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Peyami Safanın "Bir eşe
ğin tevaıuu", Orhan Se
lim'in "Eyi ki Eyüpte otur
mıyorum " fıkraları - Şe
hir haberleri . 
Ankara haberleri - Fe
leğin "t.'lüşteriniz" fıkrası 
- "Soysal konuşma". 
Aziz H ü d a i Akdemir'in 
"Bizde casusluk" adlı ya
zısı - Sağlık öğütleri -
Sevışmeler, evlenmeler. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN - Tay
yare Piyanogsu numaralan. 
Spor. 
Dunya gazetelerine göre ha
diseler. 
Kazan Hanhlığmm son gün
leri - Hiki.ye. 
Tarihın büyuk aşkı . 

Paris konferansı 
Amacı Çizecek 

(liususi muhabirimiz 
yazıyor] 

Bükreş, 5 
ltatya • Habeşistan meselesine bir 

~c bulmak istiyen büyük devletle
~rı ~clcgeleri çantalarım Cenevreden 
~rıae taşıdılar. Davacılar yalnız 1-
' Yayı aralarına alan İngiliz, Fran· 
_,1ı diplomatları, Habeşlerin işitemi
~tekleri konuşmalarla işi tatlıya bağ-
l?ıağa çalışacaklardır. 

t li~beşiatan davası Japonyanın gös
~rdıği son vaziyetle müstemleke, Av-

Pa Çerçevesinden çıktı. Dünya çer· 
~\'eıi içine girdi. lşi düzcltme~e ça· 
) ~tak üç devletin esas dertlen ayrı 
t e başka başka olduğu için Paris kon· 
~~ın gürültUleri bBtla«ıJğından· 
~.. renıuı ırJclilr ara.wıd:ı hevazw-
11 ~ak ,u.zere aenn 'l>ıt ~aay-
d~nın korkunç belirmcleriıü gör
t~· Colonial Office'den Londraya 
&•den raporlar Ingiliz Dıt Bakanlı· 
ıı:ın bu nokta üsıünde gözlerini da
'Çok açtı. Renkli ırkların kurtul -
~1 fikri Italyan salgını ile bir kat 
tıq.. a artarsa Inglltere lmparatorlu
•ı un varlığı sarsılabileceğıni lngiliz 
t()~~~l adamlarından bir çoğu açıkça 
t~ Uy~rlar. Şunu unutmamalı ki; ın
tor lerın son resmi istatistiklerine 
)', ~· lng,Jtere imparatorluğu içinde 
)o Yan 430 milyon insanın 360 mil
dır~1krenkli,y~lnız. 70 milyonu beyaz
di!ttj U yetmış mılyon beyazın ken· 
, 1 nden dokuz mısli fazla renkli a
dtbjı:ı süııü gibi ve rahatça idare e
~haı kesi için kurtuluş idealinin o ka
~ 1 arasına mümkün olduğu ka· 
~r:eç yayılması lazımcjır. 

~l'a naaya gelince, Ingiltere ile 1-
)cıı 1" arasında köprülük etmek isti • 
~flı tansa en biıyük can tehlikesi 
'1tJci~nda, Almanyanın yanıbaşmda 
~b r kabilse o kadar dost topla • 
l>oııtilt Çalışan "ne ıuya ne sabuna,, 
3'or, ~ aaı!_lı devam cttirmeğe çalışı
"trltıe ugune kadar §iddetli bır patlak 
11llt rı:•§ olan bu ortada asılı siyasa
sı~~ b ayette Fransayı tamamııe a
~\tıği ~ra~abilecek neticelere doğru 
d f~ ?&ıltere • Almanya deniz an-
cı,lttı1 •le gözüktü. Fransaya büyük 

:ilttrc c:den ya ltalyayı, yahut In
tıa~ ~~ ~cçtırecek kadar gerilen şiın-
• ~ki ;•ka durumunun Orta Avru-

Venedikte hava ma
nevraları yapılch 

Londradaki Portekiz elçisi ateş püskürüyor 
ve harpsiz müstemlikelerimiz alınamaz diyor 

lleyaz ,ızgtıer Atrikadakl Portekız sömürgelerini gösteriyor 
c ... acya • r.nte•f miiifeai yeni 

bir durum, yahut ta birden Aoru 
payı aaran aiyoai bir dedikoduyu 
meydana koymuftur. O da: 
aavafın önüne geçmek için Alri· 
kaJ.a bulunan Portekiz müstem· 
lekelerinin Almanya ve ltalya 
araanda taluimitlir. Genİ§leme 
aiyaaetini takip etmekte olan /tal 
yanın arzusunun bu auretle tat· 
min edilmek İ•tenildiii gibi, öte· 
denberi müıtemleke iatemekte 

olan Almanyanın tla i•teğinin bu 
•uretle yerine 11etirilmiı olacajı 
bildiriliyor. 

Portekİ11;İn Alrikatla bulunan 
mÜ•temlekelerinin ltalya ve Al
manya ara•ında taluimi fayiası 
Portekiz; mahalilincle hayret ve 
telôfla karıılanmıı ve Portekizin 
Londra aeliri bu habere ticldetle 
hücum ederek Portekiz müstem
lekelerinin biribirinclen ayrrlma-

[Arkası 5 incide] 

Zonguldakta Hareket Baş 
ladı, Yenilikler Yapıldı 

lnönü ve lstanbuldaki Bakanlar dün 
Ankaraya gidişlerini geri bıraktılar 

Bdgrad, 11. A.A.- Küçük ant
laşma daimi konseyinin, Tuna antlaş
ması ve Habsbourgların Sovyet Rus
ya ile Yugoslavya tarafından tanın
ması meselelerini görüşmek üzere 
Bled'de, 27 veya 29 ağustosta topla· 
nacağı tahmin ediliyor. 

Prag, 11. A.A. - Tuna paktı 

konuşmalarının tekrar başlaması 

hakkında Narodni Politika gazetesi 
diyor ki : 

" Bu meseleler, Agustos sonunda 
Bled şehrinde toplanacak olan Küçük ı 
antlaşma mümessilleri tarafından 1 
görtişülccektir. Küçük antlasma hü
kumet adamları l\.nsluss'un dmine 
geçmek için bir tek çare olduğuna 
kanidirler. ki, .b~.~a.ris,Roma _ve ~?s: 1 
kova'nın ış bırhgıdır. Bu ış bırlığı 
devam ettikçe, Hab bourg'lann tek
rar tahta geçmeleri lüzumsuz ola
ca}.- . ve yapılmadığı taktirde. Habs
bourglar herhalde Ansluss'un önüne 
gcçemiyeceklerdır. 

Yugoslavya, Romanya, Çe1coslovak
ya Dış Bakanları 

Kamyonun Cjigne
mek yolunda ilk 
insant hizmeti 1 

[Hususi muhabirimiz 
bildiriyor] 

Giresun, 11 

URA Y HAREKETE GEÇTi 

Yenicami Anıtı Salaş Yığın
larından Kurtarılacak 

Şarbaylık Tan'ın, halkın, şehrin ve en başta g~...,, .ui
hin dileği olan bu işi ba~armak İ':m le_ ~~b 'ise i.. •1e .Jı -

lstanbulun bu en güzel anrtrnı sala~ yığmlaıı ara~mda "aybol
muş değil, böyle bütün göri.emile (ihtişamile; meydana ~ıkıw;; 

görmek istiyoruz ... 

Türk mimarlığının ve lstanbu • ı kete geçmiştir. 
lun en g ü z c 1 a n t 1 a r ı n dan Müzeler idaresine bir tezkere ya. 
b i r i o l a n Y e n i c a m i j n zılarak İstanbulda mevcut tarihi 
salaş yığınları arasından .kurtarıl • sanat eserlerinin bir listesi ısten • 
~ası yolu~da .Şarbaylığm, ç?.~ iy.i ıniştir Müzeler idaresi ccv<ıbmı ya. 
b~r kara.r uzenn~c o.ld~ğunu ogren- kında vcreı:ektir. Bu arada gıizel 
dık. İstanbuldakı tanbı eserlenn et- Yenicami de \'ardır. 
rafını açmak, bu giızel anıtl~n mı!y- l Şarbayhk Tramvay Sosyetesinde 
dana çıkarınak için, şarbaylJk hare- -f Ark s• ~ ıncidel 

Cumbadan 
Rumbaya! 

)tı bi ransız tesıri noktasından da 
~ l~ly~ ~hemmiyeti görünüyor. 
t 11~rırı ıae, faşızmi ve dış prestijini 

1~3'i de lk ınecburiyetlerile, Ingiıtı:
~ıı buıu tarnarnen kırmıyacak bir şek-
~ltrirı~rnaaı kabil görünmiyen for· 

~ YU &e~ aramakla meşguldür. 
h.rı ~ ... a el durum öniınde Habeşis • 
~ Yı Ur1t ~ı liabeşlerden ziyade dün
~ tr l?ıill Utıneğe başladığı içindir ki, 

iki gün önce burada bir kuduz 
vak:ısr. ~lmu§tur. Bir kuduz köpek 
çarşı. ıç~rıc!e iki k.admı, bir bekçiyi 
ve bır ınek/e iki köpeği ısırmıştır. 
Köpek. üzerine atılan kurşunlardan 
ölmemış. mağazaların içerisine sal
dmımk is~emiştir. Atılan taşlarla 
sersemletılen hayvan. nihayet, üze
rinden kamyon geçirilmek suretiy
le öldürülebilmiştir. Isırılan köpek
ler öldürülmüş, diğerleri tedavi al
trm alınmıştır. 

