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Peynmi Safa'nın fıkr~~ı : 
" Pancurlar kapanırsa .• -
Orban Selım'in f~~ra:;ı •. : 
•• Su, bir damla su -:- Sız 
ne dersıniz ? - Şehır ha· 
berleri. 
Ankara tclgrafta~ı - Hu
susi haberlerımız - M 
Sevki'nin yazısı : " lt.ıly.ı
Habe savaşında hava kuy· 
vetlerinin rolu - r.'~lek m 
fıkrası : "Bugun sızınlel ". 
Azız Hudai Akdemir'in tef
rıkası: "Bizde casus!~" -
Saglılı: ogudu - Sev.şm-:
ler, evlenmeler. 
Son haberler - km:ıl -
Meşhur Alman kadın casu· 
su : "Matmazel Doktor". 
Memlekette TAN. 
Spor - Guzel san'atlar. 
Duny:ı 'ıadiscl.:ri k:ırısısın
da gazeteler. 

YUNANiSTANDA 

Her türlü to 
yasak· ed 

Dünkü iki saatlik grev, hükumetin aldığı .ço.k 
önemli tedbirler sayesinde sükunla geçmışt!r 

KALP 
Kalp para ile kalp adam arasın· 

claki fark şudur ki, kalp para geç· 
mez fakat kalp adam her .zaman, 
her ~erde, hattô baz.an aslından da· 
ha iyi geçer. • ~ 

Kalp paranın, yazısından kagı· 
dına, mencvişine, fligranına ka· 
dar sahicisi ayırdedilemiyecek der~ 
ce ~staca basılanı iyi sürüldüğü gı· 
bi, kalp adamın da, yapmacık tar?· 
tı göze batanı, her yanından tak~ıt· 
liği sıntanı değil, fakat öz.ünü ikın
ci bir ariyet benliğin gerisinde_ saklı 
.>arak yüz.üne taktıjjı maskeyı, hat· 
ta ;yattığı ;:;aman dahi çıkarmayanı, 
maskesindeki boya ve mukavvayı 
et ve kan diye yutturacak derece 
muvaffak olanı makbuldür. 

Senede bir kere karnavalda gÖ· 
ıii.len amatör sokak maskarasile, 
her .zaman, her yerde iğreti bir 
ılım, san'at. politika idealisti suratı 
takınarak dofoşan profesyonel ha-

YENi BiR REKOR 

Elli Beinhorn dün sabah 
10 u çeyrek geçe Berlin
den kalktı, saat onda 
Yeşilköy Tayyare ala-

nına indi 

Almanyanm meşhur tayyarecilerin 
den Elli Beinhorn, Tayfun ismindeki 
hususi tayyaresile dün Berlinden ls
tanb1.1la gelmiş ve şehrimizde bir saat 
kaldıktan sonra tekrar tayyare ile Ber 
linc dönmüştür. Mlle Beinhorn'un bu 
fevkalii.de macerasına ait tafsilatı 1 O 
uncu sayfamızda okuyacaksınız. 

KIRILIYOR 

Y tıncuda: Kazan Hanlığmın son giın
leri _ Faydalı bilgiler -
Hıkaye. 

• yat maskarasının benzer tarallan 
1 yok değildir: Birin~isi bonmarşe

nin ikincisi sosyctenın karakter çe
şitl~rile dolu raflarından, fakat her 
ikisi de mutlaka olduklarının en 
zıddı suratları seçip yü.zlerine ta
karlar/ 

lo tıncuda : Ekonomi. 

Yunanistanda 
Patronlar 
Ve İşçiler! 
[Hususi muhabirimiz 

bildiriyor] 

Atiııa, 12 Ağustos 

.Kandiye grevi hadisesinin siyas! 
ltıahiyette olup olmadığı bir haylı 
lllünakaşa edildikten sonra meselenin 
aiya i olmadığına fakat sonradan 
bö11ıe bir mahiyet aldıgına karar ~e
~ hiç siyası olmaz olur mu? andı
t~ grevi de az çok siyasi idi. Nete-
ırn hukumet bunu gördü ve bir da
~ bu gibi hadiselerin olmaması için 
Cdbirler aldı. 

Bugüne gelene kadar, bütün işçi, 
Patron ihtilafları, ekonomi bakanlığı 
~arafrndan tetkik ediliyor, her nere-
1. c olursa olsun, ihtilaflar buraya ge· \P burada hallolunuyordu. Birçok 
ı:.rcler bu usulün değiştirilerek ade
ih 1• merkeziyet usulü konulması ve 
ı· t~lafların mahalli memurlarca hal· 
t~'lln daha uygun olacağı söylenmiş-
ı. 

\'a ~akikaten de tamamen hususi bir 
e 2:ıyeti olan Giritteki son hadise, 
t gkr ora memurlarınc~ halledilebile· 
~~le \'~ziyette olsaydı, bu . k.adar bü
\i2:iı hı~ şekil almazdı. . '!ırıtte ~u.r~ 
ÇoJt ın ışçileri vaziyetlerının tetkıkını 
~a ~il istemişler, fakat merkezde, 
'a Ilı Atinada bu işle uğraşanlar, işi 
t .. ..,&aklanuşlardı. Bunun üzerine za· 
"il ' . 1 . d Çıka .. inden, memurıyet erın en 

Ci .rılalllarla sayıları binlere varan 
llı:ıtteki muhalifler, kendileri gibi 
ta1tlllnun olmıyan işçileri de tophya
l:ı1ıtu ınalUnı hadiseyi yapmışlardı. 
lısltl··ll bunlara rağmen, merkeziyet 
'raı u gene degiştirilmiş değildir. 
'1ıa~12 bundan sonra, i§çi patron ih
lc:ctnı~r!ll?a hükumetin mecburi ha
hirı ıgı ıhdas edilmiştir, alınan ted-

l.?:r &adece budur. 
Qhrı Itat hükftmetin bu tedbiri almış 
1'tlalc:~sı ne fiilen ihtilaflara mani ol
\tdi a, ne de bir meseleyi halletmek-

1 
r .• 
htu~r ta, d a lara mani olmamaktadır, zi-

tarıt a~a iki gün evvel, Pirede ka
l'tıct 1 

• 
1ŞÇilerinin ihtilafında hüku

Otı ~ 1§Çilere gündeliklerinin yüzde 
~ ,~:1rılacağmı bildirmişti. Fakat 
laka..,t er Patronlar razı olmadılar ve 
l'tıec:b ~aptılar. Halbuki, hükfımet 
~re.,. Urı hakemliği üzerine alarak 
'sırı. be lokavtların önüne geçmek 

alı u Projeyi kabul etmişti. 
ta ~arılllescleyi halletmemektedir," zi
Cla ilti il (bugün) biitün Yunanistan
CcJc bi saat veya bir gün devam cde
~lcta~ Utnurni greve de mani olama
radc b ır. Esasen hükumet daha zi
~çiıı. de u. g~evlerin önüne ge~mek 
1lle d gıl, ıcabmda bu kanun projc

~<:lc iç~Yanarak zecri hareket edebil
dıllıı.dan il bu tedbiri almıştır. Çünkü, 
r· gını c._.yelki bir mektubumda yaz
ı 1' 1traı~1~1 • muhalif partiler liderle
İÇııı. bı.ı 1 ı~ aleyhine hareket etmek 
~c girrkılde grevler tnhrik ederek 
la l&haıer!rne~c ka,rar vermişlerdir. 
'ita 'tt oıırıa~ lıderleri, grevlerle alaka
t" erı herk 11tlarını bildirmelerine rağ
i:,Cti bö ~s, ~?fru dahi olmasa, va
) dı.ıyuf e gonnekte ve grevlerde 
tt,, olın akn sesi "Yaşasın cümhuri

a tadır. 

[Arkası 3 üncüde] 

Fikret ADIL 

Atina. 13 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Bütün Yunanistanda 
sükunet hala yerine gelmedi. işçilerle 
patronlar arasındaki gerginlik deva~ 
ediyor. lşçilerle patronlar ~ra~ındakı 
anlaşamamazlrk yüzünden ış~ıler fe· 
derasyonu hükumetten bazı .. ı~~ekle:· 
de bulunmuş ve bu arada butun Yu
nanistanda iki saatlik bir grev yapıl
masına karar vermişti. Bugün bütün 
Yunanistanda işçiler saat dokuzda.o 
on bire kadar iki saat süren ge~el .hır 
grev yapmışlar ve patronların ışçde· 
re karşı olan durumlarım protest?w et 

y~rİerd~ biıtiiı; işier rkr s~at" du:ınü! 
ve amele saat on birde tekrar çalıs· 
mağa başlamıştır. Grev devam ettiği 
müddetçe, korkulduğu gibi. ~crha~gi 
kanlı bir hadise olmamış, polıs ve 1an 
darmanm da aldığı tedbirler sayesin· 
de herşey sükun içinde geçmiştir. 

HUkOmeti protesto 
Atina, 13 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor) - Yunanistanın muharrir • 
ler birliği dün bir toplantı yapa.r~~ 
Patris gazetesine yapılan taarruz ıçın 
hükumeti protesto etmişlerdir. 

HUkOmetin kararı 
Atina 13 (Hususi muh.~birimiz bil

diriyor) - Bakanla~ dun General 
Kondilisin başkanhgın.d~ t?planar_ak 
Patris gazetesi hadisesını ın~eledık
ten sonra bu gibi hadiselere bır daha 
meydan vermemek için alınacak ted
birleri kararlaştırmışlardır. Bu toplan 

A tİtJada Parlamento binası ve 
Pesmazoglu 

tıdan sonra General Kondilis gazete· 
cilere uzun bir diyevde bulunarak, 
bunun da geçenlerdeki tiyatro hadi-

[ Arkası 3 üncüde] 

CUMBADAN 
RUMBAYA! 

• 

Server Bedi'·n 
en güzel eseri 

Gününden itibaren Pazar 
Tefrikaya Başlıyoruz! 

Nice güzel sandıklarımı:z.ın altın· 

1 
dan çirkinlerin, ne cesur bildikleri
mizin altından korkaklann ve can· 

1 la mal feragatinin acındırıcı, ma:z.
lıim maskes '"lr örterek kafese kon-
muş bir camba::r.ha.ne as.la.nı biça-

' ı·eliğile konuşan nıcelennın a!tın-
dan da, çok defa, hı!stan esnıye,? 

1 ağı.zlann ve ku:z.u et~ b~lam.?~~gı 

1 

için ot çiğniyen a:z.ı dışlerın go::r.uk
mesi, bundandır. 

Sokakta .zararsı.z, fakat hayatta 

ı müthiş oyun ki, berek~l v~r•~n u.zun 
sürmez,. Süreme%. Çunku bır . .se~~· 

1 
on sene, yirmi sene, derk~n, b~r gun 
kolp adamın sabrı. tukenır ~.e 
ruh nıın bir scodele •ış veyahut vu
c unun b.r )Orgun uk anında, 'bır 
harclzcti, bir bakııı, bir gÜ· 
luıü, bir tavrı ıle kendi kendini tek 
::r.ip eder, yakayı ele verir. 

"Çok Hacıların çıktı haçı ziri 
begaldel" sö.zü, beyhude uydJlrul· 
rnuş değildir. 

Ali Naci KARACAN 

Bir Kotramız 
Pireye Gidiyor 

Atatürkün himayesi, İnönünün 
Fahri ve Ceıat Bayarm fili başkan
hgı altında teşekkül eden Moda De
nizcilik Khibü azasından on ki§i ya
rın sabah saat dokuzda İpar yatı ile 
Modadan hareket edeceklerdir. 

Kot:ra Tekirdağ ve Çanakkaleye 
uğradıktan sonra, hava müsait olur
sa. doğru rota ile Pireye gidecek, ı 
deniz dal~alı olduğu takdirde yine ! 
Pireye gitmek üzere Adalara uğra- ~ 
yacaktır. 1 

Denizcilerimiz Atinada üç. beş 
gün kalarak, döneceklerdir. Yolcu
luga çıkan denizciler Refi Bayar, 
Zeki Spor, Fazıl, Mahmut Baler, 
Riıştiı, Namık İsmail ve diğer arka
daşlarıdır. 

Kotrayı Ahmet Rüştü zade Hay
ri klübc hedıyc etmistir ve Kotraya. 
hediye eden zatın soy adma izafe 
edilerek l par adı konmuştur. 

Mahmut Baler, bu seyahatin bü
tün meraklı safhalarını ve tafsila
tını okuyucularımıza biJ.direcektir. 

Otto'nun gelmesine 
Daha vakit var 

Bukres 13 A.A. - Kral Karol,un 
yakmda Habsburg arşidükü Otto ile 
bulu acagı hakkında bir sabah g3 -
zetesi tarafından verilen haber res
men yalanlanmaktadır. 

Kuruçeşme 
•• 
Onünde Suat 
Vapuru Rıhtı
ma Bindirdi 

Yazısı 10 uncuda 
~~J 

• 
Yukarıda bir rekor htrmak ü:ze 
re ıehrimize gelen yirmi dort 
ya§larındaki genç Alman kı:z.ı· 
nın tayyareden çıktıktan aonra 
- Ortada Elli Beinhorn Ye~il 
köy tayyare meydanında ken
eli.ine verilen buketleri Nazi 
alametli tayyaresine yerleştiri 
yor. - Ur.üncü resim: Tayya· 
reci kız kahvaltısını tcryyare 
üstünde yiyebilmek için ancak 
zaman bulabilmiştir. - Dör
düncü resim: Elli Beinhorn Ye 
şilköy tayyare meydanında 
kendisini karfılayan tayyare 
kumandanının elini sıkıyor -
Befinci reaim: Tayyareci genç 
kızın beklemeğe vakti yoktur. 
/stanbulda bir aaat kaldıktan 
sonra tekrar hareket edecek ve 
akşam yemeğini Berlinde yi
yecektir. 

• 

Kadınlar da son zamanlarda tayyareci/iğe dehşetli bir merak 
saldı. Bunların çoğu merakla da kalmıyorlar, kendi aralarında 
rekorlar yapmağa çalışıyorlar. Dün şehrimize Berlindcn _g:ı:n 
ve yine Tekrar Berline giden Elli Beinhorn bunların en ıyz Ot• 

neklerinden biridir 
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PANCURLAR KAPANIRSA ... 

Lise ve orta okul di· 
rektörleri toplantısı 

Dün, sabah gazetelerimizin 
iki tanesinde de hürriyete dair 
yazılar vardı. Bunlardan biri, 
Liberal rejimin Fransayı en kud 
retli Avrupa devletleri arasında 
bulundurduğunu yazıyor ve bu 
kuvvetin anası olmak şerefini 
hürriyete veriyordu. Öteki ise, 
hürriyet devrinin kapandığını. 
kapitalizmin dayandığı Liberal 
•ejimle bera:ber lbüyük bir tezat 
içinde can çekiştiğini iddia cdi· 
yordu. 

Lise ve orta okul direktörleri dün 
bir toplantı yapmışlardır. Bu top
lantıda bu yıl ilk ~ orta okullardan 
mezun olan ralebelıerfo yerleştirme 
işi etrafında önemli konuşmalsır ya-

. pılmış ve bazı kararlar alınnuştır. 
Toplantıda her li~e ve orta okul 
civarrda olan ilk okuilar tespit edil· 
miş ve bu ilk okulların bu yıl ver
diği mezun adedi de ele almarak 
bunlar lise ve drta okullara taksim 
edilmiştir. Bu karara göre her lise 
ve orta okul, yalnız kendi civarın
daki ilk okul mezununu kahul ede
cektir. Dünkü görüşme sırasında 
fazla ~/ebe yerlc§tirilmesi için lise 
ve orta okullarda açılacak şubeler 
işi de gözden geçirilmiştir. Bundan 
baş~ ders levazımı azlığından !jİ
kayet eden mekteplerin dunımu da 
incelenmiştir. Kültür Direktörlüğü 
yeni şubelerin ve ders levazımı nok
san olan mekteplerin bu ihtiyacını 
temin için bu yıl kapanmış olan 
yabancı mekteplerin sıra ve diğer 
ders levazımları satın alınmıştır. 
Bunları1! bir krsmı mekteplere dağı
tılmış bır kısnu da yeni açılacak şu
be/ene saklanmıştır. 

Hürdriyetin sadrk arkadaşla
rı ve düşmanları arasındaki bu 
tersine anlayış farkı yeni birşey 
değildir ve liberallerle komü
nistler arasındaki mücadelenin 
kalın çizgilerinden birini teşkil 
eder. 

Fransa şüphesiz bugün Avru
panın değil, yer yüzünün en 
kudretli iki üç devletinden biri
dir ve bu imtiyazını yakuttan 
kırmızı giriveler halinde kanına 
dolduracak kadar hazmettiği 
hürrriyet fikrine borçludur. Oy
le ki, bu kan, vatan toprağından 
evvel hürriyetin müdafaası için 
Fransız damarından fışkırma
ya daima hazır bir terkibin 
mahsulüdür. Fakat bugünün 
hür Fransasmda hürriyet, gene 
kendi müsaadesile doğan ve bü
tün şiddetile devam eden sağ • 
sol kavgasının zehirlediği anar
şi rüzgarı içinde ttlrnefes olmuş 
ıgibidir. 

Öteki gazetenin sandığı ve 
bütün komünistlerin iddia etti
ği gibi bu bir can çekişmesi mi· 
dir? Hürriyetin kendi clile açtı· 
ğı pencereden içeri dolan bu 
rüzgarın onu boğacağını san
makta acele edenler, bilakis o
nun ka.pah yerde nefes alamı ya 
cağını unutanlardır. Fakat, mu
vakkat fırtına zamanlarında ol
duğu gibi pencereleri açmak ve 
pancurları kapamak suretilc 
hürriyetin kendi kcnliine bir di
siplin tesis etmesi, şiddetli ha
vanın bütün ihtirasları 'tozutup 
biribirine katmasına mftni ola
ibilir. Hürriyetin bu avansını 
.kendi prensiplerine zıt sananlar 
unutmamalıdırlar ki, hiç birşey 
ve hürriyet tc mutlak değildir: 
Bütün fikir mücadelelerimiz, 
izafi mefhumlarda mutlak pren
sipler aramak zafımızdan do
ğar. 

Peyami SAFA 

Fundahk ormanları 
Son zamanlarda İstanbul ve civa· 

rında, Anadoluda, Trakyada &ıksık 
görülen fundalık ve orman yanl?ın· 
lan Tarım Bakanlığının naurı dik
katini çekıniştir. Bakanlık, meydana 
gelen yangınlar ilzerinde tetkikler 
yapmış ve bunların alelekser ihmal 
yüzünden olduğu neticesine var -
mış_tır. 

Oğrcndiğimize göre, Tarım Ba • 
kanlığı vi !ayetlere bir tamim gön • 
dermit ve ilbaylıkların bu gibi yan· 
gınlar üzerinde çok çabuk hareket 
etmelerini ve yangınlara ıebt:p o
lanların : varsa. - yaka.lattmlıp şid
detle ceıalandmlmalarını bildir • 
mi§rir. 

İstanbul ilbaylığı, tamimi ilçebay 
lıklara, kamunbaylıklara yaymııtır. 

No. 32 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

koyuvermelerini istiyecek gibi ol· 
dum. 

Fakat Fournier'in deminki mağ
rur ~ehrcsi,yükaek alnı, hakaret edici 
duruşu gözlerimin önüne geldi. Be
'llim için ne örnekti bu adam? He • 
men kendime geldim. 

Mümkün olduğu kadar aükCineti· 
mi muhafaza etmeğe karar verdim, 
bakalım, ne oluma olacak ı 

Framond ve Möewe canlı canlı 
konuıuyorlardı. Birincisi daha mu
tedil görünüyordu. Acaba beni mü
dafaa mı ediyordu? 

Birden her ikiıi bir kahkaha bas.
ular. Framond şen şatır, ellerini ba
caklarma vuruyor, gülüyor, gülüyor, 
öteki de Framond'un omuzuna hafif 
hafif vuruyordu. 

Anlatılan Mkkımda karar vermi§· 
lerdi. 

- Aoh, Ach, Y.a Wolle! 
HaklL'ımdaki kararı vemıi1lerdi 

ıma, acaba ne biçim karar? 
Bu kahkahalar o kadar iyi şeyler 

ifade etmiyorlardı. 
Sonra ciddileştiler ve bana doğru 

geldiler. Möewe muhakememin ida
reıini eline almıt gibiydi. Gülümse· 
ycrek ve son derec:e nezaketle;. 

Direktörler dünkü toplantıda 
Çamlıca orta yatı okulumın duru -
munu da f.!Özden geçirmişlerdir. Bu 
mektebin binası büyük ve bütün 
dus levazrmı tamam olduğu halde 
(52) talebe ile tedrisat yapmaktadır. 
Buna ~bep 111f.lhitin kalabalık o/ma
masıdır. Kültür Bakanlığı bu büyük 
mekteptıen istifade için yatılı talebe 
m_iktar:nr çoğaltmıştır. Yeni §Ubele
rın çogu bu okulda açılacak ve leyli 
talebenin bir kısmı da yine bu okula 
nakledilecektir. 

Mekteplerde kayıt ve 
kabul işleri 

Köy okullarında knıt ve kabul 
muamelesine 15 Eyllıld~. tedrisata da 
1 Birinciteşrinde başlanacaktır. Şe -
birdeki ilk okullarda kayıt ve kabul 
eylulde, tedrisat 16 eyliılde, lise ve 
orta okullarda kayıt ve kabul 20 A· 
ğustosta, tedrisat 1 Teırinievvelde 
başlayacaktır. Yakında lstanbul er • 
kek lisesinde bir komisyon toplana
cak lise ve orta okullara girmek iste
yen talebeler evvela bu komisyona mü 
racaat edeceklerdir. Komisyon ihti • 
yaca göre bu talebeleri mekteplere 
dağıtacaktır. 

ilk o.kullarda müfredat 
proOramı 

İlk okul müfredat programlarını 
hazırlamakta olan komisyon yakın
da çalışmalarını bit: recektir. Bu 
yıl programla.r talebenin daha iyi 
anlayabileceği şekilde kolaylaştırı
lacaktır. İlk okullarda grup usulü· 
nün kabul edileceği hakkında orta
ya bir haber attldı ise de bu doğru 
değildir. Çünkü grup usulü bun • 
dan yedi yıl evveline kadar tatbik 
edilmiş ve iyi sonuçlar vermediği 
müteaddit defalar anlaşılmıştır. Bu 
sebeple tekrar bu usulü tecrübeye 
kalkmak doğru görülmemektedir. 

Takas suiistimali 
İlbayhk idare heyeti Hıristo Ni

nidis ve arkadaşları tarafından ke
reste czıkarılırken yapılan takas yol
suzluğuna ait dosyaların inceleme
sini bitirmiştir. İlgili olanlar hak· 
kında karar son şeklini alarak çık -
mamı_§tır. Karar, bugünlerde kesin 
şeklini alarak çıkacaktır. Alakadar· 
lar arasında eski takas heyetile, Ti
caret müdUrlüğü, Ticaret odası ve 
gümrük memurlarından biTsok kişi 
vardır. 

- LCitfen bizimle beraber gelir 
misiniz? dedi. 
Şaşmp kalmıştım: 
- Sizinle birlikte, o ka-dar merak 

ettiğiniz bu yerleri gezelim. Her ta
rafı gözlerinizle, daha yakından gör 
müş olursunuz. 

Ve kolunun geniş bir hareketi ile 
Eden bar'ın ve daha ileride bara a· 
çılan dehlizi gösterdi. 

Framond iki eli ceplerinde, bu da 
veti başının hareketlerile tasvip edi· 
yordu. 

Bu sahne gözümün önüne geldik· 
çe, Möewe'nin şampanyaya o kadar 
dayanıklı olmadığını daha iyi anlı· 
yorum. 

Gerçi sarhoş değildi, hatta çakır 
keyif bile değildi. Fakat hareketin
de bir tuhaflık vardı. 

Belki nutuklarının verdiği hara • 
retten, yahut söylenen Alman mar -
şının, yahut başlamak üzere olan mu 
harebenin havasından her halde bir 
parça değişmişti. 

Framond'da ondan a§ağı değildi. 
Kendi kendilerinin kontrollarını 
kaybetmişe benziyordular. 

Bilhassa Möewe pek tuhaf una ıi
diyordu. Artık işe yaramıyacağına 
kanaat hasıl ettiğim tabancamı cebi· 
me koymuştum. Möewe tam bir kla 
vuz vaziyeti takındı : 

- Buradan ~idelim. aziz dostum, 
dedi, gördüğünüz salon kahraman 
tayfalarmuzın istirahat ve eğlence· 

Ne Dersiniz? -
NEDEN 

Bu sütunlarda yaptığımız u • 

fak tefek fİkôyetleri ve müıahe
deleri, alôkalı daireler • a:zçok • 
aoruıturuyor, telefonla olsun, 
mektupla olsun iıin özünü araı • 
tırıyorlar. Doirusu bundan do • 
layı memnunuz. Hiç değilH yaz
dıklarımız. havaya gitmiyor, Ji • 
ye avunuyoruz. Lakin bu soru~ -
turmalann .fonunda biu daha doğ 
rusu o yazıları görmü1 okurlara 
İyi kötü bir cevap vermiyorlar. 

Gazetelerin doğruyu yazma • 
lan ilk ödevleridir. Lakin her • 
kea ı-ibi gazeteci de insandır, ya 
nılır, yanlıı haber alır ve düıün· 
celerini o yanlıı haberin üz.erine 
kurmuı olabilir. Böyle yazılarla 
alakalı daireler, makamlar, sos • 

Atatürk köprüsü 
i~in münakasa 

SUKÜTJ 
yeteler bize bu ya:r.ılarımızda 

haklı veya halıaı:r. olduğumuzu 
bildirmiş olsalar çok iyi ederler. 
Sorduktan sonra susmalan yüz; • 
de 5 bizim haklı olduğumuzu ve 
onların cevap veremedikleri için 
sustukları İnanını veriyor. Belki 
böyle, belki de değil. Yaulıkla • 
rımı;z doğru ise doğru, eğri ise 
eğri olduğunu hiç tevil yapma • 
dan yazmak yiğitçe, mertçe bir İf 
tir. Bir kere bunu hakkında yaz
dığımız. yerlerden okurlanmı:r. 
hesabına istiyoruz. 

Ancak bu yolladır ki; doğru • 
nun değeri ortaya çıkar ve gazc· 
telerin hi:r.mcti faydalı olur. Biz 
böyle düıünüyoru.:. 

Siz ne dersiniz? 

Sultanahmette 
Bulunan eserler 

Yeni yapılacak olan Atatürk köp- Sultanahmette Arasta aokağında 
rüsil altı aylık münakasa müddetinin hafriyata devam edilmektedir. Aras
b~rinci devresi bu ayın on yedisinde ta sokağı ve civarında yapılan hafri
bıtmektedir. Bu birinci devre içinde yatta eserlerin tamamen meydana çı
münakaşaya girecek olan yabancı karılabilmesi için bazı evlerin yıkıl -
gruplar, bu inşaatı yapabileceklerine ması lüzumlu görülmüş ve iş Müze
dair fenni veıika ibraz edecekler ve ler idaresine bildirilmişti. Müzeler 
mukabilinde belediyeden birer mak- idaresi, istimlak hususunda henüz ka· 
buz alacaklardır. On yedi Ağustos rannı vermemiştir. Yarın hangi bina· 
saat 1 den sonra b~ yolda müracaat tarın istimlakinin lüzumlu olduğu 
kabul olunmıyacaktır. Birinci devre üzerinde bir karar verilmesi beklen
içinde ibraz edilen vesikalar Şarbayın mektedir. Dün burada eski Bizans dev 
başkanlığında toplanacak bir komis- rine ait bazı hayvan iskelet parçalan 
yon tarafından incelenecektir. Bu in- bulunmuştur. Kemikl~r, yakında aan
celemeler bir ay içinde bitirilecek ve dıklanarak mUzeye gönderilecektir. 
sonuç anlaşılacaktır. Şarbayın baş- Saray mozayiklerini gizleyen ve iki • 
kanlığındaki bu komisyon, Fen direk ye ayıran ve eskiden küçük dükkan
törü Hüsnü. yollar ve köprüler direk- lar halinde kullanılan kemerlerin yıkıl 
törü Galip ile Bayındırlık Bakanlığı masına başlanmıştır. Hafriyat, ikinci 
tar~fından bugünlerde şehrimire gön sokağa kadar ilerlemiş ve dün bu ara
derılecek olan Bakanlığın köprüler di da Osmanlı devrine ait bir de mahzen 
rektöründen mürekkeptir. bulunmuştur. Profesör Bakster şimdi 

l•stanbulun ı·marı ye kadar bulunan eserlerden çok mem 
nundur. Bundan sonra daha birçok 

irin Cjalışılıyor kıymetli izerlerin de meydana çıkarı-
~ la.cağını ummaktadır. Haber aldığımı 
Belediye lstanbulun imarına önem za göre tarihsel eski eserlerin meyda

vermektedir. Belediyeler Bankasın- na çıkarılması için yapılan hafriyata 
dan ve Tramvay Sosyetesinden alına- gelecek sene daha büyük bir ehemmi· 
cak oaralar bu islere sadolunac.aktır. yet verilec~ktir 'Ru~susta Kültür maf· ·ecnıcccx ~ncr araatnOa "l:!Ai'Uıa- ~··•ea;:a. '-'• ıt:fi«"".u. ___ ...__,.. :.J--~ 

önü - Eyüp sahası vardır. lmar i in- maktadır. 
de Müzeler Direktörlüğü de büyük Milas~a. Eti eserlerini ~-yda~ çı· 
bir rol oynayacaktır. Direktörlükte karmak ıçın lsveç profeıorlerınden 
harita üzerinde eski asan tesbit et- Erson, önümüzdeki Martta Türkiye
mek i.i{ere bir komisyon toplanmıştır. ye gelecelınir. ~u.?dan başka .. An~do
Bu komisyon sürekli çalışmalar so- luda. yapılan butun k~~ılar uzerınde 
nunda işini bitirmiş ve sonucu bele- tetkıklerde bulunmak u~ere l~alyan 
diyeyc bildirmiştir . Müzenin tesbit Ar~eoloğla.~ıı:~an Yakobı adlı b~r. pr.o 
ettiği kıymetli eserler şunlardır: ye- fesor de ~ultur Bakanlığından ızın 111 

nicami, Mısırçarşısı, Rüstempaşa ca· tcmektedır. 
mii, Ayvansaraydan başlayan sur par 
çaları ve Eyüpsultanda büyük cami 
ve eski es.erler .. Belediye harita üze· 
rinde tetlkiklere başlamı§tır. Eminö-
1'.ü - Eyüp sahası genişletilirken bu
ralardaki eıki eserleri harap olmaktan 
kurtumak için nerelerde istimlak ya 
pılacağı ve ne suretle hareket edile· 
ceği anlaşılmış olacak ve belediye bu
na göre çalışmalarına devam edecek
tir. Camiler Evkafa, çeşmeler beledi
yeye ve türbeler de müzelere ait ol
duğu için imar faaliytinde Evkaf ve 
müzeler idareleri belediyeye yardım 
edeceklerdir. 

Finans Bakam 
Finans Bakanı Fuat Ağralı dün Js. 

tanbul Finans idaresine gitmiş ve Fi
nans ispektörleri ile görüşmü§tür. 
Fuat Ağralı ispcktörlükte akşam geç 
vakte kadar çalıımıştır. 

leri için yapılmış olan Edenbar'dır, 
deniz seviyesinden 126 metre aşağı
da hepsinin de manevi kuvvetlerini 
daima yüksek tutmak mecburiyetin 
deyiz. 

Hiçbir şeyden çekinmeyiniz. Ba -
şınızda kasketiniz yok mu? Elbisele 
riniz biraz ı.slanmışa ve buruşmuşa 
benziyor. Aramızda bunun ehemmi
yeti yok. Kıyafetiniz ne de olsa bir 
zabit kıyafeti .. Eğer isterseniz Al -
manca konuşalım. olmaz mı Alman 
cayı çok iyi konu~tuğunuzu biliyo
rum. 

