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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Sanat ve Politkia " - Or
han Selim'in fıkrası : "Gü
vercinlerin konmadığı kub
be'' - Siz ne dersiniz ? -
Şehir haberleri. 
Ankara lı.aberleri - Ali Rı
za Erc:m~in yazısı : " Bir 
yıldönümümü " - Felek'in 
{ıkrası : "Yemişlerin günü". 
Aziz Hüdai Akdemirin tef
rikası: "Bizde casusluk" -
Sağlık oğüdü - Sevişme
ler, evlenmeler. 
Son ha herler - Icmal -
Casus Alman kadını: "Mat
mazel Doktor". 
Me_mlekettc TAN. 
Spor - Nizamettin Nazif'in 
yazısı: "Savulun, ~rail ge
liyor". 
Dunya hadiseleri karşısın
da gazeteler. 
Kazan Hanlığmm son gün
leri - Hikaye - Faydalı 
bilgiler. 

Habeş Mesele· 
sinden Sonra 
Küçük Ant8nt 

rH:ususi muhabirimiz 
yazıyor] 

BÜKREŞ, 6 

Diplomatik kaynaşma bakımın
dan Avrupanm en civcivli senelcrin
deyiz. 934 - 35 teki kadar konferanı>, 
a~dlaşma. görüşme ve sözle~mesi bol 
hır seneyi politika yazıcıları hatır
lıvamıvor Jrı r 

. .Uiş .Hakanları :yerleJ\Jnde durup 
dınlenme bilmiyen Amerikan sey
Yahları gibi bir memlekett~n öbürü
ııe segirtiyorİar. Avrupa garları 
fraklr, silindirli uğurlayıcılar veya 
.karşılayıcılarla balo salonlarına dön
dü. 

Her birinin hazırlığı. konuşmala
l'ı, geliş gidiş merasimi haftalar tu
tan diplomatik hadiseleri hatırla
~ak senenin dolgunluğunu anlama
ga kafi gelir: 

Mussolini - Lava! protokolu, Stre
:a konferansı, Venedikte yapılan 

Plantı, Bükresteki Balkan konseyi, 
arada "k' · k · ı ı Cenevre onseyı ve en son-
ra İtalya - Habeşistan meselesi... 
.. Bir aydır Avrupanm soluk solu
;a beklediği İtalya - Habeş muha
de.b~si diplomatların gayretlerile şim-
1/lık bir ay sonraya atılabildi. Fa
ın~t senenin faaliyeti henüz bitme-
! ıştir. Cenevrede biraz rahat nefes 

:dan diplomatlar vatanlarında rahat 
.~roeden ayın sonundrt toplanacak 

~Uçük Antant konferansına koşacak
ar ... 

Mussolininin ağızdan bomlıardı
~anı ile ehemmiyeti daha fazla artan 
d abeşistan durumu kadar belki on
ı;n daha ehemmiyetli bir is de şu 
b a?sbruglar işidir. Afrika muhare-
~sı Avrupayı dolayısiyle alakadar f .en bir mesele idi. Küciik Antant 
sı Av "b . d n· rupanın tam go egın e: ya-
an bir alevdir. 

1 Almanyanm açıktan açığa silah
yanması pek umulmadrk günlerde 
r apılnuş anlaşmaların bugünkü du
ı:rn.lara göre uydurularak süriiklen
İl esı d:tsüniii.üyor. Fransanrn İtalya 
ye ,hagdaşmasiyle meydana çıkan 
s:nı engellerin yalnız diplomatların 
vozıeriyle ortadan kalkmasına imkan 
ar rnıdrr? 

n Avusturyayı kucaklayıp İtalyan:1 tam tepesine yanaşacak seksen 
g 1 Yonluk Cermen ağırlığının Bel -
d~ad .~ Sofya yolundan Balkanlara 
s YUkleneceğini hesaphyan Fran
d~ ~a Şimdiki vaziyeti İtalya gibi 
li §:nrneğe niyetleniyor. Evvelce 
is~ s~urgları Küçük Antant kadar 
ka ~ıyen Fransızların kolları Bal -
<tş n~ ara uzanacak bir Almanyanın 
1 agılara inmemesi uğrunda Anşe
ltsda d zı n aha fazla Habsburglara ra-
llabolması muhtemeldir. Halbuki 
go 

1 
shurgların tahta dönmeleri Yu

lıJ s avlar:n. Çeklerin hatta Romanya 
~a~~ın nu~li birlikleriyle uyduramıya-

,;rı hır tehlikedir. 
dar ~.gün Yugoslavyaya Sırplar ka
vat! sozleri geçmeğe başlıyan Hır
ist' arın Habsburglar zamanındaki 
ld,1klçalleri genel savaştakinden fazla 
d 

1
' .:k.oslovakyanın bir vilayet ka

laar kuçulmesi için 1914 teki hudut
lrk; ve o hudutlar içinde yaşıyan 

arın taksimatmr hatnlamak ka
,(Arkaıı 3 üncüde] 

1 ~-!ASEŞiST AN MÜDAFAA YA HAZIRLANIYOR 

Eritre Cephesinde Siper 
Ve istihkamlar Yapıldı 

Habeş maslahatgüzarı: Eğer bir sayaş olursa 
bu bizim için tedatii bir savaş olacak; d.iyor 

İmparator Haile 

Roma, 9 A.A. - Habeşistanm 
harp hazırlıkları hakkında Giornale 
d'İtalya gazetesi aşağıdaki maliıma
tı vermektedir: 

Eritre cephesinde Tigrayda Ha -
beşler siper ve istihkamlar y~pmış
lardır. Bu istihkamlar bılhassa 
Makalle bölgesinde yol ağlarile bi
ribirine bağlanmıştır. Hudut yakı -
---,,.1.,. ... nr.:hpt"lo 1:U• l,'!),-I'- 111ıv:=.'ZtmT n:ı . 
ğrtmak üzere merkezler yapılmıştır. 
Habeş kuvvetleri Eritre cephesi

ne 1000 ve 2000 kişilik küçük grup
lar halinde gelmektedir. Bunlar mit 
ralyözlerle silahlandırılmışlardır ve 
hemen muhtelif yerlere dağıtılmak
tadırlar. Bu suretle 13 temmuzda 12 
bin kişi Aduvada te>planmış bulu -

Selasiyenin son bir resmi 

nuyordu. Hemen hemen her gün A
disababadan silah ve cephane ker -
vanları cepheye hareket etmekte -
dir. 
Diğer taraftan İmparator. İtalyan 

ordusundaki zencilerı arasmda kac
mak hareketi uyandırmıya adanıla;ı 
vasrtasile çalışıyor. 

Adisababada hava taarruzlarına 
1':ırsT milıfaf:ı:ı tı>clhirlf'ri ahnıy.or.So
mali cephesinde, Habeş tahşiaatr 
son safhasına gelmiş bulunmaktadır. 
Bu cepheye silah ve cephane gön -
derilmesi haızlatılmış ve gerek si
lah, gerek asker şimdi otokarla 
yollanmıya baslamıştır. 

Tahminlere göre. temmuz niha -
, [Arkası 5 incide] 

225 kuruş gündelik 
yerine 40 kuruş! 
Liman Yükleme, Boşaltma 

işçileri Şikayetçi 

Limanda vapurdan yük boşaltan ame!e es~id~n 225 kurıı:ş yevmiye 
alıyordu. Şimdi eline 40 kuruş geçıyor. Işçı bu11da11 şikayet ediyor. 

Limanın yükleme ve boşaltma iş
çileri ile amele s~nd:~ı i?.are ~cJ17-
ti arasında cıkan ıhtılaf, oncmlı bır 
mesele hali;i almış ve henüz b~r 
hal çatesine bağlanama~ı~trr. Şı
kayetin başlıca mevzuu, ışçılcrc yev 
miye verme usulünün kaldırılması 
ve taşıyacakları ton başına 20 k~r~ş 
verilmek istenmesidir. Ücretlerının 
eskisi gibi verilmesini istiyen işc;;i
ler dün seçtikleri bir heye.: ~~:.ı.ta
sile, Liman Genel Direktorlugune 
tekrar başvurmuşlardır. 

Amelenip anlattıkları şudur: . 
''- Biz eskiden 225 kuruş yevmı

ye ile çalışır ve yevmiyeleri malla
rını çıkardığımız vapur acentele • 
rinden alırdık. Liman İdaresi, 24 ha 
zirandan itibaren bu usulü değiştir
di. Acentelerle anlaşarak ton başına 
aldığı 25 kuruşun 20 kuruşunu çı -
kartına parası olarak ameleye ver
mei!:i kararlaştırdı. 

Kömiir boşaltma yükletme işçisi de 
y_eni tedbirlerin <leği§tirilmesini 

Atatürk 20 yıl 
Önce bugün Tür
kigenin kurtulu
şunun temelini 

kurmuştu 
10 Ağustos 1915; Türkün 20 yıl 

önce Anafartalar zaferini kazandı
ğr gündür. Çanakkalenin. ls~anb~
lun ve nihayet bütün Türkıyenın 
kurtuluşunu doğuran bu büyük za
fer, 9 Ağustos sabahı başlamıştrr. 

Anafartalar Grupu Kumandanı 
Kaymakam Mustafa Kemal, Çanak
kale Boğazını kolayca ele geçirmek 
içın KOC:açimen tepesini tutmak is
tiyen düşman ordusunu burada bü
yük bir bozguna uğratmış. az.gın a
kınlarını burada durdurmuştur. 

Conk bayırı ve Kocaçimen hare· 
ketleri ile tamamlanan büyük zafer 
başlangıcr, 16 gün sürer]. Anafarta
lar meydan muharebesi ile, Türk 
süngüsünün ve Türk azminin değe
rini bütün dünyaya ispat etmi§tir. 

İşte bugün Türk kurtuluşunun te· 
melini o gün orada kuran Atatür
kün ve Türk ulusunun bu büyük 
gününü kutluluyoruz. Bir tarihi de· 
viren ve bir tarihi getiren bu mut
lu gün hakkında özel askeri muhar· 
ririmizin yazdığı yazıyı bugün ü
çüncü sayfamızda okuyacaksınız. 

Üniversite gençliği Anafar.
talara gidiyor 

Milli Türk Talebe Birliği, Anafar
taların yirminci yıl dönümünü yerin
de kutlulamak için, Çanakkaleyc bir 
seyahat hazırlamıştrr. Kafile, ayın 
1 7 sinde şehrimizden hareket edecek. 

ATATÜRK 
Ankara ya 
Gidiyor 
. Ankara, 9 (Özel aytanmı.ıı bild}
rıyor) - Atatürk peY. yakında, hır 
kaç gün kalmak üzere. Ankarayı şe
r dlendireceklerdir. Atatürke Ismet 
lnönünün refakat etmesi ihtimali pek 
kuvvetlidir. 

İnönü Pazartesi 
An karada 
Şark illeri i~in yeni 
kararlar allnacak 
Şark vilayetlerinde _ y~ptık/arı 

tetkik seyahatinden donr:ıuş .. ol?.n 
Başbakan General ismet Inönu dun 
H eybdiadad:ı "·e Dış Bakam -::ev
lik Rüştü Aras Perapalas o~~lınd~ 
dinlenmişlerdir. Başbakan, dıı1! Fı
nans Bakanı Fuat Ağralınrn zıyare
tini kabul etmi~tir. 

Verilen haberlere göre ismet lnö
nü, Dış Bakanı Tevfik ~RÜ!itÜ ~ras, 
Fin'ans Bakam Fuat Agralı, Su Ba
kanı General Kazım Özalp, Bayrn
drrlık Bakanı Ali Çetinkaya pazar 
akşamı Ankaraya gideceklerdir. 

· cidc 

DÜNÜ UNUTMAYAN 

BUGONO ANLAR 

SAYI: 110 - 3413 
On Birinci YIL 

SAHiP ve 

BAŞMUHA RIRl 

AN _J 

TELEFON { Müdür : 4 18. Yazı işleri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

en Ve Bir Tarihi 
Ve Kut·ıu Gün 

i!tatürk Conk Bayırıııda siperde 

bütün şehitlik sahasını gezecektir. Anafartaların 20 inci dönıUm yr• 
lında bütün arkadaşları, o şerefli gün
leri yerinde anmağa ve kahraman fC• 
hitlerimize saygılarımızı sunmağa ça.
ğuıyoruz. 

Talebe Birliğinin daveti 
Milli Türk Talebe Birliği Genel 

Sekreterliğinden: 
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SAN'AT VE POLiTiKA 

~ 
~ir tesadüf olarak, Refik Han 

d'e Ali Kemal'in öldürüldü~ü
ü ilkönce ıben haber verdım. 
Ü7JÜ sapsan kesildi ve belki de 

nu, müstear imzası "Jdrpi"ye 
&ıazin bir tarzda benzetecek ka 
~ar tüyleri diken diken oldu. 
içinden bütün bir kanlı politi -
ka devrinin acı felsefesi geçen 
kısa bir sükuttan sonra mırıl -
1anmıştı: 

- Politika ... 
Her türlü f eıaketinin bir tek 

mesulünü bu kelimede bulmuş 
.l>ir emniyetle tekrarladı: 

- Politika ... Çok kötü şey! 
Refik Halit, Riza Tevfik ve 

ismini onlarla bir arada zikret
mek istemediğim halde nasılsa 
bu seride hatıra gelmeğe başlı
D'an Halide Edip yalnız edebi -
!Yatta kalsalar ve politikaya ka
~şmasalardı kendilerini mem -
i!ekete ibağlıyan karşılıklı cazi -
'benin tıbsımı bozul~uş olmı:ya
~aktı, değil mi? Herkes böyle 
aüşünüyor.Her siyaset düşmüşü 
.edebiyatçı için ammenin verdi
fği hükıüm budur. Yanlış da de
lğildir. Ben de şuurda filiz ve -
~en bir fikrin ancak aksiyonda 
t.amamlanıncaya kadar yaptığı 
~am devir içinde bütünleştiğine, 
~ani bir politika hareketi hali~
kie tecelli etmiyen mücerret bır 
~üşüncenin tekemmül etmiş sa
şılmıyacağına inananlardan de 
gilim. A~iyon, rnabadi ağaç 
halinde yükselmiş bir tohuma 
!benzetilmek istenen fikrin de -
vamı değil, belki, şüunun ayna
ısında canlı ve tek taraflı bir te
lkerrürüdür. Bunun için, her ede 
lbiyatçmın mutlaka sosyal da -
valarda cephe almalarını şart 
:saymıyorum. 

Sanatkar tezlerin değil, bü -
~k sentezlerin müjdecisidir. 
'.Ancak şüunun üstünde kalmak 
§artile bu teriki:be varabilir. lh
tilfillerin tarihinde hemen bil -
tün sanatıkarların bedbaht ol -
malan:, müellif veya bitaraf mü
nekkit locasından çıkarak sah
nede rol almak istemelerinden 
rasat ve müşahede noktalarım 
boş bırakarak terketmelerinden 
ileri gelmiştir. 

Peyami SAFA 

sut talimatnamesi 
tatbike baştamyor 

Sıhhat Bakanlığının yeni süt tali -
matnamcsi resmi gazetede çıktıktan 
sonra btanbul belediyesince ayrıca 
bakanlıkıtan tebliği beklenmeden he -
men tatbikine geçilmek üzere tali -
matname çoğaltılarak ıubelere gön
derilmi,1tir. 

Çocuk tiyatrosu da 
bu mevsim açılacak 

Çocuk tiyatrosunun bu kı§ faaliye 
:te geçmesine çalı ılmaktadır. 

Birinci teşrin batında şehir tiyat
rosu operet, tiyatro, çocuk tiyatrosu 
bölümlerile Tepebaşında, Fransız ti
yatrosu ve asri sinema binalarında 
çalışacaktır. Çocuk tiyatrosunun gün 
düzleri ve sabahlan oynatılması dü -

ünühnektedir. Şehir tiyatrosu artist 
lerinden bir kısmı çocuk tiyatrosuna 
verilmişlerdir. 

No. 28 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

purun kumandasını teslim etmek 
ııçin daha bir milddet Tulonda kala
cağını anlıyorum. 

Fakat acele et yavrum, mevsimi 
geçirtmezaen ne iyi olur. Taraçada 
ak amlar şimdiden scrinlemeğe baş
ladı. Çabuk gel! Kız kardeşin ve 
ben, sana yorgunluklarını unuttur • 
mak için, herşeyi yapacağız. Za -
vallı babanın sağlığında olduğu gi
bi, yine o ormanlara çıkanz, senin 
o kadar ıevdiğin mantarlardan top
Jarı.ı. 

Chabcstan'lar on be gündenberi 
.geldiler. Vignal gatosunun pencere
leri açıldı. Tenis için dört gözle sc
ııi bekliyorlar. 

Çabuk gel yavrum ve ne giln gele 
«:eksen hemen bildir. Alnından öpe
rim. 

~'ANNEN,. 

Bu mektubu okuduktan sonra, 
beni de elemli bir dfi1ünce aldı. Aca
ba han&i facia bu ailenin saadetini 
böyle birden bire yıktı ve bu adamı 
-da buralara attı? Ne anla§ılmaz mu-
8llUnal 

Doğruıu dü§ilnemez, zihnimi der
leyip topla_yamaz bir hale gelmi§· 
~ 

Nüfus sayım nda 
11 bin memur 
Ku ilan ılacak 

Genel Nüfus Sayım Bürosu dün 
ilbay!Jkta işe başlamıftır. Büronun 
şefliğine Uray Kurultayı üyelerin
den Suphi getirilmi§tir. 
Sayım Bürosu, i§e başlaması do -

layısile 11 ve Şarbay Muhiddin Os
tündağzn başkanlığ111da llbay mu
avini Rüknoddin Sözer, ldare heyeti 
üyelerinden Sabri, Mektupçu Os
lll3n, Uray (belediye) muamelat Di
rektörü Zühtü toplanarak §imdiye 
kaclar yapılan işleri gözden gcı;ir -
mi§ler ve y1ıpılacak işler hakkında 
bazı kararlar vermişlerdir. 

20 birincitc§rindc yapılacak ge
nel sayıma ait basılı kağıtlar büroya 
verilmiştir. Büro, bunları sayım böl
gelerine dağıtacak, sayım ekiplerini 
tespit edecek. işleri günü gününe 
güdecektir. Bütün İ§ler merkez bü
rosundrın ic/are olunacaktır. 

Nümerotaj işlerine gelince: ıs A
ğustosa kadar bütün nümerotaj bit
miş olacaktır. IS Ağustostan ı ey/ti
le J..-adar da kazalarda fen memuru 
kamunbay (nahiye müdürü) ve di
ğer zatlardan teşkil edilecek kol ve
ya kollarla nümerotaj işleri bir de
fa daha gözden geçirilecek, eksik
likler varsa tamam1.an:u;aktrr. 

Yeni nüfus sayımınd.a 927 genel 
sayımının ana hatlarından da istifa
de edilecektir. Nüfus sayımında 
kullanılacak memurların sayısı 11 
bin kaclardır. Bunların adları yazıl
maktad11. Memurlardan. öğretmen
lerden, mahallelerde okur yararlar
dan istif ad.e .edilecektir. 

Diyanet işleri Başkam geldi 
Diyanet İşleri Başkanı Rifat dün 

Ankaradan şehrimize gelmiş ve 
Haydar:paşa istasyonunda İlbay mu
avini Rükneddin Sözer , Emniyet 
Direktörü Salih Kılıç tarafından 
karşılanmıştır. Gözlerinden rahatsız 
bulunan Diyanet İşleri Başkanı te
davi için Cerrahpaşa hastanesine 
gitmiştir. Kendisine özel bir oda 
ayrılmıştır. 

lstanbul Halkevine 
spor salonu 

İstanbul Halkevinin yanındaki ar
aaya 1000 k'ti a\aeak ek.ilde modern 
bir spor salonu yapılacaktır. Salon -
da milkemmel bir banyo tertibatı bu
lunacak, salonun üstüne de sahneli 
bir konferans salonu yapılacaktır. Bu 
yapılan tesisat Halkevi güzel sanat
lar §Ubesi mimari kısmına havale 
edilmiştir. 

lnkıl6p derslerinden 
alınan sonunçlar 

22 hazirandanberi devam eden in
kılap dersleri imtihanlarının genel so 
nucuna göre Ankara hukukundan 
130, Ata Ti~-k terbiye enstitüsilnden 
40, lstanbul edebiyat fakültesinden 
106, güzel sanatlar akademisinden 
25, tıp fakilltesinden 92, diş tababe • 
ti mektebinden 30, hukuk fakültesin 
den 150, fen fakültesinden 70, ikti • 
sat ve ticaret mektebinden 40, eczacı 
mektebinden 36 kişi imtihanı kazan
mışlardır. 

OzUm ve incir gUnU 
Uzüm ve incir istihUikini arttır • 

mak maksadile bir üzüm günü yapı· 
hcağını yazmıştık. 'I'ürk Ofis Istan
bul şubesi, merkezden emir alır al
maz bu iş için hazırlığa başlıyacaktır. 
Her yılın ilan edilecek bir gününde 
bütiln memlekette her ailenin üzüm 
ve incir yemesi temin olunacaktır. 

Tuhaf değil mi ? O dakika Creuse 
kumandanının gençliğinde, orman • 
farda geçirdiği hayat, sanki biliyor 
muşum gibi, gözleriminin önünden 
geçiyordu. Fakat şöyle kendimi top
ladığım zaman, deniz altında acayip 
granit mağaralar içinde olduğumu 
düşünüyor ve kendimi pek hayale 
kaptırmamağa çalışıyordum. 

Burası ne müthiş bir hapishaney
di 1 Oç seneden beri bu adam bu me
zarda mı yaşıyordu? 

O zaman, odanın dört duvarı. dar 
çıplaklığı içinde bana pek müthiş 
göründü. 

Hata gelen giden yok 1 Sadece sa
atin tiktaklan.I Yalnızlığın ağırlığı 
birden üstilme çöktü. Creuse'nin ku
mandanı hala gelmiyordu. 

Acaba ne biçim adam? İriyarı mı? 
Kısa boylu mu? Güler yüzlü mü? 
Sert, yahut kendini vermiş bir a -
dam mı? 

Kendisini hemen, o saniye tanı
mak için içimde öyle dayanılmaz bir 
iştiyak vardr ki •. 

Fakat bala gelmiyordu. Gelip te 
beni buıada görilnce acaba ne diye
cekti? 

Gecenin bu saatinde bir insan ne
lerle meşğul olabilir de, odasına yat
mağa gelmez? Zaten denizin altın -
daki bu mağaralarda gece ne demek, 
gündüz ne demek, o da ayrı 1 

Ayağa kalktım, ellerim cebimde 
bir ileril bir geri yürüyorum. Birden 

e Dersiniz? 
ADAMSIZ ÇALIŞAN SOSYETE 1 

Bu aıralarda AyaJJof ya'nın ve 
Kemankeı Mustalapaıa camiinin 
avlulannda mouzyik arayan arke· 
oloji bilginleri boı vakitlerinde bir 
de Beyofilır'nda Altıncı Daire ci· 
varında Metro Han denilen yer· 
de Elektrik Şirketi diye ukiden 
yaıamıı bir 11osyetenin hala mev
cut olup olmadığını araıtırsalar 

ne iyi olur. Çünkü arkadaılan -
nuz;dan birisi bugünlerde bu 80$• 

yeteyİ büyük bir önemle aramıı· 
aa da bulamamııtır. Gören, bilen 
varaa haber vermesi, bu büyük 
ıehrin en zaruri hacetlerinden 
birinin musluğunu elinde tutan 
bir kurumla alakalı olması yönün· 
elen rok faydalı olacaktır. 

Anlatalım: 

da mühendislerden b:qlayıp mü • 
düre kadar derdini anlatacak bi· 
rini aramıı, onu da bulamamı§ ve 
nihayet bu sosyetelerin BO§di,·ek· 
törü M. Hamens'i aramış, onu da 
yerinde bulamıyarak bu sosyete
nin barında hir adam bulunma· 
dan, tıpkı tel&iz; dalgaları ile ve 
adamsız iıliyen yeni icat tayyare
ler gibi bir ıey olduğunu görerek 
hayran olmuştur. Hele bu mev· 
simde öğleden evvel Elektrik Şir
ketinde "Evet f' diyebilecek bir 
tek baı aramak ve bulmak §Üphe· 
siz ki; Ayasofya'da mozayik ara
maktan çok güçtür. Bir ticaret 
kurumundaki adamların işleri ba
ıına gelip gelmediğini kontrol et
mek bizim üstümüz;e clüımez. Am 
ma o kurum umumi hizmetlerin 
en önemlisini üstüne almıı olma
malıdır. Elektrik gibi, bir ıehrin 
en büyük can damarını idare eden, 
bir so11yetenin bu kadar bombo§ 
bırakılması §G§ılacak bir 1e;ydir. 
(Şuraya da parmak loyalım ki; 
bu boıluk yalnız. bir g!inc mahsus 
değildir. Bu arkadaşımız. birçok 
kereler buna §ahit olmu§tur.) Şir
ketler komiıcri bayi 

Bi.z böyle düıünüyoruz;. 

Arkadaılarımıulan birinin bu 
11oayete ue bu soayeteye bağlı 

(Satiye) İllmindeki diğer bir elek· 
tl'.İk mafaemesi l>atan 11011yetede işi 
vardır. On beı gündür telefonla 
iıini gütmekte, fakat bu iı hala 
bir arpa boyu ileri gitmemekte ol
duğundan dolayı üz;ülmekte olan 
bu arkadaı, bugün artık canına 
tak dediği için önce elektrik 11os
yete11indeki iıi için be§ yere tele
fon c:tmİ§, hiçbirinde aradığı ada· 
mı bulamamış, ondan sonra (Sati-

ye) Şirketine baı vurarak orada - ~iz ne ~rsiniz?) 

