın önüne ıerı mış u -
k~m e, · · ı~ lan .. . h l e tuvalet ıçın d%1m o • çuk bır a ı v . .. 

• k Bundan başka bır şeye lu. 
bırlcaç ap. 
Zum var mıydı zaten? 

1 d ·u·,. bUyük fotoğraf. Uç' 
Duvar ar a :ı • 

.. . . alayı. icıklarının mıralayla. 
suvarı mır • ıı • • • _ 

1 N
. . , Acı1·ıarının resımlerını, dog. 

rı. ıçın. ıı ,. 
rudan doğruya hatıralarını saklayama. 

_ . . 'htimal ki bazı hatıraları bu 
dıgı ıçın, ı . . . 
suretle bilvasıta saklamak ıstemıştı. 

Chevald'or o kadar çok gittiği hal 
de hiçbir vakit kimse onu tanımadı mı 
diyeceksiniz. değil mi? 

Hiçb:r vakit! Kimse! 
Madamı}1 kullandığı ysıta 

ıayan olduğu kadar basitti. 
bayır ve tcfkat içtiaıalan 

tertip etmişti ki ekseriya kendi de o • 
raya devam eder, bazan da gitmezdi. 
Kocası, kendisine çok pahalıya mal o. 
lan bu şefkat eserlerini biliyor ve hi$ 
bir şüpheye düşmeksizin yaşayıp gidi. 

yordu. 
Imdi, mev'ut mülakat kararlattıktan 

sonra, Madam, yemek yerken hizmet. 

çilcrin önünde: 
- Bu akşam, kötürüm ihtiyarlara 

mahsus fanili kemerler için yapılacak 
içtimaa gideceğim, diyor~u. 

Saat sekizde evden çıkıyor, toplan. 
tıya gidiyor, fakat yine hemen oradan 
çıkarak, muhtelif sokaklardan geçiyor, 
küçü'k ve dar bir sokakta yalnız kalın. 
ca, karanlık ve ışıksız bir köşeye çeki
lerek şapkasını çıkarıyor, kısa manto • 
sunun altında sakladığı hizmetçi tak. 
kesini başına geçiriyor, ayni veçhe ile 
saklanmış beyaa bir önlüğü açarak gi. 
yip kuşanıyor, biraz: önce omuzlarını 
örten manto ile şehir şapkasını bir hav. 
luya sarıp, küçücük hatvelerle çabuk ve 
pervasız, iş gören küçı.ik bir hizmetçi 
kıı gibi kalça lan açık gidiyor; bazan 
da sanki çok acele bir işi varmış gibı 
koşuyordu. 

Bu ince ve canlı hizmetçi kızının ma. 
dam Amandon olduğunu kim farkedcr. 

di?. 
Chevald'or geliyor, anahtarım bera. 

bcr taşıdığı odas;.rıa çıkıyor ve otelci, 
Trouvcau baba, tezgahı önünden onun 

geçtiğini görünce: 
- Matmazel Chavisse yine eğlence. 

ye geldi, diye mırıldanıyordu. · 

Kurnaz herif bir şeyler sezmişti am. 
ma arkasını bilmek istemiyordu. Kira. 
cısının Perthuis • le • Longda dediklc. 
ri gibi madam Mar'gerit, yani Madam 
Amandon oldugunu öğrendigi zaman 

hayretler i~inde kalmıştı. Buna §U su. 
retlo muttali olmuıtu : 

Matmazel mülakat yerine biribiri ar. 

o w -

Holivudun sanşm gilzel art~tlerlnden 
Alis Fey ağır surette hastadır. Artist 
hastaneye kaldmlmı,,tır. Hastalığı da
hili bir kan zehirlenmesidir. Doktorlar 
endlşelC'rlni ];izlememektedir, fakat ar
tistin kurtanlması için çok çalışılmakta-

dır. 

dınca iki akşam h'i gelmezdi. Bu hu • 
susta pek ince düıfınürdü ve pek ihti. 
yatkar idi. Truvo bw.).1a da bunu ço'k iyi 
bilirdi. Çünkü onun lıir vizite akşamı. 
nın ertesi günü geldi~ni, sekiz senedir 
hiç görmemişti. Hatta .ekseriya muztar 
kaldığı zamanlar onun pdasıru bir ge. 
celiğine kiraya bile verir\\li. 

Son yaz mevsiminde i~, hakim mös. 
yö Amandon bir hafta için ~ehirden ay. 
rılmıştı. Temmuz ayı idi. 'tfadam aık 
hummaları içinde idi. Yakll\lanacağın. 
dan korkmadığı için, bir a.~lı akıamı 
aşı'kından, kumandan VarangC'l'den ay. 
rılırken ertesi günü kendisini ~örmek 
isteyip istemediğini ona sormuş, o da: 

- Ne demek? Elbette! Diye cevap 

vermitti. 
Çal'§amba günü muayyen ıaatte\ bu. 

luşmalan kararlaştı. Madam Amanc.ion 
yavaş sesle: \ , 

- Eğer, cicim, sen benden eVYel 
gelirsen yatağa yat beni bekle, decA; 
öpüşerek ayrıldılar. \. 

Ertesi günü, saat onda Truvo baba · 
''Pertuis tabletleri,, namile şehirde çı. 

kan cümhuriyetçi gazeteyi okurken avlu 
ıda bir tavuk yolmakta olan karısına, 

uzaktan bağırdı: 

- Memlekette kolera var. Dün Vo. 
viııyide bir adam ölmü§. 

Sonra oteli müşterilerle dolu oldu • 
ğu, işler yolunda gittiği için kolerayı 
bir daha hatırına bile getirmedi. 

öğlene doğru bir seyyah, yayan ge. 
zen bir adam ôtele gelip, bol bol yemek 
yedi ve iki tane de apsent içti. Sıcak 
olmakla beraber, hiç tdeğilse, bir litre 
şarap ve iki litre ıu içti. 

Sonra kahvesini, §irabını içti. Başı. 
nın ağırlaştığını hissetti ve bir iki $a.. 

at uyuma'k için bir oda istedi. Boş oda 
hiç yoktu. Truvo baba karısına sorduk 
tan a.cnra seyyaha matma.ıel (Kliri•) 
in odasını verdi. 
Adamcağız bu odaya girdi. saat bet 

olup da odadan çıkmaldıfıru ıörünce 

Truvo baba onu uyandırmağa gitti. 
Hayret, herif ölmüı! 

Otelci aşağıya indi, kansına seslen. 
di: 

- Yahu! On bir numaraya koydu. 
ğum sanatkar ölmüş zannederim. 

Kadın, kollarını havaya kaldırarak: 
- İmkansız! Aman yarabbi, kolera 

olma.sın? 

Truvo baba başını salbyar~k: 
- Şarap tortusu gibi kararmı§ oldu. 

ğuna bakılırsa ''dimağ vebası., nidan 
ölmüş diyeceğim. 

Ukin karısı telaşlı telaşlı tekrar e. 
diyordu: 

- öyle deme, öyle deme. Kolera var 
zannedecekler. Git 'haber ver, fakat bir 
ıey aöyleme. Görülmesin diye gecele. 
yin &ötürecekler. ötesi için allah k:-
rim. 