Bu salon, tabiatin şaheserlerin -
den biri sayılabilir. Bütün bu sütun 
lar insan elile yontulmuş tabii ıü -
tunlardır. Ayrıca zemini de tesviye 
ettik. Tayfalarımızın içinde öyle sa
natkarları var ki .. Duvarda kayalığa 
oyulmuş şu iki heykel kabartmasmı 
görüyorsunuz. Birisi imparator ikin 
ci Wilhclm, öteki doktor Graf ... Her 
ikisini de Koenigsberg'li bir ustaba
şı oydu. Volkanik araziden kalma 
bu pembe kayalara Palagonit diyor· 
larmıt··· 

Göçmen evleri 
Trakya genel müfettiş vekili Veh

bi bugün E<lirneye dönecektir. Vehbi, 
lç Bakanı Şükrü Kayayı görerek göç 
men işleri ha.kkında izahat vermiştir. 
Göçmen evleri için satın alınan ke • 
reatelerin gönderilmesine başlanmış • 
tır. Bir yandan da parça parça göç • 
men gelmektedir. • 

Belediye memurları 
Arasında deOişiklik 

Belediyenin yüksek memurları ara 
ı11nda ~slı değişiklikler olacağı ha
ber verılmektedir. Belediye basmü -
hendis ve mühendislerile fen di;ektör 
Jüğii şube şefleri de bu arada bulunu
yorla~. Bundan başka belediyenin di
ğer dırektörleri arasında da değişme
ler yapılacağı söylenmektedir. 

yorlardı ! Hangi tuzağa? Yoksa ka· 
ranlık hır kö§ede beni kö.pek gibi 
gebertecekler miydi? 

Ne biçimsiz ölüm? Fakat ben de 
sonuna kadar canımı müdafaa etme· 
ğe karar vermiştim. Elbet, bir ikisi 
ni yere serebilirdim. 

Artık buradan çıkmak ümidim kal
mamıştı. Bu güleryüzler, bu tatlı 
sözler, bütün bu nazikane muamele· 
ter, işin nereye varacağını bana da
ha iyi ihtar eden alametlerdi. 

Bunu bildiğim halde ben de ha -
Jimden birşey çaktmnamağa, onlar
la beraber gülmeğe, konuşmağa çalı
şıyordum. 

Etrafımızda bütün tayfalar başlı· 
yacak muharebenin bütün ihtimalle 
rini konuşuyorlardı. O aralık bir ta 
nesi şişe ve kadeh dolu masanm ke
narında kendisine yer açarak otur -
du. eline bir armonika aldı ve bir 
vals havası tutturdu. Tayfalar he -
men çift çift oldular, dans etmeğe 
başladılar. 

Framond: 
- Eğleniyorlar, dedi, eh, eğlen • 

mek te haklarıdır. 
Von Jocobi ile diğer zabitler or -

tadan kaybolmuşlardı. 
Möewe : 
- Geliniz, dedi, bakmız, size bu· 

rada aklınıza gelmedik daha neler 
gö tereceğim? 

KUÇUK HABERLER 

• Şirketi Hayriyenin Köprü ve 
Salıpazarı iskelelerindeki bazı oda
ları kiraya verdiği ve bu iskelelere 
reklam levhaları astığı yazılmıştı. 
Kiraya verilen dükkanlar ve reklam 
sahipleri ile olan kontrat müddetle
rinin bir kısmının bitmek üzere ol
duğu haber alınmıştır. Sosyete bu 
dükkanları yeniden kiraya vermiye
cek ve bu dükkanlar yolcu salonu 
yapılacaktır. 

• Frankfurtta toplanacak olan ar
sıulus.~l çöp kongresine iştirak et -
mek uzere Belediye Fen direktörü 
Hüınü ve Temizlik i§leri direktörü 
Nusret bugün Almanyaya hareket 
edeceklerdir. 

• Yiyecek ve içecek maddelerine 
karıştırılacak zararsız boyalarla ma 
karnalar boyalı olarak satılabile -
cektir. Ağır boyalı olan makarnalar
la diğer mad~elerin üzeri'lle göze 
çarpaca_k şekılde etiket yapıştırıla
cak, etıket yapıştırmıyanlar ceza • 
landırılacaklardır. 

• Kadıköy Tramvay aosyetesi ye 
niden (6) tramvay arabası getirt -
mi~tir. Bu arabaların hepsi Kadıkö
yüne çıkarılmıştır. Bugün tecrübe
leri yapılacaktır. 

• Yeni 14 kanun örneği ile 6 ni
zamname ve karamame'llin tasdikli 
suretleri yayım olarak belediyeye 
bildirilmiştir. 

• İlk Tedriut Genel Direktör ve
killiğine Gazi Teııbiye Enstitüsü 
edebiyat öğretmeni Mustafa Niha -
dm atandığı haber verilmektedir. 

• 16 Ağustosta Kültür Direktör
lüğünde bir komisyon toplanacak 
ve ilk okullardan orta okullara ge· 
çecek talebe için bir istatistik ha • 
zırlayacaktır. Bu istatistiklere ta -
lebcnin sınıf geçme dere<:eai de bu
lunacak, bu suretle orta okula ge -
çecek talebelerin bilgi durumu ge· 
nel olarak öğrenilecektir. 

• Üniversite Fen Fakültesinin 
ikmal imtihanları 2 eylülde başla -
yacaktır. 

• Genel Nüfus Sayım Bürosu dün 
toplanmıştır. Sayım cetvellerini 
doldurmak üzere merkezde çalışa • 
cak 20 daktilo ve 20 memur alın • 
maktadır. Büro üyeşinden Sabri ve 
Osman dün nümerotaj işlerini göz· 
den geçirmek üzere Çatalcaya git
mişlerdir. 

• Kızılay Hastabakıcı Hemşireler 
pilffi'ilW!"ırıi'."''IVlttfa~AT'"an?Dıe r 'ah• 
sından orta mektep mezunları ter-
cih edile<:ektir. · 

• Üniversite Tıp Fakültesi birin· 
ci harici seriryatı profesörlerinden 
doktor Burhanettin Toker, tetki -
kat yapmak üzere yakında İtalya, 
Avusturya, Çekoslovakya, Macaris
tan, Romanya ve Yugoılavyaya ıe
yahate çıkacak ve muhtelif klinik
lerinde iki ay kadar tetkikat yapa
caktır. 

• Kızılay Kaza Başkanları dün 
Vilayet Mümessili General Ali Ça
lımlının başkanlığı altında toplan
mış kaza başkanları kazalardaki ça
lışmalar hakkında malumat vermiş· 
ler ve Kızılayın varidatı için yapı
lacak teşebbüsler hakkında görüş -
müşlerdir. 

• Türk - Macar, Türk - Yunan 
tecimel konuşmaları hakkında Te· 
cim odasının fikirleri sorulmuş ve 
ceva.pları bildirilmiştir. 

• Evvelce '1tararlaşan Tuna • İs
tanbul vapur ıeferleri başlamıştır. 
İlk olarak Macaristanın Budapeşte 
vapuru §ehrimize gelmiş ve birçok 
tüccar emtiası aldıktan sonra Tuna 
limanlarına hareket etmi§tir. 

• Türk - Fransız tecim anlasması 
dünden itibaren meriyete gfrmiş-

. 
solda elektrik lambaları ortalığı ma 
vimsi, tatlı bir ışıkla aydınlatıyor • 
}ardı: 

Şimdi endişelerim dağılmııtı da, 
hayret etmeğe başlamıştım. Burası 
ne muazzam dehlizm~ böyle .. İki 
tarafta vitrinleri mükemmelen ay • 
dınlatılmış zarif zarif dükkanlar ... 

Benim aaklıyamadığım hayretim, 
Möewe'nin hoıuna gidiyor gibiy -
di: 

- Nasıl, diyordu. Güzel yer de
ğil mi burası? Sizin Paristeki Rivo
li aokağını hatırlatmıyor mu? 

- Evet, evet, öy.Je .. Uzaktan uza· 
ğal 

Framond gülümsedi: 
- Doğru, dedi, çok uzaktan uza

ğa! 
Acaba bu sözile ne demek istiyor 

du? Yani Parisi bir daha göremiye
ceğimi mi kastediyordu? 

Kendimi tutamadım: 
- Artık yetişir, dedim, bu kome

diyayı bıraksanız da. ne olacaksa 
.olsa... Söyleyiniz, benden ne istiyor
sunuz? 

Fakat 'ile Framond, ne Möewe ce
vap vermediler. 

Biraz sonra Möewe sanki demin 
ben hiç bit"§ey söylememişim gibi: 

- Bakınız, dedi, burası tütün sa
tış mağazası .. Hangi marka sigara is 
terseniz, bulabilirsiniz .. 

Möew~ konuıuyordu ama, hala ıi 
nirini tutamadığını pek iyi anlıyor
dum. Kendisi sağımda. Framond so· 
lumda yürüyorduk. Aralarında gü -
lüşmeler, manalı bakışlar devam edi
yordu. Hülasa, ortalıkta Cfldişe ve
rici bir hava seziyordum. Neydi bu 
komedya? .Beni böyle nereye götürü· 

Eden barı baştan başa geçtikten 
&0nra, karşı dehlize aa2tık. Sağda, 

Ben bili hayretten kendimi ala • 
mamı§tım. li;ıkikaten mükemmel 

. . 

BUDABbNDI;N 
SU, BiR DAMLA SU 1 
Susuzluk tak dedi canımızal 

Bu sıcakta Keı1bela oldu evimi " 
zin içi. Ne yüzümüzü gözümü • 
zü yıkıyabiliyoruz, ne kap çana 
ğı ! Su, bir damla su!. 

Bundan önce de iki defa yaz· 
dım. Yazdıklarımı okudukları 
için değil elbette, fakat aksi te· 
sadüf, her yazrmdan sonra mus 
luklar biraz daha kurudu, sU 
bir saat daha geç akmağa başla· 
dı. "Abuhayat" a değil, TerkoS 
suyuna hasret çekiyoruz. 

Su, bir damla Terkos suyu! .. 
Bir şehrin ışıksız kalması bir 

şehrin susuz kalmasından, gü • 
pegündüz musluklarının kör bi· 
rer göz gibi ışıklı serinliğini 
kaybetmesinden daha iyidir. So 
kakların karanlığına nasıl olsa 
alışmıştık, susuzluğa dayana • 
mıyoruz. Yandık 1 Su, bir dam • 
la su!.. 

Terkos gölü mü kurudu? Bi· 
zim Ercnköy yakasına gelen su 
boruları gündüzleri sıcaktan ını 
tıkanıyor? Gece suyu bırakıp 
gündüz kesen kimdir? Neden· 
dir bütün bunlar? Bunlara kiill 
cevap verecek?., 

Su, gündüzleri akan bir daın• 
la Terkos suyu! ... 

Orhan SELiM 

tir. Pariste anlaşmayı imzala
yan heyetimizden Türkofis müşavi
ri Melih şehrimize gelmiştir. Bu • 
günlerde Ankaraya gidecektir • 

Pariste Türk • Franıız te-cim arı· 
laşmasını imzalayan heyet oradan 
Ati'llaya giderek Türk • Yunan te • 
cim konuşmalarına baılayacaktıt• 
Bu heyete ofis müşaviri Huldi dt 
iştirak edecektir. 

• Gümrükler Genel Direktör ve
kili Mahmut Nedim buradaki ince· 
lemelerini bitirmittir. Bu aktatıl 

Ankaraya gidecektir. incelemeleri" 
nin ıonuçlarını bir raporla Bakan"' 
lığa bildirecektir. 
Duyduğumuza göre Gümrükte y• 

ni bir kimyahane yapılması dilşil • 
nülmektedir. 

• ltal~nın Sofya sefiri Puseppt 
fir bir mili:ldet <§Clırimizde kaldıktııD 
sonra tekrar Sofyaya dönecektir. 

• Mezuniyetle &eyahat etmekte 
olan Türk • Yunan hakem mahke .. 
mesi başkanı Baeg Kopenhagta Ma• 
dam Ata§a Brassofalli ile evlen "' 
miştir. M. Baeg bu ayın 26 sınd• 
şehrimize gelecek ve vazifeıine bat 
laya.caktır. 

• Mezune'll memleketine gidet1 
Bulgaristanın Ankara sefiri Vansd 
dün tekrar şehrimize dönmüştilr· 

• İspanyanın Sofya viskonso!.O" 
su M. Don Louis Fernandes dUtl 
trenle şehrimize gelmiştir. Visk011' 
r.olos yaz tatilini geçirmek me:' 
seyahat etmektedir. Şehrimizde iiÇ 
dört gün kalacak ve yine SofyaY' 
dönecektir. 

• Etibba odası idare heyeti, dil~ 
de, mutat toplantısını oda başka~, 
doktor Niyazi Gözcünün başkanlıı; 
al tında yapmıştır. . ı;-
Aldığımız haberlere göre, Eı:1un1 nü mıntaka.sı hariç olmak üzer~ ~ 

tanbuldaki tahıil 1ubeleri dahilı~di• 
bulunan doktorların tasnifi iti b1Jr 
rilmiştir. Dünkü toplantıda 1'• ·fi 
köy mıntakası doktorlarının tasni t1 
yapılmıştır. Beyoğlu doktorları111 

sınıflara tefriki ancak gelecek ıoP
lantısında bitirilecektir. 

. ·i 
bir tütüncü dükkanınm, gayet ~~
tanzim edilmiş vitrini önünde bOğıf 
nuyordum. Pipolar, çakmaklar, • 61, 
lıklar, kart postallar ve bir ala)' 
gara ve puro kutuları •. 

Möewe kapıyı açtı: ıJİ· 
- Girelim, bakalım ne var? d~ill 
Girince, içeriden bir kadın 

kar§ıladı .. Gençti, güzeldi: Ci ıel) 
- Guten Tag, Herr Major, 0 

Tag ... Emirleriniz? 
Möewe güldü: e1e 
- Bonsuvar kızım, dedi, b~r %1ıe 

ihtiyacımız yok. Sadece senı § 
bir gönneğe geldik. 

Ve kadının bacağını sıktı. t,tıl• 
O da, sanki birşey olmaınıŞ ııol 

hiç oralarda değildi. Dağınık, ,.,.,. 
saçları, iri, yeşil gözleri vardı. ol'ıı1'' 
ğında ipek çoraplar, yükse_k ~it 4e 
lu iskarpinler .. Fakat keskın 
Origan kokusu .• 

Möewe bana döndü: ·rrı eÖ" 
- Size Mimi Fritz'i takd1 bir 

rim, dedi bütün tayfalarıttııtı ' c;e' 
ıırrı . , 

tan çıkarıyor ama, ne yapa 0 t• 
liniz, dükkanın arkası da var. 
ıını da görelim. }. bıl' 
Dilkk!nın arkasına ıirdikj ~,rı ' 

ruı beyaz ve pembe renkler e U 
tık bir yatak odası!. 0ı\ltı, 

Möewe bana bakarak, sol b~cııtı 
manalı bir tarzda kırptı ve 
ma da hafif hafif vurdu. v-atl 

cArkası 

• 

1ı 
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HÜKÜMETiN BiR PROJESi 

Getirilecek Veni Vapurlar
dan Gümrük Alınmıyacak 
l'·~nkara, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) Kabotajın 
~k bayr~ğı~a hasrı dolayısile, yur~~~uzuı: ~e~iş sahillerinin 
ga.ı akale ı~tıyacm: karşılay.~~~k ve urunlerımızı yabancı piya
}ii ara .kendı ~ay~agımızla goturec~k olan tecim filomuzun bü
ltı tnesı ve bu ıhtıya~lan ka~şılayabılmesi imkanlarım temin et
ta.~k ye. b_u ~urc::tie tıcaret fılomuzu. çoğaltmak ve deniz ti-
11 ... etımızın ınkışafma yardım edebılmek için Ekonomi Bakan· 
gı ?.eni bir kanun projesi hazırlamıştır. 

, 1'urkler ve Türk şirketleri tarafından ecnebi memleketlerden 
dil.tın alınarak memleketimize getirilen gemilerin gümrük resmin 
g~n ayı; tu~!ma.sma d~ir olan kanun hükmü 1936 mali yılı ba
lle da bıtecegınden .yenı kanun p:ojesile bu müddet daha beş sc-

Uzatılmak suretıle 1940 senesıne kadar devam edecektir. 

! rakya Genel Enspektörlüğü 
ti Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Trakya birin
l~~n~l enspektörlüğüne İzmir ilbayı General Kazım Diriğin, 
y 

1 
ır ılbaylığma Bursa ilbayı Fazlı Gülecin, Bursa ilbaylığına 

lll \ova .kaymakamı Şefiğin, Yalova kaymakamlığına da Hukuk ti: tebı mezunlarından Zühtünün tayinleri yüksek tasdika ik
an etmi~tir. 

HUSUSi 

lraktan Haliskan Arap 
Atları Satın Alacağız 

lı:agdat, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Tarım Bakan
l}'i~ız Bağdattan Basraya kadar uzayan a}an içinde yetişen en 
t'tlij rap atlarından mübayaada bulunmak için lrak hükumetine 
ı~aat .. etmiştir. Sanıldığına göre, Türkiyedeıı mübayaada bu-

ak uzere buraya bir heyet gelecektir. 

ıı lrak Türkce Kitao istevor 

Devlet Mahal
lesi Sellerden 
Korunacak 

• 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i r i y o r ] 
Ankara, İJ 

Yenisehir ve Devlet mahallesini 
sellerden korumak maksadile Ba
yındırlık Bakanlığı ile Ankara İ
mar dircktörlügü arasında yapılan 
tetkikler bitmiştir. Alınan kararla
ra göre, Ankara imar planında da 
gösterildiği gibi, Dikmen deresi 
yatağı, Dikmen köprüsü yanından 
bir kanal ile Balgat deresine bağla
nacak ve bu suretle Dikmen deresi
ne akıtılacaktır. 
Bayındırlık Bakanlığı, kanal hak

kında yaptırmış oldugu keşfe göre 
kanalın inşasmı yakında eksiltme
ye koyacaktır. 

KUi tur müsteşarı 
Ankaraya döndU 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kültür Bakanlığı 
müsteşarı Rıdvan Nafiz bugün İs -
tanbuldan geldi. 

Tüze bakam Ankarada 
Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Tüze Bakanı Sükrü 
t'\ ~' 1 • ' .. _ , 

2e gelmiştir. -ıİirn:gdat 13 (Hu~i muha1>irimiz füldiryor) - Buradaki müs
tcı.caa~ gençler cem~yet.~, elçili~imiz vasıtasile hükumetimize mü 
l\ultu ederek, yem turkçe kıtaplar gönderilmesini istemiştir At• p· d 
tıi bi r Ba~anlığnm~ cem.iy~~i? ~u isteğini kabul etmiş, eski, y~ 1 na Ve 1 re e 
~ !'Çok kıtaplar ~.ondenld:gını buraya bildirmiştir. işçi 1 er G re vi 
eşte Muzesınde Asya Sergis·ı . . . [~aştarafılincidel 
l>e t s~sı gıbı çok munasebetsiz olduğunu 

ıtı~1~ e 1~ (~ususi muhabirimiz bildiriyor) _ Bugün burada so.r,lemi~ ve demistir ki: 
<le J\ ketımızı de yakından alakadar edecek bir sergi arıl<lı Serg· b Parlamentoda rejim için genoya 
l~ 8.Ya steplerin· b t 1 ':t • 

1 aş vurulmasına karar vermesi üze _ 
~starın . . 1 _ve u s _ep e~. arasında yaşamış olan eski u- rine r ejim işinin bir buhran geçirdiği 
/~ada geçırdıklerı medenıyet orneklerini görebilirsiniz. Sergi muhakkaktır. Buna rağmen bu gibi 
t'llın l'vı/aş~yanların yaptıkları akınlarla beraber, m"deniyetle- ha.reketlcrin faillerini mazur göster _ 
'llılekt c~rıstand~ n~kadar sayılı izler bıraktıklarını açıkça gös- ~ıyec~~ derecede yolsuzdur. Herke 

So( ö edır. Sergıde Avrupanın bu kısmında h ''l'.. bT ın re11m hakkındaki fikri ne olursa 
nemli eserler vardır a a ı ınmeyen olsun Yunanistanda üç bin yıl önce 

" ortadan kaldırılmış olan kendi kendi-
A ne hakkını almağa teşebbüs ve hak-" tı· n d G t D B ı kın ~uvvetliye ait olduğu düsturu tek 

l\r a a aze e avası itti . ~'d:t.'.~~~m.;:· daha ziyade insani 
'ta ına, 13 (Hususi h b" · · b"ld' · ır duşunce ile cümuriyet rejimine 
~· Sılan d b" . mu. a ırımız 1 ırıyor) - Gazetelere kar- ve~ahut krala sövmekten vazgeçme _ 
~ 1 l>ara ıh ava ıttı. Patrıs müdürü iki sene hapis elli bin drah- lerı lazımdır. HükCımeti.· herhangi 
ı,a.Pis b' af.talık Dimstratiki Drasis mecmuası m' u"'du·· .. ·· .. yandan 1 ·~h· ' eş b d h · h f • u uc ay ~ 0 

ursa olsun toplantılan me-
ı-ls, Ü • ın ra ı:ıı, a talrk Alitia mecmuası müdürü iki a ne~ege karar vermiştir. Dinlemiyen 
lt0ın5 ?ın drahmı cezaya çarpıldılar. Y lerı cezalandıracaktır. 
\.. Unıst Rı"sopast' · b Ge. ne. ral Kondilis lç Bakanı Rallı'-

t' •ftlidd . ıs gazetesı eraat etti · f -it L eı u .. Eli" · · sın ıstı a edeceğini de yalanlamıştır. 
(~ ~taicı mumı, ınıkon Melon ve Tipos gazetelerinin müf- P t · '<>~at nı;,}.azıl~rmdan dolayı mahkum edilmeleri icap etti w "ni a rrsin taşlanması 
~l ~urlen saylav olduw d k"b gı ' Atina, l3 (Hususi muhabirimiz -

~Cdi.-: F. Adil gun an ta ı at yapİlamıyacağım de~) -:- Patris gazetesinin taşlanma-
~ sı uzer.~ne Iç. Bakan Rallis hndiseden 

Y 
fiOk ~~tec.~sı~ olduğunu söylemiş ve • t d p bu ~ gıbı !".ufrıtlerin vahşilik eseri ol-

U nan ıs an a afronlar augunu ılave etmiştir. 
. ralçıların gazeteye hücum etmele 

V e 1
• ş ç ,· 1 e r ! nne sebep bu gazetede bir gün evvel 

çıkan ve Prens Andrcnin antallıf!ın -
elan bahseden bir yazıdır. Bu yazıda 

Qı'ı~ilşhak [Baş tarafı 1 incide] gazete, Prens Andrenin kr;ıllık lehi-
t:." ana ka ne makalelerinden bahsediyor onu 
:"il İı Urtıuını ve let eden Kon- isteklerinin yapılmasını temin et- tehzil ediyordu. • 
~ltıt er tıir}'· g:ev hakkında hükCıme- mek. Patris gazetesinin ihtilale tesvik e-
ı~'İlıisoyıedi~t ınzıbat tedbirleri aldı- 5 - Bütün Yunanistanda iki saat dici yazılardan dört gün için k~patıl-

' haııriat en ve son kanun pro- her türlü işin durmasını organize et- dığı maliim?ur. Bugün de bu iş için 
" oı lililtG trktan sonra diyor ki: k muhakemesı vardı. 
ttt;ottn· iş~~t; her ne suretle olur- me6 . - Protesto makamında olarak Yaşasın kral ! 
tızıijllc nuni her tar~fı~.dan yapılacak o.n. ~ş. _ d~kika için demiryolu v,.. bu··_ A · 13 (H a er turlu te h'" - r tına. ususi muhabirimı'z -

'i "'cçın " za uratın tun dıger nakil vasıtalarını durdur- d G );ıt Unan· ege karar vermiştir. k en) --:- . e~e .. yansına doğru, Patris 
, ın'-· ıstan . . ma · aa et s n n onund b" ' il •q ( ışc f d ... z e ı ı en ır kamyon için-
1 tı iç- bugiink.:-ı e erasyonunun 7 - Memleketin başlıca şehirlerin de tayyare efradı Kral şarkısını söy-
'llbuı 11\ ev.., 

1 
. u) umumi grev ka- de mitingler yapmak. liyerek geçmişlerdir. Bundan evvel 

~ l tttigi pc kı günkü celsesinde 8 - Sendika hürriyetlerinin ko- A 'k · · 1' · · ......_ rogr d tti ısım ı artıstı döven ve Peroke 
...._ t .... A ,~iitu· n '1.7 am şu ur: runması ve Kan diye hadısclerine pro . d "l ..... <t x tıyatrosun a da gene karışıklıklara 
b Uıtcrr cııcri il un~~istandaki teşki- testo olarak umumi isçi federa"yon- meydan verenlerin tayyare efradı ol-
lılu... clı;: bir e hukumet nezdinde lan umumi konseyine 24 saatlik bir d ~ h 1 """a'- prot k ugu atır amrsa, Hava Kltmandanı 
~ ··• ıı;, esto teşebbüsünde grev aran aldırmak. ll) ......_ 1" 

9 
K ve siddetli kralcı Reppas'ın maiyetin 

t Iİditi ~andiye . - andiyeye bir heyet gönde- cicki askerlerin siyasi sahada ne ka _ 
~I\ bı.n_ı_n '"c k mutasarrıfı ı"le polı's rılerek oradaki işçi ihtilafını tetkik da fa 1 1 d kl .. 

1 

ı.ıt " k r a ro oyna ı arı anlaşılır. 
c~. •1 llle arışıklığa meydan ve- etme ve işçilerin lehine halletmeğe ~ 3 ....... ınurlann azillerini iste- çalışmak. Grev hafif gecti 
Çı ,,.

1 
~and· Bu ruznameden yarın (bu<>ün) Atina, 13 (Hususi muhabirimiz 

" 1 cı ıyed ··1 yal b · · t. b' ld' · :\ ......_ erine t e ? en ve yaralanan nız e ıncı ve albncı maddelerin ~ ırıyor) - "Saat 2,45., Grev :i-
1.(ilndi azmınat istemek. tatbik ~dilmesi muhtemeldır. k.ı.m .. k.~ldı_._ Ya!nrz Serezde bazı gü-

Ye ve Pire İl~ilerinin Fikret AD i L ;~~:ulu gosterıler oldufu anlaşılı-

ASKERL•K 

italyan - Habeş Savaşında 
Hava Kuvvetlerinin Rolü 
Yağmur mevsımının sonuna yak

laştıkça İtalyanların doğu Afrikasına 
asker gönderme işini sıklaştırmalan 
ve giden askerlerin 200.000 ne yak· 
laştırılması artık 1~alyanların burada 
mutlak surette bir ıharbi göze aldır
dıklarına işarettir. İlk asker sevkinin 
gösterişli bir surette yapılması, gi
den her geminin, her kıfanın mevcu
du ve silahları ile birlikte ilanı, çok 
gizlilik istiyen harp tekniği bakımın
dan bir hata olduğu için başlangıçta 
bunu herkes haklı olarak bir göste
riş ve manevi bir tazyik yoluyla is
tediğini yaptırmak suretinde izah e
debiliyordu. Bu izah şekli bugün da
hi varid olmakla beraber Habeşlile
rin yalnız manevi tazyikle boyun 
eğmiyecekleri (belki de bunda İtal
yanların iddiası gibi harici teşvikin 
de tesiri vardır.) kendi memleketle
rini kat'i surette müdafaaya karar 
verdikleri anlaşıldıktan sonra ikinci 
bir safhanın başladığını ve bizim ev
veJce bu sütunlarda tahmin ettiğimiz 
gibi muharip kuvvet mevcudunun en 
az 200.000 ne çıkarılması için yeni
den sevkiyatın başladıgını görüyo
ruz. 

Herhangi kat'i bir zaruret İtalya ve 
ya Habeşistanı harp yapmaktan alıko 
yamazsa önümüzdeki eylCıl ayında 
savaşın başlamasına intizar edebili-
riz. ' 

Harp başlar başlamaz İtalyanlann 
hava kuvvetleriyle mühim işler gör
meğe yeltenecekl~ini buraya yığmı
ya c;alıştıkları tayyarelerden anlıyo
ruz. Tayyareler bu. cephede ne dere
ceye kadar iş görebileceklerdir? Bu 
mesele herkesi fazlaca işgal ediyor. 
Bir kısım uzmanlar kısaca kestirip 
atıyorlar: Habeş topraklarında düş
man uçaklarının hedef tutabilecekle
ri inşaat, toplu şehirler yoktur, arazi 
ormanlıktır. Adis Abebada tayyare
nin görebileceği yegane bina impara
torun sarayıdır, o da derhal tahliye 
edileceği için harap olması hiçbir za
rar vermez ... ilah. Bu iddia yanlıştır 
denemez.Filhakika tayyare harbile be 
raber bir de "tayyareden vurulma ka 
biliyeti, yahut müteessir olma dere
cesi,, diye bir şey çıktı ki bu her yer 
için bir değildir ve bilhassa sanayi 
ve nüfus kesafetinin deıecesiyle mü· 
tenasiben artar.Bu bakımdan Belçika 
veya Almanya ile Habeşistan veya 
Fası mukayese etmenin imkanı yok
tur. Ancak bu tayyarenin yapacağı 
maddi zararlar bakımından böyledir. 
Yoksa manevi zararlar mutlaka mad· 

------u -<ı.ı aı ın uı '\l .ı. 1ı.\rC..:>İJ1,,. anU\eona3i p 

olmayıp, her şeyden evvel harbi va
pan ulusun intizam, muhakeme, '.va
tansı:verlik gibi hassalarmın inkişaf 
derecesine ve bilhassa halkın ve or
dunun hava silahlarına karşı nasıl 
hareket edileceğini, nasıl korunula
bileceğini bilmesine bağlıdır. 

Disiplini bozulmuş ordulann en 
ehemmiyetsiz zayiat karşısında ve 
esaslı hiçbir tehdide uğramadan sırf 

hava. t~arnı_zlariyle nasıl yıprandığı
m, bırlıkle:ın nasıl intizamını kay-

bettiklerini, vazife ve hedeflerini na
sıl şaşırdıklarını tecrübelerimizle bi
liriz. O derecede ki, bu ordular k<ıra 
muharebeleriyle hava taarruzların
d~n ge~en za}'.iatlarının birkaç misli
nı dahı vermış olsalardı maneviyat
ça bu derece sarsılmazlardı. Bu hali 
Fransızların Fas muharebelerinde de ' 
aynen görüyoruz. Kara ordusuna 
karşı kendisinden ümit edilmiyeceK 
derecede mukavemet gösteren Ah
dülkerimin başıbozuk ordusu, ancak 
vasi mikyasta hava kuv.vetlerinin işe 
girişmesinden sonradır ki sarsılmış
tır. O halde İtalyan - Habeş sava
sında da hava kuvvetlerinin rolleri
ni bu bakımdan araştırmalıdır. 

Savaş başlar başlamaz İtalyan ha
va kuvvetleri gerilere ve bilha,ssa 
Habeşistanın yegane demiryoluna 
karşı bir iki saldırım yaptıktan son
ra bu geriye saldırmalar duracaktır. 
Fakat ilerliyen İtalyan ordusuna 
karşı şüphesiz gerek Somali, g~rekse 
Eritre cephesinde mühim Habeş yı
ğıntıları olacaktır. İşte İtalyan hava 
kuvvetlerini Üzerlerine çekecek be· 
defler bunlardır. Bu gibi çetin arazi
de kara ordusunun harekatını yakın
dan takip edecek olan bu tayyarele
rin aşağı doğru atmıyacakları şey 
yoktur: Tahrip bombası, zehirli ga7 
bombası, rnakinelitüfek hatta top . 
Aşağıdaki kütle iyi yetişmiş. kendini 
korumasını bilir, maskeli ordu birlik
leri olsa, bu havadan taarruzun bü
yük bir tesiri olmıyabilir. Tayyare 
gürültüsüne, bomba patlayışına alış
mış olan bu insanlar tayyarelerin 
kendilerine ne dereceye kadar zarar 
verebileceğini bilirler. Fakat başıbo
zuk bir kütle için bu taarruz feUlktt 
engi.:: olabilir. Biz Habeslilerin inti
zam. cengaverlik gibi hassalannı ya~ 
kından bilmiyoruz. Fakat kıyas ile 
bunun pek de yukarda birşcy olmadı 
ğını tahmin ediyoruz. Hele en küçük 
rütbeli subayın bile kendisini düş
man kurşunlarına hedef etmemek 
içiıı emrindeki erlerden farksız elbi
se girmesi en basit bir kaide iken, 
hala Büyük Fredrik asrındaki muha· 
rebelcrde olduğu gibi başkumanda
nın ordusunun ilk safında bulunmal: 
zaruretini düşünerek imparatorun 
parlak el1Jıselerini başka birisine 
giydirmek g.ırabetini gösterecek ka
dar modern sevk ve idareden gafü:
ti g ö s t c r e n h a b e r 1 e r 
d o ğ r u ise bu takdirde Habeş
lilerin vaziyetini çok kritik bir şekle 
sokmuş demektir. H ulasa olarak ~u 
neticeye varabiliriz: Habeşliler silah 
ve ordu kurumu bakımından olan 
geriliklerini arazinin düşmanlarına 
çıkaracağı güçlükle telafi edebilir
!er~ şu şartla ki orduları hiç değilse 
ıntızam ve en basit bilgi bakımından 
bugünkü sevk ve idarenin istediği 
~ekle yakın bulunmalıdır. Aksi halde 
hava kuvvetleri taarruz edecek bü
yük hedefler görmedikleri halde da
hi taarruzlariyle kat'i neticeler elde 
edebilirler. 