Genyen kurulu toplandı 
Istanbul, 9 A.A. - C. H. Partisi 

gen yen kurulu bildiriğidir: 
"Dün lstanbul ilgenkurul kuroğın

da toplanan genyen kurul, partinin iç 
işleri üzerinde görüşmelerde bulun -
du. Ve gereğinde kararlar verdi. 

Garsonlar mektebi başhyor 
Garsonlar Mektebi önümüzdeki ay

dan itibaı:en ~alışmağa başlıyacaktır. 
Mektebin ders programları ve dahili 
nizamnamesi kat'i şeklini almıı. bu 
l!j 1çın I.azımgclcn tahsısat ayrılmıştır. 

Tayyare resmini 
vermiyenler 

Finans Bakanlığından vilayete bir 
tamim gelmiştir. Tamime göre, buğ 
dayı koruma vergisi ile tayyare res
mini vermiyenler veya vermedikleri 
halde kendilerini gizliyebilcnleri ha
ber verenlere, kaçak malları ihbar e
denlere olduğu gibi, tahakkuk edecek 
mikdar üzerinden muayyen bir ikra
miye verilecektir. 

llbaylık, dairelere bu hususta bil -
dirikler göndermiştir. 

EyUpte tifüs yok 
Eyüp ve civarında son zamanlarda 

lekeli hümma vakaları görüldüğü ve 
hatta bu hastalıktan bir kadının da 
öldüğü hakkında şayialar çıkmıştır. 
Bu huhususta bir muharririmize sıh
hat direktörü Ali Rıza Baysun demiş 
tir ki: 

"- Eyüp civannda lekeli hümma 
bulunduğuna dair mallımatım yok -
tur. Bu mıntakada bu hastalıktan bir 
kişi ölmüş olabilir. Fakat tehlikeli 
bir halde değildir .Çünkü, tifüs, sene 
de ancak 4 - 5 vaka gösteren sari bir 
hastalıktır. 

arka. taraftaki kapıyı ittim. Doğrusu 
kalbım çarptı. Acaba Fournier içer
de mi diye? ... Hayır, orada da kimse
ler yok. 

lçerisi karanlıktı. Elektrik düğ
mesini arayıp buldum. Çevirince i
çeriye bol bir ışık doldu. Pek sade, 
hatta sefilane denecek derecede bir 
tuvalet odası .. 

Yerde eski iki kundura, tuvalet 
m:ısasının üstünde bir kerevet, bir 
sürahi, bir sabun, bir bardak, bir diş 
fırçası, bir ipin üzerine iki tane hav
lı asılmıs. 

Hepsf bu kadar •. 
Birden dışardan ayak sesleri, in

san sesleri, düdük sesleri işitince 
hemen doğruldum. 

Yavaşça pencereye ilerledim. 

Bir takım insanlar gelip gidiyor
lar, evlere girip çıkıyorlardı. 

Ara sıra Almanca bazı kumanda
lar: 

- Schncll, Schr Schell ! 
- Çabuk, haydi çabuk. 
Baktım, bir toplantı oluyor. Bir 

toplantı oluyor ama, ne oluyor ? 
Beyaz pantalonlu ve beyaz cek~tli 

bir takım insanlar &ralandılar. Hepi
mizin bildiğimiz muntazam Alman 
askerleri ... Anlaşılan yoklama var: 

- Husbel 
- Sehmidt Johann 

- Schmidt Wilfrid 
-Baum 

Ecnebi mektepleri azahyor 
Yabancı ve azlık okulları yıldan yı 

la azalmaktadır. Son bir kaç yıl için 
de yabancı okullar 54 ten 34 e ve az
lık o kullan da 102 den l 00 e inmiş -
]erdir. Onümüzdeki ders yılında da 
tatili faaliyet edecek okullar vardır. 
Bu arada Kadıköyde Fransız ilk, Be
yoğlunda Sen Jozef ve Sen Pier okul 
!arı bulunmaktadır. Mekteplerin ka
panmasına sebep tnlebe azlığı ve büt 
çe darlığıdır. Bu yüzden birkaç öğ -
retmen de acıkta kalmaktadır. Bu -
nunla bcrab;r bu ~iretmcnlcr ilk 
munnaııere tayın edııecoklerdır. 

Sakh gUmUş hazinelerini 
çıkaracak! 

Bundan bir müddet önce Düzce -
de Hacı Abdullah oğlu Hüseyin Hıüs 
nü adında birisi, Finans Bakanlığına 
baş vurarak memleketin bazı taraf -
larında gömülü para olduğunu ve 
bunlann nerelerde bulunduğunu bil -
diğini haber vermiş kendisine verile
cek ikramiye mikdarını sormuş araş· 
tırma için izin istemiştir. 

öğrendiğimize göre, Hüseyin Hüs 
nü Kırklareli ve civarında araştırma 
yapacaktır. Şayet, arama işi müsbet 
şekilde neticelenirse bakanlık kendi
sine bulunan malın kıymetinin yarısı 
kadar bir ikramiye verecektir. 

Hüseyin Hüsnünün bugünlerde 
şehrimize gelmesi umulmaktadır. 

Açık Merkez memurlukları 
Taşra emniyet memurluklarına ata 

nanlardan açık kalan deniz memur -
luklanna imtihansız ve tercihan hu
kuk fakültesi mezunları alınacaktır. 

Oğrcndiğimize göre, terfi sırası 
gelen birinci komiserler arasında ya
kında bir imtihan açılacak ve muvaf 
fak ol.anlar bu açıklara tayin edi
lecektir. 

- Schluss 
- Possen. 
Her nefer, adı söylenince, hemen 

vaziyet alıyor ve cevap veriyordu: 
- Mevcut! 
Mevcutların hesabına baktım da 

anladım, hepsi iki yüz kadar var. 

Vaziyete göre, bu bir kıyafet mu
ayenesine bCflziyordu. Acaba birisi 
mi gelecek? Birden Möewe aklıma 
geldi. 

Kıt'a toplantısı tamamlanınca, ça
vuşa benziyen bir adamın verdiği 
yeni bir kumanda ile, kıt'a değil de 
canlı bir kutu gibi ne sağa, ne sola 
~içbir inhiraf göstermeden harekete 
geçti ve evlerin dip tarafına doğru 
yürüdü. 

Ortalıkta gene kimseler kalma
mıştı. 

O anda bu müfrezenin arkasın
dan saldırıp ta, ne olup bittiğini 
gözlerimle görmek için içimde yene
mediğim bir merak hasıl oldu. 

Artık MüHizım Fournier'yi bek
lemeğe lüzum görmiyerek, hemen dı
şarıya fırladım. 

Kendimi hangi tehlikelere attığı
mı ölçecek vaziyette değildim. 

Yürüyen kıta'nın ayak seslerini 
kollayarak, tabii hatırlıca bir mesa
feden takibe başladım. 

Fena aydınlatılmış bir tünel için
den yürüyorduk, yürüyorduk. Za -
man zaman gene kırmızı oklar ve ya-

'~ 
KUÇUK HABERLER 

• Uray ile Evkaf arasındaki pü
rüzlü i§lerin çözülmesini inceleyen 
hakem heyeti dün de toplanmış, bu 
iııe ait dosyaları gözden geçirmiştir. 

• Beykozun Ömerliköyü yanın -
daki fundalıktan ateş çıkmış, bir 
kısım fundalık yandıktan sonra sön
dürülmil§tür. Yangının, kömürcüle
rin yaktıkları atc'\:ten çıktığı sa -
mlmaktadır. Araştırmalar yapıl -
maktadır. 

• Degros Fransız vapurHe 18 A
ğustosta 200, Polonya vapurile de 
her on beş günde bir 30 gezgin şeh
rimize gelecektir. Bundan lıaşka 26 
Ağustosta Viserova Of İndiya trans 
atlantiği ile 500, 27 Ağustosta da 
Oriyon vapurile yine 500 seyyah ge 
lecektir. Gezginler şehrimizde bir
kaç saat gezecek ve ayni gün lima
nımızdan ayrılacak,lardır. 

• İstanbul Halkevi temsil şubesi
ne önem verilmektedir. Bu sebeple 
şehir içinde elverişli bir bina aran
maktadır. Alay köşkünde de tami
rat yapılıyor. 

• Kültür İnzibat Meclisi dün Di
rektörlükte toplanarak öğretmenle
rin durumlarını gözden geçirmiş -
tir. Toplantıya devam edilecek ve 
tasfiyesi icnp eden öğretmenlerin 
durumlarını da inceleyecektir • 

• Kültür Bakanlığı Genel Müfet
tişlerinden Fethi viHiyetlerde teftiş 
yaparken bir kaza geçirmiş, ayağı 
kırılmıştır. Fethi tedavi edılmekte
dir. 

• Üniversitede talebe kaydına 1 
eyliilde başlanacak, 1 teşrinievvelde 
bitirilecektir. 

• Liselere bu yıl 1000 leyli mec
cani talebe alınacaktır. Bunun için 
yakında bir müsabaka imtihanı açı
lacaktır. 

• Üniversite için yapılmakta o
lan Hayvanat ve Nebatat Enstitüsü 
binasının esas kagir inşaatı ile ça· 
tısı bitmiş ve şimdi iç kısımlarının 
yapılmasına başlanmıştır. Binanın 
tamamının yapılması tedris senesi 
başına kadar bitirilecektir. 

• Güven İşleri Genel Direktörü 
Şükrü Avrupada bir tetkik gezisi
ne çıkacaktır. Genel direktör, bu 
arada İstanbula da uğrayacak ve gü 
ven müesseselerini teftiş edecektir. 

• Yerli Mallar Sergisinde açılan 
ve geliri Hava Kurumuna ait 1~uj~mm ıt:şya 1.11yangosu-çoırıyı1.J -
tice vermiştir. İstanbul Merkez Baş 
kanlığı, piyango hasılatı hesaplarile 
meşgul bulunmaktadır. 

• Türk Kadınları Esirgeme Der
neği, bikes işçi kadınlarına yardım 
için ağustosun 17 inci cumartesi gü
nü akşamı Suadiye plajı gazinosunda 
bir gece müsameresi hazırlamıştır. 
Müsamerenin iyi olması iç.in çalışıl
maktadır. 

• Dün akşam Eyüpte Fıkaraper -
ver sinema binasında hava tehlikesi 
için bir toplantı yapılmıştır. Hava 
Kurumu Fatih Kaza Başkanının da 
bulunduğu bu toplantı da kurum üye
lerinden Abidin tarafından hava teh
likesinin önemi hakkında bir konfe
rans verilmiştir. 

• Sovyetler m c m 1 c k e t i -
mizden 2.500 balya tiftik ve 100 ton 
yapağı satın almışlardır. Tiftikler 
62,5 kuruştan satılmıştrı. 

• Ağustosa kadar kayıtlarını yap
tırmıyan esnafın tescil müddeti bit -
tiği için müracaat etmiyenlerin tes
bitine başlanmıştır. Esnaf cemiyetle
ri, bu gibi esnafın listelerini hazırla
mağa başlamışlardır. 

• İzinli olarak Avrupada bulunan 
Uyuşturucu Maddeler lnbisarı Genel 
Direktörü Ali Sami ve Idare Meclisi 
Başkanı Ziya Habip.zade şehrimize 
dönmüşlerdir. 

zılar: Eden Bar Kaiser Wilhelm. 
Anlaşılıyor ki, o tarafa doğru gi

diyorduk. 

-11-

Az sonra geniş bir salona vardık. 
Ben, tabii hep geriden ve mümkün 
olduğu kadar kendimi göstermeme -
ğe çalışarak arkalarından gidiyor -
dum. 
Mağara kuvvetli lambalar altında 

apay<lmlıktı. Pembe stalaktitler ve 
statağmitler, Alman zevkine göre, 
yontulmuş, düzeltilmiş, artık mağara 
demiyeceğim, salonun sü&leri haline 
getirilmişti. 

Muhayyele kudretinin bütün hu -
dutlarını geçen bir manzara karşı -
sındaydım. Duvarların bazı yerlerine 
iliştirilmiş Alman vecizeleri "Gott 
mit uns., , "Deutchland über altes,,. 

Hatta latince vecizeler: "Pro pat
ria,, Gözlerimi dört açmıştım, acaba 
ne olacaktı? 

Derken yine beyazlar giyinmiş ba
zı insanlar, ortaya, üstleri örtülü ma 
salar getirdiler ve bunları yanyana 
dizerek uzun bir sofra kurdular. He
men arkasından §i§eler masalara di
zildi. Bu §işeler her halde Montekıtr
loda tanıdığım meşhur Mum marka
sından olacaktı. Şişeler, tabaklar, bis
küviler ve saire ve saire ... 

Bu iş bitince bir düdük öttü. Her
kC1i vaziyet aldı. Belliydi ki, yüksek 

GÜVERCiNLERiN KON· 
MADIGI KUBBE ! 

lstanbulun en güzel en değer
li meydanı Sultanahmettir. 

Bir ucunda Ayasofya, bir ~a.'"' 
nında Sultanahmet, içinde dıkı· 
li taşlar ve yılanlı sütun. . 

Sonra, bakımsız olsa da tenııı 
bir yeşillik .. 

Yalnız, bu meydanın bütün de 
ğerli güzelliğini kaçıran bir ta§'" 
yığını var: Alman çeşmesi! 

Ayasofya halis Bizans, Sul • 
tanahmed Türk, dikilitaş Mısır 
dır. Alman çeşmesi ne Osman • 
lıdır, ne Türk, ne Bizans ne Mı· 
sır ve ne de Alman, 

Öyleyse arsıulusal mı? Ha -
yır, kozmopolit. Hem de taklit 
soyundan kozmopolit .. 

Dikat ettim. Güvercinler her 
halis kubbeye ve her gölgesi se
rinlik yaratan saç.ağa konuyor· 
lar. Onların 1stanbulda koruna· 
drklarr, konmağa tenezzül etme 
dikleri bir saçak ve bir kubbe 
var: 

Alman çeşmesi .. 
Sultanahmet meydanını bu 

biçimsiz şark - operet dekorun • 
dan kurtaramaz mıyız? 

Orhan SELiM 

Yamyamlar 
Arasında! 

Viyanada çıkan Neues Wicnet 
Journal gazetesi ile bazı Mısır ve Bel 
çika gazeteleri muhabiri Bayan Gert 
rud Weys Baranovska memleketi • 
miz hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. Pazar gü• 
nü Ankaraya gidecektir. 

Viyanalı meslektaşımız Türkiye .. 
ye gelmesideki maksadını §Öylece an 
!atıyor: 

- Türkiye hakkında bundan eÜl 
Istanbul konservatuvarının ıslahı i -
çin tetkikatta bulunmuş olan Viya • 
nalı profesör Marx'dan mülhem ola
rak bazı makaleler yazmıştım. Bu 
defa Türkiyeyi yakından görmek, 
daha fazla ve daha iyi şeyler yazmak 
için geldim. 

Vivanalı ı!azctc_tj bu-dan ~~nnı 
lVlisıraa yenrKe§t~Uen bazı spntnKıs 

leri ziyaret ettiğini ve Somatra ada• 
sında bulunan yamyamlar arasında 
kaldığını anlatarak dedi ki: 

- Bu yamyamlar, racaların karı .. 
tarını iğfal etmekle mahkftm olan in· 
sanları ve hiyaneti vataniye ile mah· 
kum olanların etlerini yerler. Bun • 
lar bir adamın etini yemeleri ondan 
intikam almak içindir. Bunun aksine 
olarak Afrika yamyamları en çok sev 
dikleri insanların etini, mesela kan -
!arını ve çocuklarını yerler. Bu yanı 
yamlar arasında canımı sıkacak bir 
hadise oldu: Kabilenin başkt. .ı ba -
na izdivaç teklif etti. Bu teklifi bin 
müşhıülatla atlattım. Ve kimseyi da· 
rıltmadan ayrıldım. Hatta. oradan çı 
karken bana hediye olarak iki s.ı:Uzel 
de at verdiler. 

Haydarpaşa Nümune 
hastanesi 

Haydarpa§ada yapılmakta olan nU 
mune hastahanesinin inşaatı haylı i
lerlemiştir. 

Eski hastahane binası tamamen 
tadil edilmiş ve birçok yeni pavyon • 
lar iHlvc edilmiştir. 

Nümune hast:ıhancsi 300 yataklı 
olacak ve sonbaharda yapısı tamam· 
!anacaktır. Sarfedilen para 200,000 
liradır. 

rütbeli birisinin gelmesi bekleniyor .. 
du. 

Çok geçmeden kıta kumandanı e • 
mir verdi: 

- Hazır ol! 
Kıtadakilcr sanki bir kalip haline 

geliverdiler. 
Karşı taraftan koyu lacivert ünifor 

malı iki kişi peyda oldu. 
lkisini de tanıdım: Birisi Möewe, 

öteki l~ramond .. 
Möewe'nin ellerinde beyaz eldiven, 

belinde kılınç vardı, Framond'da ne 
kılınç, ne nişan 1 

Ortar geldikleri zaman, kıta ~u· 
mandanı selam vaziyetini aldı. Möe4 
we sordu: 

- Hepsi tamam mı? 
- Hepsi tamam kumandanım! 

Möewe o zaman göğsünü ileri çıkara 
rak şöyle bir dikildi. Efradı baştan 
aşağı süzdü ve hala akisleri kulakla· 
rımda kalan amirane bir sesle söyle
meğe başladı: 

- Zabitler, çavuşlar, neferler, ~
nim aziz ve kahraman dostlarıın 1 Sı· 
ze ilk önce haşmetmaap imparator ve 
kralımızın selamlarını, takdir ve ınU 
habetlerini getiriyorum. Fakat bun i; 
dan başka sizlere gayet mühim b 
haber de getiriyorum. BUtün Alnıarı 
kalplerinin uzun yıllardanberi ~k~ 
mekten çarpa çarpa yorulduğu bır 
ber .• En nihayet mesut güne kavu§U 

[Arkası varJ 
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HÜKÜMETIN YENi BiR 

f:el&ket Geçiren 
Arazi Vergisi 

[Hususi muhabiriıriz 

San'at Okulların n 
Ankara, 9 (Hususi muh2 irimiz b · 

~Kültür Bakanhgına devred' m· 
: ~alarm hususi idarelerce yaptır 1 
ıed!~ edilmiyeceği Kültür Baka 1 

Dışardan Ge en 
~-~ara, 9 (Hususi muhabirimiz 
~lığı ecnebi memleketlerden len v o 
~ede istisna edilmesine imkan olup ol 
!~ı direktörlüğünden sormuştur. Ge el 
-uceainde, yolcu bağajlarmın hamam 
~ığım, yalnız transıt suretile m . . 
~ Yolcu bağajlarmın barnameden ı 
~e hazırlamakta oldugunu Bay n 
-..,t' 

~~·=================:=;=====~ 
Hususi ....___ 

Bir Anıt 
Yapıl n 

[Hususi muhabiri 

Pirede Yen· 
t~tina, 9 (Hususi muhabir' iz 
~ ar amele yevmiyes· e z m 

· liu yüzden kargaşalık ç km 

Yunanistan Ta 
ı. ~tina, 9 (Hususi muha ir·m· b 

YYaresi alınması için emirname 

Bir Direk örü 
ti ~Zltıir, 9 (Hususi muhabirimi 
!at Y~~ N iktar bira fabr k ın a lct;a ışınden çıkarılan debreli 1 r 
reı.ta gelerek, direktör Hayfar'i d"rt 
tar ~yara~amıştır. Direktörü kurt 
ttlctö ~er'ı de yaralayıp öldümui 

run de hayatı tehlikededir. 

1 
.Bir Bayanımızın 

~ :nır, 9_ (Hususi muhabirimiz bi 
~ adın ıncir ve üzümlerimizi u 
forrrıaza .. ~ek için bir formul bul u 

ıı· ulunu bakanlığa da bildinn' t' . 
taııu;- t~rübe yapılacak ve ambalaj ar 
Oııerne kımyevi madde kullanılmad 

Venniştir. 

• 
1~nıirde Bir 
Paraşüt 
lecrübesi 

. llbıi 
"a_~· r, g (Hus A h b' . • '«lltor) usı mu a ırımız bıl 
't~e :- Sovyet uçmanı saat on 
~ ~t~er~e halkın gözu önundc 
httıutı nde. uç tur yaptıktan onra, 
"-'i .~kız yüz metreden kendi
~ a ••r• attı. Sol kanattan k n • 
tlbıu Uçtaf!ya bırakan uçman par • 
&ar1ı 

1 
Yüz metreden açtı. Hava rtlz 

"- O dugwu . • . . . 
~ lçtı ıçın ıkıncı par ilt nu 
~tçi ~Pasaport iskelesi önüne ra 

ı_ ~et u,.-.. 
~~atedro-nı otuz dokuzuncu de 
, -:-~ en kendisini aşa ıya t • 

• lndikten toma paraıu wı 

İzm ·r i 

kale 

r. 
i n, 9 Ağustos. 10 

n bu dort temelin kı
unu yapmaga Ç3h a-

u i in ordudan 
n harekete 

urum çok ônem-
1 e aldı; ordudan 

r urnuna çıkan ıki 
e aldırmak kararını 

C nakk le Bo
ı ) t p lerıne ka
u mana karşı gıt-

rdurdu, baskını su
ce karanlıgı ba-

n dırışı 
tumen b3kımmdan 

' b kımınaan on kat 
nı, Conkbayırından 
1, O lander'in de 
ı kıyı nın daracık 
ve don nmaıarın n 

k gece orada kalabıl-

.ı<ı.ımu-

Grubu Ko-

BıR YIL DONUMU 

Yengisi 
Yazan : A. Rıza Erem 
9. VI JQ MaUJTOJ' lQU 

7. 

9 ve 10 lf ğustos 1915 

krinin yorgunlugunu ileri sürer k 
bugun saldırışına devam etmemı · 
]erdi. 

Bunun üzerine Liman F.:>n San
ders, l 6 ıncı Kolordu Komut nını 
suçlu gördü, komutanlıktan ce\ildi, 
onun yerine l 9 uncu Tümen Komu
tanı Miralay Mu tafa Kemali at dı. 

Bu yerinde, fakat gecıkmiş bir ka
rardı. Çünkü dü manın ku tıcı ır 
çıkış hareketini, Saros'd n <le 1, duş· 
man için en faydalı, bizim için en 
tehlikeli olarak Anafartalardan gele
bilecegini dü ünen ve ileri urenlerin 
başında Atatürk vardı. Onun iciıı, o
nu, kolordu komı..tanhgına getirme
mekle. liva da aldandıgını eninde so
nunda itiraf etmiş oluyor. Ve bu işi 
de. "ancak sen temizleyebilirsin,, de
mek istiyordu. 

Miralay Mustafa Kemal, 9 agustos 
saat 1 de (gece yarısı), Anaf rtalar 
grubu (16 ıncı kolordu) komutanlı
ğını yapmaga başladı .. 

Komutanlıga başladıktan üç saat 
sonra idi ki, verdigi emirlerle, saat 
4,30 da Kolordu saldırrşa hazırlık du
rumunu aldı ve yayıldı. 

Saat 5 de, saldınşa geçti .. 9 uncu 
İngiliz kolordusu da, ayni gün saldı
rışa geçmiş ve (Tekke t pe) (An far 
ta) çizisine do ru ilerlemcge ba la • 
mış bulunuyordu .. 

Anafartalar grubumuz, bu düs • 
man kolordusuna cattı: Cok k nl 1 o 
gu mal<ır yaptı. Sonr;a du manın iler 
l i ol n k v tleri i ( 'l t t -
pe), (1 mail o lu tep i), (dam kç k 
sırtı) çizi ine kadar gcrıye att . t k 
önce böylece di.ı manın bu ku atma 
saldırışını ilkönce durdurtmu , sorı a 
onu geriye atarak, bu bi.ıtün s ya d 
şürmiıştü .. 

4 - 10 ağuıtos: 
Fakat, i bununla bitmiyordu. Ku-

atılm ktan kurtulduk ama, y r im k 
tehlike i baş göstermisti.. Çiınıkiı 
ve 9 agustos gunleri du manın (Arı 
bumu) grupu da (Conk bayırı) çev
resinde saldırışa devam ederek, (Conk 
bayırı) sırtlarının bir kı mım ele ge
çirmi ti .. Boy le devam ederse, ( C nk 
bayırı) çevresinde Turk yöneti y pı 
Jabilir ve Gelibolu varrmada ınd ki 
Türk yöneyi (cephe ı) yarrlmı , 
Türk ordusu ikiye bolı.inmı.i • ve 
(Maydos) a en yakın yol du mana 
açılmış olacaktı ... 

Durum o kadar önemli ve buhran 
lı idi.. Anafartalar kahramanı, bunu 
kavramakta gecikm diler, diı m nm 
Anafartalarda ugradı ı s r ıntı ve çö 
ki.ıntüden faydalana k, (Conk bayı
rı) çevresindeki tehlikeyi de ortadan 
kaldırmak kararını verdı. 

9 ağu tos ak amı kend' i Conk ba
yırına gıtti. İleri ha lara k a o -
kularak, topra n, dusm nm ve k n 
dimizin durumumu u g d n 
di, ve 10 a •ustos s b ha kar ı Co 
b yırına kad r ilerliy ı · l bu 
diı m na d ld rm r r v di. 

4, 8, 9, 19 uncu unl 1 
tos s b h na kar ı t 
(Conk bayrı) çevr · 
ba k n t rzın d 1 

Bütiın (Conk ba ırı) ç vres"nd 
ki dü man ant k k 1 u e t 

radr ını bilmeden, g n e ç kılm k 
zorunda kaldı . 