Truv.o baba nurıldandı: 
- Matmazel Klaris dün geldi. Oda f 

bu akşam serbest. 
Doktor ölümün fazla yemek neticesi 

bir ihtikandan iltri geldiğini söyled~. 

Otelden şüphe hasıl olmaması için ölü. 
nün gece yarısı kaldırılması polis ko. 
miserile kararlaştırıldı. 

il' • .y. 

Madam Amandon o akşam, hiç kim. 
se tarafından görülmeksizin, Chevald. 
or otelinin merdivenlerini çıkarken sa. 
at henüz dokuzdu. Odasına vardı, ka. 
pıyı açtı, girdi. Ocak üzerinde bir 
mum yanıyordu. Yatağa döndü. Ku. 
mandan yatmıt, fakat perdeleri kapa. 
mıştı. 

Seslendi: 

- İşte gddim, cicim. 

Ve iskarpinlerini yere, korsasını kol 
tuk sandalyeye atıp hummalı bir sürat. 
le soyundu. Sonra siyah fistanile çözill. 
müş etekliği bir halka gibi ayaklarına 
döküldü, yalnız kırmızı ipek gömleği. 

. le - açmak üzere olan bir çiçek gibi -
kaldı. 

Kumandan hiç seslenmediği için ma
dam ıordu: 

- Şişkom, uyuyor muıun? 
Kumandan yine cevap vermediği i. 
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çin hem gülüyor, hem nurıldanıyor. 

ldu: 
- Şuna bak, uyuyor, çok tuhaf J 
Siyah ipekli ajür çorapları ayağında 

olduğu halde, yatağa koştu ve süratle 
ıçıne kayarak, onu uyandırmak için 
kollllJinın bUtiln kuvvctile seyyahın 
donmug cesedini kucakladı, §apır şapır 
öptUI 

Bir an için birıey anlamamaktan 
mütevellit bir teli§ ile, hare'kctıiz dur. 
du. Fakat dUşilnmeğe vakit bulmadan, 
bu hareketsiz ve ruhsuz cesedin souk. 
luğu onun vilclidunda dehşetli ve man. 
tıksız bir Urkme hasıl etti. 

Baştan ayağa titriyerek, yataktan 
sıçradı; sonra, ocağa koşarak, mumu 
aldı, geldi, baktı 1 Ne görsün? Siyah, 
şişkin, gözleri kapalı, çenesi korkunç 
,bir surette müşmeiz, hiç tanımadığı bir 
s~ma. 

Keskin bir sesle; kadınların mut<ldı 
ob·n bir çığlıkla bağırmağa baıladt. 

Mıımu yere atarak kapıyı açtı ve kor. 
kuns bir surette uluya uluya, çırçıplak 
koridordan kaçtı. 

4 ııumaralı odayı işgal eden kısa konç 
lu çol'aplarile bir tüccar katibi hemen 
odas:rıdan çıktı ve madamı kolları a -
rasına .ald•. Telaşla sordu: 

- Güzel madam, ne var, ne oldu? 
- Birisini, birisini ... Odamda birisi. 

ni öldli.r;:müşler ••. 

Diğer ,Yolcular da odalarından çık • 
tılar. Otl.ici de kıo~tu. Bu csna!da kori. 
dorun nU.yetinde kumandan uzun bo.:. 

yunu göstıcrdi. 
Madam, .kumandanı g~nce, hemen 

üzerine atılarak, bağu:dı:• 

- Gontran beni ku~nnız, ben1 
kurtınnız. Odamızda bir adam öldür. 
müıler. 1 

' İzahat vermıe1c zo,r oldu. Bununla. be 
raber Truvo baba, hakikati beyanla 
matmazel (Klariıı) in k:lerhal aalrveril. 
mcsini istedi. Tüccar katibi, cesedi mu. 
ayene ile, ortada bir cinayet bulundu. 
ğunu ifade etti ve Matmazel (Klariı) 

ile aşıkım bırakmamaları hususunda 
diğer yolcuları kandırdı. 

Polis komisuinin gelmesini bekle • 
meğe mecbur oldular. Komiser madam 
ile aşıkıru 'Serbest bıraktı, fakat ket<lm 
!davranmadı. 

Ertesi ay birinci reis Mösyö Aman: 
don terfian başka yere tahvil emrini 
i.iycnHksinğoyupı. omah omah oh oo 
alıyordu. 

Konservatuvarın lntaaı 
Konservatuar projesini yapan mimar 

Pölziğin ölüm:i üzerine inşaata güzel 
sanatlar akademisi profesörlerinden 
Arif Hikmetin nezaret etmesi nafia ve
kaletine teklif edilmiştir. V ckfilet bu 
teklifi kabul etmiştir. 

Profesör yakında projenin baz:ı nok· 
taları üzerinde incckmeler yapıp de
tay projelerini hazırhyacak, sonra kon
servatuarrn inşası münakasaya kona
caktır. 

--<>
Asfalt Yollar 

500 bin liraya bir müteahhide ihale 
edilen asfalt yollara bu ay sonuna doğ 
ru başlanaı.:aktır. Ortaköyde cami ile is 
kele arasındaki yolun da esaslı bir su· 
rette tamirine karar verilmiştir. 

• :\tersin nlisi Rükneddin mezunen şeh 
rimizde bulıınnıoktndır. Ankara voli mua
vini SnlAhııddln ıliin Ankornya hareket et. 
mlşlir. 

• ünh·ersitrdckl imtihon neticelerine 
göre bu sene tıbton 770, iktisnttan 51, hu. 
kukt:ın 158, edrlıiynttnn 159 kişi mezun 
olmuşhır. Akndrmi mimnrt şubesi de ikf 
mr.:zun vermiştir. 

• Sirkeci mel danının nçılınnsı için hir 
çok binaların ~·ıkılmnsı bitıniijlir. Bıınd:ın 
sonra deniz lnr:ıfındaki bahçede meydan 
haline aellrilecektir. 



Rus 
Hasan gölünUn sahillerinde muha. 

8etna.t devam etrtıelttedir. Tas ajıuısı 
tifRfındatı dün akşam verilen bir ha. 
oore göre, Japonlar ağustosun ikinci 
günU sabahleyin yeniden 31 temmuz
a& geri pUsliıirlüldUkleri sırtlara taar 
ruz etmişlerdir. Muhacimlere karşı 

bir mania ate§i açılmıştır. Söylendiği. 
ne göre Japonların zayiatı ağırdır. 

Sovyet tayyarelerinin lıududu geçe. 
rek Mançuko ve Karede Japon kıta

Iarınr oombardıman ettikleri hakkın. 
daki haberleri Tas ajansı katiyetle 
tekzip etmektedir. 

Tas ajansı Sovyet kuvvetlerinin 
Moskova makamlarından aldıkları ta. 
Iimata riayet ettiklerini beyan etmek
tedir. Bu talimat münakaşa götürmi. 
yecek bir şekilde Sovyetler birliğine 

ait olan arazinin müdafaa edilmesini 
istiliam eylemektedir. 

Tas ajaruıı Mançuko ve Kora top. 
raklarının Sovyet tayyareleri tarafm
ilan bombardıman edildiğine dair işae 
edilen haberlerin Japon militarıstleri 
nin yeni taarruzunu ve uğradıkları 
tayiatı miıhik göstermek arzusundan 
ileri geldiğini yazmaktadır. Tasın teb. 
liği mühasemat uzadığı takdirde bu. 
fi.un vereoileceği neticeler hakkında 
Japonyaya açık Oir ihtar ile nihayet 
Bulmaktadır. 