M. ŞEVKi 

Hava Tehlikesini Bilenler 
Kurumuna Üye Olanlar 

. ~n~ara, 12. A.A.- Hava tehlike
sını bılenler : 

M. Ali İstanbul Aksaray 20 bir 
d;fa. Celalettin Tınas Aksaray 20 
bı: ~efa, Cemal Aksaray 20, bir defa, 
Hırısto Dragonos Beyoğlu 50 bir 
defa, Salomon Pardo Rokes Mar
p~uççular No. 44-20, Hayim Pinkos 
Kazlı Çeşme No lO 20 y . - . aşua 

M~nd1a Eyyup Bostan iskelesi, 25, 
Elıa ı;tanbul 25, Mustafa Sadi Ey
yup mensucat fabrikası sahipleri 
25, Ahmed Sadi İstanbul 25, S. v~ 
V. Parrakas şr. Maıpuççular 50 bir 
d~fa, mensucat fabrikesı Eyüp ı oo 
b:r .d~falık, Cevnd Hava G. Şr. u. 
katı~ı 20, Fethi Fişek G. ş. 20, 1. 
Ben1amen hava G. Ş. 20, Rıfkı Kır
kıncı Hav~ G. Ş. 24, Ali Kılıç İş 
Bankası şışe ve cam fabrikas .d .. . ı ı are 
mec. uyesı ~6, Muammer Eriş şişe 
ve cam fabrıkasında i. mec. üyesi 32, 
Hasan Cevad şişe ve cam fabrika
sında 32,40, Cevad Abbas şişe ve 
cam fabri~asında 32,40, Mehmed 
Sammer ş_~şe ve cam fabrikasında 
32•40• Eyup Sabri şişe ve cam fabri
kasında 32,40, Falih Rıfkı şişe ve 
cam ~ab.rikasında 32,40, Mustafa 
Mecdı ş~şe ve cam fabrikasında 32,40 
Enver şışe ve cam fabrikası 32.40, 
Adnan Berkay cam fabrikası işyar
larından9_6, Dr. Hüsam Yakal şişe ve 
cam.fabrıkası 72, Canik şişe ve cam 
fabr~kası 72, Baki Kaçak şişe ve cam 
fabrıkası 72, Etem şişe ve cam fabri
kası 72• Baha şişe ve cam fabrikası 
21 •60• Müeyyet şişe ve cam fabrika
sı 2~ .80, Said Uralman şişe ve cam 
fabnkası _43.20, Salih Arga şişe ve 
cam fabrıkası 31.20, Necati şişe ve 
cam fabr~kası 21.60, Fethi şişe ve 
cam. fabrıkası 24, Kiiı;m şişe ve cam 
f?brıkası 24, Talat şişe ve cam fab
r!kası 36, Balya Karaaydın madenle
rı şr. 350, Ahmet Yörük oğlu teci
men balya 20, Aydınhoğlu Kadir do
kumacı Merzifon 20, Ahmed Tut
gun zahireci 20, Azizoğlu Durak za
hireci 20, Numan oğlu Hasan Köse
le tecimeni 20, Mehmcd Fehmi Ho-

caoğlu tecimen Samsun 20, bir defa 
yardımı 125, Mustafa Şükrü kardeş
ler Delikara tecimen 25, bir defa 
yardımı 200 lira, Karacaoğlu Hakkı 
Şeriki Yusuf tecimen !O lira bir de
falık 100 lira, Ali Sarım Kibar 20 
bir defalık l 00 lira, Hacı Ömer oğl~ 
~ardeşler tecimen 30, bir defalık 100 
Iıra, Ahmed Bafra Garajı sahibi 20 
bir defalık yardımı 20, Duhani Sa~ 
lim ~.ecimen 2~. bir defalık yardımı 
40,Suleyman Bıkmen 1 inci noter 24. 

Ankara, 13 (A.A.) - Hava tehli
kesi~i bilen üyeler listesi: Atıf Şe -
kercı Samsundan 20, Hüseyin Emin
o~lu 20, Süleym~n Kırtanbağlu 20, 
Suleyman Hacıoglu 20, Bahur Gavri
yel 20, Tannverdi Seyfullah 25 ve 
yardım 25, Yıldız 54 üncü kısım ami 
ri 300, Sadi 54 üncü kısım mühendi· 
si 250. Rıza Turhan 20, Kenan 20 Ali 
Naci 20, Hayrettin 20, Mehmet Fuat 
20 Vehap lbo 20, Salttürk 50, Cevat 
30, Merme nahiye Akveren köyü na
mına (Diyarıbekir) 23, Saricek köyü 
adına 37, Fudullu köyü adına 32, 55 
Hacidel köyü adına 27 ,90, Titicek kB 
y'ii adına 27 ,90, Tirikan Mermeri kö
yü adına 21,40, merkez Karaağaç kö
yü adına 20, Ruzan köyü adına 20 
~er~e~. Kazıktepe köyü adına 20, S~ 
dı koyu adına 30. Arap yenice kö .. 
a?ına ~o~. Şarabi köyü adına 30, F~ 
rıka koyu adına 30, Tialu köyü adı
na 47, Daran köyü adına 24 0 
D ~ 24 B , mer 

eger ' ehremkidiriş köyü adına 
40• Ku~tacı köyü adına 34, Nahiye 
":~r~ezı 25. Tczekliden 23, Mollemus 
koy~ adına 20. Merkez Fabrika 20, 
Derıkan köyü adına 21, Kadıköyü a
dın~ :.o. Derikan köyü adına 21, Ka
d~~oyu adına 30, Bismil Sofiyan kö
yu adına 20, Abdurrahman 27, Süley
manoğlu Bekir 25, Ahmet 22, Adem 
22, M. Ubeyd 25, Osman Ali 21, Ali 
Osman aBlıkesir 30, Halil Molla 30, 
Imam oğlu Aziz 30, Daganlarlı Ha
lil 35. 

BUGÜN SiZiNLE ! 
Biliyor musunuz, çoktandır ıizinle 

§Öyle baş başa görüşemedik. Neden 
bilmiyorum? Bir türlü iki ucunu bir 
araya getirip de şöyle bir iki saatçi
ğimi size vermeyi ayar edcmiyo· 
rum - Allah eksik etmesin - iş ba· 
şımızdan aşmış. Lakin iş deyince pa
ra getirir şey sanmayın! Sakız çiğ
ner ,g:ibi bir §ey. Ne gıdası var, ıne ta
dı. Sade çene yoruyoruz. 

- Buyurun bakalım Kumkapıda 
Bostan sokagmda oturan Bay Mah
mut Sipahi. iyisiniz in~lah. 

- T cşekkür ederim. Eh, §Öyle:. 
böyle.. 

- Ne var ne yok? •• 1ıler nasıl gİ• 
diyor? 

- Ne olsun efendim! Esnaf ban· 
ka11na biı· hamal kefaleti için evvel· 
ce 75 lira yatınnıştını. Banka top 
attı diye bizim paralar da ffi tti. 

- Çok şükür! Geçmiş olsun •• 
- Alay mı ediyorsun bayım? 
- Hayır, ne münasehct! Dinle 

sana bir küçük masal anlatayım. 
Hem, masal dinlemeye alışırsan ra
hat «:dersin: Bir gün Nasrettin H~ 
~ Tımu~lcnge bahçesinin ycmişlı::· 
nnden bır ıepet ayva götürmek is.
temiş. Lakin kanu daha m. khulc 
geçer diyerek hocaya incir göturme
sini tavsiye etmiş, ıhoca da oyle yap
mış ve bir sepet inciri Timura aun
muş. Timur da incirleri birer biter 
hocanın kafasına atmııı . Her incir ka
fasına gelişte hoca "Cok §ukür ya
rabbi!,, diye hamdedermiş. Timur 
&otmuş: 

"- Bire hoca! Kafana incir atıyo
rum. Hamdediyors~n? Bu nice iştir? 

Hoca cevap etnu~: 
"- Devletlim. Ya aklıma uyu~ 

da ayva getirseydim; şimdi halim 
nice olurdu?,, 

Anladın mı azizim. Ya 75 lira ye
rine 7500 lira yatınnış olsaydın, ha .. 
lin nice olur, çayır çayır yanardın 
alimallah .. Haydi güle güle! Bir daha 
kimseye kefil olma! E mi?. 

• - Siz buyurun bakalım.. K:üçük 
mektepli ..• Adınız ne? 
-S ..... 
- Güzel. Ne istiyorsunuz baka 

lun ..• 
- Şey efendim! Ay 1 Efendim de

miyecektim clendim. 
- Neyse! Şa§ırma kızcağızım.. 

Sôylc bakalım! 
- Y azılannızı okurken sizin ne 

§ekil bir adam -0\duijunuzu öğrm
mek isterdim. Şimdi gördüm. Mu• 
han-irler yazı yazdıktan g~eleı-e 
reı.imlerini !koysalar ne olur? •• 

- Aman, onu istemeyin! Sonra 
sizin de, bizim de halimiz harap olur. 

-?! ... 
- ••• Zira ı&iz bizi bir şey sanırsı· 

nız. Resimlerimizi görclükten sonra 
hakiki büyüklüğümüzü, daha doğru· 
su küçüklüğümüzü öğrenir, her ya· 
zımrzı okuyuşta "Haydi! mendebur 
sen de! Bu lif ı&ana yakışır mı? •• ,, 
dersiniz. Onun için siz beI'i de tanı
mamış, görmemiş olun, olmaz mı?. 
Haydi kızımt Selametle. 

• Telefon? - Çırrm! Çırrrn! .. Çır• 
rTn. 

- Allo! .• Allo ... 
- Kimsiniz? •• 
- Felek. • 
? - •. Siz geçenlerde "Ben Asya .. 

lıynn. Diye yazmıştınız. Ben de As. 
yalıyım. Sizinle tanıtmak istiyorum. 
Bu nasıl kabil olacak?. 

- Likin sizin diliniz As.Y<\lıya 
çalmıyor-. 

- Sizinki de çalmıyor •• 
- O da var ya!. Siz kimsiniz?. 
- Bir Asyalı .. Hüviyetimi söyl~ 

miye ne lüzwn var. Nasıl tanışabili· 
riz? 
. :-? Kim olduğunuzu söylemez mi· 
sınız •• 

- Söyliyemem. 
- ~yleys~ görüşemiyeoeğiz, ba• 

yanagnn. Musaadenizle!. 

• • Buyunın efendim. Affedersi-
nız tanıyamadım. 

- Ben sizin okuyucularınızda· 
nnn .. 

h 
- !Jenim okuyucum olmak pek de 
oş ~ır şey olmasa gerektir. Bı.ın 

kendı yazımı okumaz mıyım. Şöyle 
buyunınuz !... Pencereyi kapıyayım 
mı ? ... Orada cereyan var. 

- Zararı yok! Biz alışığız. 
- Vallahi genç iken ben de sizin 

gibiydim ama ~imdi cereyanda kal· 
mak hiç işime gelmiyor. Arzunuz? 

- Efendim, ben saat dokuzda 
kapanan bir dükkanda kasadarım. 
Her alc!am dokuzdan sonra Y edikule 
tramvayı ile evime dönmeye met:bu
rum. Şirket, o saatten sonra 0 ıcmte 
tek araba veriyor. Hep ona doluyo
~Z· hJ.ooarça .gibi gidiyoruz. Rica ede
nm. Şun•J hır yazsanız • 

- Yazalım ama azizim! Bilmem 
faydası olur mu? 

- Tabii olur ••• 
. - Vall:Uı ben pek sizin kanaati

nızde d • r E egı ım. ğer her yazdığımız 
yapılsaydı .•• 

- O zaman ıize de yazacak §ey 
kalmazdı ••• 

- O da doğru!. Peki yazahn .... 
Başka emriniz?. 

- Estağfurullah ..• 
- Güle 2üle bayım ..• 

B. FELEK 
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No. 109 Aziz Hüdayi AKDEMIR 

Harp Zamanında Yunan Ulusunu Ateşlere Ve 
Felaketlere Sürük/iyen Venizelos ... 

Onlar "Paleolog,, ( 1) orduıu, bil
mem ne fırkası diye bütün münev• 
verlerini harbin en ıedit meıekkat-
~ ılc çöllere attılar. Hani bizim 
.lıtanbul hrkaaı, Fatih alayı, Yavuıı: 
taburu? Hani en mütevazı ve mütkül 
:itini bile yükıek mütefekkirlerinin 
muhabbetle, iftiharla yaptı&ı müte
fekkir bir lıtanbul fırkaaı? 

Şimdi top ıeıleri, bomba infilak
ları arasında yüzleri yanık, göğuıle
ri birer me§C kadar sağlam, süngü 
ile saldıran Anadoluya kartı binlerce 
genç latanbullu Tokatliyanda, bü
yilk caddede, nlonlar köteainde ko· 
nuıuyor ve eğleniyor .. Elle tutula
cak kadar karanlık ve beyaban ova
larda, sarp dağlarda ıeceleri düıman 
ibukını bekliyen Anadolu karı11ında 
lıtanbulun nurlu ıokaklannda ka
dınlarla dolatan nckadar zinde ve 
genç insanlar var ..• 

Hani ıiz miydiniz, bir gün Sultan 
'Ahmedin ebedi minarelerinden sar
kan siyah bayraklar altında allahı 
phit tutarak benimle yemin ettiniz? 
Değil bir fırka olacak kadar bet bin, 
on bin kiti, belki yüz bin kişi birden 
umedani bir gök gürUltüıü gibi bay 
rağınm yere getirmiyeceğinize, aziz 
Türkiyeyi topraklara A:eçmiı bir ta• 
rih harıbeıi gibi gömdürmiyccc&ini
ıe ağhyarak yemin ettiniz! .. 

Şimdi neredesiniz? İçinizden hani 
on bin ldtilik bir İstanbul fırkası? 
Her neferi milli rüyanın hakikatini 
aezmit ve o rüyaya aıık olmu§, her
biri ıikayctıiz: ve kavi bir nefer gibi 
bu topraklar üstünde icap edene 
toprak yiyerek aziz Türkiyeyi omuz
larında tagımak için neden bizimle 
beraber de~il t 

Bir gaye ve fikir ordusu İstanbul 
sıkarmıyacak mı? 

Beraber ağladık, beraber minareler 
altında yemin ettik! Biz aziz Türki
yeyi tifa ve halas tepesine iıal etti
iimlz zaman, ıiz yoldaki tehit ke
mllinden lıdSprnteıt' •• c~er okDalc. 

a.vcyıhut dirilip ,ayakta güzel alnını 

Lausanne barı§ı esnasında V enizelos Lausanne sokaklarında 

güne§e kaldıran aziz Türkiyenin 
ayağının altında zafer ve halis vec
dile bihuı olanlar arasında bulunmak 
istemiyor muıunuz? 

Ben, hatve hatve aziz Türkiyeyi 
omuzlarında taııyanlara, etlerile, ke
miklerile onun gifa ve halası yolunu 
bina edenlere baktıkça, onların aşkı
nın, zulmet ve megekkat içinde bile 
ne derin ve ategli olduğunu görüyo
rum; ve size, sun'i ziyalar altında 
fani ve yavan zevkler yaııyanlara 
acıyorum. Fakat ıizi çok istiyorum ... 
Bu atkı, bu yüksek tehadeti, bu 
iıimıiz vecdin atetini duyduğunuzu 
istiyorum. Sultan Ahmedde ve Fa· 
tihte beraber yemin ettik. Hi11ediyo
rum, ki bu güzel ve ebedi agkı size 
anlatmazsam. ben de o günkü yemi· 
nime aadrk kalmamış olacağım. Kal
bimin gözleri İıtanbulda, Fatihten 
gelecek arkadaı fırkanın ayak ses
lerini dinliyorum . ., 

Yunanlıların da kendi aralarında 
ve daha ziyade, Türkiye rumları ara
Mftcla bir ümit ve cesaret UY.andır
mak için. ''lfarbl \l~~·» ~ n-

zanacak?,. oyuncağına benzer bir 
propaganda haritav yapmıı oldukla· 
rını gördük.Bir örneğini dün buraya 
koyduğumuz haritaya dikkatle bakı· 
lacak olursa sağ tarafta V enizelosun 
kocaman batı ve aol tarafta ayakta 
duran kasketli bir yunan askeri gö
rü!Ur. Siyasanın böyle tuhaf cilveleri 
var: Dün yurdumuzun topraklarına 
ve ulusumuzun hayatına göz dikmit 
olanlar bugUn en candan dostumuz 
olmuı, o zaman yabancı siyasalara 
hizmet için kendi ulusunl1 ateılere 
ve feliketlere atmış ve buna rağmen 
Yunanistanın bir tek batı ve bir tek 
kurtarıcısı gibi tanınmıı olan bir baı 
bugUn kendi yurdunun en alçak bir 
haini olarak ölilme mahkum edilmiı 
ve her hain gibi, korkak, yurdundan 
kaçmııtır. (Arkası var) 

(1) Palcoloı Bizanı imparatorlarmı ye
tiıtirmiş bir aile adıdır. Türkler İıtanbu· 
lu bu aile elinden almııtır. Yunanlılar 

Anadolu aavaşmda İıtanbula ıirmek üze
re yeni bir ordu lı:urmıııtlar va admı "Pa· 
......................... uw . ... 

istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinları 

Kırklarelinde 400 ton ği Satınalma Komisyo- olarak görülebilir. Beher 
tonunun fiatı 31 lira ve 
mecmu tutarı 24800 lira 
olub teminatı muvakkatesi 
1860 liradır. Eksiltme 28 
Ağustos 935 çarşamba gü
nü saat 15 de Ankara LV. 
A. ST. AL. Komisyonunda 
yapılacakdır. İsteklilerin 
münakasanın yapılacağı 

S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Günde kaç defa 
Emzirmeli? 

Yeni doğmuı b!; çocuğun mideıi 
pek huaaı olur. l:Jeslenmek tarzın· 
da küçük bir yanlıtlık çocuğun bil· 
tün ömründe saflığını bozabilir. 
Çocuğun beslenmeıinde intizam ço 

cuk büyütmenin en birinci ıartıdır. 
Onun emeceği ıüt lUzumundan az ol
mıyacağı gibi, fazlı da olmamalıdır. 
Çocuk kendi haline bırakılırsa, inınn 
oğlu daha yeni doğduğundan batlı· 
yarak, aç gözlU olduğundan fazln 
emmeğe ah,ır. Onun için çocuğa 
günde kaç defa meme verileceği, her 
defa nekıdar müddet emeceği kat'i 
olarak teıbit edilmek lizımdır. 
Çocuğun doğduğu ilk elin merrıc 

verilmez. Yirmi dört saat, kaynamıı 
şekerli bir ıudan arada ıırada birer 
kahve katığı içirilir. İkinci ve üçün
cü gün, günde üç defa, dört dda 
meme verilir. O günlerde çocuk hem 
biraz ıüt emer, hem de emmeğe alı· 
gır. Bu iki gün içinde meme ile 
beraber gene tı:kerli ıudan da verilir. 
Çocuk memeden ıildü kendi kendine 
~ekemezse mahsus şişe ile annesi ona 
yardım eder. 

Kavga ve sevgi 
Bursalı mavi imzasile; 
Onlara hemen her gün Kadı

köy vapurunda rastlıyordum. 
Karr koca mı, nişanlı mı, yoksa 
sadece nişanlımıdırlar? Bilmiyo 
rum. Fakat daima ayni yerde O• 

turduk/arı, hemen her gün biri. 
birlerine dargın ve çok defa kav 
galı oldukları için nazarı dik • 
katimi celbetti. Kadın çok gü • 
zel denemezse de çok cazibeli, 
son derece haris görünüyor. Er 
kek ondan daha yaşlı değil ve 
çok zeki bir iş adamına benzi • 
yor. Bulunduğumuz kamarada 
benden başka iki üç kişinin bu· 
lunması onları evvela ihtiyat• 
mecbur ediyor, alçak sesle ko -
nuşuyorlar, daha doğrusu çeki· 
şiyorlar. Fakat bu çekişme va -

"r~!f.. 
'5~J §"' . "' 

Dördüncü gün annenin ılidil mun· 
tazam gtlmeğe başbyacağından o 
·ıakit günde kaç defa emzirileceği 
tcsbit edilir. İlk üç ay içinde yirmi 
dört ıaat içinde sekiz kere meme ve
rilir. İlk haftalar içinde çocuk ken
dine yetl!ecek kadar ıilt çekemedi· pur iskeleye gelinciye kadar de 
ğinden günde dokuza kadar çıkılır. vam ederse artık ihtiyatı filan 

Meme saatlerine gelince, her em- unutup yüksek sesle kavgaya 
ziı'nenln aruında iki buçuk ıaat çıkıyordu. Belki bir buçuk sene 
arılık bulunmak ve geceleyin çocu-
f 11n arahkau; olarak altı ıaat kadar onları sabah vapurunda gördüm 
uyumuını temin etmek 117.ımdır. Bu Anlaşılan kız da bir yerde çalı§ 
kurala uyularak fÖylece tanzim et· maktadır. 
mek mUmlcilndilr: Saat 5: 1 buçuk; 
ıo ; 12 buçul:; ıs; 17 buçuk: 22: Kavgalarr dörtte üç kıskanç 
22 buçuk. İlk haftalar i~inde lbım lığa, arada bir de para meselele 
olan dokuzuncu emzirme gece yarı- rine aittir. Kıskanan erkek ol -
ımdan :onra bire doğru olur. duğu için kadın mütemadiyen 

İkinci üç ay içinde Uç~r ıaaat na- miıztarip, mütemadiyen ~ikayet 
Irkla yedi kere emzirilir ve A:ene ge- "( 
cclcyin altı saatlik bir aralık bırakı· çidir. Bir defa hıçkırarak ağla· 
lır: Sabahın altısından geceyarısına, dığını gördüm. Artık bu hayat • 
yahut ıabahın betindcn Y.ece ıaat 23 tan bıktığını, kendisini bırakma 
e kadar. smı erkeğin ayak/arma kapana 

Üçilncil Uı; ay içerainde gene üçer rak yalvaracaktı. Kaç kere işit 
saat aralıkla yirmi dört saatte altı tim: ''1 hsan, Allah rizası için 
dda emzirilir ve çocuk deliksiz ola- ayrılalım. Beni mahvediyor • 
ra'r dokuz aut uy\Jyabi!"r. sun, ben bu hayata dayanamıya 

~ ~mm ~~Mır ~ --mt~rdM:-··1m11 ı~d~ 
~esine g8re on . dakikadan y~rm! da- olmazsa kendimi öldüreceğim.,, 
kıkaya kadar aUrer. Fakat yırmı da· • • 
kikadan ziyadt: ıilrmcmesı lazımdır. Hıç benım kadar onların ha· 
İki memeden gelen süt arasında fark /ine dikat etmemiş olmakla be· 
bul~nmazaa her emzikte b~r .~e.me raber vapur yolcularından ayni 
venlerek her defasında değııtırıhr. kamaraya tesadüf edenler bir 

Lokman Hekim iki defa da onları tammış, kav • 
galarma şahit olmuştur. Fakat 
ben artık onların bir dostu, sır

Ademi iktidar 
. ve 

Bel gevşekll§lne 

HORMOBiN 
Tafıillt ı Galata poata kutuıu 

daşları gibi idim. Ben nasıl on • 
/arı gayet iyi tanıyorsam onla
rın beni tanıdıklarını, benden 

1 hiç bir dertlerini gizlemedikle
rini sanıyordum. Hatta kızın 
sevgilisi • veya kocası • ile kav 
ga ederken bazan sıkışınca ba-

nryor, erkek kih, tekme, Jcab 
yumrukla vuruyordu. Bir I~ 
gırtlağına sarıldığını, boğmıf 
uğraştığım görünce dayanam•.; 
dım: herife saldırdım. Bu sel" 
ikimiz arasında şiddetli bir bO' 
ğuşma başladı. Kız kurtu/rrıı* 
ayağa kalkmı§tı müthiş bir Yo'° 
rukla herifi yere yuvarladıktdp 
sonra kıza: "haydi kaçcnız!,,d; 
dim. Fakat hayret değil mi? ~.ı1 
kaçmadı, yere atıldı. Herifin r 
zünü gözünü mendili ile siJer

1
; 

ken bana öyle acı ve ne/ret 
"size ne oluyor, siz ne karışıY!, 
sunuz?,, diye bağır maz mı? P 

rifin yüzünde ulak bir sıyrık g6 
rünce daha şiddetle ağ/amıY1 
başlamaz mı? 

Ne olduğumu şaşırdım; Jca(' 
tım. Hadiseyi arkadaşlara •); 
/attım. Kimse izah edemedi. ·p 
tık vapurda gördükçe kendi/eti 
den kaçtığım bu iki garip mıb' 
luku siz anlıya bilir misiniz? 

Bunların evli olup olmadık' 
larını anlamak kabil değil. F•' 
kat seviştiklerini, deli gibi se, 
viştiklerini kestirmek mümkW 
dür. Yalnız kıskançltkla ve~· 
ima karşısındakinin sevgisiıJ'. 
az bularak çekişmekle sürüp ~ 
den ihtiraslı sevgiler böyle O 

lur. Biribirlerini öldürecek~e~ 
sanırsınız; biraz sonra biribif~, 
ri uğuruna can verecek kad" 
sevişirler. Erkek onu kıska~ 
tan; kadın onun tarafından 1' et 
kanılmaktan ve bu yüzden 11 
türlü azaplara katlanmakt~1 
memnundur. Bu zevkine bat":' 
birisinin kanş.ması, hele se~ 
ği adamın kendi yüzünden bU 
cuma uğraması kadında tah•" 
mül bırakmamıştır. Bursalı'~ 
karıtması şüphe yok ki, çok fıı 
dalı olmuş ve belki bir iki sa' 
sürecek olan bu kavga hetıl 

~-· . • 
Son plfmanhk 

Pendikten ~ema imzasile•., 
Yazılarınızı okuyorum. D•', 

ma anlaşarak evlenmekten ~ 
sediyorsunuz. Beni ailem -,JJ 
ay evvel ancak bir iki defa ı:, 
düğüm bir gence verdi. Ne,,,.., 
sevmi§, ne de kendisile anlıl 

yulaf ve altı yüz ton arpa- nunda yapılacakdır. Lin
nın kapalı zarfla ihalesi 16 yit kömürünün beher tonu· 
Ağustos 935 cuma günü ya- nun fiatı 11 lira ve mecmu 
pılacakdır. Eksiltmeye gir- tutarı 24552 lira olup temi
mek isteyenler ihale günü natı muvakkatesi 1841 lira 
yulaf teklif mektublannı 40 kuruştur. İsteklilerin 
saat 1 O da ve arpa teklif münakasanın yapılacağı 
mektublarını saat 1 S de muayyen saattan en aşağı 
Komisyon Reisine verip bir saat evvel teminatı mu
makbuz almalı ve birer saat vakkata makbuzu ile birlik
sonra da Komisyonda bu- de teklif mektublarını An
lunmahdır. Beher kiloyu- kara LV. A. ST. AL. Ko
Jaf fiatı 3 kuruş 80 santim misyonuna vermeleri. 

muayyen saattan en aşağı 
bir saat evveline kadar te- •i!!ll!l!!!!!iiiii!!!l!!!ii!!!i!!!!!l!!!! 
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na öyle bir bakışı vardı ki, "hak 
lı değil miyim, siz ne dersiniz?,, 
diye sorduğunu sanırdım. Bu 

mı~tım. Fakat altı aydanbtd,/, 
anlaşamadık. Bu gidişle •Y ı1'. 
mıya mecbur olacağımızı saıı,-.ı 
rum. Fakat yirmi iki r.ışı f. 
dul kalmak ta iyi değil. Ö hl ıJ 
ben ömrümün sonuna kad•1 , 
/aşamadığım bir adamla 1'1 
mıya mahk(Jm mu olacalıf/J r' ve arpa fiatı 3 kuruş 50 san- (132), (4624) 6001 

tim tahmin edilmişdir. İlk • • • 
teminatları yulaf için 1140 300 bin kilo ekmeklik un 

minatr muvakkata makbuz-
larile birlikde teklif mek
tublarını Ankara LV. A. 
ST. AL. Komisyonuna 
vermeleri. ( 134) ( 4626) 

6003 lira arpa için 15 7 S liradır. kapalı zarf usulile münaka-
Sartnameleri Kırklareli Sa- saya konulmuşdur. Sartna- * • • 
tınalma Komisyonunda gö- mesi 143 kuruş karşılığın- Çorlu Garnizonu için 
rülebilir. (110) (4415) da Ankarada LV. A. ST. kapalı zarfla 237960 kilo 

5824 AL. Komisyonundan her Arpa alınacakdır. Bir kilo-
*•• gün verilir. Eksiltme.si 29 sunun muhammen fiatı 3 

Kırklarelinde 900 ton Ağustos 935 tarihine mü- kuruşdur. İhalesi 27 ağus
Un kapalı zarfla ihalesi 19 sadif perşembe günü saat tos 935 salı günü saat 16 da 
J\ğustos 935 pazartesi günü 15 de Ankara Levazım A- Çorluda Kor Satınalma Ko
yapılacakdır. Eksiltmeye mirliği Satınalma Komis- misyonunda yapılacaştır. 
girmek isteyenler ihale gü- yonunda yapılacakdır. U- Şartname her gün bu Ko
nü teklif mektublarını saat nun beher kilosunun fiatı misyonda okunabilir. İlk i-
15 e kadar Komisyon Riya- 9,5 kuruştur. Mecmu tutarı nanç parası 539 liradır. İs
setine vermeleri. Beher kilo 28500 lira olub teminatı teklilerin ilk inanç parasına 
Un fiatı 11 kuruş 50 san- muvakkatesi 213 7 lira 50 aid makbuzla ve 2490 sayı
tim tahmin edilmiştir. İlk kuruştur. İsteklilerin mü- 1ı kanunda ist~klilerden is
teminat parası 6425 lira- nakasanın yapılacağı muay tenilen vesaikle birlikde yu
dır. Şartnamesi Kırklareli yen saattan en aşağı bir karda tesbit edilen saatin· 
Satınalma Komisyonunda saat evvel teminatı muvak- den bir saat e~el Komis-
her gün görülebilir. ( 121) kata ile birlikde mektubla- yona vermelerı. ( 1S8) 
(4498 > sa72 rını Ankara LV. A. ST. \ ( 4150) 

• • • AL. Komisyonuna verme- • • • 
2232 ton Linyit kömürü leri. ( 131) ( 4623) Alpullunun 98000 kilo 

kapalı zarf usulile münaka-
1 

6002 Arpasına yine istekli çık-
saya konulmuşdur. Sartna· • • • madıiından bir ay pazarlı-
mesi Ankara LV. A.St.AL. 800 ton yerli kok kömü- ia konulmuşdur. İlk pa· 
KO. da her gün ıörülebilir. rü kapalı zarfla münakasa- zarlığı 23-8-935 cuma saat 
Eksiltmesi 29 Ağustos ya konulmuştur. Şartname· 16 dadır. Vizenin 14000 ki-
935 perşembe günü saat 11 si Ankara LV. A. ST. AL. lo Arpasına yine istekli çık· 
cie Ankara Levazım Amirli- KomisY.onundan ücretsiz madı,iından son pazarlığı 

1 . -

Bunlar: öz Türk malıdır, 
Kırk yıllık emekle baıarılmııtır. 
Frenk mallarından çok UıtUndür. 

Hepıi de İıtanbulda yapıldıkları hal
de Avrupa etiketi yapııtırılan bat· 
ka pudra, krem, ruj ve sUrmclere al· 
danmayınız. 

2 7 Ağustos 9 3 S salı saat 18 
dedir. 

Vizenin 5800 kilo gaz 
yağma ve 1700 kilo kuru Ü· 
zümüne yine istekli çıkma
dığından yeniden açık ek
siltmeye konulmuşdur. İ
halesi 2 Eylül 935 pazarte
si saat 17,18 dedir. İstekli· 
lerin Vizede Satın alma ko
mısyonuna gelmeleri. 

. (156) (4752). 

sanrşla hafifçe güler, kızı tas • 
dik ederdim. 