Bu su etle Gelıbolu Y r m da 
d ki Tür or nn 
mi de ortad n k 1 im oldu .. 

• 

YEMİŞLERiN GUNÜ ! 
O rend'm ki; memleket mnh· 

sulle inin sürümünü artırmak için 
bu aene birer incir ve üzüm günü 
yapılacakmı . Bırakın ki; bu lafı 
kalub danberi işitir dururuz amma 
haydi bu ~ef r sahile ecek 'diye 
dinlıy lım. Bu un ilan olununca ne 
ol cak?. Mesela ben bakkala gİ· 
dip: 

- Bana b'r oi ;a sabun Vet' ••• 

de} ince: 
- Efend'm bugün uzüm giıniı • 

dür. Yarım okka sabun vereceğim, 
yanın okka da uztlm!" mü diye· 
cek? 

Yoksa lokantada: 
- Bana b · r kılıç fırını getir ••• 

dedig'm zaman önüme: 
- Bugun incir günüdür .. diye 

bir incir tatlıaı mı ıürecekler? ! 
Bunu boyle yazışıma o işe karşı 

o!du w _umdan d il, bu gun meselesi
n!n lafı kadar kolay tatb 'k edilir 
bır şey ohıadı w ını anlatmak icin-
dir. Çünkü bir memlekette: • 
:- Bugün üzüm günüdür, diye 

bagırmak, o gün her yerde üzüm 
sarfe~ek kafi de ildir. Buna baş• 
ka hır çare bulmak lazım O çare 
nedir? ~İye bana sormayı~. Çünkü 
çareyı bılsem gazeteci olmazdım. 

Ş'mdi gelelim işin şaka tarafına: 
Uzüm günü, İnc"r günü diye gün

ler benim tahmin" :n terııne olarak 
yapılır ve tutarsa yavaş yavaş bir 
armut günü, bir kayısı günü ve bir 
şeftali günü ~e olab'lir. Fındıkçılar 
geçen sene hır fındık günü iatemİş· 
lerdi .. Böylece mahsullerin aürümü 
artar. Hıyar ve balkabağı günleri• 
ni de unutmıyabm ha! 

Mademki; böyle gÜn yapmak 
l':'.."\hsulü sürmeğe yanyacak, neden 
bir gazete günü yapmıyalım. Ben 
bu fikri bir arkadaşıma aöyledim: 

- Hergün gazete günü. Görmü
yor musun bütun paketlerimizi ga. 
zeteye sarıyoruz. d di. 

Do;:rusu gazetelerin yaptığı hiz. 
mete karıı rıankorce bir ki\rşılık. 
Biz size yaranalım d'ye ne yapaca• 
gımızı ta§ırıyor, yapraklarımızı 
artınyor, ka 'lere hoş görünelim 
diye paralanıyo uz. Onlar da ga• 
'zetelere peyn'rli p'de ve patlıcan 
dolması aarıyo lar. Bu da reva mı• 
dır yani? 

8. FELEK 

HAKYERLE~i 

u v e yaşı· 

yor aımış amma ı 

var n 

el-

i bir p rça
d · man eli, 
o sun Tur-

) onunde er• 
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Bü~qük Harpte Ve istiklal Mücadelesinde 
Türk Propagandası 

Türk propagandası 
Düzgün olmamakla beraber bir 

1'\ınama ·eklinde ilk propagandamız 
J:.> J :.ıe rlarpte başlar. İyi yapılma
mış bir propagandanın en iyi örne
ğini cCihadı Ekber> ve cSancağı 
Şerib teşkil eder. Yüzyıllardanbe· 
ri işitirdik: Sanc~•ğı şerif çıkınca 
dünyanın bütün müslümanları, ye • 
disinden yetmişine, silaha sarılacak 
ve "Sancağı şerif,,in etrafına t~la
narak gavurlara karşı çıkacaktı. Bu, 
pek eskiden konmuş, bir propagan· 
da amacı olabilirdi. Fakat bunun bir 
şartı vardı ki o da önceden zemin 
hazırlanması ve ruhların o sütle bes 
lenmiş olması idi. Bu yapılmadı. 
Abdülhamidin bir aralık Japonyaya 
bir heyet göndermesi, bunun Hin -
diatan ve Çin gibi İslam bölgelerin
den geçmesi bu kaide için bir tat
bik teşebbüsü sayılmıştı. 

''İslamlar uyanabilir mi?,, adın -
daki kitap bu teşebbüsten bahse
derken Müslüman olmıyan bütün 
dünya halkına korku veriyor, ''gö
zünüzü açın, diyor, günün birinde 
(400) milyon bir İslam kalabalığı i
yi bir baş altın ia harekete gelirse 
dünya yüzünde bir tek hıristiyan 
kalmaz!,. 

Evet, ama, işte o kadar. Ondan 
sonra her şey uyuyor ve Büyük 
Harp başlayınca, gOya gökten in -
miş bir Tanrı sesi gibi, ''Fetvayı 
şerif,,ler çıkıyor. Halife, yani Tan
rının sesi yeryüzündeki gölgesi, İs
lamlara emir veriyor: "Sağı şerifi 
çektim. Ey müminler, silaha sarı • 
lın ve ... ,. ve hiçbir şey olm4yor. Ol· 
muyor değil, Türkiye dışındaki İs
lamlar silaha sarılarak halife üze
rine, ha lif enin Sancağı şerifine ateş 
açıyorlar Çünkü? Hazırlıksız ve 
,propaganda prensiplerine uygun ya 
;pılmamış bir teşebbüstü. 

Fakat sonradan yapılmış, ihtiya
tın verdiği denle, biraz iyi diyebi
leceğimiz te§ebbüsler -de yok değil
dir. Hintlilere karşı yaprlan pro -
;pagandalardan buraya birkaç örnek 
alıyorum. Bunlar ay ve güneş tutul
masına karşı atılan silahlara benze
mekle beraber, propagandanın anla
§ılmaz tesirlerinden olacak, büsbü
tür "iŞ kalmamış, bize bir şey ka
za ıamış ise de, İngilizleri za -
rard sokacak bir eser göstermiştir. 

Hint ve Efgan cemiyetleri beyan
nameleri oralara gonderilen (teşki
latı mahsusa) adamları ve İstanbul
da Anadolu ajanları vasıtasile hal
ka ve askere dağıtılmıştı. Sonradan 
haber aldığımıza göre bunlar bilhas- , 
sa Hindistanda iyi bir tesir yap· 
mı§, Hindistanın şarkında Bir:nan
yada bir Hint alayı isyan ederek 
harbe gitmemiştir. Bu isyanın kay
nak ve sebeplerini arayan İngilizler 
Türkiyeden gönderilmiş propagan
da kağıtlarını bulmuşlardır. 

Bunun önünü almak, Hintlilere 
dehşet vermek için Hint milyoner
lerinden ve (Rangon) İsUm cemi
yeti başkanı Bay Tevfiği yakalayıp 
hapse tıktılar. 

Yine BUyük Harbin propaganda 
örneklerinden biri olup o zamanlar 
lstanbulda tanınmış ve gerçekte Al 
mancadan tercüme edilmiş olan bir 
örneği de buraya alıyorum. Bu ya
zı içinde gördüğünüz Harbı Umumi 
yi kim kazanacak adlı resimler bir 
ressam oyunundan ibarettir. Doğru 
ve uygun vakalara temas edilmedi
ği için tesiri olmamış ve esasen da
ğıtılması da iyi yapılmamıştır. 

istiklal savaşında 
propaganda 

.Bizim, öbür işlerimiz gibi, propa
ganda işlerimiz de en iyi, en düz • 
gün ve tesirli olarak İstiklal har
binde yapılabilmiştir. Karşımızda, 
arkasını silah ve para gibi, inan ve 
g?ven veren ulu dağlara dayamış 
bır Yunan ordusu ve elimizde yor
gun, aç ve y.alnız Türklüğüne ve 
yurdunun aşkına ve başa geçenlerin 
zeka ve iradesine baj!lı bir yığın 
v~.rdı. B!-lna c.rdu demiyoruz, çün
ku, henüz toplamağa vakit ve düş
mana atacak barut ve gülle bulama
mı§tı. 

Işe propagandanın ta ruhundan 
başlıyoruz: 335 senesi temmuzunun 
23 üncü günü Erzurumda, Atatür
'kün Başkanlığı altında toplanan 
.kongre şöyle bir beyanname ve ni
zamname kaleme alıyor: 

''l - Hududu milliye dahilinde 
bulunan bilcümJıc aksamı vatan bir 
küldür. Yekdigerinden infikak ka
bul etmez. 

2 - Her türlü ecneb! ic t> 1 ve mU
dahalesine k r~ı ' c Osmanlı hükQ
metinin inlııl 1i lıaJınd-e millet 
:müttehiden müdafaa ve mukavemet 
• decektir. 
ı - Yatanın ve istiklalin muha-

·- -· ·-· -·~·_,..,. . . " 
, .. ~~ 

.,..;;... - -' ·~"""<ı.ı. 
l. 
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k:P ... ' 
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Türk halkına ve ecnebi memleketle re dağıtılmak irin yapıları resim 
oyununda birinci ~kil 

Hintlilere drığıtılan Türk propagan
da yazılarından 

Efganlılara dağıtılan Türk pro
pagan<Ja yazılarından 

faza ve teminine hilkümeti merke
ziye muktedir olamadığı takdirde, 
temini maksat için, bir hükumeti 
muvakkate teşekkül edecektir. Bu 
hükumet heyeti, milli kongrece in
tihap olunacaktır. Kongre münakit 
değilse, bu intihabı Heyeti temsili
ye yapacaktır. 

4 - Kuvayi Milliyeyi anıil ve i
radei milliyeyi hakim kılmak esas
tır. 

S - Anasın hıristyaniyeye haki
miyeti siyasiye ve müvazenei içti· 
maiyemizi muhal imtiyazat ita olu
namaz. 

6 - Manda ve himaye kabul olu
namaz. 

7 - Meclisi Millinin derhal lçti
maını ve icraatı hilkOmet\n Meclis 
murakabesine vaz'ını temin için ça
lışılacaktır . ., 

1ıte i§gal kuvvetlerinin de, ana· 

1 
yurdumuzdan yer almak için &aldı· 
rılan Yunanlıların da bütün ümit 
ve iradesini kıracak ulusal oir ka
rar. (1) Bunun Lozan muahedesine 
kadar yaptığı siyasal ve süel tesiri 
burada izah etmek lüzumsuzdur. A· 
tatürk diyor ki: 

"Bu prensipler ve bu kararlar 
muhtelif şekillerde görülmüşlerse 
de ,asla mahiyeti aıliyelerini deği§· 
tirmeksizin, imkanı tatbik bulmuş
lardır.,, 

Atatürk bundan sonraki diyevle
rinde Türkün yurdundan yabancı el 
ve ayaklar tamamen çekitr:ledikçe 
savaşın durmıyacağını tekrar et • 
miştir. 

Anadoluyu hemen birkaç hafta i
çinde işgal etmek ümit ve heyeca
nile gelip tc senelerce Türklerin 
"Tunç siparleri" önünde yıpranıp 
çürüyen Yunan ordusu bu siperle
rin içinde ''Misakı Milli,,yi görün
ce oralara döktüğü kanların Yuna
nistan için bir çiçek bile y'"tiştire· 
miyeceğini anladı ve ... dönm~k iste-

[l] Misakı milli. 
[Arkası var] 

Basm kongresi 
lıtanbul Basın Kurumundan : 
İstanbul Basın Kurumu kongresi 

fevkalade olarak yarın (bugün saat 
14 te Kurum merkezinde toplanarak 
gazeteciler klübüne yardım işini gö
rü"cektir. Sayın üyelerin gelmeleri
ni dileriz. 

DoOum 
Çocuk hastalıkları mütehassıs Dr. 

Kenan Fevzi Akerin bir erkek ço
cuğu dünyaya gelmi§tir. Yavruya u
zun ömür dileriz. 

irtihal 
Mülga Şehremaneti Heyeti Fen

niye reislerinden Bay Kadri vefat 
etmiıtir. Cenazesi bugün OskUdar
da Tophaneli oğlundaki köşkünden 
kaldırılarak öğle namazı Eyilp ca -
miinde kılındıktan sonra mahalli 
mezkurdaki aile makberesine defne
dilecektir, 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Podr.a ile. 
Dudak boyası 

Bayanların el çantalarındaki bu 
kıymetli güzellik vasıtalarını her
.kesin önünde çıkarıp sürünmeleri 
yeni moda olduğu zaman bunu, ke
dinin misafir geleceğini haber ver· 
rnek için kendisini temizleyip süs
lenmesine benzetmiş, biraz da tu
haf bulmuştuk. Fakat yıllar geçtik
çe, bayanların bu hususi işlerini 
yakından seyretmekten erkekler 
.pek hoşlanmağa başladılar. Şimdi 
vapurlarda giderken, vapur bir is
keleye yaklaşsa da bayanlar çanta
larından podra kutusunu ve dudak 
boyasını çıkarsalar diye bekliyor· 
lar. 

Yanaklara ve dudaklara beyaz 
ve kırmızı boyalar sürmek zaten 
her devirde, her medeniyette vardı. 
Eski zamanlarda bayanların boya 
tuvaletlerini tarih kitaplarında o
kuyoruz. Bizde de düzgün ve allık 
süren bayanları çocukluklarında 
görmüş olan ihtiyarlardan hala bu
lunsa gerektir. Onun için şimdiki 
genç bayanların bu güzel işlerine, 
takdirden başka bir sözümüz ola· 
maz. 

Yalnız, her güzel şeyin sağlığa 
zararsız olacağını sanmak yanlış o
lur. Fodra, frenklerin pirinç tozu 
demelerinden anlaşılacağı üzere, ilk 
zamanlarda pirinci döverek yapılır
mış, fakat şimdiki podralarm pirinci 
ancak frenkçedeki adında kalmıştır. 
Pirincin tozu istenildiği gibi ince o
lamadığından onun yerine, çok za -
man oluyor, buğday kolasından pod
ralar yapılırdı. Onlar da kaba görün
düğü için şimdikiler talk tozu ile 
kireç kar.bonatından ve manyezi kar
bonatından yapılır. Bazılarına, pek 
in<:e toz olduğu için, çinko istearatı, 
çinko oksidi gibi şeyler karıştırılır, 
demek ki, hepsi maden tozlarıdır. 
Bunların da derinin kendi güzelliği
ni nekadar bozduklarını bayanlar 
podra süründükleri vakit kendileri 
de bilirler. 

Podralara katılan kokulara gelin
ce, bunları erkekler ''kadın kokusu,, 
diye severlerse de, ne olduklarını 
söylemek pek güçtür. Her halde hep
sinin imkan olduğu kadar ucuz ol
ması şarttır. Zaten her fabrikacı yal
nız kendi sattığı podralara mahsus 
bir koku bulmak için türlü türlü ko
kuları bir araya getirir. Meseli Ra-
gcı\ l"'\lrcu:n Ol:J"" "\.ıl. a&r M.1ıu&w .. 1.aı1.1 .. -.u 

dan sayılan podranın içinde on yedi 
türlü madde vardır. 

Sonra da podraya bir renk ver
mek lazımdır. Çünkü bayağı beyaz 
podra her bayanı güzelJeştiremiyece
ği gibi1 podramn renk modası bir yıl
dan öteki yıla deği§ir. Pembe iken 
eflatun rengi olur, bakır rengine ça
lan sarı podralar da bir vakit ne ka
dar moda olmuştu! Podranrn renkle
ri hemen daima madenlerden yahut 
topraklardan yapılır. 

Dudak boyalarının esası da kakao 
yağından, domuz yağından, zeytin
yağmdan olur. Biraz katılık vermek 
için balmumu yahut balina yağı ka
rıştırırlar. Bazılarında vazelin yahut 
parafin vardır. 1nsanın burnu bu 
maddelerin hiç birine dayanamazsa 
da, bayanların dudakları onlarla pek 
güzel ülfet ederler. lçlerine karıştı
rılan boyalar da, hiç boyasız taze bir 
kızın dudaklarını hatırlatan pembe
sinden başlıyarak, şiddetli bir aşk a
rayan siyahımtrak kırmızısına varın
caya kadar hepsi maden renklerin
den yapılır. 
den yap~h~. Bu sözleri dudak boyala
rını. ç~kıştırmek için söylemiyorum. 
Çekıştırsem de ne faydası olur? Bu 
zamanda büyük babalarının Bayan 
torunları ellerini öptükleri vakit el • 
lerinin üzerinde onların dudakİarın
dan kırmızı bir nişane kalmasına alı§ 
sınlar ... 

Lokman Hekım 

OPERATÖR 
DOKTOR rtlMET 

Ankara caddesi Zorlu apart· 
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 ha'3talarını 

~evi$ /!V= . af ti 

v le1'Meier 
Koca det;il, baba! tı, o doktorun sıhhatini sordu 

B~zı fa tal evlenmeler vardır. ve: "Hergünkü gibi bir dostu: 
Farkında olmryarak, nasıl oldu- nuz sordu, selam söyledi de~ı· 
ğunu bilrniyerek, insanın kendi niz" diyerek çekildi, gitti. aıı
seçiminden, rızasından uzak ev- metçiden öğrendim ki, kocaıt; 
lenmeler.... hergün geliyor, doktoru soruY0 

Bunların sonunda mes'ut ol- ve görünmeden gidiyorınuŞ. 
mak, nişan bilmiyen bir adamın Demek hastalığını ve benim y~· 
rastgele savurduğu kurşunun lan söylediğimi biliyor. O ha· 
hedefe varması gibidir. Hepsi de neden saklıyordu?. . 
bedbaht olur, arada bir mes'ut İkinci bir hadise: Doktor i}'l" 
olan da vardır. leşince Yalovaya gitmeğe lU " 

İşte böyle nasıl olduğunu bil- zum gördü. Kocam hiç m~~~ 
meden evlenen bir kadın - Kı- beti yokken bir akşam yemeg~~ 
zıltoprakta Leyla - yazryor: de: "Şu Yalovayı gidip got" 

"Babam Abdülhamid'in kiler- sek!" dedi ve ertesi gün biz de 
cisi idi. Annemin çer:kez bir ha- Yalovaya gidip yerleştik. Orada 
layık olduğunu hatırlıyorum. kendisi beni ikide bir serbest bl~ 

raıkıyordu. Ben bu iki hadiseJ' 
hatırladıkça ne mana verecegı• 

-
Çocukluğum köşklerde ve sa • 
raylarda geçti. Dadılar, müreb
biyeler elinde büyüdüm; beni o
kuttular ve dil öğrettiler. Ya -
hancı erkekleri ancak araıbada 
giderken karşıdan ve bir de se
nede bir iki, donanmalarda hah· 
çemizde uzaktan görüyordum. 
On dört, on beş yaşına gelince 
babam oeni bir miralaya verdi. 
Bu adanı kırk beş yaşında var
dı. O gün, bugün onun bir tek 
karısıyım. Evlendiğimiz gün -
denberi bu adamdan derin bir 
aşk görmediğim gibi fena mua
mele de görmedim. Beni arada 
bir odasına alarak bir kızı, bir 
arkadaşı gibı sevdi. Hala da öy 
le sevdiğini anlryorum. Bu o ka
dar garip bir his ki, tarif ede • 
mem. Seviyor mu? Çılgıncası • 
na .. Fakat bir baba sevgisi. Çün
kü benden beklediği yalnız eve 
vaktinde gitmem, onu bırakma
mamaır. ljenı oa. a cıxcıtıer· 

den kıskanmadığı.;.r bin defa 
tecrübe ettim. Bundan anlıyo • 
rum ki beni bir babadan başka 
türlü sewniyor ve hür düşünce· 
li bir baha kadar serbest bırakı
yor. Evlendiğimiz gündcnberi 
beni okutmak için her türlü f e
da karlığı göze alan bu adamca
ğızın müsamahası beni on iki 
senedenberi derin bir ~a bağ
ladı. Ön iki senedir hiçbir men· 
faat beklemeksizin, hicbir üıni
de kapılmaksızın ibr J doktoru 
seviyorum. Karısı ölmüş olan bu 
doktor da beni ayni suretle se
viyor. Onunla arada bir hasta· 
lanarak evimde ve sık sık mua
yenehanesine giderek konu2u • 
yordum. Senelerce ben de, o da 
bu sevgiyi sakladık. Birkaç se
nedenberi itiraf etmiş bulunu
yoruz. Fakat beni kırmamak, üz
memek için canını veren ihtiyar 
kocamdan bu elimde olmıyan 
aşkı gizlemeğe çalıştım, muvaf
fak ta oldum. Ancak geçenlerde 
garip bir hadise oldu. Doktor 
hastalandı; doktorun hastalığı
nı kocamdan saklıyarak sık sık 
ziyaretine gitmeğe başladım. 
Bir böbrek ağrısı tutturduğum 
için bu ziyaretleri tedavi gibi 
gösteriyordum. Ancak bir gün 
tam kapıdan çıkacağım sırada 
kocamın doktorun muayeneha
nesine doğru geldiğini gördüm; 
saklandım. Hizmetçi kapıyı aç-

mi bilmiyorum. Acaba? ... " . 
Leyla'nın tahminlerini bı~ 

tarafa bırakarak biz fikrimi:ıl 
söyliyelim: Bir zamanlar ııasıl" 
sa torunu yerinde bir kızı eş O' 
larak alan bu adamcağız artı1' 
onun hayatını körletmiş olm:ı!> 
iztırabile müsamahanın son had 
dine varmış. Leyla'nın sevgisini 
de, kendisini ihmal etmiyerek 
yaptığı kaçamakları da ma.zUf 
görüyor. Tam manasile kendi • 
sini baba mevkiinde görüyor· 
Kızının küçük kusurlarına göl 
yuman, ruhi ihtiyaçlarını takdi~ 
ederek bu ihtiyaçları gizli gizi! 
tatmin çareleri arıyan şefkati& 
bir baba ... 

• 
Bir mektup ve bir tasavvur 

Bursa Sarı H. imzasile: 
''Üç aydır evliyim. Ne ondan 

evvel, ne de bu üç ay içinde f e
na bir halini işitmediğim refika
ma geçen gün bir mektup geldi. 
ö gün pazar olduğu için evde 

idim, mektubu ben aldım, açtl!I1· 
Bir aşk mektubu çıktı. İstan .. 
buldan geliyor ve refikamla es
kiden macerası olan bir adanı 
onun evlenerek kendisine iha • 
net etmesinden şikayet ediyor"' 
du. Mektubun sonunda da ara
mızdaki geçimsizlikleri işitti .. 
ğinden bahseden bu meçhul zat 
bunun da adaletin bir cilvesi ol
duğunu ilave ediyordu. Hakik~f 
ten son zamanlarda muhteb 
sebepler yüzünden aramızda ba
zı tatsızlıklar çıktığı için mek" 
tubun iç yüzümüzü bilen ve de
dikleri doğru olan bir adam ta
rafından yazıldığına şüpheıt! 
kalmadı. Tabii refikam hepsiııı 
inkar ediyor. Bu halde ayrtlınal< 
için mahkemeye müracaat et • 
sem bu mektup bir vesika ola" 
maz mı?" 

Ölamaz, herkes öyle bir mek" 
tup uydurabilir. Hem bu mek: 
tupta kadının ihanetine ait bıt 
iddia da var mı? Eski aşinalı1'" 
tan, belki bir izdivaç tasaV\111 " 
rundan başka bir iddiası otnı1" 
yan böyle bir mektup baştaıl 
aşağı uydurma, tek ' kan koca." 
mn arasını açmak için tertı9 
edilmiş te olabilir. 

kabul eder. 4932 • -:----------------'! 5757 iTT iHADI Milli 
[ K u ç~u_K _ _ ı L_A_n_L_A_R_,I 

Müderris Doktor Raşit Tahsin 
Tugsavul. Akıl ve Sinir hekimi. 
Bostancıda Tepe mahallesinde 88 
numarah hanesinde pazardan maada 
hasta kabul eder. Telefon: 52 • 232. 

5861 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleris· 

Sigortaları halle İçin müsait ıeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatcula On.yon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde accnta aranmaktadır • 

ı~~~ ·~~~~~~~~T~c~l!cf~o!n~:~4~·~4~88~7!.~~~~~~~57~4~6: 
• :111• 1111• 1111• 1111• B A Y A n •1111• 1111• 1111• 111:! 5764 -YENi NEŞRIY AT • MÜZEYYEN 1 
• PANORAMA Bahçesinde 1 
• 1111• 1111• 1111• 1111• Telefon : 41085 •ıııı•ıııı•ılll•IUlifll 

Siyasal Bilgiler (Mülkiye) - Siyasal 
Bilgiler mccmuasmm 52 inci saym çık
mıştır. Bu sayısında Sosyal, sıyasal, cko
nomsal ve hukuki alanda faydalı cıliUcr 
vardır. 
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BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

-

Doktor'un 
ESRARI 

1 

l 
iCMAL 

INGILlz PARLAMENTO
SUNUN SPEAKERi 

I ÇiND~ BiR .~EHiR TAŞTI 

100 Bin Kişi Oldü 14 Milyon 
Adam Yersiz Vurdsuz Kaldı 

Cephedeki Alman Karakolları 
Kendilerine Doğru Koştuğunu 

Bir Kadının 
Görmüşlerdi 

1ngilterıenin Parlamentoya dı1.ya
~n demokrasi idaresini yakından 
'tıcelediktcn sonra bu konu üzerin
de. Yazı yazan Fransızlardan biri de
llll~ti ki: 

- lngilterede a'emokrasi bir ka
llflrı meselesi değil, bir yaşama tar
ııdır. lngilterede yazılı bir anayasa 
01tıı.adıgı ve Parlamentonun karı§ık 
~SU//cri bile taamule di1yandığz göz 
0tıiirıde tutulacak olurS3, Fransız 
~aıınanının görüşündeki isabet da
lı~ iyi anlaşılır. Bu taamüllerden 
b~ri gelecek seçimde telılikcyc diiş-
t11 • ~ • 1 Cllnden Jngilterenin ilerı ge en 
P01itikacı1an bu aralık telaştadır. 