Tokyo 3 (A.A.) - Havas ajansının 
mti.liabiri bıldiriyor: 

Harbiye nezaretinde muntazam Sov 
yet piyade kuvvetlerinin dün ilR defa 
olarak Çang - Kufeng ve Şaotsaopin. 
ğe katşı yapıİan taarruzlara iştirak 
etmiş olan Gepeunun hudut muhafız 

kıtaları takviye edilmiştir. Japoiılar 
bu taarruzları tardetmişlerse de har. 
biye nezareti muntazam Jtıtalar tara. 
fından yapılan rnildahelenin hadise. 
nin mahiyetini vazılileştirmiş olduğu 
kanaatlni iZhar etmiştir. 
Diğer c!hetten Hariciye nezareti 

n.arnıne. .söz söylemeğe salahiyettar 
bir zat, 31 temmuzdanberi bu mıntaka 
da muhasematm durmadan devam et. 
tiğini söylemiştir. Bununla. beraber 
Japollla.r, Sovyetler azami kuvvetleri 
nl istimal etmemektedirler. Müsade
melerin pek şiddetli olduğu tahmin 
edilmekte ise de bunlar yalnız zikre. 
dilen mmtakaya inhisar etmi~ti. Har 
biye nezareti namına söz söylemeğe 
salahiyetta olan zat dün saat 15 de 
dört Sovyet taburunun önlerinde 30 
tank olduğu halde birkaçı ağır olmak 
ilzere yirmi topun himayesinde olarak 
Şatsaopingo hücum ettiğini bildirmiş. 
tir. Japonlar bu kıtaların 200 metre
ye kadar yaklaşmasını bekledikten 
sonra. mukabil taarruza geçerek Sov. 
yetleri mevzilerine kadar tardctmi§ler 
dir. Saat 20 de Çang. Kufenge kar~t 
yapılan yeni bir hücum diğeri gibi 
tardedilmiştir. 

Dokuz kadar tayyare saat 19 da 
hudutta kain Kaojo kasabasını bom
bardnnan ederek birkaç gayri muha. 
ribin ölmesine sebebiyet vermişler. 
(Ur. 

HERKES MEVZlLERINDE 
Tokyo 3 (A.A.) - Kore ordusu 

umumi karargahı tarafından saat 16 
30 da neşroluMn bir tebliğde Çang . 
Kufeng mıntakasmda tam bir süku
net hiikUm sUrdUğU bildirilmektedir. 
Bu sabah Vııifu bulan Sovyet taan uzu 
bitmiştir. Ruslar Şat:Saop1ngdeki Ja. 
pon hatlarınm 150 metre yakınma ka. 
dar Uerledikten sonra tahminen bir 
kil6mette mesafeye ricat etmişler ve 
orada mevzi almı~lardır. Çang - Ku. 
!engin iki kilometre cenubu şarkisin. 
deki tepeyi i~gal eden Rus kıtaları 
biraz daha geri çekilmiş gibi götün. 
mektedirler. Hiçbir hava hareketi vu
ku bulmamıştır. 

Tokyo 3 (A.A.) - Royter ajansı. 
nın muhabiri bildiriyor: 

Japonya namına Söz sôylemeğe sa. 
llhiycttar bir za.t Sövyct tayyareleri
i:ıJn Körenin merkezi olan Seul civa. 
rında bir köprünUn Ustünc sekiz bom. 
ba attıklarını söylemiştir. Bu zat iki 
veya. tlç So'Vyet piyade taburunun saat 
9 da C.ımg • Kufeng ile Şaotsaoping 
arasındaki Japon mevzilerine yeniden 
ta.arruı: ettiklerini fakat yine geri 
pü.ekürtüldUklerini ilave eylemiştir. 
ôVYETLER Bf R NOTA VERDltER 

Tokyo 3 (A.A.) - Sovyctlerin Tok. 
'O mıuılahatgüza.rı Smctnnln dün öğ. 

ı tıen eonra Hariciye netarctine 31 

_, . . ---------

- Japon harbi 
tem.muz ve 1 ağustosta Japonların 1 
"Sovyet arazisine dahil addedilen,, 
Çang - Kufenge karşı yaptıkları taar. 
ruzları protesto eden lfükfınıetinin no. 
tasını tevdi etmiştir. Sövyet mas1ahat 
güzarı ne general Ugaki ne de nazır 
muavini Horinuşi tarafından kabul 
eailmiştir. Bunun için nota general 
Ugakinin Katibi tarafından alınmış
tır . 

TOKYODA MÜZAKERELER 
Tokyo 3 (A.~.) - Prens Konoye 

saat 11 de bahfiye amır1 amiral Yo
naiyi knbul etmiştir. Amiral prense 
Çang - Kufeng mese1esi hakkında iza. 
hat vermiştir. Mülakat telefonla çağ
rılan general Ugakinin liuzurile de. 
vam etmiştir. 

GECE TENViRATI YAS.AK 
Tokyo 3 (k.A\) - Hava müdafaa 

erkanıharbiyesi gece tenvirafı kontro 
lünUn bu akşamdan iti1'5aren işarıilii. 
re &adar Tokyo, Yokohama; ve Ja.pon
yanın merkez ve şark mrd.akalarınm 
heyeti umumiyesine teşmil edilmesini 
emretfuiştir . .Araba ve polis durak 
mahallerinden maada blitün Iıa.rici 
ışıklar söndürülecek sokaklarda: ya. 
nan ışıklar da azaltılacaktır: Yalnız 

Japonyanm şimali garbisi ışık kon. 
trolünden istisna edilmiştir. 

ECNEBİLERİN TAVASSUTU 
KABUL EDlLEMEZ 

Tokyo, 3 (A.A.) - Siyast J'apoıı 

mahfellerinde Sovyet- - Japon- hA.dl
sesinde ecnebiler tarafından yapıla
cak her türlU tavassutun ademi mu
vaffakıyetle neticeleneceği beyan 
edilmekte ve ecnebi memleketlerde 
bu hususta ileri sUI'Ülen fikir redde· 
dilınektedir. Bu mafife1ıer Japon
yanm doği'udnn doğruya müzakere
ye girişmeye hazır olduğunu kay
detmE!ktedirler. 

JAPONLARIN P.ROTESTôSU 
Toky-o, 3 (A.A.) - Hariciye neza.. 

retl namma söz söylem6ğe sa1A.bl
yettar bir zat, Japonyanırı bugün 
"Kore ve Mançukoya ıeri halin.de 
yapılan hava a.kınların1" $ovyet hti· 
kümett nezdinde protesto edeceğini 
söylem iş ve şunları illve etmiştir: 

- Saat yediye doğru Sivyet piya
de k'.ıtaları Çang • Kuf~ng T& Şaot
saoplng mıntakalarına y•nlden taa.r. 
ruz etmişler tae de .gerl pUskilrttil • 

müşlerdir." 
Moskova, 3 (A.A.) - Tass Ajansı 

bildiriyor: 
2 Ağustos 11&bahr, şaf&k sl)kerken, 

Japon kıtaları, Sovyet arazisi dahi
linde kfı.in Zaazernaya. tepesine ta
arruzlarına yeniden başlamışlardır. 
Bu tepe, bütün gün süren bir çarpış
manın sebebini teşkil eylemiştir. 