Geçenlerde sulardan birine 
gezmeğe gittim. Birkaç ark• • 
d•§ vardı. Gezinirken onları da 
gördüm. Kızla gözgöze geldik: 
adeta selam/aşacaktık. Erekek 
koluna girmi§, bir tepeye pkı • 
yor/ardı. Kızın halinde gene bez 
ginlik, gene emniyetsizlik var • 
dı. Bir küçük korunun içinde 
kayboldular. Yarım saat sonra 
kulağıma acı bir ses gelir gibi 
oldu. Arkadaşlar işitmediler. 
Ben fırladım. Ağaçların arası • 
na daldım. Üç beş dakika sonra 
"alçak, hain, namussuz,. gibi kü 
fürler, acı acı ağlayışları daha 
y•kından işitmeğe başlayınca 
adımlarrmı sıklaştırdım ve on
l•rr bolu§utken buldum. Balı • 
ıan, ağ/ayan kız yerde yuvarla· 

ô halde neden evlenıniY1 si 
zı oldunuz? Yeni kanun OSS f 
kiz yaıından ~üçiik kız~ 
lenmesine müsaade etrn .. ~ 
itte böyle pişmanlıkla~ ~~ ~ 
geçmek iatemiıtir. Yinn• .1~ 
şında olduğunuza göre ıl.~: 
geriyi rahat rahat ölçüp b;ı.ı~ 
ya razı olmaz, yahut razı o pı' 
mz aki:betlerine de katla111 

nız. ~ ------
iRTiHAL eot: 

Mimar ve müteabhid Ar!f. Y'ı)cf; 
man amanazman mühendı•~ 
nin babaları orman nezareti uıe~ 
yizliiinden mütekaid Bay ~~ 
ölmüıtUr. Cenazesi buıün f#P• 
daki evinden kaldırılarak . 
aile mezarına defnedileceıctıt• 

· ı 
Harik Hayat Kaza ve ~ 

Sigortalannm Galatada Unyon Hanında K~~ ... 
UNYON SiGORTASINA yapur..-

Türkiyede biWuıla icrayı muamele etmekte otaı' 

Ü.NY ON 
Kumpanyasma bir kere uğramadan liıorta yap~' 

Telefon : 4.4888 • 
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iCMAL 
HINDIST ANIN iDARESi 
1/i;ndistan başyaSdsınrn, geçen 

1!-af tıa / ngiltıere kralının iradesine 
~ktiran etmesile sekiz yıldır lngiliz 

fikumetlerini mc§gul eden bir iş 
"

0? sa/hasma varmış bulunuyor. f.1ndistan denildiği zaman, buranın 
bır Ülke olduğu sanılır. Hakikatte 
llrası bir ülke değil, birçok dınlere 

tapan, birçok dilleri konuşan dağı
:tıı~/c, ins.:ın kütlelerinin ya§-Cldığı üç 
~~z elli milyon nüfuslu bir krtadır. 
':t1Indiye kadar bu kadar gayri nıü
~ecanis, bu derece geniş ve kalaba
ıJc bir kütleyi bir bB:jyssa ile idare 
et~k tie§Cbbüsü rurihte görülme-
lni§tir. 

11in.distan başyasasrnrn sekiz 
~ı~Jık bir tarihi vardır. lngilizlcr, 

"Yük Savaşta 1 ngiliz davasına 
l'•ptıklan yardımlara karşılrk ol
llıak üure, 1919 ylirndrı Hi11tlilere 
OIJ Yıl jçinde istiklaJ vermeği vaat
etrııişlerdi. Fakat Hintlilerin gürü/. 
l~ ile yaptıkları ısrar kar§ısrndadır 
ı;. 19~7 yılın~a lngiliz hüku~ti 
•1

11Jdıseana bır başyasa vermek ıçin 
1 

le adımı atıyor . .Ancak bu ilk .adı
~n. meseleyi tetkik için Sir ]ohn 
'llıon'un reisliği altında Hindista

lı, gönderilecek bir tetkik komls -
t~nu olduğu anlaşılınca Hintliler 

1 "Yük bir sukutu hayale uğrayor -
b~· Bu sukutu hayali derinleştiren H: imi} de tetkik komisyonun3 
,..

1ntllkkden hiçbirinin iştirak etti
/1Tl1t!:~si olmu§tu. Hlntlilerin pro-
enolarma .nağmen, Simon komisyo-

11" 1927 yılında Hindlst,ana glder, 
0~~· Hintlilerden soğuk bir kabul 
f~~iir. Hintllkr komisyon ile temas 
~ etmezler. Boş yere komisyona 
·1ıı/'' nümayi§ler yapılır. Simon ko· 
t syonu lngiltereye geri gelince: 
b ?lld.racJa.- Hintlilerin dk? iştiraki le 
e: lconf~rans toplanmasınr tavsiye 
>' ?· Bu tavsiye üzerinedir ki 1930 
/ 

1nckı Birinci Yuvarlak Masa kon
'lt.ere.nsı Londroda toplanmı§tr. Bu 
~nleransa Gandi ile Hint mllliyet
' ~rleri gelmedlklerlnden ertesl 
.Y bunların da iştirakile iklnci blr 
<t ""•rlak Masa konletıansr toplandı. 
~ nc•k bu konferanslJJTdlln bir ncti
er fılcmeyrnca hükumet tekrar işi 
,/~ •ldı. Hindistanr yakından bl· 
'f~ lnglHz devlet adamlru-ından mü
İr~ geçen· hatta Ingiliz Kr.alının 
Pt ~sine iktiran eden başyasanrn 
~ır~/esf bu Jcomisyon ta.rafından ha
~ :~ımştır. Haz1rlanan projeyi ön
rtd. ulcfJmet, sonra parlamento, son
tıL • Lord/ar kallUlrası Sira ile azı-

" deg~ · · d ' firı • 1ftllr rkten ~onra nlhayet Be· 
l't- ~ Corç'un iradeslne arzedilmiş 
li ra/ da usu/en tasdik etmi§tir. 

~~fYasa, ~a.ld_katte Hint halkına 
~or lrendını ıdatt hakkım verml
lltiıİı dış işlerinin idaresi, maliye, 
~~ Inildafae, hatta dahili asayi§in 
f,IJcl ••sı, lngiiiz hükumeti tara
le,.ilJ•; ";Yin ~dilecek valilerin el
,.,.... edır. Fakat ne de olsa, ente -
lı ...... ,, b • • 
•ını ır ıdare tecrübesi olacak ve 
et~ ~nm 1ngllizlcr gibi devlet i
tel'(':rut.e büyük muvaffakiyet gös,1 hbır ulus tarafından hazrrlan
~tır u mesele eUıaiındaki alakayı 

.il 'llıelctadır. 
l~ı;:rf:'-nın tasdikile l>era~r. ln-
1,;!İlli diJJco~.ti Hindistan genel va
'''" le e degı§tirmeğe karar vermiş
~ l> ~'1n yeni bir iredeslle gele
"~; 1-~dan sonra §İmdlki genel 
t~ fehJerek yerine Lord Linlith
ltılJdfeçecektir. Yeni başyasa ile 
"• . stan g 1 ı· . . ~,~ . en.e va ısı ımparator 
~orı İl)tırıe geçiyor. üç yüz elll mil-
'rı ı lrrl.nrn mukadderatım idare e

~l'!ct;::J'~ salahiyetli bir hükümdar. 
et'~ bu :' tayin edk!n lngillz Kra/r 
/ 4'iiçli •ş'!1etli imparator karşısın
~ !*'::,r prens vaziyetine düşü-

k.~ÇUK HARiCI 1 
ABERLER 

• ' l 1 1tlt .""'°lldr · · ~ tıllin a, .13. A.A. - lngılız şa-
~1~tao11 'J en ıhtıyan olan William 

;ttiit. 7 Yaşında olduğu halde öl-
lt1.. lıcr1 • 
li~ı-~ın, 13 A.A. - 1935 yılında 
>t t ltoıı k ~lan Nasyonal - Sosya-
~ ~rcsı •. bir ''Ôzgenlik (hürri

'G lı lto grcsı) olacaktır, 
t11 ti tfc;:~re: .Alman hükumetinin 

, toıııarıa nl~ğıni elde ettikten son
~· lolti 11 ılk kongredir. 

ı, o, 13 A A y b 1 l\ırı tc~tnl · • - ar ay • 
~lltl'trin erde öldürülen Nagata'
tcq~ Su 'a atanmıştır. !mai, bundan 
)i 0rliiğu ~.kanının özel bürosu di
tıt ~trıcı an~ ve Sü Yüksek konse-
t c reterJiğini de yapacak-

~r .... ~anıt· 
~ '."lltt· ın, 13 A A N k. .. 
~dı ı Sü · · - an ın hu-
di~daJci b" Bakanlığı, Tashangmin 

"l\c . ır ç· · llt0 t 1•ni 1 ın ışyarının hapse • 
' ~to c~I?0~ elçiliği nezdinde 

tt actli l§tır. 
p• 'b· n, 13 A A . . ~ıı... ılJcr· · · - Berlındekı ). ··Qc .. ın sa . 
<acrı· '34') Yısı temmuz ayı ı-
,~~ lrıdc ls~rtınıştır. l Temmuzda 
''~sta b .ooo otomobil varken ı 

u •avı 158.348 e çıkmış-

BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

ORTA AVRUPADA BARIŞ 

Gömböş Macaristanın Dış 
Siyasasını Anlatıyor 

Matmazel Doktor Kokaine Alışmış, Nihayet 
Konuşan Bir Kadavra Haline Gelmişti 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Başbakan Goenboes, Macar hükume
tinin bugüne kadar güttüğü dış siyasanın devam edeceğini söy-
lemiş ve demiştir ki: . 

1 - Orta Avrupa meselesi, Karpatlarda, M~c~:~s~ansız ~ota
rılamaz. Bundan ötürü, Macaristan, hukuk eşıtlıgı ısteklerınde 
ısrar etmektedir. 

2 - Macaristan barış uğurunda her türlü ~ed.akarlığı yapma
ğa hazırdır. Yeter ki bu eşitlik kendisine. verılsı.n .. w. 

3 - Roma konferansının muvaffakıyetı bu eşıtlıgın kabulüne 
bağlıdır. 

4 - Macaristan, Habeş hadiselerini dikkatle takip etmekte
dir. Goemboes, İtalyan ulusu hakkında büyük sevgi duyduğunu 
söylemiştir. 

5 - İtalya,' Avusturya ve Almanya ile olan dostça ilgiler, bu 
ülkelerin her biri için faydalıdır. 

6 - Macaristan, realist bir siyasa gütmektedir. Macaristan, 
uluslar sosyetesinin, yenenlerle yen.ilenler arasındaki her türlü 
ayrılıkları ortadan kaldırmak suretıle, bir barış işi göreceği 
umudundadır. 

İngiliz Manevraları Başladı 
Londra, 13 (A.A.) - Birçok orduların iştirak edecekleri bü

yük İngiliz manevraları dün başlamıştır. Bu manevralar, altı 
hafta devam edecektir. Manevralara birçok süvari alayları ile 
iki yüzden fazla tank ve zırhlı otomobiller iştirak edecektir. 

Sinemada Patlıyan Bomba 
Nevyork, 13 (A.A.) - Bu sabah, "Columbus Circle" mahal

lesinde!d iki sinemanın kapıları önünde iki büyük bomba patla
mıştır. Hadisenin sebebi, bu sinemaların, iş sendikalarına yazılı 
olmayan işçileri kullanmış olmalarıdır. Bombaların patlamasın
da hiç kimse yaralanmamıştır. Vaktin erken olmasına rağmen 
kalabalık bir halk, hadise yerine toplanmıştır. Bu gibi iş anlaş
mazlıklarında bombaların protesto mahiyetinde kullanılması 
herhalde ilk defa olarak görülen bri hadisedir. 

Tayyare ile Kaçakçılık 
Bükreş, 13 (A.A.) - Zabıta, Draganesti yakininde yere inmiş 

olan bir uçakta 85 kilogram ipek bulmuştur. Tayyarenin pilotu 
Debrouton ile bu kaçakçılık işine karışmış olan Romen gazete
cilerinden Vladd loccoa tevkif ve uçak müsadere edilmiştir. 

-lıÇUk J\ntant "'onteransı 
Bükreş, 13 (A.A.) - Havas Ajansı, küçük antantın senelik 

konf eransmın 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde toplanacağım ha
b.e~ v.ennekte ise d: resmi çevenler bu konf eransm toplanma ta
rı hının ~9 ve 30 Agustos olarak tesbit edilmiş olduğunu bildir
mektedır. 

K~çü.k antantın 28 Ağustosta toplanacak matbuat konferan
sına ıştırak edecek olan Romen gazetecileri heyeti 26 Aöustos-
ta Bled'e hareket edecektir. ' b 

Birçok Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan ve Amerikan t • 
·ı . k .... k b gaze e 

cı erı uçu • antantın mat uat konferansının önemıı· ral 
· · k d kl · · b"ld' ~ ışması· na ıştıra e ec erını ı ınmişlerdir. 

Dünya Barışı için Tedbir 
Vaşington, 13 A.A. - Uluslar a

rasındaki anlaşmazlrkların barış yo
lu ile kotarılmasını istiyen Hull, 
dünyanın siyasal, ekonomik ve fi
nansal güven hissine ihtiyacı olduğu 

nu ve şayet uluslar tecime! harp i
l~tlerini bir tarafa bırakarak tecim 
sıyasası koyarlarsa, dünyanın daha 
çabuk~ salaha kavuşmasının mümkün 
olacagını bildirmiştir. 

ingiliz talebeleri 
Taksim anıdına 
Çelenk koydular 

Şehrimizde bulunan İngiliz Üni
vt'rsite talebeleri dün Taksim Cu
muriyet anıtına çelenk koymuşlar
dır. Akşam saat 18 de Dağcılık klü-
bünde üniversiteliler şerefine bir 
çay verilmiş ve bundan sonra talebe 
lerc şehrin görülecek yerleri gezdi
rilmiştir. 

İngiliz talebeler İstanbul Üniver
sitesi talebelerinden birisini yanla
rına alıp Ege mıntakasını gezmek 
arzusunu gösterm_işlerdir. İngiliz 
t~leb.eleri bir iki güne kadar bu ge
zılerıne başlamak üzere Izmire gi· 
dece klcrdir. 
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Vaziyet gayet f ecidi. Askeri 
ve siyasal vaziyetler Alman'la
rı 11 Teşrinievvelde Rethon -
des'de 36 günlük bir mütareke 
imzalamağa icbar etti. Eğer Al
manya bu kadar karışmamış ol
saydr, belki mütareke kendisi 
için daha iyi şerait dahilinde 
imzalanırdı. 

Mareşal Foch mütareke şe -
raitini Alman'lara dikte ettir
mişti: 

Belçika, Alsas • Loren, Fran
sa, Lüksemburg, on beş gün 
içinde tahliye edilecektir. Re -
n'in sol sahili tamamen, sağ sa
hilinde 15 - 20 kilometre geniş
liğinde bir mmtaka 16 gün zar
fında boşaltılacaktır. İtilaf Dev
letleri bütün masrafları Al • 
man'lara ait olmak üzere Re
n'in sol sahilini, ve sağ sahilin
de 30 kilometrelik bir mıntaka· 
yı işgal edeceklerdir. Almanya, 
Polonya'da, Rusya'da, Belçika
da, Romanya'da işgal ettiği 
mevkileri tahliye edecektir. 
5000 top, 25000 mitralyöz, 1700 
tayyare, 5000 lokomotif, 150000 
vagon, 5000 kamyon ve otomo
bil, bütün tahtelbahirler, 24 
kruvazör ve zırhlı, 50 destroyer 
deırhal t e s 1 i m olunacaktır. 
Brest - Litovsk ve Bükreş mu
ahedeleri lağvedilecektir. Bü
tün Fransa, Belçika, Alman, 
Amerika vesair devletlere men
sup esirler, mukabele bilmisil 
istenmeden derhal özgür bıra
kılacaktır. Belçika Milli Ban -
kasından alınan paralar iade 
olunacaktır. 

Bu şartlarla Almanya'nın ta
mamen eli kolu bağlanıyordu. 
Böyle bir mütareke şartı Asrı 
:tıazır tarihınde asla görülme
mişti. 

Alman o r d u s u n u n iler 
tutar bir hale gelmiyecek vazi
yete sokulması, Alır.an devleti
nin en büyük bir mağlfibiycti 
idi. 

Murahhaslar yalnız Alman -
ya'nın dahilindeki vaziyetlerin 
böyle fena bir şekilde inkişaf 
etmesinden dolayı bu maddele
ri kabul etmemişlerdi. Ayni za
manda İtilaf Devletlerinin 13 
Teşrinievvelden sonra, Loren
de. b?yük bir taarruza geçecek
lerını de biliyorlardı. Dahildeki 
k~nşıklıklar dolayısile böyle 
b:r saldırışa karşı koymak im
k~?sızdı. Onun için çarnaçar 
mutarekeyi imzaya mecbur ol
dul~r. Muhasomat bittiği gün 
yanı 11 Teşrinievvel saat 11 de 
İtilaf Devletleri orduları şarkta 
Tuna ve Sav'a doğru ilerliyor
lardı. İngiliz donanması, 13 te 
İstanbul önünde demir atmıştı. 
Garpta, Gand, Mons Sedan 
üzerinden yürüyorlardL 

İngiliz ordusu 1914 te feci bir 
hezimete uğradığı Mons'a mu
zafferane giriyordu. Hatta bu
nun için mütarekenin bile im
zasını beklememişti. 

• 
. ~şte Almanyaya bu şerait da-

l h~.lı~de mütarekeyi imzaladı. Ve 
butun bu karışıklıklara rağmen 

1 
rı:atmazel Doktora yaptığı vaa
dı unutmadı, 

Kokain iptilAsı 
. ~Anne - Marie, korkuya karşı 
ılaç alayım derken, kokaine faz 
la alış:nıştı. Vazifesi bittiği za
man bıle bundan vaz geçemedi. 
Sabah akşam mütemadiyen be
yaz zehiri çekiyordu. Evvelki 
cevval, zeki kadın bundan dola
y~ kısa bir zaman içinde berbat 
hır hale geldi. Hafızası işlemi
yor, düşüncelerinde salim kala· 
mıyordu. Sihhati fena halde bo
zul.muştu. Nihayet Alman dev
ı:tı kendisini tedavi ;çin Zürich 
cıvannda bir sihhat yurduna 
gönderdi ve oradaki doktorlara 
da şu talimatı verdi: 

- Anne - Marie'yi kurtarmak 
için hiçbir şeyden kaçırun~Y.m. 

Umumi harp esnasında Alman askerlerinin bir dağ tırmanışı 

Ne lazımsa yapın!,, Isviçreli usulü takip etmedik. Çünkü va· 
doktorlar birkaç hafta onu bü - ziyetiniz tehlikeli idi. Bu tehli
yük bir ihtimamla tedavi etti - ke bugün artık, tamamen orta
ler. Koıwşan bir kad~vra halin- dan kalkmıştır. Vücudünüzde 
deki kadın yavaş yavaş eski te- teraküm eden zehirl .ri attınız. 
bessümünü buldu. Fakat ne de Şimdi hakiki tedaviye başlıyo -
olsa zehir, vücudünü müthiş bir ruz. İki üç ay bu suretle devam 
şekilde harap etmişti. edersek t:..mamen iyileşir ve 

Bir gün doktor kendisine de- hastahaneden çıkarsınız! 
di ki: Anne • Marie gülümsiyerck 

- Aziz Matmazel, şimdiye cevap verdi: 
kadar tamarnile cezri bir tedavi [Arkası var l 

ÜÇLER KONFERANSI TOPLANIYOR 

Habeş işinin Hala Sulhen 
Halledileceği Ümidi Var 
Üçler konferansı müzakerelerden Japonya 
ve Birleşik Amerikayı da haberdar edecek 

Londra, 13.A.A. - Eden Paris'c 
hareket etmiştir. Reuter ajansının 
haber aldığına göre, bir İtalyan-Ha
beş harbinin doğuracağı tehlikeli 
sonu!rları her gün daha fazla kavra
yan İngiliz hükumeti, Paris'te yapı
lacak görüşmelere büyük bir önem 
vermektedir. 

Şimdi çok gergin bir safhada bu
lunmasına rağmen İtalyan-Habeş an
laşmazlığına barııçıl bir çözge bulu· 
nabilcceği tahmin edilmektedir. 

Ancak bu anlaşmazlığın sakin ve 
metodlu bir inceleme safhasına gir
mış olması gerekmektedir. 

lngiliz hükumeti, anlaşmazlığın 
barışçıl şekilde kotarılmasını sağla
yabilecek bütün elemanları incele-. . , 
mıştır. 

Bu elemanların arasında, her iki 
tarafın da kabul edebileceği ckono· 
mile esaslar bulmaJc, Paris konuşma
larına iştirak edenlere düşen bir ö
devdir. 

Londra'da düşünüldüğüne göre, 
iki taraftan birinin öctkini bir çözge 
kabul ctmcğe mecbur kılması mev
zuubahıolamaz. 

Amerika ile Japonya, diplomasi 
yolu ile Paris görüşmelerinden ha
berdar edileceklerdir. 

lngiliz siyasası 
Londra, 13.A.A. - İyi haber alan 

çevcnlcrdc söylendiğine göre, Nc
güs'ün Havas ajansının Adisababa 
aytarının en son verdiği diycv, bura
da genel olarak mevcud tahminleri 
tcyid eder mahiyettec!,ir. 

Bu tahminler, Eden'in 24 haziran
da Moussolini'ye yaptığı tekliflerin 
bili değerini muhafaza ettiği ve Pa
ris komışmalarının bu teklifler etra· 
fında cereyan edeceği merkezinde
dir. 

ı 906 tarihli andlaşma, Habeşistan 
topraklarının tamamını " İtalyan nü
fuz bölgesi" şeklinde tanınladığı (ta
rif ettiği) halde, bu andlaşmanın tas
dik ettiği 1902 tarihli İngiliz-Habeş 
anlaşmasında, ne Tsana gölü suları
nın ne de Mavinil suları yatağının 
dc~;ştirilemiycceği zikredilmektedir 

Ha~eş .mes.elcsi hakkındaki görü§. 
melerın şımdı en nazik bir noktaya 
geldiği sanılmaktadır. 

Roma hükumetinı·n B'· ··k B · , uyu rı-

ta~ya. tarafınd.an Habeşistan'da elde 
~dıl~ış olan ırntiyazları feshetmek 
ıs~eıpnde. ~lup olmadığı ve Britanya 
huk.umetının Afrikanın bu bölgesin
dek.ı menfaatlarına hayati bir değer 
vcrıp vermediği henüz bilinmemek· 
tedir. 

lngilterenin teklifi 
Paris, 13.A.A. - Matin gazetesi

nin fikrine göre, İngiltere hükume
ti Pariı konferansında : 

'Siyasal nüfuz bölgelerinin taksi
mi' ltalyaya toprak verilmesi' İtalya 

tarafından bir demiryolu yapılarak 
işledilmcsi, Habcşistan'a bir liman 
verilmesi gibi tekliflerde bulunacak
tır. 

lngiltere'nin bir Habeş istikrazına 
eğgin (mütemayil) olmadığı söylen
mektedir. 

MUsbet teklifler 
Londra, 13.A.A. - Eden'in üç 

devlet arasındaki konferansta müs
bet tekliflerde bulunacağı teyid edil
mektedir. 

Morning Post gazetesi, Edcn'in, 
İtalya harbe girmcmeği yükendiği 
takdirde sömürgelerin taksim şeklini 
değiştirmcği teklif edeceği hakkın
daki şayiaları yaymaktadır. 

Daily Tclegraph gazetesinin fikri
ne göre, İngilit delegeleri, İngiliz 
nüfüz dairesini gcniJlctmcden Ha
beşistan'ın ekonomik gelişimini ko
laylaştıracak bir plan teklif edecek
lerdir. 

ltalyan • lngiliz 
andlatması mı "'t 

Londra, 13 A.A. - Pariste bası
lan (Nevyorl Herald) gazetesi, dün 
kü sayıımda, 1925 te imzalandığı id 
dia olunan bir İtalyan - İngiliz and
laşmasının mevcudiyetini haber ver 
mc.lcte idi. 

Gazetenin yazdığına göre, lngil
tc.~e bu andlaşma ile Habeşistanın 
gun.eybatı (cenubu garbi) bölgesin
dckı İtalyan ekonomik nüfuzunu 
tanımakta ve İtalyanın, Eritreyi İ
talyan somalisine bir demiryolu ile 
bağlamak hususundaki planına arka 
olmakta idi. 

.. Bun~ karşı İtalyada Tsana gölü 
bolgesındeki (özel İngiliz menfaat
larına) arka olmağr, yükenmekte 
(taahhüt etmekte) idi. 

Reuter ajansı, böyle bir andlaşma 
mevcut olmadığını kaydettikten son 
ra şu malümatı vermektedir: 
"İtalyan ve İngiliz hükumetleri 

1925 yılında· mevzuu bahis andlaşma 
ya varmak crgesile notalar teati et
mişlerdir. 

Ayni mesele üzerinde Londra ve 
Roma ile Paris arasında da notalar 
teati edilmiş ve Fransa hükumeti 
bu projenin bir sonuca varmasını 
sevinçle telakki etmişti. Bu durum 
karşısında Habeşistan hüklimeti: 
mutedil bir lisanla Cenevrede şika
yette ~u~unmuş, fakat bu şikayeti 
naz~rı ~tıbara alınmamıştı. 

Şımdı, 1925 İtalyan • İngiliz and
da~ma teşebbüsünün Paris görüşme
le~ı s~rasınd.a yeniden mevzu edilip 
edıJmıyeceğı belli değildir. 

Baylar ; Gençler 
Tcksayt prczarvatüleri 

nede (1) (3) ve (6) hk 
renkli zarflarda da aatılır. 

her ceza. 
portakal 

5710 
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MEMLEKETTE TAN Bir boyacı 
Karısını vurdu 

- •.-..noııwr aaan..,..._ ..... ........_ • .....:raı nı Fındıklıda Balaban sokağında otur 
makta olan boyacı Mirza, evvelgi ge
ce karısını ağır surette biçakla ya -
ralamıştır. 

Erdekte Yer Sarsıntdarı 
Erdek, (Özel aytanmız bildiriyor) - Yer sarsıntısı hala devam 
etmektedir. Bu sabah oldukça şiddetli bir sarsıntı duyulmuştur. 
İlk günlerde büyük korku geçiren halk, şimdi sarsıntıları soğuk 
kanlılıkla karşılamağa alışmıştır. 

Merzifonda Orman Yangını 
Merzifan, (Özel aytanmız bildiriyor) - Gümüş Hacı köy ile 

'.Atalan mevkiinde yangın çıkmış, 8 hektarlık çam omıanı yan
mıştır. Ateşin dikkatsizlik yüzünden atılan cigaradan çıktığı 
anlaşılmıştır. Merzifon ziraat memuru Muharrem, tahkikata 
devam etmektedir. 

Yaban Domuzlarile Mücadele 
Çanakkale, (Özel aytarmuz bildiriyor) - Tarim Bakanlığı, 

tarim işleri yar genel direktörü şevket Tunçku, vilayete gelmiş 
ve Eceabatla merkezde tetkikat yaparak dönmüştür. Zararları 
ıher yıl kat kat artan yaban domuzlari ile bu yıl bütün vilayette 
yapılacak mücadele işini inceleştiren Şevket şarımızdan ayrıl
mıştır. 

izmirde Kuru Üzüm Piyasası 
lzmir 12 (Hususi muhaıbirimiz bildiriyor) - Bugün Türkofis 

direktörile Tecim odası Asbaşkanının da iştiraklerile toplanan 
b.orsa idare heyeti üzüm piyasasının açılma gününü tesbit etmiş
tır. Toplantıda, piyasaya 1500 çuval çekirdeksiz üzüm getirilme
dikçe satışlara başlanmasının mahzurları uzun münakaşaları 
mucip olmuş ve neticede 15 Ağustos günü saat 11 de piyasanın 
açılmasına karar verilmiştir. Bu tarihe kadar piyasaya istenilen 
rnikdarda kuru üzüm indirileceği muhakkaktır. 

Aydında Spor Alanı 

Aydın, (Tan) - Aydın spor alanında yapılacak grup birin~i
likleri maçları için, Aydın spor klübü çalışmalarına hız vennış
tir. Yukariki resim, Aydın spor alanının tribünlerini göster • 
mektedir. Spor bölgesi ve şar bütçelerine konulan tahsisatla 
ibu yıl alanın birçok eksikleri daha tamamlanacaktır. 

Maraş Partisinde Şölen 
Maraş, (Tan) - Parti başkanı, Halkevinde 50 kişilik bir şö

len vermiştir. Bu şölende ilbay, şarbay, kültür direktörü ve da
ha birçok davetliler bulunmuşlardır. Bu münasebetle, Maraşm 
ihtiyaçları ve meseleleri hakkmda konuşmalar yapılmıştır. Yu
kariki resim bu şöleni gösteriyor. 

No. 87 

YOSMA! 
Etem izzet BENICE 

bir anormallik bulmuyor, onun 
suyuna gidiyordu. 

lir mi?. 
Benim üstüme bir başkasile 

sevişir mi?. 
Ve yurtta bu geliş gidişler -

den doğacak dedikoduyu da dü
şünüyordu: 

Bu gelip gitmeleri nasıl kar-
şılıyorlar?. 

Neler söylüyorlar?. 
Beni kötülüyorlar mı?. 

Trakya ehli hayvan 
Sergisi açlld ı 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
Trakya namına Lüleburga:r.da 11 
Ağustos 1935 Pa:r.ar günü ehli hay
van sergisi açılmıştır. Sergi hayvan 
tekniği itibariyle ihtiva ettiği gü
zel hayvanlarla gö:r.e çarpıyordu. 
1928 senesindenberi açılagelmekte 
bulunan ehli hayvan sercisi sene 
geçtikçe daha olgun ve daha :r.en
gin, maksada daha yakın bir du· 
rum almaktadır. Köylünün iş zama 
nı bulunmasına rağmen iftirak e• 
den hayvan sayısı sevinilecek dere 
cedcdir. Sergiye giren hayvanlar 
Trakyada hayvan ıslahının gerçel 
ııe açık bir örneği idi. 

Sergiye giren 65 taydan 37 ade
di derece alarak ikramiye kaz.an -
mı§hr. 

Aydın Şar kurulunda 
Aydın, (Özel aytarımız bildiri -

yor) - Aydın şar kurulu dün top -
lanmış. kadınlarımızın peçe, çarşaf 
ve peştemal taşımalarını yasak et -
mişür. Bu karar kadınlarımızı çok 
sevindirmiştir. 

• Çorum, (Tan) - İlbay Hakkı 
Berksun, nafıa direktörü ile beraber 
Mecitözüne gitmiş yol ve köprü in
şaatını gözden geçirerek dönmüş r 

tür. 
• Merzifon, (Tan) - Halk Par -

tisi genel ispektörlerinden Trab
zon saylavı Raif ilçemiz Halk Par -
t isini ve Halkevini teftiş etmişler -
dir. Kolun başkan ve üyelerinin işti 
r akile yapılan toplantıda gereken di 
rektifler verilmiştir. 

• Merzifon, (Tan) - Çocuk esir 
geme kurumu başkanı doktor Ce -
mil, başka vazifeye tayini dolayısile 
şamnızdan ayrılmıştır. 

• Çorum, (Tan) - Çorum Halke
vi temsil kolu çocuk esirgeme kuru
mu menfaatine evvelki akşam bir 
müsamere vermiştir. Müsamerede i
ki.•J,.r-lliıresi .teınsil Ar!ilmic ~""""" 
Nazife, "Nıyazi ve At1f muvaffak ol-
muşlardır. 

• Giresun, (Özel aytarımız bildi
riyor) - Tüze Bakanlığının gör -
düğü lüzum üzerine icra memuru 
B ekir, Bakanlık emrine alınmı§tır. 

• Ş. Karahisar, 13 (Tan) - Ş. Ka 
rahisar urayı bu sene yapılmasına 

karar verilen mezbahanın inşasına 

başlamıştır. Alurca ilçesinde baş

lanmış olan uray dayresinin yapıl
ması bitmek üzeredir. 

• Samsun, (Tan) - İnşaatı yeni 
biten 19 Mayıs ilk okulunda, okul 
himaye heyeti tarafından bir çay 
şöleni verilmiştir. Şölende İlbay, 

Şarbay, Parti başkanı, saylavlar ve 
birçok zevat hazır bulunmuşlardır. 

• Çanakkale, (Tan) - Emniyet 
müdürlüğü idari kısım amiri Aliye 
görülen lüzum üzerine işten el çek
tirilmiştir. 

• Çanakkale, (Tan) - Yeni İl -
bay Nizamettin İstanbul yoliyle bu
raya gelmiş, vazifesine başlamıştır. 

• Antep, (Tan) - Hava kurumu 
için çalışmalar devam ediyor. Üye 
yazımı işleri önemle sürmektedir. 

• Tire, (Tan) - Bu hafta Tire 
idman yurdu ile Torbalıspor ara -
sında bir maç yapılmış, 2 - 2 kalın -
mıştır. 

ne rağmen yine içi içini yiyor
du: 

- Ya, benim bilmediğim bir 
saniye içinde bir erkekle konu-., 
şuyorsa .. 

Ya, gönlünde bir kaçamak 
sevda varsa?. 

Ya, beni sevmiyorsa?. 