Server Bedi'i n 
TAn iCjin yazdı§• 
en güzel roman 

~~ırı ç~~en o davaya karışan bir 
~ \ltun b Yor. 
~~~ıtıe1ı: u güçlükleri bir tahtada 
lıır 1 dosu~ ltaıyayı ve Orta Avrupa
~'elı: z:tnı Almanya kucağına dü-
~ ~abe 1U'l.cre çabalayan J.'ransanın 

4~ llçıilt ~erden daha kolay değildir. 
lıt Cclecek ktant politikasına dümen
i, lrıaıı tc ararların ve o kararlarda 
~~0~atağ, nıayuııerinin Cenevrede bel
~:tııc göç &an~ı~?"ordu. Afrika davası 
'.,,t ltı \'c 

0 
Cttıgındenberi Küçük An

q~ll;l dcvlanta~t karşısındaki Orta 
\ •./' da l ~tlerınin gözleri ve ku
~l\d~toa1a •vıçreden Fransaya çevril
~-.. Jtna .;?'ada toplanacak Küçük 

•ıa ~onac .. 'it trıUıa1ı: yının kararları da, 
~~ t l>erne~~~lcrinde Fransanın U
~Olcaa lt gı ıle beraber lngiltereyi 

tektir, alyayı rnı tuttuğuna göre 

Efref ŞEFiK 

Başbakan dün Floryadaydı. Yukarki resimler kendisini Çoban 
Mehmede iltifat ettikten sonra, lç Bakam Şükrü Kaya ile görü

§Ürken, çocuklarr ile bir arada gösteriyor ..• 

Dün Ankaraya döneceği haber 
verilen Başbakan İsmet İnönü, ha
reketini geriye bırakmıştır. Başba
kanın bu akşamki tren·le gitmeleri 
muhtemeldir. Bu takdirde Dış ve 
Sü, Finans ve Bayındırlık Bakanla
rı da Ankaraya dönecelderdir. 

lç Bakanı Şükrü Kaya, dün sa -
bah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Şükrü Kaya BaşbakanJ.;ı beraber 
Ankaraya dönecektir. 

radaki tetkikleri birer birer önemli 
sonuçlarını vermeye başladı. 

Maden havzasında çalışan bü • /' 
tün amelenin ocakta ve dışarda gi
yeceği elbiseler yeni ve itinalı bir 
biçime konulmaktadır. Bundan baş-
ka, bir kısım ocaklıırın içine akan 

Tayyare 
Piyangosu 
Dün Çekildi 

Zonguldakta hareket başladı 
Zonguldak, l 1 (Hususi muhabi

rimi% bildiriyor) - Başbakanın bu-

ve biriken su sızıntılarının önüne 
geçilmesi için su cetvellerinin te -
mizlenmesine başlanmıştır. Bu su -
retle işçinin rutubet içinde çalışma
sına meydan verilmiyecektir. 

İşçiye sıcak yemek vermek için 
Türkiş Sosyetesinin tabldot usulü 

[Arkası 7 incide] 

[Numaralar 6 mcı sayfada] 

İki Devir - İki Hayat - İki AhlaY, Ve Bu İkilikler 
Arasında Fıkır Fıkır Kaynayan Bir Tek Kız: . . 

( . . 
i'ek Yakında TAN·da 
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BiR EŞEÖIN TAVAZUU 
Bütün ıhayatnnda gördüğüm 

·eşeklerin en sıskasma, bitkini
ne ve ayakta can çekişenine dün 
Beyoğlu caddesinin ortasında 
tesadüf ettim. lçinde ne olduğu 
bir bakışta anlaşılamıyan pis, 
lkırık dökük bir arabayı çekme
ğe memurdu. Fakat ıbu ağır va
zifeyi en küçük bir muvaffaki -
yetle yapabilmekten o kadar a
cizdi ki, arabayı yürütebilmek 
için iki adamdan biri arkadan i
tiyor, öteki de hayvancağızın 
başından çekiyordu. 
Köşe başında çatlaması ihti

mali hiç te uzak olmıyan bu za
vallı sıpanın avukatlığını üstü
me almak ihtiyacım duydum ve 
içimden staja başladım: "Bu 
memlekette hayvanlara eza e
dilmesi yasaktır ve bu yasağın 
tatbikine belediye memurdur. 
Neden bir eşeğin göz göre göre 
öldürülmesine izin veriyor? Bu 
hayvanı kurtarmak için de mi 
ta:hsisat lazım? Bu sıska eşekte 
mi bütçe açığının kurbanıdır?,, 
derken, bir adam, içimdeki hay
kırışı duymuş gibi yanıma gele
rek mırıldandı: 

- Belediyenin nürnerotaj a
rabasıdır lbu ! demez mi? 

Şaşaladım. 
Bir anda en çirkin, en gülünç, 

en feci tezatları ıhazmetmeğe 
mecburdum: Ağır bir yük ve 
sıska bir eşek; sıska bir eşek ve 
belediyenin nümerotaj faaliye
ti; belediyenin sıska eşeği ve 
Beyoğlu caddesindeki dost ve 
düşman kalabalık; hayvanlara 
zulmu yasak etmeğe memur be
lediyenin can çekişen bir sıpaya 
çektirdiği eziyet, reva gördüğü 
işkence ... 

Erkanından birçokları husu· 
si otomobillerde gezen beledi -
ye, koca bir nümerotaj işine tah
sis için, ecelteri döken bir sıska 
eşeğin çektiği külüstür, pis ve 
çürük çank ibir ara.hadan lbaşka 
vasıta bulamamış, Beyoğlunun 
her evine, her dükkanına karşı 
Türk 1stanbulun haysiyetini 
resmen bir sıpanın ayakları al
tına atıyordu. 

Bu zavallı eşek, sanki, yalnız 
o arabayı çekmeğe değil, Istan
bul belediyesinin bir kısım işle
rindeki ağırlığı, battalhğı, dü
zensizliği, sıskalığı ve yorgun
luğu temsile de memurdu, fakat 
lbu ikinci vazifesinin farkında ol 
rnadığı için hiç mağrur değildi! 

Peyami SAFA 

Ekmek yirmi para daha 
ucuzlayacak 

Ekmek narhını tespit eden komis
yon bugün belediyede toplanacaktır. 
Buğday piyasasının geçen haftaya 
nazaran biraz düşmesi, elanek fiyatla
rının yeniden yirmi para kadar indi
rilmesine imkan verecektir. 

Narh komisyonu, son haftanın sa
tışlarına ait fiyat vasatilerini bugün 
gözden geçirecek ve ona göre narhı 
yeniden tespit edecektir. 

Fransız maliye uzmanları 
lzmire gidiyorlar 

Şehrimizdeki tetkiklerini bitiren 
Fransız maliye uzmanları, yarın Izmi
re gideceklerdir. Uzmanlar Izmirde 
de maliye işlerini gözden geçirecek
ler ve vardıkları sonuçlar hakkında 
bir rapor hazırlayacaklardır. 

No. 30 • 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

verdi, ve o ki bu selama da aldırış et
ıne di. Möewe el!erini arkasına aldı, 
bacaklarını ayırdı ve hafiften gü -
Jümsiyerek, Fransrzç.:1 dedi ki: 

- Kumandan, bugün siz: büyük 
bir haber vc:rmekle kendimi mesut 
sayarım. btemeıJiğimiz halde üç 
yıldanberi sizi burada oturmağa 
mecbur bıraktık. F:ıkat bu esaret 
hayRtınız artık sonuna erdi. 

Sustu, bu sö:derinın ne tesir bı
raktığını görmek istedi. Kutnilndan 
Fournier'nin bir kılı bile oynam:ı
mııttı. Kanurıın -;ıabızları.ıı patlata
cak derecede ş!ddetl .. çc:ı·ptığınr his
se:'liyo.rduın. Kabus 11ağılm\Ştı. De -
mek kı,,bu adamı üç ıenedenberi bu· 
rada esır tutuyorlardı. 

Möewe devam etti: 
- Kumından, vı:rdiğim bu habe

rin sizi pelr aUikasız bıraktıgını !7Ô· 
J'i'l'yorum . .Belki de inanmıyorsun~z. 
~r,·et asilane han~-:~ ettiğimizi :ıu· 

Tersane ve havuzlar 
ihya edilecek r Ne Dersiniz ? 

Devlet Denizyollerr idaresi için 
yreni yaptırılacak vapurlara ait tek
Uf 11m11cltr, bu I§i üzerlo.rine almak 
istiyen lıirçok vapur tezgahlan ta
rafmdan, ilgililere göncf.erilmeğe 
ba§lanmıştır. Bunlaun sonu Ey]{Jle 
kadar alınacaktır. 

T:eklifnamelerin, Ankarada top
lanacak bir heyet terofznthn gözden 
geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Pa
zarlrk konuşmalarına, gemilerin 
planlan hezırlandıkcan ve set;ildik
ten sonra ba~lanaccıktır. 

Verilen malumata göre, bütün bu 
işle:r ancak kış ortoaJarma doğru bi
tirilmiş olacaktır. inşaata önümüz
deki bahard;ı ba§lrındığı takdirde, 
yeni gemiler a.ncuk öbür yıl teslim 
edilebilecektir. 

Denizyolları idaresi, yeni vapur
laıvn geJifinden sonra, bugün elin
de bulunanlardan beşini t;ürüğe çı -
karmrığa karor vermiştir. Bunlar a
rasında, Jıirt;ok defalar trunir gören 
Gülcemal da vardır. 

• 
Aldığımız malumata göre, Ka -

sımpaşadaki tamir havuzlarının ıs -
lah ed'ilmesi csns o"tiberiyle ka.rarlaş
mıştır. ;;'abrika ve havuzlar direktö
rü Cemil, bu konu üzerfode yaptığı 
etütlerin sonuncunu bir raporla Eko ... 
nomi Bakanlığına bildirmiştir. Ay
rıca, Dtmizyollan direktörlüğünce 
d'ıe bazı tetkikler yoıpılmıştır. 

• Havuzlrtnn ıslahı i:ji ile meşğul 
olmak ü~re bir yabancı uzman (mü
tahassıs) getirilecektir. Kasımpaşa 
havuzJarrnrn gemi inpstı yap;Jbile
cek blr hele koırulm:ısı ve lizımge
len tesisatın ilave edilmesi, bu uz -
nunrn mütalct:srndan istifade edi -
/erek başarılacaktır. 

Diğer taraftan, lstanbulun tran
sit açığı göz önünde tutulmuş, bu 
mesele, ecnebi gemilerinin limanı -
mızda havuzlanmaJarını tt?min bakı
mın@n da gözden geçirilmiştir. Bu
gün havuzlanmn faaliyeti, bilhassa. 
transit gemilerin havuzfura göster
dik/eti rağbet çok azalmıştır. Bazı 
yakrn ecnebi limanlarındaki havuz
ların bize rekabet etmefr:ri ve tran
sit gemilerin havuzlanma ücretleri
ni önemli miktarda indirmeleri uğ
bets.izHk sebepleri orasındadır. 

Havuzlarımız ıslah edilirken, 1i
man faafii~tini arttzrnoak olan bu 
işe cfle 6netp veril cck, havuzlanmn 
ücretle-ri -a;;gari hadtfe ı'ndirileccği 
gibi. munuım bazı resimler ıle kal
dırılacaktır. 

Numerotaj vergi tahsilatani 
gUçleştırmiş 

Maliye tahsil direktörlüğü yeni nü
merotaj münasebetile tahsil işlerinin 
güçleştiğini ilgililere bildirmiştir. Bu
nu önlemek için, kaymakamlıklarca 
binaların eski ve yeni numaralarını 
gösteren listeler hazırlanması karar
laştmlmıştır. Maamafih, bu iş etrafın 
da daha ameli bir çare düşünülmek
tedir. 

Polis elbisesi değişiyor 
Emniyet Genel Direktörlüğü yeni 

kabul edilen §ekilde polis elbiseleri 
hazırlatmağa başlamıştır. Biçim A
merikan polislerinin elbiselerine ben
zemektedir. Yaka, kıravat takılacak 
şekilde açık bulunacaktır. Bütün po· 
lisler, 29 birinciteşrinde bu elbiseyi 
giymiş olacaklardır. 

L§hey Adalat Divanmda 
Türk Uye 

Verilen bir habere göre, Lahey ar
sıulusal adalet divanında açılan üye
liklere, bir Türk ve bir Japon üyenin 
seçilmesi kararlaştırılmıştır. H ükume
timiz bu üyenin namzedini göstere
cektir. Bu üyeliğe Universite Rektö
rü Cemilin namzet gösterileceği söy
lenmektedir. 

radan da aniıyabilirı:;iniz. Sizi bıra
kıyoruz. Çü:ı~tü birkaç gün İ!iinde 
Fransa ile Aimınya harp haline ge
çeceklerdir. 

1''ournie!' cebir.den nikel bir ta
baka çıkardı, iç:nde:l bir siğara aldı, 
acelesiz yaktı, iki nefes çektikten 
sonra kibriti :ıttı ve sordu: 

- Rica ederim, iyi anlaşalım. Üç 
yıldanberi bu efendiler - çenesile 
Von Jacobi'y.i ve ötekilerini ışaret 
etti - Alman amiralliğinin, arzusu 
hilafına, beni burada tutmağa mec
bur kaldığını söyleyip duruyorlar. 
Bunu böyle yapmalarında da siyasi 
sebepler varmış. Fransa ile Alman -
ya arasında bir harp çıkacak ve pek 
tabii olarak Almanya ... Fransayı de 
virip iyice hakkından geldikten eon 
ra - burada gülümsedi • beni bura -
dan salıverecekler. Anladığıma gö -
re, benim buradan çıkmaklığım için 
iki şart var: Biri muharebe, ikinci 
si sizin muharebeyi kazanmanız .. 
Öyle değil mi ? 

Möewe cevap verdi: 
- Olabilir. 
- Ya lAmanya kazanamazsa? 
Möewe bir kahkaha koyuverdi.: 

VER G i KANUNLAR! ... 
Gazetelerd.e herkeain aevinece

ği bir haber var: Finan• Ba1lanı 
halkın vergilerini kolay vermeleri 
için vergi kanunlannda tadilat 
yapılacağını haber veriyor. Doğ
rusu bu söz; bütün mükelleflerin 
yüreğine su Hrpmif olmalıdır. 
Hele vergi kanunlannın ıslaha 
muhtaç olduğunun meydana çık
ması fert ve ha:cine için büyük 
bir ka:canctır. Hele gazetelerin 
birinde Finans Bakanının: "Bazı 
vergileri indireceğiz. Böylece faz· 
la iı yapılmasına meydan verece
ğiz. lı la:dalığından dolayı vergi 
varidatı da artacak. Verginin nia
betinde yaptığımız tenzilatı, tah· 
ailôtın artmasile telafi edeceğiz!' 
diye çıkan diyevi (beyanatı) çok 
değerli ve yerindedir. Gerçekten 
birtakım vergilerin tam bir hak
kaniyete mukarin olduğu §Üphe
lidir. Gerçi uerııi vennek herke
sin en birinci ödevidir ama, bunu 
hak ve adalete mümkün olduğu 
kadar yakın bir nisbette vermesi 
de bütün dünyanın ermek iatedi
ği vergi idealidir. 

Biz IJCrgi kanunlannın böyle 
göulen geçirildiği 1trada lstanbu
lun en büyük vergi rakamını ya
pan bina vergileri hakkında ve 
mülk sahipleri lehinde bir iki sa
tır yazmak ve bugünkü kanun ne
kadar isabetle tatbik edilirH 

Eski Liman Şirketinin 
tasfiyesi 

. Eski Liman tirektinin tasfiyesi i
çın konulan bir yıllık müddet bugün 
bitecektir. Tasfiye heyeti, eski §irket 
muameleleri üzerindeki çalışmalarını 
ve bu çalışmalann sonuçları hakkın
daki raporlarını hazırlamıştır. 

Oğrendiğimize göre, mefsuh liman 
ıirketi genel heyeti bu ayın tıonunda 
toplanacak ve tasfiye işlerini gözden 
geçirecektir. Alacak meselelerine ait 
bazı muaınelclcr ve bir kısım davalar 
~enüz neti.cel~ndirilemediği için, tas
fıye heyetı, bır yıllık müddetin altı 
ay daha uzatılmasını istiyecektir. 

40 bin talebenin dişlerine 
bakıldı 

Türkiye Diş Tabipleri kurumu 
bir yıl içinde (40) bin ilk mekte~ 
talebesinin dişlerini muayene et
miştir. Bu iş için 56 diş hekimi ça
lı§maktadır. 

Yapılan statistiğe göre, tedavi e
dilen diş adedi 659 dur. 

Yaprlan muayenelerde lstanbul
da muayene edilen çocuklardan yüz
de 96 sının dişleri bozuktur. 

Di tabipleri kurumu, Eminönün
dc açılan dispanserden başka, gele
cek yıl da bir dispanser açacaktır. 

Yerli yaprak cıgarası 
tutunu bulundu 

. Anadoh . .ıdaki tütün çeşitleri üze
rınde tetkıkat yapmakta olan inhi
sar idaresi müstahsilleri, şimdiye 
kadar yurdumuza yabancı memle
ketlerden gelerek her sene binlerce 
liramızın harice çıkmasına sebep o
lan yaprak sigarası imaline müsait 
b~r nevi tütün bulmuşlardır. Mar -
dınde bulunan bu çe§it tütünlin tec
r~beleri yapılmış ve muvaffakiyet 
?asıl olmuştur. Bu neticeyi gören 
ınhisar idaresi mütehassısları bu 
c!ns ~ütlinden fazla miktarda yetiş
tırebılmek maksadiyle Mardinde 
bulunmaktadırlar. 

- Hah, hah, hah, hah t Almanya 
kazanamaz olur mu? Fakat yine ben 
bu sözlerini, hakaret saymıyorum. 
Hatta sie diyorum ki, farzedelim,ka
anamadık. Siz yine buradan bir ye
re çıkamasınız. Bir defa §Unu kabul 
ediniz ki, Almanya mağlfıp olamaz. 
En kötü ve en müthi§ talihsizlikle
re uğrayarak, mağlfip olsa dahi, bu
nu hiç bir zaman kabul etmiyecek -
tir. Biz o milletiz ki, bekleriz, bek
leriz, ergeç öcümüzü alırız. O gilne 
kadar Almanyada kimse bir dakika 
rahat etmez. 

Bllrış olunca da, sava§ın yine du
raksız süreceğine inanınız. Hem de 
blitün vasıtalarla.. Belki o zaman 
Akdenizde Fransa, sebebini anlıya
madığı birçok felaketlere maruz ka
labilir. Almanyanın eli boş durmaz 
efendi ... 

Fournier bu hakarete sigarasın -
dan birkaç nefes daha çekmekle mü 
kabele etti. Dedi ki : 

- Pekala, ben burada ölebilirim. 
Siz de daha iki, üç yüz sene galibi
yetinizi bekliyebilirainiz. 

Möcwe auratmı buruşturdu. Yon 

edilsin mutlaka haksızlığa 

verdiğini söylemek isteriz. 
Malumdur ki, bina vergisinde 

escu iradına nazaran tahmin edi
len kıymetidir. 

1 - Tahmin edilen bu kıymet 
hiçbir zaman hakiki kıymet ve 
irada uymamaktadır. 

2 - Tamir ve boı kalma v• 
umumi masraflar karşılığı olarak 
verilen yÜuie 20 hakikate hiç le· 
valuk etmemektedir. Mülkler bi· 
liyoruz ki; yıllardanberi boş du· 
ruyor. Yine - pek tender -
mülkler var ki; hiç bo almamıı -
tır. Bunlann her ikisinin de ver
gisini hesaplarken iradından yüz

de 20 indirmek reva mı? Ama ka
nun böyle emrettiğinden buna 

karşı yapacak fey yoktur. 
Şimdi iı ıuradadır. Eğer bina 

vergileri esa.alı bir ıekilde ıslah 
edilme:ue ıehir harap olacaktır. 
Çünkü birçok mülkler masrallan· 
nı korumamağa bQ§lamııtır. 

Onun için en akla yakın çare 
mülkler kiraya verildikçe icar 
kontratlan ünrinden yüu/e bir 
nisbette vergi tahsil etmektir. An
cak bu suretle mülkün hakiki ge
lirinden hakiki vergi alınmıı ola· 
caktır. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

Lise ve ortamekteplerde 
kayıt başhyor 

Lise ve ortamekteplere yeni ta
lebe yazılmasına gelecek hafta Salı 
gününden itibaren başlanacaktır. 
Bu yıl ortamekteıp1ere her senekin
den fazla tehjtcüm olacağı muhak -
kak görülüyor. Çünkü bu yıl ilk 
mekteplerden çok fazla talebe me
zun olmuştur. 

İstanbul orta mektep ve liselerin
de f:ız~a knrı§ıklık olmaması için, 
1ehrımı:r.deki l'T'l'!ktepll'!r bes mınta -
kaya ayrılmıştır. Her talebe, kendi 
mıntakasındaki orta mektebe yazıl
mağa mecbur tutulacak, şehrin dış 
mekteplerine talebenin tekasüf et -
mesine imkan bırakılmıyacaktır. 

İstanbul mekteplerinin her yıl 
pek fazla kalabalık olmasma bir se
bep te Anadoludan ehrimize çok 
fazla talebe gelmesidir. Bu yıl, bu· 
nun da önüne geçilecektir. Mesela 
lstanbulda bir orta mektepte on 
deI'6hane, 600 - 700 talebe okurken 
herhangi bir Anadolu §ehrindeki 
ortamektepte 200 - 300 vardır. Buna 
seb(1p, AnadoJ.unun bütün viHiyetle
rinden mektebe girmek için buraya 
talebe gelmesidir. Kültür Bakanlığı, 
bu yıl buna müsaade etmiyecektir. 

r;>ershanele.r kalabalıklaştıkça, 
tedrısattan istenen randman alına • 
mamaktadır. 70-80 talebeli bir derııa
nede muallim, her talebeyi ayrı 
ayrı iyice tanımadan, imtihanlar ge
lip çatmaktadır. 

~iş tabipleri kongresine 
gidiyoruz 

Arsıulusal 9 uncu diş tabipleri 
kongreai yeni yıl başında Viyanada 
toplanacaktır. Bu kongreye memle
ketimiz de çağırılmı§tır. Kongreye 
İstanbul Di§ tabipleri cemiyeti bir 
heyet gönderecektir. Heyet, Diş ta
babeti yeni direktörü Kazım Esadın 
başkanhğında olacaktır. Kongreye 
Türkiye diş tabiplerinin faaliyeti 
hakkında bir raıpor verilecektir. 

Jacobi omuzlarını silkerek, bu söz
lere acır vaziyette başını çevirdi. O 
sırada Framond'u aradım, göreme -
dim. 

Alman bahriye neferleri, yine, san 
ki oraya bırakılmıı bir kutu gibiy
diler. 

Möewe hafifçe öksürdü ve tekrar 
başladı~ 

- Kumandan, ben size bu haberi 
getirdiğim zaman memnun olacağı. 
nızı zannediyordum. Vazifem sade
ce size bu haberi vermekten ve tat
bik etmekten ibarettir. Daha fazla 
şeyler konuşmıyalım. Hadiseler el
bette seyirlerini takip edecekler -
dir. Yalnız bir haberim daha var: 
Terfi ettiniz. Sizi burada alenen 
tebrik ederim. -

Creuse kumand.ınr bu sözü işidin 
ce silkindi ve doğruldu: 

- Nasıl terfi? 
Möewe bir çavuşa emir verdi: 
- Fransız cumuriyetinin resmi 

gazetesini getiriniz. 
Çavuı. hatırlıca bir dosyayı kanş

tırdı ve istenilen gazeteyi çıkara -
rak getirip verdi. 

Möewe gazeteyi açarak FournierA 

KUÇUK HABERLER 

iYi Ki EYÜPTE 
OTURMUYORUM! 

İyi ki Eyüpte oturmuyorurl'l· 
Havasını, suyunu sevmediğim 
için değil. Yalnız güvercin ka· 
natlanmn türküsüyle dolu ses
sizliğini yadırgadığım için de 
değil... 

• Milli Türk Talebe birliği, 25 
Ağustosta Anadoluya bir gezi ha
zırlamıştır. 

• Beyoğlu mıntakası kadastro 
için çalışmağa başlıyan heyet Ayna
lıçeşmede bir binaya yerle:ımiştir. 

• Çocuk Esirgeme kurumu Sa
matya kolu 21 Ağustosta Narlıkapı
da Şafak gazinosunda kurum men
faatine bir müsamere verec'!ktir. 

• Belediye }-hfzısıhha mütehas
sısı Zeki, zehirli gazlar hakkında 
tetkiklerde bulunmak üzere yakın
da Avrupaya gidecektir. 

• Yeni tecim anlaşması müzake
releri için Parise giden heyet üye
lerinden, Türkofis başdanışmanı 
Melih Gölen dünkü eksreple şehri· 
mize dönmüştür. 

• Haklarında beraet kararı veri
len Beyoğlu Evlendirme memuru 
İsmet ve muavini Galip, eski me • 
muriyetlerine iade edileceklerdir. 

• Eminönü eski nüfus memuru 
Seyfettin hakkında zimmetine para 
gr-çinnek iddiasiyle tahkikat yapılı
yordu. Beşinci istintak dairesi, ala· 
kası tesbit edilmediği için, Seyfet
tinin men'i muhakemesine karar ve
rilmiştir. 

• Haydar.paşa Lisesi ve Muallim 
kısmı, dün İzmit Halkevi spor teş
kilatiyle bir voleybol maçı yapmak 
üzere İzmite hareket etmişlerdir. 

lzmit Halkevi, gen~lerin istira -
hatlerini temin için hazırlıklarını 
yapmışt.ır. Valeyboloular, imk~n o
lursa k1iltür müesseselerinin diğer 
takımlariyle de birer maç yapacak
lardır. 

• Barselon Konsolosluğuna tayin 
edilen Arjantin Cümhuriyetinin 
Ankara General Konsolosu Blanco 
Villata evvelki gün yeni vazifesine 
başlamak üzere şehrimizden hareket 
etmiştir. Konsolosa oğlu ve kızı da 
refakat etmektedir. 

• Polis ikinci şube eski direktö~ 
rü Cemal, Emniyet genel direktör
lüğünün daveti üzerine Ankara git
miştir. 

• Evvelki akşam Defterdar semt 
ocağında civar gençleri tarafından 
güzel bir müsamere verilmiştir. Bu 
müsamereye, Halıcıoğluspor kulü -
bünün musiki şub~i de iştirak et ., 
miştir. 

• Amerika Sefiri M. Skiner dün 
otomobille Avrupaya gitmiştir. Se
fir yaz tatilini Avrupa şehirlerinde 
geçirecek ve sonbahara doğru İstan
bula dönecektir. 

lzmire giden Üniversite 
gençleri 

İzmir İlbaylığmın daveti üzeri
ne, Ege köylerinde tetkikatta bu
lunmak üzere giden İstanbul Oni -
versitesi talebesi bu hafta sonunda 
şehrimize döneceklerdir. 

lzmirde, Bergama harabelerini 
gezen gençlere, Ankara Hukuk fa -
kültesi talebelerinden de bir kafile 
iltihak etmiştir. 

Prens Dögal lstanbula mı 
geliyor? 

Zağrepten verilen bir haber, lngi
liz veliahdi Prens Dögalin, yakında 
Yugoslavyaya gelerek Kral Naibi 
Prens Pol'e misafir olacağını bildir
mektedir. Prensin, bu ziyaretten son
ra Atina ve Istanbula gideceği de ha
ber veriliyor. 15tanbuldaki alakadar 
makamlar bu haber hakkında ademi 
malUmat beyan etmektedirler. 

Kızılayın hazırladığı kermes 
Kızılayın Eminönü kaza kolu ta

rafından Eylftlün yedisinde Taksim 
bahçesinde yapılacak Kermes pro
gramı hazırlanmıştır. O gün Taksim 
bahçesinin ön ve arka bahçelerinde 
muhtelif eğlenceler yapılacaktır. 

Bu arada canlı kuklalar, karagöz, 
Halide tarafından monoloğ vesaire 
vardır. Arka bahçede mükemmel bir 
caz bulunacak, yeni danslar yapıla
caktır. 

nin hangi tarihte kimlerle birlikte 
mektepten çıkıp hangi vapurlarda 
vazife aldığını, hangi tarihlerde ter 
fi ettiğini söyledi ve dedi ki: 

- Fakat tereddüt ettiğimiz bir 
nokta olduğu için sizi terfi ettirmek
ten ziyade kıdeminize zam yapıyo
ruz. 

O zamana kadar sigarasının du -
manlarile meşgul olan Fournier bir 
den doğruldu: 

- Zam mı yapıyorsunuz? 
- ... Kıdeminiz 25 mart tarihin -

den başlıyor. Haşmetmaap impara -
tor Hazretleri sizinle meşgul oluyor 
tar. Dördüncü sırmanızı merasimle 
size tevdi etmemi bana emir buyur
dular. 

Foumier kımıldamıyordu. Möewe 
kılıcını çekerek kıtaya kumanda 
verdi: 

- Hazır ol! 
Blitün topuklar bir anda birleıti. 

Vücutler dimdik kesildi. Möewc e -
linde kılıç Creuse kumandanının üç 
adım kadar önü.ne geldi. Kıhcmı yu 
karıya kaldırdı ve yüksek sesle de
di ki: 

- Zabitler, çavuılarl neferler, Al 

Sokaklarının bakımsız tığı; 
gündüz tozu, aysız gecelerde 
karanlığı yüzünden de Eyüpte 
oturmadığım için sevinç d~Y: 
muyorum. lstanbulun bir ikı 
büyük caddesini, meydanını bir 
yana bırakırsak toz ve karanlrk. 
ejderlerinden kurtulmuş hangı 
semti var ki ... 

Eyübün bumu dibindeki sel· 
vilikler de içime kasvet vermi
yor. Hayır, "İyi ki Eyüpte otur: 
muyorum,, deyişimin sebebl 
başka. 

Geçen gün beş kuruş verip 
bir küçük broşür aldım. içinde 
lstanbulun dört bir bucağına iş· 
liyen tren ve vapurların geliş gi· 
diş saatlan yazılı. 

Şöyle bir göz attım broşüre. 
Eyüp vapurlannm tarifesi altı 
sayfa kadar tutuyor. Altı sayfa 
içiçe geçmiş çeyrekli, buçuklu 
sayılar. Öklarla gösterilmiş ak· 
tarmalar. Hani Köprüden saat 
cnda kalkan bir vapurun saat 
kaçta Kasımpaşaya ve kaçta E
yübe ulaştığını anlamak için, 
eski Mısır yazılarını okuyan bit 
bilgin gibi bilgili ve sabırlı ol
ması gerek. 

İyi ki Eyüpte oturrnuyorurrı0 
Çünkü bu tarif enin içinden çı· 
kıp bir akşam olsun vaktinde 
evime gidemezdim ..• 

Orhan SELiM 

Romanyadan 
Getirilen göçmenler 

Memleketimizde bir müddet istira• 
hatten rıonra geçenlerde Romanyaya 
giden Bükreş elçimiz Hamdullah Sup
hi Tanrıöver göçmen meseleleri hak• 
kında Romanya hükfımetile temasla• 
ra başlamıştır. 

Temaslar müspet neticeler vermek 
n-A __ .. ,_ <''"'s ••••• •-:•--t... kolaylaıt• 

tırmak ve muntazam bir hale getir
mek üzere Ankarada toplanan ko
misyonca kararlaştırılan birçok ka• 
rarlar tatbik edilmeğe ve ilgililere 
tebliğ edilmeğe başlanmıştır. Bu yol· 
da olmak üzere göçmen mıntakala· 
rında, göçmenler için yaptırılmakt• 
olan evlerin ihtiyacını önleyecek su• 
rette ve kışa kadar bitirilmesi için dr
şardan memleketimize gelecek göç " 
menlerin yanlarında beş metre mik~· 
hı keresteyi gümrüksüz olarak geıı· 
rebilmeleri Ankaradaki komisyonc' 
kararlaştırılmış ve bu karar gümrül<" 
lere bildirilmiştir. Bu sene çok öncıtı" 
li bir surette ele alınan ve hakkınd• 
birçok kararlar verilen göçmen mese• 
lesinden asıl randmanın gelecek sene 
alınacağı umulmaktadır. 

Bu sene şimdiye kadar hariçteıı 
memleketimize gelen göçmenlerin ıı· 
dedi on beş bine yaklaşmıştır. Bunııfl 
sene sonuna kadar yirmi beş bini bıl• 
lacağı anlaşılmaktadır. Aiakadarla~ 
Romanya ile yapılacak anlaşman ıc 
tatbikine başlanılacak olan getee

1
e. 

sene içinde bu miktarın dört beş ııı 6 

lini bulacağı söylenmektedir. 

lngiliz Universite talebesil'I' 
den bir grup geliyor 

Buglinlerde şehrimize İngiliz ~: 
nivcrsite talebelerinden bir grup gri 
lecektir. İngiliz Oniversitelıle11~ şehrimizde birkaç gün kaldı~t e• 
sonra, Ege mıntakasını gezmek üı 
re lzmire gideceklerdir. 

ıcr•tı 
manya imparatbru ve Prusya ııııı' 
Hazretleri namına ve Fransız cıı 
reisine vekalet ederek .. 

Fournier dayanamadı~ ısı"' 
- Biraz fazla ileri gitmiyor 

sunuz? ıe\1 
- ... Aldığımız salahiyetıererı Jcıl 

!ikan size burada hazır butun\clitıJ 
mandan Henry Fournier'y~ ta 111rı• 
ederim. Kendisine askeri nııaf11 cbılr 
mıza uygun hürmet ve itaate ıııe 