. lfer parlamentoda olduğu gibi 1 n
lılter(\'jc de meclis başJ;;:ını, seçimi 

Nanking, 9 A.A. - Resmi bir rapora göre, :angtse nehrinin 
son taşmasından 100,000 kişi ölmüşt?r. Bu felaket sonuncunda 
evsiz barksız kalanların sayısı 14 mılyondan fazladır. 100,000 
kilometre murabbaından geniş bir alan, sular altında k.almış ve 
birçok şehirler tamamile harap olmuştur. Zarar, 500 mılvon do
lar tahmin edilmektedir. 

Fransanın Ekonomik Kalkınması 
Paris, 9 A.A. - Bakanlar Heyeti, dün, ekonomi işle:i?in ye

niden başlamasını sağlayan yeni bir kararnameler serısı hazır-

lamıştır. · . . · -1 f nk d ~ 
Memleketin her noktasında, şımdıden hır mı yar ra ege-

rinde baymdırlrk işlerine başlan~caktır. . . .. . .. 

-19-
Diğer taraf tan muayyen sa -

lahiyetli beş on casus gönder
mek daha şayanı dikkat görülü
yordu. Fakat bunun da mahzu
ru vardı. O zaman herbirisinin 
yapacakları iş ayrılır, vazifeler 
dağılır, birisinden alınan malU
mata göre hareket etmek için 
öbürkilerden de malUmat bekle
mek zarureti hasıl olurdu. Fran
sanın umumi vaziyetine dair kül 
halinde haber almak imkanı 
kalmazdı. Sonra bir casusun ya
kalanması, diğer sekiz dokuz 
casusun yakalanması demekti. 

5~ u ~ 1ıs,1n~1 • u ıı J ırı ~ -- f . 
CE S TAV EC. PL A 1 

~ıRQvE JEVOU5 

ey iJ tr 1 t! '11 ~ ! 1 ~ ~ 1 tr ~ 1 ı. , l 
A C ( \J ~ E R E C E P T 

Casusların kullandıkları notalı şiire 

~z:arıan parti ara~ından ~1!t.~hap ~-di
b r. Ancak lngilzz taam~lııne ~o~e, 

11 z.at bir defa başkanlıga seçıldık
~en sonra parti adamı değilmiş gibi 

Bundan evvelki kararnamelerın tatbıkı uzerıne, komunler 
ve iller tarafından elde edilen tasarruflar, komün ve mmtaka 
ların menfaati için ·yapılacak işlere t~~is edil_ecekti:. . . 

Hükumet, işsizliğe karşı savaşmak uzere bır denız komıtesı 

!ki sistem de uzun boylu mü
nakaşa edildi. Fakat her halde 
bir karar vermek lazımdı. Işte 
o zaman saçları boz renkli zabit 
Matmazel Doktor'u çağırdı: 

mali göze aldıktan sonra artık 
neden ve kimden korkacağım? 

Nachrichten - Büro bu işin 
her halde asgari bir ay sürece
ğini zannediyordu. Fakat Mat
mazel Doktor üç gün sonra çı
kageldi. 

~ket ederek partilere karşı bita
~41 bir vaziyet alır. Bu bit~raflığa 
Jı~!i~lrk olmak üure de ~eçıı:nlcrdc 
~rbJr parti, başkanın daıresıne ra-

p bir namzet koymaz. Yani başka
~ll rakipsiz olarak seçilmesi de ln
iWteredeki parlam .. ntarizmin taa
llıiilü iktizasındandır. 
1 Sp..."\lkıer yani "konuşan., adı veri
;n fakat hakikatte m'!clisin en nz 
d 0n~şan üyesi olan başkan. eıraf!~-
~kı bu taamül, bu defa lşçı Partrsı-

lıın D · d . . b " avenıry sıeçım aıresıne ır 
lıaır, ~ • ~ . z:et koymaga karar vermesı uze-
~~ııe teh~ilreyc düşmüştür. Kon.sörv_a: 
~ r .Partısinc mensup olan şımdıkı 

Ptlaker, Mr. Fitzroy, gazetelere 
l'al<ftğı bir mektupta l§çi Partisini 
:~lci an'aneye riayet ctmeğe davet e-

'Yor ve riayet edilmeyip de bir 
l'l.tllızet gösterilmekte bu mücadele
~e girişjlmckf.e ısrar edildiği takdir 
Jr. e kendisinin yalnız namzetliğini 
d 0Ymakla iktifa ı•derek hiçbir müca-
e/eye girişmiyeocğini bildiriyor. 
lıu mektup lngiliz matbııatını ve 

".0litikacılarını harekete gctirmiş-
tır G 1 . . d k .. . • azı:te/er ngılız emo rasıs1-

'J1n. bu taamülünc riayet edilmesini 
ı_'i-ÇJ Partisinden talep ediyorlar. 
~Yd George da Başbalcan ve Kon

~orv.aıör Partisi lideri Baldwin'e 
~azdığı bir mektupta bu an'anenin 
-0~~'lmas1 için varrlırn :vaadedivqr. 
·." .tKG n ou ~ktuba :Joırşı verdı-
~1 cevap dikkafe deger. Baldwin di
l' 0r. ki, Spealrerin bu bitaraf vazi
~e__tıni korumak için iki tedbir düşü-
llhnüştür: 

01 
1 - Yalnız Spcaker'lere mahsus 

... l11ak iizcre bir sefim dairesi ayni-
• ""

1as1. 
~ 2 - Spcakerin seçilmiş saylav ol
:ru•Yıp da meclisin m::ıa§lı bir memu-

olması. 
:'lıırfaldwin, bu iki tedbirin de mah
bıı Brı olduğunu yazdıktan sonra 
'li'lt defa vaziyeti kurtarmak için 
"e zroy•un seçim d.-iresi olan Da
~ lltryyıe sıra ile Parlamentonun ö
ıe'f:.Iı ~hsiyetlerinin gidip Speaker 
-e/11e .söy1evler vermelerini tavsiye 
:ıa;:or. Başbakanın bu tavsiyesi her 
ıı.,1 ft:a iyi bir kabul görmÜ§tÜr. O 
si

111
'j eğer işçi Partisi gelecek se

lııa e Daventry için bir namzet koy
<le lta ısrar edecek olursa, lngiliz 
h;r11101crasisinin bu tı!amülü, güzel 
tır dernokNSi jesti ·ile :kurtarılacak
~ - **~ 

1nönü Pazartesi 
Ankarada 
)ıll [Baş tarafı 1 incide] 
-1rı 11clan sonra Bakanlar Kurulu, 
calrt.lc.arada devamlı toplantılar yapa
lı" ır. Bu toplantılarda lsmet lnö
"e' Şark seyahatinde gördüklerini 
"er ~lkı'! ihtiyaçlarının neden iba
~l 0 

<f ııgu hakkımi'a yaptığı incele· 
laıaerın neticesini arkatföşlarına an
len c;'k ~e alınması lüzumlu görü
lt.ereledbırler ctrafrnda uzun müza
lir er okıcak, kararlar verilecek-

• 

Eski Filnans Bakam 
ı Art· mahkOm oldu 
'injına, .9 (Ozel)-Venizelos kabine 
lıar~ ~!nana bakanı Marisin divanı 
tia ij e ı muhakemesi bitmiş ve Ma
ltiırn ç ~ene iıç ay hapis cezasına malı 
~ti 0 nıuştur. Bundan başka hükCı
<lııgun hu~lunun serveti üzerine koy 
C ac:ı~ de tasdik edilmiştir. 
~ldarıs çabuk dönecek 

.4.tın,. 9 ö 
<laris -. ( zel) - Basbakan Çal-
ıtrıtc \~P}ıcalardaki tedavisini daha 
de A. ıtırerck bu ayın yirmi beşin
~Clcttıd~aya dönecegi haber veril-

e ır. 

.\~ıra ve Atina grevi 
)a.p!!ına, 9. (Özel) - Kandiyede grev 
tet Ctnıiıçı}e;in iateklerine müzahe
tı.ırnla ek ıçın Pire ve Atina işçi ku 
<lort rının gelecek sah günü yirmi 
\ırnı saatlik grev yapmağı kararlaş-

11 oldukları soylenmektedir. 

vücude getirecektir. . . .. . . . 
Kararnameler sahtekarlık ve emnıyetı suııstımalın şıddetle 

önüne geçmek, ~osyete yö:ıeti~ kurulu üyelerini~ mesuliyetle
rini arttırmak ve simsarhga duzen vermek suretıle tasarrufu 
korumaktadır. Perakende fiyatları indirmeğe matuf üç önemli 
kararname vardır. 

Ekonomi işlerinin yeniden başlamasına engel olan formali
teleri sadeleştirmek için tedbirler düşünülmüştür. 

1508in Yapı İşçisinin Grevi 
Nevyork, 9 A.A. - Hükumet işlerinde çalıştırılan yapı işçi

leri sendikası grev ilan etmiştir. Greve iştirak eden işçi sayısı 
150,000 dir. Nevyork'un yeni bayındırlrk direktörü olan, milli 
kalkınma yönetiminin eski direktörü Hughes johnson, greve 
mani olmak üzere son derece çalışmıştır. Hughes Johnson, iş
çilerin, profesyonel rnahrekler tarafından aldatıldığını ve hü • 
kiimetin verdiği gündeliklerin özel işlerde verilen bugünkü gün
deliklerden yüksek bulunduğunu söylemiştir. 

İş federasyonu başkam Villiam Guen, Boston, Şikago, Fila
delfi, Kansas Siti, Klevland, San Fransisko ve Seattle'de de 
ayni cinsten grevler çıkması tehlikesi olduğunu söylemiştir. 

Almanyada Et 
Hanovra, 9 A.A. - Et kıtlığı, hükumeti son derece oyala -

maktadır. Nasyonal-Sosyalist köylü federasyonu, köylüleri ka
saolrk bütün havvanları ve hatta kP~ilPhit,,.,..e-t· büyük hayvan -
lari esmeye <:Iavet etmektedir. Her mıntaka için lüzumu ka -
dar hayvan kesilecektir. 

TULON'DA KANLI GREVLER 

işçilerle Polisler Arasında 
Sokak Muharebeleri Oldu 

Grevciler evleri yağma ettiler, çarpışmada 
2 k i ş i ö 1 d ü , 50 k i ş i d e y a r a 1 a n d ı 

Toulon, 9. A.A. - .D~n akşama 1 50 kişi kadar yaralanmıştır. 
dogru yeniden ön~~lı }>~r ka~g~şa- Saat 22 ye doğru kargaşalık en 
lık olmuştur. 1şlerını bıtıren ışçıler had devresini bulmuştu. Hükumet 
sükunetle tersaneden çı~ınışlardır. kuvvetleri göstericilere kat"§ı sal -
Az sonra, şehrin merkezıne .. Y~kın d!rışlar yapıyordu. Sokaklarda ba
meydanlarda halk grupları ~~r~ - rıkatlar yükselmiş ve evler yağma 
meğe başlamış, ve bunları pusk~rt- edilmegc ba lanmıştır. 
mcge çalışan hükumet kuvvetlerıne ''Pe . . . 
taş ve iskemleler atılmıştır. Muvak- si .. tıt Y?r .. gazetesı ıdareharıe • 
katen dağıtılan göstericiler, yan so· .' g?st.erıcıler tarafından harap c -
k kl d .d 1 d dılmıştır. a ar a yenı en toplanıyor ar ı. w 

Saat 20 ye doğru durumda bir sü - Saat 2~ .te ça~ırılan süel kuvvet -
kfın görünmekte idi. ler asayışı temıne tUuvaffak olmuş-

Gecele;in gösteriler daha büyük lardır. 
bir şiddetle tekrar başlamıştır. Her Bu sabah Toulonda mutat sükiı • 
iki taraf ateş açmış, 2 kişi ölmüş, net yerine gelmişti. 

Nasyonal sosyalist kon
gresine gidecek gazeteciler 

Bcrlin, 9 A.A. - Alman istihba
rat ajansı bildiriyor: 

225 Kuruş 
Gündelik 

Ey!Ulün 10 undan 16 sına kadar 1 [Baş tarafı ı incidel 
Nürembcrg'dc toplanacak olan Nas- B h 1 b. · 
yona] - Sosyalist partisi kongresin- u .. 3 •. ız;.m aleyhimize olmuş -
de bu yıl hazır bulunmak istiyen ve tur. Çunk.u, ımana gelen vapurlar-

dan vasatı olarak 5 - 30 to a asın-Almanyada oturmıyan yabancı gaze n r 
teler mümessillc:rinin (muharrir na da mal çıkarılı.r. 30 ton mal bulun
şir, direktör, yahut mümessill~ri) d~ğu kabul edılse, 8 kişilik bir iş
kongreye iştirak, ikamet ve saire l ~k çı postası bos:ıltma çalışması karşı-
kmdaki dileklerini mümkün ol- lıgı ola~ak ~ ~ıra alacak demektir. 6 
duğu kadar çabuk ve en geç lira sekız kışı ara_sın.d~ taksime u~-
20 a ~ tosa kadar ''Berlin W s ratıldıgı z~an hıçbırıne kafi bır 

. gus . ' yevmıye dusmıyeceği meydandadır 
Vılhelmstrasse 69 adresıle Nasyo- . . · ·• y ı durumun bı k ·· ı· · k t nal Sosyalist partisi yabancı basın . . en. . . . r :ç gun u ta -

f. · b·la· 1 . h"" . bıkı, ıçımızden bırçogunu müşkül 
o ısıne ı ırme erı ve ayrıca uvı- . tte bırakmıc:t Y .. k d k 
yet varakalarına yapıştırılmak üze- vl azıyde 

20 30 t"'a ır .. ~ sb~n 1 
• 

·k· f ğ f ·· d 1 • • arın an - nesının ır ton re ı ı oto ra gon erme erı rıca o- düc:ünülürse b h 
1 tuttugu -s , sa a tan geç 
unur. vakitlere kadar çalışacak bir amele 

Hanyadaki komünist işçiler 40 kuruştan fazla para alamıyacağı 
anlaşılmış olur. Kaldı ki, işçi ücret
lerinin eskiden olduğu gibi acente
ler tarafından ameleye doğrudan 
doğruya ödenmesi hiçbir zararlı va
ziyet doğurmamış. bilakis daima a
melenin menfaatine olmuştur. Li
man Genel Direktörlüğü, biraz faz
la menfaat temin etmek maksadile 
hareket ediyorsa, biz acentelerden 
eski şekilde alacağımız yevmiyenin 
muayyen bir miktarını idareye hı -
rakmağa hazırız. Yeter ki, bu sıkın
tılı vaziyetten bir an evvel kurtula-

Atina, 9 (Özel) - Dün komünist 
işçiler tarafından Hayada gürültülü 
hadiseler çıkarıldığı bildirilmekte
dir. 

Komünist işçiler Kandiye işçile
rinin isteklerine müzaheret etmek 
için bu şekilde hareket etmişlerdir. 

lç Bakanı, bunların gösteri yap
mak istediklerini, fakat hükumetçe 
bunun önünün alındığını bildirmiş
tir. Gazetelerde çıkan yazıların çok 
rnübaliigalı olduğunu söylemiştir. 

- Vaziyet gayet tehlikeli, 
dedi. Si,;den gayet mühim bir 
yardım bekliyoruz. 

Matmazel Doktor filhakika 
artrk korkmuyor. Belki, bilakis 
cesaret vadeden yiğitçe bir 
rol oynuyordu. Kalktı; • mira
layın elini sıktı ve ayrıldı. 

Bu gelişi gayet garipti: 
Cephedeki Alman ileri kara

kolları, uzaktan bir kadının bü
tün kuvvetile alabildiğine, ken
dilerine doğru koştuğunu gör • 
müşlerdi. Bu kadın kimdi? Bir 
Fransız casusu olması, mahsus 
böyle hareket etmesi muhte
meldi! Fakat ne de olsa gelen 
bir kadındı. Tek başına koşu
yordu. İlerlediler ve kadını ala
rak siperlerine getirdiler. 

- Emredin miralayım ! 
- Derhal cepheye hareket 

edebilir misiniz? 
- Emredersiniz miralayım .. 
- Artık korkmuyor musu-

nuz?. 
- Hayır miralayım ... 
Matmazel Doktor'un ınavj 

gözleri acayip bir ışıkla parlı
yordu. Kızıl dudaklarmın kesti
ği beyaz, bembeyaz dişlerini 
göstererek güldü. 

Saçları boz renkli, kısa boylu 
zabit tekrarladı: 

- Artık korkmuyor musu
nuz?. 

- Hzı.yır miralayım .. Arttk 
korkum kalmadı ... 

- Öyle ise derhal cepheye 
hareket edeceksiniz. Cephede 
çarpışan askrlerin önüne geçe
ceksiniz. Daha ileri gideceksi -
niz. Fransız siperlerini ge~ecek
siniz. Oradaki Fransız kuvvet
leri hakkında malfımat alacak
sınız ve bize bildireceksiniz! 

Saçları boz renkli zabit bir 
masanın başına geçti. Orada 
pafta pafta yayılmış büyük bir 
harita vardı. Bu haritanın üze
rinde iğneye yapıştırılmış kü • 
çük bayraklar dikilmişti. Fran
sız bayrakları, Fransa'nın elin
de bulunan yerleri, Fransız 
mevzilerini gösteriyor, Alman 
bayrakları ise Alman hududunu 
çiziyordu. Bütün cephenin bir 
minyatürünü burada görmek 
kabildi. 

Saçları boz renkli zabit Mat
mazel Doktor'a cephe vaziyeti 
hakkında uzun maliimat verdi. 
Fransa'ya hangi noktalardan 
geçebileceğini gösterdi. Bu ha
zırlık dersi uzun sürmedi. Bir 
saat zarfında Matmazel Doktor 
vaziyeti adamakıllı kavramıştı. 

- Peki, dedi. Derhal hareket 
ediyorum. Yalnız eve gidip el
biselerimi değiştireyim. İcap et
tiği şekilde hazırlanmam lfızım. 
Öndan sonra tamamen emrini
ze amadeyim. 

Ben bana verdiğiniz va -
zifede muvaffak olacağımı zan
nediyorum. Bundan sonrası ise 
Alman ordusuna aittir. 

Zabit cevap verdi: 
- Korkmayın. Korku, öyle 

bir şeydir ki, alacağınız ilacı bi
le size unutturur. Daima cesur 
olun. Şayet yakalanırsanız dai-
ma masum olduğunuzu iddia 
edin. 

Matmazel Doktor acı bir gü
lüşle zabitin sözünü kesti: 

- Birinci defa gitmiyorum 
ki ... Hem zaten işin ne netice
ye varacağını şimdiden kestiri
yorum. Ya dönüp Almanya'ya 
gelebileceğim. Yahut ki, yaka· 
lanıp kurşuna dizileceğim. Her 
iki ihtimali de olduğu gibi ka
bul ediyorum. Korku hazırlıksız 
olarak emri vakilerle karşılaşan 
insanlar içindir. Ben her ihti · 

lım.,, 
Amelenin istekleri henüz Liman 

Direktörlüğünce tetkik edilmekte -
dir. İşin bu şekilde halledilmesi, bir 
kısım amelenin islerinden çıkarıl -
masına da meydan vermiyeceği için 
iyi bir hal çaresi sayılmaktadır, _ 

Bir saat sonra cephenin yolu
nu tutmuştu. 

Son moda 

Nereye gitti? Ne yaptı? 
Bunlar öyle suallerdir ki, ce

vabını bulmak çok müşküldür. 
Yalnız Fransız cephesini yar -
mağa muvaffak olduğu ve düş
man safları arasından sıyrıla
rak içeri girdiği malilmdu. [Arkası var] 

Habeş Sınırlarında T ahşidat 
[B&..;l tarafı 1 incide] 

yetinde Eritre ve Somali .cephele • 
rinde 110 bin Habeş askerı toplan • 
mış bulunuyordu ki, bunların sek -
ıen bini Eritreye karşıdır • 

26 temmuzda imparator her iki 
cephede de bütiin toplantıların ve 
hazırlıkların en ıon 12 eylUle ka -
dar bitmiş olmasını emretmiştir. 

Uç dev et konferansı aym 
15 inde toplanacak 

Londra, 9 A.A. - Eden ile Dış 
işleri bakanlığı daimi .ekreteri Sir 
Robert Van Sittart, ayın 15 inde 
başlayacak olan İngiliz - Fransız -
İtalyan konuşmalarında hazır bu
lunmak üzere salı günü Parise gide
ceklerdir. 
Yunanistanın Pariı elçisi Politis, 

Ualual hadisesi ile uğraşacak olan 
uzlaşma komisyonunun beşinci ha -
kemliğini kabul etmiştir. 

Uluslar Sosyetesi konseyi, eylül 
başlangıc:.ındaki toplantısında, o va
kite kadar uzlaşma komisyonunda 
görülen işlerle Paristeki üç devlet 
konuşmaları hakkınd~ yazılmış olan 
raporları gözden geçırecektir. 

Habeş Maslahatgllzarınan 
söyledikleri 

Şehrimizde bulunmakta olan Ha
beşiatanın Ankara maslahatgüzarı 
Berha.s Markoı birkaç gün latan • 
bulda dinlendikten sonra Ankaraya 
dönecektir. 
Maslahatgüzarın birkaç gün için 

Yalovaya gitmesi de ihtimal dahi -
!indedir. 

Dün Berhas Markos, Park Otelde 
bizi kabul ederek Uluslar kurumu
nun ltalya - Hab~§ meselesi hakkın
da verdiği karar etrafında sorduğu
muz suallere cevaben şu beyanatta 
bulunmuştur: 

_ Uluslar kurumu konseyinin ka 
rarından henüz resmen haberdar de
ğiliz. Bu kararı yalnız gazetelerde 
okudum ve hiikumetimizin bu hu
sustaki noktai nazarmdan henüz ha
berdar olmadığım için şahsi kanaa
tim hakkında bir şey aöyliyemem. 

- Uluslar kurumu konseyi be -
şinci bir hakem seçilmesine karar 
verdi ve bu hakemin de Yunan mu
rahhası Politis olacağı söyleniyor. 
Habeşistan Politis'in seçilmesini na
sı }karşılıyor ? 

- Politise itimadımız vardır. E
sasen kendisini tanıyoruz.dürüst bir 
zattır. Bu itibarla beşinci hakem o
larak seçilmesini memnuniyetle kar 
şılarız. 

- .H.abeşistan harbin önUne geç
mek ıçın İtalyaya bazı ekonomik 
imtiyazlar verebilir mi? 

- Habeşistanın istiklaline ve 
milli bütünlüğüne halel vermiyecek 
ekonomik imtiyazlar verebiliriz. 
Netekim Fransızlara da bu kabil im 
tiyazlar verilmiştir. Fakat istildili
mize halel verecek imtiyazları hiç
bir zaman kabul edemeyis. 

- Habetistan Japonyaya son za
manlarda bazı ekonomik imtiyazlar 
verdi mi? 

- Hayır, Japonyayı hiçbir imti
yaz verilmemiştir. Bu haberler hep
si düşmanlarımız tarafından uydu
rulmuştur. Bundan maksat Avrupa-

lıları renkli insanlar aleyhine ayak· 
landırmaktır. Yani Avrupalılara 
renkli insanlar biribirlerine yardım 
için birleşiyorlar, biz de bi~eşelim 
aözünü dedirtmek içindir. 

- İhtilaf nihayet savaşı doğura
cak mıdır? 

- Size \r~ı'i bir şey söyliyemem. 
Biz meselenin barış ile halledilme
sini isteriz. Fakat İtalyanın elin u
vaşa hazırlandığını görllyoruz. Ha• 
beşistan da her ihtimale karıı ha
zırlanmak mecburiyetindedir. 

Bir savaş oluna, bu, her halde bi· 
zim için tedafii bir savaş olacaktır. 
Habeşistan hiçbir zaman tecavüz et
mek niyetinde değildir. İtalya, bize 
taarruz etmediği takdirde tarafımız 
dan da hiçbir hareket görülmiye • 
cektir. 

- İngiltere - Habeşistan müna • 
sebatı nasıldır? 

- İngiltere • Habeşistan münı
sebatı daima dostanedir. İngiliz • 
Habeş hududunda İtalya ile ihtila
fa sebep olan Ualual hudut hadise· 
sinden daha vahiı\I hadiseler olmuş
tur. Fakat bunlann hepsi her iki ta
rafın memnuniyetini celbcdecek bir 
şekilde halledilmittir. 

Ualual meselesine gelince, İtalya 
tecavüzün bizim tarafımızdan vaki 
olduğunu iddia ediyor. Halbuki ha
disenin bizim hududumuzdan 140 
kilometre içerde ve toprağımız da
hilinde viki olmuştur. Hadisenin 
bu ıekilde vaki olduğu tebarüz et
tirilecek olursa bu meselede Habc .. 
şiıtanın haklı olduğu anlaşılır. 

Veliahtan isyan ettiQI 
haberi yalan 

Adisababa, 9 A.A. - Veliaht 
Prens Asfau • Vossen'nin Deaaie'de 
isyan ettiği hakkındaki haberleri, 
hükfunet kesin olarak yalanlamıştır. 