Oğrendiğimize göre, Mirza öte -
dcnberi takip etmekte olduğu karısı
nın bazı erkeklerle konuştuğunu gör 
müştür. Mirza, geçen akşam da, ka -
rısını sıkıştırmış ve kadım iyice t azyik 
etmiştir. Aldığı cevaplar, kıskançlı -
ğını ve asabiyetini teskin edememiş 
ve nihayet biçağını çekerek biça re -
nin üzerine saldırmıştır. 

Olüm derecesinde ağır yaralan:ın 
Meziyet hastahaneye kaldırılmış, Mir 
za yakalanmıştır. 

Deliren otelci 
Sirkecide Afyon - Eskişehir oteli 

sahibi Hacı İhsan, dün birdenbire de
lirmiş ve hademelerden Cemilin üze 
r ine h.ücum ederek zavallıy ı bazı yer 
}erinden yaralamıştır. Hacı Ihsan, mü 
şahede altına alınmış, Cemil Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 

Ahş veriş yUzUnden 
Küçükpazarda Ali Paşa hanında 

oturan Hacı, Abdullah ve Mevllıt ara 
larında üç üzümcii bir alış veriş yüzün 
den dün yeni yapılan hfil binasında 
kavgaya tutuşmuşlardr. 
Pazarlığı uyuşturamadıkları gibi bi

ribirlerine ağır küfürler savuran kav
gacılardan Mevlfıt, nihayet gazaple 
arkadaşlarını muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

Mevlfit tutulmuş, yaralılar hasta -
haneye kaldırılmıştır. 

Dızdızcılık 
Anadoluda bir vilayette eczacılık 

yapan Mehmet adında birisi, bundan 
bir müddet evvel, polise başvurarak, 
450 lirasının çalındığını haber ver -
mişti. 

Zabıta memurları, Mehmedin anlat 
tığına göre harekete geçmişler ve bu 
paranın dızdızcılık suretile aşırıldığ'ı 
nı tesbit etmişlerdir. Yapılan ı.ıkı a
raştırma sonunda nihayet dün, dız -
dızcılık suretile 450 lirayı çalan To -
puz Mehmetle Sabriye adında iki ki
şi yakalanmış ve adliyeye teslim olun 
muşlardır. 

Gizli kumarhane 
IstikHil caddesinde. Roma otelinin 

üst katında faal bir kumarhane mey
dana çıkarılmıştır. 

Oğrendiğimize göre polis, bu ku -
mar~aneyi çalışırken basmak istemiş 
ve nıhayet geçen g ece oynıyanları iş 
üzerinde yakalamıştır. Bunlar ot elci 
Tanaş, Perikli, bakkal Dimitri, kun -
duraci Davit, katip Yorgi ve Jeuyo
d\.lt ~rl'CY"tı'({h~~rravu~llh 
evi üstünde oturan Şevketin elbı:;c
lerile sair eşyalarını çalan sabıkalı 
hm;ızlardan Bahaeddin yakalanmış
tır. 

• Mahmutpaşada Rastıkçı soka
ğında oturan Hacerin evine evde 
bulunmadığ ı bir sırada Sadi adında 
birisi girmiş ve kadının birçok mü
cevhe ratı ile bir beşibirliğini çalıp 
kaçmıştır. 

Polisçe yapılan araştırmada Sadi 
dün yakalanmış ve hakkında kanuni 
takibata başlanmıştır. 

• Firuz Hamam sokağında Gere
de apartmanında icra memuru t ara
fından mühürlenmiş bir oda vardır. 
Bu oda içinde apartman sahibi Zi
yaya ait birçok eşyalar muhafaza 
altına alınmıştır. 

Geçenlerde İstepan ve Hüseyin 
adlarında iki hırsız mühürlü oda -
nı!1 mühürl;rini sökerek içeriye g ir 
mışler ve ıçerde saklı bulunan bir 
elektrik motorilc bir sedefli t avla
yı çalmışlardır. 

T.akip .. neticesinde İstcpan ve Hü
seyın ~un yakalanmışlar ve adliye
ye teslım olunmuşlardır. 

• Kadıköyünde Uzun çarşıda To
sunun bahçesinde bulunan çamaşır
ları satmak üzere çalan hırsız H alil, 
yakalanmış ve eşyalar da bulun -
muştur. H .. alil, adliyeye verilmiştir. 

• ~eyoglunda Yeniçarşıda Met
rovag ın odasında birçok kıymetli 
eşyalarla 500 frangını çalan maran
goz İsmail dün tutulmuştur. 

hiç kocasından ayrılmamıştı. 
Kocacığım sen eve git. 

Ben de terzime uğrıyayım?. 
Dedi. Doktor birden ne söy

liyeceğini şaşırdı: 
- Göndersem mi, gönder -

mesem mi?. 

Ya, benim yüzüme gülüyor -
sa?. 

Bu halime gülüyorlar mı?. 
Sonra, kendi kendisine kafa-

sının içinde evirip çeviriyordu: 
- Sanki bu kadının nesini 

gördüm?. 

' Ya, ben hiçbir şeyin ayırdı -
rnında değilsem?. 

Ve bütün bunlardan sonra 
da bunaltıdan düşüp bayılacak 
gibi oluyor: 

Diye düşündü. Güney; onu 
düşünüşlerinde özgür bırakma
mak için bayıltıcı sesile söyle
mekte devam ediyordu. 

- Kocacığım, yarım saat 
içinde gelirim. Terzide çok gü
zel, beğeneceğin bir tuvaletim 
var. Bunu görürsen bayılacak -
sın. Sokağa gitmesinden başka 

- ? 
- Oof!. 

Dedi. Doktor: 

Enstitü Pastörde 
Ta sı ıni b·tire 
Bir do o 

Doktor Sadettin 
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H AKYERLERi 

r ap e 
katil 

İz:ı:ct ı mınde birini öldürmektetl 
suçlu Ahmet oglu Kamil bundan ev· 

1 

vel a ır cezada 10 yıl ağır hapse 
mahkum edılmi ti. 

Mahkum. hakkında verilen kara· 
ı rı t emyiz etmiş ve temyiz, isi ince-

1 
lerken, muhakeme zabıtlarından bir 
kı mınm eksik oldugunu görerek, 
kaı rı bu noktadan bozmuştur. 

ikinci ecza mahkemesi, bu boz • 
may uyarak, yeniden duruşmaya 
b lamı ve yapılan araştırmada 
do da eksık o an kagıtların geçen 
adlı;; c: y n ınında yandıgı anlaşıl • 
mı vt> bazı tetkiklerin bitirilmesi 
i in duruşma başka güne bırakıl • 
mı tır. 

Arsmlusal bir dolandırıcı 
Aleksandr Herman Şiller ismin• 

de Çekoslovak tebaasından biri, Ma· 
Paris enstitiı Pastör'iınde üç • ne- carist nda iki firmayı dolandırdıgı 

denberi "microbıologıe,, tahsıl eden iddi sile adlıyeye verilmi!?tir. Alek· 
yüzbaşı doktor Sadt:ttin, tetkıkatını sandr Human Şillerın Cekoslovak
ve tahsilini gayet iyi bir surette ik • y.ıya iad i hukumetımizden isten· 
mal ederek memlek timize dönmü · mi tir. 
+ür. Doktor Sadettın evv lce Ankara Suçlunun dün ikinci cezada du • 
Etlık baktriyol jih ne ındt' asist n - ru m ı yapıldı. 
dı. Buradan mudafaa !1akanlıgmın Muddei umumi muavini Kaşif, 
müsaadesile Parise gıtmış ve tahsili- suclunun di suç işlemiş oldugı.ı 
ni ikmal etmıştir. go önunde tutularak mevkufluk ha 

Doktor Sadettin Avrupada bulun- linin devamını istemiştir. 
duğu müddet zarfında ayrıca Londra Swclu k ndisini müdafaa ederek 
bakteriyoloji laboratuvarında şimali dolandırıcılık degil, sadece bir alıŞ" 
Afrika. Cezayir Pastör en tıtulerinde, veriş yaptıgını söylemiştir. Mahke· 
t t.tkikatta bulunmuş sonra Bruksel- me, iddıa makamının isteğini kabul 
de meşhur immologie mütehassısı ed rek suçlunun, mevkufiyetiniıı 
Bordet'in yanında çalışını tır. Dok - devamına karar vermiştir. 
tor Saadettini Parıs Pastor er titti- A 1 k an lr Herman Şillt:rin Çe-
sünde Tüberküloz ve Tuberkiıloza ko lovakyaya iadesi çok muhtemel• 
karşı kullanılan Kalmette ası ı hak - dir. 
kında 20 kadar araştırma yapmış b"r- Ev· 1 · · 
çok fenni tecrubelerdc bulunmuı:; - ı me zor a gırmış 
tur. Evinde kir cı olarak bulunan NaZ 

Pastör enstitüsiı, kendisıne verdi- miyenin odasına zorla girerek para 
ği sertıfikada yaptıgı hizmı;;tleri ta- i~temekten suçlu Ahmedin dün bi • 
dat etmektedir. Ayrıca bir de ma- rmcı cezada du:uşm.ası yapıld ı. . 
dalya verilmiştir. . Ahmet, N~~?1:yenın. ayl~rdanberı 

Genç doktorumuzu bu muvaffakiye kır .ve~e~ıgını, o gun ~ıra alma· 
tinden dolayı tebrık ederiz. ga gıttıgını. ve pa~ayı .yıne alam~· 

dıgını, ancak Nazmıyeyı ne tehdt! 

Te efon şir et·;e 
M··zak e aşa 1 

A nkarada bulun:m Telefon sos -
yetesi mümessillcrile sosyete hesa
ba tını kontrol etmekte olan hiıku -
met mümessilleri dün şehrimize gel 
mışlerdir. Burada toplanması karar
laştırılan Bakanlar Heyeti içtima -
!arından dolayı Ankaray<ı gidemi -
yen Bayındırlık Bakanı Ali Cetin
kaya, Telefon sosyetesi ile yapıla
cak olan mıizakerelerın 1 tcmbulda 
nun ıçın e un ge en y e mu
rahhaslarını Beyoglu Posta Telgraf 
Başmüdürliığiı binasında kabul ede
rek m üzakerelere ba~lamıştır. 

Müzakerelerde murakabe heyeti 
de hazı r bulunmu tur. Diın sosyete 
delegeleri Londradaki hissedarı rın 
dan aldıkları direktfleri bıldırmis
lerdir. Bakanlık bunun üzerinde tet
kika t yapacak ve son kararını ve
recektir. 

Sonposta aleyhine takibat 
Emniyet Dırektörlügunden gön

derilmiştir: 

tttıgini, ne de zorla eve girdiğinı 
söyledi. 
Duruşma, şahit çağırılması için 

başka gtıne kaldı. 

Dış Bakanmı ziyaret 
eden elçiler 

Dış Bakanı Tevfik Rüştü Arası 
dün otelde Yunan sefiri Sakelarapıı 
los ile İtalyan sefiri M. Gally zi
yaret etmi~ler ve Dış Bakanımızla 
uzun müddet görüşmüşlerdir. 

ŞUkril Kaya Yalovaya gitti 
Şu crıi Kaya dün Yalovaya gitmiş~r· 

Stikrü Kaya, Yalovada b ir iki g~ıı 
istirahat edecek ve yakında şehrı • 
mizde toplanacak olan Bakanlar :rıe 
yeti içtimaında bulunmak üzer e §eb
rimize gelecektir. 

Saylavların toplantısı 
İstanbul saylavları dün de ögle; 

d n sonra Beyoğlu Cumuriyet Hal "' 
Partisinde bir toplantı yapmışlar 
dır. İçtimada halkın dilekleri üt~ 
rinde görüşülmüş ve icap eden te 
birler nlınmıştır. 1' 

Bugün saylavlar Beşiktaş flal 
1 

Partisinde bir toplantı yapacaklar 
dır. 

Son P osta gazetesinin 12-8-935 Anado'u ajansı direktörll 
gün ve 1805 sayılı niıc;hasınm 2 nci 
sütununun baş tar..ıfında: (İstanbul Moskovada 
polisinde bir hadi .e, suçsuz vatan- Moskova, 13 A.A. - Anadolu P.' 
daşlar nezaret altına alınmış, aJJ.ı:ye 3ansmın Genel direktörü Muvaff.ı~ 
tahkikat yaptı, polis ne""arethanesin Menecioglu, bugun Moskovaya ge, 
de on iki kişi bulundu) başlıgı al- mis. istasyonda Tas ajansı direkt~ 
tındaki yazı içerisinde Müddei u- rü Doletzky ve yabancı memlelte 
m umilik muayinleri bir de asliye ce- !erle kültür m ünasebetleri sosY.~!~1 
za mah kemesi azası bulundugu hal- si mümessillcrile, Türkiye elçıdın1' 
de nezarethanJ! te:ftiş edildi diye ya ve Sovyet mümessilleri tarafın 
zı yazılarak efkarı umumiyt.de po- karsılanmıştır. 
lis hakkında fena izler bırakılmak r 
i stendiğinden asılsız olan bu habe- Sular altmda ölen ameıeıe 
rin gazetenizde tekzibini diler ve Roma, 13 A.A. - Gazeteler c;~~ 
polisin şeref ve haysiyetim lekedar sette yakınında su baskınına ı.ı g , 
edecek sekilde yazı ya:zan bu g ze- y n Ribola lini t madeninde 14 aııı' 
~e. hakkm~.a ta~ibatta A ı;ıu,lunul~ası 1 lenin öldüğünü yazıyorlar. Su l~~ıı 
ı çın C .. M~~.d~ı ~m~ı:ıı~ıgme mura- temizleme i,ine engel oldugun a~· 
caat edı ldıgını bıldırırım. bu işe iki üç gün sonra başlana' 

Emniyet direktörü: Ali Kılıç tır. ___, 

I EQ • ?f $) M . cı· 
- Fakat, doktor bilsen sana - Kocacığım, şekerı.rn, le' 

nekadar kızmağa başladım.. cim, beni kıskanmanın g_~ry,~e 
Diyerek devam etti: ten anlamı yok. Benim gozu .. , 
- Kıskançlığın da bir ölçü- senden başka bir erkeğin t~s· 

sü olmalı. Ne istersen, ne der- rünmesine imkan yok. Sen itı 
sen yapıyorum. Gözünün önlın- ta ihtiyar ne olsan benit11 }:e.lı 
deyim. Bir şeye yormıyasııı di- ı yeryüzünde senden dah.a ~Ll .;~· 
ye kaslarımı bile oynatmaktan daha üstün bir erkek hıç~ır. 111ti 

sakınıyorum. Bütün bunl r kit olmıyacaktır. Bu soııJ 
karşılık akh başında b_ir_insaıım güven... . . ditl ' 
kıskanıyorum .. demesının apla Fazıl bunları dınledı, reli 
mı yoktur. Ust tarafı hastalık, ledi ve bir saniye düşii~e 
delilik olur. Çok sevmek, k s - içinden kansına hak ver~1:1eriıl 
kanmak, düşkünlük bir kaamo - Bütün bu söyledı1': 
gurur verir ama, bu kadarı da ' doğru Güney! ı')# 
sıkıyor!. Araba Büyük Parmakk'1P 

Doktor hiçbir şey söyleme - gelmişti. Güney, Şoföre: 

Ve bunun içindir ki binkaç 
gündür sabahları evden beraber 
çıkıyorlar, yurda beraber gidi -
yorlar, akşama eve beraber dö
nüyorlardı. Doktor böyle iste -
mişti. Ve onun içindir ki Güney 
de hiç ses çıkarmamış, onun is
teğini gütmüştü. Fakat, bu uza
yıp duran gidiş gelişler de dok
torun sinirlerini yatıştırmadı, 
onu bütün bütün hasta etti. Gü
ney'i odasında bırakıp vizitaya 
gittiği zamanlarda da bir baş
ka kurt kafasının içini yiyordu: 

nesı var .. 
Beni seviyor •• 
Bana düşkün!. 

Diye gözlerini büyültüyor, 
dişlerini gıcırdatıyordu. Ve ka
rarım veriyordu: 

~ Karıcığım ben seni götü
reyım .. 

den dinliyor : . - Mehmet kenar~a .au~~rU 
- Ne yapayım, elımde degıl. . Dedi. Şoför, bir bılgı~ 0 

Der gibi önüne bakıyordu. nüsü ile sordu: 

- Acaba odaya genç doktor· 
lar girip çıkıyorlar mı? 

Onunla konuşuyorlar mı?. 
.Birisini görüP. te beğenebi -

Benden başka bir erkeğe bak· 
mı yor .. 

Hastayken b i 1 e başımın 
ucundan ayrılmadı. 

Benimle beraber iyileşti, be
nimle beraber hastalandı! 

Fakat,_ bütün bu dü§ünteleri-

- Ben hastayım. Sinirlerim 
çok bozu~! 

Yurddan çıkarken 

Yine bir akşamdı. Yurttan 
beraber çıkmışlardı. Arabaday
dılar. GüneY. bu akşama kadar 

Diye bütün bu sözleri karsı
Iadı. Genç kadının yüzünde bir
den hafif bir renk değismesi 
oldu. Sesi titredi: 

- Peki.. 
Ve birden pathyan bir hınç

la; 

Güney yine söyledi; fakat, bu - Gecenki terzide ıni?. 
kere sesi yumuşaktı, tatlıydı, - Evet. 
ruha akan, gönülleri biribirine Ve Fazıl'a: ~ 1 

ilmekliyen, kulakları tılsımh - - Haydi terziye çıkactı 
yan, damarları kaynatan o her beraber inelim, dedi. e.d 
vakit ki sesiydi: C.Arka5l" 

( 
( 
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GÜZEL SAN' ATLAR 
Olimpiyatlara 
Girmeli miyiz? 

Dinarlı 4 Güreş Yaoacak '~ Eau -Forte,, 
Nedir? 

YÜZ KARASI 

Resim Galerisi 
ve 

A 

ATTiLA 
DEFiNESi 

Sorularımıza 
ilk cevap 

Sanat Mecmuası 

Bir okuyucumuz: "Girmeme~~
l'iz, girersek yalnız serbest gu· 
re~ten girmeliyiz.,, diyor. 

936 Bertin olimpiyatlarında ski mü 
labakasına yazılanlar arasında Tür~ki 
Yeyi de görerek bu hususta _yaz~ıgı
lnız düşünceler vesilesile, olımı;ııyat· 
lara girip girmemek hakkında bır an
ket açmış ve üç soruda bulunmuştuk. 
'llu ankete cevap olarak aldığımız ilk 
llıcktubu hiç bir diışünce eklemeden 
Olduğu gibi aşağıya yazıyoruz: 

Ski mese.esi 
·• 7-8-35 tarihli nüshanızda gön

d~rmiı oldugum mevzu~. derçe~t~ği
nııden dolayi çok mute~ekkırı~. 
:t.fevzudeki fikirler temamıle hakı
kattir. Çünkü kendim de Ziraat ens: 
titülerinin bir sporcysu ve talebesı 
olmaklığım hasebile bu işlerle be· 
nirn de alakam vardı. Fakat şimdi 
llıektepten mezun olduğum için bu 
gibi yolsuzlukları yazmağa_ c~saret 
Cttiı:n.Binaenaleyh mevzudakı sozlere 
•izlerin de kani olmanız için bu sa
tırları yapmaga dogru buldum. . 

MÜLAYlM D grupu sergilerinin katalogla· 
rında '"Eau - Forte., kelimesine tesa
düf etmişsinizdir. Gravure artistique 
ismini alan bu hak '"kazıt., usulü çok 
eskidenberi büyük ressamlar tara· 
fından kuUanılmıştır. Bundan çıkarı
lan resimlere "Eau - forte,. namı ve
rilmiştir. Fransızların halk lisanında 
kullandıkları eau - forte kelimesi ya
ni acide - nitrique kazıt işlerinde bü
yük rolü olan bizim kezzap . namı 
verdigimizhamızdan başka bır şey 
değildir. Bu usul ekseriyetle bakır 
pirinç ve çelik levhalar üzerine yapı
lır. Çinko alüminyom ve cam üzerin
de tecrübe edilmişse de bunların 
içinde bakır tercih edilmektedir. Ma
deni levhalar üzerine çelik uçlu ka
lemlerle yapılan çizgiler birçok "ope· 
ration., ameliyat geçirdikten sonr~ 
hususi kağıtlara basılır. Sırf bu nevı 
resimlen basmak için ayrıca bir de 
presi Vdrdır. Alet mevcut olmazsa 
elle bu iş de görülebilir. San'atka
rın arzusuna göre bir kazıttan yüz· 
lerce resim çıkar. Fakat fazlala~tık
ça kıymeti azalan bu gravürlerin ba
sılış miktarı az olmalıdır. "Eau • 
forte., muhtelif kısımlara ayrılım§tır, 
Acide'li kayıt doğru
d a n dogruya çıplak levha üze
rine kazıt '"Taille - douce., sulu boya 
efesi veren "Aqua-tinte,. ve daha 
bircok sekilleri vardır. Sana't kollek
siyonu meraklıları endüstriden ta
mamile ayrılan bu tarz kazıtlara çok 
ehemmiyet verirler. Maıtlcsef mem· 
leketimizde bu alaka bir iki kişiye 
munhasırdır.Halbuki Fransada bu ne 
vi san'atkarane kazıtlar için bir de ka 

Gelelim ayni tarihli nüshanızdakı 
ıorgulara : 

Sorular 
1 - 1936 Berlin Olimpiyatlarına 

girnıelimiyiz ? 
2 - Girmeliysek sporun hangi-

lerinden girmeliyiz? . • 
3 - Ne şekilde ve kımlerle gır-

41\ekligimiz faydalı ve basıkh olur? 
. Bu sorgulara cevap verebilmek i

sın : 
A - Memleketimizdeki sporların 

teknik inkişaf derecesini, . . . 
B - Spordaki muaffakıyetsızlık

letin sebeplerini, ve 
C - Bundan evelki girdiğimiz 

Olimpiyatlardaki neticeleri tetkik 
ttnıcliyiz. 

Yanhş yol 
• Memleketimizdeki sporun teknik 
l!tthaafr çok vanhş bil' volda ilerle-
'ırrııcu1.ı •. uA..;':ı\r.1'1 a..1..t.\ı~uıı "'"' .............. _ .... 

Oltıraak; bunda tatbik edilen usuller 
~ kadar fena ve manasız ki, neticede 
•nııanı spor sahasından terk ettirme
lc sebebiyet veriyor. 1928 Amster
da~ Olmıpiyatları için Almanyadan 
ittirtilen antrenör Herr Abraham· 
~~ sporculara tatbik ettiği usulde 

•çbir zaman sporcunun vücut te-
ltkkülünü nazırı itibara almadan 
•fır ve bıktırıcı antrenman yaptın· 
)ordu ki, bunun neticesi sporcu,mü
'-baka günü kendisinde tamamile bir 
~tltr~i bulamıyordu: -:ı;abii bun~.n n~-

Uçak kurumu menfaatine tert~p 
edilmekte olduğunu yazdığımız gu
reşlerin programı hazırlan?1ış_tır. 
Güreşlerin önemi bir defa ıddıalı 
olmasında, sonra da güreşler~e . en 
tanınmış pehlivanlarımızın ıştırak 
etmesindedir. 

Evvela Dinarlı, iki, üç sene Ame
rikada bulunmuş ve çarpışmış gü -
reşçilerimizden Mülayi~le ayın 18 
inde burada göreşecekt~r. Bundan 
sonra Dinarlı tzmire gıdecek, ayın 
25 inde Maniıalı Rifatla karşılaşa
tır. 

Eylitlün birinde ~ara Ali Anka
rada Dinarlıyı beklıyecek ve boy 
ölçüşeceklerdir. 

En nihayet 8 eylülde Dinarlı şeh
rimizde Çoban Mehmetle karşılaşa
cak ve timdiye kadar yalnız gazete 
sütunlarında okuduğumuz defilere 
bir sonuç verilecektir. 

Uzun günlerdenberi dillerde mü- • 
naka~aları geçen bu güreşlerin mem 
leketin her yanında alaka uyandır 
dığı da muhakkaktır. DlNARLI 

tcaı ınuaffakiyetsızlık baş gosterı
f0rdu. Antrenörün bulunmadıgı yer
~rd~ ~ilhassa İzmir, A_nkara: ve .B~r
d i•bı sporda il er lemış şehırlerımız· 
tıt her sporcu kendi görgülerile gay
) lkıuntazam bir antrenman yapı
~r _ve müsabaka günü tek bir koşu 
~ iktifa etmeyip müteaddit ko§U 
C:· •tlamalara girerek vucüdü harap 

KARA ALJ 

• nun vardır. Her san'atkar bu levha
lardan bastıkları bir kopyeyi milli 
kütüphaneye göndermekle mükellef
tirler. Ve bu suretle Fransada hiçbir 
ulusa nasip olmıyan kazıt müzesi 
meydana gelmiştir. Vaktile Güzel 
San'atler Akademisinde kazıt kısmı 
mevcut iken bilmediğimiz bir sebep 
ten d o 1 a y i kaldınlmıştır. Bugün 
mekteple hiç alakası olmıyan şubele
rin aras•nda tekrar yer alamamıştır. 

1l'Or ve pek tabiidir ki sporcu tam 
~aııile iyi neticeler elde edemiyor. 
~ al_buki atletizmde muaffak olmak 
, t 1Yi rekor elde etmek için her 
\Porcunun istidadına göre tek bir 
,::u \reya atlama üzeri}lde teknik bir 
b~e çal•şmak lazımdır. 

.,,,,.linyanın meşhur koşucularına 
~k- olan Amerikayı nazırı itibara 
~ 100 metreci bir atlet hiçbir 
"ıt 4 x 100 bayrak yarışına girS İşte bu suretle Amerikalılar 
~ acun rekorlarını daima muha
bitjd.etınekteki mühim sebeplerden 

a·ır. 

ğa lüzum görmezler.Ancak ~us.abaka 
!ardan 15 gün evel sıkı bır .• ı~man 
yapılır ki bunun neticesi tabu bır ~
katsizlik baş gösterir. Musab~~a .~u
nü sporcli kendinde bir enerJı gore
mez ve bir ümitsizlikle musabakala
ra iştirak eder. 

Halbuki bir sporcu Olimpiyatlara 
iştirak edebilmesi için en aşağı bir 
ilene evci antrenmanlarQ başlamasr 
lazım<iır ki, bu suretle vücüdü tam 
bir musalJakaya iştirak edebilecek 
teşekküle malik olabilsin. 

İşte Amerikalılar ve Almanlar 
1936 Olimpiyatlarına iştiı aklerinc!en 
bir sene evci tam manasile ar.tren· 
m~lanna başlamışlar ve d'lima iyi 
re!i.orlar elde etmeğe çalışıyorlar. 

Tabii bu izah ettiklerim yaını?. at· 
Jetizme munhasır kalmaz, ayni za· 
manda futbolda, yüzmede, güreşte 
vesair sporlarda da bun!.lrın tatbiK.i 
icap eder. 

,.t lZdc bir atlet zamanında futbol 
~:tt~ yüzme sporlarına iştirak et· 
t\ı~dir. Halbuki bu muhtelif spor
~lq n vücutta teşkil ettikleri adale 
~ başkadır; binaenaleyh bir fut- Cevaplar 
'~ki adale teşekkülü hiçbir za· 
illet. ır atlete yaramaz ve daima ko- Sorulara yapmış olduğum "ıu iza
hı.: ,.~aülameller baş gösterir; fakat hat ile k:saca soruların cevaplarını 
f~ kt futbol oynadığı zaman daha vereyim: 1936 Berlin Olimpiyatları· 
~ ltl0ıtuğunu görürüz, yalnız artık na girebilmemiz için yukardaki nok-

lıtc tt koşulara iştirak edemez. taJan nazarı itibara alırsak hiçbir 
~ ~~rcularırnız bu noktalan zaman iştirakimizi doğru bulmuyo
)aı~ •~bara olarak teknik surette r•ım. Çünkü Berlin Olimpiyatlarına 
~ 1.: hır ıube ile uğraşmaları lazım- girebilmek için evcli §U önümü~deki 
~ ,-;.~, ~u ıuretle muaffakiyetler el- Balkan Olimpiyatlarında iyi nctice-

'""lln. kr kazanmalıdır ki, ancak o z::ıman 

t 
Ani kararlar Bertin Olimpiyatlarına iştirak etmek 

ıt· için kendimizde bir cesaret bulabi-
)lU.~ak ettiğimiz Balkan Olimpi· lelim. 
dtJti \re 924, 928 Olimpiyatların- Bundan evelki Balkan Olimpiyat· 
(bcp1,trı_uaffakıyctsizliklerin mühim laımdaki vaziyetimiz her kesçe ma
tr 01ır:;L Yukardaki saydığım sebep- lCımdur. Çok arzu edilir ki, eve1i 

serbest güreş musabakalarına aı1c11k 
girebiliriz; fakat bunda da bırinci 
şart olarak iyi ve metodik bir çal,ş· 
ma neticesi elde edilecek muaf'akı· 
yetlere gö~c kararı vermeliyiz. Ve 
bu muaffakıyetlerde çok yiıkc;ek is
tidat gösteren güreşçileri seçerek 
o:ılarla Olimpiyatlara iştirak etme
liyiz ki, Tiırk'ün bayragı daima di· 
ğtr ulusların bayraklarından fa la 
birincilik direginde dalgalansın Sa· 
yet futbol, atletizm gıbi ve hatta da· 
ha yeni memleketimize girmiş ~ıan 
t.ki sporlarına i tirak edersek d ha 
şimdiden · Tiırk evladı olmaklı~nn 
h~s<.bile kendimde bir teessü:: duy'l· 
rım. 

Çok temenni ederim ki, benim gi· 
bi büyüklerim de doğru düsünerek 
ona göre Olimpiyatlara i tirak edip 
etmeyeceğimiz hakkında kafi katar· 
)arını verirler. 

Ankara Ziraat Faktiltd 
935 mezunların~;ın 
SUAT DiNÇER 

T .4 1'l 
Gündelik Siyasal Gazete 

TE L E O N { Yazı işleri : 24319 
İdare işlerı : 24310 

TELGRAF: .. TAN ,.latanbul 
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'dır , ıııı;la beraber bir de şunlar Türk sporculuğu Balkanlarda bir 
dt~ · • Olirnpiyatlara iştirakimiz nam kazansın ve ondan sonra acun 
~ anı~ olarak karar verilir. Tabii ulusların i~tirak ettikleri Berlin 0-
>'1ıııı.rı rar zarnanile Olimpiyat o- limpiyatlatına bir varlıkla &idilebil· 
a~,.Ct L. Zamanı arasındaki müddet ııin. Onun için bizim gayemiz daha llinlar için lHincılık Şirketlerine mü-
~~··d~r. İşte bu kısa müddet ziy:ode Balkan Olimpiyatlanı\daki racaat edilmelidir. 
tııl. -· .... Olıın.P. iyatlara gidecek spo~- musabakalarda iyı" neticeler elde et· Kiiçük illnlar doğrudan doğruya 
'~ -- - idaremizce almabilir. 0~ onceden garantiye bag- mek olmalıdır. Kficük illnlarm 5 ıatırlığı bir defalık 
._ ttı.;:, :: rdır. A k gUref 30 kuruetur. S satırdan fazlası ıc;in sa· 
~. ;;ı on!arın başka rakipleri yok· ftCB tır baıma S kuruş alınır. Bir defadan 
"'~l ~dileri nasıl olsa Olimpi- Eğer Oiımpiyatlara muhak~k iş- fazla ic;in yeJrQndan %10 karus indirilir 

"Eau - forte., hakkında iyi fikir alı
nabilmesi için bir de nümune kon
muı;tur. Yalnız çizgi ile yapılan bu 
harikulade eser ressam "Rembrand,, 
ın (Eau-fort ) u dur.Gelecek yazım
da tahta ve malzeme üzerine yapılan 
kazıt usullerinden bahsedeceğim. 

Reısam 

Turgut Zaim 

Gerek yukariki gerr.k aşağıki resim 
Renıbrerıd'ın iki eau-forte'udur. 

lsviçrede toplanalması 
yasak edildi 

Bern, 13 A.A. - Federal konsey, 
esas teskilitı kanununun devletin 
emniyeti hakkındaki hükumlerine 
dayanarak, 15 Ağustosta Bal ıteh -
rinde toplanacak olan ve bir ftal -
yan - Habeş harbine karşı arsıulu
sal kongrenin lsviçrcde toplanma
sını menetmi§tir. 

Bu kongreye iştirak etmek. üzere 
gelecek yabancıların da lsvıçreyc 
girmesi menedilecek, evvelce gelen
ler geri çevrilecek ve lsviçrede yer
leşmiş olup ta bu kongreye İ§tirak 
edecekler de memleketten çıkarıla

İşte iki büyük eksi.ğimiz. Fak~t 
bu eksiği gören ~r~rnızaa pek az kı
şi var. Bu işler ıçın. ha.rekete geçen 
ise hiç yok. Halbukı bır memleket 
için bu memlekette san'at yoktur 
hük~ünü verdirecek kadar haklı v.: 
acı bir hakikat ve bir ayıptır. . 