olduğunu söylerim. 111!1· 

Möewe kılıcını indirdi, soıır• 0,dl 
lazım Von Jacobi'ye dönerelc 
ki : . Jtıl 

- Terziye emir verirsinıt· 18rı1'• 
mandan Fournier'in Uniforr118 surı • 
bir sımıa daha ilave etsinler· recJel"' 
dan başka muhasebeye de .erıtbe•1' 
siniz, bu zabitin maaşı yenı r 1 
ne göre verilecektir. ş6ıte;, 

Bu sahneyi görünce ve bU Uf' • 
işitince kendimi hakikaten le ~ir el'. 
sandım. Şöyle bir ıilkiner~ çıtlı11, ha aklımı başıma toplam~ıo~111e b1 

tım. Bu, okadar gözle gor 
inanılmıyacak şeydi. . sitıl 9)1 

Creuse kumandanı hıç se
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Yüksek Tahsillerini Bitaren 
ler Şarkta Hizmet yapacak 

[Ozel aytarımı.ı bildiriyor] 
Ankara, 11 

Hükumet, yüksek okullardan çıkacaklann Şar:kta mecburi 
hizmete tabi tutulmalarını temin edecek yeni bir proje hazırla
mağı düşünüyor. Mecburi şark hizmetlerini yapmıyanlar ser
best mesleklerde çalışamıyacaklardır. 

Bayındırlık işleri Planlaştırılıyor 
Ankara, 11 (Özel aytarımız bildiriyor) - lç Bakanlığında 

toplanmakta olan Belediyeler İmar Heyeti üç tali komisyona 
ayrılmıştır. Bunlar su, yol, elektrik komisyonlarıdır. Yeni ko
misyonlar çalışmalarına ayrı ayrı devam edeceklerdir. 

lç Bakanı lstanbuldan geldikten sonra, genei bir toplantı ya
pılacak, memleketin imarı için yapılacak calısmaların esasları 
ikararlaştınlacaktır. 

Kayseri Fabrikasının Açılması 
Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kayseri Men

ısucat fabrikasının işletme tecrübelerine devam edilmektedir. 
Fabrikanın resmi küşadı Ekonomi Bakam Celal Bayarın Anka
raya dönmesinden sonra kararlaşacaktır. Küşat re~mi~de_ Baş
bakan İsmet İnönü bulunacaktır. Küşat resminin hır ıhtımale 
göre Başbakanımızın İzmir panayırı için hareketinden birkac 
gün evvel olması mümkündür. 

İnönü Ankaradan İzmire 
Gidecek, Sergiyi Açacak 

'Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz
\!en) - Başbakan İsmet lnônü bu
rada Vekiller heyeti içtimaında ha
zır bulunduktan sonra 20 Ağustosta 
lzmirde açılacak olan arsıulusal pa
nayırın açılış r,csmini yapmak üzere 
lzmire gidecektir. 

Bu ıseneki panayır diğer senelere 
nisbetle çok parlaktır. Bilhassa ha
riçten ve dahilden iştirak edenlerin 
çok olması panayıra tam arsıulusal 
bir manzara vermektedir. 

Panayırın diğer senelere nisbetle 
en rnilhim bir hususiyeti de deko
rasyona verilen ehemmiyettir. Pa-

nayınn başlangıcında açık ve kapa
lı olarak hazırlanan 277 pavyon ye
tişmemiş ve yeniden birçok ilave 
pavyonlar yapılmağa başlanmıştır. 

Panayır dolayısiyle Devlet De -
miryolları ile Denizyollarının gerek 
yük ve gerekse yolou paraları için 
hemen yarı yarıya tenzilat yapması 
yüzünden memleketin her tarafın -
dan panayırı ziyaret için gelecekle
rin her senekinden fazla olacağını 
göz önünde bµlunduran İzmir Şar -
baylığı da buna karşı hazırlıklara 

başlamıştır. 

H 

Yeni iki 
Partisi 

Cumuriyet 
Kuruluyor 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 
"Atina, 11 

Ha'ber werildiğine göre, pek yakında Yunanistanda 
cumuriyetçi' iki yeni parti teşekkül edecektir. "Milli Yunan Cu
rnuriyet Meı·kezi,, ve "Cumuriyet Demir Muhafızlar,, isimlerini 
taşıyacak olan bu iki parti beraber çalışacaklardır. lki parti 
neşrettikleri b~yannamelerde l eylUlde büyü~ bir nümayiş ya
pacaklarını bildimıektedirler. Parti azaları! bılhas~a Cumuriyet 
Demir Mµhafızlar teşkilatı stadyomda geçıt resı;nı yapacaklar 
:ve gece için de bir fener alayı tertip edeceklerıdır. 

Havadisi veren Tipos gazetesi partileri kuranların meçhul a
damlar olduklannı, fakat ibunlann Plastiras taraf tarlan tarafın
dan idare edildikle-.rini yazmaktadırlar. 

Bu iki partide, kc,:binede bulunan ve son kaS.'le buhranına se
bep olan Kirkos ile İç Bakam Rallis gibi şahsiyetler bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Fakat umumi kanaate göre bu teşebüsün bir netice vermiye
teği muhakkak gibidir. Zaten beyannamede isimleri geçen şah
siyetler böle bir teşekkülden haberleri olmadıklarını bildirmek
tedirler. 

Dramada Komiteleri Bulgar 
Atina, 11 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dramadan bil

\iirildiğine göre Mikropolis ormanında beş kişilik bir Bulgar ko
mitesi görülmüştür. Bu komiteciler Paolo Haralambidis isimli 
bir Yunanlının hayvanlarım alıp götürmüşler ve üzerine ateş e
derek ağır surette yaralamışlarıdır. Komitecilerde bombalar da 
vardı. 

Prens Andre tach 
Demokrasi istiyor 

Venizelosun 
70 bin lirası 

Atina. 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Paristeki Traveller's 
Bank'm iflas ettiği malUmdur. Bu
raya gelen haberlere göre Venizelo
sun oğlu Kiryakos Venizelos bu 
bankada bulunan 70.000 İngiliz lira
sını kaybetmiştir. Kixyakos Venize-
los bu banka ile yakından alakadar
dı ve gemilerine haciz konulduğu 
zaman, bu banka hükumet nezdinde 
protestoda bulunarak gemilerin 
kendisine ipotek edilmiş olduğunu 
bildirmişti. 

SOSYAL . KONUŞMALkR 

Kamalizm' de Devletçilik 
I 

"Fcrdiğ çalılima ve kmavı (faaliyeti) e as tutmakla be
raber, imkanı olduğu kadar az n.man içinde ulsumazu gen· 
liğe, ve yurdu bayındırlığa crilitİrmek için, genel ve yiıksek 
asığlarm gerek kıldığı ililcrde, hele ekonomik alanda dev· 
Jeti tiliğ surette ilgilendirmek ba§hca esaslarındandır." 

(Parti Programı, madde: S ·' Ç. den) 

Son beş yıldrr, üzerinde epeyce 
konuşma ve ya~ışma yolile ça!1~ma
lar yapılmış olan konulardan bırı d~, 
Cumuriyet Türkiyesinin ( devletçı-
lik) prensibi olmuştur. . 

Bu uğurda yazışanlar ~rası?~a, bı
ribirine (çürümüş liberahzmcıhk) "!c 
(kızıl komünistlik) yükliyenler bıle 
olmuştur. . ·~· 

Son zamanlarda devletçılıgın. (de-
mokrasi) ile nasıl uyuşturulabılece· 
ğinden şüphe edenler de olmu~ .. 

bir kuvvet yoktur. Kamutayı da ul.u~ 
seçiyor. Kamutay törütüm yetkesını 
(tesri salahiyeti), doğrudan doğruya 
kendisi kullanıyor. Yürütüm yetkesi
ni (icra salahiyetini) de kendi ara
sından seçtiği (cumur başkanı) ile 
onun onınlıyacağı hükumete bırakı
yor. 

Biz o çatışmaların ar':'~n~ gırm.ek 
istemeyjz, bu işlerin teorı~ını, onu ın
celcmek istiyen o, yetkeh uzmanla~a 
bırakarak biz, yalnız C .. H. P · nı.n 

~ Kamalizm prensiplerine .. ına!1mış ~~r 
Partili olarak bu konu uzennde du
şünebildiğimizi anlıyabildiğimiz kadar 
söy liyece ğiz. . . 

Türk demokrasisi, "yurddaşlarm 
ferdiğ ve sosyal (özgenlik), eşitlik 
(müsavat), dokunulmazlık (masuni· 
yet) ve mülkiyet hakları" gibi bu -
günkü modern insan sosyetelerinin 
üstünde yaşadığı kamusal baklan ba 
nmayı (himaye) esas tutuyor. An -
cak "bu haklan, devletin varlık ve 
otorite sının ile" buclandırıyor. 

f erdiğ ve hükmiğ tahaiyetlerin kı
navlannı (faaliyetlerini) kolluyor ve 
koruyor. Ancak bu kınavlarm "ka -
muğasıya (amme. "!enfaatlerine) .ar
kın olmamasını ıstıyor. Onun ıçın 
ulusal "irde ve egemenliğin, devletin 
yurddaşa ve yurddaşm .. d~ dev~e!e 
karşı olan (ödev) v_e (yu~~mlerını) 
tamamile yerine getınnek ıçın kulla
nılması" esasını güdüyor. 

Falih Rıfkı Atay, Ali Canip, 1. Nec
mi Dilm?n, F. Ahmet Ayka~, 

Re~t Nuri 

Yeni Edebiyat 
Ve Türkçe Kitap 
lar Hazırlanıyor 

Ankara, 11 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i r i y o r ] 
Orta okullarda okutulacak gramer 

değiştirilecek, Türk dili devriminin 
esaslarına uygun bir şekilde yapıla· 
caktır. Bu yıl için, orta okulların bi
rinci, ikinci ve üçüncü sınflarında 
türkçe derslerinde talebeye muvak -
kat bir kitap verilecektir. 

Bu kitapları hazırlamak üzere, Kül
tür Bakanlığında Bolu saylavı Falih 
Rıfkı Atayın başkanlığında bir ko • 
misyon teşekkül etmiştir. Bu komis· 
yon orta okulların üç sını ı için üç 
edebi kitap hazırlayacaktır. Her ki -
tapta manzum ve mensur en aşağı 60 
par? bulunacaktır. Bu parçalar ta -
mamen öz türkçe olacaktır. Eyliile 
kadar bu kitaplar hazırlanmış olacak
tır. Bu üç kitabın hepsi o vakte kadar 
yetişmiyeceği için, her kitabın ilk yir
mi parçası evveıa seçilip bastırılacak
tır. Ders yılı içindeki diğer iki kısım 
da hazırlanmış olacaktır. 

Orta okullar için, bu yıl gramer ki
tabı yapılmıyacak, muallimler, grame
ri bu edebi kitapları okurken öğrete
ceklerdir. 

llk önce şunu söylemek ıstıyoruz 
ki: 

Eğer, ( devletçili_k) ile .. ( demokra-
si) birleşemeseydı, bugun, so~l 
dünya üzerinde. bir tek demo_kratık 
devlet kalmamıştır. demek ~ogru o
lurdu. Çünkü bugün ekonomı .~l~nın
da (devletçi) olmıyan. yeryuzunde 
tek bir devlet kalmamıştır. ı;ıem d.e 
en başta, bugün (liberalizm) ın beşı
ği ve demokrasinin kaynağı sayılan 
batı devletlerinden lngiltere, Frans~ 
ve Amerika olduğu halde ... Kaldı. ~!: 
yeryüzünde demokrasi ile d7v1c.tçılıgı 
uyumlu bir surette birleştırmış tek 
bir devlet olmasaydı bile, ATATURK 
devriminin kurduğu bugünkü dev.let
çi ve demokratik Türkiye Cumunye
ti böyle bir devlet için bütün düny~
c~ örnek alınmağa değer biricik bır 
devlet olabilirdi. Başka yerde benze
rimizi aramağa lüzum vok. "Biz bize 
ben.zeriz." 

• Şüphesiz ki, demokrasi, ulus~n 
egemenliği demektir. Ancak her ül
kede demokrasinin taplanma yolları, 
o ülkenin tarihsel gelişimine, sosyal 
yaşayışına, soysal durumuna .v: ~~u
sal ırasına (karakter) göre bırıbırın-
den ayrımlıdır (farklıdır). .. . 

Devletçilik te öyle: Her ulken~n 
(coğrafik durumuna), (ekonomık 
şartlarına) ve (sosyal .gidişine). ~e 
(ulusal ırasına) göre bır devlet!jıhk 
tutumu varoır. 

Nitekim tap'8ma alanında: . ~~ 
Fransa'nın demokrasi ve devletçıl!gı 
Ingiltere ve Amerika'nınkinin ay?ı -
dir ne de Amerika'nın demı:l.rası ve 
de~letçiliği Fransa ve ln~Utere'nin
kine benzer. Ancak hepsinde ortak 
olan şey ulus egemenliğidir ..• 

• Kamalizm devriminin, Türk de-
mokrasi ve devletçiliğine gelince: . 

Tüıit demokrasisi: - "Egemenlık 
1 d .. 

birdir. Bağmsız, şartsız u usun ur 
esasına dayanıyor. "Egemenlik hak
kını ulus adına Kamutaya veriyor." 
"Tö,rütken (tesri) ve yürütken (ic
ra) yetkileri Kamutayda topluyor." 

Cünkü: .. 
Türk ulusunun yönetim şeklını, 

(kuvvet birdir) esasına dayatıyor. 
O (bir) olan (kuvvet) te (Kamu. • 
tay) dır. Ve onun üstünde başka hı!j· 

tirin.. . 
Diye çiftlik ortağını ve bekçisinı 

Türle demoknuiıi, (klas) da tan~
mıyor. Kanun karşısmd~ ~altık bır 
eşitlik kabul ediyor; hıçbır. f~rd.~, 
hiçbir ayleye, hiçbir kla~a, ?ıçbır o
meğe (cemaate) ayırt (ımtıyaz) ~e 
ayralık (istisnaiyet) tanımıyor .. Tu.~
kiye Cümhuriyeti halkını yalnız ış bö· 
lümü bakımından türlü hizmetlere 
ayrılmış bir sosyete sayıyor. 

"Halk ve ödev venne~e, kadm ve 
erkek" gibi cinsel ayırım yapmıyor. 

Türk devletçiliğine gelince: Bu, 
demokrasiye aykırı değil, onu ta· 
marnlıyan bir prensiptir. 

Türk devletçiliği, ferdiğ ve özel 
çalışma ve kınavları (faaliyetleri) 
esas tutuyor. 

Yalnız, altı asırlık Osmanlı lmpa
ratorluğunun cümhuriyet devrine 
baştanbaşa yıkık ve harap bıraktığı 
"yurdumuzu imkan olduğu kadar az 
bir zamanda bayındırlığa eriştirmek", 
ve her yönden yoksul bıraktığı "ulu
sumuzu da az bir zaman içinde gen
liğe ulaştırmak için, genel ve yüksek 
aaığlann gerek kıldığı iılerde ve he
le ekonomik alanda, devleti filiğ ola
rak ilgilendirmeği başlıca esas" sayı
yor. 

Bıi ilgiyi: . 
a) "Ozel girişmelere (ht\iusi te -

şebbüslere) ön vennek" 
b) Yapılmakta olan işleri kamuğ 

bakımından düzenlemek ve kontrol 
etmek 

c) Ozel girişmelerin, kendi kapi
tallerile, kendi bilgilerile, kendi eör
gülerile ve vaktinde yani yurdun 
muhtaç olduğu zaman içinde ve ka
muğasıya uygun olarak yapamıya -
caklan ekonomik ve bayındırlık işle
rini devlet elile yapmak sınırları ile 
buclandırıyor. Kaldı ki, bütün bu 
devletçilik esaslarını onaylıyan da, 
kanunlaştıran da ve onların taplamış
larını kontrol eden de Kamutaydır. 
Bunu demokrasiye aykırılığı nasıl ha
tıra gelebilir? 

• Sonra, bütün bu demokrasi ve dev-
letçilik esaslan, kendisini seçen ulu
sun adına egemenliği kullanan Ka -
mutayca onaylanan Ana Kanuna ve 
bu kanuna dayanarak yaptlan bütün 
cumuriyet kanunlarımıza temel ol -
muş ve olmaktadır. 

MÜŞTERi iMiŞ ! 
Mahmutpaıa yokuıunun orta ye .. 

ri boyluboyuna sergi olduğu zaı:ııa• 
nı hep biliriz. Elli &atıcı yolunuzu 
kesmeden oradan geçemezdiniz .•• 
O zaman müfteri kıymetli bir teY• 
di. Şimdi ise artık böyle yolda 
mÜ!teri çevirmek u&ulü kalktı. Zi
ra mÜ!teri aokaklarda gezmiyor. 
O pek nadir bir kuş oldu. Batı ha· 
vada. Sokaklara inmeğe tenezzül 
etmiyor. Nitekim: Hani geçenlerde 
güpegündüz gökte görülen yıldız 
yok mu?. Ra&atha~enin .. dört .. gün 
&<>nra yaptığı teblıge gore Muıte• 
ri imiı. 

Bunu gazetede okuyan bütün o-
telciler terziler, gömlekçiler ve eli 
c:d>ind; bekliyen tecim erbabı: 

- Armanın ıu müşteriyi bir de 
biz görelim.. diye çırpmmı§laraa. 
da o zamana kadar Müıteri uzak· 
lapnıı olduğundan görememiıler• 
dir. . 

Doğruaunu aöylemek laznngelar
se bu müıterinin elden kaçırılma• 
aına Ruathane sebep olmuştur. 
Eğer bu gökte parlayan yıldızın fU 
aıra bütün dünyanın peşinden kof• 
tuğu müıteri olduğunu vaktile keı· 
fedip habe.r verae idi §Üphesi:ı: i~i· 
mizden bir açıkgöz çıkar, onu mut· 
laka kafeae koyardı. Lakin geç 
kaldı. Tecim Oda&ı bu hadiaeden 
fır&at bularak Raaathaneye bir 
mektup yazıp bundan sonra gökte 
görülecek - çünkü yerde kalma• 
dı - müşterilerin vakit ve zama• 
nile Odaya bildirilmesini önemli 
bir aurette dilemiştir. Şimdi Odada 
bir "gökte mÜ§teri arama" komi • 
teai kunılmaaı ve bir huausi teles
kop alınmaaı lehine bir cereyan 
vardır. Fırıncılar, buğdaycılar, un• 
cular ve mahallebiciler bu fikirde 
değildir. Geçenlerde bir yabancı 
firıma Müşteri diye baıka bir yıl• 
dıza bat vurmuı ise de bunun Züh· 
re olduğu anlaıılmııtır. 

Ruathanemize yeni itinde ha
yırlı ba§Uıtlar dileriz. 

B. FELEK 
Ankarada futbolcu mütekait ar

kada!ımıza: 
Mektubunuzu Aldım. Doğru ya• 

zıyoraunuz. Amma elden gelen ba§b 
ıey yolı.- B. F. 

Kapalıçarşı tamir 
edilmiyecek 

Şarbaylık, Kapalıçarşının tamiri 
hakkında, bir müddettenberi yaptı
ğı tetkikatı bitirmiştir. T omirc.t ~ • 
çin 200 bin liradan fazla paraya ıh· 
tiyaç olduğu görülmüştür. Kapalı • 
çarşının, İstcınbulun gelecek imar 
planı yapılmadan, tamir edilmeme
si daha uyğun bulunmuştur. 

Kadastro mektebi Ankaraya 
taşımyor 

Tapu ve Kadastro meslek mekte• 
bi Ankaraya taşınacaktır.Mektep bu 
ders yılı başında Ankarada derslere 
başlıyacaktır. Bu sene ikinci sınıf .. 
tan çıkan talebeler münhal memuri .. 
yetlere tayin edilmişlerdir. İkinci. 
sınıfa geçen talebeler de staj gör ~ 
mck maksadiyle tapu dairelerinO! 
gönderilmişlerdir. 

Seçilen komisyon üyeleri şunlar • 
dır: Ordu saylavı Ali Canip Yöntem, 
İzmir saylavı Hasan Ali Yiicel, Sıvas 
saylavı Necmettin Sadık, Elaziz say. 
lavı Fazıl Ahmet Aykaç, Bordur say. 
lavı lbrahim Necmi Dilmen, Siirt 
saylavı İsmail Müştak Mayakon, Kül
tür Bakanlığı enspektörlerinden Re • 
şat Nuri, lstanbul lisesi öğretmenle
rinden Mitat Sadullah. 

Garip, Karışık 
Bir Hadise! 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Burada Sincanköyü 
civarında bir çiftlikte duyanlara 
hayret veren, adliyeyi ve zabıtayı 
harekete getirmesi itibariyle nadir 
tesadüflerden biri olan bir vaka ol
muştur. Hadisenin kahramanları A
tıfbey mahallesinde oturan Hasan, 
kiracısı Ali ve eşi; çiftlik ortağı 
bekçidir. Hasan hem kira almak, 
hem de görüşmek bahanesiyle Ali
yi ziyarete gıtmiştir. Kendisi yeme
ğe alıkonmuş ve yemekte içki de i
çilmiştir. İçki galiba biraz ölçü dı
şrnda içilmi!i olacak ki, Hasan mu -
kabil bir ağırlama vaziyeti ile Ali
ye: 

arkalarından koşturmuştur. Karı 
koca takip edildikl:rini görünce köy 
yolunda koşmaya başlamışlar, ~ek
çi de silahı çekmiş ve havaya bır el 
ateş etmiştir. Silah sesini müteakip 
kadın: 

- Ah öldüm! .. 
Diye yere yuvarlanmış, kocası 

da: 
- Aman ben de ölmiyeyim !. 
Diye hi!j arkasına bile bakmadan 

koşmasına devam etmiş, köye gel -
miş ve doğru telgrafhaneye gide -
rck: 

Şimdi, Türk demokrasisinin o ana 
esasları ile Türk devletçiliğinin bu 
ana prensipleri yanyana konur, ve 
bunların Türk devleti hayatında bu
güne kadar taplanışı ile bugünkü yü
rütülüşü iyice incelenirse, Türk de -
mokrasisi ile devletçiliğinin, biribiri
ne aykırı olması §Öyle dursun, d~n
yanın bugüne kadar gelişi ile bugün
kil gidişi önünde, ancak imrenilecek 
ve örnek alınacak bir duruıta oldu
ğu görülür. 

Gelecek yazımız: Neden Devletçi
yiz ve Nasıl Devletçiyiz? olacaktır. 

Sultanahmetteki kazı 
Sultanahmette Arasta sokağında 

yapılan hafriyat işi henüz bitirile • 
memiştir. Kemerlerin yıkılması ve 
hafriyat sahasmın genişletilmesi 

için vilayetçe müsaade verilmesi 
beklenmektedir. Kemerlerin altına 
isabet eden kısımlar bundan ısonra. 
açılacaktır. 

Aygır deposundaki eski baytar 
mektebi binasının altında da ikinci 
bir kol çalışmaktadır. Burada, eak· 
kilise binası meydana çıkarılaca 
tır. 

- Haydi bizim çiftliğe gidip 
hem biraz gcz~lim hem de biraz eğ-
lenelim 1.. ' 

Teklifini yapmış ve pek dürüşt 
görünen bu teklif kabul edilmiştir. 
Hasan, bunun üzerine hemen bir 
Kaptıkaçtı tutmuş ve misafirleri ile 
beraber çiftliğe gitmiştir. Çiftlikte 
içki ve eğlentiye devam edilmiş, bir 
aralık kadın Hasanın vaziyetinden 
şüphelenmiş, kocasına: 

- Burada kalmayı uygun bulmı
yorum. Haydi Sincanköyüne gide -
lim, orada kalalım .. 

- Karımı vurdular. Ben güçlük
le kurtuldum .. 

Diyerek müddeiumumiliğe bir 
telgraf çekmiştir. Bu telyazıs!nı a
lır almaz müddeiumumi muavınle • 
rinden Abdullah, Sulh hakimi Aşir, 
hemen bir otomobile atlamışlar, Sin
canköyüne ve çiftliğe gitmişlerdir. 

Vakanm sonu bu gidişten sonra 
aydınlanmıştır: Silah atılır atıl~az, 
Alinin eşi korkusundan yere duş -
müş, bayılmıştır. B,ekçi ve ortak, ka
dını düştüğü yerden kaldırmışlar, 
Çiftliğe götürmüşler ve sonra da 
köye götürerek kocasına teslim et
mişlerdir. 

Müddeiumumi Hasanı, ortağını, 
bekçiyi, çiftlik hiızmetkarını tevkif 
etmiştir. Bu vaka kahramanlarının 
yakında muhakemelerine başlana • 
caktır. 

Toprak kanununda 
Değişiklik 

Yeşilköy: Ali Rıza Erem 

Atina, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Prens Andre, Ellini
lcon Mellon gazetesinde krallık me
•elcsi hakkında bir makale neşret -
ıniıtir. Bu makalede kral, Yunanis
~nda hüküm sürmesi lazımgelen re
Jınıin daima taclı demokrasi oldu -
iunu söylemekte plebisitte elde 
~~ilmesi lazımgelen rey teşebbüsü
nün münakaşasını lüzumsuz bulmak
t:ı-dır. Prense göre plebisit netice
•ı ~ümhuriyet lehine mesela yüzde 
~ııı be§ girbi bir netice bile verse, 
~ene Kralın getirilmesi icap edccek
tır. Prens Andre bugünkü Halk 
Partisini kurmuş olan Gunaris'i 
tn~thetmekte, Yunanistanın bugün
lı:U kanunlarının en iyilerinin onun 
ta.rafından yapıldığını hatırlatmak ~ 
Mdrr. 

Prenaa ınuhalffler arasında kıY. .: 

metli siyasa adamları olduğunu ka
bul etmekle beraber, Veniızelos ile 
ve isyana methaldar siyasa adamları 
ile teşriki mesai ıdilme9ini &aıvip 
etmemektedir. · ' 

Demiştir. Kocası da bu durumu 
ve ooergeyi yerinde bulmuş, gitmek 
için yola çıkmışlardır. Fakat, Hasan 
bu gidişten haberdar olmadığı için 
duyar duymaz: 

1 - Çabuk onları bulun, bana ge-

Ankara, ıı (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - lç Bakanlık evvelce 
hazırlanmış olan toprak k:.n~n .pro
jesini bazı ilave ve degışıklıkler 
yapmak •uretiyle yeniden hazırla -
maktadır. Projeyi hükumet önümüz
ueki' aylarda Kamutaya verecektir, 

lstanbul urayı bazı büyük caddeleri ara}:,özlerle günde iki kere 
· yıkatmiya ba~Tamı§tır. Resmimiz bir arazözün büyük bir cadde-

. 1_i y_ıkayı§rnı gösteriy_or... · 
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Savaşta olduğumuz bir ordunun 
en degerli bir sübay tarafından ya-
7. ıı bir makale daha var. İyi düşü-

-· ın, düşmanları hakkında bile, 
dogruyu söylemekten çekinmedikle 
rıni göstermek için o makaleden de 
birkaç satır okuyalım: 
Albay Kondilisin 17 nisan 921 tnrih
Jı mak;ılcsi. 

Mustafa Kemalin sUel 
kuruşları 

"Anadoluda süel kuruşlar 1919 ha 
ziran ortalarında başlar. O tarihte 
Mustafa Kemal biıtün Türk ulusunu 
vurdun korunmasına çağırmıştır. 

General (Mustafa Kemal) kurmak 
tak.i ustahgına, karar ve iradesinde
kı şiddete dayanarak ilkönce Kafkas 
c phesine _yıgılmış olan harp malze
mesile erzakı ele geçirdi. 

Anadoludan bazı yerlerin yaban -
cılar tarafından işgal edilmesi ve 
Buyuk harpte uğranılan fctaketlerle 
generalin yapacagı işler için kuvvet 
li birer propaganda esasları oldular. 

Utu.n harp yıllarından bozgun ve 
yorgun çıkmış olan halk ilkönce bu 
sağrılı lara okadar kulak asmadı. 

f Ik asker toplama gülünç sonuç -
Jar vermişti. Ele geçebilen blitün 
kuvvet Demirci efe, Yörük Ali, E
tem ve Eşref çetelerinden ibaret kal 
dı. 

1912 denberi zaferden zafere ko
n Yunan ordusuna karşı bu kuv

vetlerle karşı çıkmak tarihin kay -
detmedi i bir delilik sayılmıştı. Fa 
kat ulusal ayaklanmayı kurmuş olan 
ba kan öyle çabuk vaz geçecek, ü
mitsizliı:,e düşecek başlardan değil-
<.ı. 

İspanyollara karşı harbeden Vil
nelm'in bayraklar 'üzerine yazdırdı
gı 

(Bir işe girişmek için mutlaka 
ummak, dayanmak için mutlaka mu 
vaffak olmak gerek değildir.) 

Sözünü Mustafa Kemal de düstur 
ol rak almıştı. 

Şarkt ki isyanlara, Anadolunun 
b r tarafındaki isyanlara ve beri yan 

-·- da Yunan ordusunun. teşrini aa-
920 tarihine kadar açtığı yarala-

a ragmen inatçı başkan giriştiği işi 
hıç gevşetmcdi. 

Anadolu asisi l teşrinisani 920 ye 
kadar hiç bir ümide dayanmıyordu. 
Bundan başka ''şark meselesi,, nin 
bir an evvel halline de sebep olabi
lirdi. Bunlara ragmen işini yürüttü 
V<' muvaffak oldu. Acaba bu inatçı 

inın muvaffakiyetini temin eden 
sebepler ne idi? 

Yunanistanda Venizelos aleyhine 
b lıyan cereyanı haber almış mıy
dı? Eski Yunanistanın aklını kay
bettıigini, Kostantincilerin ulusal 
şleri mı.ihi~diklerini anlamış 
mıydı? 

Ne olursa olsun Kostantinin tek
ar tahta oturması Mustafa Kemalin 
ıne yaradı, ordusundaki boşlukları 
oldurmasına yardım etti ... ., 
Makale bundan sonra Eskişehir 

e Dumlupınar muharebelerini an -
atmakta ve Yunan ordusunun cesa 
retini överken Mustafa Kemal'in az 

Gtuvvetlerle gösterdiği maharet ve 
ırsatlardan istifade tecrübelerini 

111aymnktadır. Makalenin son cümle
ei udur: 

"Ulusal di.İşünceleri cılız olan -
lar Yunan tarihlerinden ibret alıyor 
larsa biricik kaynağı kendi azim ve 
iradesinden ibaret olan ve 29 aydan 
':>eri karsımızda duran ve dayanan 
.Mustafa Kemal'in savaşlarından al-
ınlar. 

Albay Kondilis 
Ulusal savaşta yapılan propagan

a islerinden biri de Yunan ordusu 
a katılmış olan Makedonyalı Bul -
arlara Bulgar komitesinin beyan -

uamesini ulaştırmak olmuştur. 
Yüz yıllardanberi Yunanlılara düş 

tnan geçinen Bulgarları Yunan or -
usuna alarak boş ve hele Bulgarlar 
çin hiç bir karı olmıyan savaşta 
anlarını döktürmek Yunan hükQ -
et ve kumandanlarının ölçüsüz ve 
şsiz hatalarından biri idi. 
Makedonyadaki Bulgar komitesi 
unan ordusundaki kandaşlarına 
ir beyanname bastırmış idiyse de şid 
etli kontrol dolayısile onlara ula§ 
ırmak imkanını bulamamıştı. Bu 
fC yardım ettik~ Beyannameden 
20,000) kadarını bizim vasıtaları -

mızla Yunan ordusundaki Bulgarla 
ra dağıttık. Propaganda servisinin 
tarihi işlerinden biri olduğu için bu 
beyannamenin çe~rilrr:~ini buraya 
ıahyorum. 

Beyannamenin turkçesi 
"Bedbaht kardeşlerimiz: 

~ziz Hüdayi AKDEMIR 
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Makedonya ihtilal komitesinin Yunan ordusundaki Makedon
yalı Bulgarlara silahlarını bırakmak için neşrettikleri beyan

melerden ••• 

le ilerliyor. Biz esir Bulgarların 
çoktanberi beklediğimiz İntikam 
günü geldi. 

Y-un-an ordusunun Anadolu içerle 
rinde eriyip yok olması Makedonya 
yı kurtaracak ve biz Bulgarları düş 
man pençesinden halas edecektir. 

Ey bedbaht Bulgar çocukları 1 
Kardeşleriniz sizi vazifeye çağırı 

yor. 
Yunan ordusunun bir an evvel boz 

guna uğraması için mümkünse si -
lfı.hlarınızla kaçınız, dağlara çeki -
Iiniz. Türk ordusu gelip size kavu-

sa~ak. Tam fırsattır. Yunanlıların 
gerilerine sarkınız. Buna muvaffak 
olamazsanız Türkler tarafına geçi -
niz. Türkler size her suretle baysal 
Jık vereceklerdir. Onlar sizi aileleri 
nizin yanına göndereceklerdir. Ya -
.şasın Bulgarlık! .. ,, 

Bu beyanname çok büyük tesir -
ler yapını§. Bulgarlar kaçmağa baş
lamıştı. Çare olmak üzere Yunan 
kumandanlığı bunları cepheden aldı 
ve İzmirde yükleme ve çıkartma iş
lerinde kullandı. 

[Arkası var l 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlcrinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