Sözde isyanı bastırmak üzere u
çakla hareket ettiği iddia edilen, Sil 
Bakanı Ras 'Mulu Geta, Adiaababa· 
dan ayrılmış değildir. 

ita.ya Bayandırhk Baka· 
nanın ölUmU 

Roma, 9 A.A. - Dün, kayboldu • 
ğu bildirilen İtalyan uçağı, Kahi • 
reye yakın bir yerde yere düşmüş
tür. 4 kişiden ibaret mürettebatı ile 
3 yolcusu ölınüıtür. İtalyan Bayın
dırlık Bakanı Luigi Razza da ölen 
yolcular arasındadır. 

Uçak, binbatı Raffaele Boetani'· 
nin güdemi (idaresi) altında hwu• 
nuyordu. 

.Kazada· ölenler 
Roma, 9 A.A. - Kahire yakının

da ltalyan Bakan;nın hayatına mal 
olan uçak kazasında altı kişi daha 
ölmüştür. Bunlar arasında ünlü İ
talyan keşşaflarıtrdan Baron Fran• 
şetti de vardır. 

Eden Sah gUnU Parlse 
gel yor 

Londra, 9 A.A. - Eden Pıriı"' 
Salı· günü gelecek ve perşembc- gü
nü açılacak olan Uçler konferansı
nın İtalyan ve Fransız milmessı lle
ri ile ~arşamba glinünden itibartn 
temasa girecektir. 
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h 
vyet Hava Kuşu Müte
ssıs rı izmire gittiler 

İzmir, 9 A.A. - İzmirde açılacak olan Tüıık kuşu şubesinin 
tesis edeceği uçuş alanı mütehassısları Sovyet tayyarecilerin -
den Anohim Yoldaş ile diğer iki arkadaşı dün akşam Afyon 
treniyle şehrimize gelmişler ve istasyonda tayyare kurumu di
rektörü ve diğer bazı zevat tarafından karşılanmışlardır. Misa
firlerimiz burada alan için müsait bir yer anyacaklar ve bir haf
ta kadar kalacaklardır. Türk kuşu şubesi tesis edildikten ve 
uçuş alam da tamamen hazırlandıktan sonra lzınir gençlerine 
motörsüz tayyare ile uçuş öğretilmesi temin edilmiş olacaktır. 

o a larda Akan Sular Kesildi 
Görele, (Özel aytanmız bildiriyor) - Yeni şaııbay çahşma

ğa başlamıştır. Görele • Kürtün yolu üzerindeki bazı menfez ' 
ve çöküntüler tamir edilmiş, sokaklarda görülen su akıntıları 
önlenmiştir. 

Genel hela ile yemiş sergilerinin bulunduğu yerlerin değiş
tirilmesi ve parkın tamamlanması için verilen takrirler onay
lanmış işebaşlanmıştır. 

apazarında Kuduz Arttı! 
Adapazarı, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Son günlerde şeh

rimizde kuduz vak'alan çoğalmağa başlamıştır. Uç gün içinde 
beşi çocuk olmak üzere ısırılanların sayısı dokuza varmıştır. 
Kuduz köpekler öldürülmüş, ısırılanlar tedavi için lstanbula 
gönderilmişlerdir. 

Şarbaylrk köpeklerin öldürülmesi için gerekli tedbirler al
mıştır. 

Gemlikte Orman Yangını 
Gemlik, (Özel aytarrmız bildiriyor) - Gemlik civarında bin 

orman yangını olmuş, ateş sırttaki t-irtakım zeytinlikleri sar
mıştır. Ateş fazla genişlemeden söndürülmüştür. 

Konyada Bir Tifüs 
Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Konyanın Mescit ma

hallesinde bir tifüs vak'ası görülmüştür. Hasta derhal Yurt 
Hastanesine kaldırılmış, sağlık direktörlüğü, bütün mahallede 
sıhhi bir araştırma yapmıştır. Hastalığın sirayetine karşı ge
rekli tedbirler alınmıştır. 

Ceyhanda Bir Soygun 
Ceyhan, (Özel aytarımız bildiriyor) - Burada iki soygun

culuk vak'ası olmuştur: 
~azar meydanında manifaturacı Yahyanın dükkanı üç gece 

evvel soyulmuş, birçok eşya aşırılmıştır. Yapılan tahkikat, hır
sızların geceleyin dükkan duvarını delerek içeri girdiklerini, işle 
rini bitirdikten sonra, deliği sıvayarak savuştuklarmı göster
miştir. 

Bundan başka, bir tecimenin evinde bulunan kasası soyul
muş, 4500 lirası aşırılmıştır. Hırsızların, tecimenin tarasada 
uyumasından istifade ettikleri, cepten aldıkları anahtarla ka
sayı açtıkları anlaşılmıştır. Zabıta, tahkikata devam etmek
tedir. 

Memleketten görünü~ler: 
Bu fotoğraf Konyanrn güzel bir kazası olan Karamanın 

umumi manzarasmı durguluyor. 

• Ankara, (Tan) - Zira-at Ba
kanlığı · ayvan sağlığı Küçük Sıhhi
ye Memurları Mektebinden bu yıl çı~ 
kan 29 memur, yeni vazifelere atan
mışlardır. Yukarıki resim, yeni me· 
zunları muallimleri ile bir arada P'ÖS· 
teri yor. -

Yalovada 
Yeni ~eşme 

Yalova, (Ozel aytarımız bildiri -
yor) - Yalovanın Akköyünde hal -
kın yardanile yapılan Yeniçeşme. tö
renle açılmıştır. Törende ilçebay Şe
fik te bulunmuştur.Çeşmenin ilk bar
dak suyu Hava Kurumu menfaati na 
mma müzayedeye konulmuş, 13 lira 
80 kuruşa satılmıştır. 

Aydında ka~ 
Talebe okudu ? 
Aydın, (Ozel aytanmız bildiriyor) 

llimizde 109 ilk okula vardır. Bunla
ra bu ders yılı içinde 3.645 kız, 7.644 
erkek olmak üzere 11.289 öğrenici 
devam etmiştir. Son sınıfta 154 kız, 
456 erkek talebe okumuştur. 3 sınıf
lı köy mekteplerinden 77 kız, 289 er
kek, tam devreli şar ve köy mektep
lerinden de 104 kız, 282 erkek öğre
nici şehadetname almıştır. 

Bir jandarmaya teşekkür 
Çanakkale, (Özel aytarımız bildi

riyor) - Biga kaymakamı, Biga yan
gınında büyük çalışması ve yararlığı 
E.örülcn Jandanna Zcvncle-~t:ı:ılc -
dirname vcrmi . kaza namına kendi-
sine teşekkür etmiştir. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Konya, (Tan) - İlbay Muavini 
Sezai izinli olamk Ankaraya gitmiş
tir. 

• Ceyhan, (Tan) - Bir un fabri
kasında çıkarılan unların ycnilemiye
cek kadar bozuk olduğu görülmüş, 
255 torba un ırmağa dökülerek imha 1 

edilmiştir. 

• Gemlik, (Tan - Münür Nuret
tin ve arkadaştan Tanburi Refikle 
Kanuni Artaki buraya gelmişler, 
u~ak şubesi menfaatine bir konser 
vermişlerdir. Konser çok rağbet gör
müş, Kuruma bir haylı gelir bırak
mıştır. 

• Görele, (Tan) - Polathanc Se
bat takımı ile Görele gençleri arasın
da bir kardeşlik maçı yapılmış, fakat 
oyun hakemin idaresizliği yüzünden 
yanda kalmıştır. Maçın tamamlan -
masr için yeni bir maç yapılacaktır. 

• Karaman, (Tan) - Son ~man
larda Karamanda hararetli bir bayın
dırlık faaliyeti görülmeğe başlamış
tır .. Belediye. yolları genişletmeğe ve 
yemden tıanzim etmeğe başlamıştır. 
Bu arada birçok yollar ağaçlandırıl
mıştır. Yukarıki resim, Karamandaki 
ağaçlandırma faaliyetini gösteriyor. 

Kendisine şimdiye kadar birçok de 
fa maliye müfettişı süsü vererek bazı 
safları dolandıran sabıkalı sarı Ihsan, 
dün Beyoğlunda iş üstünde yakalan
mıştır . 

öğrendiğimize göre, Ihsan, tarla
başı caddesinde 126 numaralı evde o· 
turan Bedrosun evine gitmiş ve mal 
sahibinden şimdiye kadar verilen ver 
gi makbuzlannı istemiş ve Bedrosu 
dolandırmak üzere iken polisler tara 
fmdan yakalanmıştır. 

Sarı İhsan, bugün tahkikat evraki· 
le birlikte adliyeye teslim edilecek -
tir. 

Selam vermem=ş diye ... 
Küçükpazar caddesinde paçaçı han 

da oturan İsmail, dün Hacı Kadın 
caddesinden geçerken eski arkadaşı 
Ahmede rastlamıştır. Dalgın dalgın 
yürüyen lsmail, her nasılsa arkadaşı 
na selam vermemiş ve Ahmet de bu 
vaziyete içerlemiştir. Hiddetli adam, 
İsmailın peşinden koşmuş ve selam 
vermediği için Ahmetli bacağından 
biçaklamıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırılmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

Evindeki bir meyva ağacmı 
kesen adam mahkemeye 

verildi 

Ağaçları koruma kanununun tat
bikine sıkı bir surette devam edilmek 
tedir. Kanuna göre tarım (ziraat)me 
muru izin vermeden özel bahcclerde 
olan meyva ağaçları da kesile"inez. 

Tarabyada Lazarı isminde bir şa· 
hıs kendi bahçesindeki mcyva ağacı
nı keserken görülmüş, karakola gö • 
türülmüş ve zabıt tutularak Lazarı 
mahkemeye verilmiştir. 

HASAN 
Acı bademyağı 
ve yağsız kar 

kremleri 
~illeri kat'iyyen 

izale eder 
Dünyada mevcud 

kremterın en nefisle-
ri, en sıhhiferidir. Na
zik cildli kadınların 
hayat arkadaşıdır. ih
tiyarları gençleştirir 
ve gençleri güzelleş-
tirir. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan 
acı bademyağı ve 
yağsız kar kremleri 
unutmayınız. Kutusu 
50, tüp halinde 20, 1 

Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapış
tırılan ve halkı alda
tan kremlere vesair 

1 

ıtrıyata aldanmayınız 
Hasan markasına 
dikkat ediniz. 

asan deposu: 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu , 

No. 83 ~ara getiriyorum.. ı ötesini yapacak kimse çıkmaz. ı yok. Ben bir işe girmişim. Bu- ı 
Onu sayıyorum.. Ve.. kızması artıyor, sinirli nun sonunu getirmiye mecbu -
İçimde korkusunu taşıyorum! sinirli konuşuyordu: rum. Ya kazanacağım ve kurtu-

Etem lzzet BENiCE 

ten manan bir tavırla ilave etti: 
- Kızım, Hüseyinden kork. 

Önunla baş edemezsin. Ben öl
müşüm .. Diye geziyor. 

Ve .. Mırıldanıyordu: 
- Her şeyleri yapar. 
Fellek fellek seni arıyor .. 
Nerede oturup kalktığını kol-

luyor .. 
Bana kac kere nerede, kimin

le oturduğunu sordu. Bilmediği
me inanmıyor .. 

Y ılanm başına basma~ 
Bekle onu. 
Önu yumuşat .• 
Beni dinle .. 
Dik başlılık etme! 
Yosma, birden köpürdü~ 
- Daha ne yapayım?. 
Aldırmamazlrk etmi>:orum. 

Benim yerimde kim olsa bu - Öna söyledik. Bir büyük lacağım, ya hep birden kaybe • 
kadarını yapmaz. voli çeviriyorum. Bu lafla ol • deceğim, anladın mı? 

Ya hiç görünmesem. maz. Vakit ister, emek ister, Hanife abla: 
Hiç gelmesem.. dayanmak ister, zeka ister, kur- - Anladım, kızım .. 
Örtadan kaybolsam?. nazlrk ister; ister, ister, ıs- Dedi, boynunu büktü. Yosma 
Ha:ıif e abla: ter.. bir komutan duruşile: 

- Ölursun olursun amma, bu Bu kadar güçlükler içine bir - Anladınsa ona da öylece 
lursa da seni sağlam bırakmaz.. de Hüseyin derdini sığdıramam. anlat .. 

Dedi ve .. Yine yavaştan ala- Bu durumu öpsün öpsün de ba- Dedi ve .. İlave etti: 
rak yalvardı: şmm üstüne koysun. Evi var o- - Şimdi ben gidiyorum! 

- Birkaç gece burada kalı- turu yor, yemeği var yiyor, para- Hanife kadın: 
var... sı var harcıyor; kazanmak der- - Hiç yukarıya çıkmadın, 

Önu yatıştıralım! di yok, kaybetmek derdi yok, otunnadm, bir kahve içmedin .. 
Yosma: benim gibi bin bir korkusu yok. Diyerek, önerge etti : 
- İmkanı yok kalamam.. Daha ne istiyor? - Çarçabuk sana bir kahve 
Dedi, ilave etti: Ve .. Son sözünü söyledi: yapayım .. 
- Ben şimdi eskisi gibi ba- - Hanife abla, şimdi sana ü.,;; Yosmanın yüzü kıpkırmızı, 

şı boş değilim. Buraya gelmek, yüz lira daha bırakıyorum. Bu· sesi sinirliliğinin sürerliğinden 
para getirmek, getirdiğim para- nu da tutumlu tutumlu kulla - dalga dalgaydı: 
yı kazanmak için kendimi ne mrsm. Ö adama anlat, bulup ta - İstemem Hanife abla, he -
tehlikelere koyuyorum, onu bir bunamasm. Benim, burada otur· men gidiyorum .. 
ben bilirim. Benim yaptığ·ım öz- marn onun karnını doyurmaz. Dedi ve: 
verenliğin en aşırısıdır. Bunjan Afurt tufurt ctmiye de lü~um - Hoşça kal.. 

üsbe etice er Veriyor 
Edirnekapıda Kemankeş Mustafa 

Paşa camii altındaki araştırmalar 
sürmektedir. Şimdiye kadar, cami
de bulunan fresk ve ince, güzel ve 
kıymetli eserler müzeye nakledil -
miştir. 

Hafriyatta, çizilen pl1in gözönün
dc tutulmaktadır. Dün, mabedin ilk 
duvar temellerinin alt kısımları ka
zılmıştır. Papas mezarlarının daha 
altında meydana çıkarılan bodrum
da daha başka mezarlar aranmakta
dır. 

Dün, kazım yerinde kendisinden 
izahat alan bir muharririmize pro -
fesör Schazmann dem7ştir ki: 
"- Çok aşağıda bir kilise bulduk. 

Bu kilise derindir ve güneş görme
mektedir. Burada mezarlar yoksa da 
duvarlarda çok ince, kıymetli fresk
ler olduğu muhakkaktır. Duvarlar . ' rutubetten bembeyazdır, kalın bir 
güherçele tabakası da freskleri ört
mektedir. 

Freskler üzerinde esaslı tetkikler 
yapabilmek için evvela, bu beyaz 
güherçe le tabakasının temizlenrn.esi 
lazımdır. 

Eski Bizans tarihinin yazdığına 
göre bulunan bu kilise Birinci Kom 
nen devrine ait ve bir erkek tekke
si halindedir. Hatta tarihciler, A
lcxsis Komnen'in mezarını~ da bu -
rada olduğunu kaydetmektedirler. 

Biz, şimdiye kadar, Kemankeş 
Mustafa Paşa camiinde yaptığımız 
bu hafriyatta ancak üç mezar aça
bildik. Bu mezarlarda bulduğumuz 
kemiklerin her parçasının bizçe 
kıymeti çok büyüktür. Her mezarda 
bulduğumuz kemikleri sandıklar i
çinae, numaralarla müzeler idaresi
ne gönderiyoruz. Bulduğumuz bu 
eser ve kemikleri orada inceden in
ceye tetkik edeceğiz, hatta icap e
derse ölçüp .tartarak tam bir iskelet 
y~pmıya çalışacağız. Hiç şüphe yok 
kı, bu iş yorucu ve çok güç bir is
tir .Bilhassa, mezarları biribirirl'e 
karışmış ve toprakla dolu bulmamız 
tetkiklerimizde çok dikkatli olma
mızı zaruri kılmaktadır. 

Bugün (dün) yeraltı mabedinde 
yani alt kilise methalindc (Seofi
los - 829) yazılarile süslü bir taş 
bulduk. Bu taş, bir kitabe şeklinde
dir. Bu taş levha üzerindeki tarihe 
göre, alt kilisenin 829 tarihinde ya
pıldığı tahakkuk etmektedir. Hal
buki bu kilisenin listilnde bulunan 
papaz mezarlarının va.nılıs tarih: 
115u aır.,, 

Profesör Schazmann, güneş gör
miyen kilisenin içinde buldukları 
bir mahzenden de bahsetmiş ve de· 
miştir ki: 
"- Kiliseye methalden girilirse 

bir krıptaya, bir bodruma tesadüf e
dilmektedir. Bu bodrumun niçin ya-

pıldığı hakkında henüz tetkika!a 
başlamadık. Bodrum, çok eskidir, 1: 

şa tarihini bilmiyoruz. Cami oJara 
tebdil edilen üst kilisenin duvar!~· 
rım da yıktırıyoruz. Çünkü, şiındı· 
ye kadar kilisenin Kemankeş M~.s: 
tafa Paşa tarafına doldurulan kilçU~ 
pençerelerinde çok güzel miına~ı 
dekorlara tesadüf ediyoruz. Bu ın1: 
mari dekorların 1150 senesindeki s; 
zans mimari tarzını bize çok güze 
göstermesi itibarile kıymetleri yük· 
sektir. Kilisenin pencereleri ve ba· 
zı köşeleri, burası camie çevrilir: 
ken, yassı kiremitlerle ördürüJınil~ 
ve doldurulmuştur. Binaenaleybı 
pencerelere olduğu kadar duvarla • 
rın kalın bükülüşlerine, kôşelerirıe 
de çok dikkat ediyoruz. Bugün, 0 

devrin Bizans mimari tarzını bize 
çok güzel gösteren iki dekor bul • 
duk. Bunların birisi, iki duvarın 
birleştiği yerde, diğeri de harici du· 
var içindedir. Resimlerini aldırdık· 
tan sonra bunları müzeye gö_.11dere
ceğiz." 

Sultanahmetteki haf riyal 

Profesör Baxter tarafından Sul· 
tanahmette eski Bizans eserlerinin 
çıkarılması için yapılan kazım do· 
layısile bir iki evin temellerinde de 
araştırmalar yapılacağından bu İŞ 
hakkmda dün 11 ve Şarbay Muhit· 
tin Ustündağın Başkanlığında Mil· 
zeler Direktör muavininin de işti· 
rakile bir toplantı yapılmıştır. Duy
duğumuza göre kıymetli eserlerin 
meydana çıkarılması için kazım işi 
genişletilecektir. 

Enstitü şefi geliyor 

Sultanahmetteki hafriyatı idare 
eden Baxter'in mensup olduğu ens· 
titünün şefi yakında şehrimize gele 
cek, hafriyatın aldığı önemli sonuç
ları gözden geçirecektir. Hafriyat 
sahası etrafında bulunan evlerin is· 
timlaki etrafında dün belediyede 
görüşmeler olmuştur. 

Yunan konsoloshanes;nde 
bir ölüm! 

Dün. öğleye doğru, Yunan konso .., 
loshanesinde bir ölüm vakası olmuş• 
tur. Oğrendiğimize göre, Türk teba
asından Gayhanos, adında zengin bir 
rum konsolosbaneye baş vurmuş ve 
•• --•••--- .ı;•-.;•u""n. W&.""4 \ııo 1"4"'Wt'V• \, 
istemiştir. Adamcağızın seyahat için 
gösterdiği sebepler kafi görülmemiş 
ve vaziyet kendisine anlatılmıştır. 
Gayhanos, bu sırada pP-k fazla hid • 
detlenmiş ve birdenbire üzerinC"'i'C • 
nalık gelerek ölmüştür. Olümün se • 
bebi, kalp durmasıdır. 

Satıhk Tarihi Hamam 
Bahçeknpısmda Şekerci Hacı Bekir yanında çıkmaz Yıldızhamamı 

ıokağmda 436 M M. mesahai sathiyesi olan maruf YILDIZ HAMA
MiNIN dörtte üç hissesi aatılıktır. Arzu edenlerin görüşmek üzere 
23125 numaraya telefon etmeleri veya her gün öğleden onra 
İstanbuldn Postane arkasında BASİRET hanında 27 numaraya 
müraeaatlan ilan olunur. 5990 

Diyerek kapıya yürüdü! 
Bu, anahtar 

Doktorlar sık sık geliyorlar· 
dı. 

Yine Rüştü Çapçı geldi. 
Güney, o, Yıldız hastanın ya

nındaydılar. 
Rüştü bakımını bitirdikten 

sonra: 
- Çok iyi geçiyor. Bir ·şey 

kalmadı. Bugün onuncu gün. 
Mükemmel. 

Dedi. Genç kadın kocasının 
hastalığını kendisine üzüntü 
hastalığı edinmiş gibi dolgu dol
gu duran gözlerini hekimin göz
lerinden ayırmıyor, onu önemle 
dinliyor, ağlıyan sesile: 

- Ah .. o iyi olsun doktor .. 
Diyordu. Rüştü Çapçı, şen 

sen: 
~ - Hiçbir şeyi yok. lyi oldu 
bile .. 

Diye ilave ediyordu: 
- Çok hafif geçen bir zatür-

RADIO SALTS 
ile çabucak geçecektir 

Hemen bugünden bir kutu 

alınız ve akşamlan denı

nuna kafi miktarda koya
cağınız Radio Salta ile bir 
ayak banyoıu yapınız. 

Kat'i bir tedavi buluna

cak, ayaklarınız hafifli

yecek, aancı ve şişkinlik· 
ler zail olacaktır. Bütün 

ree. Büyük şans. 
Ve yaratılışındaki şakacılık • 

la: 
İki günde kendisini tophya• 

bilecek. Hiç üzülmeyin .. 
Diyordu. 
Doktor gittikten sonra, Gü .. 

ney evin içinde biraz dolaştı, 
dolaştı, Fazıl'ın yazı odasına 
girdi. Kafasının içinden konu • 
şuyordu: 

- Fazıl iyi oluyor. Hastalığı 
hafif geçiyor. Hekimler meırı· 
nun. Hepsi güzel. Fakat, şu 
adamcağızın nesi var, nesi yok 
bir türlü iyice öğrenemedin1• 
Bayık ki, benden sakladığı da· 
ha birçok şeyleri var! 

Ve bu merakla yazı masası • 
nın başına oturdu, birer birer 
gözleri açmağa, içlerini karış· 
tırmağa başladı. O, hep tapu 
kağıdı, banka çeki, para hesabı 
gibi şeyler arıyordu. Fakat, rna· 
sada hiçbir şey bulamadı. Yal-

[ Arkası var] 
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SAVULUN AZRAiL GELiYOR ! 

Son 
Kazalara 
Bakarak ... 

Kamyon, 
Otobüs, 
Otomobil. •• 

\ :Su u~ nakil vasıtası Ağustosun 
~ tıncı günü de, gene, dünya şampi
tonluğu müsabakasına çıkmış üç ser
l est güreş amatörü gibi birbirleriy-
e boy ölçüştüler. 
Alın size kanlı bir bilanço: 
Filorya yolunda bir zavallı çocuk 

t>aramparça oldu; öldü ... 
d Erninönilnde namuslu bir vatan
] aş kafasından ve kolundan yara-
andı. 

Maslağın bir virajında uçuruma 
~~\'arlanan bir otobüs, bir rivayete 
~ore dört, bir rivayete göre altı er

ekle bir genç kadını sakatladı. 
b keıcamustafapaşaya giden bir oto
lıs Yolcusunun kolu kırıldı. 

Jt :Seşiktaşta Akaretlerden inen bir 
aınyon parçalandı. 

'le bir otomobil Karaköyde bir 
Socugu altına aldı .. 

• 'Polis raporlarında bu kanlı hadi-
g;lere "kaza .. adı veriliyor. Gazcte
~tlcr bu hadiseleri prensip bakımın-

an ''kaza,, addederek inceliyorlar. 
Acaba Ağustosun altıncı gününü birf 0k vatandaşlara zehir eden bu vaka
arı "kaza,, adı verilebilir mi? 
z· Ben "verilemez" kanaatindeyim. 
.. ıra kaza, ancak insan kudretinin 
tısr· . Unde bir yanlışlıgın veya tahmin 
:~ılememiş bir eksikliğin, yahut bü-
lın ihtiyat tedbirlerini allak bullak 
ttıniş umulmadık bir fevkalade lig~ in 
to · b rıyJe meydana gelir ve kırk yılın 
aşında bir olur. 
.. lialbuki, yapılan incelemelere 

'
0Yle göz atınca anlıyoruz ki: 

1 - Soför H i r a n t ı n i d a -
re ettiği 3890 syılı 
~~lı kamyonun Akaretlerden inerken 

~r ağaca çarpıp paramparça oluşu 
dı!eksiyon simi tinin [ * ] birdenbire 
tlınde kalışındandır. Gelin de siz 
~11lldi beni bunun bir kaza olduğuna 
~~a~dırın. 

1

Bir kamyon volanının şo
~run elinde kalışı ne demektir? 
aınyonun hurda bir hale gelmiş ol

~ası demek değil midir? Acaba böy
e bir kamyonu çah;ımaktan ahkoy
~1.Y'an nasıl bir mucize olmuştur? 