Şimdiye kadar o kadar yazıl~.1• y· 
zildi. Fakat bu, sanki o kadar bu~u~. 
ehemmiyetli ve birço~· paral~ra ihtı
yacı olan bir işmiş gıbı . daıma ge· 
ciktirilmektedir. Elde resım var, >:0 k 
değil. Her şey haz1r. Yalnız bir bı~a 
ister. Bu da temelinden yapılt_l'l!Ş b_~r 
beton arme inşaata da şimdılık lu
zum yok. Boı duran veya bo~ltıl
ması kolay bir binaya bu rcsımler 
hemen naklolunabilir. Meseli Aya· 
sofyadaki tarihi hamam pek ala b~ 
işi şimdilik görebilir. Sonra beledı· 
yenin tahtadan bir baraka yapması 
da o kadar külfetli bir iş değildir. 

Resimler nerede? Askeri müzede, 
Asarıatika müzesinde, Ankarada ~t
nografya müzesinde, Topkapı, Dol
mabahçe Yıldız veya diğer saraylar
da yerli ve ecnebi birçok levhalar 
vardır. Sonra, Türkiyede mevcut 
ressamların hepsinden birer tablo 
istenıe böyle hayırlı bir iş için bir 
tek rC9ınini vermiyecek ressam yok
tur. İtte bu suretle hem halkın resinı 
san'atiyle sıkı bir rabıtasını temin 
edebilecek tekilde daimi bir sergi 
vücuda getirmiş oluruz, hem de ec
nebi seyyahlar geldikleri zaman bo
yalı bir tek tuval görmeden dönmiış 
olmaktan kurtulurlar. En küçük Bal
kan devletlerinde bile bö;;le bir eksik 
artık kalmamıştır. Acele etmeliyiz. 
Gecikmeğe ve ihmal etmeğe gel
mez. Bina var, resim var, ressam 
var, galeri yok. 

Şeker irmik ve yağ varken helva 
yiyemiy~n bakkalın vaziyetinde daha 
uzun zaman kalmamalı~ı~. ~lakadar
lar it bapna 1 Bir ıalerı ıstıyoruz. 

• Gelelim öteki meseleye; san'at 
mecmuasına: Şöyle, güzel resimler 
basan güzel san'atlara ait faydalı 

·< • b. ' bilgilerle dolu ır ~n.at mecmua-
mu acaba neden yoktur? Matbaa· 
larda rotatifler harıl harıl çalışıyor. 
Birçok' renkli, renkaiz lditeler bası
yor, mürettipler ve entertaypler ya· 
zı dizmeğe yetişemiyorlar. Fakat 
hepsi san'atten uzak birtakım h_~v~i 
marifetler. Bunların yanında gonul 
istiyor ki, san'at da şöyle küçücük 
bir yer bulsun. Meseli dört sayfalık 
bir san'at gazeteciği niçin olmasın? 
Olamaz mı sa:ıki? Abdülhamidin 
tütün tabakasına, sinema ylıdızları
nın günde kaç bardak su içtiklerine 
varıncaya kadar yazan gazete ve 
mecmuaların yanında bir de şöyle 
hakirane, murane bir san'at köşeciği 
olamaz mı? Her fÜn yeni bir mec· 
mua çıkıyor. Bu kadar para sarfedi
liyor ve kari bulabiliyor. 

" Bizde aan'atten anlıyan yok ki." 
işte yegane mazeret bu. Acaba ka
ric böyle devamlı ve kuvv~t~ b!r 
sermaye ile sunulmuş, bakıkı bır 
san'at dergisi çıkmış da kari onu is· 
tiskal mi etmittir. Hayır, Türk ka
rii böyle bir mecmuaya teşnedir 
a~a. bizde ne onu çıkaracak bir te
şebbüs, n~ Je b':' Y?k~uktan acı du· 
yutarak soylcnmış şıkayet var. Mcc
muacılarla, sermayedarlar, i§ başına! 
Biz bir san'at mecmuası istiyoruz. 

c;ınar 
Bu. Şehir Tiyatrosu san'at~rla

rından Küçük Kemal in "on ikı tab
loluk,. bir piyesidir. Yeni çıktı. İk~l 
kitap evi tarafından bastırılmış, yır-

Attila delinesinden bir vazo 

Türklerin biıyük medeniyetine da
ir vesikalar Avrupa müzelerinde 
pek çoktur. Bunların içinde en mü
him vesikalardan biri ve şüphesiz 
gerek. ~ara.fet ve gerek t:arihı. kı>:
meti ıtıbanyle en şayanı dıkkatı Vı· 
yana müzesindeki "Attila definesi,, 
diye şöhret bulan vazolar ve kaplar• 
dır Bunlar yirmi üç parçadır. 1\uca
ris~anda Torontal vilayetinde, Ma
ros suyunun kenarında bulunmuştur. 
Bunları On Sekizinci asrın sonların
da Vui~ isminde bir köy_l~, evinin 
bahçesine duvar yapmak ıçın temel 
kazarken toprak altından çıkarmışt~~· 

Bu vazo, çömlek ve ta~lar?~n. mu
rekkep bu Türk med~nıyeti ıçın en 
değerli vesikaları teşkil eden b~ de
fine 1779 da Avusturya Macarıstan 
kralı Fransua Jozef tarafından satı~ 
nalınmış ve Viyana müzesine konul-
muştur. . 

Bu eşyanın hangi asra ve kımlen 
ait olduğu hakkında pek çok araş· 
tırmalar yapılmıştır. Bu işlerle uğ· 
raşan bilgiçler iki asırdanberi bu dü
ğümü çözmeğe çalışıyorlardı. Niha· 
yet Profesör Nemcth bu kapların 
Peçeneklere ait ve Onuncu '!sır ma· 
mulatından oldugunu meydana çı· 
karmıştır. 

Peçenekler biliyoruz ki en eski 
Türk vatanı olan ôfla Asyadan gar
ba doğru hicret eden ve batı Hun 
devletini kuran Hazar ve Bulgar 
Türklcrile Macar ve Oğuzlarla be· 
raber akan kavimlerdendir. Bu iti· 
barla emsalsiz bir kıymeti haiz olan 
bu antikaların keşfiyle biraz daha 
aydınlanan Türk medeniyeti, tarihe 
yeni vesikalar daha ilave etmiş bu
lunuyor demektir. 

Bu kaplar o kadar ince ve mahira
ne işlenmiş san'at eserleridir ki o 
devre ait diger komşu kavimlerde bu 
kadar güzellerine tesadüf etmei 
mümkün olmamıştır. 

Arif Bediinin 
Resim sergisi 

mi beş kuruş fiatı var. .. 
Bu piyes, şimdiye kadar Turk 

sahnesinde görülmemiş bir mevzuu 
alarak yazılmış ha;ikulade bir eser.
dir. Memleketin der~erin.i, ~~~~sı:- ~ 
bun softalığın,yobulıgın ıç yuzunu, 
ceh~letin neticelerin, İblisin rolünü Arif Bedii'nin ~rgide teşhir edeceği 
ve inkılap için çalışanların bu mez. resimlerden biri 
belclikte nasıl imanla çalıştıklarını 
teşrih etmektedir. San'arkir bu ese
rinde bir devrin bütün felaketlerini 
ve iyi ile kötünün mücadelesini 
renkli ve ışıklı on iki tablo ile bize 
vermektedir. 

Çınar - Hile yapıyorsun. 
fblis - Bu benim adetim. Bana 

hile yapıyorsun demek, gözünün üs
tünde kaşın var demek gibidir. Ca
nımın altındaki başlıca huylardcln 
biri de "hilekarlık,, tır. N~sıl uyuza 
"kaşınma., denemezse bana da 
"hile yapına,, denemez. 

Çınarla İbliı ,atranç oynuyorlar. 
İblis yeniliyor. . 

Çınar, gölgesinde cereyan eden ın
kılibı görüyor ve dile gelerek=. 

"Günetin çelik ıayından yedi kat 
göklere kadar fırhyan bu altı ok be· 
defini aala 'fatınmyacaktır,, diyor 

Sonra muzaffer bir kalabalık: 
"Çmar altı bütün bir yurt. 
Yuvaamdan çıktı Bozkurt 

Genç ressamlarımızdan Arif Bedii 
17 ağustos cumartesi günü Güzel 
San'atler Akademisinde bir resim ser 
gisi açacaktır. YalnıZ-kendi eserlerin· 
den mürekkep olan bu sergide büyük, 
küçük yü zclliyi mütecaviz tablo, kro 
ki ve desenler vardır. Arif Bedii, bet 
senedenberi hiç bir sergiye iştirak et 
mcmiş ve resim sahasında muhtelif 
arayıtlarda bulunmuştur. işte bu ser 
gi, sana'tkirın resim yolunda kendi za 
viyesinden gördüğü ve aradığı işlerin 
bir makcsi olacaktır. Etrafında büyük 
bir alaka uyandıracak olan bu sergi 
yi aan'atseverler merak ve tecessüsle 
beklemektedirler. 

Her şey bizim, evet bizim.,, 
Diyerek kitap bitiyor. 
Eser, ayni zamanda bestekar Ce

mal Reşit tanfmdan $ bestelen
miştir. Bu harikulade milli eserin, 
bu inkılap piyesinin salı.neye konul· 

il ICcklerinden ukı ~lıpa- tfrak etmek iatiyoraak kallilat~cc -------------' 

=----~~~~--===-~~~~~~~~~~~~-----~~~~~ 
caklardır. Eilcnelim buıiln bizimi maaı temenni olunur~ 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ORTA AVRUPACA HABEŞ MESELESi 

Tuna Paktı Projesi 
Normandie Vapuru ile Nevgork' Ü I 

tan Havr'a Giden Küçük Kız Çer Toplantısına Doğru 
Le /ournal'den: 

Diplomaıinin eaki ananelerinden 
biri de muayyen bir mesele üzerin
de çalıpnak ve muayyen bir maksa
dı hedef ittiha,: ederek o maksada 

MUSSOLlNl 

miştir. Bu pakt altı maddeden mü
rekkeptir. 

Birinci madde mucibince paktı im 
za edecek devletler aralarında dos
tane münasebat tesisini taahhüt e
derler. İkinci madde ademi tecavüz 
hakkında mütekabil bir taahhüt te
sis ediyor. Uçüncü madde diğer 
memleketlerin iç işlerine karışma
mağı ve ayni zamanda muhtelif dev 
Jetlerin siyasal ve sosyal rejimi a
leyhinde her türlü propaganda ve 
tahrik yapmaktan çekineceği tazam
mun ediyor. Dördüncü madde mu • 
cibince, paktı imza eden devletler
den biri paktın ahkamını tecavüz e
decek olursa akit devletler biribir
lerile istişare edecekler ve müteca
viz tarafa yardım veya müzaheret 
etmekten sakınacaklardır. 

BeşinGi ve altıncı maddeler, akit 
devletlerin pakt ahkamına riayet et 
melerini temin edecek olan Uluslar 
kurumuna müracaat şeklini göster -
mektedir. 

Le /ournal,den: 
İtalyan • Habet ihtilifının kat'i 

ve siyasal safhası birkaç güne ka
dar baılıyor. Biribirine müvazi iki 
müzakereye giritilecektir. Birisi 
Ual-Ual hidiaeıini hakem yolile hal
letmek içindir. Diğeri de İtalya ile 
Habeşiıun arasında genel bir anlat· 
ma elde etmek imkanı bulunamadı
ğı takdirde bu ite el koyacaktır. 

e.riımek için hasrı nefsetmek idi. 
O zaman büyük siyaset yapılmış o
lurdu. Fakat bugün haftalık bir po
litika takip etmek mecburiyeti ha
•ıl oluyor. Dün bize çok endişe ve
ren bir mesele bugün ehemmiyetini 
kaybediyor. Evveke Vistule nehri 
üzerinde bulunan Alman tehlikesi 
bugün Tunaya nakletmiş oluyor. 
Yugoslavya ile savaşa girişmek teh
didinde bulunan İtalya bugün yü
zünü Afrikaya çevirmiştir. 

Aldığımız haberler doğru ise, bu 
proje Almanya, Avusturya, Maca • 
ristan, Lehistan, Romanya, Yugos
l~vya ve Çekoslovakya hükiımetle
nne tevdi edilmiştir. Kaçak kız 

İkinci müzakereye, birincisinden 
fazla ehemmiyet veriliyor. Filhaki
ka bu müzakerede Laval, Eden ve 
Aloiıi arasında bir toplantı yapıla
cak, fakat diğer müzakerede yalnrz 
mütehanıılar bir araya gelecekler· 
dir. Sınır ibtillfının kolaylıkla hal
li kabil ol<iuğu bildiriliyorsa da, i
ki memleket arasında mevcut mese
lelerin heyeti umumiyeıi için bir 
hal çareıi bulmak oldukça güçtür. 
Fakat hatırlarda olmalıdır ki, İt.1-
ya-Hıbetiıtan mUnaıebatı Ual-Ual 
hadisesinden sonra fena bir şekil 
almıştır. Eğer hakem komisyonu 
Habeşistana İtalyanın hücum etti
ğini kabul etmit ve Habeşistan da 
bunu tamire muvafakat etmif olsa.y
dı, İtalya savaşa girigmelc için ken
disine hak veren ilk delilin, suya 
düşmüş olduğunu görecekıti. Mese
lenin esasına gelince bunu hallet
mek hakikaten güçtür. Fransa., İn
giltere, İtalya ile birlikte Habeıi .. 

MuMolini 1934 teşrinievvelinde 
Milinoda söylediği bir diyevde eli
ni Yugoslavyaya uzatmıştı. Bunun
la beraber ufukta bazı kara bulutlar 
görünüyordu. Bu bulutlar geçen 15 
martta dağıldı. İtalyanın Belgrat se 
firi Viola di Campalto hükumet Na
ibi Prens Paul'e itimatnamesini ver· 
diği zaman demitti ki: 

·•ttalya, Yugoslavyanın gelişme
aine ve Yugoslavya topraklarının 
bütilnlüğüne zarar vermeği asla dü
ıünmüyor . ., 

O zamandanberi her iki taraf, a
ralarında normal münasebetlerin te
sisi lçin çalq~. Yupüa~anıa 
nüfuzlu lyanındıuı birinin La-n>ro 
Faaci•te gazetesine verdiği mülakat 
sarfedilen gayretlerin boşa gitme • 
diğini gösteriyor. 

Bundan dolayı memnun olmalı -
dır. Çünkü Roma ile Belgrat arasın
da mevoeut her ibtilif Orta Avrupa
da barııın birleşmesine mini olur. 
Avu.turyanın erkinliğini temin i -
çin 15 eenedenberi devam etmekte 
olan müzakerelerin neticelenmesi 
Avuıturyanın varisi olan devletler 
arasında mevcut ihtilaftan ileri gel
mektedir. 
· 25 Temmuz 1934 te vukubulan 
Naayonal Sosyalizm hareketi de bun 
dan ileri gelmittir. Bu hadise, bir
çok gözlerin açılmasına sebep ol -
muştur. Bir Tuna paktı yapılması 
düşünülmü§, fakat çok vakit kaybe
dilmiştir. Birkaç gündmberi bu 
ıPaktın müzakere edildiği anlaşılı • 
yor. Bu da Munolininin Afrika i
tile hipnotize edilmediğini göste -
riyor. Bu mllzakerenin çabuk neti
celenmesi temenni edilmelidir. Ak
si takdirde Almanya bundan istifa
de edecek ve barıı ta tehlikeye gir
-Ut olaaktu. 

Le Jlıtin'd~n: 
Franu ile lı.lya aruında hazır

lanan. Tuna paktı projesinin alaka
dar devletlere tevdi edildiği Roma
da yarı recnt surette beyan edil • 

Ko: 106. 

PRENS PAUL 

Le /ournal'dan: 
Öğle vakti Havr'a gidecek yolcu

lar vapura giriyorlar, dost ve hısım 
akrabadan mürekkep bir kalabalık 
Normandie vapurunun yolcuları a
rasına karışıyordu. Ziyaretçilere va
puru terketmeleri bildirildi. İskele
ler karada kalacak olanları Nevyork 
rıhtımına boşaltıyordu. Bir düdük 
sesi ... Kalkıyoruz... Kalktık sesle
ri ... Hayır vapur birden.bire durdu. 
Acana ne oluyor? Bir zenci vapur
dan çıkmağa vakit bulamamış ... Ken 
disinin karaya çıkarılmasından ıon 
derece memnun. Bu sırada rıhtıma 
geç gelen ve vapura yetişeceğinden 
ümidini kesen bir Amerikalı bu fır
sattan iıtifade ederek zenciyi ka -
raya çıkaran sandala atlayarak se
vinçle vapura geliyor .. Bu defa mu
hakkak hareket emri verildi. Şap • 
kalar ve mendiller sallanıyor. 

Gratte • Ciel'lerin manzarası, ya
vaş yavaş uzaklaııyor. Fotoğraf me-

B it k d 1 ti • raklıları makinelerini en müsait va-
8 1 ev e erı ziyeti almış olan hürriyet heykeli-

Blok ne do&ru çeviriyorlar. 
Leltiaton n.. .-.,..,..,.~,,-.-"'""' ... a"""ec....-k"-·in--- -ztır ~- 1LIZ, JAarJ191n• gcıııaıa 

-.. yutaca.k imit gibi meserretle parla· 
Finlandiyanın merlrui olan Hel· yan büyük .gözlerini açmış en önde 
•İngfor6CI vôki olan ~iyareti Fen/an duruyor. 
Jiya Dıı Bakanı Hackull'in geçen 
Mayııta Varfouaya yaptıiı aiyorc· Güverte boıalmağa başladı. Her • 
tin bir lrarıılıiıdır. Beclr Helnn• • kes yerletmeği dütünerek kamara· 

ıına kotuyor. Vaıpurun komiseri 
lorıta 12 Ağuatoaa iratlar lralacalr. Henry birçok talepler karşısında • 
tır. Yarı rcımi Alman or•anı olan dır. O herkesi dikkatle dinliyor ve 
Voellıi.cher Beobahter waseteıine yolcuların canlarını sıkmış olan en 
göre Beclr Baltılr tleniantle E•ton- ehemmiyetsiz şeylerden bile müte • 
ya, Lituanya ve Letonya araında eaair görünüyor. Eaa.aen konfor ile 
yapılacalr bir çalııma birlifine Fin- lüksün müsabakaya girittiği bu va
landiycının ,irmelini temine fC"rııa- purda hakikatte neden Jikiyet e<ii
calrtır. Baltılr blolrunu Lehi.tan lir? 
menaliine muvalılr bir ı•lriltle lroy. 
mafı İdemclrte ve Finlandiyallan Yalnız biraz evvel ıen olan genç 
iltiladc etmek ıuretilc bunu elde kız 1imdi biraz enditeli görünüyor. 
edcccfini ümit etmelrtcdir. Bcclr'in Süvarilerden birisinin arkasından 
malraadı ne olursa ol.un fUna unut· k01arak: 
mamalıdır lıi Finlandiya dün oldu- - Bayım .•. 
iu ,ibi hugün de Baltılrta bitaraf - Bayanım 1. 
bir tlcCJlct olmaktan ibaret olan bcı- - Kaptan ile görüşmek istiyo • 
wünlrü durumunu defiıtirmelr İli•· rum ... 
miyor. Finlandiya Dıı Balraru hunu - Kaptan ile mi... Niçin? 
bir Lela waute•İn• söylemiftir. - Çünkü ben bi" 11towaway'ım. 

(bedavacı). ' 
Beclı'in bu ~yarette vulrabula • _ Siz mi? 

calr Iİya.al lronupnalar, genel SU• E b 
l lr - vet en ... 

rette fikir teati.ine ve•ile o aca ve Fakat ıiz ıtowaway ne oemek 
lalrat Finlantliyanın .an .eneler olduiunu biliyor muıunuz? 
:tUJrlında Baltılr lrombine~nlanna - Evet, bilet almadan vapura bin 
karı• takip cttiii ihtiyatlrcir hattı mit bir kimaeye derler ... 
harclıcti dciittircmiyccelrtir. - Siz vapura bilet almadan mı 

bindüıiz? ~ ......... 
KIRMIZI VE SiY AH 

lazrmlı&ından mütekait Lieven'i ara
mak geldi. Bu Lieven fukara bir 
adamdı. Julien igi ona açıkça anlat
tı. 

Lieven: 
STENDHAL 

kibrine yediremiyordu; doğrusu yi- "Ama öbürü de bir batına söyle
ne de pek büyiik aykırılıklar etme- nip duracağına adresini versin.,, Re
di. Bir ıün birdenbire bir aağanağa dinıotlu adam, halkın bu sözü tek· 
tutulup Saint-Honore ıokağında bir rar ettiğini duyunca Julien'in yüzü
kırbveye &irivermişti; ince kastor re- ne bet altı kart fırlattı. Çok tükür 
dingotlu, uzun boylu bir adam, onun ki hiç biri Julien'in yüzüne ge~~e
öfkeli gibi bakmaaına pştr ve o da mitti; tabancatına ancak kendısıne 
Julien'e, nktile Beaançon'da made- dokunulacak olursa çıkaracağına aıh
moiselle Amanda'run dostu nasıl bak- detmitti. Herif kalkıp gitti; fakat 
tı iae tıpla onun gibi bıktı. yine dönüp dönüp Julien·e yumruk 

O ilk hareketi cevabıız bıraktığı- sallıyor, küfür aavuruyordu. 
na zaten bala içerliyen Juliıen bu Julien kan ter içinde kalmıttı. 
bakıp da katlanamazdı. Hemen gi· Çok lazmıt. içinden: "Demek ki en 
dip o adama ne demek istediğini bayatı bir adam da beni böyle çilem· 
eordu. Redingotlu adam ona hemen den çıkarabilec:ıekl Bu kadar duy
en pilinden bir alay küfür yağdırdı; ıan olmaktan naaıl kurtulaca&ım?,, 
kahvedekilerin hepei onların batını diyordu. 
ilfüttil; kapıdan ıeçenler, de durup Ona kalsa. hemen düello edecekti. 
bakıyorlardı. Julien, bütün dıprlık- Fakat onu alıkoyan bir zorluk var
lılar ıibi, ne olur ne olmaz diye ce- dı. Bu kOGa Pariı içinde kendine ne• 
binde tabanca uprdı: elini taban· reden phit bulacaktı? bir dostu bile 
cuma 1&ttiriip ıinirli ainirli ııktt. yoktu. Birkaç kiti ile tanıtmıttı; fa
Ama akıllılık edip çıkarayım deme· kat bunların hepai de, altı hafı. ıü
di; karf!smdakine ikide bif: "Mo...i· ren bir ahbaktan sonra, ondan 
........ 11 Ha ...... - adam ,... usaldafrYorlardı. İçinden:: "Ben re-
n.. Wle ........ danekle kaldı. çimsizim, itte timdi de reçimaizliği-

Bu aem keW:elik cümleye inad.. min belaaını çekiyorum,, dedi. Ni-
1a uplanıp ka1mur en tonunda ka· bayet aklına, kendi•ine araaıra es
W.b,lıo da dilrıkatiDc çarptı. ... krim deni veren. 96 mc:ı alay mü-

- Peki, ben ı~e ıahitlik ederim, 
dedi, ama bir prtnn var: hasmınızı 
yaralamazunız ıizi bırakmam, he
men orada benimle de düello edeni
niz. 

Julien memnuniyetle : 
- Razıyım, dedi. 
Kalkıp faubourg Saint Oermain'e, 

M. C. de Beauvoiı'nin kartlarında 
yazılı olan adreae gittiler. 

Sabahın uat yedisi idi. O ada
mın, vaktile Roma veya Napoli elçi
liği ıekreterliğinde bulunmuı, ha
nende Zingarelli'ye tavsiye mektubu 
vermiı. madame de R~nal'in gene ak
rabasından M. de Beauvoisis olabi
lecefi Julien'in aklına ancak kapıyı 
çalarken gelmişti. 

Jullen, uzun boylu bir upğa, bir 
gün önce yüzüne atılan kartlardan 
biri ile bir de kendi kartını verdi. 

Onu, tahidi ile beraber, Uç çeyrek 
aaat beklettiler; en ıonunda upk 
gelip onları zarifliği ile inunı hay· 
ran eden bir odaya aldı. Orada be· 
bek ıibi ciyinmiı uzun boylu bir 
delikanlı buldular; yilzUnUn hatla· 
nnda yuun güzellifinin Jruıunuzlu· 
ğu ve mana11zlıfı vardı. Haylı yassı 
olan kafanın U..tünde tatlı san saç
ları, bir clıram &ibi yübeliyordu. 

- Evet, Normandie ile seyahat 
etmek istiyordum. 

- Ya ebeveyniniz nerde? 
- Onlar Nevyorktalar. 
- Onların bu yaptığınzdan habe· 

ri var mı? 
- Hayır, biz iki küçük erkek kar 

de,im ile beraber gidecektik. Uçü
müz birden ~apura girdik. Onlar 
son dakikada korktula:-. kaçtılar. 

- Onlar kaç yafındalar ? 
- Dokuz ve yedi yatlarında .•. 
- Ya ıiz? 
- Ben on bir yaşındayım ... 
- Beraber geliniz. 
Çocuk kaptanın kartısına çıkarıl· 

dığı zaman titremeğe baıladı: 
- Biliyor musun? Bu ya.ptığıQll! 

cezası altı ay hapistir. 
- Hapis mi? 
- Evet. 
- Nevyorkta bana Normandie va 

purundan o kadar bahıettiler ki, an· 
nem küçüklüğünde bir defa Frımaa
ya gittiğinden ve bu me~leketin 
ni&e11isj•d·· ,_ ;r...a_ '-L't"""" .. ; ,W,.., .....__,._ 
sonra bır gün kifç1ik Farae,lerımın 
okuduğu bir çocuk gazetesinde bir 
bedavacının hayatını okumuıtum ... 

- Demek bu fikri orad.ın aldın? 
- Evet, o gündenberi bundan 

batka bir ıey düıünmedim. Beni 
dinleyin... Beni hapsetmeyin, ben 
burada ıize hizmet ederim. 

- Elinden ne it gefü?. 
- Pasta yapmasını bilirim. An • 

nem bana öiretmişti. Biru param 
da vardır. 

- Kaç paran var? 
- On pena, eonra çok u yemek 

yerim. 
- Dinle ... Seni hapse koymıya • 

cağız. Fakat bir prtla: Çoiı yemek 
yiyeceksin. Şimdi ailene merak et
memeleri için telgraf çekeceğiz. 

Kaptan bundan sonra kilçük kızı 
kucaklayıp öptü. Küçük bedavacı 
bundan ıonra vapurun en imtiyazlı 
yolcuları arasına girdi. 

Mekaikada boykot 
Mekliko, 13 (A.A.) - Meksiko 

yahudileri Alman ürünlerine kartı 
t:,oykot yapmağa karar vermitlerdir. 
Bunlar, Mekailc.anm kendilerine gös
terdiği konukseverliğe karıılık olmak 
üzere bilhassa Meksika malı almakta 
dırlar. 

Bu saçlar son derece dikkatle kesi
lip kıvırtrlmııtı, bir teli bile öbürle
rinden uzun değildi. Mütekait mü· 
lazım içinden: "Melunun bizi bu ka
dar bekletmesi, saçlanru kıvırtmak 
içinmiı,, dedi. Alacalı robe de cham• 
bre'ı, sabahlık pantalonu, işlemeli 
terliklerine varıncıya kadar her ıeyi 
kusursuz ve ıaşılacak derecede çeki
düzenli idi. Asil ve bot olan çehresi 
fikirlerinin, kafasından pek arasıra 
geçebilecek fikirlerin hale, vakte uy
gunluktan ayrılmıyacağını göıteri
yordu: kısacası, beklenilmedik ıey
lerden ve pkadan nefret eden, pek 
ağırbaşlı mültefit adamın ta kendi
si. 

Mütekait mülazım Julien'e, bir 
adamın suratına kabaca kartını attık
tan sonra onu bu kadar bekletmenin 
ayrıca bir hakaret olduğunu anlat
mıştı; bunu duyup büsbütün kızan 
Julien, M. de Beauvoisis'nin bulun
duğu salona yel gibi girdi. Küıtah 
davranmak niyetinde idi, fakat yine 
de görünüşte nezaket ve terbiyeden 
ayrılmak istemiyordu. 

M. de Beauvoiıiı'nin tavurlarında
ki mülayemet, hem atın nezaket, 
hem de kendini beğenme, yukarıdan 
bakma hali, etrafındaki eıyanm o 
hayranbia layık sarafeti Julien'i o 
kadar ıaıırttı ki Jrilıuh davranmak 
niyetini unutturuverdi. Hayır, karıı
ıındaki adam dünkü adam değildi. 
Kahvede ruladıtı kaba herifi ıcsre-

EDEN 
una dair olan 1906 andlaımaımı im
.za eden devletler, Habetiıtanın er· 

finliğini muhafaza etmekle beraber 
talyanın genitlemek arzuıunu tat

min için çalıpcaklardır. lnıiltere 
bu kararında aabit gibi görünüyor. 
Diğer tarafı.n Habet imparatoru, 
ton bir diycıvinde Ulualar kurumu
nun Habetiatanda ekonomik bir 
manda te•iı etme.ine mubalef et et· 
miyeceğini eöylemittl. Demek olu
yor ki, bir anlapna yolu mevcuttur. 
Fakat bu mandayı, 1906 andlatmuı
nr imza etmit olan üç devlete, bil
hassa ltalyaya niçin vermemeli? 
Sonra Muıaolininin böyle buit e • 
konomik bir vazife ile iktifa edip 
etmiyeceğini bilmek lazımdır. Her 
halde gelecek müzakereler çok Ö· 
nemli olacaktır. Uç devletin bu mü· 
zakerede itilifperver bir zihniyet i· 
le hareket etmeıini temenni etme
lidir. 
A.lfari E~ri ltal?MJ ~cmuuındın 

U al-U al hidiıeıini taıfiye etmek 
İtalya ile Habefiıt.n aruındaki ih· 
tillfı halletmek demek deiiJ.dir. Bu, 
umumi eeptiaemiye dilçar olan bir 
hastanın, eJinde çıkan bir çıbanın 
tedavi edildiii için haetalıktan kur· 
tuldufunu iddia etmek gibidir. 

ceğini beklerken bu kadar zarif, bu 
kadar kibar bir kimse ile karıılapn
ca o kadar tafırmııtı ki aöyliyecek 
söz bulamıyordu. Yüzüne fırlatılan 
kartlardan birini uzattı. 

O süslü adam Julien'i, sabahın ye
disinde sırtında siyah elbiıe ile gö
rünce, öyle pek adam yerine koyma
mııtı: 

- Bu kart, benim kartım ama 
anlıyamıyorum vallahi 1 dedi. 

Onun bu tözleri söylerken sesine 
verdiği eda, Julien'iıı öfkesini biraz 
olsun tazeledi. 

- Sizinle düello etmeie geldim, 
monsieur, dedi ve biltUn iti bir ne
f cste anlattı. 

M. Charlcs de Beauvoiaiı, inceden 
inceye dilgilnilp taıındıktan sonra, 
Julien'in siyah elbisesinin biçimini 
güzel bulmugtu. Onun sözlerini din
lerken içinden: "Belli, Staub'a dik
tirmiş, diyordu; ydek de zarif, çiz
meler iyi, ama böyle erkenden siyah 
elbise ne oluyor?... Şüphesiz düello 
edenek iyi nipn alamıyayım diye 
olacak ... ,, 

Bu ıebeb aklma ıelince M. de 
Beauvolıiı yine aon derece nazilclet
tt w Julien'e hemen hemen bir eıit 
m~meleai etti. Konuımalan uzun 
sürdü, meaele haylı nazikti; fakat 
Julien'in, bu kadar açık bir hakika
ti kabul etmemesine imkin yoktu. 
Karıısmdaki o aail, zarif adamın, 
bir &Un önce kcndiıine hakaret et• 

Uçler müzakere•ine gelince bu • 
nun muvaffakiyeti üç ıarta bağlı • 
dır: 

1 - Evveli, 1906 andlaşmasınııı 
ortaya attığı Habeşistanın bütünlü• 

ALOISl 

ğünü muhafaza etmenin bugün içiıı 
mümkün ve faydalı olup olmadıi• 
meseleıi münakaşa edilmelidir. Ha• 
beıiatanın bütünlüğünün mubafaıl 
edileceği 1906 senesinde ilin edil• 
mittir. Bu df, bu andlqmayı imı• 
etmiş olan devletlerin fikrine göre, 
o günkü vaziyeti kurtarmak için : 
dir. Nüfuz mıntıkalarının tahdidi 
beklenen bir teıviye sureti idi. 