e6en: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünki bu ıigorta ile : 

Ölüm ve malllliyet temin olunur - her sene nakdi ıt:emettU verilir -
vefat halinde mUemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve malQliyete uğramamıı ise müem· 
men meblağ % 10 fa.zlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daim! maluliyet 
mUddetince Ucret aJınmaz - daimi malQJiyet halinde müemmen mebliğm 
% 10 u ıenelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında mUemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Kahraman Türk orduları her ta • 
afta taarruza ge~ti.; rouvaffakiyet - c 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
:Umumi acentalıiı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. 

5752 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Vitaminler 
Nerede bulunur 
Zavallı Meçnikof, Paristeki Pas

teur enstitüsünde çalışan ünlü Rus 
alimi, mikrop korkusundan, yiyece
ği yemi leri kaynar suda yıkadıktan 
sonra yermiş .•. Sonradan anlaşıldI 
ki, yalnız mikroplardan kaçmak sağ 
lığI temin için yetişmiyor. Yiyeceği
miz yemeklerde vitaminlerin eksik 
olmamasına da dikkat etmek lazım. 
Bunlar olmayınca, çocukların geliş 
mesi bo.r.ıluyor. çocukluk devrin -
den çıkmış olanlara bile birtakım 
hastalıklar geliyor. 
Bunların şimdilik be ti.ırlüsı.i bi

liniyor: A vitamini, çocukların bü
yümesi iç.in lüzumlu. Bu olmayınca 
çocuğun midesi. barsakları bozulur, 
büyümesi geri kalır. Gözlerine has
talık gelir. Bu vitamin taze sütte, 
tereyağmda, yağlı peynirlerde, ha
vuçta, ispanakta, biraz da etin lop 
taraflarında, karaciğerde, beyinde, 
bahkyağında bulunur. 

B vitaminini tekrar çeşitlere a
yırırlar. Bir çeşidi sinirlerin müva· 
zenesini temin eder. Bu vitamin pi
rinç ile daha başka taneli sebzele -
rin kabuklarında bulunur. Pirinç ve 
sebzeler kabuksuz yenildiği vakit 
beriberi denilen hastalık gelir. İkin
ci bir çcş_it bira maya mda bulun -
muştur. Uçüncü bir çeşidi ette bu • 
lunur. 

C vitamini taze sebzelerde, yemiş 
lerde, en ziyape limonla portakalda, 
sütlerin bazılarında bulunur. İnsan 
bu türlü vitaminden mahnım kalın 
ca iskorbüt denilen ağız hastalığı 
gelir. Daha vitaminler bilinmezken, 
uzun d~niz yollarında giden gemi
ciler taze sebzelerden ve yemişler -
den mahrum kaldıkları için onlarda 
o hastalık çok olurdu. 

D vitamini çocuklarda raşitizm 
denilen kemik hastaliğına meydan 
vcrmiyen vitamindir. Bu da balık 
yağında çok bulunur. Çocuk bu vita 
mini anasının sütünde bulamayınca 
kemik hastalığı meydana çıkar. 

E vitamini çocuk anasının karnın 
da iken erkekliğini, kadrnlığmı a -
yırt ettirecek vitamindir. Bu da etin 
lop taraflarında. tereyağında taze 
sebzelerin hem yeşil yaıprak1arında, 
hem tanelerinde bulunur. Emzikli 
kadın bunları yemekle çocuğuna vi
tamini temin eder. 

Görülliyor ki, ette ve sebzelerde, 
türlü türlü vitaminler vardır. Fakat 
ençok türlü vitamin toplryan ye • 
mekler taze sebzelerle süttür. Etle 
balıklarda, yumurtada, balda bir ve 
ya iki türlüaU bulunsa bile her tür
lU U bulunmaz. Onun icin vitamin 
bakımından en faydalı yemekler ta
ze sebzelerle süttür, demek olur. 

Şu kadar ki, onlar da pişirildi
ği, yahut kaynatıldığı zaman vita
minlerin değerleri azalır. Onun için 
taze sebzeler pek az haşlanarak ye
nildiği vakit daha iyi vitaminli olur 
lar. 

Sütün de mikroplarla buluşmak 
tehlikesi olmasaydı, onu kaynatma
dan çiğ olarak içmek elbette daha 
iyi olurdu. 

Lokman Hekim 

Dr. l H S A N S A M t 

OKSURUK ŞURUBU 
ÖkıUrilk ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ila~tır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

szas 

YENi NEŞRiYAT 

DUYUŞLAR 

Gen~ şairlerimizden Fevziye Ab
dullah, muhtelif mecmualarda neş
rettiği şiirlerinden çok beğendiği 
kırk tanesini ''duyuşlar,, adı altında 
toplayı.p neşretmiştir. 

• Yaşamak yolu - Verem Savaş 
Kurumunun bu adla çıkardığı aylık 
mecmuamn 78 inci sayısı tıbbi yazı
larla dolu olarak çıkmıştır. 
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TAN 
Gündelik Siyasal Gazete 

T E L E O N { Yazı işleri : 24319. 
İdare ililcri : .24310. 

TELGRAF: "TAN .,lstanbul 
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ABONE 
Türkiye itin Dışarı için 

Lira K. Lira K. 
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İlinlar için tltncılık Şirketlerine ~ü
racaat edilmelidir. 

Küçük Ulnlar dofrudan dofrııya 
idaremizce almabilir. 

Küçiık llanlann 5 ıaurlığJ bir defalık 
30 karu~tur. 5 satJrdan fazlası için sa
tır başına 5 kuruı alınır. Bir defadan 
fazla için yekQndan %10 ktırus indirilir 

Urnu:mayan bir seçim 
Nasıl bazı yerler, bazı işler 

müstahak olmıyanların eline 
geçer, müstahak olanlar açrkta 
kalırsa bazı sevgiler de müsta
hak oldukları yeri bulamazlar. 

Bursa'öa Hamzabey mahal
lesinden Hayyam imzasile şöy
le bir mektup aldık: 

"Daha yirmi sekiz yaşında
yım. Büyük bir mektepten dip
loma alarak burada mühim bir 
işin başına geçirildim. Maaşım 
dolgun sayılır. Hiçbir arızam, 
sakatlığım olmadığı gibi çirkin 
de sayılamıyacağnnı sam:rnn. 
!ki dii biliyorum. Bunları niçin 
anlattığımı yazayım: 

İki sene evvel bir dul ile ta
nıstım. Benden üç yaş küçük, 
gllzel, çok terbiyeli ve kibar ta
vırlı, yüksek tahsil görmüş bir 
genç ev kadını. Komşu olduğu
muz için sık sık buluşuyor, o-

yun oynuyor, gülüyor, eğleni -
yorduk. Ailesi kibar bir aile idi. 
Nasılsa kızlarını f.ena bir ev
lenmeğe atmişlar, biraz müşkü
Iatla ayımıışlardı. Artık onun 
yeni evlenmesine karışmamak 
istiyorlar; yeni bir yanlış yol
dan kaçıyorlardL 

Biz seviştik; kız beni evvel
ce tanımamış olmasına teessüf 
ediyor, benim mazisine karşı la
kayt olduğum, bunu hiç kale al
madiğım yolundaki teminatıma 
inanmıyordu. Birıkaç misal ile 
kendisini ne derece sevdiğimi 
gösterdim. Aramızda evlenme· 
ğe karar verdik. O .,ırada karşı
ma bir rakip çıktı. Bu ne mek
tep görmüş, ne bir iş sahibi, 
genç, başıboş bir sporcu idi. Bir 
takım maceralar geçirmiş, yü
zünden ve kolundan birer yara 
almış; tatsız, yavan bir adam. 
Onun bana rakip olduğunu sık 
sık evlerine gitmesinden, sev
diğim kadına fazla sokulmak 
istemesinden sezdim. Genç ka
dının nazarı dikkatini celbet
tim; güldü: "Ben böyle bir 
gence aldırış eder miyim sanı
yorsun!,, diye cevap verdi. 
Evet, bu nazik, bu terbiyeli, bu 
son derece ağır.başlı kadının 
ömründe en büyük ilmi tango 
sanan adamdan ho~lanabilece -
ğine ben de ihtimaf vermezdim. 
Fakat bir gün bu delikanlının 
kadını ailesinden istediğini işit
tim. Yine inanmadım, ona sor
dum. Yine güldü. Fakat bir ay 
sonra bir mektubunu aldım. 
Özür diliyor, garip bir hal için-
de kaldığını, hiç ümit etmediği 
halde kendisine kur yapan gen
ci sevmeğe başladığım, bana 
karşı hürmeti devam ettiğini ve 
kendisini mazur görmemi yazı
yordu. N ekadar şaşırdığımı 
tahmin edersiniz. Ben bunu hal 
edemedim. Acaba ben mi bu 
kadını tanımamış, ona fazla kıy 
met vermişim, yoksa kendi kıy
metime güvenerek ona kendimi 
sevdirmeğe mi lüzum görmemi. H .. , ,, 
şun. angısı .. 

tıklarından farklı değildir ve 
bu an, bazan bütün hayatlarına 
hfilrim olur. Bununla ber:aber: 
uyanrk bir kadının zeki, yüksek 
ter.biyeli bir adamla bir· züppe 
ve hafifmeşrep arasında kaldı
~ zaman ikincisini tercih etti
ğini çok defa görmüş, işitmi· 
şizdir. Meşhur Sirano piyesin • 
deki Rokzan bu delişmenlerden 
biridir. 

Bize Hayyam imzasile derdi· 
ni döken gence Ömer Hayya .. 
mııı bir şiirini hatırlatmak mü
nasip olmaz mı? Koca tran şai
ri diyor ki: 
"Yazık ki, pişkin ek_mek çiğ 

adamların elinde kalıyor. Ya • 
ztk. ki, tam saadete sahip olabi· 
lenler, tam olmıyanlardır. Qü· 
zel gözler yüksek ve hür gönül
lerin temaşasına yaraştıiı hal
de kölelerin elindedir." 

• Bir harem ağası 
Usküdaedan Z. M. imza:iil~: 
"Eski saraylardan birinin 

şimdi bir köşeye çekilmiş. öm
rünün sonunu bekliyen bir ha· 
remağası ile tanıştık. Kıtk b_e. 
şinde gibi görünen, fakat yaşı
nı asla söylemek istemiyen bu 
ağayı ailemiz arasına almakta 
maıhzur görmedik. Çok terbi
yeli, nazik, hatır, gönül bilir, 
hatta biraz şen ve musikiden 
hoşlanan bir zattır. Kendisi d~ 
ut çaldığı ic;in evimizin ger"ç 
kızı ile birlikte fasıllar yapma
ğa başladılar. Uç senedenberi 
sık sık yapılan bu iasıllar, kışın 
bir arada iskambil oynamalar 
ve yazın Çamlıca'da, Klsıklı'da 
gezintilerden sonra onu kendi 
ailemizden gibi saydık. Geçen
lerde evimizin genç kızının kıs· 
mcti çıktı. Bunu ağaya haber 
verdiğimiz zaman hiç ümit et· 
mediğimiz bir hal karşrsında 
kaldık. Ağa birdenbire f enalaş-

tı. Ağlamağa başlac)ı. Hem de 
herkesin içinde hürıgür hüngür 
ağlıyordu. Büyükrmncmiz ken
disini alarak bir odaya götür· 
dü. Teselliye ça:tıştı. O hiçbir 
şey söylemi~7er-Ok çıku, gitti. 
Şimdi haftada bir, bir;im dave
timizle geliyor, gayet ciddi, so
ğuk duruyor. İçindeki derin ya· 
ranın farkıncJ.ayız. Fakat bu ya
ranın sebebiı.1i anhyarnıyoruz." 

Anlaşılmı.yacak bir şey y.ok. 

Kadınları hiçbirimiz layıkile 
tanıyamayız. Çok yüksek san
dığımız kadınların öyle zayıf, 
öyle düşkün halleri vardır ki, 
o sırada yaptıkları, en aşağı ta
bakadan olan mahlUkların yap-

Hadımlar, haremağaları histen 
mahrum değillerdir. Aksine, 
onlarda sevmek hissi daha çok
tur. Hatta bu yalnız platonilt 
te değil, cinsidir de. Zavallı 
adamcağız beraber oturup kalk
tığı, beraber musiki fasılları 
yaptığı, gezip tozduğu genç 
kızı sevntiş. Belki ona malik 
olmak ümitlerini bile beslemiş • 
- Çünkü bugün lstanbulda be
yaz Türk kızlarile evlenmiş ha
dımlar eksik değildir - Der • 
ken bu ümidin, bu hayalin yıkı
lıp gitmesi onu harap etmiş, o
na bu acıyı yavaş yavaş duyur
mak daha doğru olurdu. Fakat 
çaresiz. Şimdi yavaş yavaş 
unutturmağa çalışmak ta bir 
faziletkarlıktır. 

Suriye ve Lübnan ile 
iş yapanlara 

Banque de Syrie et du Grand 
Liban ''Suriye ve büyük Lübnan 
Bankası,, Paris Türkofis şubesine 
gönderdiği bir mektupta Bankanın 
iktisadi ma1limat servisine malik ol
duğunu, Suriye ve Lübnan mmtaka
larrnın ticaret, ziraat ve sanayii 
hakkına bu memleketlerle iktisadi 
münasebetlere girişebilecek mües -
seselere ücretsiz mallımat vermek 
istediğini ve en yeni şartlarla tahsi
lat işleri için banka ve diğer ticaret 
müesseselerinin emrine hazır oldu -
ğunu bildirmektedir. llgililerimize 
bildiririz. (Türkofis) 

Bisiklet kullananlara 
ehliyetname 

Bisiklet kulla~k iıtiyenJcr 
hakkında belediye bundan altı ay 
evvel yeni bir talimatname yapmıt· 
tr. Bu talimatnameye göre, bisiklete 
binenler imtihan olmakta ve birer 
ehliyetname almaktadırlar. Ehliyet
siz kimselerin bisiklet lcullanmalaı
nna müsaade edilmemektedir. 

Şarbaylrk, geçen bu zaman isin· 
de ondan fazla bisiklet müsadere 
etmiştir. Bu bisikletler, muhtelif 
bisiklet kiralayıcılarm dükkanların
da numarasız, ve fenni muaıyene ve
sikası olmadığı görülerek almml§"' 
tır. Şarbayhk bunları &atacaktır. 
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Çaldaris Rejim ALMA~YADA KITLIK 

işinde Bitaraf B.erlinde tEt, Meyva Bulun- Almanların Fransız 
Ka 1 aca k ~~~~A~-~H.!.f~~d~alT~!.'~mu~~~~!~~Y•- dıkları Mağ~,j~;~ 

Ve Şark Cephesinde Uğra
Hükumetin Maneviyatını 
indirmişti ! 

Atina. 11 (Özel) - Çaldaris ka-. yor : mişler az, cinsleri fena ve fiyatları 
lı~nc.inin eski bakanların4an bi~i .... Zaruri ihtiyaçlardan olaıo erzakın yüksektir. 
nın önayak olmasiıyle aha. partısı.. azalması işçi sırufın•it, ekcnomik ve Fiyatlar ,genel olarak yükselmek 
nin cümburiyetçi aaylavları arasın- sosyal siyasaya kar§ı ho§nıo.tsuzluk istidadı gösteriyor. Pahalılığın önü-
da rejim için geneloya bat vurul'!1a- uyandırmıştır. ne geçmek için, hükumet kuvvet kul 
•ını istemek üzere bir protokol ım- Birkaç haftadan beri kaıtaplara ta- lanmağa mecbur olmuş, ve biroçk 
za ettirilmektedir. ze et dağıtılması işinin fena gittiği ve yerlerde, narhtan fazlaya satmak su-

Anekaartitos gazetesi Çaldarisin sucuk fabrikalarının, sucu,, yapmağa çu ilç ,bazı kasaplar hapse atıJmıstır. 
dostlarmdan birisine gönderdıği yetecek kadar domuz eti nD'.amadıkla- Parti makamları, iaşe buhran; ile 
mektupta Bled'de Prens Paul ile n görülmektedir. şiddetle meşgul oluyorlar. 
görüttüklerinde rejim meselesinin 
ınevzuu bahsolduğunu yalanlıyarak 
l'ejim itinde kendisinin bitaraflık -
tan aynlmıyacağmı ve hatti genoy 
un geriye bırakılmasına taraf tar ol
duğunu ~ldirdiğini yazıyor. 

Dün general Kondilis ile Maksi
tnoa Başbakanın i§çiledn grevi hak
kında istediği maliımatı vermek ü
zere konu§tuktan aonre. Başbakana 
bütün memlekette sükunet bulun -
duğunu ve igçiler genel birliğinin 
S~lı günü yapmak istedikleri gre
vıın ciddi bir ıey olmıyacağmı bil -
dirmiıtir. 

Yunan· Yugoslav 
Tecim mukavelesi 

Atina, 11 - Belgraddan verilen 
haberlere göre Yunamstan ve Yu -
goalav aruında yapılacak ticaret 
ınukavelesi üzerinde anlaşma ol
Jnuııur. Bu anlavnaya göre, her iki 
taraf, yüzde altmIJ bet ni9betinde 
.ta11ı mübadele esasında mütabık kal
ınıılardır. 

italyada Harp 
Hazırlıkları 

[Baş tarafı l incide J 
Yan bir bütün tefltil ettiğini ıöy
lerniftİr. Alriltada bulunan Por· 
teltia müıtemlelteleri Portclt~ 
Cineıi ile An,.ola ve Mo:z.ambik 
.,.Üdemleltcleridir. 

Portelti~ Gineıi Alriltonın 
•arp ıahilinde 250 bin nüfualu 
iliiçük bir parçadır. 

An&'olo. C•nubi Afriltanın 
Jar.a -----~·~ .1• ... L..-! .D--J 

"• - Loanda fchridir. 
Bu ltıtanın 4,180.000 nülum 

l>Ordır. Hcpai de yerlidir. Bu top
raltlar, auıımlt, bal, balmumu ve 
'ıahue ;,etİftİrir. 

Mozambik müıtemlekeai de 
~lriltanın ıarlı ıahilinJedir. Mer 
ite.si Mo:aambik ı•hridir. Nüluıu 
f300 ltifidir. Burada ltauçuk, 
~•!İn, .-amit JJ• lildiıi iıtihaal c
ııııılır.] 

Ajansm haberı 
d" 8 1.1. meseleye dair aldığımrz ve hi-

l ısdeyı öirendiğimiz ilk ajans telgrafı 
u ur: 
p . 

t arıa, I 1. A.A. - Echo de Paris 
g::et.~i, Afrikadaki Portekiz sömür
llta erının, tazminat karşılığında Al
lr\;l nya ile İtalya arasında paylaşıl
ra 11 .meselesi hakkındaki yayıntıla
tıi dtır Londradaki Portekiz elçiliği-

n ıu diyevini yaymaktadır. 
ra~ - Bu ıömürğeler uulsal top
:\' 1-rın ayrılmaz birer parçasıdır. 
Jtee ne ~ir diplomatik müzakereye, 
teı~ fınansal muamelelere mevzu 
ı edemez. 

'İleb:- Portekizin, miıal diye göste
l'unı ileceJc olan bugünkü finansal du
lıer 1.1 •• onun hiç ihtiyacı olmadığı 
lerjJtitUrlU finansal tazminat düşUnce-

3 nıantıkıız göstermektedir. 
ber· ":'"- P?rtekizin yüzlerce yıllardan 
klc~ ''Calınde bulunan ve yönetim 
ıi b~~n. diğer ıömürgelerin herhan
'irıde'l'lnın _yöne~~ §eklile. ölçülme
ltcı n .. Çekınmedıgı bu denız apn ül
tırrı er Uzerindeki eğemeolik hakları
teril•Ytııılmas ıiçin hiçbir sebep gös-

'4 Ctnez, 
1ıa11ti . Portekiz topraklarından her 
<>hırea bır parçanın her kimden yana 
~lrıtırı olıun, barı§ yoluyla elinden 
hıy11~11 ihtimalini akla getirmek 
haı 01 en ibarettir. Çünkü böyle bir 
larıııı uraa Portekiz hükQmeti, hak
ii~ere ~nuna kadar müdafaa etmek it arekete geçecektir. 

aıy• • Habeş meselesine 
~ gelince 

l>adooırıa, 11. A.A. - Venedik ve 
"a böl toıı. h relerinde, 8 ve g ağus-

llu ava manevrala'rı yapılıiııttır. 
"iıt :O.ev~alara ıeksen tayyare işti-
~ mııtır. 

~~:\'r!~~rm esası, kuzey hava li
(ijj b6ı ın'-'l gelip aınm, yukarı A-
ht"rc1ı ltainden aprak geçen bom
c\aııa :::ın u~aklariyle Milanoya hü-
~- ektı. 

ftıtd!:no ve Breıcia uçak meydanla
~att 

1 
havalanacak olan iki avcı u

lardı. rupu. bu hUc!Jmu ka11ılayacak-

\'ıYJlan bil · · ~lıtcılıf dırıf. manevraların, u-
~crrı a ve ~uıueiyle Milanoyu. 

&ercç ile bava hücumlarına 

Amerikanıın Ekonomi Durumu 
Nevyork, 11 A.A. -·-Genel ekonomi durumunun düzeltilmesi 

bu hafta da devam etı.nektedir. Borsa fiyatları sağlamdır. Hafta 
sonu, mayıstan:beri g,-:>r.ülmemiş derecede hareketli bir seansla 
kapanmıştır. Genel durumun başlıc~ vas_fı, halkın hususiyle ta
rnn bölgelerinde. peı=akende ahşverıştekı satınalma kabiliyeti -
nin çok artmış olmamdır. .. .. . . 

Bununla beraber besin (gıda) urunlerının perakende fiyatla-
rındaki yükseliş. oİc'tukça endişe verici sonuçlar gösteriyor. 

Bazı yerlerde yog:altmaler (müstehlik) mallara, hususiyle ete· 
boykot yapmaktadıdlar. Endüstri, gittikçe artan bir faaliyet kay 
detmektedir. ·Fakat tarım durumu belli değildir. Urün, hükume
tin tahminlerini g(~ecek gibi görünmektedir. 

Almanyac:la Yahudi Düşmanlığı 
Berlin, 11 A.A. -·- Türlü bölgelerde, nasyonal sosyalizm düş

manları tevkif edi'imiştir. Tssen'de bir pastahanede, hükumetin 
Ya:hudi ve katoliklere karşı olan siyasasından şiRayet eden bir 
kadın tevkif cdilnıiştir . 

Bundan başka O snabrueck'de mahut kırmızı afişi yırtmaktan 
suçlu bir genç köilü ile bir çilingir tutulmuştur. 

Kolonyada, bir .ev sahibi, rejime karşı söz söylemek ve altı 
çocuklu bir aileyeı sıhhate zarar verecek şekilde olan bir ev kira
lamak sureti le ır), ı kirletmek suçlarından ötürü tevkif olunmuş-
tur. · 

Wiersen'de, ka tolik gençliği şeflerinden ikisi, üniforma ta
şınmasına ve sokıaklardan alay halinde geçilmesine müsaade et
tikleri için yüz eltli mark para cezasına çarpılmışlardır. 

Libowski adında bir Yahudi yanındaki memurlara az para 
verdiğinden dol;~yı tevkif edilmiştir. 

İngilterede Siyasal Bir Parti 
Londra~ ll A.~~. - "Öbser:ver_ g.:ı::7ot..ocıinin .ccınd~sına göre, li

-ocral ctuşunceli bir sol merkez siyasal grupunun kurulması ge
lecek on beş güın içinde kararlaştırılacaktır. 

Bu gazete, Loyit Corç, Sir Samuel Hoare ve daha bazı şahsi
yetlerin pazart eı&i günü verilecek olan bir yemekte toplanarak 
işçi partisi ile h ir seçim eli ıkunnak imkanlarını görüşeceklerini 
haber vermekt<tdir. 

Öbserve~, Luy!t C_orç ile Si~ ı:oare arasında olacak bir yakın· 
taşmanın lıberi;ılızmın yarını ıçın önemli bir hadise teşkil ede
ceğini yazmak1cadır. 

Hindis·landa Gene Arbedeler 
Simla, 11 A.A. - Müslümanlarla, Lahur civannda Burewala 

kö~ü ~eyhleri a~~smda kılıç -:-'e. s?palarla vuruşmalar olmuştur. 
Üçu agır olmak uzere on Ycdı kışı yaralanmıstır. Vuruşma yeri
ne polis kuvv<=tleri gönderilmiştir. Lahurda ·tam bir düzenlik 
vardır. 

========================================= 
kar§l gerçekten ı:nüdafaa etmek im
kanlanna ait bir;ok mr,.-ıeleler orta
ya attığı bildirilı:nektedir. 

Uçaklar, yüksek dağlarda, bulut
ların ve kuvvetli hava ceryanlannın 
birikmesi dolayiıdyle müsait olmıyan 
hava gartları içi t1de vasati be§ bin 
metre yüksekten. uçacaklardır. 

Bildiriğde, do gu AfrikaY.a ihtiyat 
askeri götürmek üzere giden iki gru
pun yerini tutmnk için te§kil edilen 
beş bombardımaı:-ı. uçağı grupundan 
memnuniyetle b :ı hıcdilmektedir. 

lngiltere hAJduda asker 
gönderiyor 

Londra, 1 I.A.A. - Sunday Dis
patch gazetesiriin haber verdiğine 
göre, Sudan-Hatıeı sınırı bölgesin
de bulunan süel kuvvetlere beş ta
bur ilave edilmiıtir. Bu yeni kuvvet, 
harp çıktığı tal:tirde Ingiliz-Mısır 
Sudanın nötrlüğunü koruyacaktır. 
tır. 

ltalyan gazeteleri na diyor? 
Roma, I l.A.A!. - Giornale Dital

ya gazetesi, tüze maskesi altında ln
giltercnin Hab~stana siJah verilmo
si yasağını kaldırılmasından bahse
derek diyor ki : 

Bu tüze ayni zamanda bitaraflığı 
da tazammun eder. Eğer ltalya bü
yük harbin ilk yılında bitaraf kalma
mıt olsaydı lng,iltere Z.flferini daha 
birkaç yüz bin olü ve ulusal kaynak
larının daha fena saraılmaııyla öde
miş olacaktı. Sanra 1nıiliz impara
torluğunun batka birçok hidiseleri 
karşısında bu til.ıe adına İngiliz d\q· 
manlanna ailah vermekten kaçınma
mı! olsaydı. tncilterenin savaşı çok 
daha güç olurdu. İngilizler §Unu u
nutmamalıdırlar ki, dünyanın ucu 
Adiaababada deiildir ve tarih te 1-
talyan-Habct uyaşmulığmm kapan
mıyor. 

Uray Harekete 
Geçti 

. (Baş tarafı 1 incide) • 
g:erı alın~n bir milyon yedi yüz bin 
lıranın bır kısmını, tarihi eserlerin 
bu arada Yenicamiin etrafını açtır· 
mak ~~ yüce anıtı meydana çıkar -
mak ıçın sarfetmeği düsünmektcdir. 
Bu hususta, hükiimet nezdinde te -
şebb~sl.~r yapılacaktır. Tramvay sos
y~tcsı uç t~k~tte ödeyeceği bu bir 
mılyon yedı yuz bin liranın iki tak
sitini vennişttir. 

Şar~ay~ı~ bu paranın bir kısmı
nı, bu ış ıçın, alabileceğini kuvvet· 
le umuyor. 

Para alın:mca, Eminönü meydanı 
açılacak, bırradaki eski dükkanlar 
barakalar istimlak edilecek, Yenica: 
mi meydana çıkarılacaktır. 

Şarbaybk bu işin hazırlıklarına 
başJamı~tır. İmar müşaviri M. Vag
ner prOJ~lıcr r.apmakla uğraşmakta
dır. Yenı-c:amıın etrafına güzel bir 
park yaprlması düşünülmek~dir. E
minönü n>eydanı daha genişliyccek. 
bu meyd;ı;n modern bir sekle kona -
cak, bura,clan Evübe kadar güzel bir 
cadde açılacaktır. 

tta mit ne diyor ? 
Şarba:yhk başkan muavini Hamit 

dün bu ınesele hakkında bize dedi 
ki: 

- 1:-arihi san'at eserlerini mev -
dana çikarmağa,bunların güzellikle· 
rini h·~kese göstermeğe karar ver
dik. BAınun için de müzeler idare
sinder,, lstanbuldaki tarihi san'at e
serler-anin bir listesini istedik. An -
cak ş:bmdi elimizde bu iş için avrıl
Dll§ pıra yoktur.Tramvay sosyetesin 
den 1: eri alınmakta olan paranın bir 
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İlkbaharda askeri vaziyet İti
laf Devletleri için çok rnüşkül
leşmişti. HaPbin sonu, Thann 
ve Nieuport'ta yapılacak muha
rebeye bağlı idi. 1 tilaf Devlet
leri bunu bilıy-0rlardı. Bütün fa
aliyetlerde icap eden tecanüsü 
tesis etmek için, tek kumanda 
usulünü ihdas ettiler. Genera1 
Fooh, 26 Mart 1918 de maresal 
oldu ve başkumandanlığa g;ti
rildi. General Petain Fransız 
ordusunun, Mareşal Haigpour 
Britanya ordusunun, General 
Pershing Amerika ordusunun 
kumandanı oldu. Ve harbin son 
safhası açıldı. 15 Temmuzda 
İtilaf askerleri Marne'a geçer
lerken, Almanlar, Reims ile Ara 
gonne arasında General Gou
raud'nun ordusuna hücum etti
ler. Bu saldırış bir netice ver -
medi, Alman ordusunun mağ
IUbiyeti bununla başladı. Uç 
gün sonra Fransız'lar Alman
ların sağ cenahına taarruz etti
ler. Alman ordusu, Soissons -
Reirns hattında tutunuyor ve 
Marne'a kadar uzanıyordu. 
Ağustosun başlangıcında Al

man'lar bu "ikinci Marne mu
harebesinde" mağlup oldular 
ve V esle - Aisne arasındaki te
peleri tutarak Soissons'u bırak
tılar. 9 Ağustosta Montdidier-

yi terkettiler. Bunu birçok 
mağlUbiyetlcr daha takip etti. 

26 Ağustosta hilaf Devletle
r: umumi taarruza geçtiler. 
Şampanya'da, Meuse'de, Carn
bresis'de, Flandre'da muharebe 
başladı. Alman'lar için umumi 
ric'atten başka çare yoktu. Ey
lfilün sonunda A 1 m an 1 a -
rm Fransa'da ve şark cephele
rinde uğradıkları mağl\ıbiyct -
ler, Alman hükumetinin kuvvei 
maneviyesini kırmıştı. Zaten 
açlıktan kınhyorlardı. Sosya-
1 ist propagandası ilerlemişti. 
Başbakan V on Hertling yerini 
Max de Bade'a bıraktı. İmpa
rator parlmanter rejimi tesise 
mecbur oldu. Bundan sonra ço
ğu sosyalist olan başbakanla, 
diğer bakanlar Reichstag önün
de mes'ul idiler. Yeni başbakan 

kısmını bu güzel ige ıarfetmek için 
uğrasıyoruz. Parayı ahnak, hemen 
işe başlıya-cağız.,, 

Umuyoruz ki, Tan'ın olduğu ka
dar halkın, sehrin ve nihayet gene 
tarihin dilcgi olan bu kurtarmayı 
şarbaybk ba~nnağa muvaffak ola
cak, iatediii yardımı bulacaktır. 

' Fransız güvercinlerinin uçurduğu bir raporu Almanlar 
ele geçirmişlerdi! 

Prusya'nın ve diğer federe dev
letlerin demokratlaşacaklarmı 
bildirdi. İlk defa olarak Belçi -
ka'mn istiklalini ve tamamiye
tini tanıyacağı ve tazminat ve
rileceğini söyledi. İsviçre vası
ta-sile Wilson'a bir nota gön-

derdi. Bu nota ile Almanya Cıer
hal bir mütareke aktini istiyor 
ve 8 Kanunusani tarihli Wilson 
prensipleri dahilinde sulh mü -
zakerelerine girmeğe yanaşı
yordu. 

[Arkası var] 

Japon impara Gene 
nda! Çek Çe Ar 

Vagington, 11 (A.A.) - Ja- ı 
pon işgüderi Seiro Yohhizava, 
Seattle'<le oynatılan piyeste Japon 
!mparatorunun, Haile Selassieyi gü
lünç bir şekilde bir çek - çek araba
sında taşıdığını gösteren bir sahne 
üzerine Dış işleri bakanlıgmın dik
katini çekmi§tir. 

lngiliz ordusunun tüfekleri 
deQi şti riliyor 

Londra, 11.A.A. - Suday Dispatch 
gazetesinin haber verdiğine göre, İn
giliz ordusunda kullanılan "rifflc" 
adlı tüfekler daha hafif, ve dakika
da elli kurşun, atan yeni sistem bir 
tüfekle değiştirilecektir. Geçenlerde 
icad edilen bu tüfek, iki!li yabancı 
marka taşıyan beş yeni mo~eı __ ara
sından seçilmiştir. Ordudakı tufek
lerin değiştirilmesi, üç milyon liraya 
mal olacaktır. 

lngillz faşistleri arasmda 
arbede 

1 • •• 
Londra, I ı.A.A. - /. mn gu~cy 

batı mahallelerinden bırınde, faşıst