Japon kıtaıarı Sovyet hududunu geç 
tikçe, bunlar Sovyetler ta.rafından 

topçu ateşine ve tayyare blmbardı
manına maruz tutulmuş ve bu su
retle Japonlara büyük zayiat verdi
rilmiştir. 

Japon ajahsr ye Japon gazeteleri. 
Sovyet bombardrman tan•arelerintn 
Japon arazıst Uzerinde uçuşlar yap
tığı ha.kkrnda haberlar yaymakta. -
dır. Tahmin edildiğine göre, bu ha
berler, Sovyet a.ra.zfsine yapılan mli· 
t~addlt hücumln.rı \'e aDonların dil· 
çar oldukları büylik zay!ıttı mazur 
gösterttıck içln Japon militaristleri 
tarafından bflerck yayılmaktadıı<. 

Gene tahmin edlldfğine göre, ba
zı Japon dlploınatıarı Japon mtllta
ristleri gurubunu, bu tahfik:fı.t hare
ketlerine teşci etmektedir. Bu va
zlyatte, fevkalft.de cldcıt neticeler 
\·eft!bllecök bulunan muhasemtıtrn 

de,·amt önüne ğt'çilm~z bir k~yfiyet 
olaralt tel:ll<Ki ediltttoklcclir. 

SOVYETLER1N EN DtJYtiK MER! 
KEZLEfl1NbEKI TOPI~AN'f'ILAIL. 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass Ajııtısı 
bildiriyor: 

Sovyetler Bltliflnin f'.lfi UUyük 
merkezlerinde mlitea.ddit toplantı · 
la1' YQ tnetingler yapılmış ve bu top
lantı ve metlnglerde, işçiler, mu -
hendisler ''e mlistahdemlor, Japon 
mllitıırietıcrinln uzak şıı.rk htıdu -
dnttdıı. çıkardıklan tahrlkçi htLdiı~ -
lerden dolayı derin nefret hisl.,tl ile 
kızkın Irklarını bildirmişlerdir. 

Serp·l·molot metalorji fabrikası 1 
işçileı'i, hükumetten küstah Japon 
militaristler gurubuna en azlınka.r 

• 

bir surette mukavemet edilmesini 
talep etmişlerdir. 

Leningratt::a, oı~conik1dze gemi in
şaat fabrikasında yapılan metlng • 
lerC1e aşağıdaki karar sureti kabul 
edflmi~tir: 

Japon militaristleri gtlruhu ve 
bunların Berlin ve Romadaki şerik 
ler1 şunu unu'tmasmlar ki Kızıl Or
du, mukaddes Sovyet toprağından 

bir karış yer dahi terketmiyef'ektir. 
Bütün Sovyet halkı, seferber halde
dir ve güzel Ye sevgili vatanının 

müdafaası için parti ve hükfımetlrr 

ilş işareti Uzerlne slllh elde kalka
caktır. 

tvanova şehrinde mensucat fabri
kalal'mda çalışan otuz bin işçlrıin iş
tirakiyle yapılan toprantıda, Jiatlp
ler, Sovyet gençliğinin Sovyetler 
Birliği milletlerine karşı harekete 
kalkacak herhangi hüşmana muka
vemet için partinin ve hükfimetin 
emrini beklemekte olduğunu teba
rüz ettirmişlerdir, 

Almaata şehrinde 70 bin lşçlnln 
iştirakiyle yapılan toplantıda da, 
heyecanlı bir hava iç.inde, Staline, 
Voroşilofa, Kızıl bayrak nişaniyle 

taltif edilen uzak şark hududunda
ki muhariplere sela.m telgrafları çe
kilmiştir. 

Memleketin her tarafından, bu 
gibi metingler yapılmakta olduğu
na dair haberler mütemadi surette 
gelmektedir. 
İMPARATORUN YETMİŞ PARÇA 

EŞYASf 

Tokyo, 3 (A. A.) - Hükfimetln, 
halka hitaben. mallk oldukları altın· 
Iarı memleket içinde vermeleri hak
kındaki talebine cevap vermek ve 
bir misal teşkiletmek ilzere impara
tor, aile kolleksiyonları arasından 

ayrılmış altından mamul 70 parça 
eşyayı satılığa. çıkarmıştır. Bu al
tınları, Japon mUll bankası satın al
mıştır. Bu eşya, iki sene sonra ye
niden parası iade olunarak satın: alı
nabilecektir. 

SOVYETLERİN ZA "flATI 
Tokyo, 3 (A.A.) - Kore ordusu 

genel kurmayının bu gece yarısı neş 
rettlğl bir tebliğe göre, Çankufeng
dekl Sovyet kuvvetleri, takriben üç 
piyade alayı ve 200 ta.nkr muhtevi 
bir motörlü fırkadan ibarettir. 

Bugün saat 15 e kadar Sovyet kı· 
taları, Çenkufeng tepesine ateş et
mişler ise de Japonları herhangi 
mühim bir hasara uğratamamrşla.r -
dır. Dünkü muharebede ölen Sovyet 
askerleri 200 kadardır. 

BiR SOVYET GAZETESINtN 
YAZISI 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı bil 
diriyor: 

Japonların yeni tahriklerinden bah~ 
scden Jurnal dö Mosa gautesi diyor 
ki: 

S.ovyet • Mançu .hudwdunda olduk. 
ça uzun ::amandanberi nisbi bir silleli. 
nun hüküm sürmüı olduğu malumdur. 
Japon nıılitariatlcrinin Sovyetler bir • 
lili ile anlaşmazlıklardan kendileri.ne 
iyilik gelmiyeceğini anlamış bulundu -
ğu sanılıyordu. 

Fakat bu militaristler, son günlerde 
ciddi hudut hadiselerinin vukua gel • 
mcsine sebep olmu~lardrr. Sovyctler 
birliği, hududun yeniden tahdidine ve 
bütün münazaalı hudut meselelerini 
halledecek muhtelif komisyonlar 't Jki. 
line muvafakat etmi§lerdi. Fakat Japon 
ya, Sovyet hükumetinin bu sulhperver 
teklifini, Sovyetlerce kabulü imkansız 
ve manuıt ~artlar ileri sürmek suretil~ 
rdddeyledi. 

Japonya, tehlikeli bir oyun oyna. 
maktadır. Ateıle oynamaktadır. Japon 
ya §U c:iheti tam olarak anlamalıdır ki, 
bugünkü ha Hselcr büyilklüfilndeki 
mahalli anla§mazlıklar pek çabuk u • 
mumi anlaşmazlıkları tevlit edcbllir. 

So~yet hilkfimetinin sulhperver zi,h. 
niyetinden mUteır.adi surette istifade 
etmeğe kalkmayı Jc:ıponyaya tavsiye 
etm~} iz. 

Sovyetler Birliği, hud utiarına karş~ 
yapılacak ner hangi bir ihtaı hareke. 
tine ve hele arazisinden her hangi bir 
n<ıktarun zaptt te§ebbüıüne katiyen 
müs3ade etmiyecektir. 