Berhalde Akaretlerde oturanla
rın; yahut bu-güz caı!aeden gelip 
Ctçcnlerın verilmış sadakaları var
tllış. Hani bu kamyon kudurmuş bir 
tll_anda gibi rastlıyacağı beş altı kişi
Yı altına alır, sürükler ve buz gibi 
tıebilirdi. 

2 - Maslak yolundaki kanlı hadi
se • nın kahramanı olan 3291 numaralı 
b'tobüsün şoförü, bermutat, masum 
ır tavır takınarak demiş ki: 

Bön'.'. - Sigortalar yanıp lambalar 
unce ben şaşırıverdim ..... 

,,.,, Ve, gene masum bir tavır takınan 
-"'l sahibi de ilave etmiş: .. . 
d -Araba taklak atmak suretıyle 
/reye uçtu. Ne xapalım? Ne ede
c~ın_? Olan oldu. Uç ay evvel tamir 
cttı~iştik. Geçenlerde muayene de 

tllışlerdi...,, 
y B~ sözleri işitince insan bilaihti-
ar .. ctuşunüyor: 

y - Acaba bu otobüs bu dereye 
llt lıvarlanmadan evvel de bir takla at
r,!1§. ~zı hokkabazlıklar yapmış de
t.I tntdir? 
Ot S~_gortaların yanması sağlam bir 
ha~~us için hiç te tabii görülecek bir 
gü ıse değildir. Ya bu otobüs gelişi 
Çi zeı, kavaf işi bir tamirden ge
ıc/ılmişti. Yahut kullanılamıyor, ba-

lttsız kalıyordu. 
gecM~amafih bu otobüs dört Ağustos 
Os tsı saat dokuza doğru, az kalsın 
k.;ıanbeyde de bir kanlı vakanın 

rarnanı olacaktı. Şoför veya mal· 

-=-"==Yazan: Nizamettin NAZiF 

sahibi itiraza kalkısmasın ... Zira va
kanın kurbanı bizz~t ben olacaktım: 

Tünelden kalkan tramvay Osman
beyde durunca inmeğe hazırlanmış 
tım. Tam o anda vagonun basamak
larını sıyırarak koyu vişne çürüğü 
ve tıklım tıklım dolu bir otobüs, 
son süratiyle, tıpkı bir Bolit gi~i 
geçi vermez mi? Ancak geri çekilebı
lecek vakit bulabildim. Bu araba bir 
gün sonra devrilen otobüsün tam 
kendisiydi. Yani 3291 numaralı teh
like ... 

Şoför eğer beni ezmiş olsaydı, a
caba nasıl bir sebep bulup göstere • ı 
bilecekti?. Kimbilir .. belki de: "İki 
gün sonra aleyhimde yazacağını bil
diğim için barsaklarını ağzından fış
kırttım, pestilini çıkarttım,, deyivc
recekti. 

• 
Ben, yirmi gün evvel Maslak yolu 

hakkında bir yazı yazmış ve Yeni
köyder:ı bindiğim bir otobüsün Şişli
ye gelınceye kadar yolcuları ne tür
lü tehlikelerle karşılaştırdığını bil
dirmiştim. O yazının sonu şöyle bir 
temenni ile bitiyordu: 

''İstanbulu sayfiyelere bağlıyan 
şoselerde motosikletli devriyeler do
laştırmak ve Florya - İstanbul, Kil
yos - İstanbul şoselerinde birer iki
şer kilometre aralıkla gene motosik
letli noktalar kurmak doğru olur ... 

O yazının cıkışından sonra Mas
lakta iki büyük kaza dolu. Ve inan
malıyız ki, bu yolda her gün on bü
yük kaza olJilamasının sebebi ''Vaci
hülvücut" up biz İstanbullu kulları
na karşı olan merhametindendir. 

lşte, Florya yolundaki bisikletli 
genci ezen araba kaçıverdi. Gel de 
bul. Eğer motosikletli memurlarımız 
olsaydı hemen arkasından yetişir ve 
yakalayıverirdi bu adamları. 

Hele pazar günleri ... 
Size şunu söylemeliyim ki, her pa

zar günü otobüsler Maslak yolunda 
cihan rekorları kurmaktadırlar. Bu 
parçalanan, devrilen, derelere uçan 
arabaları bir Pazar günü görmelidir. 
Otuz beş kırk dakikada Taksimden 
Büyükdereye gidip dönen bu araba
ların saatte kaç kilometre üzerinden 
yol aldıklarını artık siz hesaplayınız. 

Jandarmalar önlerinden geçen bu 
dört tekerlekli Azraillere ellerini u
vuşturup bakmak mecmuriyetinde -
dirler. Çünkü zabıt varakası yapmak 
salahiyetinden dahi mahrum edilmiş
lerdir. 

Belki bu doğrudur ,lakin bu yolda 
seyrisefer inzibaının bir başka vasıta 
ile temin edilmesi şartiyle. 

Hele geceleri... O yük arabaları
nın kepazeliği bugün değilse yarın 
mutlaka çok kanlı hadiseler doğur
mağa namzet bulunuyor. Bu adam
lar yüz paralık bir muma acıdıkları 
için fener yakmamaktadırlar. Yolun 
sağı neresi, solu neresi bilmezler. 
Ve çok defa uyudukları için yolun 
emniyeti iki uyuz beygirin key
fine kalmaktadır denilebilir. Bunu 
bilenlerin Maslak yolundan ürkme
meleri imkansızdır. 

Yalnız Maslak yolundan mı? 
Hayır ... 
Beyoğlu Caddeikebirinden [** ] 

dahi ürkmemek imkansızdır. İşte is
patı : 

Geçen Pazar akşamı 110 numara
lr ikinci mevki tramvay Taksimden 
Galatasaraya kadar tam yetmiş sekiz 
yolcu ile gelmiştir. İngiliz sarayının 
önünde vatman durmayınca orada 
bekliyenler birer sincap çevikliğiyle 
pencerelerin koldemirlerine asılmış
lar ve ilerde bir otelin önünde kol
demirleri kopunca beş kişi yüzüko -
yun yere yuvarlanmıştır. Yolcular
dan aklıbaşında olanların şikayetle
rini dinliyecek kimse bulunamamış
tır. Bereket versin Tepebaşına yakın 
bir polis kulübesindeki 7 55 numara
lı memura. 

Taksimden buraya kadar dolan 

tramvayı o boşalttı, yoksa bu tram
vay Şi§hane yokuşunu inerken mut
laka bir macera geçirirdi. 

" Gene o gece, Tepebaşında dol
muşa adam alan taksilerden "2097,. 
sayılısı 9 erkek ve bir çocuk yolcu 
ile hareket etmişti. ''2532" sayılı bir 
taksi ki. her tarafı sallanıyor ve mo
törü tokurdıyordu, tıklım tıklım do
luydu ve şoföre: "Nereye gidiyor
sun vatandaş ?" diyen olmıyordu. 

2840, 2404, 2532 numaralı taksile
~in de en azdan yedişer, sekizer kişi 
ıle Bankalar caddesinden geçtiklerini 
ve hele birisinin hem arkasında, hem 
çamurluklarında ikiser kişinin uzan
mış ve takılmış bulunduklarını da 
gördüm. 

Yalnız bir genç şoför... Benim 
not aldığımı gören zeki bir genç, 
kimbilir ne zannetti? 

Belki: 
- Bir memur olacak bu ... 
Diye düşündü de ikisi Japon ol

mak üzere dört yolcu aldığı 2471 nu
maralı arabasına binmek istediğimi 
görünce: 

'' - Olamaz ... - dedi - alamam. 
Kaza olur sonra .. .,, 

Benim otomobil numaralarına 
baktığımı görmemiş olsaydı, sanırım 
ki bu da bir müşteri daha almakta 
uzunboylu düşünmezdi. 

Hele o radyolu hususi arabalar ... 
Aaaaah onlar .. O sportmen taslakla
dyle dolan ve radyatörleri anason
suz rakı ile banyo edilmiş gibi sar
hoş olan bazı ''Lüküs Hayat" araba
ları. 

Onlar, İstanbul şehrinde yol em
niyetinin köküne kibritsuyu eken 
bir bela haline gelmişlerdir. 

Tekrar ediyoruz: 
Motosikletli polislere, yol memur

larına ihtiyacımız vardır. Sürat kül
hanbeylerine hadlerini bildirecek 
vasıtadan İstanbulluları mahrum bı
rakmamalıyız. 

Nizamettin NAZİF 

(*] Yani volin'ın.
[ *] İstiklll caddesi. 

Tayyare Bayramı 
i~in hazırhk!ar 

30 ağustosta yapılacak olan uçak 
bayramı hazırlıklarına devam olun
maktadır. Bayram, 5 eylüle kadar sü
recektir. Haftanın her günü için kol 
ve birliklerde azami gelir temini isin 
tedbirler alınmaktadır. 

Kurumun Istanbul merkezi, ken • 
~~sine bağlı bulunan teşekküllere teb 
lıgat yapmış ve azami gelirin elde e
dilmesi için kaymakamlarla, nahiye 
müdürlerile temasa geçilmesini ve 
haftanın muhtelif günlerine ait prog 
ramların merkeze gönderilmesini di
lemiştir. Kollar ve dernekler, uçak 
bayııamı proğramlarını hazırlamak -
tadırlar. Bu programlar yakında mer 
keze gönderilecek ve orada tetkik e
dilecektir. 

Gerek nahiye ve gerek kazalarda 
uçak h3:~tası. tasdikten gelen bu prog 
ramlar uzerınde çalışacaklardır. 

Her sene ilk mektep çocddarile da
ğıtılan rozet işinin bazı mahzurlu ne
tice~er. ycr?i~i göriilmüş ve bu usul 
değıştırıl.~ıştır. Rozetleri, bu bay -
ramdan ıtıbaren, yüksek mektep ta -
lebesi takacaktır. 

Kazalarda rozet mevcut olmakla 
beraber yeni bastırılan rozetlerden 
de kafi mikdarda gönderilmiştir. U -
zerlerindeki (tayyare cemiyeti) ya
zısı (Ha\·a kurumu) na tebdil edil -
mek üzere kol ve birliklerden para 
kutuları istenmiş ve hazırlanan ku • 
tular yerlerine gönderilmiştir. 

Ayrıca merkez tarafından bütün 
teşkilata bayramda halkın vardımını 
temin ederken kendi hudutlarını aş
maması tebliğ edilmiştir. . 

Evvelce rozet hasıl1itından kaza 
ve nahiyelerde muhtelif ellere veril
mesi mutat olan yüzde 1 O ve ı 5 bey
iye hakkı ortadan tamamen kaldırıl
mıştrı. Şimdi kurumun buralarda ve 
bu teşekkülierde ayrı ayrı ücretli me 
murları bulunmaktadır. Uçak bayra -
mından sonra her mıntakada merkez
ce mühiirlü para kutuları açılacak ve 
hasılat bir zabıt varakasile tesbit o -
lunduktan sonra bekletilmeden mer
keze gönderilecektir. 

Uçak bayramının çok canlı olması 
na çalışılmakta ve programların tan 
zimindc bu nokta 'özönünde tutul -
:ımktadır. 

• 
Yüzünüzü boyarken 

dikkat edeceğiniz birçok 
esaslar vardır. Güzel bir 
kadın güzelliğini muha -
laza etmek isterse, bu 
esaslara muhakkak su -
rette riayet etmelidir • 
Yüz boyarken evvela cil
di adam akıllı temizle • 
mek lazımdır. Bu temiz
lik iyi bir kremle yapılır . 
Bundan sonra podra sü -
rülür ve boya en nihayet 
kullanılır. Boyayı , toplu 
bir halde bir yere yığ -
mamak, hafif sürmek ve 
dağıtmak lazımdır. Göz 
boyann -ıdan evvel göz • 
leri ve kaşları ılık ve tat
lı su ile temizlemeli ve 
ondan sonra rimli çekme 
lidir. Birbiri üzerine vu
rulan boyalar hem cildi 
harap eder hem fena 
manzara verir. 

Bu sayladaki resimler 
de artist Phyllis Brooks'
un boyanırken nasıl ken 
disinc ihtimam et';~;_; 

görüyorsunuz. 

• 

Yüzünüzü, Dudaklarınızı 
Boyarken 

Kostüm Tayyörler 

Tayyö"rlerde Ne Biçim Ve 
Ne Renk Moda Oluyor? 

güzel göı ünmekted'r. 

Biliyorsunuz ki , bu sene krav;otl:ır 
da son derece modadır. Onun için bu 

tayyörlerle beraber küçük frenk bağ
ları ve yahut büyük düğümlü kra
vatlar kullanılmaktadır. Bunların ne 
renk olacağı artık sizin keyfinize ta
bidir. Yalnız biçimi hakkında biç en
dişe e meyin. istediğiniz şek lde bag
layın. Yalnız dikkat edin ki, yara~ -
sın ... Modayı adım adım takip eden Bayanlar 

Sonbaharda kostüm tayyör giyecekmiş\ Kostüm tayyörlerin biçimine ge
lince : 

•. B~ sonbahar galiba en çok görece· 
gımı~ şey kostüm tayyördür. Kadın
lar_ hıra~ daha erkek gibi giyinmeğe 
d?gru gıdiyorlar ... Erkekler gibi gi -
ymseler masrafları az olur dersiniz ! 
Evet fakat onlar erkek gibi giyinip 
te fazla masraf etmesini de bilirler. 
lki cins arasındaki en önemli fark da 
buradan gelmiyor mu? 

Evet şimdiki halde modanın ar111-
su böyle: Kostüm tayyör giyilecek. 
Bunların da çeşıdi çıkacak , "' oır Ka 

dının birkac kostüm tayyörü olacak 
Bu sene kostüm tavvörlerde aşağı 

• d 1 Bunları beli dar olanları da, g<'niş 
yukarı her renk mo adır. Fakat ko- 1 1 "b' d d r Vücudü biraz 
yu bej kumaşlar hepsinin üstünde yer o an arı gı 1 m\ ar 1 cİ t .. 
almıştır. Siyah daima kibar telakki e- topluca lodlanllar ç~·ınku~rozaamyyaonr ygaop-

. · F k b · tırmama ı ır ar. u -
dılmektedır. a at u sıyahı da be - 'ı . .. 1 · bu"" tu""n heybetile meydana rı-. .. 1 1 .. 1 k • gus erı :r 
yaz ga"!ı~~r ere su~ eme. l~zı~dır. kar .. Amma ş·şman görünmek isti • 
Bu garnıturler ckserıya çıft onlu ya- 1 başka! 

. k .. t .. 1 d yor arsa o 
nı " _ruvaze ayyor er e yakanı~. Dar belli tayyörler zayıf olanların 
cep agızlannın ve kol kapaklarının u- endamlarını daha güzel meydana çı-
zerine konmaktadır. k 

arır. 

Yakalar erkeklerinki gibi değildir. Tayyörlerin etekleri düzdür. Yan . 
Yuvarlak ş~! biç~mi tayyör yakaları- da, önde dügmeden garnitürler ,ar • 
na da tesaduf edılmektedir. Bunlann dır. 
içine giyile~ beyaz ipekli bir blUz 
düğmeleri 61yah olmak şartile gayet 
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Dünya Gazetelerine Göre H8disel er 
YUGOSLAVYADA 

Siyasal 
Yttgoslav siya~/ partileri ara

sındaki bu yeni durumları inceleyen 
bir yazrsında "V REME,, diyor ki; 

"Eski partilerin toplanması su
retiyle Yugoslavyada siyasal kuv
vetler arasında büyük bir faaliyet 
vardır. 

Şimdiki halde sarih bir program 
etrafında sarih bir amaç için bir tek 
siyasal teşekkul olarak birleşmek 
istiyen partıler Radikaller grupu, 

MAÇEK 

Müslümanlar ve Sloven halkçıları
drr. 

Birle§ik muhalefet ise bir zaman· 
Jar memleket hayatında bliyük bir 
ıol oyniyabilecck önemli bir unsur 
ola~ğı ümidini verdikten sonra git· 
tikçe birleşik bir programa sahip ol· 
mamanın fenalıklarını göstermiştir. 
Siyasal mehafilin blrleJik muhalef e· 

Partiler 
btı suYetfe siyasal hayatımızda yeni 
temeller atılacaktır. . Maç.ek partisi 
içinde, birbirleri ile pek uzlaşamı· 
yan altı grup vardrr. 

Didişmeleri şimdiki parti çuçeve
sini aşmayan bu alU gruptan birisi 
Maçek'in ba kanlık ettlği gruptUT. 

!kinci grup ölen Radiç'e en ya
kın olanların grupudur ki, bunların 
başında Devçiç bulunmaktadır. Bu 
grupun istegi, Hırvatistanır. istikl;il 
~e Hürriyeti yolunda dah:ı enerjik 
yürünmesidir. 

Uçünciı grup ba larında Reberski 
bulunan Frank partizanlanrıdır ki, 
Maçek aleyhinde gayet kuvvetl~ su
rette çalışmaktadır. 

Dörduncü grup, Maçekten ziya
de Reberskiye yakın olan Hırvat Kle 
rikal'leri teşkil etmektedir: Bun
ların ba ında da profesör Gırgetz 
bulunmaktadır. 

Beşinci grup ise Maçek yerine 
başkanlığa Pcrnar'ın getirilmesini 
istemektedir. Nihayet şunu da ilave 
etmek lazım gelir ki, Maçek'in dostu 
olarak görünen Sutej ve Subaşiş 
kendilerine emniyet edilmiyecek bir 
iyasa gütmektedirler. Bunların Ma

çekten ziyade kim muvaffak olursa 
onun arkasından koşacakları şüphe
sizdir. 

Altıncı ve son grup Vilder'in 
müstakil demokratlar grupudur. Bu 
grup Maçeki şef olarak tanımakta 
ise de Frankçıların ve Klerikalların 
durumu dolayısiyle çekingen bulun
maktadırlar. 

Eski çiftçi grupu içindeki durum 
ise, Maçek grupun durumundm da
ha iyi değildir. Resmen partinin 
başkanı Davidoviç ile birleşmek is
tiyen Yuvanoviçtir. Fakat diğer ta• 

te bağladıkları ümitler bu suretle ,--------------
boşa çıkmıJ bulunmaktadır. 

Filhakika, Maçck, Davidoviç ve 
Yovanoviç arasındaki iş birliği bun
ların temsil ettikleri Hırvat köylü, 
Sırp demokrat ve çifti partilerine 
-dahil bulunan bütün unsurların da 
.birlefeceğf fikrini vermekte idi. 
Böyle bir kuvvet ise gerek Hırvat· 
lan, gerek Sırpları ayni zamanda i
çine alnuı bulunacağından çok ö
nemli olacaktır. 

Halbuki Maçek, her şeyden önce 
Hıt'Yatlık meselesinin hallini ileri 
•ilrdUğUnden \n•- -.-aHak o\una
matnıştır. Uç muhalefet efinin i 
birHği yapmalarım iç siyasanın iyi 
bir surette yürümesi için gayet ö • 
nemli bir keyfiyet telakki eden ge
niş halk tabakası, Hırvat liderinin 
bu durumunu beğenmemişlerdir ....... __ ........ 
Bundan dolayı muhalefet arasında STOYADlNOVlÇ 
baş1ıyan uyuşamaınazhğın gittikçe 
iler1iyeceği beklenebilir. Ve bu kim
seyi hayrete düşürmez. 

Diğer taraftan Dragoljup Yova
noviçin birletik bir çiftçi hareketi 
yapmak tasavvuru diğer §efler tara
fından onaylanmamıştır. 

Davidoviçin Demokratlan ile Yo· 
'Vanovi.çin çiftçileri, arkalarından 
yürüyen halkın isteklerine ter<:üman 
olabilmek için daha müsbet ve va .. ı:ih 
bir durum almak mecburiyetini d~y
maktadırlar. Söylendiğine göre Da -
vidoviçin Belgrada dönmesı üzerine 
bu hususta birleşik ve a!iık bir pro
gram için ycnj.den konu;malar başlı
yacaktır. 

VREıME, bundan sonra hükume
tin yakında çıkaracağı siyasal ka -
nunlarla ilgili olmak üzere en önem
li siyasal partilerin durumunu ince· 
liyerek diyor ki: 

"Hükumetin parlementodan aldı
ğı salahiyetle yapacağı kanunlar çı· 
kınca, birbirlerine kendileı ini en 
yakın duyanlar birle~eccklerdir ve 
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raftan Dragoljup Yuvanoviç ayrı bir 
durumda bulunmaktadır. 

Müstaki1 çiftçilere gelince, bun
lar başlannda Stajiç ve Laziç olmak 
üzere duruma uygun bir program 
yapmakla uğraşıyorlar. Voja Djor· 
djeviç ise Yevtiç ile çalı§makta ve 
bir koQperatif hareketi vücude ge
tirmeğc uğra maktadır. 

Siyasal otoritesi ink!r edilemiye
cck kadar önemli olan Davidoviçin 
Demokratları arasında da ihtilaflar 
yok değildir. Bunlardan bir kısmı 
Yuvanoviçin çiftçileri ile birleşmek 
isterken bir kısmı bunun için daha 
münasip zaman gelmediği düıünce
sindedriler. 

Müstakil Demokratlar daha zi
yade Marinkoviç'in arkasında bulun· 
makta iseler de aralarında hiçbir te· 
canlis yoktur. Bir kısmı Yugoslav u· 
lusal partisini tutarken diğer kısmı 
hükumete biraz yakınlık göstermek
tedir. 

Yugoslav ulusal partisi ise bütün 

l,_K_ı R_M_I z_ı _v_~ T_~_! Y_o ~-AH_L -
mc:rquisc'in sofrasına oturmak. Med
resede bu kadar sıkılmadım. Bazan 
bakıyorum, bu konağa gelip gidenle
rin nezaketine alıgmış olması lazım
gelen mademoiselle de La Mole'un 
bile esnediği oluyor. Uyuyacağım 
diye korkuyorum. Çok rica ederim, 
!zin alın da ben aktam yemeklerini 
gidip iki franga. kimsenin bilmediği 
bir lokantada yiyeyim. 

Sonradan görınUt bir adam olan 
abW, bir bliyUk asilzadenin sofrası
na otunnanın ne kadar ıerefli bir 
§ey olduğunu bilirdi. Bunu Julien
in de kafasına sokmağa uğratırken 
hafif bir gUrUltli duyup ikisi de 
batlarını çevirdiler. Jullen madem 
oiselle de La Mole'un dinlediğini 
gördU. Ktpkırmı.ıı oldu. Mathilde 
bir kit&p alma fa gelmf g, her ıeyi de 
duyınuıtu; Jullen biraz gözüne gir· 
di. ''Bu adam, o ihtiyar abbE gibi, 
di.ıleri yarde doirnamıı, dedi. Aman 
Y• rabbl 1 ne de çirkin herif 1,, 

Sofrada Jullen. &özlerini kaldırıp 
tn.ademoiıelle de La Mole'a bakamı
yordu; fakat o, Julien'c söz söyle
mek JQtfımda bulundu. O aksam, 
'ok kimaoDip &clmcsi bekleniyordu; 

mademolselle de La Mole Julien'e 
kalmasını tavsiye etti. Paris'li kız· 
lar, genelik çağını aımış kimseler
den, hele üstlerine başlarına pek 
bakmazlarsa, hiç de hoıılanmazlar. 
M. Le Boruguignon'un salonda hala 
gözüken arkadaılarmın, her zaman 
mademoiselle de La Mole'un eğlen
cesi olmak ıercfine erdiklerini an
lamak için Julien'in, öyle pek dira· 
yetli olmasına lUı;um yoktu. O gün, 
bilmem bunu gösteriş olsun diye mi 
yaptı? her nedense Mathilde, cansı
kanları kötillemektc her vakıtkinden 
ileri gitti. 

Mademoisellc de La Mole, her ak· 
gam marquis'in geniş, yUksek koltu
ğunun arkasında toplanan kilçük bir 
grupun merkezi idi. Marquis de 
Groiscnois, comte de Gaylus, vicomte 
de Luz ve gerek Norbert'in, gerek 
kız kardeşinin ahbaplarından iki Uç 
genç zabit o gruptandılar. Bu bay· 
lar mavi, büyük bir kanapeye dizi
lirlerdi. Kanapenin bir ucuna Mat
hilde otururdu; b1>Ur ucunda Julien, 
oldukça alçak bir hasır iskemleye 
yerleşirdi. Onun pek de parlak, ra
hat olmıyan bu yerini kılikanan <ial-

1 VenedikteLido'nun Lüksü içinde! 
Tuna Paktı Geçen Vahşi Bir Hayat! 

ı 
Zağrep'de çıkan Obzor gaıetesi, 

Tuna meselesinin hallı' i~irı ltalya
nrn yeni bir plan hazırlayıp bu hu
susta tekliflerde dahi bu!unduğu hak 
kinda çıkan şayialar müna~.bctiylc 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

Ayni zamanda iki muhtelif kaynak 
tan • lngiliz Reuter Ajansı ile Italya 
Radio AJansından - verilen haberlere 
göre, İtalya ile Fransa, Tuna mese
lesi için yeni bir proje hazırlamı:f, hat 
ta bu proje ilgili Tuna devletine bil
dirilmiştir ve yakında bu yeni esaslar 
çerçevesi için konuşmalara tekrar baş 
}anacaktır v e k ü ç ü k a n 1 a ı -
manın ise buna şid
detle muhalif olduğunu bildirmiJti. 
Yugoslavya Başbakanı, ayni zaman
da Avusturya hiikiimetinden bu hu· 
susta teminat beyanatı aldığını da 
söylemişti. Diğer taraftan Dr. Stoya 
dinoviç'in sözleri de Avusturyada 
çok iyi bir tesir bırakmıştır. 