2 - Üç devlet sakin bir surette 
İtalyan • Habeş meselesinin bugUO-
kü durumunu tetkik etmelidirler• 
İtalya haamının tırnaklarını söke " 
rek kendisine teminat verilmek ıu• 
retile sömürgeleri için emniyet ir 
tiyor. İtalya, Habeşiıtanı bayındır• 
lamak ve medenileştirmek işine biç• 
bir engele tesadüf etmeden deva.dl 
etmeğe müsaade edilmesini istiyor• 

3 - Uçle.r konferansı, Habeş aır 
ıeleıini Uluslar kurumuna kadat 
sürüklemenin doğru olup olınadıi' 
Jukkında J>ir karar verecektir. 

İngilizler bunu istiyorlar. Ulu• " 
lar kurumuna hunn olmıyan İtalya 
da buna muarız bir fikirdedir. çuo• 
kil mevcut emsaller insana cesareC 
verici değildir ve hiç kimse hikidl" 
lerinin kendisine düşman olduğuıı• 
dan emin bulunduğu bir mahkessıe'" 
ye itini vermek i.temez. 
mıfS:,i ;re~ipler • diiuiinde· y~~ 
kendi hususi menfaatlerini koru-~ 
iıtediiine inanmak isteriz. İta~.; 
nın geniıleme kabiliyetini boğıu
iatcmeıin. Maatteesaüf İngiliz ~t· 
buatının ve İngiliz hükumeti~ 
hattı hareketinde bunları ümit ettı• 
rec:ek aebepJeri beyhude yere arıyo
ruz. itte bu sebepledir ki, Uluılat 
Kurumunun son toplanıtı.ından ıoll'" 
ra bile, nikbin olamıyoruz.,, 

Amerlkada Zenci 
Bir sefir 

L~ Matin"d~n~ 
Zenci olan Le.ter Walton, A~ 

ri.kanın Liberya büyük elçiliti0 

uyin edilmittir. Siyasal bir vazl.f~ 
nin bir zenciye verildiği Amerı 

0 tarihinde ilk defa olarak görül• 
bir hidiıedir. Le.ster Walton gı•~ 
tecidir ve Liberya Cumuriyeti bl 
kında birçok eserler yazmıttır. 

BUyUk bir orman yangın• 
Aix-Een • Province, 13 A.A. ; 

Dün Sainte - Zach&rie komünU 
manlarında yanım çıkmı1tır. .~::: 
ıın, ancak bu ubah, tafaku aö~ 
rülebilmittir. 900 hektardan f 
çam ağacı mahvolmu9tur. 

mit kaba herife benzer yeri mi .,.r 
dı? 

Julien kalkıp ıitmeğe bir tU~l~ ~ 
ıı:ı olamıyor, bunu kaçmak l'':rcso
tey aayıyor, uzattıkça w:atıY d" 
Sadece "monıieur,, denmit oldcll" 
için canı ııkılıp kendi kendinden ed" 
valier de Beauvoiıiı diye baht,..-.: 
adamın çalımını, kendini beje çili' 
ıini inceden inceye ıöıden ıe 
yordu. il'-' 

Onun, bir çeıit mütevazıca.~ 
bir an bile ıilinmiyen hodb lı" 
kanfık atırbatlılıtına imrenerelr ~ 
laJordu. M. de Bcauvoiıis'nin, ;16_ 
meleri llylei'ken dilini tahaf b~ 
rette oynatmasına pımıttJ ... Jr Y;f' 
bütün bunlarda, kavga çıkarına 
en küçük bir ıebeb bile ~oktA 

Gene diplomat, büyük bır ıı c l'
le, düelloya ruı olmuştu; :~ 
saatten beri bacakları ay . ' ~ 
oyluk yerlerine dayalı, ~ 
kalkık oturan mütekait aı 

0 
~ 

dostu M. Sorel'in bir adarftla. 1' r-.M. 
mın katlarını çamqır diye, Y::,W 
kavıa edecek inunlardaıı 0 

nı töyledi. , 

Jullen aalondan çıkarken ıs;;: .... 
keli idi. Cbnallef M seau ~ 
araba11 kotulmuı, merdlYtn!:,~ 
de bekliyordu; J ulien t 

(Arı;-, N.A 



a Nizamettin NAZiF 

ıı Nöbetçi Çok Sersem Bir Adama Benziyordu. 
uyunan Ağzı Açık Olduğunu F arkedememiş 
lacaktı ki Paldır Küldür içine Yuvarlandı.Sonra 
ir Kızla Karanlıkta Sevişmeğe Mecbur Oldum 

...._Demek herü bizi satıyor. 

...._ ilah ıunu anluaydm Batır! .• 
landın ya? 

..... Mel'un ı . diye homurdandı ha
.. Mel'un! Alçak! Namuaau.zl 

ı.._ 4ı evvel Jmmz getiren hizmetçi 
~. Iİlndi kendinden daha güzel bir 
~ Jazıa beraber, ortaaında duman 
~ tiiten bir semaver konulmuı bil· 
lıL ~ir tepsiyi getirmif, odanın bir 
~e koymuttu. :Manuş bikiyesi
.... ~anı etmek için onun çay ki.sele 
~ doldurmasını bekledi. 
\ ltepu derin dütüncelere dalml§lar
M._ ~el kız kıymalı börekle dolu bir 
~sahanı da önlerine sürdükten 
tt, arkadatile beraber odadan çık-

~ &anlan sükUn bir müddet daha 
ı;~ etti. Can aıkıntı11 bu Uç erkek 
tk_ll' __ bdmm iftihalannı kabartmq 
~. Kıymalı börekleri ard arda 
ır~orlardı. Çaylarını da içince 
~ tekrar .CSze batladı. 
~...._taamı Hanı olacak herif hediye 
ıtt tıealinı ederken Devlet Giray beni 
~1aluncıa bulundurmuttu. Rabbim t 
te? ileler yoktu -bu denklerin için -

llani desem ki "lvan :Moakovadıa 
~ ~ kıymetli kumat vana hep-

toplayıp Kınma göndermiftir ... 
llL~ Jandmım, O kürkler ... O bile 
~:küpeler, gerdınhklarl 

~ ~~ tam bir buine. Devlet 
:::._-, bwııara bakıp bakıp keYfinden 
~yordu. Nihayet sevincini giz: 
't.~ KalllD Hanına açıkça dedı 
L ~ lvan biraderimize söyle. Umi 
~ üatünde fcdakirlıklara kat -
..... -··--. Bundan böyle bizden yana 

~llaı:ıhk belireceğinden ürkme
Bia hem kendimitı: için, hem 
~ -·- .... ,- .... 
biç bir .... ~ ... ya-... 

,!aayıe eledi, ha? !-t !'tet. ne IOyledilem aynini .ay
~-un u.riJıe beıı ele derhal ka-
' 'r •erdim. 
..._ illi ne yaptın? 
~ lfe mi yeptma? Mcl'unun anam 
--. "-diti 1141 bumuadan getir· 

' "~~~lana bakıp gillümeeye-

~ ~ delikınlıyı derhal yola Çl• S:-- llk İfİJn bu oldu. Zira Kut Oğ 
f.'-~.kadar atılpn olduğunu bir 
~ btıtün Kazan öirenmif bu
~ • Onu hemen buraya gönderS -.ydım, mutlaka benimle be 
.._!'raya gitmek isteyecekti ve 
~ ~ çok hbzettiği için hapını
~ botuna bir beliya sokmuş o

tkndi lizc söylediklerimi de 
ecektik. 
~ g~zlerlf?i Mamıtt'an biç 
~ ~ıı. Bar unıye sonra o. ken· 
~~)lpayalnu yola çıkardığı gü • 

_...inde neler yaptığını töyle 
u: 

~··· Otrenemiyecetrtik. Zira 
~ vermi1tim. Gece yapa 
~ arayma girecek ve o-
~ -t kadar bqbap kalacak-
1 1 1 

dOtmanca. Doatça değil. •• 

~~bir" bre, neden dolayı Ka
~ kadar namussuz olmağa ta
~ 'tw.... ~tini aorac:aktmı. Ve ni -
... ~ ~ Kazam dü§111&1llarma 

""' lraıı brdqimiu hiyanetinin 
telatir ~ , CCCaUlllo 

~yacatnm. •fil herifi 

~dllnmü? 
~ ~Üf etmi§ gibiydi. Bu 
~ I ileri atılarak IOnDUf-

~ ... • dedi - Bahçesaraydaki 
()~bala yapmaktadır. 

Çok yalvardı ki,elimi kana 
~~ de Çekindim. Fakat milsaa· 
-~ 't'akayı olduiu gibi anla-

~~~ i;ı.. brarmuııu bek-
.;_ .. !!._an aarayma büyük ka· 

\.;!' ~~ kaaıni Hanı için gün 
~~·ziyafetler, gece aoh
' ~ o .... faaıUan yapılllllfb. 
~ 'i!.-...... Baııçearaydan boynu· 
~~- ~etine~Uan&ğı~m ~ ~.: nden odum& çekil -S" ~ ~ Devlet Girayla 
~~~~için Hanın hU1usi 
~ ~ -. lcimae birfey aor· 

teı .. ıL~ Misafirlerin 
1. ~ kıarmıarıa bu daire 
-~-~T __ ~ bir avlu vardır. 

11111' ~betp .. daha ile-
~ ... 1111...I bUla ID7ledl" 

Kaaiml Süleyman Hürrem 

fakat söylemek için yanıma yaklat
mak hatasında da bulundu. Tabü ... 
Kendisini ... Susturmak benim için hiç 
te zor olmadı. - ....... . 

- Az ötede geniş ağızlı bir kuyu
nun önünde bir ikinci nöbetçi de ay
ni ihtiyatsızlığı gösterdi. Zaten bu 
çok senem bir zavallıya benziyordu. 
Zira kuyunun ağzı açık olduğunu da 
hesaba katmamıştı. Acıdım doğrusu. 

__,Ne? Kuyuya mı yuvarlandı? 
............ ....... ..Wfı ..... _,..._,_ ..ı----

ettl: 
- Evet... Kendisini tutmak iste· 

diın. Ayağı bir tarafa takılınca beyin 
Uatü kuyuya yuvarlanıverdi. Sonra 
iç bahçeye geçtim. Orada da bir genç 
kızla karanlıkta sevişmeğe mecbur 
kaldım • 

Hatun kaflannı çattı: 
- Devlet Giray Hanın odasına bir 

an evvel girmeniz daha doğru olur 
Bırdı Han ... 

- Haklısınız Onlü Bikem ..• 

sultana •kalını lıaptırmıpr. 

- .... 
- Devlet Giray beni karşısında 

görünce hayretinden dona kaldı. Bir 
şey söyliyemiyor ve kımıldanamıyor
du ... 

- Neden? 
- Anlaunıza canım. Ben odasına 

pencereden dalmııtım. O yatağına 
gınneğe hazırlanıyordu. Arkasından 
yakalayıp yere yuvarladım ve hemen 
ellerini bağlayıp ağzını tıkaçladım. 
Sonra onu bir köşeye dayayıp karşı-
wu . eı s'-ı ... u. • .. "' 1-..w.1 &:u ,. C.a.o.1clay•r0ı.1. 

anlattım ki soracağım suallere doğru 
dürüst cevap vermezse kendisini ge· 
berteceğim. 

Batır Han: 
- Peki amma... • dedi • Söyledik

lerinin doğruluğunu nereden kestiri -
yorsun? 

- Odasındaki çekmecelerde buldu 
ğum mektuplardan, namelerden, ve -
sikalardan. 

f Arkası var 1 

Dokumahane Şubesine 
işletme şefi alınacak 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Avrupa Mensucat mekteblerinin birinden mezun 

ve en aşağı üç sene muntazaman Fabrikalarda dokuma 
işlerinde çalışmış olmak şarttır. Talipler arasında Al
manca bilenler, Fabrikalarda başlı başına işletme mü
hendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanlar 
tercih olunur. 

İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalannda 
mevcud hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil 
derecesi, mekteb şehadetnamesi, şimdiye kadar hiz
met' ettikleri yerlerden aldıkları bon servisler ve nüfüs 
kağıtları surtlerini ve tercümei hallerile birlikde, niha
yet 25-8-1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Bankası 
Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlü bir mek
tubla göndermeleri veya bizzat getirmeleri" ( 4732) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma Eklitme komisyonundan: 

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

1 - Eksiltme 21Ağustos935 çarşamba günü saat 
16 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki 
Komisyonda ya,:>ılacakclır. 

2 - Muvakkat garanti : 212 liradır 1 

3 - Şartnameler ve teferruatı 14 kuruş mukabilinde 
olarak Sanatoryomdan alınabilir .. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret OdaSI ve
sikası ve bu işi yapabileceklerine dair İstanbul Nafıa Baş 
Mühendisliğinden alacakları ehliyet vesikasını ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya Banka mektublarile belli saatte 
Komisyona gelmeleri. {453~! 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Franıızca dera. 18.50: Bethofen 

üçüncü senfoni (plik). 19.50: Monolog 
Bayan Halide. 20.10: Istanbul kız liıesi 

felsefe ofretmeni Mehpare Tevfik. Kon
feranı. 20.30: Stüdyo cu ve tanııo orkes
trası. Türkçe ıözlil, eserler Bayan Bir
sen. 21.35: Son haberler, borsalar. 21.45: 
Bayan Rozi Ludvinlı:ıon. Şan piyano ile. 
22.05: Plik nqriyatL 

Budape,te 
20: Çingene orkeıtrası birliiile Macar 

prkdarL 21: Siirler. 21.30: Opera orkes
trası. 22.10: Dq siyasa. 23: Duyumlar. 
23.30: Caz. 24.10: Konferans. 24.25: Çin
ıene miiziii-

BUkre, 
13 - 15: Plik ve duyumlar, Sandoa 

Marou orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin ıüreii. 20: Sözler. 20.20: Pllk. 
20.50: Sözler. 21: Sözler. 21.15: Oda mü
zifj. 21.45: Şarkılar. 22.05: Radyo salon 
orkeıtran 22.30: Duyumlar. 22.50: Kon
ıerin sürefi. 23.15: Yabancı dillerle du-
1UJD)ar. 23.25: Konserin ıüreii- 24: PWr. 

Prag 
20.40: Dans müzifi. 21.25: Sozler. 

21.40: Konser için birkaç ıöz. 21.45: To
rino'daa röle: Puccini'nin "Edcar" opera-
iL ' 

Varşova 

19.15: Koro konseri. 19.30: Sözler. 
19.50: Klisik valalar (plak). 20.05: Yarın
ki proııram. 20.15: Reklimlar. 20.30: Sar
kdar. 20.50: Reportaj. 21: Avcılık. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Şopen 
konseri. 22.30: Şen yayım. 22.40: Şarkı
lar. 23: Spor. 23.06: Duyumlar. 23.10: 
Küçük radyo orkestrası, dans pllfL 

Moskova 
18.30: Artiıtik yaynn. 19.lS: Konser. 

20.30: Plik. 22: Çekçe yaymı. 23.05: İn
ıilizce yaymı. 24.05: Almanca yayun. 

Hamburg 
20.30: Berlinden röle. 21: Duyumlar. 

21.156: Ulusal yayun. 21.45: Bando mı
zıka. 23: Duyumlar. 23.15: Olimpiyat 
servisi. 23.30: Müzikli proııram araaL 
24: Haendel'in eserlerinden konser. 24.30: 
Keman - flüt konseri. 

Bresi av 
20: Etlenceli müzik. 21: Du)'Umlar. 

21.15: Ulusal ya.yun. 21.45: Aktüalite. 22: 
Skeç. 23: Duyumlar. 23.30: Dana müziji. 

MUnlh 
20: lbc. 20.IOı Akttlalite. 21.15: Ula

.ı yaymı. 21.45: Zithar müzifi. 22: Skeç. 
23: Duyumlar. 23.20: Program arasL 
a3.30: Bcrlin'den nakil. 24: Gece müziği . .. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi ecaneler tunlarda: 
Sirkecide Ali Rıza, Fenerde Vitali, -

DivanyoJunda Esat - Kumkapıda Bel
kiı - Zeyrekte Hasan Hulüsi - Akaa
raJda Pertev - Karaıiımriikte Suad -
Modada Sıhhat - Pazaryolunda Rifat
Muhtar - Sehzadebaımda Hamdi - Sa
mat:vada Rıdvan - Bakaköyde Hilil -
Bqiktaıta Nail - Şehremininde A. Ham
di - Hasköyde Halk - Kasmıpapda 
Merkez - Büyülu.dada Şinasi Rıza -
Heybelide Yuıuf - Galatada ·Karakö:v
Taklimde Della Suda - Taksimde Er
tufnıl - Y enitehirde S. Banmakyan -
Sitlide Feyzi - Eyi.ipte Hikmet ecane
leri. 

• DAVETLER 

Biikret Sekreter Komerçi-1i NeJat 
Atyamanm vazifesı baıına ııitmedea evvel 
Romanya ve Yuııoılavya ile itleri olan 
tüccarlarla CÖrüımek üzere 14-8-935 çar
pınba cünü Türkofiıte saat 15 ten itiba
ren buır bulunacajı Türkofiıtaı bildi
rilmektedir. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bqiln limanm:uza aelecek vaPt&rlar 
ıunlardır : 
Saat -6,30 Bandırnıadan Gülnihal 
9.- Meninden Çanakkale 

16.15 tzmitten Kocaeli 
17.- Mudanndaa Aıya. 

Bucün limanımıza cidecek vaparlar 
ıanlardır ı 
Saat -9.- Mudanya.ya Tanar 
9.- İzmite Ayten 

19.- A:rvalıia Kemal 
19.- Bartma Antal:va 
20.- Karabican Bandırma. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Şehlr Opereti: Tepebaıı babceainde 
perwembe, cuma, cumartesi, puar ıün
leri eaat 21 de "Deli Dolu" operet S 
perde. :ruan Ekrem Retit, beateliıen 
Cemal Ratit. latanbul ciheti, Bebek n 
Silli traamlyları temin ......... 
ı 7 aiutoı camartesi DeH ~ 
100 linci defa11 ailrprideri. 

• Simw : tıkbahar Sarlmı - AlaJİD 
Km. 

• Melek ı Aıık Rahibe - AP blepceai. 
e Yddıs ı Knllçe Kriat1a. 
e Alkuar ı Makinalı .cı.m. 
e Milh ı Görtbuaiıen adam - 8abane 

vala. 
• Sık ı Adalar çiceil - Deais ejderi. 
• Oalriidar Hile ı Bas bir, Al1a1ı 1ıir 

"'l'irlrco IÖlli ..w. 

g 

(TAN) iN ÖYKUSU 

KIZI 
Yazan :R. Jouglet Çeviren: Şerif SAYMAN -

Kan koca karp karırya idiler. Ve 
gene biribirlerine kızgındılar. İkisi
nin de ya§ı otuzu geçmiş değildi. Bu 
yaşta atışmalar kavgaya kadar varır, 
ama, her iki taraf da çabuk yatışır. 
Fakat, bu iki evli için, g-eçimsizlik 
çaresiz bir hale gelmitti. 

Herkesin lafına göre, dünyalıkları 
fazla idi; tarlaları, otlaktan geniş 
bir sahayı kaplıyordu. İkisi de köylü 
çocuğu idiler. Koca, iri, sağlam ya
pılı, ve çok çalışkandı; hatun da, 
çok ince, sanım, oldukça güzel, gös
teritli renkte elbiseleri ve üstünde 
süs kalabalığı taşımasını seven, iyi 
çiftlik kadını, ve bunun üstünde, kli
meslere bakmasını iyi bilen bir köy
lü kızıydı. 

Bugün, kocası onu, gene, para iş· 
terini beceremedi, diye azarlıyor; o 
da, yumurtaları, pazardaki fiattan 
aıağı sattığın ıiddia ediyordu. Fa
kat, Louis, Jeanne'ın sattıklanndan 
yanında mühim bir miktar ayırdığı
na kanidi ve "böyle olmasa, Jeanne· 
sırtındaki ipeklileri neyle yapabilir 1., 
diyor, insanı geberten bir aolukluk
la gülüyordu. Bu türlü meseleler 
yüzünden atııtıklan çok olurd':1. 
Hatta, sonu kavgaya varmaımı hır 
tek IObbet ıüaleri yoktu. 

Jeanne, yelenine doğru dönerek, 
omuz ailkti. ve odadan çıktı. 
Yeğeni bir şehir çocuğuydu, bir 

noterin yanında katipti. Tatili ge
çirmek üzere şiftliee gelmişti. Ol
dukça güzel ve sa'kin tafıiatlı idi. 

Alqam, inekleri uima saatiydi. 
Jeanne otlağa gitmiı, her günkti 
itini yapıyordu. Sağılan süt, teneke 
koğanın kenarlarına çarpınca, tatlı 
bir ses çıkarıyordu. O, durmadan 
sağıyordu. Bütün ömrünü bu musi
kiyi dinlemek, ellerinin gel gitiyle 
mi geçirecekti? 

İnekler burunlannm ucuyla ona 
çarpıyorlar, o da yanlarından geçer
ken hayvancıkları okşuyordu. Hepsi· 
ni tanırdı; ve denebilir ki, bu çiftlik 
hayvanlarına karp bqeri bir dost
luk hissi beslerdi. Ontan, adlariyle 
çağınr, inekler de yanına koıarak 
gelirlerdi. 

Bu it bitince, kümeslere bakmağa 
gitti. Ardından h i ç ayrılmıyan 
bir kedili vardı. Kumral olan bu 
nankör hayvanı, bir sabah kapının 
önünde bulmu§tu. Kedi o günden 
sonra evden ayrılmamıştı; sahibinin, 
bir köpek gibi önünden ardından do
laprdı. 

Tavuklar, bindiler, kazlar ve ör· 
dekler kotuşuyorlar, herbiri sevinç
lerini ba9ka bir perdeden terennüm 
ediyorlardı. O da, sevgililerine mısır 
dağıtıyordu. Bunların arasında iken 
duyduğu zevk ona, bütün günün acı-
11nı, kocasının bir gün evvelki mil· 
nasebetsizliklerini unutturuyordu. 

J eanne, buğday ambannm arka· 
sında yeğenine rasladı. 

- Seni bekliyordum, dedi. Bu it 
böyle devam edemez. Sana yaptığı 
kabalıklara dayanamıyorum, artık. 
Burdan kaçacağız. 

Delikanlının öfkeli hali gözlerinde 
okunuyordu. Dudaktan m~or ke
&ilmi§ti. Arasıra da elleri titrıyordu. 

- İkimize yetecek kadar para ka· 
zanıyorum. Bu herüteıı ayrılacak ve 
benimle evleneceksin. Bu mendebur
la beraber yaııyamusııı. Buruı aıkı
cı bir yer .. Şehirde ubah~ ak~ma 
kadar ~ ~cele~w ~e. sıı~~
maya gideriz. Seni sevdıgımı bılı-
yonun. 

J eanne yere bakıyor ve gözlerini 
lmp11tınyordu. 

_ Ka~ diyordu, artık daya· 
rıamıyac:aP. Yalnız gitmek, bana 
imkAald gibi geliyor. Yarın, pfak• 
ta teJıre gidiyorum. Beni iyi dinle 1 
Seni, uat dörtte, yolun bapnda bek
liyecelim- Tren saat dört buçUta· 
dır. Beni yalnız bırakma 1 Burdaki 
bayatm, salak bir herifin elinde o
yuncak oluyor. Gelecebin, delil mi? 

Hiçbir teY söylemedi. 
Eve girdi, mutfağa ıitti, yemek 

IDH&IDU hazırlamap bafladı. JCa. 
ranhk ba1m1p. Ortalık iyice karar
madan, gece korlnmçh ' na insanla
rın U.tUne germeden evde llmba ya-
1-:ılamasdı (tuamıf olıun diyet). 
K ocaamm emri bf,7le idi. LUzmnıuz 
muratlar, oma kDJfln biDdirirdi. Jla 

akıam gene mutat küfürlerini r.avu
ruyordu. Kanaı, onu dinlemiyor gö 
rünüyordu. 

- Hayır, Jcan, diyordu, görüyor. 
sun. Söylenileni dinliyor, cevap ver
miyor. Gene de ~fasının dikine gi
diyor. Ne aoydanöır, anlıyaaıadım 
gitti. 

- Peki ama, Louis, sana.ne cevap 
vermesini istiyorsun?. Anlaımıt ol
duğunuzu kabul ediyor, sonra sen 
de .• 

Sustu. Elinin üstünde diğer biı 
elin ağırlığını biuetti. Jean'ın fikir
lerini dinlese, sonunda mat olacaktı. 
Ş e b i r 1 i delikanlı kapının eşiği

ne oturdu. Louis de yanına geldi. 
oturdu. Piposunu dolduQDağa batla
dı. Jeanne sofrayı kaldırdı. Sonra. 
kuluçkadan aynlmı§ piliçlerin bu
lunduğu sepeti aldı. Yavrulara yiye
cek ve su verdi. Koridorda Jean'la 
karplaftı. Delikanlı, yeğeninin elini 
tuttu, ve: 

- Geleceksin, değil mi? diye ım• 
nldandı. 

Öteki boğuk bir ıeale: 
- Evet, dedi. 
Uyandığı zaman daha uat dCSrde 

celmemiıti. Kocuı, yumruldamıı 
uJmuı uyuyordu; kansmm yanından 
ayrlıdığının farkına varmadı. Meşe
den gardırobun bulundugu mutfağa 
girdi. Dolaptan sevdiği elbiselerini 
aldı, valize yerleştirdi. Kapının si\r
güsünü çekerken, p~ cıvıldamliW' 
ia bqladılar. Durdu: 

- Ah 1 dedi, ben gideraem, LoW. 
bunlan besler mi, acah,.? 

Kızarak, omuz silkti; kapıyı açtı, 
dışan çıktı. 

Ortalık ağarmıştı. Ufkun parlaklı· 
ğı çiftliğin avlusunu, havuzu ve ce
viz ağacının yapraklarını aydınlatı• 
yordu. Serçeler ötüşüyorlariı. Ho
rozlar da; tabiatın kulağına ~babı 
müjdeliyorlardı. 

- Ah 1 dedi, kümestekilere bak· 
mağı unutmasa, bari 1 

Bir kere daha arkasında bıraktığı 
kümese baktı. Tavuklar, inekler onu, 
nefret ettiği bu evde tutamazlardı, 
artık.. J eanne, kendisini buralardan 
uzaklaştıracak yolu tutmalı, gitm~U. 
gitmeliydi .• 

Köyün yolu birkaç yüz adım iler
de baflıyordu. Otlağı geçmek kafi 
idi. Biraz sonra Jeıu'a raslıyacaki 
biraz ötede de, aenelerdenberi özle
diği, bugüne kadar bir hulya olarak 
bile yatamadıiı o müthit ~eye, hürri• 
yete kavupcaktı. 

Otların iiltilnde hafif bir sis daı
galanıyordu. Ötede beride tümselcler 
görünüyordu: inekler henüz yatmıt
lardı. Fakat. Jeanne'ı görünce hepsi 
kalktılar, ve birer birer yanına gel-
mete bltladılar. Öküzler, sahipleri
nin etrafında dört dönüyorlar ıslak 
burunlariyle koluna, baca~ sü
rüyorlardı. Ne yazık! Bunlardan da 
ayrılacaktı. 

Bir~~ _rürüdü. İri ve canlı bir kuı, 
onu gorunce, kanat çırptı. Jeanne 
dur~u, ve ürperdi. Bu çiftliğin çok 
sevilen horozlarından biriydi. lğilcii, 
hayvancağızı kucağına aldı. Dün re
ce, geç vakte kadar c\ıprJa kalan bu 
yavrucuğu bir öküz çiğnemiş olma
lıydı. Kadın dayanamadı, horozuu 
yarasını sannağı dütündü. 

Birden, J eanne etrafına, tatlan 
şaşkın bakındı.. Otlağın köy yoluy
la birleıen noktasına, eve, sonra da 
horoza baktı. Zavallıcık, sahibinin 
kucağına ayağı uzanmıg, muztarip 
ve rahatından emin bir halde yatmı1ı 
hiç kıpırdamıyordu. 

Onu naı1 bıraksın ?. Bunu yapa• 
mudı. 

Her ıünkünden biraz daha geç 
uyanan Louis. kanıını mutfakta bul· 
du. Sırtında köylü elbiseleri vardı. 
Hayvancağm bili kucağında tutu
yor, dudaklarının hareketiyle onu te
daviye çabpyordu. Kecli8İ de ayak
lanmn dibinde idi. 

Bu sırada, bir tren dUdilli ifitildl. 
T eanne ürperdi. 

Louiı: 

- 011ilyor muıun, n911111l? diye 
sordu. O da: 

- Bat. 
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KURUÇEŞME ÖNÜNDE YENi BiR REKOR KIRILIYOR 

Suat Vapuru Rıhbma Bin- Uçakla Bir Günde Gelen 
dirdi, Baştarafı Parçalandı Ve Berline Giden Kadın 

Vapurun yarası büyüktür. Baş tarafındaki 
ambar kısmı tamamen su ile dolmuştur 

OUn, Kuruçeşme önlerinde, bir 
vapur rıhtıma bindirmiı ve oldukça 
b üyük zarara uğramıştır. 

Bundan birkaç gün evvel, Sadık
zade Nazıma ait ve Hacı kaptanın i
daresindeki Suat vapuru Zongul
daktan kömür yüklenmiş ve dün öğ
le üzeri Kavaklara gelmiştir. 

Gemi Kavaklardan geçmiş ve tid
dC'tli esen rüzgara, suların tesirine 
mJkavemet etmiştir. Fakat hamule
si olan kömürü Garez kömür depo
suna bırakmak üzere Kuruçeşme 
önlerine gelen Suat açıkta manevra 
yapmak ve saat 12,30 da deponun 
önüne yanaşmak istemiştir. Kaptan, 
depo önünde torniı>tan emrini ver· 
diği bir ~ırada tiddetle esen keşiş
lemenin tesirile makine tornistanı 
almamıştır. 

Makinenin tornistan yapmadığını 
gören kaptan, iskele demini demir
letmiş, fakat onun da tutmadığını 
görmü§ ve daima, ilerliycn gemiyi 
teıbit edememiştir. Geminin bütün 
hızile rıhtıma doğru ilerlediğini ve 
artık mesafenin çok daraldığını gö· 
ren kaptan, ıon bir ümitle sancak 
demirini de attırmak istemiJ, lakin 
demir düşünceye kadar ıuların te • 
sirine kapılan koca gemi rıhtıma 
yüklenmi§tir. 

Bu çarpmada geminin ba§ bodos· 
lamasının ıu kesiminden itibaren 
aıağıya doğru dört metrelik bir çö
küntü hasıl olmu§ ve geminin baş 
tarafı parçalanmıştır. İçeriye çöken 
derin zırhın üzerinde takriben ya
rım metre murabbaı kadar bir yer 
delinmi§. çiviler fırlamııtır. Gemi
nin aldığı yara yüzünden baş bortu· 
ça da sular dolmuştur. 

Geminin rıhtıma bindiğini ve i· 
sindeki hamulenin tehlikeli bir du
rum aldığını ve mütemadiyen içeri
ye .au dolmakta bulunduğunu gören 
uyf a, hemen faaliyete geçmiı ve 
kendi donkisile suyu bo!altmıya ça
lışmııtır. Donkinin fazla çalıştırıl
dığı halde suyun tamamen yenile -
memesi görülmüş ve vaziyet olduğu 
gibi Liman Sosyetesine bildirilmiı· 
tir. 

Hadiseyi haber alan Liman Sos
yetesi, hemen memurlarını Kuru -
çeşmeye göndermiş, ayrıca suyu bo
şaltmak üzere de Ankara romorkö
rünü vaka yerine yollamıştır. Ro
morkör, ancak 14.30 da Kuruçeşme
ye gelebilmiş ve biriken suyu daimi 
çalııan makineıile bo§altmıya ba§· 
lamıttır. 

Deniz Ticaret müdürlüğü de ge
minin vaziyetini keafetmek, kazaya 
sebep olan ıuçlu bulunup bulunma
dıtmı anlamak ve Liman idaresinin 
ıararını tespit etmek üzere Kuru
çetmeye kontrol kaptanı Ömer Lut· 

Yukarıda: K;tzadan sonra Suat va
purunun bir resmi. Aşagıda su do-

lr.n kısnuı dalgı~ inerken ..• 

posu rıhtımının iki metre murabbaı 
kadar bir yerinin harap olduğunu 
ve antrepo önUnde bağlı bulunan 
144 numaralı mavnanın kıç bodosla
masının tamamen parçalandığını ve 
546 numaralı mavnanın da baş kU
peşteıini dağıttığını tespit etmiştir. 

Hadiseye vaktinde yetişen bir 
muharririmiz, Suadın l.<aptanı ile 
görüşmüş ve kaza hakkında fikrini 
ıormuştur. 