lerin yaptıkları bir açık hava toplan
tısı sonunda kargaşalıklar çıkmıştır. 
Türlü fikir taraftarları dögüşe baş
lamışlar ve ı:abita, araya girerek bun 
lan dafıtmak üzere şiddetle hareket 
etmeğe mecbur kalmıştır. 

lki kişi tevkif edilmiştir. 
Polonya kUltur bakam 

Bulgaristanda 1 

Yeshi avar, bu hafta içinde, 
bu h disenin, J ponyaya kar ı ya -
pılını ikınci bir h karet olduğwlu 
hatırlatmı tır. 

Bu h k retlerd n birincisi. ım
paratorun V nıty Fair mecrnuasın • 
da çıkan karıkaturu idı. 

Yunanistanda bir kasabada 
yangın 

Atina, 11 (Özel) - İç Bakanlı
gına gelen tclgr ft dün Spata'da 
çıkan buyuk bir y n ında kasabanın 
butün hır mah lle ınin yandığı bil
dirılmckteoır. 

MahkOm bakan part den 
çıkarıldı 

Atina, 11 (Öz 1) - Hıristo Par
tisinin idare kurulu partinin hükil
mct taraftarı gazetelerın hucumla -
nna hedef olm ması için geçen gün 
Atina divanharbinde mahkfım olan 
Venizclos kabin si Finans Bakanı 
Maris'in isminı parti defterinden 
silmegc •:arar vermi tir. 

Lahey d vanında Japon Ü)tt 
Cenevre, 11. A.A. - Uluslar Sos

yetesi Genel Sekreterli i So yetenin 
88 inci toplantısının muvakkat ruz
namcsini ne retmi tir. 

Bu toplantıda İtalyan-Habeş an· 
laşmazlıgma b kac k La haye tılze 

divanının ol n Japon uyesi yerine bir 
baş s nı eçecektir. 

Sof ya, l l.A.A. - Polonya Kültiır =============::::::::1 
Bakanı Bulgaristanda iki hafta kal- K U ç U K H A R i C 1 1 
dıktan sonra Belgrad yolu ile Polon-
yaya dönmüştür. H A B E:.. R L E R 

Mareşal Makenzen · 
• Manilla, 11 (A.A.) - Şiddetli 

. öldUrUldU mU? yağmurların sebep oldugu toprak 
Berlin, 11.A.A. - Bazı yabancı kay1!aması sonucunda, Balongon 

gazeteler tarafından, Mareşal Von şehrı halkından 63 kı i ç murlar al
Mackensen'in Çelik miğferliler ku- tında kalarak olmü !erdir. 
rumundan çekilme.k zorunda bırakıl- • !stokholm, 11 A.A. - Alm n 
dığı hakkında verilen haber yalan- Sü Bakanı general Von Blomberg 
!anmaktadır. Genç Almanlar kuru- deniz yolu ıle buraya gclmıstfr. Ge
munun eaki §efinin öldürüldüğüne ncralin ziyareti özel olup bir hafta 
dair olan haber de yalanlanmıştır, sürecektir. 
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MLEKETTE T N Sinir Hekimleri 

Kongresi 
Tayyare Piyangosu 

......... o - rıaınıotı6%:P .................... o o~.....--...~ Diin . Çekilen 
.ıHangileri 

Numaralardan 
Kazandı? Sümer Bankın Bursada 

Açacağı Yeni Fabrika 
Bursa, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sümer Bankın · şehri

mizde yaptıracağı kamgam fabrikasına ait hazırlıklar ilerlemiş
tir. Fabrikanın yapılacağı arazinin istimlaki muamelesi bitiril
miştir. Endüstri okulunun demir ve tesviye kısmından birinci ve 
ikinci çıkan iki talebenin, bu fabrikada çalıştırılmak üzere Sü
mer Bank hesabına Avrupaya gönderilmeleri kararlaştırılmıştır. 

Samsun Şar Kurulu Toplandı 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor)-Yeni Şar Kurulu bugün 

uray binasında toplanarak başkan ve daimi üyelerini seçmiştir. 
Başkanlığa Naşit Fırat, kurul başkan vekilliklerine doktor Os
man Nuri ve Hayri, üyeliklere de mühendis Nazif, Rifat Yel
kenci ve Avukat Ali Fikri seçilmişlerdir. 

Kurul sekreterliğine Naciye ve Ruhsarla, Nasuhi Erzurumlu 
:ve Naci Süreyya ayrılmışlardır. · 

Samsun Süei Yurdu Açddı 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Samsun sübay yurdu

nun inşaatı bitmiş, açılma töreni yurt mensupları ve davetliler 
önünde yapılmıştır. ' 

Törende, İlbay, Parti Başkam ve birçok davetliler ~bulunmuş
lardır. General llyasın söylevinden sonra İlbay, kurdelayı kese
rek yurdu açmıştır. Davetliler, törenden sonra büfede ağırlan
mışlardır. Yeni süel yurdu Samsunun nezih bir tonlantı veri 
olmuştur. 

Cıgaradan Çıkan Yangın 
Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Dün Kaynak mahalle

sinde arabacı Bayramın imalathanesinde tahta salaşlara atılan 
bir sigaradan yangın çıkmıştır. Uray itfaiyesi derhal yetismiş, 
ateş, imatathanenin bir kısmı yandıktan sonra söndürülebiİmis
tir. Yangının çabuk bastırılması bütün bir mahalleyi kurta;. 
mıştır. 

Kadri Denizliden Getirildi 
lzmir, (Hususi) - Abdullah Efendi mahallesinde Fenerci 

&okağında 27 numarada Ali kızı Fatmayı kandırarak kirleten 
ve Denizlide tutularak sulh hükümcnliğinde teıvkif .ed\ltın HUae· 
yin oğlu Kadr.i jandarma muhafazasında ~elinmize gctitilmiş -
tir. Hakkındaki tahkikata üçüncü soru hükümenliğince devam 
edilecektir. 

Ayıntapta Kültür Caddesi 
Gaziantep, (Tan) - Bundan iki sene önce başlanan Atatürk 

bulvarı bitmiş ve Maarif caddesinden Parti kurağına kadar olan 
kısmı asfaltlanmıştır. Aşağıki resim, Maarif caddesi ile yapılan 
sıra evleri göstermektedir, 

Kampm kurulduğu tepeden Toros
lara bir bakı~ 

Toroslarda 
Kurulan Kamp! 

Adana, (Tan) - Adana öğret
men okulu okurlarından · 100 genç, 
Bölge yaylasının en yüksek yerinde, 
Bürücek'de kamp kurmuşlardır. 
Gençler, sırtları ile ağaç ve taş ta
şıyarak, dört gün içinde 22 çadır 
hazırlamışlar. öğretmenleriyle bera
ber kampa başlamı_şlardır. Kamp bir 
ay sürecektir. 

Kampm kurulu olduğu doruk 

Ali Rıza Çevik işe başladı 
Antep, (Özel aytarımız bi1diıi

yor) - Antep İlbaylığına atanan 
İstanbul liman sosyetesi direktörü 
ve eski İstanbul vali muavini Ali 
Riza Çevik buraya gelerek işe baş
lamıştır. Güven direktörlüğüne ata
nan Necati de yeni vazifesine baş
lamıştır. 

Trakya genel müfettiş 
vekilinin tetkikleri 

Çanakkale, (0ze1 aytarımız bil • 
diriyor), - Trakya genel müfettiş 
vekili Vehbi Demirel, Gelibolu ü
zerinden Çanakkaleye gelmiştir. 
Lapseki, E<:eabad, Ezine, Bayramıç 
kazalarında ve merkezde göçmen 
yerleştirme işlerini inceledikten 
sonra 1stanbula gitmiştir. 

Kağm attmda öldü 
Karaman, (Özel aytarımız bildi

riyor) - Kaz.aya 9 saat uzaktaki 
Bardas köyünde bir kaza olmuştur. 
Hacı Hasan oğlu Mustafa, harman 
çekerken kağını devrilmiş, altında 
kalarak ölmüştür. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABe.RLERI 

Ihsan Şükrü toplan
tıyı izah ediyor 

Londrada toplanmış olan arsıulu
sal sinir hekimleri kongresine İs -
tanbul Üniversitesini temsil etmek 
üzere iştirak etmiş olan Doktor İh
san Şükrü dün memleketimize dön
müştür. Kendisiyle görüşen bir mu
harririmize Doktor İhsan Şükrü 
kongre hakkında şu izahatı vermiş
tir : 

- Arsıulusal sinir hekimleri 
kongresinin ikincisi Londrada top
landı. Böyle bir konuşmayı harpten 
evvel toplamayı düşünmüşlerdi. Fa
kat araya giren Umumi harp buna 
mani oldu. llk kongre an<:ak 1931 de 
Bern şehrinde ve beş yüze yakm 
miitehassıs hekimlerin iştirakiyle 
aktedildi. Bu seferki kongrede 
(375) murahhas, (500) kadar dinle
yici aıa vardı. Üniversite kollejinin 
geniş salonu dolup taşıyordu ; üç 
mühim mevzu tesbit edilmisti: 

1 - Sar'a; 2 - Vejetatif sistem 
merkezleri, 3 - belkemiği suyu. 

Balkan memleketleri arasında, 
hem.en hcpai iştirak ettiği halde, 
tcblığdc bulunanlar Türkler ve Ro
menlerdi. 

Profesör Mazhar Osman la bera
ber ayrıca tebliğ ettiğimiz (hddım
lar üzerinde klini~ ve anatomik e
tüt) kalabalık bir mütahassıs heye
tinde çok tecessüs uyandırdı. Şim -
diye kadar esaslı bir surette milta -
lea edilememiş olan bu mevzu iki 
senedenberi çalışarak hazırladığı -
mız raporla sinir hekimleri haklı 
olarak alakadar oldular. 

Kongre beş gün sürdü. Öğleden 
evvelki zaman esas mevzulara has
redilmiş, öğleden ·sonraki zamanlar 
ise serbest mevzulara ayrılmışt~. 
Her gün 7 ayrı salonda asgari 12 
serbest tebliğ yapılıyordu. Bu sıra
da cidden kıymetli mevzular bn!u
nuyor, bilhassa uyanan münakasa -
lar çok faydalı oluyordu. ~ 

Böyle arsıulusal temaslar Türk 
hekimliğini bütün dünyaya ta
nıtmak bakımından pek faydalı ol~ 
duğu gibi birçok yeniliklerden de ) 
memleketimizin istifadesi temin e
dilmiş oluyor . ., 

Motosikletli seyyahlar 
gidiyorlar 

Yaz tatillerini geçirmek üzere 
motosikletle seyahate çıkarak şehri
mize gelen Kemberiç Üniversitesi 
talebelerinden T>otıglas Young ile 
Jı:ak Riva da6hlı TC orrncı.nltla yol 

lardan yapacakları sergüzeştli seya
hatlerine başlamak üzere bu sabah 
şehrimizden hareket edeceklerdir. 

Kıdem zammı alacak 
öğretmenler 

Bu yıl kıdem zammı alacak 250 
kadar ortamektep ve 1İ6e öğretme -
ninin isimleri Eyllılün birinci haf -
tası içinde ilan edilecektir. Bu yıl 
zam alan öğretmenler içinde asli 
maaşı dokuz bin olan üç öğretmen 
vardır. Terfi eden öğretmenlerin 
ekserisini üç binden üç bin beş yü
ze geçenler teşkil etmektedir. 

Hem su~lu 
hem gü~lü ! 

POLiS 

12,000 lira kazanan asteğmen Fethi Tanay kardeşleri ve Akgün gişesi 
memuru ile bir arada 

Tayyare piyangosunun 4 üncü ke· ı 13463 13594 13521 13614 13679 
şidesi dün Tepebaşında Asri sinema 13130 14199 14326 11405 14489 
salonunda çdcildi. 14627 14815 14806 14837 14855 

'\\2 000 14955 15216 15411 1~691 15778 
lı ' 16021 16213 16293 16249 16470 

Lira kazanan 16489 16681 16955 11094 11425 

13686 
lkramiyeyi Mülazım Fethi Tanay 

kazanmıştır. Bı:ı numaranın 7 5 aşağı
sı ve 7 5 yukansı ikişer lira amorti 
alacaklardır. 

1oı,,ooo 
Lira lıazanan 

~. 7383 
Bu numaranın 7 5 aşağısı ve 7 5 yu

karısı ikişer lira amortilerini Piyan
go müdürlüğün<ilen veya Sewet kişe
sinden alacaklardır. 

3,~()()() 
Lira kazanan 

20114 

1000 Lira kazananlar 
3698 14095 

500 Lira .kazananlar 
273 884 3328 8368 114~5 

14086 14544 15754 18983 25200 
25920 28581 29549 

150 Lira kazananlar 
186 498 1109 1180 2858 

4347 4153 5?~5 6392 6555 
6752 8488 87.59 9860 1089-9 
ıo&'' l?f;1R 1c:,ı111J1 ;:1 111\0Q :171n4 

20760 21905 26711 27413 29392 

100 Lira kazananlar 
216 677 2278 2678 2696 

2830 2969 3:YJ8 4097 4843 
4883 5451 6123 6152 6670 
7000 7462 75~8 8344 9124 
9297 10830 1138:2 12092 12017 

13022 13387 - 146~1 14935 15258 
15362 16117 16214 16508 18608 
18796 18868 -20065 20425 21621 
21651 22486 226&8 23143 24398 
24691 25130 25741 26229 26633 
27356 27607 28389 29096 

50 lira kazananlar 
133 312 691 882 963 

17945 17997 18149 18291 18310 
18363 18466 18730 18731 18761 
18867 18989 19119 19381 19406 
19447 19563 19600 19801 20205 
810lZ El80Z ZELOZ lOLOZ EESOt 
21096 21341 21351 21395 21411 
21543 21703 21850 21894 22015 
22019 22050 22194 22243 22301 
22499 22595 22658 22931 22940 
22975 22984 23202 23328 23405 
23449 23831 23839 24074 24095 
24349 24416 24471 24492 24566 
24660 24675 24718 23725 24730 
24748 24848 25184 25236 25419 
25468 25487 25601 25851 25855 
26126 26085 26178 26295 26496 
26473 26640 26702 26731 27342 
27658 27868 27892 27901 28077 
28126 28202 28339 28368 28424 
28907 28976 29138 29147 29216 
29252 29443 29872 29940 

30 Lira kazananlar 
240 

1096 
1916 
2436 
3404 
3877 
4371 
5000 
CO'>f\ 

6444 
6829 
8235 
7653 
8867 
9284 
9752 

718 730 931 1071 
1129 1263 1457 1763 
2122 2230 2267 2430 
2682 2817 3311 3387 
3493 3544 3829 3844 
4158 4352 4353 4369 
4480 4547 4771 4991 
5028 5085 5275 5700 
ro<11 9f'~~ . v,,.,ou "'i'll.S 

6445 6560 6780 6821 
6899 6940 7088 7167 
7411 7532 7576 7606 
8043 8082 8374 8619 
8963 9062 9111 9280 
8319 9399 9446 9734 
9819 10046 10349 10564 

, • Samsun, (Tan) - Halkevi neş
riyat şubesi "19 Mayıs,, adı ile ede

r- bi, sosyal bir mecmua çıkarmağa ka· 
rar vermiştir. 

Yorgancı Hakkı, dün Eminönün
den Beyoğluna gitmek üzere bir 
Maçka tramvayına binmiştir. Fakat 
Hakkı fazla sarhoş olduğundan 
tramvayda s.ızıp kalmıştır. Yorgancı 
Hakkı kendıne geldiği vakit çoktan 
Taksimi geçtiğini görünce, hiddet
le tramvay kondöktörü Sadığın ü
zerine hücum etmiş ve dövmüştür. 
Yorgancı Hakkı zabJtaca yakalan -
mıştır. 

1534 1590 1724 1728 1885 
1930 2162 222S 2336 2446 
2638 2659 270? 2791 3037 
3361 3431 366D 3699 3709 
3741 3879 3977 4044 4341 
4439 5453 4797 4988 4995 
5125 5131 5187 5200 5209 
5212 5499 5763 5838 6001 
6397 6520 6600 6813 6984 
6988 7041 7324 7516 7756 
7876 8021 8434 9013 9024 
9226 9370 9406 9409 9465 
9556 9571 9632 9786 9833 
9893 9948 10123 10193 10196 

10614 
11268 
12515 
13203 
14875 
16194 
17099 
17938 
18236 
18782 
18987 
19359 
19788 
20463 
20752 
21611 
22114 
22604 
23137 
23697 
24066 
24637 
24933 
25365 
2·5494 
25793 
26365 
27806 
28573 
29188 

10676 10717 10870 11090 
11744 11782 12328 12399 
12774 12827 13169 13184 
13269 13435 13725 13873 
15146 15285 15581 15721 
16416 16454 17028 17056 
17144 17413 17592 17669 
17989 18063 18086 18208 
18286 18404 18733 18753 
18828 18920 18936 18947 
19081 18125 19249 19253 
19409 19449 19635 19690 
19813 19894 19941 20052 
20545 20560 20625 20730 
20793 20947 2/325 21433 
21619 22010 22038 22096 
22356 22409 22432 22559 
22763 22871 23015 23100 
23151 23282 23398 23451 
23766 23774 23858 23860 
24248 24254 24459 24603 
24708 24789 24883 24908 
29970 25106 25140 25273 
25399 25438 25466 25469 
25613 25634 25689 25780 
25801 26002 26023 26118 
26399 266Ş2 2;584 27700 
27828 27881 28297 28410 
28589 28}38 28773 29115 
29267 29317 29341 29695 

No.85 

Mecmuanın bu ay içerisinde çı -
karılmasına 5alışılmaktadır. 

• Mersin, (Tan) - Tarım Ba· 
kanlığının Brükselden getirttiği pa
mukçuluk uzmanı Bayyt Ankaradan 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

• A n t c p • (Tan) - Parti ve 
Ev başkanı Antep saylavı Ömer A

.' sun Aksoy Halkevinde öztürkçe 
_,, ders vermektedir. Kurtun iki aylık 

- _.. kısmı bittigi için, ikinci kurs açıla· 
caktır. 

• Dün sabah saat 9,30 da Kürk -
çülcrde Hacı Recebin sahip olduğu 
handa kunduracı Bekirirı dükkanın
dan yangın çıkmışsa da, ateş büyü
meden söndürülmüştür. 

10228 10344 10489 10661 10764 
10801 10891 11053 11065 11083 
11348 11746 11749 11779 11807 
11851 11873 12033 12202 12297 
12384 12528 12549 1~574 12579 
12709 12832 12550 1~qo5 12968 
13019 13041 13048 13275 13324 

1 
soldu, dudaklarını kıvıra kıvı - ı 

-========================== ra: 
- Ne vakit evlenebileceğiz?., olsa bile sonunda bizi kazandı· ! Ve korku veriyoırdu: ı sinirini dindirmiyor, bütün bÜ-
Çok seyrek görüyorum. racaktır. Bizim aşkımız gelgec - Bu kez elime geçirirsem tün arttırıyor ve onun bağınna-
N erede oturduğunu bile bil- bir istekten doğma değil, gu lım attırrnıyacağrm. sını sürdürüyordu!. V O S M A ! - Yaaaa .. Peki .. Öyle olsun. 

Diyerek iş yara: 
Etem izzet BENiCE 

- Onlar uzun iş. Bana kasa
yı şimdi açmak gerek. 

İşyar bir büyük nezaket ve 
incelik çerçevesi içinde kesin 
olarak cevap verdi: 
- Esefle söylemeye mecburum 
ki, "noter vekaletnamesi", hak 
yeri karan olmadan kasa kim 
olursa olsun bir başkası tarafın
dan açılamaz. 

Güney iri siyah gözlerini çu
kurları içinde devire devire bir 
saniye düşündü. Sonra: 

- Bunun hiç çaresi yok mu? 
Dedi. lşyar, ellerini uğuştura 

uğuştura yine incelikten ayrıl -
mıyarak: 

- Olamaz bayanım .. 
Karşılığını verdi. 
Gen; K:adının r.üzµ birden 

- Ne yapayım, kocama böy
le söylerim .. 

Dedi, bankadan çıktı. Bu çı -
kışta Güney'in ilk başarıksızlığı 
ve bu başarıksızlığın onarılmaz 
kederi vardı. İçin için kızıyor, 
kızgınlığından dudaklarını ısı -
rıyor: 

- Öğrenemedim.. K a s a
yı açamadım .. 

Diye kendi kendisini yiyordu! 

Çılg1n bir gece 
Ferid'in .yine düşünce içinde 

bunaldığı bir geceydi. Ne uyu· 
yabiliyor, ne oturabiliyor, ne 
durabiliyordu. 

Kalkıyor, oturuyor, yatıyor, 

boyuna düşünüyordu. Bunlar 
zincirleme, biribirine ekleme 
düşüncelerdi ve kafasının için
de ibir soru yı_imı vardı; 

rniyorum ! cünü, dirliğini bizim benliği ~üşte~~ye kendtm götürüp Gene o gece ·~:. 
Ne zaman benim olacak?. mizden, kanımızdan, yaşayış etırecegım. ---···················· 
Evlenebilecek miyiz?. mızdan alan geniş, sürerli bi Böyle böyle bizden uzaklaşı- Babalık, .;.ıanife Kadım saıı-
Babası bana verecek mi?. kaynağın yaratığıdır. ı ; or. ki suçlu oymuş gibi hırpalar, 
Vermezse kaçabilecek mi?. Ve o da kendi kendisini te· Kaçarsa öldürürüm... dik, kaba, sert sözlerile haşlar-
Neyi bekliyor?. selliye çalışıyordu: Kafasını patlatırım! ken Yosma da: 
Niçin hergün gelmiyor?. - Bekliyeceğim. Sonuna ka- yüzünü gözünü delik deşik - Metresliğini yapıyorum.· 
Bir gece daha kaçabilecek dar bekliyeceğim. Nesrin, ne ederim. Dediği ve: 

mi?. olursa olsun benim olacak ve Ve Hanife Kadın onun bu - Moruk .. 
Ve: bütün bu acı günlerin, bekleme sert söylenmelerinden bunal - Diye adlandırdığı adamın de-
- Bir gece daha kaçabile· günlerinin öcünü aşkımızın gil- mış bir halde Safiye'yi koruma- ğil, Bafra'lının koynunda ~~ 

cek mi?. -:ünden çıkaracağım.. ğa çalışıyordu: Hanife Kadının bir baska tür~· 
Derken bu nokta üzerinde ta- Babahk .•. - Daha ne yapsın kızcağız?. sü gibi göğsünün üz~rinde ~ 

1
: 

kılıp kalıyordu: . .... ~ .. .. Para getiriyor.. relen güçlü bir erkek haşarılıg~-
- O gece çok toy, çok bön Bir geceydi. Aklı fikri sende! nı dindinneğe çalışıyordu.a~rı _ 

davrandmı. Bir kerecik dudak- Babalık durmadan Hanife Para kazanmak kolay mt?. fe Kadın içli bir tanışlığı, kıt~ 
larmdan öpmekle kaldım. Ne Kadına çıkışıyorou: Büyük bir voli çevirecek. sesizliği, güçsüzlüğü koruyord11' 
diye salıverdim, ne diye eli:n- - Bu kız artık bize yar ol - Dün yine para göndermişti. Y osrna da azgın haşarı, çap~ı s; 
den kaçırdım? mıyacak.. Pek o kadar üstüne düşme.. doymaz bir görünüşün ~as ~ı-

V e onun sözlerini hatırlıy'">r- Onu göz göre göre elimden Fakat, bütün bu sözler, koru- altında mideden gelen bır ıs 1 
du: kaçırıyorum. malar, yavaştan almalar posbı- rabm ejder ağzına etini lo~~i, 

- Her şeyi evleneceğimiz gü- Kaç ay oldu bu metresliğin yıklı, dik bakışlı, kalın enseli, lokma atıyor, fakat, kcll 
ne sakla. Bu bekleY,iş çok uzun bir türlü sonu gelmedi. tabla yüzlü, kaba sözlü adamın [Arkası var] 
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Dün Veli Efendide At Yarışları, Yeni
kapıda Kürek Teşvik Müsabakaları, 
Modada Y'üzme Müsabakaları Yapılıdı 

Dünkü At 
Koşuları 
l<azananlar : i b n i 
ltattaf ,Eseks, Alem 
dar ,Ci ü rbüz,Alderviş 
bt Dünkü üçüncü at koşuları gene 

ş Yarış olarak yapıldı. 

Birinci yarış üç yaşındaki yerli, 
Y~rıl!!kan Arap ve Arap erkek ve di· 
!t taylara mahsus ve mesafesi 1400 
~~tre idi. İkramiyesi birinciye 120, 
~ ınciye 50, üçüncüye 20 lira olan 
u. Y~rışı dünkü sayımız!la tahmin 

:ttıgııniz gibi, Prens Hilminin Mı
ktdan yeni getirttiği lbni Hattaf 
aıandı. 

Çii l~in<:iliği F. Vural'm Oktay'ı ü-
0.~culüğü Karacabeyli Rasimin 

llrbüzü aldı. 

ikinci koşu 
t ~u koşu dört ve daha yukarı yaş
/kı haliskan İngiliz at ve kısrakla
ik· ın~hsus, ikramiyesi birinciye 210, 
ıncıye 75, üçüncüye 25 di. 2000 

~'tr:lik bu yarışın birinciliğini ge-
1\h dun yazdığımız gibi Ankaralı 
İtı ınedin Eseks·i aldı. Bayan Binns 
ıxı· Barc'ı ikinci, Karacabeyli Rüste-
ın Conk'u üçüncü oldu. 

ÜçUncll koşu 
}'a Uç ve daha yukarı yaştaki yerli 
ıı trtnkan İngiliz at ve kısrakları -
lrın 1600 metre olarak koştukları bu 
il~·şu~un ikramiyesi birinciye 500, 

1ncıye 80, üçüncüye 40 lira idi. 
tal Dun tahmin ettiğimiz gibi Anka
G 1 Salibin Alemdan birinci geldi. 
ra'~beSalihin Semiramisi ildnci, Ka-
01~ Yli Ahmedin Ceylanı üçüncü u. 

DördUncU koşu 
ligkDört ve daha yukarı yaştaki ha -
•ıı, an Arap at ve kısraklarına mah
hir· 22.00 metreli yarışm ikramiyesi 
~O 1~cıye 225. ikinciye 55, üçüncüye 

ıra idi. 

dır!andırmah Mehmedin G. Ban -
Cliirb~~ı birinci. Fatihli Ihsamn 
~lin .~ti ikinci, Şabanın Sübeki ü -

cu oldu. 

Beşinci koşu 

dor~on Yarış 1800 metre üzerine 
htı~e daha yukarı yaştaki yerli, 
"'t lt.ı an Arap ve halis kan Arap at 
ı~0 .sraklarına mahsustu. Birinciye 
İkr~~~inciye 50, üçüncüye 20 lira 
hci']j ~e verilen bu yarısta Karaca
l.1a11i emalin Al Devrişi birinci, 
~ar1111lı T.evfiğin Sadası ikinci, An
gtldi~ Ahmedin Ünlüsü üçüncü 

Kürek Teşvik 
Müsabakaları 
~ '"e dört klüp gü-
teşıere girmedi 
l{·· 

~iııci~{'~. teşvik müsabakalarının i
:cıı har dun Yenikapıda yapıldı. Ge
?lıı, c1: Fenerbahçe, Beykoz, Ana-

1\~ıı d .. ~neı. Beylerbeyi klüpleri -
Ilı . "nızc·1·k . l ~•liıt h 1 ı şubelerı, stanbul de-

eyetine müracaat ederek 

Yağlı güreşlerde Kara Ali, Süleymanr yendi. 
Dinarlı ile Mülayim Pazara güreşecekler 

/ki yüzücü biribirini geçmeğe çalı§ıyorlar ... 

yarışların Beykozda yapıla~sını 
teklif etmişler ve geçen defakı ya • 
uşlara girmemişlerdi. Denizcilik 
heyeti bu teklifi reddettiğinden 
dün yarışlara Beykoz dışında gene 
bu dört klüp iştirak etmediler. 

Dünkü yarışlar Galatasaray. Bey
koz, Haliç, Altınordu arasında ya-
pıldı. . 

Sonuçları yuıyoruz: 

MllbtedilPr 
Tek çifte skif: ı Haliç, 2 Altm

ordu. 
İki çifte: 1 Galatasaray, 2 Haliç 
lki çifte dirsekli: Galatasaray 

hükmep galip. 
Uç çifte: 1 Haliç, 2 Altınordu, 3 

Galatasaray mliptedilerfo umumi 
tasnifinde Galatasaray 16 puvanla 
birinci, Haliç 13 puvanla ikinci, Al
tınordu 6 puvanla üçüncü, Beykoz 
3 puvanla dördüncü o'1Clu. 

Beykoz geç -geldi~inden ilk ya
rışlara giremedi. 

K ıdemsizler 
Tek skif: 1 Beykoz, 2 Haliç, 3 

• 

koz, 3 Haliç. 
lki çifte: 1 Galatasaray, 2 Bey -

koz. 
lki çifte dirsekli: 1 Galatasaray, 

2 Beykoz. 
Uç çifte: 1 Galatasaray, 2 Bey

koz, 3 Haliç. 
Dört tek: 1 Beykoz, 2 Galatasa

ray. 
Kıdemliler tasnifinde Galatasa -

ray 23 puvanla birinci, Beykoz 17 
puvanla ikinci, Haliç üçüncü oldu. 

İstanbul Yüzme 
Birincilikleri 

Dünkü yarışların 
sonu~ları 

İstanbul yüzme birinciliklerine 
dün de Modada devam edildi. Ev • 
velki günün sonuçlarını dün yaz -,, ,_, 

Birincilik almak için denize atlayan atlayana ... 

Galatasaray. 
iki çifte: 1 Galatasaray, 2 Bey • 

koz, 3 Altınordu. 
İki çifte dirsekli: 1 Galatasaray, 

2 Beykoz. 
Uç çifte: 1 Beykoz, 2 Altınordu, 

3 Haliç. 
Dört tek: 1 Galatasaray, 2 Bey • 

koz. 
Krdemsizlerin tasnifinde Beykoz 

19 puvanla birind, Galatasaray 16 
puvanla ikinci, Haliç ve Altınordu 
üçüncü oldular. 

Kıdemliler 1 
Tek skif: 1 Galatasaray, 2 Bey-

mıştık. Dünkü sonuçlar şunlardır: 

400 metre serbest erkekler 
1 Halil (G. S.) 5 dakika 44 sani-

ye 2 2/10, Orhan (G. S.) 3 Fuat 
(Beykoz). 

200metre serbest kadmlar 
1 Krisanti (Beykoz) 3dakika 51 

5aniye 2/10, 2 Leyla (İ. s. K.) 

200 metre kurbaaaıama 
erkekler 

1 Omer (Beykoz) 3 dakika 35 sa-

Veli Elendi çayırmda at koşturanlar ve seyircileri ... 

Zongoldakta 
Hareket başladı 

• [Başı 1 incide l 
de bütün ocaklara teşmil edilmekte· 
dir. 

Zonguldak Şarkurulu, Başbakanın 
işareti üzerine eelktrik kilovatını 
10 kuruştan beş kuruşa indirmiş, 
yeni fiyat derhal tatbik edilm~ğe 
başlanmıştır. 

Önümüzdeki günlerde kömür de 
ucuzlatılacak, her şekilde yakılma
sı için yurdun her yanına gönderi
lecektir. 

Filyos - Zonguldak demiryolu 
kısmı da her gün büyük bir inkişaf 
gösteren Kozluya bağlanacaktır. 

Umurluda hava tehlikesini 
bilenler 

Umurlu, (Tan) - Türk Hava Ku
rumu Aydın şübesi başkanı Ahmed 
Emin Arkayn dün parti sekreteri ile 
köyümüze gelerek, burada da Hava 
Kurumu açtılar. Kurum başkanlığı
na Ahmed Çayırlı, sağışmanlığma 
Mehmetli Dirik, üyeliklere F, ·at Çö
rüş, İbrahim Çörüş ve Osman Boz
kurt seçildiler. Önce ilbaylıkta ya
pılan toplantıda Ahmed Çayırlı 300, 
Rifat Çörüşlü 300, İbrahim Çörüslü 
150, İhsan Çörüşlü de 50 lira yar
dımda bulunmuşlardı. Dün akşam 
bir saat içinde 40 üye yazılmış ve 
bir çok ta yürdımcı üye kaydedil
miştir. Köylülerimizde _ ünlerindtn 
vermekte oldukları yüzde yarıma 
ilaveten yüzde 1 daha vcrmeği taah
hüt etmişlerdir. 

t 

Çocuklar koşulan seyrediyorlar 

niye, 8/10, 2 lzzet (Beyko; 3 Torna 
(Beykoz. 

400 metre serbest kadınlar 
1 Krisanti (Beykoz) 8 dakika 18 

saniye 8/10, 
4x200 bayrak 

1 Galatasaray takımı 11 dakika 
42 saniye 1/10, ikinci Beykoz, ü • 
çüncü l. S. K. 

1500 metre serbest erkekler 
1 Halil (G. S.) 23 dakika 59 sa -

niye 5/10, 2 Fuat (Beykoz), 3 Cihat 
(G. S.) 

Tramplenden atlama 
1 Fahri (Beykoz) 2 Şeref (Bey • 

koz). 
Kuleden atlama 

1 Hakkı (Beykoz). 

Tramplenden atlama 
kadmlar 

1 Krisanti (Beykoz) 
Vaterpolo 

Galatasaray 8, Beykoz 1. 

Alaturka güreşler 
Dün Taksim stadında yapılan a

laturka güreşle•in en önemlileri şu 
neticeleri verdi: 

Kara Alinin Tı:kirdağlı Hüseyin
le yapacağı revanş maçı Tekirdağlı 
gelmediğinden yapılmadı. Kara Ali 
Afyonlu Süleymanla güreşti ve ka
zandı. 

Çoban Mahmutla tutusan Müla
yim de, hasmını yendi. ~ 

Gelecek pazar günü Dinarlı Meh
metle Mülayim profesyonel nizamati
le bir serbest güreş yapacaklardır. 

Macarlar 2 • 1 galip 
Ankara, 1 l.A.A. - Bugün Ankara 

Gücü takımı ile Macar Uypeşt takı
mı, arasında yapılacağı bildirilen 
maç, saat 17,40 da Muhafız Gücü a
lanında yapıldı. 

Havanın yağmurlu ve yerin ça