Sovyetler Birliği, Japon militarist . 
teri gurupunun gayrimeıru unsurlarr. 

Muamele v:ergisindeki tadilattan sonra 

105 müessese motor 
)arını söktü 

Voziyeti mahalliııde tetkik için 
Ankaradan bir heyet geliyor 

Muamele vergis1nin, kili;;ü-k sanayi yet küçük sanayicilerin bu hususu b~ 
erbabından bir kısmına tatbik edil. memelerinden doğmuştur. 
mesi hakkındaki karar üurine ha.zı: 

sanayiciler makinelerini sökmüş ve 
keyfiyeti defterdarlığa bildirmiş bu. 
lunrtıaktadırlar. 

M'.iktarı 750 yi bulan bu gibi sanayi 
erbabından şimdiye kadar motörlerini 
söktüklerini bildirenlerin sayısı 105 
dir. 

Malllnı olduğu üzere küçük sanayi 
erbabını himaye gayesile, hükfunet 
bir kanun çıkarmış, 5 beygirden az ı 
kuvvei muharrike ve on kişiden az 
işçi kullananlardan muamele \'ergisi 
almamağa karşı vermişti. Sonradan 
bu kanunda yapılan tadilatla. vergi
den muaf olanların bir kısmı bu mu. 
afiyetten istisna edilmiştir. 

lşte makinelerin sökülmesine sebep 
bu değişikliktir. Bir kısım küçük sa.. 
nayi erbabı kendilerinin muamele 
vergisile mükellef olduklarını görün
ce bunun formalitesinden ürkmüşler 
ve icap eden defterleri tutamayacak. J. 

larmı dilşünerek motörleriai sökmii:.ct. 
lerdir. 

Halbuki, kanun bu gibi sanayi er· 
ba.bınm yapacakları müracaat üzerine 
maktu fiyat üzerinden vergi ödemele. 
rini de kabul etmektedir. Böyle bir 
vaziyette uzun boylu defter tutma. 
ğa da. hacet kalmamış olacaktır. Vazi. 

nm. ve bazı politi'kacdannın. sovyet hu 
dut muhaf ızlanru öldürmelerine ve Kt 
zıl ordunun bazı müfrezelerine hü. 
cumlarda bulunmalarına katiyen mü -
samaha göstermiyecektir. 

Bu hadiseler karıısmda.. Sovyetler 

birliği hükiımeti. yeni hudut ihtllillc. 
rine bir nihayet vermek için değil fa. 
kat ayni umanda Japon - Mançula. 
nn bu. gibi- tahrik i harelutlerini Ü. 

künden kesmek için lüzumu derecede 
müessir tedbirler almak mecburiyetin~ 
de kalacaktır. 

Herkes ve bilhassa Tokyo, JU ciheti 
iyi bilmelidir: 

Kuvvetli ve müttehit Sovyet halkı • 
nın heyeti umumiyesinin azmini da • 
yanan Scvyet hükümeti, hiçbir suret. 
le, vatandaşlarının hukuk ve menfaat 
lerinin ihlalin~ müsaade etmiyecektir. 

Bu hakların ve Sovyet hudutlarının 
müdafaasr için Sovyetler Birliği ne 
kadar mühim olursa olsun, hiçbir neti 
ce>den korkmamaktadır. Bu neticelerin 
mesuliyeti ise Japon hükUm.etine ait 
'bulunacaktır. 

FRANSIZ GAZETELERtNIN 
MUT ALEALARI 

Paris, 3 (A.A.) - Pöti Jurnal ~öy 
le yazıyor: 

''Alınan malfımat eğer doğru ise, 
hukukudüvel daha doğrusu topoğraf • 
ya noktai naza.rından hudutlarının te
cavüze uğradrğrnı iddia edebilccex 
olanlar yalnız Ruslardır.,, 

Bu gazete ıdaha aşağıda şöyle de • 
vam ediyor: 

"Sovyetler Birliği belki İngiltere 
hükumetini Sovyetleri garbi Avrupa . 
da cereyan eden lıadiselerı;ien uzaklaş 
tırmamaya mecbur edecek olan bir in 
giliz tavassutundan memnun olur. 

Ma11şın öbür tarafındaki dostları • 
nuz da belki bu ıekilde bir milza"kere 
ıayuinl:le Çindeki menfaatlerini koru. 
mak imkirunı elde etmekten memnun 
olurlar. 

Övr gazetesi şöyle diyor: 
"İtalya ile Almanya vaziyetin inkL 

fafım .() kadar büyük bir dikkatle ta . 
kip etmektedirler ki Alman ataşemili . 
teri bile '§imdi Berline hareket etmiş, 
bulunmaktadır. 

Geçen on teşrinisanıdenberi reımtn 
Japonyaya bağlanmış olan iki totali _ 
ter memleket müşterek dostlarının ta. 
rafını iltizam etınekle beraber biraz d:.ı 

ihtiyatkar davranmaktadırlar. Uzak 
Şarkta geçen hadiselerle alakadar ot 
mamaklrğımızı tavsiye edenler ise ih. 
tiyatsızlık göstermektedirler. 

Japonya ile Sovyetler Birliği ara • 
ııında bir harp çıktığı taktirde Sovyet. 

Makinelerin sökülmesinin ikinci~ 
oebi de vergi end~esidir. Alakad.SlJ 
daireler bunu yersiz buluyorlar. Diğ 
taraftan vazı kanun, bit kısım küçü~ 
san<ı yi erbabına tahmil edilmiş oıa( 
bu mükellefiyeti, Vekiller heyetine lÜ 

zum görüldüğU zaman kaldrrılmast sJ 
lahıyetini de vermiş buJunmaktadlt 
Bu vaziyette küçük sanayi erbabıı1$ 

tahmil edilmiş olan muamele vergisi· 
nin günün birinde, belki de makul bit' 
müracaatla ortadan kalkmasına b~ 
mani yuktur. 

Mesleki teşekkül azalarından birlı 
nin bulunacağı bir komisyon tarafıtU 
dan tesbit edilecek olan vergi kar~ 
nihai de değildir. Eğer, mtikellef bu:nJ. 
da bir haksızlık görürse vaziyeti ıslal:J 
için ş\ırayı devlete kadar itiraz edebi 
1ecektir. 

Defterdar Kazım ve şehrimizde bu. 
lunan maliye tetkik heyeti azasmda.lJ 
Zeki bu işle meşgul oldukları gibi, a.y" 
rıca Ankaradan da var idat umum mü· 
dürü İsmail Hakkı gelerek vaziyeti 
tetkik edecektir. 

Marangozlar cemiyeti bugün mali. 
ye ve iktısat Yekaletlerine müracaat 
ederek meselenin hallini istemişler. 

dir. 

Japon yanın 
Kahire sefiri 

Japonyanrn Yakın Şark merkezle
rindeki büyük ve orta elçileri ,her se. 
ne olduğu gibi bu sene dahi araların.. 
da topla.naruk diplomatik vazifeleri 
ile a.lii.kadar meseleler ve bütün bir 
sene içindeki siyaset g i l§İ etrafında 

fikir müdavelesinde bulunacaklardır, 
Japon elçileri, bu defaki toplantı 

için !stanbulu seçmişlerdir. 