Bu haL nilekim yan resmi Reichs
jost gazetesinin yazılarından da belli 
olmaktadır. Bu vaziyette, hiç olmaz

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı sa §imdilik Avustu~abükOmetinin, 
şehirlerinde görlilen manzaraları an Kralcılık taraftarlarmm planlarına 
latmak faydasızdır: Sokaklarda ma- yardım etmek niyetini terkettiği ne- 1 

yolu kadınlar, plajdan veya tenis • ticesi cıkarı!abilir. Demek oluyor ki, 
ten dönenler, gençlik kafileleri, çıp- bu bakımdan da Tuna paktı konuşma 

Venedik, (Ağustos) - Venediğe 
otuz senedenberi uğramayan bir a
damın karşılaştığı ilk sürpriz şu
dur: Venedikte bu müddet zarfın
da hiçbirşey deği memiştir. Burada 
karmakarışık. itilip kakılan, acele 
acele giden bir ~lem vardır. Ve her
kes bu Slemin içinde istiraut et • 
mek imkanlarını arar: 

En ayanı hayret olan Lido"dur. 
Bir gölcüğü kaplayan ve küçük Ve
nedik takım adalarını saklayan bu 
kum dili zarif bir plaj, bütün kibar 
ileminin randevü verdiği bir yer -
dir. 

Benim zamanımd
0

a Musset bura
sını şöyle anlatıyordu: 

Venedikte, korkunç Lido'da bir 
mezarın çimeni üzerine yayılır. 

Ölmek için Sarı Adriyatik 1 
Musset'nin bahsettiği bu mezara 

gelince, belki şaire hatırasında Li· 
do ile, şehrin mezarlığını teşkil e
den küçük Saint • Michel adasını 
karıştırmıştır. 

O .zamandanberi dekorlar neka
dar değişti l Lido sırtını Venediğe 
verdi. Lido bir eğlence yeri, ba§h· 
başına bir alem oldu. Venedik onun 
yanında çerez gibi kaldı. 

Ll4o. Uplu Foli - Berjer sibl bir 
eğlence yerinin adı oldu. 

Haf tanın pwgramını okuyorum: 
Foli - Dansing! Açık havada balo! 
Pero Galası Japon Galas! Neron 
Leh orkestrası 1 London Show 1 Ye
mek esnasında dans numaralan! .. 

Burasını merak saikasile görmek 
istedim. Size çay zamanı bütün su 

diğer gruplardan ayrılanlardan te -
şekkül etmektedir. Bu parti ayni za
manda şimdiye kadar partilerin ha
ricinde kalmış olanlar için de bir 
melce i§ini görmektedir. 

Nihayet halk arasında bilylik bir 
faaliyet gösteren Hodzera'nın Yu
goslav halk partisi de vardır. ı 

Stoyadinoviç hüki'ımetini tutan 
partilerin bir tek büyük parti ola -
rak birleşmesi yolundaki çalıgmaya 
gelin~e. politika gazetesi bu mesele 
etrafında şu malfimatı vermektedir: 

"Radikaller, müslümanlar ve Slo
ven halkçıları arasındaki bu birleş· 
me faali.yeti son safhasına girmi! 
bulunuyor. Vücude getirilen genel 
program son retilşleri yapılmak üze
re Sloven halkçılarının ba§kanı kor
şeç ile müslümanların başkanı Spa
ho tarafından tetkik edilmektedir. 

Bu yeni grupun ne ismi alacağı 
daha belli değildir. Radikaller Yu
goslav Radikal Birliği ismini öne sür 

kavuklar az değildi: Norbert, baba
sının sekreterini milnasip bir suret
te ağırlar, her akıam bir iki defa ona 
da söz söyler veya bahsını ederdi. O 
akıJam mademoiselle de La Mole 
julien'den. Besançon kalesinin bu
lunduğu tepenin yüksekliğini sordu. 
Julien, o tepe Monmartre'dan yük -
sek midir, değil midir, söyliyemedi. 
Çoğu zaman, bu grupta söylenen 
geylere, gerçekten hoş bulup güler
di; fakat kendisinin öyle şeyler uy
durup söylemek bir türlü elinden 
gelmiyordu. Bu, sanki, anlayıp çok 
beğendiği, fakat söylemesini becere
mediği bir yabancı dildi. 

Mathilde dostları o akşam, bu ge
niş salona gelenlere kar ı, sürekli 
bir husumet halinde idiler. Önce, 
onları daha iyi tanrdıkl:m için, ko
nağa daima gelip gidenleri çekiştir
diler. Julien'in bu sözlere nasıl ku
lak kesildiğini söylemeğe bilmem 
hacet var mı? sözü edilenler de, sö
zün geliıi de onu pek ilgilendiriyor
du. 

Mathildc: 
- O 1 bakın, dedi, M. Descoulil 

peruka takmamıı; yoksa ilbaylığını 
deha yolundan mı varmak istiyor? 
yilce fikirlerle dolu daz kafasını 
herkesin R"ÖZÜ SnUne seriyor. 

Marquis de Groiıenois : 
- O adamın tanımadığı yoktur, 

dedi; amcam kardin~le de gelir gi
der. Her dostuna bir yalan uydur· 

lak kollar vesaire, vesaire... larına bir engel mevcut değildir. 
Uzun ve düz bir bulvardan sonra Bütün bunlardan dofayı Ağustos 

nihayet lüksün yaşadığı yere, bü • ayının son haftalannda Paris ve Ro
yük palasların bulunduğu sahaya mayr ziyaret edecekleri kararlaştrrd
girilir. Burası aşağı yukarı Arap mış olan Tuna memleketleri devlet 
tarzı mimarisinde yapılmıştır. Ne- adamlarının bu ziyaretleri eımasmda, 
dense eğlence ve zevk yerlerinde Avusturyanın egemenliği hakkındaki 
daima bu tarz kullanılmaktadır. Hal paktm imzası etrafındaki faaJiyete 
buki Arap tarzında bir binanın dış kermi verilmesi pek muhtemeldir. 
manzaraları, pencereleri çok ihmal Almanyanın menfi durumu bu hare
edilir. Tıpkı içindeki kadınlar gibi, kete bir engel olmıyacaktır. Çünkü 
Lina da bir pe9f altındadır. bu uzun .zamandanbcri malumdur. Bu 

Buradaki bina1ann dışarısı Arap nun için, eğer diğer ilgi1i devletler 
biçimindedir. İçerisi bir transatlan
tik kadar fazla moderndir. İki aba
noz kolonla, altı yuvarlak pencere 
bu manzarayı tamamlamaktadır. Ge 
ce tavanda kristal bir avize yanar. 
Duvarların arasından bir sürü gizli 
ziya fışkırır. 

İçeri girdiğiniz zaman gözleriniz 
kamaşır, çıplak bıcaklar, çıplak kal 
çalar bu kamaşmayı daha fazlalaştı· 
rır. Deri koltuklarda oturan bir sü
rü kadınlar taş bebeklere ben.zerler. 
Ayle bebekler ki elbiseleri sanki 
bir yerde kaybolmuıttur. Bu bebek
ler bir kenarda oturup rahatça si -
garalarmı tellendirirler. Biraz öte
de ayni biçimde birkaç taş bebek 
daha oturup aralarında Jai\Hlkıyat e
derler. 

Gece tuvaleti burada ÇLplaklıktır. 
Fakat çırılçıplak değil. İ§te Lido'
nun lüksü l lşte vahşi manzarası!. 

mekte iseler de nihayetinde partinin 
Yugoslav Birliği ismi altında mey
dana çıkması daha ziyade muhte
mel bulunmaktadır. 

Vreme gazetesi hükumeti tutan 
partilerin bu birleşmesinin hiçbir 
zaman Hırvatlara karşı bir cephe 
almak maksadiyle olmadığını da te
barüz ettirdikten sonra diyor ki: 

Bunun aksine, arzu edilen şey, 
Hırvatlarla bir uzlaşmaya varmak
tır. Çünkü memleketin selameti bli
tün unsurlann aralarında anlaşması
dır. Diğer taraftan bir birleşik cep
hede yer almak isterlerse Hırvatlar 
memnuniyetle kabul edileceklerdir. 

Meydana gelecek olan bu büyiik 
teşekkül, birleşik muhalefetle mika
deleye de kalkmıyacaktır. Bu müca
dele vaktiyle olduğu gibi memlekete 
ancak fenalık getirebilir. İstenilen 
şey, barı§ havası içinde iş birliği ya
pabilmek ve memleketin menfaatleri 
için çalışmaktan. 

muştur, yıllarca hiç şaşırmadan o 
yalana göre hareket eder; dostları 
da iki ilç yilzü bulur. Dostluğu bes
lemekte doğrusu hüneri vardır. Kış 
sabahının saat yedisinde, kara, ça
mura bakmaz, bir dostunun kapısını 
çalar. 

''Ara sıra dargınlık çıkarır ve da
rılmak için yedi, ffkiz mektup ya -
zar. Sonra barışır, bu sefer de yine 
yedi sekiz mektup yazıp dostluğunu 
anlatır. Fakat en parlak rolü, kin 
beslemiyen teıniz yürekli adam ro
lüdür, o zaman bir görmeli ne içten
gelıne sözler bulur. Bu oyuna kalktı 
mı, bilin ki, bir ricası vardır. Amca
mın muavinlerinden biri, M. Descou
lis'in, krallığın te,krar kuruluşundan 
beri geçirdiği hayatı pek tatlı anla
tır. Onu buraya bir getireyim de 
dinleyin. 

Comte de Caylus: 
- Onun dediklerine bakmayın, 

dedi; öyle küçük adamlar arasmda 
her vakit ertik (meslek) kıskanıhk· 
!arı olur. 

Marquis: 
- M. Descoulis tarihte adını bı

rakacak, dedi: abbe de Pradt. M. de 
Talleyrand ve M. Poz.zo di Borgo 
ile beraber, krallığı yeniden kuran 
odur. 

Norbert~ 
- Elinden milyonlar geçmis olan 

bu adam, buraya gelip babamın ba
zan pek ileri varan hakaretlerine na-

ŞUŞNiNG 

az zamanda karşılıklı surette biribir
lerine yardım ederlerse, Almanyamn 
iştiraki olmadan bu paktı kolayca 
meydana getirebilirler. 

Bilindiği üzere bundan birkaç ay 
ve), o zaman angajmanların idame· 
si için tek bir çare olarak görülen iki 
taraflı karşılıklı yardım anlaşmaları 
fikri etrafında tetkikler yapılmış, fa. 
kat tatbik imkanı olmadığı görülün
ce bu fikir terkedilmişti. Söylenildiği 
ne göre, bu seferki konuşmalar, ade
mi müdahale ve konsültasyon formü
lüne inhisar eyliyecektir. 

Vakıa, Paris, böyle bir projenin ve 
rildiği haberini yalanlamıştır. Fakat 
bu yalanlamanın ilk konuşmaları, 
müsbet bir sonuç alınıncaya kadar, 
gizli tutmak arzusundan ileri gelmesi 
de pek muhtemeldir. Çünkü diğer ta 
raftan, bugünkü arsıulusal durum Tu 
na paktı etrafında konu~malara baş
lamasına gayet müsteittir. Sir Samu
el Hoare'in Avam kamarasında yap
tığı diyeve bakılırsa, İngiltere buna 
muvafakat etmistir. Fransa ile ltalya 
ya gelince bu iki devlet Tuna havza-

sıl katlanıyor, anlamıyorum, dedi. 
Geçen gün babam, sofranın bir ucun
dan öbürüne bağırarak: ''Azizim 
Descoulis, sizin dostlarınıza haym
lık etmeniz kaçıncıyı buldu?,. diye 
soruyordu. 

Ma.demoiselle de La Mole: 
- Onun hayınhk ettiği gerçek 

mi? dedi. Zaten dostl;-.rına hayınlık 
etmemiş kim kaldı? 

Comte de Caylus, Norbert'e: 
- Ne? nedi, M. Sainclair de bu

raya geliyor mu? o ünlü liberalin 
burada işi ne? Ben de onun yanına 
gidip konuşayım, konuşturayım; 
pek zarif, pek zekidir diyorlar. 

M. de Groisenois : 
- Bakalım annen onu nasıl kar

şılıyacak? dedi. Fikirleri o kadar a
şırı, o kadar mertçe, o kadar bağın. 
sız ki. ... 

MademoisselJe de La Molc: 
- Hele sizin hağınsız (müstakil) 

adama bakın, dedi, M. Descoulis'yi 
yerlere kadar selamlıyor. Elini öyle 
bir tutuı tuttu ki, öpecek sandım. 

Groisenois: 
- Descoulis'in erkede bulunan

larla arası, sandığımızdan da iyi ol
ma h ! dedi. 

Norbcrt: 
- M. Sainclıir buraya, Acade

mie'ye girebilmek için geliyor, dedi: 
hele bakın, Groisenois, baron L ... .'i 
nasıl selamlıyor: 

M de Luz~ 

ORTA AVRUPACA 

Hazırlıkları 
sında statükonun muhafaza edilmesl 
lüzumunu bir kere daha tekit etmek 
mecburiyetini duymaktadırlar. Çün • 
kü, Italyanın Habeş meselesi ile uğ· 
raşmakta olmasından istifade edere~ 
Alınanyanın zorla Avusturyayı kendi 
~rasına illmak istemesinden korkma1' 
taciı!Iar. 

OTTO 

Diğer taraftan, Habsburglar hakkıfl 
da alınan kararların tesiri ile orta A"1 
ı upada, ağırlaşan bava, son zaman -
larda yeniden hafiflemiş ve sarihleş • 
miştir. Habsburgların Avusturya tah 
tma avdeti taraftarları, Avusturya 
için dahi biraz hızlı yürümekte olduk 
larını anlamışlardır. Çünkü, Ar~idük 
Otto"nun sık sık muhtelif şehir ve ka 
sabalara fahri hemşeri intihap edilme 
si, Habsburglara taraftar olmakla ta: 
nınmrş Tyrol ve Voralberg de dahı 
reaksiyon uyandırmıştır. Netekim hü 
kfımetin, bu gibi hareketlerin bun • 
dan böyle yapılması için talimat ver· 
diği tahmin edilmektedir. Avusturya 
hükumeti, arsıulusal bakımdan da kil 
çük anlaşmartm aldığı enerjik durum 
üzerine Fransanm vermiş olduğu sa 
rih tavsiyeleri nazarı dikkate almak 
mecburiyetinde kalmıştır. Yugoslav • 
ya Başbakanı ve Dış işleri Bakanı Dr. 
Stoyadinoviç'in geçen Cumartesi Se· 
natoda verdiği söylev bu hususta de· 
rin bir tesir yapmıştır. Bilindiği üze• 
re Dr. Stoyadinoviç bu söylevinde, 
Habsburglarm tahta getirilmesinin 
bir arsıulusal mesele olmakta devaın 
ettiğini söylemiştir. --Japonya ~inle 
Anlaşmak istiyor 

Japon gazetelerine göre, Hirota 
Çin ile müzakere afmak fikrinde • 
dir. 

Bu müzakereler Mançukonun 
Cin tarafından tanınma.ı ve Japon 
ya ile Çin ara&ında daha lllkı bir e• 
konomik elbirliğinde bulunulmaaı 
ıçin yapılacaktır. 

iki memleket ara•ındaki falıırno 
birliği fU eMU ü~erine kurulacak • 
tar:. 

Japon tekniği, Çinin buğday "' 
pamuk yetiftirmuine ve Çin maden 
lcriyle münakalatının gelipnuine 
yardım edecek, uki Çin • Japon 
gümrük anlaımasını yeniden tat " 
bik için yeni Çin gümrük kanunu • 
mın Jeiiıtirilmesi çareleri araıtı " 
rılacaktır. Japonya ilk maddeleri• 
ni Çinden •atın alacak ve Çin J11 
Japonyadan yapılmı§ eıya alıpnı 

artıracaktır. .. ., 
-

- Diz çökse belki bu kadar ba· 
yağı olmaz. 

Norbert: • 
- Azizim Sorel, dedi, &iz .zekı 

bir adamsınız ama buraya dışarlık
tan geldiniz, size benden öğiit olsun, 
hiç kimseyi, Tanrı'yı bile, bu büyilk 
şairin selamladığı gibi selamlama· 
yın. 

Mademoisselle, baron Baton'un 
geldiğini haber veren uşağın sesini 
biraz yanıııhyarak: 

- M. le baron Baton, dedi, en 
zeki, en zarif adam. 

M. de Caylus: 
- Bana öyle geliyor ki uşaklar 

bile onunla eğleniyor, dedi. Baron 
Baton ı ne de tahaf ad! (1) 

Mathilde söze atıldı: 
- Geçen oi.ze, insanın adındail 

ne çıkar? diyordu. Duc de BouiUon· 
un bir salona ilk geldiği gün, uşak 
onun adını söyleyince ne tahaf otur 
bir düşilnün(2), benim adıma da d~
ha pek alıtılmadı, işte o kadar, dı· 
yordu ..• 

Julien kanapenin yanından ayrıl· 
dı. Hafif bir alaym o pek hoşa gidell 
inceliklerini pek tadamadığı için ta" 
kaya glilem.iyor, pkanın da akla UY" 
gun olmasını istiyordu. Bu genele-

(1) Blton, baston, değnek demektir. 
(2) Bouillon, etsuyu demektir. """ı 

f Arkası ~ar 
N.ATA~ 
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YUKULE - LE A~Şf J( 
5 inci Mektup 

Ve böylece dostum h y trmın en 
gü el gün eri, ren lı turna suru! ri 
gibi suziı up ge~tiler. Her d , a ı 
ozhi bir ü are ile dolu g nlerım, bir 
gün, binbir itina ıle ta ıdıgım elLri
min ara ından nazlı bir Cın s k ı ı 
gıbi d üp, kırılıv rdıler. Jo lenı 
çok feci bir surette kaybet im. B k 
nasıl oldu: Ilık bir yaz c sıydi. 
Bütün gün J osl nle sevdi imiz mu
zel ri dolaşmı tık. Mu el rin in nı 
ne kadar yordu u m lumundur ! 
Josleni daha fazla yormamak için 
erkenden evine kadar götürüp bırak
mıştım. Aramı da ta avvur edemi -
yeceğin kadar tam, lekesiz bir dost
luk vardı .•. 

Bu temiz dostlugu hichir şeyle 
kirletmiyece imize, en scvdıgımiz 
resimlerden bi · • in bminde y min 
etmıstik. Her ak m ayrılırken goz
lerimızle bu yemini tekr rlıyorduk. 

Ben sabahın dördüne, b ine ka
dar çalışmayı. sonra da o ye ka -
dar uyumayı itiyat edınmı tım .. Bu 
ılık yaz gec sinde beni çalı ır buldu. 
Calışırken müthiş sigara içiyordum. 
Odamın tavandan bak n meşhur pen
cerelerinden geceye iki iri mavi du
man sütunu yukseliyordu. Bir ara -
lık merdivenlerde bir ayak sesi isit
tim. Oda kom ularım bu k dar geç 
dönm dıkl ri için bu adım ses ri 
birden beni iırküttü. Dıkk tle din
liyordum .. Biraz sonra adım ses
leri tekrar ba 1 dı. Merdivend n dın-

ne dinlene birisinin çıktı ı mu-
ktı. Bu adım s slcri benı kor

kut, c; ve terletmışti. Alnımı sili _ 
yor ve t... rar bir sigara daha yakı-
yo d Bırden merdivende dü en 
bir vı.ic ı gurültusiı. Ve bu gurül-
tu ras n hemen hemen isitilcbi _ 
lece k bı r s s e : 

- Yu .ı - le • le .. diye inliyen bir 
kadın sesı duydum •. 

Benim iamimi inliycn bu kadının 
"J oslen" olması, benim için ölülerin 
dirilmesi kadar akl?mın alamıyaca
gı bir ydı. Fakat ıçımde birdenbi-
re çore 1 ıp kıvrılan bir his bu ın
liyenin ·•o .. oldubunu soyliyordu. 
Çılgın gıbi merdivene ko tum. E -
lektrigi açtım ..• Oydu! Merdivenın 
ilk basam klarına oturmu . Ü tü 
başı toz içinde. Yuz ı basam kların 
birine dayanmı , saçları dannada -
ğmdı... Kıpkırmızı, sarhoş gozlerle 
bana bakıyor.... ;re mütcm dıyen is
mimi tekrarhyarak a hyo du •. Bffi 
nihayet çivilendi im yerden kurtu
lup yanına yakla tım. Jo l n uç a -
dım öteden viski kokuyordu !. O ara
lık soğukkanlılıgımı muhafa a ede
bilmek için di 1 rimle dı.ı klar mı 
delercesine ıs rıyor. "e elle ımin 
titredi ini gost rmem e çalı ı or -
dum. Onu aya a kaldırdım. Yuruye
cek halde de ildi. Onu yarı km:a • 
ğunda odama getirdım. 

J oslen n y u f ci 
degı mi ti. Bol suyla y u 0 u
nü yıkarken, o biraz kcn mc ge-

iTFAIYE 
TELEFONLARJ 

Yazan: Bedri RAHMi 
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KAPALI ZARF USULiLE 

Eksiltme ilanı 
Sümer Bank 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Konya Ere§lialndekl bez fabrikası, hastane, 

memur ve işçi evleri intaatı vahidi fiyat esasile 
eksiltmeye çıkarllmıştır. Tahmin edilen bedeli 
112,585,25 lirad1r. 

2 - Bu işe ald evrak ,unlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Hususi şartname 
e) Metraj ve keşif hUflaa cefvell ı 
f) Projeler 
isteyenler bu evrakı 565 kuruş mukabilinde SU· ' 

mer Bank Ankara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23 A§uatos 1935 cuma gUnü saat 

16,5 da Ankarada Ziraat Banksı binasında SUmer 
Bank merkezindeki komisyonda yapllacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 

6,878 lira muvakkat teminat vermesi ve bu ?ibi 
işleri muvaffakiyetle yapmıt oldu§unu vesaıkle 
isbat etmesi ıazımd1r. 

6 - Teklif mektuplar1 yukarda yazaldı§ı gUn ve 
ve saatten bir saat evveline kadar mUnakaaa ko· 
misyonuna verilebilir. posta ile gönderilecek mek• 
tupların nihayat ihale saatinden bir saat evveli• 
ne kader gelmiş ve zarfın kanuni tekilde kapa· 
tllmıt olması lazımdır. 

Kad111 •aatlerl 

Dünyanın en yUksek 
. Krom va en hassas 
rto. 1 saatleridir. 
Lira 25 • I d 15 sene temmat ı ır. 

Krom 
rto. 2 
Lira 27 

Bedel karşılığı 
gönderilir. 

SiNCiER 
Ma§azası 

EminönU- la\anbul 
• • 
E:umı Karaciğer, Mide, Barsak, Taş, Kum hastalıklarına U/111~ 

~TUZLA iÇMELERi~ = VE OTELi hergUn Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,20 :: 
§ 9 45. 11 -13,15·15,10da Haydarpaşaya giden E: 
:= ' vapurların trenleri membalara kadar § 
~IJllllllll lllllllllllllllll gideceklerdir llllllllllll llllll llllllllllr;; 

j İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 

1 - Paşabahçe Müskirat fabrikası Atölyesi içi~ 
şartnamesi mucibince (3500) lira muhammen b~d~llı 
( 1) adet Elektrik motöriyle işler pinomatik Çek~ç ıl~ 
yine Elektrikle işler ( 1) adet Zımba makas makınesı 
açık eksiltme suretiyle miin;ıkasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Kabataşda levazım ve mübayaat 
Şubesinden bedelsiz alınacaktır. 

3 - Eksiltme 2-9-935 tarihine pazartesi günü saat 
14 de Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Fenni şartnamenin 27 inci maddesi mucibince 
fiatsız tekliflerin pazarlık gününden on gün evvel veril
mesi lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin (262.50) lira 
muvakkat güvenme paralariyle muayyen gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaatları. ( 4105) 

6500 Kilo İskarta Kaneviçe 
1700 ,, ,, İp 
650 ,, ,, Kınnap 

Feriye işletme evinde mevcut bulunan yukarıda izim 
ve mektarlan yazılı üç kalem ambalaj levazımı pazarlık
la satılacaktır. 

İsteklilerin 16-8-935 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 de yüzde 7,50 giivenme paralariyle birlikte Ka
bataşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki satış ko
misyonuna müracaatları. ( 4536) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep Laboratuvarları için bir adet taş kesme ve 
bir adet pardaht makinası alınacaktır. Bunların mec
muu fiatı 4000 lira ve birinci pey parası 300 lira ve 
açık eksiltmesi 25-9-935 tarihine gelen Çarşamba günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin bu baptaki şartnamesini gör
mek için her gün ve eksiltmeye iştirak etmek için de 
arttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı vesaik ve birinci pey paralarını havi makbuz 
ile belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep binasında 
bulunan Komisyona müracaatları. ~< 4654) 

lzmir Vakıflar Direktör
lüğünden: 

1 - İzmirde Mezarlık başr mevkiindeki vakıf arsa 
üzerine yaptırılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1 S Ağustos 935 perşembe günü .. s~~t 
1 S de İzmir Vakıflar Direktörlüğünde Direktorluk 
odasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid projeler ile imalat ve eksiltme şartt?a
meleri ve mukavelename nüshaları 2,94 lira mukabilın
de İzmir, Ankara, !stanbulda Vakıflar Direktörlükle
rinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mıktan 4191,56 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuzunu veya mek
tubunu, Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
kayı ve fenni ehliyet vesikasını teklifleriyle beraber 
vermeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendileri
nin mimar veya Mühendis olmaları veyahut inşaatın 
her türlü kanuni, İdari ve· fenni mes'uliyetini kabul ve 
ifa edecek mütehassıs mühendis veya mimarla bütün 
muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere birlikte 
çalışmaları şarttır. 