murlu olmasına rağmen c:_'leyce seyir 
ci önünde güzel bir oyun oynayan 
takımlar, bire karşı il.d sayı ile ve 
Macar Uypeşt takımının galebesile 
oyunu bitirdiler. 
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Günün işi 

Uçak ve Zehirli gaz 
saldır.şiarına karşı ... 

istanbulu ve İstanbulluyu nasıl ve 
hangi sığınaklarda ko~uyabiliriz ? 

. 
Zehirli gaz saldıuşlarrna karşı teçhiz edilen bir maskeli ::.rJp 

lstanbulu zehirli gaz salgınların
dan korumak için tedbirler almak 
üzere ayrılan komisyon. İ!baylıkta 
mesaisine devam etmektedir. Ko· 
misyonun itfaiye, emniyet, neşriyat 
ve propaganda kolları sahalarındaki 
işler üzerinde incelemeler yapmak
tadır. 

Oğrendiğimize göre. yer altında 
sığınak olmaya müsait bulunan yol
lar da teıbit olunacaktır. Bazı ze • 
hirli gaz mutahassıaları İstanbulun 
zehirli gazlardan en az müteessir o
labilecek bir şehir olduğunu ileri 
sürmektedirler. Memleketi tehdit 
edecek olan zehirli gazların havaya 
nazaran k.esafetinin fazlalığı ve ls
tanbulun hemen ekseri ıemt ve mın
takalarmın deniz seviyesinden yük
sek bulunuşu zehirli gazlarJn mu • 
hakkak ve kat'i olan tesirlerini çok 
azaltıyorsa da bunlar hiç bir ve.kit 
zehirli gaza karşı korunmayı tt!min 
edecek bir emniyet verememekte • 
dirler. 

Bilhassa bahar ve yaz sabahları, 
lstanbulun alelekser rüzgarsız ge
çen zamanları olduğuna göre, bu 
mevsimlerde yapılacak bir gaz sal
gını memleketin hayatına kastede
bilir. 

Haber alındığına göre, komisyon 
gaz tehlikesini ve bundan korunma 
çarelerini ve icap ederse her mınta
kanın zehirli gaz salgını karşısında
ki vaziyetlerini bildiren bir -broştir 
hazırlamaktadır. 

Alakadar makamlar, yeniden ya-

Sığınağa doğru 

halkı hava baoeahırından gelecek ze
hirlıi gazlardan korumak için süz -
geçler ve petrolla işler en az yarım 
beygir kuvvetinde motörler, daha 
r.onra hava emme tulumbaları la -
zımdır. Bunlar, bugün piyasamızda 
yoktur. Halbuki süzgeçsiz sığınak 
bir işe yaramaz ve bunun gibi hava 
emmeğe mahsus motörlü sığınaklar
da da havasızlıktan ölmek tehlike•i 
vardır. Bu süzgeç ve motörlerin Atr
rupadan getirtilmesi de milyonlarca 

licanrn memleketten çıkmuı de • 
mektir. Bunlar için, memlekette her 
şeyden önce bu süzgeç ve motör
le rle zehirli gazlardan bizi koruya
cak her vasıtayı yapabilecek bir 
fabrika kurmak zaruridir. İyice bil
meli ki, süzgeçsiz ve motörsüz bir 
sığınakla zehirli gazdan korunma
ya yeltenmek,hortumsuz tulumba ile 
yangma koşmak gibidir. O halde, 
halkın böyle bir fabrikaya ihtiyacı 
~ok şiddetli iken elde hazır bekli -
yen bir parayı başka yerlere sarfet
memelidir. 
Halkm da çahşması gerek 
Diğer bir nokta da şudur : Bir 

memleket halkı yangına karşı ted -
birler aJmazsa ve bir yangın karşı
sında bL.J memleketi kurtarmaya 4 -
5 kol itfaiye nasıl fayda ~ermezs~ 
evlerinde sığınakları ve suzgeçlerı 

pılacak evlerle eskiden yapılmıs bi- ve motörleri olmıyan halk i~in de 
nalar üzerinde incelemelerini dorin- b" k -

İ b . . belediyenin yapacagı ır aç sıgına-
leşti rme kte v_e stan ut ~vlerın_ın ğın faydası 11fırdır. Bu sebeple, 
hepsinde az bır. ma!rafla bırer sıgı- b kdiye bir taraftan sığınakları 
nak yapılması ımkanlarını düşün • 1 y:pmah,' diğer taraftan da icap e -
mektedır. ı den fabrikaları kurarken halkı da 

Bir profesör. ne diyor? eski ve yeni bütün meskenlerde ••
orman mektebi eski pr-.>fesörle- ğınaklar yapmaya mecbur etmelidir. 

rinden Yahya Talat, zeMrli gazlara Ben, halka tehlikenin bilfiil gös
karşı yapılacak sığınaklar etrafında, terilme9i kanaatindeyim. Meseli, 
fikrini soran bir muharririmize ıza- önceden tedbirler alınmış yerlere a
hat vermiş ve demiştir ki: rada sırada gaz salgınları yap~lı: 

·• - Son zamanlarda Bayındırlık ve böylece halka bu tehlikenin ne 
Bakanlığının tramvay şirketinden olduğunu gözleriyle, burunlariyle, 
alacağı bir milyon yedi yüz bin 1!· ağızlariyle duyurmak lazımdır. 
ranın ne:clere sarfolu?rmsrnrn ~og- Sığınaklar yapılırken düşünül· 
ru olacagı hakkında bırçok neJrıyat .nesi gerekli olan bir nokta da, mü -
yapılmıştır... Be!1ce. bu paran~n en teaddit sığınaklar arasında irtibat 
iyi ve en lu~umıu sarf mahal it,. ze· dehlizlerinin bulunması ve ayrıca 
birli g~.z 11~ı~aklarıdır. ~e~edı_re, hava süzgeç ve motörkrinin mevcu-
b uişin on.emı'?'ı . anlıyarak ı~ı mute· diyetidir. Henüz, bütün ihtiyaca ce
hasars getırtmıştır. Fa~~ sıgın~~la- vep verebilecek bir sığınak planı 
rın lüz.~munu, kıymetını halk ıçın- hazırlanmamıttır. 
de henuz ~nla~ıyanlar pek çoktur. Salgınlardan korunma itinde R• 

Tramvay ,ırk~tın~en alınacak para cele etmek lazımdır. Çünkü timdi • 
ile hastaha!1eh. s~grn~klar yapmayı den başlanacak iş. bütün yurtta eR 
dilşünenlerı.n fık~rl~rı, akla en ya - az beş senede bitirilebilir.,, 
kın gelen hır şeklldır. Fakat, hasta-
hane ile sığınağı ayrı i~ yapacak iki 
ayrı müessese halinde görmek li • 
zımdır. Sıkı bir zamanda, herhangi 
bir harp içinde bulunan büyük 
konaklar 6 saat içinde peki.la hasta
hane haline getirilebilir ve bu yeni
den kurulmuş hastahaneler memle
ketin sıhhi bütün ihtiyaçlarını kar
şılryabilir. Fakat bodrumları her 
vakit sığınağa çevirmek için, değil 
6 saat, 6 dakika beklemeğe imkin 
yoktur. Binaenaleyh, fikrimce has
tahane işi ayrı, sığınak iti ayrıdır 

Bu,tabr.ka, makine itidir 
Bu iş, yalnız belediye işi değil, 

ayni ıamanda hükumet ve halk işi
dir. Kendisine it dilten herkes, bu 

1 vazifeyi yapmak zaruretindedir. 
Evlerde yapılacak aıiınaklarda 

lstokho:m 'de öGre tmenler 
kongresi 

Stokholm. 11. A.A. - Kültür ba
•anı Engberg öğretmenlerin kong
esindeki söylevinde fikir büriyetinin 
tevlet istibdadına karşı müdafaası 
üzumundan bahsetmiş, ve fikrin ev
·enselliğini kaydederek demiştir ki: 
Doğum, soysal durum, jan, ırkın 

fikir alanında hiçbir rolü olamaz. Bir 
•Jlus arasında nekadar çok özgen 
şahıslar bulunursa medeniyete ola
:ak destek o kadar kuvvetli olur. 
Muarızlarını kuvvetli belgelerle i
nandırılacak insan değil, fakat onla
rı zorbalıkla ortadan kaldırmak il· 
zım gelen düpaD görmek bir fikir 
barbarhiıdır. 
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azetelerine •• or diseler 
ITALYAN EMPERYALlzMt vE H:sEşısTAN Dr. Voronof Maymunlar Üzerin-! • . 

Avrupa Barışı Tehhkedel de Kanser Tecrübesi Yapıyor Vehaht ısyan 

lzvestia'dan: 
ltalyanın Habcşistana karşı güttü

gü siyasanın birinci vasfı mümeyyizi 
l talyan emperyalizminin, A vrupada 
son müstakil kalmış olan bir mem
leketi kendi ekonomik ve siyasal nü
fuzu altına almak hususndaki niyet 
ve maksadıdır. 

lngiliz basını İtalyayı emperyalist 
bir siyasa takip etmekle ittiham et
tiği zaman yalnız Faşist gazeteler de· 
ğil. hatta Ml!ssolini bile şu c;va~ı.ver 
mişlerdi: "Sız de empGryalıstsınız 1,. 
Mussolini, Warren Hasting'in ve 
Clive'nin Hindistanda Cecil Rhodes 
ve Jameson'un Cenubi Afrikada v ve 
Büyük Britanyanın Mısırda yaptıgı -
run aynini yapmak istediğini söyle -
miştir. 

Meselenin esası, 1talyıı;un Büyük 
Harpten memnun olmıyarak çıkan ve 
sulh şartlannı yeniden tetkik ettir -
mek çarelerini arayan büyük devlet
ler zümresine mensup olmasıdır. I · 
talya bunu asla saklamamıştır. ltal
ya, Almanyanm Avusturyayı içinden 
zaptetmek istediğini, Hitlerin evvel
ce yaptığı vait hilafına olarak söyle
mesinden sonra Almanyaya aleyhtar 
olan bloka girmiştir. O zamana kadar 
Versay andlaşmasının yeniden tetki
kini istemiş olan ltalya ancak bun • 
dan sonra Almanyaya muhalif bir du
rum almıştır. 

ltalyan revlziyonizmi geni§lemek 
istiyen Faşizmin bugUn bulunduğu 
vaziyetten kurtulmak istemesile izah 
edilebilir. Filhakika Italyada Faşist· 
ler yalnız amele sınıfının ihtilal çı • 
karması korkosile değil. belgi cihan 

harbinin uyandırdığı hoşnutsuzlukla-
rın neticesi olarak iktidar mevkiine 
gelmiştir. İtalya mühim bir sömürge 
alamadığı halde İngiltere, Alman sö
mürgelerini almakla kalmıyarak Irak 
ve Arabistanı da eline geçirmişti. 
Fransa Togo ve Kamerun'u ve Surye 
mandasını almıştı. l:talyanın eski müt· 
tefiklerinden aldığı topraklar kum çöl 
!erinden ibarettir ki bunlar da külli
yetli sermayeyi yutacak yerlerdir. 
Buralan da kendi mahsulatını gönde· 
rebilecek, veya oradan iptidai madde 
ler alınabilecek yerler değildir. ltal· 
ya Balkıuılarda nüfuzunu kuvvetlen
dirmeğe muvaffak olamadı. 

ltalyanın Avusturya meselesindeki 
hattı hareketi menfi idi. ltalya, Al • 
man emperyalizminin A vusturyada 
yerleşmesini istemiyor, çünkü Alman
ya bu ayede Tuna havzasında ve Bal 
kanlarda durumunu kuvvotleştirecek 
ve: Cenubi Tirolda Alman mukaveme
tini arttıracaktır. Bununla beraber 
Avusturyanın Italya tarafından ilha
kı, ltalya için birçok güçlükleri mu -
cip olacaktır. İtalya, çok gelişmiş o-
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lan Avusturya endüstrisinin kendi iç 
piyasasında kendisine rekabet etme
sini istemez ve büyük şehirlerde otu
ran milyonlarca medeni Atmanın, ken 
di hudutlarının içinde bulunmasını 
memnuniyetle karşılamaz. Bu halk, 
Italyanm temel siyasasına, Cenubi 
Tirol köylüsünden daha ziyade mu • 
halefet edecektir. 
- Bu sebeple ltalyan emperyalizmi 
sömürgeleri yeniden tetkiki çareleri· 
ni arıyor. Tunusu. bir müzakere yo
lile elde edemiyeceğini biliyor ve en 
az mukavemet gösterebilecek bir yo· 
lu tutuyor, o da Habeşistanın zaptı· 
dır. İtalyanın Habeşistan meselesini 
bugünden halletmek istemesi, yakın 
bir istikbalde A vrupada harp olaca
ğını kestirmiş olmasından ileri gel • 
mektedir. Fakat Mussolini harbi biz
den ayıran zamanm, Habeşistanı zap
tetmeğe ve bundan sonra tekrar Av
rupaya dönüp Avrupa emperyalistle· 
rinin çarpışmalarına i§tirak etmeğe 
kifayet edeceğini zannediyor. lkinci
kanun 193 5 te Fransa ile ltalya ara
sında hasıl olan yakınlık ltalyanın 
Almanyaya karşı Fransaya yardım et· 
mesini temin için, Fransanm, Habeşis
tanda İtalyan emperyalizmine engel 
olmaktan sakınacağı kanaatini uyan
dınnıştır. 

ltalya, kendisinin Habeşistana as
ker g<4 dcrmcktc olduğunu görerek 
Almnnynnrn Avusturyayx ele :geçir • 
mck istemesı gibi bir tehlike karşısın· 
da bulunduğunu zannetmiyor. ltalya 
Habeşistanr zaptetmek için 300 bin
den fazla askere ihtiyacı olmıyacağı 
kanaatindedir ve icabında Fransanın 
Almanyaya karşı kendisine müzahe • 
ret edeceğinden emindir. İtalyan or • 
dusunun çıkarabileceği asker ve yeni 
seferber haline getirilmekte olan bir
kaç fırka, Almanyayı Habeşistan sa
vaşından istifade ederek Viyanaya hü 
cum etmek sevdasından vazgeçirmek 
için kafi gelecektir. 

Hadiseler, ltalyanın bu hususta 
Fransadan hiçbir muhalefet görmiye
ceği hakkındaki tahminlerinin doğru 
olduğunu göstermiştir. 

Fakat iki devlet münasebatında b'ir 
gerginlik husule getiren ve ltalya 
matbuatında bir tehevvür uyandıran 
lngilterenin ltalyan siyasasına karşı 
göstermekte olduğu muhalefet neden 
ileri gelmektedir? Ingiltere hükumeti 
noktai nazarını, Uluslar kurumunu 
temelinden sarsılmaktan korumak gi
bi bir prensip ile hareket etmekte .ol
duğu şeklinde izah etmektedir. Bu 
mülahaza İngiltere siyasasında mü
him bir rol oynamaktadır. Bu rolün 
biri iç, diğeri dış olmak üzere iki cep
hesi vardır. İngiltere yeni seçimin a
rifesinde bulunmaktadır. Ingiltt:renin 

M 

KIRMIZI VE SiYAH 
:tası verilmiyor? diyordu; yılanları 
zindana atmak gerek; onların karan
lıkta ba~ını ezmeli, yokşa zehirleri 
kabarır, daha tehlikeli olur. O ada
mı bin ecu para cezasına çarpmak
tcın ne çıkar? Parası yokmuş. biliyo
ruz, daha beter olsun; ama partisi 
parayı verir. Asıl doğrusu ona beş 
yüz frank para, on yıl da hapis ce
zası vermekti. 

Kapıyoldaşının edasındaki, elleri • 
nin, yüzünün hareketlerindeki şidde
te hayran hayran bakan Julien: "Bu 
sözü edilen canavar da kim ola ki?'' 
diye düşündü. Akademi üyesinin göz
bebeği yeğeninin kilçük, sıska, çekik 
suratı o anda korkunc denecek ka
dar çirkindi. Julien, biraz dinledik • 
ten sonra, sözü geçen "canavar" ın, 
vaktin en büyük şairi olduğunu anla
dı. (2). 

julien'in gözleri dolu dolu oldu. 
.. Alçak f dedi, sefil herif 1 bu dedikle
rinin acısını ben senden cıkannm." 
O kadar heyecanda idi - ki, içinde 

(2) Bcrangcr olsa gerek. Liberallerin 
cöklcrc ,ıkardığı bu pır, 1828 de hapis 
•c para c;cnlarp:ıa çarpılmı:ıtı. 

STENDHAL 

kalması Uizımgelen bu sözleri ade 
ta yüksek sesle söylemişti. 

"İşte marquis'nin başkanlık ettiği 
partinin toy gencleri 1 Iftira ettiği o 
ünlü adam, M. de Nerval'in pespa
ye hükOmctine değil, biribiri arka
sından gelip devrilen şu az çok na • 
muslu hükumetlerden birine kendini 
satsa nişanlar mı toplamazdı? para
sı bol, işi az yerlere mi atanmazdı?" 

Abbe Pirard, uzaktan Julien'e işa
ret etti: M. de La Mole ona bir şey
Jer söylemişti. Fakat o sırada, gözle· 
rini eğmiş, bir paskaposun ah, vah· 
lannı dinliyen Julien yakasını kurta
np da dostunun yanına geldiği va
kit ona, o küçük Tanbeau mende
burunun musallat olduğunu gördü. 
Bu edepsiz, Julien'in gördüğü nimeti 
abbe Pirard'dan bildiği için ona kar
şı içinde kin besler, yine de ona ya· 
ranmağa çalışırdı. 

''Ölüm bizi o köhne ciyfeden ne 
vakit kurtaracak?,, Gene edebiyatçı· 
nın sesine bir şiddet, lanet eden bir 
İsrail peygamberi edası vererek bah
settiği adam, saygı değer lord. Hol· 
land idi: Tanbcau biricik meziyeti, 

-' . - ............ 

Neue Frek Pres.re'den: 
Dr. Voronof tarzında gençlik aşı

sı yapmakta olan tanınmış bir opera
tör Viyanadan geçerken, alimin Vin· 
timille'deki laboratuvannda son za • 
mantarda yaptığı tecrübeler hakkın· 
da bize şu beyanatta bulunmuştur: 

- Dr. Voronof'un bugün en ziya
de üzerine düştüğü mesele, ötedenbe· 
ri kendisine atfedilen gençlik aşısı 
değil, kanser mücadelesidir. Dr. Vo
ronof bu maksatla gençlik aşısı için 
çiftliğinde beslediği maymunlar üze
rinde birçok tecrübeler yapmıştır. in· 
sanlara en ziyade yakın olan bu hay
vanlar bu tecrübelerde doktorun im· 
dadına yetişmektedir. Gençlik aşısın· 
da kullanılmış olan maymunlar ayni 
zamanda kanser için yapılan tecrübe
lerde de işe yaramaktadır. Vintimille
deki laboratuvara girenler orada ü • 
zerlerine kanserli nesiçler aşılanmış 
ve hastalığın bütün evsafını taşıyan 
birçok maymunlar görürler. 

Gizli tutulan bu tecrübeler hakkın
da size burada malumat veremem. Fa 
kat bundan birkaç ay sonra Dr. Vo
ronoff çalışmaları hakkında bizzat i· 
zahat verecektir. 

Bu tecrübelerin doktora gençleşme 
meselesinin ikinci derecede ehemmi • 
yeti olan bazı safhalarını tetkik etme
ğe mani olduğunu zannetmemelidir. 
Hatta diyebilirim ki üzerlerinde ngenç 
lik aşısı yapılan kimselerden hemen 
hepsinde tansiyonun azaldığı görül -
müştür. Doktor gençlik aşısı ile şir • 
yan sertliği arasında bir münasebet 
mevcut olduğunu görmüştür. Bu mü
nasebet doktorların nazarı dikaktini 
celbetmeğe layıktır. 

Bugüne kadar yapılmış olan genç
lik aşrlannın çokluğu ve ilk yapılan 
ameliyattan bugüne kadar geçen .za
man zarfında elde edilen netice hak
kında bize bir fikir vermeğe kafidir. 

küçük burjuva ve amele sınıfı Ulus
lar kurumu için yapılan reye müraca
atta bunu göstermiştir. Bu sebeple 
lngilterenin Uluslar kurumuna karşı 
.tutacağı hattı hareket gelecek seçim
de büyük bir rol oynayacaktır. İngil
tere, dış siyasada, düşman memleket· 
ler arasında kafi bir hattı hareket ta
kip etmek lüzumunu en sonraya bı • 
rakmak esasını takip etmektedir. 
Eğer İtalya bUtUn Hnbcgistıuu zap 

teder ve orada sağlam bir surette yer
leşirse, Afrik1lnın Şimali Şarkına ha
kim bir devlet olacaktır. İtalya burada 
yalnız Mısır ve Sudan ile değil, ayni 
zamanda Arap devlc:tlerile de kom
şu olacaktır. 

Ingiliz emperyalizmi yalnız Avru • 
pada değil, fakat Uzak Şarkta da bir 
harp çıkması ihtimalini kabul etmek
tedir. Böyle bir harbin neticesinin ne 
olacağı malum değildir. lngiltere bu 
uzak harp sahnelerile rabıtasını ne 
dereceye kadar muhafaza edebileceği
ni de bilemiyor. O zaman Kırmızı de
nizde Hegemonyayı muhafaza etmek 
Ingiltere için birinci derecede ehem· 
miyeti haiz bir mesele olacaktır. 

Böyle bir harpte İtalyanın hangi 
tarafta bulunacağı kestirilemiyor. 1-
talyanrn Fransa ve lngiltere lehine ol
mak üzere harbe girmeği, İngiliz ve 
Fransız Somalisi mukabili olarak ile· 
riye sürmesi muhtemeldir. 

lngiliz matbuatında yazı yazan Ha
beş mütehaasmları ve müstemleke iş
lerinde tecrübeli olan askerler Habe· 
§istanın yutulması çok güç bir lokntıa 
olduğunu söylüyorlar. 

Eger İtalya Habeşistan ile harbe 
girişecek olursa Avrupada ~asen is· 
tikrar bulmıyan kuvvetler yeniden de
ğişecek ve geniş adımlarla yeni Avru
pa savaşına doğru gidilmiş olacaktır. 

henüz sağ olan adamlanQ hayatını i
yice bilinesi idi; yeni İngiliz kralı • 
nın saltanatı zamanında erkeye geç
meğe heves edebilecek adamların 
hepsini birer birer sayıp anlatmıştı. 

Abbc Pirard yandaki salonlardan 
birine geçti; J ulien de arkası sıra 
gitti. 

AbbE: -
- Haberiniz olsun, marquis ya· 

zıcı takımından hazzetmiyor, dedi; 
dünyada bir sevmediği varsa o da 
kalem sahibleri. Latince bilin, eliniz· 
den gelirse yunanca öf ,·enin, Mısır 
tarihini, eski İran tarihini öğrenin, 
size saygı gösterir, bilgin adam diye 
sizi korur. Fakat fransızca bir sayı· 
fa bile yazı yazayım demeyin; hele 
bu adamların gözündeki durumu· 
nuzdan üstün, ciddiğ konular Ü%e
rine yazı yazmağa kalkmayın. Size 
"muharrir parçası , der ve size kan
cayı takar. Siz, büyük bir asilzade
nin konağında oturuyorsunuz da duc 
de Castries'nin, d'Alembert ile Rous
seau için ne dediğini bjlmiyor mu· 
sunuz? "Yılda b?n ecubile gelirleri 
yok, bir de her §ey üzeri!}e fikir yU
rütme!e kalkarlar, .. demiş. 

julien içinden: "Medrese gibi bu
rada da her şey haber a}Jnıyor !,, de· 
di. Oldukça tumtıraklı sekiz on say· 
fa yazı kaleme almıştı: bunda Cet"• 

rahbaşının hayatını öğerek anlatı

yor, "beni o adam etti" diyordu. Ju· 

Bazı kimseler gençlik aşısı yapılan 
kimselerde gençlik kuvvetinde bir dur 
gunluk, hatta biraz azalma görerek 

Dr. Voronoff 

bunun iyi bir netice vermediği neti
cesini çıkarnu§lardır. Fakat bu hüküm 
mevsimsizdir. 

Gençlik ameliyatı yaptıran kimsede 
gençlikte bir inhiraf eseri görülür. A· 
meliyatı takip eden günlerde bu inhi
raf süratle fazlalaşır. Gençliğe ait a· 
raz çoğalır, ameliyatı gören kimsede 
bir nikbinlik hasıl olur. Şurası mu -
hakkaktır ki, bu nikbinliğin bir kısmı 
telkini binefsihi (Auto-Suggestion) 
dan ileri gelmiştir. Bundan sonra genç 
lik kuvvetinde azalma devri başlar. 
Bu da ekseriyetle üç ay sürer. Bu 
müddet zarfında aşıyı yaptırmış olan 
kimse sukutu hayale ve bedbinliğe 
uğrar. 

işte o zaman Dr. Voronoff'un mu
arızları, ar.rliyatın matlUp neticeyi 
vermediğini iddia ederler. Fakat biraz 
sonra ameliyatı yaptıran kimsenin ü
zerinde yeniden değişiklik görülmeğe 
ba§lar. Ruhen ve maddeten düşkün· 
lüğü yavaş yavaş azalır, boyu doğru· 
lur ve boyun azası vazifelerini daha 
iyi bir surette görmeğe başlarlar. ;Bir
çok azalarda görülen zaaf, bilhassa 
gözde ve kulaktaki arızalar kaybolur. 
Bu hal hakiki bir gençleşme~e dela· 
let eder ki, bunun iyi tesirieri Uç. 
dört, hatta beş sene müddetle hissedı
lir. 

Bildiklerinin yaru ı 
Matin'den: 

Kadınların çok konuştukları 
muhakkaktır. Fakat bildikleri· 
nin yarısını söylemedikleri de 
yine bir hakikattir. 

El fah 

- Sizin gırtlağmızı kesecek· 
!er, parça parça edecekler, tuz
layacak/ar ve yiyecekler .. 

- Aman deme madam, elim
de ökıüz derisi eldiven var. Onu 
çıkar da bir bak! 

lien : "O küçük defteı:i koyduğum 
çekmece her daim kilitlidir " diye dü
şündü. Odasına çıkb, defteri yaktı, 
tekrar salona indi. Parlak allaklar a
layı çekilmiş, göğsü nişanlılardan 
başka kimse kalmamıştı. 

Uşakların her şeyi hazır, kurulu 
getirdikleri sofranın etrafına gayetle 
asil, gayetle sofu, gayetl~ yapmacık
lr, yaşları otuzla otuz be~ arasında, 
yedi sekiz kadın vardı. Mareşal de 
Fervaques'ın parlak karışı, geç kal· 
dığı için özür diliyerek salona gir
di. Saat on ikiyi geçmişti; Mareşa-· 
lın hanımı gidip Marquise'in yanına 
oturdu. Julien onu görünce kalbi 
titredi; bu kadının gö;.leri, bakışı 
Madame de Renal'i andırıyordu. 

Mademoiselle de La Mole'un gru
pu hala kalabalıktı. Mathilde otur
muş, ahbaptan ile birli]tte, zavallı 
Comte de Thaler'le eğleniyorlardı. 
Comte de Thaler, her milletle ihar
betsinler diye krallara borç verip pa
ra toplamış olmakl~ meşhur yahudi
nin biricik oğlu idi. Yahudi ölmüş, 
oğluna ayda yüz bin ecu gelir ile ne 
yazık ki pek tanınmış bir ad bırak· 
mıştı. Böyle garip hir durumda bu
lunan adamın yaradılışında sadelik~ 
veya bir ıra (seciye) kuvveti olması 
lazımdır. 

Ne yapalım ki gene Comte, kendi
sine dalkavuklaruun a,;tladığı bin 

Matin'den: 
Habeş İmparatoru Haile Selasiye· 

nin büyük oğlu veliaht Asfao Tafari
nin isyan edeceği haberi daha bu ayın 
başında Cibutide bulunduğumuz za • 
man teyit edilmişti. 
Habeş imparatorunun hususi ha • 

yatına taalluk eden bu haberi o za
man gizli tutmuştuk.Fakat bu haber 
bugün Asmarada herkesçe bilindiğin
den artık bu hususta ihtiyatla hareket 
etmeğe lüzum görmüyoruz. 

Mesele şundan ibarettir: im para • 
tor Birinci Haile Selasıyenin Impa • 
ratoriçe Manem'den iki oğlu olmuş • 
tur. Bunlardan biri veliaht olan Prens 
Asfao Tafari, diğeri de Prens Ma • 
konnen'dir. 

1932 senesinde imparator, Prens 
Asfao'lu halkı Müslüman olan Vollo 
\'ilayeti ilbaylığına tayin etmişti. Ha
beşistanın hal'edilmiş ve bugıün mah
pus bulunan ve bütün ailesi ile bera
ber müslüman Cllan sabık imparator 
Lij Yasu bu vilayet hall.;·ndandır. 

Bir sene sonra imparator, Harrar 
vilayetini ikinci oğlu Makonnen'e ver 
miştir.Bu vilayet Habeş hanedanının 
doğrudan doğruya malikanesi oldu • 

• 

Habeş imparatoriçesi 

ğundan fevkalade ehemmiyeti haizdir. 
Bu vilayeti idare eden adam. impara-

~~ 

Tuna misakı ve 
Almanya 

Weitblatt'tan: 
Tuna misakı hakkında Franaa • 

ltalya tarafından hazırlanan proje 
Hitler ile Dıı Bakanı Von Neurath, 
Sü Bakanı Von Blomberg ve Pro
ııaganda Bakanı Goebbels araaında 
uzun bir münaka§a mev:z.uu olmu§• 
tur. Bu münakafa ncticeainde ge • 
çen 13 mayı11ta Baıbakanın Rayhı· 
tag'da tespit ettiği noktai nazarın 
muhafaza edilmeaine karar veril • 
miıtir. Bu noktainazar ıudur: "Al 
manya, hazırlanmasında mü11avi 
hak ve vazilelere malik olmadığı 
hiçbir pakta İftirak etmemci• ka· 
rar venniıtir.,, 

Bu toplantının •onunda Dr. 
Goebbels; Almanyada mühim bir 
ıahai;yete vaki olan beyanatında 
demiıtir ki: 

"Avusturya siyaaasında görülen 
gelirrrıe, Almanyanın "hakiki bü • 
yük millet,, si;yaacıaı takip ettiğini 
açıkça gösteriyor. Şurası muhah • 
kaktır ki, Avuaturyanın mukadde· 
ratı hakkında son harar Romada 
verilecektir. Fakat kat'i kararın da 
Berlinde verileceği ıüphe:.izdir. Al· 
man Naayonal Sosyalut hükumeti 
§İmdilik beklemelidir. Avusturya 
"Büyük devlet,, olmak emelinin an
cak büyük Almanyaya iltihak etti· 
ği .zaman gerçekleıtiğini görecek
tir.,, 

bir iddialr bir adamdı. 
M. de Caylus Comte de Thaler'e, 

Mademoiselle de La Mole'u istemek 
dileği de aşılanmış olduğunu söylü
yordu (Mathilde'e, yüz bin lira ge
lirle duç olacak Marquis de Croise· 
nois korta yapardı.) 

Bu söz açılınca Norbert, acır gibi 
bir tavurla : 

- Günahına girmeyin, onda dilek 
milek bulunmaz, derdi. 

O zavallı Comte de Th.ııJer'in belki 
baş eksiği, bir istek beslemek, bir 
dileği olmak hassası idi. Yaradılışı
nın bu yönü ile dqğrusu kral olmağa 
layıktı. Hiç durmadan herkese akıl 
danışır, fakat verilen öğütlerin hiç· 
birini sonuna k.adar tutmağa cesaret 
edemezdi. 

Mademoiselle de La Mole'un dedi
ğine göre o adamın yalnız surate, 
ölüp ölesiye neşe duymasına elve
rirdi .Bu surat, endişe ve umutsuz
luğun garip bir surette birleştiği bir 
kafa tutma, şöyle kesip atma hali de 
görtilmez değildi. Fransa'nın en zen· 
gin adamına, hele daha otuz altısını 
bulmamış, boyu bosu yerinde bir de
likanlı i e, yakışanı da böyle olmak 
değil midir? M. de Croisenois ondan 
bahsederken : "Çekingence küstah
tır" derdi. Comte de Caylus, Nor
bert, bıyıklı iki Uç genç daha o ak-
şam onu doyasıya alaya aldılar; ken· 

HABEŞiSTANDA 

mı Edecek? 
tordan sonra Habeşistanm ikinci :~ 
recede mühim bir adamı sayılır. ~ 
kat küçük prensin bu vilayet ilbaY t· 
ğına tayini veliahtin hiddetini celbe 

Veliaht Astso ve karde:;i Makonne11 

miş ve Harrar'ın veliaht olması dol~: 
yısile kendisine verilmesi, lazım ge. 
diğini iddia etmiştir. İşte imparat~: ı· 
le büyük oğlu arasında günden gune 