Her toplandıkları yerde bulunan 
Japon mümessilinin, o toplantıya. ri· 
yaset etmesi mutat olduğundan bura. 
da, Taksimdeki Japon sefarethanesiıı 
de yapılacak içtlm:ıa Japonyanın An.. 
kara büyük cJçisi B. Taketoni başkan· 
lığında olacaktır. 

Dün sabah Japonyanın Kahire se. 
firi Yakoyama ile İskenderiye baş.. 
konsolosu Kraki ~ehrimize gelmişler
dir. 

Sefir demiştir ki: 

"- lstanb'o:'lda tarihi eserlerin çok 
olduğunu bilirim. Bunları gezip gör. 
mek üzere geldim. Bir hafta sonra 
Avrupaya. gidece_;im. Bugünlerde Bük 
re§ elçisi Korihara da gelecektir. 

Sefir Çin _ Japon harbi hakkında 

da Bunları söylemiştir: 

- Çin - Japon harbi daha fazla 
sürmiyecektir. Çinlilerin Japon sün. 
gülerine daha fazla tahammülü kal. 
madı çünkii...,. 

ler Birliği ile aramızıdaki itilafın tat -
bik edilmiyeceği doğru ise şunu da u. 
nutmamalıdrr ki o zaman da Almanya 
böyle bir fırsattan istifade ederek bi. 
zimle bir ittifak muahedesi imza etmİJ 
olan Çekoslovakyaya taarruz edebilir, 
ÇUnkü ıstensin istenmesin hadisat bir. 
birirte bağhdır.,, 

Lö Popüler gazetesinlde Lercux şöy 
le yazıyor: 

"Tepeleri işgal etmeğe hakkx oldu. 

funu bildiren Sovyetlcr Birliğinin bu 
iddiası haklı gibi görünüyor. Fakat 
i1 bugün münazaalı birkaç kilometre. 
li'k arazi meselesinin çer~evesini aş -
mrştır. 

Japonya ile Sovyetler Birliği ara11n 
da çıkabilecek bir harp Avrupada a.. 
kisler bırakarak vasati Avrupa meso. 
lelerinin sulh en halli için aarf c dilen 
gayretleri tehlikeye düşürebilir. Bu 

cihet diğer birçok ihtimallerle beraber 
hesaba katılacak oluna uzak şarl<ta!tl 
ihtilahn tahdit eldl.lcre'k süratle halle. 
arakendilendbu omah bundan başka a. 
dilmesi bir kat daha .arzu edilir.,, 
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lntfls~frlar~U. Müdürlüğünden: 
TUrklye Cumhuriyet Merkez Baokasl 

vaziyeti 
. 

so / 7/1988 

l - Ahır kapı bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta çul ile kabataş 
levazım ambarında mevcut 26 kalemeşya pazarlık usuUle satılacaktır. 

2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10.30 
da Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki satış komisyonunda yapı-
lacaktır. 

3 - tp numuneleri ahrrkapr, bakım evinde. 26 kalem eşya numune

leri kabalaş ambarında görUleblUr. 

• - tsteklllerln pazarlık için ta yln edilen gün ve sa atta yukarıda a-
dr yazılr satış komisyonuna gelmeleri UAn olunur. (5080) 

1 - İdaremizin Likör Fabrikası için (10.000) kilo kesme şeker açık 
eksiltme usullle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu (28.95) kuruş hesabiyle (2.895) 

lira ve muvakat teminatı (217.12) 11 radır. 

3 - Eksiltme 19/VIII/938 tarihi ne rastlayan Cuma günü saat 10 da 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yal'>ıla-
caktır. 

• - tsteklflerfn eksiltme için ta yfn edilen giln ve saatte % 7,5 güven
me paralarlyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri lltn olu-

nur. (5078) 

ChısJ 1'Uktarı J\lubaınmen bedeli 
Beheri Tutarı 

eksiltmenin 
saati 

AKTIP" .... 
A..Jtm ..a ldl ... 17165 904 
BuJaao&, 
uraJWJr,, • 

• 
• • 
• 

UUJJdeld llalıablrlee • 
1'\l.r.11 l1rul • • • • 

llutgleld nmb•blrJerı 

• 

Altla ..ıs kllcısrat 9 064 614 
.Utma t&bYW kabil eerbMt 

dDYbıl•. 
Otls dl'··taıer n borçlu 

llllrlq b&klyeleı1 , , , • 

Bula• Cüftll.tı 
"'erUtıte 9dlla nraJD aalıtl~ 
lr·-·•ıltJ. 

Kanunun 6 • 8 inci mad
delerbı• tevftkaıı BUIDe can. 
blldaD nkl tedlyat. 
....,., cıllsdMlı 

Bazlne bODOl&n, • • • l"""" eenetl• . , • • , 
........ " f'allYilll otbdıuuı 
1 Dmıbte edlla ena1a au. 

" ltlJaiD brfllJIJ .... .. 
(talı.o&t ltlb&rt n,..a. 

J lertıMt Mbam " taıı.u&t 
&ftalllları 

t Hazineye kısa ,·adeli &van 
Altm YI dl.re ılsertm. 

J'abyfllt llUı1M ............. 
MalatelU 

. . -
24. 181.UU. 78 
16.271 tM 

1.407.929.17 

848.176.16 

' 
UJ. 736.038.88 

27.176.65 

10.276.218.13 

1&8.748.368.-

tı'S.Ol'i7 .949.-

4.200.000.-
M.870.446.63 

89.405.188.48 

6.00l'i.OM.86 

673.609.81 
74.M5.t8 

9.181.129..28 

, .... 

Lir• 

41.81 O.S44.00i 

843.t 76.16 

23.089.488.11 

' 

HS.600.614.-

1 

37.570.446.68 

46.810.244.84 

9.879.977.t 7 

4.300.000.-
11. 008.964.47 

339.187.400.78 

PASiF Lir• 

......,., ..... 
Dlla7U u,e.tı 
A.dl • • ıdı l' 

n feTk&l&d& • • 1 
EllJ.IU • • • • •• 

1'eclaYUl<IQS llu.botlar· 
Deruhte edllm •nala 11&.kÜ,.. 
Kanunun 6-8 inci madde
ıerl.De tevfUuuı ba&lıae taraba. 
daD Y&ld ~ 

Oenıbte edtlea •naJD ~ 
tıaldym. 

K&rfllJ'1 tamam• ·an:.. o~ 
D&veteD tedavtlle YUedllc 

Reukonr mukabllt o.anten tıeCl 

ftM4. 

nu. Llruı llndllatl 
Dh1lı t'aülı8clalıı 

Altma tabvW kabD dn'ltzl• 
nıger dlJV' · ·~,. " alacaklJ 

l(l!r1n« l\aklyelert • 

llUıtıııllt • • • .. .. 

ı~.000.000.-

2. 712.234.11 
6.000.000.- 8. 712.284.11 

USS.748.568.-

1~.0l'i'T.949.-

143.600.614.-

19.000.000.-

lS.000.000.-

488.88 

1715.690.616.-
18.096.088 .. 