Aynı zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 
30,000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bi
tirmiş olduğuna dair resmi fen hey'etlerinden verilmiş 
veya tasdik edilmiş belgeler gösterilmesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu uyarınca yapılacaktır. 

Teklifnameler bu kanuna tamamiyle uygun olarak 
hazırlanıp en geç 15-8-935 perşembe günü saat 14 de 
kadar makbuz mukabilinde İzmir Vakıflar Direktörlü
ğüne verilecektir. ( 4244) 5789 

lstanbul Sıhhi Müesseler Arttırma 
Eksiltme komisyonundan: 

2815 lira 9 kuruş bedeli keşifli Heybeliada sanator
yomunun kapıcı locası ile ihata dıvarları işi olbaptaki 
şartname fenni şartname ve ölçü defteri ve teferruatı 
mucibince açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Eksiltme 21 Ağustos 935 çarşamba günü saat 
16 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacakdır. 

2 - Muvakkat garanti : 212 liradır: 
3 - Şartnameler ve teferruatı parasız olarak Sana

toryomdan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası ve
sikası ve bu işi yapabileceklerine dair İstanbul Nafıa Baş 
Miihendisliğinden alacakları ehliyet vesikasını ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya Banka mektublarile belli saatte 
Komisyona gelmeleri. ( 4 S 3 5) 

5945 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: . 

A - Merkezimiz emrindeki Galata motörü pazarlıkla 
tamir edilecekdir. Tahmin bedeli 945 liradır. 

B - Bu motör tamirine aid şartnameler merkezimiz 
Levazımından parasız alınır. 

C - Pazarlık 16-8-935 Cuma günü saat 14 de Gala
tada Kara Mustafa Paşa sokağında merkez komisyo
nunda. 

D - Pazarlık suretile yapılacakdır. 
E - Teminat mikdarı 71 Iirdır. 
F - İsteklilerin benzin motörü ve gemi tamiri işleri

nin ehli olduklarına dair Ticaret Odasının davet tarihin
den sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

G - Pazarlığa girecek olanların saat 14 de kadar 
muvakkat teminatlarını merkez veznesine yatırmış ol
maları şarttır. ( 4 6 S 5 ) 

lstanbul Sıhhi Müesseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Adedi Muhammr.n Muvakkat 

Peçete 
Amerikan bezi 

500 
2000 Metre 

fiyatr 
31 
42,5 

,, " 1200 " 62,5 

teminatı 

131,62 lira 

Leyli Tıb Talebe Yurdu için lüzumu olan yukarıda 
yazılı eşya şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
muşdur. 

1 - Eksiltme 28-8-935 çarşamba günü saat 14,5 da 
Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komis
yonda yapılacakdır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak yurttan alınır ve nü
muneler de orada görülebilir. 

3 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi
kasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 
belli gün ve saatta KomisY.ona gelmeleri. ( 4 S 7 6) 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'~ 
5 Türk Hava Kurumu -
~ Büyük Piyangosu 
5 Şimdiye kadar binferce kişiyi zengin etmiştir iil! 

§ 19. cu tertip 4. cU Ketlde 11 Agustos 935 dedir 

~ Büyük ikramiye 
~ 35.000 Liradır !! = ik • :::; E: Ayr1ca : 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ramı· ~ 
:= yelerle 20,000 Llrahk mUklfat vardar. ~ 
~JJllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 5754llJ 

Hava Yolları Devlet iş
i etme idaresinden: 

• 
Telsiz telgraf ve telefon ve radyogonometre aletlerı 

alınacak. Hava Yollan Devlet İşletme İdaresince alıcı 
·ve verici telsizlerle radyogonyometre cihazları alınacak: 
dır. Bunların cinslerini kararlaştırmak için bu aletı~rı 
satanlardan aletlerinin muhtelif kataloğlarile bütı>tı 
vasıflarını bildiren izahat istiyoruz. 

Verilecek izahat arasında şunlar da bulunmalıdır. 
1 - Cihazların fiatı (Ankara veya İstanbulda teS'" 

lim şartile Türk Lirası olarak') 
2 - Cihazların siparişden nekadar sonra teslim e .. 

dile bileceği. . 
3 - Cihazlarla birlikde verilecek yedeklerin cinSl 

ve mikdarları. 
4 - Cihazlardan bir tanesinin tecrübe için Ankara .. 

ya getirilib getirilemiyeceği. 
5 - Cihazların ne gibi şartlar altında ve nekadar 

bir zaman için garanti edilebileceği. 
6 - Cihazların diğer markalara faik olan hususiyet .. 

leri. 
7 - Bu cihizlardan hangi hatlarda kullanılmakda 

olduğu. . .. 
8 - Şebekemizde aynı fabrikanın telsız aletlennı 

kullandığımız müddetçe fabrikanın bize ne gibi kolay
lıklar ve yardımlar yapabileceği. Bu izahat 1-11-935 
tarihine kadar Hava Yolları Devlet İşletme Müdürlü .. 
ğüne- referansllln bağlı olarak gönderilmiş olmalıdır. 
Bihün şebeke hakkında telsiz ve gonyometreler için 
bir proje yaparak o projeye göre yapılacak muhabere 
tesisatı için umumi bir teklif de bulunmak veya daha 
fazla malumat almak isteyenlerin İdareye müracaatları 

6005 (2048) (4575) 

Üsküdar Kız Ertik "San'at ,, 
Okulu Direktörlüğünden: 

15-8-1935 den başhyarak Okula GECELİ 
ve gündüzlü talebe yazılacakdır. 

GECE l İ ücret üç partide alınmak üzere 200 

liradır. İşyar çocuklarından yüzde on eksik alınır· 
Okula ilk ve orta okullardan diplomalı olanlar gire .. 

bilir. Orta okulu bitirenler iki senede diploma alırlar: 
Yazılmaz için PAZARTESİ ve PERŞEMBE günlerı 
dokuzdan beşe kadar okula baş vurulmalıdır. ( 4557) 

5978 

Yüksek ziraat enstitüsü satınalma 
komisyonundan: 

Yüksek enstitü talebeleri için mevcut nümunelerine 
göre yapılacak 25 çift çizme ve 25 pantalon açık eksil~
meye konulmuştur. Şartnamesini almak ve nümunel~:ı
ni görmek istiyenlerin Yüksek Enstitü idare Müdürl~ı .. 
ğüne ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 12-8-935 tarı .. 
hinde pazartesi günü hizalannda gösterilen saatlerd~ 
70 7,5 teminatlarile birlikte Yüksek Ziraat EnstitüsU 
Rektörlük binasında idare ve ihale komisyonuna müra .. 
caatları. (1862) (4271) 

Çizme 2 5 çift 
Pantalon 25 

5791 

Tahmin olun~n bedeli 
Beheri yekun 

15 375 saat 15 de 
7 175 saat 16 da. 

550 

lstanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde Silah taşımak üzere evvelce Emniyet Mil .. 

dürlüğü tarafından kendilerine vesika verilmiş ol~ .. 
!arın bu vesikalarını heman Emniyet Müdürlüğüne ıa.' 
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar bundan sonra mute
ber olmayacağından kimde bulunursa istirdadı için PO" 
Jis teşkilatına da ayrıca tebliğat yapılmıştır • . ( 4549) .. 

946 
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l·ıAçlarınızı kBaaphıCjdea SALı·H NECATı· den alınız. Reçeteleriniz büyük bir a dikkat, ciddi bir istikametle 
..._____ hazırlanır. FOSFOTiN NECATi 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombul~ 

ve kuvvetli, neş'eli olur. c; 

- ,-----i-s_t_a_n_b_u_l _H_a_r-ic_t_A_s_k_e-rt_K_ıta_a_t_ı _il_l_n_la_r_ı ____ _ 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000 lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 

Birinci tertip ... 
Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
iter aene 1 "iaan ve 1 ilk tetrinde 
~lllllbara sahipleri arasında Cjekilen 
llralarda ve her defasında 207 kiti· 

•• beter bin Ura tevzi edilmektedir. 

Birinci mükafat: 1000 lira 
ikinci 250 

" ~h kişiye yüzerden 1000 ,, 
ırrni ,, ellişerden 1000 ,, 

175 kişiye onardan 1750 ,, 
Beş bin lirahk kura 

1 ilk teşrinde ~ekilecektir. 
, 

ikinci tertip ... 
Senede beş defa
da beş kişiye on 
bin lira ikramiye 

Yeni lhdaa edilen bu kuraların her 
birinde tek kumbara aahlbine iki bin 
Ura ikramiye Verilmektedir. Bu kura
lar senede beş defa: 

Şubat; Haziran, TelJfmuz, 
Eylül ve Birinci klnun 
aylar1nın ilk gUnleri ~ekilecektir. 

iki bin lirahk ilk kura 

1 EylQlde ~ekilecektir. 

Ordu ıçın 1000 : 2000 
Süvari kılıcı alınacaktır. Bir 
nümunesi Harbiye Daire
sinde vardır. Talip Kılıç 
yapan Firmalar tarafından 
bu nümune görülerek buna 
nazaran yapacakları nümu
ne ile şartname ve teklifle
rinin Ağustos 9 3 5 nihaye
'tine kadar Harbiye Daire
sine gönderilmesi. ( 114) 

(4446' 5825 
* ~ * 

Kapalı zarfla 108200 ki
lo Sığır eti alınacakdır. Ek
siltme 12 Ağustos 935 pa
zartesi saat 16 dadır. İlk 
pey parası 1948 liradır.Bir 
kilosunun muhammen fia
tı 24 kuruşdur. Şartname 
ve evsafını görmek isteyen
ler her gün Çorlu Satınal
ma Komisyonuna gelebi
lirler. Şartname bir lira 3 O 
kuruş mukabilinde verilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
pey parasına aid makbuzla 
teklif mektu blarını lazım
gelen vesaikle eksiltmeyi 
açma saatinden bir saat ev
veline kadar Çorluda Sa
tınalma Komisyonuna ve
rilmesi. (102) (4338) 

5809 
* ~,,. 

Bayramıç Garnizonu ci
varında bulunan piyade 
kıt' atının ihtiyacı ıçın 
578000 Kilo Un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konul-
muş talibi çıkmadığından 
yeniden münakasaya kon
muştur. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 9 kuruş 
25 santim ihalesi 17-8-935 
saat 9 da Bayramıç Tümen 
Satınalma Komisyonu bi
nasında yapılacaktır. Unun 
evsafı ve şeraitini bulun
duğu yerin satınalma ko
misyonuna müracaat ede
rek öğrenebilirler. Müna
kasaya girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesaikle 3 9 2 3 lira 2 5 kuruş 
muvakkat teminatını veya 
banka mektubunu müna
kasadan bir saat evvel Tü
men satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır. ,,,,. (98) (4273) 5812 

~ *. * .. Ol 

Teferrüatiyle birlikte bir 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 1 
J) • . . . 

• Ho. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No\ Cınsı ve hıasesi Hisseye göre 

tanesine biçilen eder 6 7 lira 
50 kuruş olan 1000 tane 
mahruti Çadır kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İha 
lesi 22 Ağustos 935 saat 11 
dedir.Şartnamesini 338 ku
ruşa almak örnegını gör-

l&s 

sa.o 

Y edikule Sultan Meh
med 
Paıabafçe 

Edirnekapı 

Kariyeiatik Alipaıa 
Samatya İmrahor 

Galata Azapkapm 

2100
13682 Beıiktaı Yenimahalle 

soı5 Arnavutköy 

S095 
Arnavutköy 

•• 

Beyoğlu Hüaeyinağa 

Beyoğlu Kurtuluf 

Demirhane Cad. 

Sultaniye Cad. 

E. Aya Yorgi 
Y. Vaiz 
E. Sideria 
Y. Küheylan 
Yolcu%ade 
Yetildirek 

Posta Cad. 

Anbarlı dere 

Eski Kötk ye• 
ni Boyalı kötk 
E. Ayanofri 
Y. Dulkadit 
oğulları 

E. Sultan çeşmesi 
Y.Takaim çetıneıi 
E. Luari 

E. 119 
Y. 125 
E . .. 
E. 17 
Y. 15 
E. 17 Mü. 
Y. 11 
E.ve Y.280 

E. 35-37 
Y. 21-23 
E. 14-H 
Mü. Y. 4 

E.33 Y.43 

E. 76 
Y. 68 

E. 7 
Y. 9 
12 

57 metre arsanın 
1/ 2 hissesi 
Gübre iskelesi 
ve 517 metre ar-
sanın 19/ 24 his. 
72,50 metre 
arsanın tamamr 
Bağçeli ahşap 

hanenin 1/ 2 His. 
Kagir hane ve 
dükkanın 1200/ 7l 
Hissesi 
Bağçeli iki kagir 
konağın tamamı 

9187 metre arsa-
nın tamamı 

248 metre arsa-
nın 5/ 8 hissesi 
Bağçeli ahşap 

hanenin l / 2 His 

129 metre araa-
nın tamamı 

48,50 metre arsa. 

muhammen K. 

83 T. L. 
Açık arttırma 

836 .. 
365 ,, 

310 ,, 

108 
" 

8356 Kapalı 
zarf 

460 Açık 
arttırma 

156 ,. 

400 ,. 

258 •• 

46 .. 

mek isteyenler her gün ve 
eksiltmeye girecekler ilk i
nanç parası ile 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel An
karada M. M. V. Satmal-
ma Komisyonuna verme
leri. ( 126) ( 4516) 

5919 .. "' 
Sarıkamışda bulunan 

kıtaat için azı 2 7 000 çoğu 
30600 kilo sade yağı ve a
zı 3 milyon çoğu üç milyon 
altı yüz bin kilo kuru çam 
odunu 28-8-935 çarşamba 
günü saat 1 O ve 1 1 de Sa
rıkamışda Askeri Satınal
ma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak-36sz Y. Hacı Zeynel nın tamamı 

Kuzguncuk Bağçe ve E.30-30 Bağçeli ahşap 4 7 s " dır. Sade yağının tahmin 
\Pllqrd Tomruk Y.34-36 hanenin 11 / 20 His. bedeli 15840 liradır. Mu-
~tıı Sa evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle aatııa çıkarılmııtır. İhaleleri 20-8-935 tarihine tesadüf vakkat teminatı 1188 lira-

~-i!•iilıi!!!g!!!ün!!üi!!!!!ıs~aa~t~on~do~·r~tt~ed~ir~. ~Sa~tı~ş~m~il~nh~a;s;ır;an~;ga~y;ri;m~ü;ba~d~ıl!!b~o;n;os;il;ad;ır~. ~(9~1;8~45~)!!!!ii!!!i!!!!!!!i~J dır. Kuru çam odununun 
~- • tahmin bedeli 36 bin lira-

dır. Muvakkat teminatı 
2700 liradır. Sartnamesi 
komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin teminatlarile 
teklif mektublarını belli 
saatten bir saat evvel Sa
rıkamışda Askeri Satmal
ma Komisyonuna vermele
ri. (141) (4665) 

* •• 
6000 çift kundura kapalı 

zarfla eksiltmeye konul
muşur. İhalesi 2-9-935 pa
zartesi günü saat 10 da M. 
M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonunda yapılacakdır. 
Hepsine biçilen eder 30000 
ve ilk inanç parası 2250 li 
radır. Sartnamesini 1 S O 
kuruşa almak ve örneğini 
görmek isteyenler her gün, 
eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belge
lerle ilk inanç makbuzlarile 
birlikde teklif mektublannı 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. ( 13 7) 

(4669) 

••• 
6000 metre mavi renkde 

kışlık elbiselik kumaş kapa
lı zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Hepsine biçilen e
der 16500 ve ilk inança pa 
rası 12 3 8 liradır. İhalesi 
29-8-935 perşembe günü 
saat 1 O dadır. Şartnamesi
ni parasız almak ve örneği
ni görmek isteyenler her 
gün eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazdı 

belgelerle birlikde teklif 
mektublarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
da M.M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(138) (4670) 
.. .,, * 

Vizenin 62500 kilo sa-
manma verilen fiat Korca 
pahalı görüldüğünden ek· 
siltmesi 1 O gün uzatdmış
dır. İhalesi 16-8-935 cuma 
saat 16 dadır. İsteklilerin 
Vizede Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 13 5) 

(4667) 

* * * Vizenin 12,000, Alpul-
lunun 11000, Pınarhisarm 
8500 kilo sade yağma ve 
Vizenin 36000, Pınarhisa
nn 26000, Alpullunun 
32000 bulguruna ihale gil· 
nü yine istekli çıkmadığın
dan hepsi bir ay pazarlığa 
konulmuşdur. İhaleleri 
15-8-935 perşembe gunu 
saat ıs, 16, 17, 18 dedir. 
İsteklilerin Vizede Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. ( 136) ( 4668) 

••• 
Vizenin 4427 5 liralık ek

meklik Ununun Pınar hisa
rın 31280 liralık ekmeklik 
unun Pınarhisarın 16600 li 
rahk sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuşdur. 
Vize Ununun ilk pey 3320 
lira Pınarhisarın 2346 lira 
Pınarhisarın etinin ilk pe
yi 1245 liradır. Üçüncü i4 
halesi 26 Ağustos 935 pa
zartesi saat 16, 18 dedir. 
İsteklilerin Vizede Satınal
ma Komisyonuna gelmele
ri. (133) (4627\ 

••• 
Cinai Miktarı Tah.Piati tık Te- Şartna- Eksiltme !hale :thale !hale 

K11n11 mlnatı me ııa· ıeldl tarihi ıünti eaad 
Lira raıı K. 

Yün Çorap 
ipliği 
Kıtlık el-

22000 Kilo 180 2905 187 Kapab 28-8-935 Çarıamba 1 ı 
zarf 

biselik ku· 
ma§ 65000 met. 250 9375 813 .. 

18000 Kilo 180 2295 153 ,, 

60000 met. 2SO 87SO 750 .. 

Yün Çorap 
İpliği 
Kışlık el
biselik 
kumat 
Kaputluk 
kumaş 50000 ,, 270 8700 675 ., 
Kıtlık el· 
biselik 

28-8-935 Çarpmba 15 

2-9-935 Pazartesi 11 

2-9-935 ıs 

5.9.935 Pcrıembe 1 ı 

kumaş 56000 .. 250 8250 700 5-!l-!133 ,, .ı;, 
Sartnamelerinin yukarda yazılı .. Fiatlar karşılığında 

almak ve örneklerini görmek isteyenler her gün öğle
den sonra Komisyona gelmeleri. 

Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı kanuni temı
natlan ile arttırma eksiltme kanununun 2 inci maddesi
nin birinci Fıkrasında ve 3 üncü maddesinde yazılı ve
sikalarla teklif mektuplarını ihale günü ve saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (140) ( 4672) 

r. 
iŞ BANKASINA 

YENi MEMURALINACAKTIR 
Türkiye İş Bankasından : 
Bankamı• HrVialerinde Çllıf"'ü llzre Lise veya Ticaret Liseleri 

mezunlarından imtihan ile 15 memur alınacaktır. Müsabakada kaza
nanlar araaıncla aynca yüksek tahsil görmüı ve yabancı liaanlan iyi 
bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecele. 
rine göre (100) lira ile (70) lira araaında ayhlc verilecektir. 
Yuı ile imtihan 31 Aluatol 1935 de btanbul, Ankara ve İzmir 

ıubelerimizde yapılacaktır. 
En aon }'Ullma tarihi 15 Alntot 1935 dir. 

İıtekli olanlar girme ve imtihan fUtJarıU aid izahnameyi Banka-

" nuzın Ankara, lıtanbuJ n bmir tubelerfmizden alabilirler. "' 

57/4 

Acele Tesviyeci ve Sıvacı aranıyor 
fmyenler Feriköy aluminJ!ID Matra fabrikaana cl..bal müracaat 

- - -- - - -- - - - -- -
- - - - - - -- -- - -
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akı Cı 
. 

En Sürekli, En Parlaks 
En Çabuk Yanan Yeni 
Kömür Yakında Çıkıyor. 

ıyor 
20 ILKTEŞRIN 1935 PA. 

ZAR GÜNÜ MEMLEKE
TİN HER TARAFINDA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. 

1 - Nüfus sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda otu
ranlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturdı.ı;'Yu bina nu
marasız olduğu halde haber vcr
miyenlerle bu numaraları bozan 

ve silen ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

Başvekalet 
_ İstatistik Umum Müdürlüğü = 5145 -= • 11111111111111111111 1111111111111111111 • 

~ § VAPURCULUK § -

~ Y aliında Çıliıyor 
§ § Türk Anonıu. Şirketi = 
=: : Istanbul Acentalığı 
:= : Liman Han. Telefon: 22925. : - - -- -----------~ 
§ § Karabiga yolu § 
:= : BAR TIN vapuru 10 Ağustos : = = CUMARTESi günü saat 20 de = 
§§ ;j Karabigava kadar : = •lllllJllJlllllllllJllllllllllllllllllllİİ 

----------------------------------------------------------------------------------== -----

ı=:n temiz, eli, yeri 
Kirletmeyen, boyasını 
Bulaştırmayan yeni 
Kömür yakında çıkıyor. 

En çok ısıtan, en parlak 
Yanan, yanarken parçalanmıyan 
Yeni kömür yakında çıkı} or. 

1 

----- Ademi iktidar ---- 1 -- ve --- Bel gevşekliğine --- HORMOBiN --- 1 

= Tafsilat: Galata posta kutusu -= 1 1255 -ı l = 5857 -------------------------
ıvor § 

-----------------------------

-
;Yakında çıkıyor 
-----------
-------
----------------------------

En kolay tutuşan, her 
Soba Ve maltızda yanan yeni 
Kömür yakında çıkıyor. 

iZ 

Boğaziçi, Sarıyer, Yenimahalle, A= ziziye sokağında 39 No. Ju 3 kat ve = 1 O odalı, gayet kullanışlı, itina ile ya= pılmış mükemmel bir hane, çok clı= vı.:n bir fiyatla verilecektir. İstanbul, 
:= Ankara caddesi, No. 64, Cihan ki-

--

= tapbanesine müracaat. = =--------------------::::: !;!111111111111111111111111111111111111111~ 

~ ~ Deniz yolları ~ 
§§ iŞLETMESi § --= E Acenteleri: Karaköy Köprttbaş.ı 

; ideal Kömür; 
=: : Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

§ §111111 zade Han. Tel. 227-40. 111111: 

§ § Ayvahk Yolu § 
~ ~ MERSİN v_apuru 10 Ağustos § = : CUMARTESi günü saat 17 de : = : DİKILl'ye kadar. " 4615 11 600~ ---------------------------------------------------------------------

··rk Antrasitidir 

cele Etnıeyin 
-

- - --§ § Mersin Yolu 
§ § iNEBOLU vapuru 11 Ağus- § 
= : tos PAZAR günü saat 10 da : = E MERSIN'e kadar. " 4616 60U= - - '' ---·---------------------
~ ~ Trabzon yolu 
=: E ERZURUM vapuru 11 Ağustos : 
=: : PAZAR günü saat 20 de Rizeye : 
:= : kadar. (4644\ : = ;; 1111111111111111111 11111111111111111111 i =-----------_ ZAYİ - Üsküdar Mal Müdürlüğün= den almakta oldugum maaşımda kul= landığım mühürümü kaybettim. Ye
== nisini kazdırdığımdan zayi mühürün = hükmü yoktur. Mehmed Cemal. = ------------
~ Dr. Hafız Cemal -
: Dahiliye mütehassısı 
=: Pazardan başka günlerde saat 

• • • • := (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
~~~-.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =: Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu· 

ı 

,~~~~~~~~~~~ 

Umumiyetle bütün fotoğraf 
Makinaları birbirine benzer. 

Fakat; cins, hassasiyet ve dayanıkhk noktala· 
larında müsavi değildir. Paranızı nh;in beyhude 
yere sokağa atacaksınız. Aldanmayınız ve muka· 
yese ediniz. Markala 

Fotoğraf Filim 
Sinema ve 

PROJEKSiYON 
Makinalarının yüksek meziyetlerini 
dik edeceksiniz. 

kendiniz tas· 

Bütün yenilikleri çıkaran 
dünyanın en büyük ve en 
meşhur yeğane fabrikası 
" ZEiSS • iKON ,, dur. 
En son yeni modeli 6x9 rol· 
film "SIMPLEKS,,, ""ETTAR,, 
" 1 K O "TA,, ve telemetreli 
"SUPER IKO"TA,, makinaları 
sabşa ~ıkarllmıştlr. 

26 N°· 

PERNOX 
FiLM 

Yeni çıkan "Pernoksfllm,, 
26 Şayner, emsalinden daha 
seridir. Sür'at ve cinsile hiç 
bir benzeri kıyas edilemez. 

Fotoğraf malzemesi satan 
dükkanlarda arayınız 

Katalog ve yalnı:ı toptan satış yeri: 

JACK ROTTEnBERG 

İSTA"BUL • BEYOGLU 
İstiklal caddesi, eski T;rkoı Han. 

Posta kutusu B O. 2281 

~~~~~~~~~~~ 

~ I 22398. Yazlık telefonu Kandilli 
ll l l l l l il l l l il lll lll lll l il l l l l l il l lll l lll il l il l l il lll l lll lll lll l lll l l l l il l l l l il l lll lll l lll lll l il l l l il il llll il l l il l l I:.,- 38. Beylerbeyi 48, 5744 ' 

Uınumı neşrıyat ve yazı ışlerı Muduru. Etem lzzel Bl:.ı• ı:...i 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad

desi, ı 00.- Basıldığı Y.C! : TAN matbaası. 