artan anlaşamamazlık b1;1radan baŞ ' 
lamıştır. .. 

Habeşistanda temin edildiğine go• 
re, Imparatorun bu kararı hususi baıl 
sebeplerden ileri gelmektedir. .. 

Prens Asfao sabık imparator L_•J 
Yasu'nun hapsedilmesine ötedenberı. 
muanzdır ve ltalyaya aleyhtar bir sı· 
yasa güden babasına muarız bir va ' 
ziyet almaktadır. Bu sebeple Habe ' 
şistan memleketin yarısını sürükleye
bilecek bir isyan arifesinde buluruna1'• 
tadır. 

Işte imparator böyle bir isyanda!\ 
korktuğu için, ordusunun en moderll 
kuvvetlerini teşkil etmekte olan ınıl' 
hafız alayını hududa göndermiyere~ 
Adisababada alıkoymağa karar ver ' 
miştir. 

Batıl itikatlarla 
mücadele kulübü 

Le ]ournal'daf1: 
Madrittc J3 kişi, 13 numarl~ 

evde batıl. iti.ltatlara karşı gelmeJt 1., 
çin bir kulüp kurmuşlardır. İspati 1' 
yada batııl itikatlara inanan birçoe' 
kimseler vardır. Bu kulübün üy~'ıc· 
ri şimdiye kadar insanların yapına, 
tan çekindikleri bir takım şeyıer~; 
bu itikatları kökünden çürütmek 1 

çin kasdC11 yapmağa karar verml§
0
; 

!erdir. Mesela kırık ayna önUrı ı 
taranmak, ilk önce sağ ayakk:ıb1n. 
giymek, ortanca çiçeklerini sıı ksdı 
da yetiştirmek, günde laakal bir ~ 
fa oda içinde şemsiye açmak, arın 
13 üne tesadüf eden bir cuma gU11 

ev1C1lmek gibi felaket getirdiği ıa'1' 
r.edilen şeyl~ri yapacaklardır. . ıe 

Kulübün açılışı milnascbetıY t 
Madxitte bir ziyafet verilmiş_.", 
başkan söze başlarken kasden ön\111 

de bulunan tuzluğu devirdikten soıı' 
ra demiştir ki : r 

- Biz safderun kimselerin ki ı 
şrsında titrediği tehlikelere kıırf, 
koyacağız. Bundan bize hiç bir !j. 
rar gelmiyecektir. Bilakis batıl .ıt ~ 
katlara karşı kat'i bir darbe indı' 
miş olacağız. -------Tutonda ölenlere törel'I 

yaplldı ··se-
Tulon, 1 l.A.A. - Geçenki g.0 

0, tirilerde ölen iki işçinin ölü t;..- ıın tll 
20 bin kişi bulunmuştur. Tören ta 
bri sükun içinde geçmiştir. ~ 

' 

*"•rt 

disi hiç farkına varmadı ve 
re gelince kalkıp gitti. 

Norbert : ti" 
- Bu havada o meşhur arab 8 ıııt 

rrnızı kapıda mı bekletiyorsuıt 
diye sordu. 

M. de Thaler : rytll 
- Hayır, dedi, bu ak_Şam be~ \ıeıı 

hayvanları yeni aldım, ölürlerııtıdl1' 
çok ucuza mal oldu. Sol tara!~ ytiS 
beş bin frank verdim, sağdak1rı1 ~ O' 
liraya (iki bin frank) aldım: aıı11>•' 
nu yalnız geceleri koştururutıl 
Yürüyüşil tıpkı ötekininki gibi. eli '" 

Norbert'in sözü Comte'a, ken ,,iti 
bi münasebetli bir zatta at. ın~ıııl'I' 
bulunması gerektiğini, kendı 8 

11ıır 
m ıslatması doğru olmadığını ~,el" 
tattı. Çıkıp gitti; öbilr baY 

8

11,,ı:
az sonra, onunla alay ederek. ıco 
tan ayrıldılar. ifl'~ 

Julien onların merdivendeıt ıı'' · 
ken hala gülüştüklerini .d~Y~rııı'~ 

Benim halimin tam tersı~ı g rV() 
de nasip oldu t dedi. Benıın ri~ 
yirmi lira gelirim yok, aaatt~3 ~ 
lira geliri olan bir adamın Y~jJdiı 
turdum ve onunla alay e el• g; 
gördüm .•. Bunu görmek insan J 
nü mü (haset) kor?,, ~ası ~' r Arı:ı. f fl)'l 

N.A 



Nizamettin NAZiF 

Peki Amma ... Kuzum Mamış Han, Şu Devlet Giray 
işini Gücünü Bırakıp Sana lstanbul Sarayı Hak

kındaki Bildiklerini mi Söyler Dururdu ? 
- Korkuyor, demek ? 
- Evet, Hürrem Sultanın şerrin-

den korkuyor, ve haklı da... Devlet 
Girayı banhktan düşürmesi için Sü
leyman Hanın bir gece kulağını bük
mesi kafi. Süleyman Hanın bir ada
mı gelip te "Çekil Bahçesaraydan !" 
diyiverse Devlet Giray kafa tutabilir 
mi? 

- ' ı .... 
- Ne diyordum? Hürrem Osmanlı 

crdusunu bir gün durdurtmuyor. 
Bütıün arzusu Süleyman Hanın eli 
altındaki kuvvetleri yormaktır. Bir 
Bağdadı, bir Viyanayı düşününüz. 
Oradan oraya gide gele bu kuvvetler 
ne hale gelirler? Fakat... Şaşılacak 
§eydir doğrusu. Harbettikçe pişiyor -
lar, döğüştükçe sağlamlaşıp arslanla
§ıyorlar. 

- Acaba taliimizi bir daha dene
'lek ... Nasıl olur? 

Bu sorgu Batır Hanın ağzından 
çıkmıştı. Ve düşünceli düşünceli 
~lbe etti ı 

- Biz, bütün teşebbüslerimizde 
Kasını Paşayı vasıta gibi kullanmak 
istedik. Onun Kcfe'de nelerle uğraş 
tığım bilmiyorduk. Eğer Mamış 
ıJ3ırdı Han bize bu bilgilerini bildir 
miş olsaydı, tabü bir hatayı yap
nıaızdık. 
Mamrş Han hiddetle müdahale 

'Uti: 
- Yemin ed.erim ki, 

0

bu malQ.matı 
11iz benden an<:ak üç gün sonra öğ -
'J'ellmiş bulunuyorsunuz. 

- Sözlerimden başka bir mana çı 
'kannamanızı dilerim. Sizin, bildik
lerinizi bizden gizlediğinizi zannet 
~ek p.ek çocukluk olur. 

- O halde beni karıştırmadan ko 
nuşunuz • .Ne demek istiyorsunuz? 

- Maksadım şudur. Biz Kefe pa
şasına gönderdigimiz namelerin o -
nun tarafından lstanbula gönderil -
diğini sonıyor ve bir cevap alamadı
ğımız için Süleyman Hanın Kazan
lılara güler yüz göstermek isteme -
1iiğine kanıyorduk. Madem ki, Ma -
~ış Bırdı Han Kasım Paşanın ne 
lbüyük namussuzlukla uğraştığını 
§İmdi bize öğretmiş bulunuyor, aca
ba Kefe paşasına haber vermeden, 
gizliden gizliye İstanbula bir arka
daşımızı göndersek ve Süleyman 
Hana yeniden müracaat edip yar -
dım arasak doğru olmaz mı? 

Hatun da bu fikre taraftarlık gös 
terdi: 

- Batır Han haklı konuşuyor. 
Süleyman Hanın Kazan Türk ulusu 
na karşı böyle lakayt duruşunu bir 
türlü havsalamıza sığdıramıyor de
ğilmiydik? Şimdi öğreniyoruz ki, 
ortada fırıldak çevirenler var. Eh ..• 
Bunlara inanmakta devam etmek ah 
ma:klık olur. Bir defa da kendimiz 
doğrudan doğruya İstanbul sarayıle 
temasa girişmeliyiz. 
Mamış Bırdı isteksiz isteksiz gü • 

lümsedi: 
- Ünlü Hatunum, sizin arzuları

!uza karşı gelmeğe kalkışmak bü -
yük bir cüret olur. Lakin inandığım 
bir şeyi söylememek te elimden gel 
mez. 

- Size mani olan mı var? 
- Hayır ... Fakat öyle görüyorum 

.ki, deminaenberi söylediğim, anlat 
rnağa çalıştığım bir esası bir türlü 
kavrıyamamış bulunuyorsunuz. 

- ?!_. 
- Belki biraz kaba konuşuyorum 

lına hakikati söylediğim için beni 
affedec~ğinize eminim. Bu İstanbul 
llanından biz hiç bir yardım göre • 
meyiz. Batır Han ne sanıyor? İstan 
bula göndereceğimiz bir adam Süley 
ınan Han ile görüşebilir mi, sanı -
Yor? 

- Hata ediyor. Süleyman Han 
hareminden dışarıya çıkmamakta -
dır. Onun elinde büyük bir kudret 
\'ardır, fakat başına bu kudretten 
daha kudretli iki bela musallat ol -
ınuştur. Bunlardan birindsini size 
•öyledim. Hürrem sultan ... İkincisi
ne ise İbrahim Paşa demektedirler 
ki, İstanbulda Sadrazamdır. Harem 
:~ Hürremin her dediğini yapan pa-
ııah erkekler arasına çıktığı za -

lnanlarda da bu herifin dileklerini 
)'erine getirir. 

- Peki amma bu padişah ta İvan 
ın adamı mıdır? 

- Hayır ..• Lakin bu paşa, padişa
hın ~trafını kendi adamlarile muha 
::ra etmiş gibidir. Hiç kimse onun 

aberi olmadan padişahın yanına 
Yaklaşamaz. 

d 
-:- ~h ... Biz de adamınım ona gön 
erırız. 

hl- :b.eyhude bir zahmet olur. İbra 
.,. rn Pqa da tıpkı Hürrem sultan gi-
ı lıtanbyl ordusunun Yiyanaya şal 

Askerlerini Hıristiyan dinindeki Çıvaş Türklerine saldırtan Çar 
Jvan Kefedeki Türk paşasının ortağı idi ... 

dırmasını ister. 
- Demek o da Hürremin adamı

dır ? 
- Hayır ... Bilakis ... Hürremle iki

si, kedi ile köpek gibidirler. Zaten 
bugün değilse yarın, ikisinden biri
si, daha doğrusu İbrahim Paşa par 
tiyi kaybetmeğe mahkumdur. Dev
let Giray Hanın bana { anlattıkları· 

Türkiyenin dış teciminde en ö
nemli maddelerden biri de yumurta
dır. 1931 senesinde yumurta ihraca
tımız yurdumuza 10,5 milyon lira 
getirmiştir ki, o seneki genel ihra
catımız olan 127 milyon liranın yüz
de 8,3 ünü teşkil eder. Memleketin 
her tarafında yetiştirildiği için bu 
tecimin nufuz dairesi geniş ve şu -
mulltidür. 

Son beş senelik yumurta ihraca
tı 95.437 tondur. Senede takriben 
19.000 tondur. Beş senelik ihracat 
kıymet tutarı 34, l milyon ilra oldu
ğuna göre senelik kıymet vasatisi de 
6.800.000 lira kadcı;·Jır. 

Memleketimizde istihsal olunan 
yumurta miktarını şöyle tecbit ede
biliriz. Mevcut tavuk adedi takri
ben ıo milyondur. Beher tavuktan 
üst üste senede 70 yumurta alındığı
na göre 700.000.000 yumurta istihsal 
edilir, diyebiliriz. Bunun ya.rısı da
hilde sarfolunur. Yarısı da ıhraç e
dilir. 350 milyon yumurta beheri 
1440 adet yumurtayı ihtiva etmek 
üzere aşağı yukarı 243.000 sandık 
tutar ki, 1931 ve 193"'l yıllarında bu 
miktar ihraç edilmiş ise .. d:. ondan 
sonraki senelerde düşmuştur. 

Yumurta ihracatımızın miktar ve 
kıymetçe son senelerde geçirdiği 
tahavvülat mühim safhalar arzeder . 
1930 senesindeki ihracatımız 1930 -
1934 beş senelik ihracatımızın sene
lik vasati miktarı olan 19.000 tona 
nisbetle yüzde 6 derecesinde eksik 
olduğu halde bu nisbet 1934 sene -
sinde yüzde 45 düşmüştür. Kıym;t
lcrde husule gelen değişiklikler ~se 
daha büyüktür. Mesela 1930 senesın: 
deki ihracatımız beş senelik vasatı 
ihracat kıymet tutarının yüzde ~22 
olduğu halde, 1932 de yüzde 118 ~n
miş, müteakip senelerde ise sı:as~y
Je yüzde 71 ve yüzde 39 düşmuştur. 
Son beş senenin vasatisine nazaran 
1934 senesinde miktarca yüzde 45 
kıymetçe yüzde 61 sukut vardır. 

Türkiyenin en büyük yumurta 
müşterisi İspanyadır. Evvelce İs -
panyadan sonra büyük müşteri ola
rak Fransa, İtalya gelirdi. Fakat 
son senelerde bu memleketler da -
hildc fazla yumurta yetiştimıeğe 
çok ehemmiyet verdikleri için i.ki 
memlekete yumurta ihracatımız bır~ 
denbire azalmağa başlamıştır. İkı 
senedenberi Almanya Türk yumur
talarına mühim bir müşteri olmak 
vaziyetine girmiştir. 

Memleketimizin coğrafi vaziye
ti itibariyle İspanya Türk yumurta
lr.nnın en tabii bir mahrecidir. Ka
radeniz ve İstanbul limanlarından 
aktarmasız sevkiyat yapılabilmesi 
ve yumurtaların bir hafta zarfında 
İspanyol limanlarına ulaşması gibi 
müsait şartlar Türk yumurtalarına 
lçanya piyaaalarmda aeniı ölçüde 

na bakılırsa Hürrem Sultan şimdi 
kancayı ona takmış, gece gündüz Sü 
leyman Hanı doldurmakla meşgul
dür. 

- O halde, nasıl oluyor da İbra • 
him Paşa da onun gibi İstanbul or 
dusunu Viyanaya saldırmak niye .. 
tini güdüyor? 

[Arkası var] 

, 

_lı;:@'•!I 

istihlak imkfuu temin edecek husu
siyetlerdir. 

Romanyaya ithalat 
yapabılmek için 

Romanya hükumeti kontenjana 
tabi tutulan malların Romanya ulu
sal bankalarından transfer vizesiy
le birlikte ithalat müsaadesi almak
sızın Romanyaya ihracı bir çok zor
luklar doğurduğunu bildirmektedir. 
Romanyada kontenjana tabi tutulan 
eşyanın bu ülkeye ihracı ancak Ro
manya Ulusal Bankasından evvelce 
alıııacak hususi müsaade ile müm .. 
kündür. Aksi takdirde bu gibi eşya
nın gümrüklerden çıkarılmaması 
hakkında Romanya hükumetinin 
kat'i emri vardır. llgililerimizin bu
na göre hareket etmeleri tavsiye o-
lunur. (Türkofis) 

=== t !ZJ E!!!!!!M -nw ... 
BORSA 

-nws:u:r 
10 A~ustos Cumartesi 

PARALAR 

Alı1 Satıı 

Sterlirı 618,- 623,-
Dolar 0,79,71,32 

20 Frıınsız frangı 166,- 169.-
Liret 9,69,86 
20 Belçika frangı 81,- 82,-
20 Drahmi 23,- 24,-
20 İsviçre fr. 816,- 820.-
Florin 80,- s1.-
20 Çek Kron 92,- 96,-
Avusturya ııili.ıı 21,50 23,-
Mark 39,- 41,-
Zloti 22,50 23,50 
Pengo 22,- 24,-
20 Ley ıs.- 16,-
20 Leva 23,- 24,-
20 Dinar 52,- 54,-
Yen 33,- 34,-
İsveç Kuron 30,- 31.-
Altm 927,- 929,-
Mecidiye 52,50 53,-
Banknot 233,- 234,-

ÇEKLER 

Paris Üzerine 
İngiliz liras1 ""il 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsveç francı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

İ& Bankası Mü. 
• • N, 

Kapanıı 

12,03,-
623,25 

0,79.71,32 
9,69,86 
4.70,88 
2,43,54 
6,40,90 
1,17,70 

59,16,25 
4,18,34 
5.81.43 
1,97,42 
4.21,-
4 51.40 

153.77.55 
34.96.33 
2.78.30 

10.98 
3,11,40 

!12,-
9,50 

FAYDALI 
BiLG.iLER 
~......-~ ........... 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30 Bayanlar için jimnastik dersleri. 

Bayan Azade Tarcan. 18,50 Fransızca 
ders. 19.10 Bethoven altıncı senfoni. Plak. 
19,50 Romen halk musikisi. Estegaço or
kestrası, tarafından. 20,20 Son haberler, 
borsaalr. 20,30 ,Bayan Bedriye Tüzün. 
Türkçe sözlü eserler. Radyo caz ve tan
go orkestraları. 21,5 Son haberler, bor
salar. 21,45 Bayan Kazım, keman solo. 
22,- Hafif musiki plak: 

Budapeşte 
20.35: Hikayeler. 21.05: Opera orkes

trası. 22.30: Duyumlar. 22.55: Melles yay· 
1ı sazlar kuarteti. 24: Cazbant. 

BU kreş 
13.15: PlS.k ve duyumlar. 18: Orkestra. 

19: Duyumlar. 19.15: Konserin süreği. 20: 
Sözler. 20.20: Plak. 20.50: Duyumlar. 21: 
Sözler. 21.15: Piyano - şarkL 22.05: Sak
safon solo. 22.30: Duyumlar. 22.50: Ro
le konser. 23.15: Yabancı dillerle duyum
lar. 23.15: Konser. 

Prag 
20.10: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.25: 

Yeni Çek şarkıları. 21.30: Edebiyat. 21.50: 
Kontrbas müziği. 22: Duyumlar. 22.20: 
Sözler. 22.35: Kuartet müziği. 23.15: Du
yumlar. 23.30: Plak. 23.45: Almanca du
yumlar. 

Varşova 
21.10: Müzikli şen yayım. 22: Duyumlar. 

19.45: Havayen ..,·tar (plik). sözler. 
22.10: Konferans. 22.15: Senfonik konser. 
23: Spor duyumlarL 23.06: Duyumlar. 
23.10: Küçük radyo orkestraaı. 

Moskova 
18.30: Puccini'nin "Tosca" operası 

(plak ile) 22: Dans müziği. 

Hamburg 
20: Reportaj. 20.15: Dans müziği. 21: 

Duyumlar. 21.10: Karışık müzikli yayım. 
22: Handel'in eserlerinden konser. 23: Du
yumlar. 23.25: Ara. 24: Opera miızifi. 
(Mozart, Verdi, Çaykovski.) 

Bresi av 
19.30: Aktüalite. 19.50: Köylü yayımL 

20.05: Mandolin6 müziği. 21: Duyumlar. 
21.10: Ulusal yayım 22: Halk şarkıları. 
23: Duyumlar. 23.30: Gece müziği. 

MUnih 
20.05: Mandolin müziği. 21: Duyumlar. 

21.10: Skeç. 22: Karışık yaynn. 23: Du
yumlar. 23.20: Program arası. 24: Gece 
müziği. 

• 
NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu ıı:ece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Bahı;ekapıda Hilsnü Haydar - Çemberli
ta$ta Sırrı - Gedikpaşada Asaduryan -
Cibalide Necati - Aksaray da Şe
ref Celiil - Karagumrükte Kemal -
Dcftcrdarda Arif - Kadıköydc Saadet -
Söğiıdlüçeşmede Osman Hulusi - Schza
debaşmda Asaf - Samatyada Erofilos -
Bakırköyde Merkez - Beşiktaııta Rıza -
Şchrcmıninde A. Hamdi - Hasköyde 
Halk - Kasnnpaııada Merkez - Büyük
adada Mehmed - Heybelide Tanaş -
Bcyoğlunda Kanzuk - Pangaltıda Gü
neş - Taksimde Karakin Kürkçiyan -
Galatada Hidayet - Şişlide Pertev - E
yüpte Hikmet eczaneleri. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERİ 

Bugün limanunıza ıclecek vapurlar 
Saat 

6,30 Gülnihal Bandırmadan 
9 Sadık Zade Mersinden 

14,30 Aksu Karadenizden 
15 Sakarya İzmirdcn 
16,15 Ayten tzmitten 
17,30 Aııya Mudanyadan 
Bugün limannnızdan gidecek vapurlar: 

Saat 

9 Tayyar Mudanyaya 
21 Gülnihal Bandırmaya 

• SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Şehir Opereti: Tepebaşı 

Belediye bahçesinde Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
saat tam 21 de "Deli Dolu" ope· 
ret 3 perde, yazan Ekrem Reşit, 
besteliyen Cemal Reşit, İstan
bul cihe~ Bebek ve Şişli tram
vay lan temin edilmiştir. 
• Sümer : İlkbahar Şarkısı - Alayın 
K~ . 

• Melek ı Aşık Rah~be - Aşk kdepçesı. 
• Yıldız ı Kraliçe Kristin. 
• Alka:ı:ar ı Makinah adam. 
• Milli ı Görünmiyen adam - Şahane 

vals. 
• Sık : Adalar çiçeği - Deniz ejderi. . 
• Uıküdar Hale ı Söz bir, Allah bır 

"Türkçe sözlü prkılı". 

., " H. 9.60 
Anadolu % 60 26,10 

., • % 100 -42.SO 
Şirketiahyrlye 14,25 
Tramvay 26,50 
Bomonti • Ncktat 8.-
Tcrkos ıs.sa 
Reji 2,50 
Aslan Çimento 10,65 
Merkez Bankası 58.-
0smanlı Bankası 23,50 
Telefon 11,50 
İttihat Değirmencilik T .A.S. 8,75 
Şark değirmenleri 0,80 

Sark Merkez EczanesJ 4.25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupoa kesik 10,45 
Anadolu 1 ve JI 45,70 

III Kupon kesik 46.-
Ana.dolıı Mümessil Kupon kesik 46,50 

(TAN) iN ÖYKUSU 

KORKAK 
- Yazan: E. Jaloux --=~;=-o- Çev.ren: Şerif 

İhtiyar, bana: 
- Evet, dedi, herşeye dikkat et • 

mek lazım.. Hayatımız, ekseriyetle 
sebebini bilmediğimiz, manasını an
lamadığumz hadiselerle idare edilir. 
önemsiz bir karakter meselesi. çok 
tekrarlanmış bir jest, bakarsınız, 
başımıza iş çıkanr : biraz düşü
nülünce, bu basit şeyin bu kadar Ö· 
nem kazanmasına şaşarsınız. İşte, 
saadetimiz ve bahtsızliğımiz hep 
bunlardan doğar ... 

Ona baktım : binlercesine benzi
yen bir ihtiyar. Onu kahvede tanı
mıştım; binlerce insanda rastlana
bilecek J can Richard adını taşıyor
du. İçine kapanmış bir adamdı. Yü
'zünde, eski duvarlarda. kışlaf.ann 
cephelerinde, denizin u~~~. miıddet 
sürüklediği çakıllarda gorulen kas
vet yipranma ve siliklik hissedili
yordu. Bakışının saplandığı bel!i 
bir nokta. aramayı sevdiğimiz tesı: 
ri yoktu. Sırtında rengini atmış bır 
elbise, boynunda kirlenmiş bir ya· 
ka, bir de kıvırcık bir sakalı vardı. 
Suya atılan bir taşın çıkardığı ses 
nasıl gittikçe boğuklaşırsa, o da öy
le konuşuyordu. 

J can Richard: 
- Beni, dedi, korkaklık harap et

ti. Yüzüme bakınca, içinizden bel -
ki de "Kötürüm bir he.rif hali var, 
bunda . ., dersiniz. Hayır, bayım, ya
nılıyorsunuz. Herkes gibi, ben de, 
bir zamanlar, genç, neşeli, kötü ve 
mühteris olmıyan bir çocuktum. Ge
lip geçici bir edebi zevkim de var
dı. Pek fena yazmıyordum. Yazıla
rım dahiyane değildi, amma, dördün 
cü sınıftan, mesela Loi Letan 
ayarında bir romancı olabilirdim. 
Bu romancıyı okudunuz mu? Unu -
tulmuştur, o, artık. Ne zarar: onun 
yazılarını pek severdim. Babam hoş 
bir adamdı. Parise gitmek için onu 
kandırdım. "Şöhret sahibi,, olacak
tım. Evet, "şöhret sahibi., ... Nerde, 
ve nasıl? .. , Bu "şöhret" meselesi ba
bamın ,pek hoşuna gitmişti. Bu tabir 
onun gözünde cesaret, kudret, ser -
güzeşt gibi tabirler kadar mühimdi. 

Bana: 
- Hakkın var oğlum, demişti. 

Şöhret sahibi olman lazım .. Ben, ben 
hiç olamadım. 

Kaza bela için bir köşeye sakladı 
ğı çokça parası vardı. Hepsini bana 
verdi. 

- Şöhret sahibi olursan, verdik -
lcrimi bana geri verirsin, dedi. 

Parise yollandım. Biraz evel Di -
jonda doğduğumu söylemiştim. Ba
bamın dostlarından bir noter vardı. 
Bu adam, evimizin yanındaki şato -
nun sahibi, çok zengin ve çok gü -
2el bir kadının mallarını idare edi· 
yordu. Bu kadın Prenses dö Layp
zig'di; ve imparator sülalesindendi. 
Babamın dostu, bana, Prensese hi -
taben yazılmış bir mektup verdi. Pa 
rise varır varmaz mektubu Prense -
sin Şan-Zelize'deki evine götürdüm. 
Kapıcıya verdim. Kendisini göreme· 
dim. Herifin aksiliğine epi kızdım. 
dun. 

Paristen hoşlanıyordum: insanla
rm sürati, beni, kimse ile konuşa -
mıyacak kadar hayrete düşürüyor -
du. Hey gidi, ne günlerdi, onlar 11 •• 

Bir hafta sonra Prenses'den bir 
kart aldım, beni çaya davet ediyor
du. Birden, aklımdan trene binip 
Dijon'a dönmek geçti. Bunu yapa -
mazdım; istikbalimi, edebi ihtirası
mı,Lui Letan'm • bilir misiniz,"Sır" 
romanının muharriri - şöhretini, ba
bamın verdiği parayı ve "şöhret sa
hibi,, olunca, bu parayı ödemek bor
cumu düşündüm. 

Beceriksiz bir terzi, bana, şimdiki 
yüzüm gibi, kırışığı çok bir caket 
yaptı. Giyer giymez kıvrrmlan çoğa 
lıverdi. Beni görünce, öyle oluyor
du, sanırsınız. Prenses'in kabul gü
nü pazardı. Ertesi hafta yola düzül
düm. Hava soğuktu, halbuki ber · -
liyordum. Bağırsaklarımda mu •. :1 

bir sancı vardı. Sırası gelmişken söy 
Iiyeyim, bağırsaklarım pek nazik • 
tir.Bana, bütün korkakların böyle ol
duklarını söylerlerdi. Doğruluğunu 
Allah bilir!. 

Evin iç avlusundan geçerken tit • 
riyordum, ayaklarım biribirine do • 

Kazalarına gönderilecek 
tapu idareleri 

İstanbul Tapu Direktörlüğünde 
b~lunan kaza tapu te§kilatlarının 
aıt oldukları kazalara gönderilmele
ri için hazırlığa başlanmıştır. Kadı
köy tapu idaresine, Kadıköydeki 
hal binasında bir yer ayrılmıştır. 

· Beyoğlu tapu idaresi için de Şişha
neyokuşunda hükumete ait binalar
dan biri seçilmiştir. 

Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Fatih 
kazaları için de yer aranmaktadır. 

]aşıyordu. Bayılacağım, sandım. Be 
ni, çapkınca bir delikanlı karşıladı, 
ve baştan aşağı süzdü. Kaçn:-k, ge
ne aklımdan geçmedi değil .. Çocuk 
lu üç kadının bulunduğu bir salona 
girdim. Bana metelik bile vermedi -
ler, bu kadınlar. Ben de, yanlarına 
sokulmaga cesaret edemedim. Bun
ların Prenses ve dostları olduğuna 
kanaat getirdim. Neden sonra, adımı 
sordular. Gülüştüklerini işittım. 
Bunlar mürebbiye olmalıydı. Ölü 
halde, geniş bir salona gi~dim. Ye· 
min ederim ki, Prenses kım olduğu 
mu bile sormadı: beni görüne~, no
teri M. Demüro'nun tanıttığı deli -
kanlı olduğumu anladı. Güzel ve sa 
rışındı; yüzü, korkak olmıyanların 
ifadesini taşıyordu. Bilmem neden. 
burasını yadırgayordum .Prenses, 
beni, üç kiş~e. istikbali parlak 
bir gençmişim gibi tanıttı. O zaman,, 
benimle alay eden caketimi, baba • 
mm bana verdiği parayı diışün
düm. Az kalsın. hıçkıra hıçkıra ağ -
lıyacaktım. Niçin, bayım? soruyo
rum size .. 

Yeni tanıştığım üç zattan biri a
kademisyen, biri büyük bir ressam, 
ötekisi de izinli bulunan bir sefirdi l 
Düşünün artık, ben nerdeydim l Bir 
köşeye büzüldüm ve sustum. Herkes 
gidince, ben de kalktım. Prenses' -
ten, gitmek için müsaade istediğim 
zaman, bana : 

- Pazar, kabul günümdür. Mu • 
hakkak gelin, beklerim, dedi. 

Altı ay hiçbir pazarı kaçırma -
dım. Herkesin, salonun bir köse -
sinde konuşmadan oturur gördUğü 
delikanlı bendim. Buraya Parisın 
büyük muharrirleri, gazete direk • 
törleri, büyük tabiler g e 1 i r d i . 
Velhasıl, bütün büyük Paris hur
da toplanırdı. İstikbalim bu evin 
bilmediğim bir köşesinde gizli idi. 
Bu hazineyi açacak sihirli kelimeyi 
bulmak lazımdı. Konuşmak stiyor • 
dum. Fakat, anlaşılmaz birşeyler 
söylüyordum. Herkes, bana acır gi
bi bakıyordu. Ben de, güldürmek iı 
çin oyun bulamıyan bir klovn tavri-t 
le, gene köşeme büzülüyordum. 

Her pazar, birinci salonda müreb 
biyeleri görürdüm. Çoeuklan emzi. 
rirlerdi. İçlerinden birinin boyu ve 
saçlarının rengi prensesinkine b n
ziyordu. Bu kız hoşuma gidiyordu 
Korkaklığımdan o kadar utanıyor 
bu halime o kadar canım sıkıhyot 
du ki, bir gün, ne olursa olsun, bu 
işi kökünden halletmeğe karar ver 
dim. Fakat, nasıl yapacaktım? .• Biri 
münakaşa esnasında söz alacak, id..ı 
dia edilenin zıddını ispata balkı~a
cak, ve esprili, zeki, bilgili olduğu .. 
mu gösterecektim. Yahut, Standal'J 
ın - bu da imrendiğim şöhretlerden! 
biri • dediği gibi, ilk, rastladığı~ 
kadına ilanı aşk edecektim. Hafta .J 

larca bu mesele üzerinde düşün ~ 
düm. düşündüm .•. 

Gene bir pazar günü, birinci &alo. 
nu geçerken, arkasını bana. dönmüş, 
pencereden dışarı bakan hır kadın· 
gördüm. Yanında çocuk yoktu. Bu., 
benim hoşlandığımı söylediğim mü
rebbiye idi. Salona girişimden ha ... 
beri yoktu. Ayaklarımın ucuna ba ~ 
sarak yanına yaklaştım, omuzların
dan tutup, içimin bütün iştihasile
boynundan öptüm ..• 

Kuvvetle çırpındı, kollarımın araı 
sından sıyrıldı. Suratıma bir şamaıt 
attı. Şaşırdım, donmuş kalmıştım ı 
Prensesle karşı karşıya idim. 

Ertesi gün, trene atladım, ve ba • 
bama geri kalan parayı iade ettim. 
Kozumu oynamıştım. Rahip oldum. 
İtiraf ediniz ki, korkaklık kur· 
tulmak için elimden geleni yapmış
tım. Ne yapayım ki, tali ... 

- Peki, dedim, bu hadiseden son
ra Prenses'in içten gelen bu hareke 
tinizden hoşlanmadığını, ve binaena· 
leyh size minnettar kalmadığını, ve 
bütün diğer pazarlarınızı mesut ~ir 
delikanlı olarak geçirmiyeceğinizi 
"':ısıl iddia edebildiniz? 
Thtiyar: 

- Evet, dedi, bunu akıl edeme J 

miştim. Prensesi görmeliyim ... Fa ~ 
kat, onu kucaklıyalı tam elli sene 
oluyor 1 Artık, bu hadiseyi hatırbya 
cağını düşünmek bilt çocukluc 
olur ... 

lran va afyon karteli 
Bizden ham afyon almayan kartel 

fabrikaları mamulatının memlekete 
sokulmaması yolundaki tasavvurdan 
bahsederken, İran afyon idaresinin 
bu usulü tatbik ettiği ve hiçbir za
rar görmediği yazılmıştı. İran Ge • 
neral konsolosluğundan aldığımız 

bir mektupta kartel müstahzeratı • 
nın İrana sokulmasını menede11 

·tedbirler mevcut olmadığı bildiril~ 
mektedir. 



Tarihin Buyu 1 
Bir lngilizle Sevişen 
Vahşi Bir Amerikalı 
Kızın Maceraları 

(Dünkü kısmın hulasası) 
P9cahantaa Amerikadaki 

vahıi kabileden birine men· 
sup bir genç kızdır. Kızıl de· 
rili olmaaına rağmen çok gü· 
:el ve çok §İrindir. Babaaının 
düşmanı olan John Smith is· 
minde bir lngilizi linç dire· 
ğinde bağlı olarak gördüiü 
%aman derhal ona aşık olmuı 
ve genci ölümden kurtarmı§· 
tır. Fakat sonra Smith orada 
kalmamış geri ~na•rmr.clardır. 

• 
john Smith'in yerine tayin 

~lunan Argall, Pocahontas ile 
olan münasebatı dqrar duymaz 
onu esir ederek Hintlilerden bu 
suretle öç almak ve sulhü temin 
etmek sevdasına düştü. Bunun 
için de Potomac nehri sahille • 
nne kadar seyahat ederek, In
gilizlerle çok dost gecinen ja