S8.289.423.0l 88.289.861.89 

88.418.60'7,88 

j 839.187.400,'18 

L. :K. L. K. 

1'Iuvakkat 
temlnatı 

L. K. 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi .% ' Altın Qzerfne avans % 3 

Iskarta tp 612' Kilo -19 
87.26 
26.97 

13 
13.30 

., kınnap 1713 ,, -21 

1163.56 
359.73 

1 - Yukarda cins ve miktarları 2 kalemde yazılı ıskarta ipler için 
2 _ 8 • 938 • tarihinde elde edilen fi yatlar ltyık hadde görülmediğinden 
açık arttırmaları 10 gün temdit edil mtştlr. ·ırALilMlai%Lii lllLEIH 

L--<;ARSI 2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında göste

rUmişUr. 

3 - Arttırma 13 - 8 - 938 tarihi ne rastlayan cuma gUnU hizalarında 
yazrlı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış komis-

yonunda yapılacaktır. 
c ILlllK SllPER 

- tollm11nelel' her sb ~Jı:apr b&Jı:ml mnde gGrtıleblUt. 

5 - tsteklllerfn arttırma için ta yln edilen gOn ve saatlerde % 7,5 g1l

venme paralarlyle birlikte 1ukarda adı geçen &atıf komisyonuna gelme-

leri tıA.n olunur. (5079) 

ltfaiyeye ıuzumu 'olan 3000 met re hortum kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Beher metresine 170 kuruş bedel tahmin edJlmiştir. Ek
siltme 5 _ 

8 
_ 

938 
cuma ııtınll saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Şartnamesi levazım mlldUrJUğUnde gö rUlebfUr. !steklller 2490 No. Iı ka-

d 1 ik 382 Ura 5
0 ka rntluk ilk teminat makbuz veya mek-

nun a yazı ı ves a ve 
tublyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 

10 
a kadar Daimi Encume ne vermelidirler. Bu saatten sonra 

verllecek zartlar kabul olunmaz. (B.) ( 4671) 

Fen işleri mudurıuttı ıc;tn yaptırı ıacak olan ve hepsine 690 Ura bedel 

t h i dil masası 2 tane dosya dolabı, l adet kitap ve 
a m n e en 9 tane yazı • oıtuğu ve 2 adet kırmızı maruken iskemle 

dosya dolabı, ı adet yazıhane k üdU lilğü d u 
Ş t mesi levazım m r n e ve n -

açık eksiltmeye konulmuştur. ar na 
l l ki 1 d 

örUlebl ur fstekliler 2490 N. 1ı kanunda ya· 
mune er ma ne şubes n e g • kb kt bil b zılı vesika ve 51 lira 75 kuruşluk ilk teminat ma uz veya me u e e-

b 19 8 
-""U saat ıı de Daimi Encümende bulunmalı-

ra er - - 938 cuma e~ 
dırlar. (B.) (5091) 

11 
olan Yakacıkta Yakacık mahalle-

Senelik muhammeıı. kirası 250 ra 1 u 3 sene müddetle kiraya 

l d 
uıe stre gaz nos 

sn e Ayazma sokağında Ayazma ş tnamest levazım müdllrlU· 
k nul muştur. ar 

verflmek Uzere açık arttırmaya 0 k ştuk ilk teminat mektup 
tünde görUlebtılr. İstekli olanlar 56 ııra 25 u;~l de Daimi Encümende 
veya makbuzu Ue 19 • 8 - 938 cuma gUnU saa 

bulunmalıdırlar. ( 5088) 

400 Top 57X 82 
18 kiloluk birinci hamur battal kAğıt. 

. 

"4 - 25 klloluk çift İstanbul ikinci hamur kA.ğıdı. 
~2 kiloluk ikinci hamur battal kA#ıt. Yeni Çıktı 
12 kiloluk batı al pembe kAğıt . 

60 .. 68%100 
100 57% 82 .. 

500 metre 

Yerli Mllorl siyah matbaa milrekkebi. Aşk peşı·nde 
MubteUf renk mücellit bezi. 

k lan ve hepsine 4700 lira bedel tah· Pitigrill Haydar Rlfnl 
Belediye matbaası i~in aıınaca 0 l yazılı kAğıt vesaire açık ek-

1 
Her dfle çevrflmlş, neşri roman 

mln edilen yukarda ceşitlerlyle rn~k tar :
1 mUdUr!Uğiinde görülebilir. ts-1 Aleminde hA.dlseler yapmıa. bir 

stltmeye konulmuştur. Şartnamesi evlakzı 35., lira 50 kuruşluk ilk te- v d azıh ves a 'e • · " ~ahesl'>rdlr . (100) kuruş . 
tek111er 2490 N. lı kanun a Y ' ber 22 _ 8 . 938 pazartesi günü saat -..---1-. _ _. _____ _ 

100 .. 57X 82 
100 Kilo 

' 

Yavuz Sezen 
i. . DlpUom terzi 

• ~Unyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ve erkek 
tet zılık akademilerinde san'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
ıe:ef ma~alyasiyle taltif dilen ve gene Parlsin en büyük kadm ve er
keıc ~erzih~elerinde büyük muvaffakıyetlerlc çalıımıı olan Yavuz Se
zen ilk miitebaaaıı terzi olarak memleketimize dönmiiı, Beyoğlu Par
ma~ka.pı. 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyeainde sayın mUı
teı ilerını kabul etmeğe başlamıştır. 

minat makbuz veya mektubiyle her 5087) J 
11 de Daimi Encunıende bulunnıalıdırlar. (B.) ( ~~~~~~~~~~~~~~~-=========~_j 
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f)enizyo,ıar ı lşıet mest 

Bandırnıa postaları 
5 Ağustos 1938 tarihinden itibaren Bandırma hattı tarifeleri değişmiştir. 

ı - Bu tarife mucibince yeni vapurlar tarafından yapılacak olan sürat 
postalan tstanbuldan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gUnlerl saat 8,15 de kal
kacak, ayni günler saat 12,30 da Bandırmaya varacaklardır. Bu postalar ile 
gidenler saat 22 de 1zmirc varırlar. Dönüşte 1zmirden Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri 7,30 da kalkacak sürat trenleri ile gelenler de ayni gUn
ler saat 17,30 da Bandırmadan kalkacak vapurlarla saat 22,15 de 1stanbula 
dönerler. 

2 - Diğer vapurlarla yapılacak olan aralık postalan çarşamba ve Cumar
tesi gUulerl saat 20 de 1stanbuldan ve Perşembe, Pazar günleri saat 22,30 da 
Bandırmad.an kalkacaklardır. Tren ile !zmire muvasalat ve hareket zamanla
rı eskisi gibidir. 

3 - Vapur Ucretleri, yalnız gidiş tam bilet birinci mevki 469, ikinci 
mevki 244, güverte 79 kuruştur. Bu ücretlerde vergi ve pul paralan dahildir. 

4 - Fotoğraflı gidiş - dönüş ve aile bileti alanlara aynca tarifede muay
yen tenzil~t yapılır. 

5 - Ekspres postalan için güverte bileti verilmez. 

6 - Ekspres postalarlle seyahat edecek yolculardan arzu edenlere 100 
kuruş bedel mukabilinde acentalrklardan aynca tabldot yemek bileti de ve. 
rillr. 

7 - !zmir yolcularına bir kolaylık olmak Uzero lmıir acentalığı da eks
preı postalarında Bandırmadan İstanbul için vapur ve yemek bileti verecek 
ve eidiş - dönüş biletlerini vize edecektir. 

Fazla tafsilat almak için nccntalarımıza müracaat edilmesi rica olunur. 

4 ağustos Bandırma posta~n yapıl· 
mıyacaktır. 

S U S Seferine başlaması miinasebetlle 1stanbuldan 4 Ağustos Per
şembe akşamı kalkması 18.znngelen Bandırma postası yaptlmı

yacaktır. 

,lJi!vlet Demrryolları ve Limanları · i~ltttme 
· Um11m . idaresi ilanları · 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gurup 
malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartlyle 12.8.1938 cuma gUnU 
saat 10,30 da Haydarpaşada garblnası içindeki satmalma komisyonu tara
fından apık eksiltme ne satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesnik ve her guru
bun hizasında yazılı muvakkat temi natlariy1e birlikte eksiltme günü saa· 

tine kadar komisyona müracaatları IAzımdır. Bu işe ait şartnameler Hay· 
darpaşada gar binasındaki komisyon tarafından parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1 - 1 adet arabalr merdiven muhammen bedell 1035 lira, muvakkat 
teminatr 77 lira 63 kuruştur. 

2 - 19 kalem muhtelif cins ve elı'atta el ile müteharrik tulumba ve 
teferruatı muhammen bedeli 1028 ll ra 90 kuruş ve muvakkat teminatı 

77 lira 17 kuruştur. (2860) 

Muhammen bedeli vo iı:;iınlcri aşağıda yazılı 3 gurup malzeme 19-9· 
1938 ırnzartesi günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın a lınacakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve .Nafıa müteahhit· 
Jlk vesikası ve'tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar her gurup için ay
rı zarf halinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 150 kuruş mukabl linde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. (5056) 

Muhanınıcn M"'·aklmt 
Gurup ismi bedeli teminat 

Lira Lira 
1 Küçük yol malzemesi 204.776,10 11.488,80 
2 Bulonlar (Yerli 114.347,- 6.967.35 

(Ecnebi malı Cif 49.287,50 3.696,56 
3 Şöminman takozu 31.!!00,- 2.340,-

lstanbul Sıhhi MUes.,eseler Artırma 
ve Eksiltme komls) onundan 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asa biye hastahanesinin 3000 takım hasta I 
pijaması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10/8/938 Çarşamba günü saat 10.30 da Cağaloğlun<la 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdlirlil ğll binasmda. kurulu komisyonda ya
pılacaktır. 

ler. 

2 - Muhammen fiyat: beher tak ııu pijama. için 250 kuruştur. 
3 - Muvakkat knranti 563 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve numuneyi her gün komisyonda görebilir 

5 - lsteklller cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (4809) 

lstaohu 1 P. T. T. Vilôyet MUdUrJilğUnden 
İhtiyaca göre Kamyon ve motosiklette çalıştırılmak üzere (50) Ura 

ücretle her iki ehliyetnameyi haiz bir şoför alınacaktır. İstekliler bir haf
ta içinde ehliyetnamelerile Müdürlük İdari Kalemine müracaat etmeleri. 

(4992) 

• 

IL.'1.N 
Bcyojjlu lJiriııci Sulh llııkulc lld.kimll· 

üinden: 
Sabrinin Nişantaş Güzclhalıcc Emirır· 

fcııtli sokağında Polekrini apart ıman ın d.ı 
nı ukiııı .t\Iclımct l\lurteza aleyhine açtığı 

dayanm cari duruşması sırasında: .\liid· 
dcialcyhin ikametgahının meçhul olduğu 
mülıaşir tarafından celpnamesine verilen 
şerhten anlaşılmış ve mahkemece yirmi 
gün müddcllc ilanen tebliğnt icrasına ka· 
rar verilmiş olduğundan muhakeme günü 
olan 7-9-938 saat 13,30 da mahkemeye 
bizzat Teya bilvekale gelmeniz tebliğ mn· 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(V. P. 2537)) 

ı~~~~~~!i!!!!!i!!~!i!!!!!i!!!!iil 

ı DOKTOR 

YUSUF P. Eczacıoaııu 
Hüdavendigir caddesi 55. Sirkeci. 
Herglin: (10 • 12) ve (14 - 18) 
arası hastalarını kabul eder. 

~•3!!~i!iiii!!!i!iiii!!!i!iiii!!!i!iiii!!!i!iiii!!!!!!!!!!i!iiii!!!i!iiii!!!~!I 

Hizmetçi 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında ev işlerinde 
calıştırılacak orta yaşlı kimsesiz bir kadın 
nranıyor. Ankara caddesinde Orhanbey 
hanı altında ilan servisine müracaat. 

Diş Dr 
Necati Pakşi 

Her gün muayene Karaköy Tünel 
meydan No l · 2 Salı günü parasız. 

Matbuat emekdarları 
Jıçilerin hasta, malul ve ihtiyarlan menfaatine 

Büyük Gardenparti ve Müsamere 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Saraybumu park 

gazinosu alafranga kısmında 
Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaralan, 'ilana 
müsabakaları ve zengin program 

"Matbaa İşçileri Birliği" işbu müsamereye herkesin 
iştirak edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ucuz 
yaptığı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe temin 
eylemiştir. 

Biletler C:ığaloğlu yokuşunda Birlik merkezinde satılmaktadır. 

Konya vllAyetlnden: 

Açık eksiltme ilanı 
ı - Yapılacak işler: 

A - 1500 lira keşif bedelll Ereğ· llde Alan arkın tamtr1: 
B - 3000 lira keşif bedelll Kara manda ibrala deresi. 
C - 3500 lira keşif bedelll Akşe hirde Koçaş ve Eğrlgöz suları tlztrln• 

de yeniden açılacak kanal güzerga.hınm tesblt ve proje ve evrakı keffl7eıl· 
nin tanzimi işleridir. 

2 - Bu işler 22 Ağustos Pazartesi glinU saat ıı de ek!lltme::re kon.111-ı 

muştur. 

3 - Mektupla evvelce mUracaat eden taliplere bu işlere ald cıartname 
ve krokller gönderilmiştir. Yeniden şartname ve krokileri görmek iste • 
yenler ihale gilnUne kadar VflAyet Su işleri Bürosuna tahriren veya btuaı 

, muracaat edebilirler. 
-4 - Bu işler ayrı ayrı veya hepsi bir arada ihale edlleblllr. 
5 - leteklllerln ihale gün ve saatinde Konya VtıAyetl Dalmt EncUme

nlne % 7,5 teminat ve serbest diploma mühendis olduklarına dalrveslkala-
riyle mUracaat etmeleri llA.n olunur. '(-4602)1 

T. C. Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 fUrk lirası -
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 llra 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbtıTalı ve ihbarsız tasanul 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara aenetle 4 

defa çekilecek kur'a ile Q§ağıdaki pl ôna göre 
ikramiye dağı· tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 
~o ,, 100 ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 .. 3,200 

" 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene İçİnCle 

50 LiRADAN AŞAGI DUŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinciki.nun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinrJe c~kilecektir. 

Türk Hava · Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.00D Liradır. 

Sahibi ASIM US 
Neerfyat mUdllrll Refik A. SenDcll 