pazawz kabilesi arasında yaşı -
yan Pocahontas, Argall'i görür 
görmez son derece sevindi. 

Smith'ten haber mi? 

lann hayatına tamamile iştirak 
ediyordu. 

Kızını kaybettiğinden dola
yı son derece kederlenen Pow
hatan İngilizlerle barışa talip 
oldu. Ve onlardan barış şartla· 
nnı bildirmelerini rica etti. Ar
gall buna cevaben şimdiye ka
dar tutulan bütün Ingiliz esir
lerinin ve ellerindeki silahların 
iadesini şart koştu. 

lngiliz esirleri 

John Smith'ten bir haber getir· 
<ligini zannederek sevincinden 
çıldıracak gibi oldu. Sürgün ha
yatından bıkan Pocahontas'ın 
gemisine kadar getirilmesi için 
büyük rüşvetler veren Argall, 
uzun uzun müzakerelerden son
ra Potomac kralının muvafaka· 
ti ile kızı gemiye alarak J ames
town'a doğru yelken açtı. Buse
yahatten Pocahontas son dere
ce memnudu. Tekrar John Smi
th'e kavuşacağını zannederek 
sevincinden çıldıracak bir halde 
idi. Fakat J amestown'a gelip te 
Smith'in orada bulunmadığım 
öğrenince o kadar kederlendi 
ki, günlerce yemek yemedi, 
günlerce ağzına bir yudum su 
bile almadı. 

Evvela buna razı olan Pow
hatan bilahare karannı değiş
tirdi. Nihayet aldığı İngiliz 
esirlerini iade etti; fakat silah
larını alıkoydu. Buna son de
rece kızan Argall kumandanla
rından cesareti ile meşhur 
Dale'in kumandası altında gön
derdiği bir barış kafilesine gü
zel Pocahontas da dahildi. Bu
nunla beraber nehrin kenarına 
vasıl oldukları zaman müthiş 
bir ok yağmuru altında kaldı -
lar. Buna son derece hiddet 
eden Dale köye ve köyde birik
tirilen zahireye ateş vererek her 
tarafı kül etti. Hint'lilerin bu
na karşı şiddetlerini arttıracak· 
ları tahmin edilebilirdi. Halbu
ki onlar kendilerinin kabahatli 
olduklarını kabul ederek Pow· 
hatan'ın iki oğlunu yollıyarak 
esaslı bir barışa talip oldular. 
Heyeti murahhasayı Dale son 
derece güleryilzle ve askeri me· 
rasimle karşıladı. lki erkek kar
deşi de hemşireleri ile uzun 
müddet yalnız hı-akarak savaş 
yahut barıştan hangisinin daha 
münasip olacağım aralarında 
müzakere etmek fırsatım verdi. 

Kaptan Smith çok cesur ve cesareti nisbetinde de tedbirsizlik eden bir adamdı. Bunun için çadırdan bir sabah lüzumundan 
fazla uzaklaşmış ve derhal vah§ilcrin eline düşmüştü. 

Argall ona son derece nazi
kane muamele ediyordu. Yavaş 
yavaş kederini kaybeden Poca
hontas İngilizlerin kullandıkla
rı kelimeleri kullanmağa; az 
çok ingilizceden bir şeyler an -
lamağa başladı. Esasen gençlik 
aldığı yaralardan çok çabuk 
kendini kurtannaz mı?. 

Birkaç ay zarfında yeni ha
yatına tarnamile alışan Poca -
hontas artrk İngilizlerle birlik
te yaşamaktan zevk alıyor, on-

Tekrar barış 
Müzakere neticesi hiaıl olan 

anlaşma üzerine tekrar bir ba
nş yapıldı. lşi bittiğinden do
layı tekrar J amestown'a avdet 
eden Dale'in, Pocahontası da 
beraberinde getirdiğini gören 
Argall şaşırıp kalmıştı. Kar
deşlerini görünce derhal onlara 
iltihak edeceği zannolunan Po
cahontas acaba niçin İngilizler
le kalmağı tercih etmişti? 

Bunu kendisine de sorsanız 
birdenbire cevap verecek mev
kide değildi. Halbuki yan vah
şi bir kızın kendi kabilesine av-

deti tercih etmemesi de kolay
ca anlaşılacak muammalardan 
değildi. 

Genç kız ve lngiliz!er 
Dale bu mesele üzerinde 

uzun uzun kafasını yordu. Bu 
kızın İngilizlerin arasında kal
masına sebep acaba mavi göz· 
lü, uzun boylu J ohn Rolfe ol
masmdı? Kumandanları Argall 
kuvvei seferiyenin uzun müd -
det hariçte kalacağını tahmin 
ettiii için ln&iltereden bir.çok 
kadınlar getirtmişti. F a k a t 
J ohn Rolf e bunların hiçbirinin 
yüzüne balonıyor; dilber Poca
hontas 'ın karşısında saatlerce 
kendinden g e ç i p dalıyordu. 
Rolf e ciddi bir erkek olduğu 
için Pocahontas'a evlenme tek
lifinde bulundu. Kızın bunu na
sıl anlayıp razı olduğunu lisan 
bilmediği için ke~tirmek çok 
güçtü. 

Rolf e ile evlenmeği kabul 
eden Pocahontas kadmlrk hu • 
susunda belki de çok saftı. Fa-

Bir vakitler tapar gibi sevdiği Kaptan Smith'e Pocahontas Londra'da tekrar r•stladığı za· 
111an ia~ırmı~ kalmı§tı. 

kat her halde birçok garp ka -
dmlarından daha cazip ve daha 
işveli bir taze idi. lçinde kaynı· 
yan yarı vahşi kan onu bir kat 
daha enteresan bir hale soku
yordu. 

Dinini değiştiriyor 
Dinini değiştiren Pocahontas 

Amerika Hintlileri arasında hı
ristiyanlığı kabul eden birinci 
kadın olmuştu. En pahalı ve te· 
miz İngiliz kumaşlan, ipeklile
ri ile •iydirilen Pocahontas'ı 
az zaman sonra diğer İngiliz 
kadınlarından farketmek güç 
bir hale gelmişti. 

Rolf e ile Pocahontas kasaba
nın küçük kilisesinde evlendi
ler. Gelinin babası merasime iş
tirak etmemekle beraber büyük 
oğlunu birçok pahalı hediyeler
le birlikte göndenneği de ih
mal etmemişti. 

Rolf e kıza engin denizlerde 
bir balaıı gcçirmeği teklif et
ti. Şimdiye kadar hiç denize 
çrkmamış olan kız bunu hemen 
men kabul etti. İngiltere'ye 
doğru maiyetlerinde bir Hint -
li hizmetçi olduğu halde hare
ket ettiler. Gerek Hintliyi, ge
rekse genç kadını deniz tutmuş, 
ikisi de mecalsiz yatağa seril
mişlerdi. 

Az zaman sonra barışı unu
tan Powhatan, muahedeleri, 
anlaşmaları, kanunları velhasıl 
her şeyi ayak altına alarak ] a. 
mestown kasabasının yarısın -
dan fazlasını , kılıçtan geçirdi. 
Bu kanlı vak adan mes'ut çift 
ancak lngiltere'ye vasıl olduk
ları zaman haberdar oldular. 

I< rahn huzurunda 
Pocahontas'ı lngiltere'de ilk 

huzuruna kabul eden, Kral Ja· 

mes oldu. J ohn Smith kraliçe
ye Jamestown'dan bir mektup 
yazarak bu güzel Hintli kızm 
oynadığı mühim rolü biraz da 
mübalağalı surette anlatmıştı. 
Bunun için Pocahontas çok bü
yük ve müşfik bir merasimle 
karşılanmış, kabul edilmişti. 
Buna mukabil de kocası Rolf e 
.gölgede bırakılıyor; karısına 
yapılan iltifattan ona pek azı 
nasip oluyordu. 

İngiltere hanedanı kabasaba 
bir vahşi kız göreceklerini tah· 
min edip dururlarken karşıları
na böyle nazik ve çok dilber bir 
kadın çıkınca evvela şaşırmış -
lar, sonra da çok memnun ola
rak onu son derece sevmişlerd~. 
Az zaman zarfında çok sihirli 
hallerile Londra sosyetesine 
kendini sevdiren Pocahontas'm 
davetli olmadığı bir balo çok 
sönük kalıyordu. Dans ve İngi
liz kadınlan tarzında ata bin
meği çok çabuk öğrenen Poca
hon tas İngiltere kadınlanrun da 
fevkinde bir zekaya malikti. 
John Smihtle kartı kar91ya 
Şöhreti en yükseklere çıktığı 

bir zamanda Pocahontas kendi 
memleketinde görüp Allah gibi 
taptığı J ohn Smitıh ile tekrar 
karşılaştı. Eskiden aştk olduğu 
bu erkeği görür görmez ondan 
başını çevirip hıçkıra hıçkıra 
ağladığını rivayet edenler oldu. 
Saf kız John Srnith'in James -
town'dan ona haber vermeden 
kaçmasını o zamandanberi ha
la aff edememi~ti. 

Daha vahim bir akibetten 
korkan Pocahontas kocasına o
nu tekrar Arnerika'ya götürme-

sini rica etti. Yaşadrk.lan bu 
lüks hayattan bıktığını da ilave 
etti. Memleketinde medeniye
tin insan üzerine yüklediği bin 
türlü merasimden kurtulaca~ 
çok tabii bir hayat sürecekti. 
E'Sasen orada mes'uttu. Burada 
ise şimdi John Smith'i tekrar 
gördükten sonra saadet neka· 
dar uzak bir hülya haline gel
mişti 1 Ayni zamanda gebe ka
lan Hintli dilber, çocuğunun da 
kırlarda, ormanlarda tabiate y~
kın doğmasını istiyordu. 

Kocası ve Pocahontas Lon
dra' dan gemiye bindikleri vakit 
lngiltere'nin en kibar alemi on
ları teşyie gelmişlerdi. Onun 
LondraJdan aynlmasma birçok
ları tahammül edememiş, ağla
mışlardı. 

Denize açıldıktan birkaç gün 
sonra Pocahontas'm bir erkek 
çocuğu dünyaya geldi. Zavallı 
kadın sahile çıktığı zaman ağ
rılara dayanarnıyarak şimdi 
yattığı ebedi medf eninin yanın
da can verdi. 

Hintıilere karşı belki de iha
net eden Pocahontas hiç şüphe 
yok kit İngilizler nazarında ce
sur, asil ve güzel bir kadından 
ba~ka bir şey olamazdı. Mezar 
taşındaki sözler de bunu teyit 
eder mahiyette değil midir? 

Pocahontas niçin ölmüştü? 
Açık onnanlarda saf bir hayat 
süren taze bir ka(lınm doğum 

sancılarından ölümüne in~ 
biraz güçtür. Bir iddiaya göre, 
John Smith'e karşı kalbinde 

• 
ikinci bir aık taşıyofdu. Koca· 
sına karşı bu ihaneti layık gör
mediği için çocuğu dünyaya ge
tirir getirmez kendini zehirle
mişti. 

Pocanontas ebedi inzivaı.alıına ı.etlrllir..or, 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanl orı ___ _. 

Aşağıda cinsi yazdı 4 kalem erzakın mik1t ar tahmin 
bedel muvakkat teminatı ihale tarih ·gün ~ıre saatleri 
hizalarında yazıldığı veçhile kapalı zarfla eksiltmesi 
Tekirdağında Askeri Satınalma Komisyon1ıınca yapıla
caktır. Şartnameleri Ankar'a, İstanbul Levazım Amir
likleri Satmalma Komisyonlarında görülebilir. İstekli
lerin teminat makbuz ve mektuplariyle tekl!tf mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel Komisyc.ln Reisliğine 
vermeleri. ( 113) ( 4·445) 

Cinsi Miktarı Tes. yeri Muhammen B. İlk temi- İhale T. 
Kilo Ku. San. nat:c ve saati 

Litıa 

'Ekmeklik Un 150000 Malkara 12 40 13 Sl5 19-8-935 pa-
zartesi 16 

Sığır eti 80000 •• 19 24 11155 19-8-935 pa-
zartesi 17 

Sade Yağı 21000 Tekirdağ 76 00 1 !97 20-8-935 Sa-

ıSade Yağr 12000 Malkara 
lı 16 da 

77 00 ~93 20-8-935 Sa-
lı 17 öe 

5864 

*** 
Bir kilosuna biçilen eder 

180 kuruş olan 30000 kilo 
Pamuk çorap ipliği kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 22-8-935 per
sembe günü saat 14 dedir. 
llk inanç parası 3 7 50 lira
dır. Şartnamesinin 270 ku
ruşa almak ve örneğini gör
nıek isteyenlerin her giin 
k:omisyona uğramaları ek
siltmeye girecekler kanuni 
teminatlarla birlikte 2490 
saytlı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat ev
Vel Ankarada M.M. Veka
leti Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 115) · 
(4447) 5865 

*** 
Bir metresine biçilen eder 

'2 5 kuruş olan 5 O O bin met 
te 90 arzında çamaşırlık bez 
kapalı zarfla eksiltmesi 
21-8-935 çarşamba günü 
saat 14 dedir. İlk !nanç pa
rası 7 500 liradır. Sartna
tnesini 6 2 5 kuruşa almak 
\Pe örneğini görmek isteyen 
lerin her gün komisyona uğ 
rarnalan . Eksiltmeye gire
cekler İlk teminatlariyle 
,2490 sayılı kanunun 2 mad 
f'.lelerinin Birinci fıkrasiyle 
rtl'çüncü maddesindeki bel
gelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
Saat evvel Ankarada M. M. 
~. Satınalrna komisyonuna 
:'errniş bulunmaları. ( 1 16) 
(4448) 5866 

Metresine 'biçilen eder 25 
kuruş olan 5, 00 bin metre 
85 arzında .çamaşırlık bez 
kapalı zarflcı eksiltmeye ko 
nulmustur.İJiıalesi 23-8-935 
cuma -günü. saat 14 dedir. 
İlk İnanç parası 7 500 lira
dır. Şartnaınesini 625 ku
ruşa almak ,,e örneğini gör
mek isteyenler her gün ko
misyona geJ meleri eksilt
meye girece·kıer 2490 sayı
lı kanunun ~~ . ve 3 madde
lerinde yazd'c belgelerle bir
likte teklif ınektuplannı i
hale saatindıen bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Sa
t1nalma komisyonuna ver
meleri. ( 11 i') ( 4449) 
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~ :j. * 
Bir tane:5 ine biçilen eder 

300 kuruş ''>lan 10,000 ila 
15000tane kilim kapalı zarf 
la eksiltme~re konulmuştur. 
!halesi 26-t!i-935 pazartesi 
giinü saat 14 tedir. İlkte
minat parası 3375 liradır. 

Şartnamesicni 2 2 5 kur.işa al 
mak ve örneğini görmek ü
zere her gun öğlden sonra 
komisyona uğrayabilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin İlk 
İnanç parasiyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte 
teflif me l{tuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel An 
karada M. M. V. Satınalma 
komisyonmıa vermeleri. 
(118) 4450 5868 

Devlet Basımevi Direktörlüğünçjen: 
Cins: Kokak ltömürü Mıktan : 40 Ton. 
l'ahmini değeri: 760 lira İlk pey akçesi : 57 Lira. 
Açık eksiltmesi 29-8-935 perşembe günü saat 15 de 

llasupevinde yapılacak olan mıktan yukarıda yazılı Kok 
ltörnürü için istekli olanların eksiltme saatinden önce 
l\iatbaada bulunmalarını ve pey akçelerini veznemize 
~a.tırmış olmaları gerektir. 

Sartname ayniyat muhasebesinden parasız olarak 
ctlınabilir. ( 4608) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artır
ll1a Eksiltme Komisyonundan: 
, Akliye v.e Asabiye hastanesinin 60,000 metre yerli 
~~erikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fi at fazla 
torüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon
llıu§dur. 

'ıs 1 - Eksiltme : 28 Ağustos 935 çarşamba günü saat 
1'' ,30 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasmda-

1 kornisyonda. yapdacakdır. 
2 -Tahlllini fiat: Beher metresi- 32 - kuruşdur. 
3 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 

\>e 
4 ::-- Şartname bedelsiz olarak hastaneden alınrc 
nurnune de orada görülebilir. 

sa\- İsteklilerin 935 Ticaret Odası vesikasile 249İO 
~a"Yı 1 ~anunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakk.:at 
sirırant~ makbuz veya Banka mektublarile usulü daire
tirı~ekı ~eklif mektublannı yukarda yazılı eksiltme saa
ltı' en hır saat önceye kadar makbuz mukabilinde ]~o-
ıs~ona vermeleci. ~< 4589) · · 

7. 
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lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomu için lüzumu olan 114 kalem 
ilaç, ecza ve sıhhi malzeme olbaptaki liste ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Eksiltme 19 Ağustos 935 pazartesi günü saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiatı 1764 lira 72 kuruşdur. 
3 - Muvakkat Garanti 132 lira 38 kuruşdur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Sanatoryomdan 

alınabilir. 
5 - İsteklilerin 935 ticaret odasr vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat ga
ranti makbuz veya banka mektublarile belli vakitte ko-

misyona gelmeleri. ( 4507) 4906 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için artnamesi mucibince 8000 
kilo Gaz yağı satın alınacaktır. Pazarlığa iştirak etmek 
isteyenlerin 23-8-935 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 de yüzde 7,50 Güvenme paralariyle birlikte 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
Komisyonuna müracaatları. ( 4597) 

1 - İki adet Üzüm kesme makinesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 -Tahmin edilen bedel 8690 liradır. 
3 - İhalesi 25-9-935 çarşamba giinü saat 14 tedir. 
4 - Eksiltmeye girecekler Fenni şartnamenin 

4 ün-cü maddesi mucibince fenni tetklifnameleri müna
kasanın yapılacağı günden behemmehal 1 O gün evvel 
müskirat fabrikalar Şubesi tesisat kısmına imza muka
biliınde vermelidirler. 

5 - Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin her 
gün eksitlmesine gireceklerin 2490 numaralı kanunda 
Yaz:ıh şartlar dahilinde ve muayyen gün ve saatinden 
bir saat evvel 651,70 liralık teminat ve teklif mektupla
nn1 Kabataşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonuna vermeleri. ( 4618) 

-----------------------------------------------ı1 - Uzunköprüde yaprak tütün ambarı inşaatı ka
pa~h zarfla eksiltmeye konmµşdur. 

2 -Tahmin edilen bedel keşif (22498) lira (23) 
karuşdur. 

3 - İhalesi 28-8-9 3 5 çarşamba günü saat 16 dadır. 
4 - Şartnamesi 113 kuruş mukabilinde Kabataş 

l..ıevazım ve Mubayaat Şubesinden verilir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda 

}"azılı şartlar dahilinde ve muayyen gün ve saatinden 
bir saat evvel 1688 liralık teminat ve teklif mektubla
.c mı Kabatasda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
:Alım Komisyonuna vermeleri. ( 4617) 

Satıhk Kuru Meşe Odunu 
Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 
Bankamıza merhun İğneada civarında Karanlıkdere 

ve Ayastafanos iskelelerinde mevcud odunlardan iki 
yüz ellişer bin kilo ki cem'an 500.000 kilo kuru meşe 
odunu: 

'1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri 
altında on be~ Ağustos 935 perşembe günü saat 3 de 
Şubemizde açık arttırma ile satılacakdır. Almak isteyen
ler maktuen (200) lira pey akçası yatıracaklardır. 
Odunlar yukarıda yazılı iskelelerde bulunduklan yer
lerde teslim edilecekdW-. 

Şartname : İğneada is~lesile Subemiz kapusuna 
asılmışdır. .( 4 5 8 O) 

AZQ ti '( ' == 

Ankara şehri imar mü
dürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan İş Ankara mezarlığı dıvarı 
tesisatı. Keşif bedeli 6 7 8 71 lira 5 O kuruştur. 

2 - Bu işe aid şp.rtnameler ve evrak şunlardır, 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele P rojesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif Cedveli. 
C-Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı üç lira beCiel mu· 
kabilinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Eksiltme 2 3 Ağustos 9 3 5 cuma günü saat 16 da 
Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebeilmek için isteklinin 4643 lira 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksiltme 
komisyonuna göstermesi lazımdır. 
Eksiltmeye en azı bir parçada 5 bin liralık temiz 
dıvar işi yapmış olduğuna dair vesika alanlar gi
rebilir. 

6 -Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazı· 
h saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar 
Müdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet üçi.in-

cii maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar· 
fın mühür mumu ile eyice kapatılmış bulunması lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2009 ) 

{4483) 5903 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi icin azı 12,000 
çoğu 15,000.kilo benzin ile azı. 3000 çoğu 5000 kilo p.et
rol olbaptakı şartnamesi veçhıle ve kapalı zarfla eksılt
meye konulmuşdur. 

1 - Eksiltme 19 Ağustos 9 3 5 pazartesi günü saat 
15 de Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacakdır. 

2 - Tahmini fiat benzinin kilosu 35 kuruş petrolun. 
kilosu 21 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 472 lira 50 kuruştur. 
4- Şartnameler müesseseden parasız olarak alına

bilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi

kası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya Banka mektublarile 
usulü dairesindeki teklif mektubu zarllarmı yukarıda 
yazılı eksiltme saatından bir saat önceye kadar makbuz 
mukabilinde Komisyona vermeleri. ( 4506) 4905 

Devlet DemiryollarJ ve Limanlan işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 11880 lira olan 130 tane büyük 
ve 3 tane ki.içtik vagon muşambası 4-9-1935 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada ida
re binsında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 
891 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun ta
yin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun
madığına dair beyanname ve t ekliflerle ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Te
sellüm ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. ( 4490 " 

5925 
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KUVVET UBU 
ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve KEMiK Hastalıklarına şifai tesirlE~ri çoktur. Çocuklar\ 
Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar ·her yaşta istimal .edebilirler. HA!:SAN ECZA deposu 

Sabahları M A z o N alındıkta y kl de HAZIMSIZLIGI Ağızdaki tatsı~lık_ v~~okuru ~le eder. Fazla bir yem.ek ve içmedı:"n sonra hisse'!ilel! 1 
aç karnına K b I .... i,l!'e er t n M.d k .

1
.k -yorgunluk ve şışkınlığı hafıfletır Mazon tuzunun tesınnden memnu• kalmayanlar şışHı 

bir kahve a iZ 191 ır saa I 8 8 ŞI 1 V8 açık ta olsa Bahçekapıda iş Bankası arkasında 12 No. lu Mezon Boton ecza depo 
kaşığı M E Y V A T U Z U defeder aonra alınırsa yanmalarını giderir suna iade ederek bedelini geri alabilirler MAZON isim ve markaaına çok dikkat 

ş k m ar sı 
sahipl r·ne 

ened 
20,00 lir 

iki u eli 
Birinci tertip ... 

• 
ı a 

41 kişiye on bin 
lira i ramiy 

Her ene 1 rtlsan ve 1 ilk teşrinde 
kumbara sahipleri arasında ~ekilen 
kuralarda ve her defasında 207 kişi· 
ye beşer bin lira tevzi edilmektedir. 

Birinci mükafat: 1000 lira 
ikinci ,, 250 ,, 
On kişiye yüzerden 1000 ,, 
Yirmi ,, ellişerden 1000 ,, 
175 kişiye onardan 1750 ,, 

Beş bin lirahk kura 
1 ilk teşrinde ~ekilecektir. 

• 

tip - Yedi kura 
ikinci tertip ... 

-
• • 
ışıye on 

• • • • 
ın ıra ı ramıye 

Yeni ihdas edilen bu kuralar1n her 
birinde tek kumbara sahibine iki bin 
lira ikramiye Verilmektedir. Bu kura· 
lar senede beş defa: 

Şubat, Haziran, Temmuz, 

Eylül ve Birinci kanun 
aylar1nın ilk gUnleri ~ekilecektir. 

iki bin lirahk ilk kura 
1 Eylulde ~ekilecektir. 

. ı 11 

Kuralara iştirak edebilmek için kum- , 
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır. __ı 
- =--~· ·- _J 

,~~~~~~~~~~~~~~· 
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&iAR GiBi 
8EV'AZLATIR 

ı ı Acele Tesviyeci ve Sıvacı 
fatiyenler Feriköy aluminyum Matra fabrikasına derhal müracaat 

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

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

GECELİ 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 günleri 
dokuzdan beşe kadar okula baş vurulmalıdır. ( 4 5 5 7) 
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,_. SÜMER BANK 4
..,.,,, 

BEYKOZ DERi VE KUNDURA :1 
FABRiKASINDAN: ı 

Fabrikamızda mevcut daimi cereyanlr dinamo ve elektrik 
motörlerinin 15·7-935 tarihinde saat üçte yapılan aleni müza- 1 

yedede verilen fiyat muvafık görülmediğinden ihale 16-8-935 
tarihine bırakılmıştır. 

Bu motörleri görmek isteyenler resmi tatil günlıeri haricinde 

1~gün saat ik~~örde kadar fabrikaya müracaat edebilirler. J 

lstanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde Silah taşımak üz.ere evvelce Eımniyet Mü

dürlüğü tarafından kendilerine vesika veı:ilmiş olan
ların bu vesikalarını heman Emniyet Müdürlüğüne ia
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar bundan sonra mute
ber olmayacağından kimde bulunursa istirdadı için Po
lis teşkilatına da ayrıca tebliğat yapılmıştır. ( 4549) 

5946 

(Petrol NiZAM 
ı Saçları 

1 

1 

Besler - Kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keıer uzatır. 

il PETROL 
l NiZAM 
ı ! Tecrübe edilmiş en iyi 

SAÇ il&cıdır. 
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\ 

1 LA rt 
SATILIK 

30 ton istiabında mu§. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetind~ 
motörü havi. 

Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,. 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon. 

bir halli, bir büfe ve saire. 
ŞERAlT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 numarada 
SİONEY NOWtLL ve şeriklerin• 
müracaat. (3091) 5751 

' ı~~~~~~~ 
Ademi iktidar 

ve 
Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
&. En teıirl.i ili_ çbr. lımine v.e. S_A __ KALLI markasına lütfen __ .dikkat ı 
~ ,, Tafıilit: Galata posta kutusu 

4909 ·~~~~~~~ 1255 -· 
5857 , 

HURMA S BUNU 
Herşey için knllanılan sabun 

Her.şeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu sabun, gerek 
eşsiz kalıtesi ve gerekse idareli olması sayesinde herkesin büyük 
teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA sabunu, hem soğuk ve hem de sıcak suda bol köpük 
hasıl eder. 

Her kutuda 24 veya 12 adet bulunur. İstanbul sahş Fiatı: .İçin
de 24 Hurma aabunu bulunan kutul\ıır yalnız 75 kuruştur. 

Ve içinde 12 Hurma sabunu buluınan kutular yalnız 40 kuruştur. 

HURMA aabununu bakkallarınızdlln arayınız. Kutunun üstün. 
deki MAVi KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu isbat eder. 

,. ... ---GAYET MlİHiM-' --· ..... ., 
Hurma ıabununun kokulu bir "abw• olmayıp, tabii kokulu ve 
em~alsiz cinste bir ev ıabunu olduğunn bi ıhaua ev kakınlarınıq 
dikkat naı.arlarına arnvleriz Bıir tecr•ibe ı;İ:z iknna kafidir 

... 1 ... 

HURMA sabunu TURAh mamutaundand.r. 

il AN 
Şark 
Demiryolları 

Şark Demiryolları ida
resi Yedikule dispan
seri için kanuni şeraite 
malik bir eczacı arıyor. 
istiyenler Sirkecide 
müdüriyete bir dilekle 
müracaat edebtlirler. 
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1§ VAPURCU~U~ § 
I
= Türk Anorum Şırketı ~ 
: htanbuJ Acentalığı S - -: Liman Han, Telefon: 22925. ::: - , - -§ Trabzon yolu § 
: GÜNEYSU vapuru 13 Ağustos S 
: SALI günü saat 20 de ~IZE'ye S - -: kadar . 1i ıi 111 11111111111111111111111111111 lll ~ 

Satıllk Otobüsler 
Suadiye otobüs şirketi Tasfiye ırıe· 

murluğundan : 

Ş . k . d.. b.. hurda 
ır ete aıt ort oto us ve bll 

parçalar 14 Ağustos 935 ı;:arşa~ e 
günü saat 9 da haşlanarak suadıY 
garajında artırma ile satılacaktır·-" 

11R1111111U11AmaaıııumHUUlllttttllttllltltltlHHHlltfdllllfl1fll • 

Umumi · · •şriyat ve Yazı ışlerı M~e· 
türü: Etem lzzet 3ENICE. Gaıe(S" 
•lik v~ Matbaacılık f. A Şirketi 

tan bul. Ankara cann<'c:i 100 -
Basıldığı yer: TAN .Matbaası 