Çok müteessir olan emektar kap· 
tan demiştir ki: 

·•- 43 senedenberi kaptanım. Şim 
diye kadar en ufak bir kaza dahi 
geçirmedim. 

Bu sabah Boğaza yaklaştık. Hava 
çok güzeldi. Saat 12 de Kavaklara 
girdik. Boğazda hafif hafif riizg~r 
vardı. Fakat tehlike görmüyordum. 
Rıhtıma yanaşacağım Garez kömiir 
deposunun önüne gelince §İddetli 
bir keşişleme esmiye başladı. Ge -
minin başını rıhtıma çevirdim. De
po rıhtımına yanaşıyordum. Fakat 
olanca hızımızla ilerliyorduk. Tor
nistan dedim, makine almadı. İske
le deJllirini atın dedim, attılar. O da 
tutmadı. Son bir ümitle sancak de
mirini demirleyin dedim. Demir da
ha su.ya c\eiP'vı"'ı\i ~ a~\ a.u,& • 
rın c.ereyatıma kapıldı ıve ıohtuğu 

gibi rıhtıma bindi.., 
Geminin a ldığı yaralar üzerinde 

de deniz içinde çalışan dalgıçlardan 
Mehmet Ali ile Todori izahat ver
mi~ler ve demiılerdir ki; 

•·- Geminin yarası baş tarafın -
dadır. Su kesiminden aşağıda dört 
metre kadar bir uzunlukta geminin 
içine doğru çöküntü vardır. Aşağı 
yukarı yarım metre murabbaı kadar 
bir yara alılmı§tır. Baş bortuç su 
doludur. 

Gemi burada tamir edilemez. Biz, 
açık yarayı kapatacağız. Henüz ke
ti! yapıyoruz. Baı tarafta büyük çi
viler de sökülmüıtür. Bunları yer -
leştirmek lazımdır. Gemi, tamir için 
Haliçe çekilecektir. Fakat bundan 
evvel suyu boıaltılacak, yara içer -
den ve dışardan kapatılacak ve son
ra havuza gönderilecektir. Burada
ki iti, ancak iki günde bitirebile -
c.eğiz . ., 

ç.eminin sahibi Sadıkzade Nazım 
da muharririmize izahat vermİJ ve 
demiştir ki: 
''- Gemi henüz tamirden çıkmıı

tr. Bu tamiri 7300 lira ile yaptır -
mıştım. Bu, ilk scf eriydi. Bir kaza 
olmutJ ... Ne diyelim 1 Zannediyorum 
ki, 3000 liraya tamir ettiremiyece
ğim. Kaptan, çok tecrübeli bir de • 
nizcidir. Kazaya sebep olan §ey, 
makinenin tornistanı tutmaınasıdır; 
geminin suya kapıhşıdır. Şimdi ge
minin yükünü boşalttırıyorum. Ya
rayı kapattıktan ıonra Haliçe çekti
receğim . ., 

Tahkikat devam etmektedir. Li • 
man idaresince yapılacak muayene
den aonra rapor verilecektir. Dün 
geç vakte kadar, kömürü boşaltma 
işinin arkası alınamamış ve s•Jylın 
girmemesi için vara, kapatılama • 
mıştır. 

Almanyanın meşhur kadın tayyare 
tilerinden 24 yaşındaki Elli Beinhorn, 
Tayfun ismindeki kendi hususi tayya 
resile dün Yeşilköye gelmiş ve bir sa· 
at kadar kaldıktan sonra tekrar Berli 
ne dönmüştür. Berlinin zengin ve asil 
bir ailesine mensup olan ve sırf spor 
zevki için tayyarecilik etmekte olan 
Elli Beinhorn bu seyahatini, bir gün
de Berlinden lstanbula gidip gelme
nin kabil olup olmadığını anlamak 
için yapmaktadır. Bilhassa uzun me· 
safelerle Afrikaya yaptığı sergüzeştli 
seferler yüzünden şöhret kazanan 
tayyareci kadın, evvelki gece bizim sa 
atle tam dört buçukta Berlinden ha
reket etmiş ve dün sabah 10,15 te Ye 
şilköye inmi§tir. Tayyare meydanın
da kendisini bilhassa bu uçu§ için bu
raya gelen Bertin tayyare meydanı 
direktörü M. Hennig, Istanbul Hava 
kurumu direktörü Iamail Hakkı, Olim 
piyat komitesi ve Turing Otomobil 
KlUbü namına Ekrem RUştü, Alman 
konsolosu Dr. Tapke ve konsUl crka· 
nile birçok zevat karşılamıştır. 

Elli Beinhorn tayyareden hiç te 
yorgunluk göstermiyen güler bir yüz 
le inmiş ve karşılayanlarla ayrı ayrı 
konu~muştur. Bundan sonra bir mUd 
det istirahat eden kadın tayyareci 
vakit kaybetmemek için, hatta kendi
sine hazırlanan ziyafette bile buluna
madan 11.35 te tekrar tayyaresine 
binmiş ve uğurlayanların muvaffakı
yet temennileri arasında Berline doğ 
rıı uçmuştur. Tayyareci kadın, yaptı· 
ğı bu seyahatle Berlinden lstanbula 
bir günde gidip gelme rekorunu kır. 
mıştır. Bu suretle bir günde Berlin
dcn Istanbula gidip gelineceği anla -
şıldığından Alman hükumeti yakın • 
da hükumetimize müracaat ederek te 
mastara başlayacak ve neticede müa
bet bir vaziyet hasıl olursa Berlin ile 
Istanbul arasında doğru posta sefer
leri tesis edilecektir. Kadın tayyareci 
Y egilköydeki istirahati esnasında ihti 
saslarını soran bir mubarririmize şun 
ları söylemiştir: 

-Benim, tayyareciliğe kar§ı küçük 
ten beri aşkım var. 18 yaşımdan beri 
tekbaşıma uçmaktayım. Dün gece sa
at üç buçukta yalnız bir sandoviç ala
rak Berlinin Gleyviç iıtaayonundan 
hııreket ettim. Seyahatim çok müsait 
devam etti. Yalnız Balkanlarla Kara
deniz üstünde biraı sise rastladım, 
bu da seyahatime sekte verecek dere
cede değildi. Şu kadar söyliyeyim ki, 
şayet burada durmamakhvım karar • 
la!un1mmnı9 oıaayat, aanli oırsoa. un:: 
ıafe katedebilirdim. 

Berlinden buraya kadıu vaaatt 250 
kilometre ıilratle 1450 kilometre ka
tettim. Şehrinize bununla dördüncü 
defa geliyorum. Fakat yaptığım bu 
seyahat hem bir tecrübe ve hem de 
bir rekor için olduğundan bu güzel 
gehrinizde çok kalamadığımdan müte 
essirim. Maamafih pek yakında çok 
sevdiğim htanbula gelerek eskiden • 
beri tanıgtığım dostlarımın arasında 
bir hafta kalacağım. 

Bundan sonra Elli Beinhorn muhar 
ririmizin aor&'usu Uzerine tayyarecill
ğinin en heyecanlı ve kendisinde en 
çok iz bırakan vakasını da şöyle an • 
latmııtır : 

- Bundan iki sene evvel Afrikada 
yaptığım bir uçuşta başıma gelen bir 
hadiıe beni çok korkuttu ve heyecana 
dü§Urdü. Afrikanın inaan ayağı gir • 
memit ormanlarının üstünde yaptıiım 
bu uçutta anıızın motoruma irıı o • 
lan bir bozukluktan yere inmeğe mec 
bur kalmış ve intihap ettiğim küçük 
bir ağaçlık arasına muvaffakıyetle in 
miıtim. Ben motörU tamir etmekle 
uğratırken ıürültüler iıittim. Etrafı· 
ma baktıfım ıaman birçok vahtilerle 
sarıldığımı gördüm. Fakat timdiye 
kadar tayyare görmemi§ olan bu adam 
lar yanıma yaklaıamıyorlar ve uzak
tan hayretle bakıyorlardı. Aradan bir 
müddet geçti. Bu eınada vahıilerin 
arasında iki ki!i peyda oldu. Anladı
ğıma göre bunlardan biri kabilenin 
hükümdarı, dileri de sihirbazı idi. Si
hirbaz olan kalabalıktan kurtulup bir 
den beni gördü&ü zaman ellerini kal
dırdı ve derhal yere yattı. Bunu gö· 
ren diğer bUtUn vahtiler de sihirbazı 
taklit ederek yere yattılar. Ben fena 
bir vaziyette olmama rağmen bu va· 
ziyeti görünce kendimi gülmekten 
menemedim. Bundan ıonra yerden 
kalkan vahıiler yanıma yaldaımadı -
lar. Fakat küme, küme toplanarak o
turdular ve beni seyretmeğe koyuldu 
lar. Een bunlardan bir tehlike gclmi
yeceğini anlayınca tekrar makineyi 
tamire batladım ve kısa bir zamanda 
boT.ukluiu yaptım. Nihayet hareket 
etmek için birden makinemi itlettiğim 
vakit o etrafımda toplanan vah,iler 
birden şaşırarak bağmtmağa batladı
lar. Ve her biri bulabildiği birer de
likten ormanın derinliklerine kaçtı -
lar.,, 

Çok sempatik ve ıen bir kadın o
lan Elli Beinhorn b.ldığı bir saat zar
fında kendis'lni k.a.raılavanlac:ı..h2.vll 
guıeı fiııtlfye er aıilitmıt ve gıoınce -
ye kadar bol bol üzüm yemi§tir. 

, 

R"M J ..• ,. 
Yunanistana 

Hayvan 
Mühim Miktarda 
Gönderiyoruz 

Türkofisin Atina şubesi, Yunania 
tanda son haftanın piyasa durumu 
hakkında bir rapor hazırlamı§tır. Bu 
raporda canlı hayvan ithali hakkın· 
da deniliyor ki: 

''Yunanistan, mühtaç olduğu can
lı hayvanları bizden başka, Yugos • 
lavya ve Romanyadan getirtmekte
dir. Son günlerde Romanya hükü -
meti bilümum müveradata değer Ü· 
zerinden yüzde 44 gümrük koymu§ 
ve Yunaniıtan ile ticaret anlaşması 
olduğu halde bu tedbiri Yunan em
tiasına da teşmil etmittir. Yunanis
tan Romanyaya külliyetli mikdarda 
zeytinyağı ve zeytin ihraç etmek • 
tedir. Zeytinyağı ve zeytin ihracatı 
ile meşgul Yunan tacirleri Roman 
yanın aldığı bu tedbirden fazlaca mü 
teessir oldukları için Yunan maka -
matı nezdinde yaptıkları teşebbüsat 
neticesinde Romanya müvaredatına 
karşı mukabele · bilmisil olmak üze• 
re yüzde 44 nisbetinde gümrük rCI• 
mi vaz ettirmişler ve bu suretle Ro· 
manyadan Yunanistana hayvan ih· 
racı imkanı kalmamıştır. 

Diğer taraftan hayvan ihracatçı -
larınrn Romanyadan hayvan celbi 
için Yunan makamatı nezdinde yap-

tıklan teıebbüs;ıta aldıkları cevap 
§U olmu~tur: ''İhtiyacınız olan hay .. 
vanları Türkiyeden ve Yugoslavya
dan getiriniz,.. Bu vaziyetten bili& -
tifade memleketimizden bueilnler -
de Yunaniıtana mühim mikdarda ih 
racat yapılmaktadır. Filvaki birkaç 
güne kadar atustoı pehrizi ba,tıya· 
cağından bu müddet zarfında ihraca 
tunııın tevckkufu beklenilebilir. 
Maamafih pehriz müddeti on beş 
günden ibarettir.,. 

Vumurtalarımızm kontro· 
IUne dikkat 1 

Ra~o~un bir yerinde yumurtala -
rın çuruk ve nizamnameye uygun -
suz ıe~ilde gönderildiğinden tiki -
yet edılmektedir. Bu konu üzerinde 
ki yazı aynen ıudur: • 

"Samsun, Trabzon ve Karadenizin 
sair limanlarında yUklenilen yumur 
taların çürük bir ıekilde ve nizam -
n~me e.aa~la.rına uygun olmıyarak 
gon.derıldı&ınden tikiyet edilmek -
tedır • 

. Yumurta ihracatçılarımızın buna 
dıkkat etmeleri taniye olunur. 

Temmuzun son haftasında fiat -
lar ~öyle idi: 

Trakya malı beher sandığı 1900 
drahmi, Arnavutluk malı beher san· 
dığı 1700 drahmi, Türkiye malı be· 
her sandığı 1700 drahmi,. 

Yaş ve kuru uzum 
Ze)tinyaOı 

Yaş üzümün ilk partisi ağustoı a
yının ikinci veya üçüncü günü Vi • 
yanayı ıevk olunacağı haber alın
mıştır. 1935 mahıulünün 1934 mah -
sulüne faik olması dolayısile Bul -
garistanın "Damiat .. üzümlerine da 
ha kolaylıkla rekabet edilebileceği 
söylenmektedir. Herzaman oldufu 
gibi bu sene de ilk partiyi Girit gön 
dermektcdir. · 

Giritten alınan en ıon mahimata 
göre, Sultaninin bu aeneki kuru ü
züm rekoltesi 18 • 19 bin ton tahmin 
edilmektedir. Geçen ıcneki rekolte 
nin 14 bin ton olduğu alaludar ta -
cirler tarafından beyan olunmakta • 
dır. 

fi ile liman memuru Kazımı gön • 
demliştir. Tahkik heyeti, yaptığı 
incelemeler sonunda geminin baş 
tarafındaki büyük gediğini ve li -

1 
aan idaresine ait Kuru5eıme antre· Cieminin sahibi muharririmiıe izahat verıyor Korent üzümüne gelince, 1935 &e· 

Sıhhat ve içtimai Mua ... 
venet Vekaletinden: 

Küçük Sıhhat Memurları mekteblerine, talebe alın· 
ma şartları aşağıda yazılmışdır. Bu mekteblerden Ço
rumdaki leyli ve İstanbulda'ki nehari olub bu yıl yalnıl 
Erkek talebe alınacak ve kız talebe alınmıyacakdır. 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebasından olmak, 
2 - Yaşı 19 dan aşağı 26 dan yukarı olmamali, 
3 - Orta derece tahsili bitirmiş olmak (Orta mek• 

teb mezunlarile kadro doldurulamazsa, bu derece tal,.. 
sil gördüğünü isbat edenler de alınabilir.) 

4 - Askerlik hizmetini yapmış olmak veya asket'" 
Jikle ilişiği bulunmamak. Buna göre isteklilerin el yazı" 
larile yazılı ve açık adreslerini havi bir dilekçe ile 1 
Eylül 1935 tarihine kadar, Çorumdaki mektebe ginne1' 
için Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
ve İstanbuldaki mektebe girmek için doğruca İstanbul 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü vasıtasile b~ 
mekteb Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve aşağıdak1 

belgeleri dilekçelerile beraber göndermeleri lazımdır. 
A - Nufus hüviyet cüzdanı (aslı veya tasdikli su• 

· reti) 
B - Orta tahsil şahadetnamesi aslı veya bu derece 

tahsil ettiğini gösterir tasdikname aslı. 
C - Mütehassısları tam hastane hey'etinden alınınıf 

nümunesine uygun ve tasdikli resimli sıhhat raporıJ 
(Bu rapor Hastane Baş Tabibliklerinin mühürile rnü· 
hürlü ve kapalı olarak istekliler tarafından diğer belge
lerile beraber gönderilecekdir.) 

Bu Hastaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbekit 
nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk Hastanesi, !zınir• 
Bursa, Konya, Adana, Samsun Memleket hastanelerin .. 
den ibaret olub buralarda muayene olunmak için bil 
hastanelerin mensub olduklan valiliklerin Sıhhat ve İÇ" 
timai Muavenet Müdürlüklerine istekliler tarafmdatı 
bizzat müracaat edilecekdir. 

D - Tahsil etmiş oldukları mekteblerden veya otur· 
dukları yerin Polis İdaresinden alınmış eyi hal kağıdı, 
E- 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 
F - Çorumdaki mektebe girmek isteyenl~r için, sıı• 

reti a.§ağıda yazılı şekilde Noterlikçe tasdikli velileri ta" 
rafından ve velisi bulunmıyanlann kendileri tarafındaJS 
verilmiş teahhüt senedi. 

TEAHHUT SENEDİ SURETİ 
Çorumdaki leylt Küçük Sıhhat Memurları rııektebin• 

a:)ınaı-ak tahsil edih..nJ.~Qn.oldu~dı:1n 81!'nr' Sıhh2t- vP t~ 
tımaı Muavenet V eka1etın1n tayın edeceğı yerde beş Y" 
yapmağa mecbur olduğu (olduğum) hizmeti kabul et" 
mediği (etmediğim) veya kabul edip de muayyen ola~ 
müddeti bitirmeden bıraktığı (bıraktığım) veya sıhl11 
sebebler haricinde tahsili bırakdığı (bırakdığım) ve)'~ 
mektebden çıkanldığı (çıkarıldığım) takdirde kendiSl 
(kendim). için sarf edilen parayı nizami faizi ile birlikde 
ödemeyi müteahhit, zamın ve mütefekkil olduğurtı&S 
natrk isbu senedim bu Vekalete verildi. ( 4461) ss5° 

nui rekoltesi 147 bin ton tahmin e
dilmektedir. 1934 senesi rekolteıi 
ise 148,500 ton idi. Buna nazaran 
1935 seneai rekoltesinin 1934 seneıin 
dC11 UOO ton noksan olduğu anla -
ııtmaktadır. 

HükGmet korent üzümü fiatlarını 
tutmak için tedbirler almaktadır. 
Ezcümle bundan üç dört giln evvel 
Başbakan M. Çaldarisin riyaseti al
tında bir içtima akdedilmit ve bu iç 
timada üzüm ofisi tarafından nizam 
namesi mucibince satın ahnmaaı 11· 
zım gelen mikdarda fiat takdiri için 
iptidai miirakerat ayrıca cereyan et 
miştir. Bu huıuıta alınacak mUtem 
mim mallımat ayrıca arz olunacak· 
tır. 

İç ve dıt piyasalarda bu hafta 
ince mal üzerinde ufak bir faaliyet 
görülmüıtür. Variller satıcıya ait ol 
mak üzere ve malın mevridine teali -
mindcn sonra varillerin vapura iade 
ıi masrafı alicı tarafından te'9viye 
edilmek şartile okkası (cif Yunan li 
manları) 37 - 37,50 drahmiye satıl -
mııtır. Dıı piyasalardaki satıı vazi 
yeti müsait görünmektedir. Yunanis 
tanda mayıs ve Haziran ayları zar
fında esen sıcak rüzglrlarda zeytin 
ağaçları fazlaıile müteessir olmus 
ve bu rüzglrlırın mahsul il.3.:-=~:ıe 
yaptığı tahribat yüzde 20 • 30 de -
receıinde bulunmuıtur. En ziyade 
zarar gören mıntakalar Girit adasile 
Peloponez (Mora) dır. Bunun neti
cesi olarak geçen sene istihsal olu -
nan 95 • 105 bin tona mukabil bu se 
ne ancak 70 • 80 bin ton zeytinyağı 
elde edilebileceği tahmin olunmak -
tadır. Giritte rUzgarın tesirinden 
maada ağaçlara ''Dakos,. hastalığı 
ile çekirge irız olmu11 ve hükilmet 
buna karıı şiddetli tedbirler alma&a 
baılamıştır . ., 

Parla borsa11nda 
Paris, 13 A.A. - 12 Aiuıtoı ta

rihli Paris borsur: 
Deferler bora11ında geçen hafta 

kaydedilen iyi durum muhafaza e
dilmekte ve baıan hissedilir derece
ye varan nispetlerle iyiletmektedir. 
Fransız ulusal eahımının tutumlu
luğunda. mahalli piyasa oldukça te
rakki kaydetmektedir. Arsıulusal 
deierlcrde huıuıile Rio Tinto, Ro-

r ...................... 
BOR SA 

13 AOustos SAL~ 

PARALAR_.,, 

Alıt ~ 
Sterlin 619,- 6%3.""' 
Dolar 124,- 126,""' 

20 Pra11111 fruııı 1611.- ı6V 
Liret 192,- 194,,... 
20 Belçika frınıı 11.- 92,,.... 
20 Drahmi 23,- '~~:::: 
20 laviçre fr. 116.- 81,..... 
Florin ao,- 96,,.., 
20 Çele Kron 92,- ,.... 
Avuıtueyı ıiliA 21,50 zs, 
Mark 39,- 41ı;G 
Zloti 21,50 23, 
Penıo 22.- 24,,... 

16,..... 20 Ley 15.- 24,,.... 
20 Leva 23.- 54,..... 
20 Dinar 52.- 341_, 
Yen 33,- 31,,.... 
İıveç Kuron 30,- gıf·-' 
Altm 927.- 5,, ..... Mecidiye 52,50 .... 
Banknot 233,- ~ 
ÇEKLER~ 

ıca~ 
~ ,... ..ı1• tııerine ~2. 3,., 

tnriliı liratı 6Z '60 
Dolar 0,79•,o 
Liret 9,7ı~ 
Betıa 4•7z~ 
lıveç fraıt'" 2,

4
' 1.4 

Leva •· 63143~ 
Florin 1,ı 7 ıO 
Cekoılovak kuroıııın l 9•

17
'sO 

Av111turya 4'19ı'4' sJ '.tJ 
Pueta ı,91• ~ 
Mark -.,ı., 

Zlou· 
4

" '" 4,51'd 
Penıo 6'.11<;;1 
Ley 96~ 
Dinar 94'7~ 
Yen J.)~ 
Cemovetı ~ 
hveç kuronu ~- -

_...;....._______ .Al 

ıı•"'sP:'r ya.1 Deutch ve Silveyı eıd dilP 
da önemli yük.ıelmeler k•Y e 
tir. 

Nevyork borsasınd~ 
Nevyork, 13 A.A. - JC bit~ 

bonuı, dUn yeniden bUyillr eııl'r', 
aliyet göstenniıtir. Mu~:iııi dj,r 
2.430.000 hiaae senedi ,.~s b\J ~ 
ğiıtirtni!tİr. 12 aydanberi D~; 
önemli bir rakaına varıl~~ 
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lstanbul Komutanhğı 
latınalma Komisyonu 

lllnlara 

Bir tanesine biçilen eder 
8 kuruş olan 2,000,000 de
lişik renkde makara kapalı 
ıat'fla eksiltmeye konul
ttıuşdur. Şartnamesi 800 
kuruşa almak isteyenler her 
~n Komisyona uğrayabi
lirler. İhalesi 16 Eylül 935 
l>azartesi günü saat 14 te
~r. İlk inanç parası 9250 
liradır. Eksiltmeye girecek
ler ilk inanç parası makbuz 
~eya banka mektubu ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerince yazılı 
belgelerle birlikde teklif 
lbektublannı ihale saatın-

• • ..._ _, .oA _ , ___ _ 

- M. M. V. Satınalma 
.le( oınisyonuna vermeleri. 
• lU.) (4414) 5818 

* * * 
. İstanbul Komutanlığı 

bırlikleri ihtiyacı olup ko
~isyonca ihalesi yapılan 5 8 
f' n kilo sade yağma verilen 
d~t makamca pahalı görül-
Uiünden tekrar kapalı 

ıarna eksiltmeye konul
!tluştur. Beher kilosuna 
~ınin edilen bedel 78 ku
t\ış olup ihalesi 3 Eylül 93'5 
'alı günü saat 15 tedir. İlk 
~inatı 3393 liradır. Şart
l'ilınesi 226 kuruş mukabi
~de komisyondan ahnabi
~ · İsteklilerin ilk teminat 
~;ktup veya makbuzu ve 
'a .?O sayılı kanunun 2, 
,. Uncü maddelerindeki ve
~ltalarla birlikte teklif mek 
'-l>ları ihale saatinden bir ._:t evveline kadar yani 
~ on dörde kadar Fın
t?rı ıda Komutanlık Sa
"'-alına Komisyonuna ver· 
.. &elen. < 4704) 

• • • 
•i ~~nya Merkez Hastane
Q ıçın "Sen Kinğ werk A-
~ liildeskeim Fabrikası 
~ illa tından ve 6 5 kilo
~, bir adet çamaşır yı
fab :1 makinesi ile aynı 
''Sa tıka mamulatından 
~ ntirifüj" 22 kiloluk bir 
~·Çamaşır sıkma maki
'-h 1 

•. ı birinci teşrin 9 3 5 
'il tünü saat ı 5 de açık ek
~ bne ile alınacaktır. Tah
!tıt bedeli 2680 lira olup 
~teminat 201 liradır. 
>0ıı lnıesi her gün komis
~da &örülebilir. İstekli
~ Vakti muayyeninde 
'~inat mektup veya 
~ k Uzlariyle ve 2490 sa

~nunun 2, 3 üncü mad 

• 

r 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No 

672 

4003 

1222 

2327 

3161 

3288 

5608 

5626 

4141 

6026 

6023 

3440 

5-'23 

473 

2592 

3108 

3353 

3604 

4066 

412C 

4149 

4253 

4829 

5317 

5756 

Semti ve mahallesi 

Beyoilu Yeniıehir 

Kınalıada Muradiye 

Heybeliada 

Büyilkada Karanfil 

Y cniköy Güzelce Ali· 
paıa 

Bakırköy Y enimahallo 

Beyoğlu Taksim Şehit 
Muhtar 

Bostancı Çatal Çeımc 

,, 
" " 

it " 

Tophan~ 

Beyoğlu Kamer hatun 

Tarabya 

Yeniköy 

Beyoğlu Kuloğlu . 

Bostancı Çatal Çe§me 

Tarabya 

Arnavutköy 

Heybeliada 

Boa tancı 

Tarabya 

Mahmutpap Sıra vda· 
lan 

Kuzguncus 

Bostancı 

Sokağı 

E. Kilise 
Y.Hacı İlbey 
Serdar oğlu 

Arkı 

E. Fişekhane 
Y. Çarkıfelek 
Bağlar mevkii 

E. Birinci Y. Fı· 
rın ve Öçalan 

Elmadağı ve 
Sazlı dere 

Çatal Çeşme 
Yozgat yolu 
Dere ve Kaymak 

Çatal Çeşme 

" _,, 
Cebbar çıkmazı 

Fesli yan 

Ayazma 

Köy batı 

Kalaycı çıkmuı 

Çatal Çeşme 

E. Su yolu 
Y.Kalayçz Nuri 
Dere 

Yüksek 

Çatal Çeşme 

E. Beyoğlu 
YI. Şapcı 
Sıra odaları h~ 
ru alt kat 

Hamım 

Emlak No. 

E.11 Y.72 

2 

E. 44 

Eski 84 

36 - 40 

E. 89 
Y. 127 

16 Mü. 
36 Y.harita 
15 Mü. 
112 harita 
IS Mü. 
117 harita 
15 Mü. 
.ı v:> ııcu lLct 

E. ve Y.4 
harita 1269 
35 

61 

E. ve Y. 6 

E. ve Y. 6 

E. 15 Mil. 
harita 56 
E.21-21 Mü. 

Y . 9-11-13 
E. 22 Y.24 

12 

E. 11-15 
Y. 3 harita 
s 

23 

7 

Cinsi ve hiaıeai 

Ahşap hanenin 
66/ 720 His. 
Bağçeli kagir 
hanenin 1/ 2 His. 
202 metre arıa
nın 1/2 Hiı. 
1945 metre arsa· 
nın tamamı 

918,50 metre ar
sanın tamamı 

İçinde kuyusu o
lan 303 metre 
arsanın tamamı 

Ahşap hane ve 
bağçenin ve ba
rakanın 2/ 3 His. 
207 metre arsa
nın tamamı 

152 metre arsa
nın tamamı 
1 78 metre arsa
nın tamamı 

1,98 metre ar
eetnın tamamı 

56,SO metre &r• 
sanın tamamı 

21 O metre arsa
nın 1/ 4 hissesi 
Bir kıt'a bağın 
40 / 42 His . 
89 metre anının 
1/ 2 his. 
53 metre ar· 
sanın tamamı 

209,50 metre ar-
sanın tamamı 

HiHeyc ıöre 
muhammen K. 

30 T. L. 

525 

20 

973 

60 

530 

238 

124 

76 

143 

100 

283 

105 

60 

67 

212 

168 

,, 

.. 
" 

" 

" 

" 
•• 
,, 

,, 
.. 
,. 

,, 

" 
,, 

Ahtap üç hanenin 45 ,, 
1/ 24 Hiı. 
Ahşap hanenin 
1/5 hiı. 

225 .. 
Ahşap hane ve bağ- 93 ,, 
çcnin 12/48 Hiı, 
l 15 metre arsa
nın tamamı 

Ahtap hanenin 
1/ 2 h.is. 

58 ,. 
618 " 

Kagir dükkanda- 346 ,, 
k~ iki adet ıe-
dıkten birinin 
nıaıf diğeripin 
tamamı 

175 .. Kagir diikklnm 
1/ 4 hissesi 

Çatal Çeşme 25 harıta 179 nıetre ana· 
Yozgat yolu nın tarnarnı 

107 .. 
Yukarda evsafı yazılı gayrinıenkuller on gün milddetle pazarlıkla satışa çıkarılnuttrr. ihaleleri 23·1·935 
tarihine tesadilf eden cuma ıünU aut on dörtte olup her gün aatııları yapılır. Satış m ü n h a ı ı r a n 
ııayrimübadil bonoıiladır . 

• ~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!~l!!!l!!l!!!!!!l!i!!l!'!!!!!!!l!!~!l!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!i!!!i!iii!!!!!!i~!!!i!!!i!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~· 

birlikte Fındıklıda Satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(4735) 

* * • 
İstanbul Komutanlığı-

na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan Üç yüz elli kilo çay 
2 9 Ağustos 9 3 5 perşembe 
günü saat 14 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin fiatı 
280 kuruş olup ilk teminatı 
74 liradır. . 

Şartnamesi her gün Ko
misyonda görülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin
de ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle birlikte Fın
dıklıda Komutanlık satın 
alma komisyonuna gelme
leri. (4736) 

* * * İstanbul Komutanhğı-
bağh birliklerin ihtiya-

pirinç 2 9 ağustos 9 3 5 per
şembe günü saat ıs de a
çık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 1900 li
ra olup ilk teminatı 15 3 li
radır. Şartnamesi ve nümu
nesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 
vakti muayyeninde ilk te
minat mektup veya mak
buzlariyle birlikte vakti 
muayyeninde komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 4 7 3 7) 

* * * 
İstanbul Komutanlığı-

na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan Yirmi bin kilo pilav
lık pirinç 2 9 ağustos 9 3 5 
perşembe günü saat 14,30 
da açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 4600 
lira olup ilk teminatı 345 
liradır. Nüınune ve şartna

bugün komisyonda 

ti muayyeninde ilk temi· 
nat mektup veya makbuz
lariyle birlikte Fındıklıda 
komutanhk satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(4738) 

İstanbul ikinci iflia memurluiun
dan: 

Bir müflise ait Beyoğlunda latik· 
lal caddesinde Elhamra hanının aı. 

tında caddenin üzerinde 262 nume
rolu manifatura mağazasında bulu· 

nan vitrinler, tezgih, ve cameklnlar 
16-8-935 cuma günü sabahleyin aaat 
1 O dan 12 ye kadar açık arttırma ile 
birinci olarak satılacağından talip 
olanların mUracaatları ilAn olunur. 

(13721) 

ZA Yt - Galata ıUınrUJUne aid 

18982 No. tu ve 23·2·933 tarihli t. 
thalat beyannameıinin ikinci nUıha-

11 zayi oldufundan yenisini alaca

~ımdan hükmü olmadığı ilan olunur. 

~- -- -

~11 i~i basit hakikat ,:r 
Güzelliğin sırrı temiz ve beyaz dişler, 

temiz ve beyaz dişlerin sırrı da 
RADYOLiN kullanmaktır. 

[ 
Ditleri 

Beyulabr 

Mikroplan 
öldürür 

Dit etlerini 1 
Htlamlattmr 

Yerli Mallar S.rglelndekl 

RADYOLIN 
Paviyonuau rezenler na•ıl yapıldıtJnı görerek onun en mükemmel 

dit macunu oldutuna bir daha kanaat ıetircliler 

Siz de bugünden itibaren hen kes gibi RADYOLIN 
kullanmıya başlayımz 1 

lstanbul Liseler artırma eksiltme 
kurumundan: 

Kurumumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Eren• 
köy kız, Kandilli kız liselerile Çamlıca kız Orta Okulu 
ve Haydarpaşa lisesi Muallim kısmı ile Kız Muallim 
Okullarının Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyaçları olan 
Yaş Sebzeler 8-8-935 perşembe günü saat 15 de yapılan 
eksiltmesinde yalnız Galatasaray lisesi için verdikleri 
fiatlar yüksek görüldüğünden ve diğer Okullara da is
tekli çıkmadığından şartnamesine göre 40 kalem 
(20752) lira (75) kuruşluk yaş sebze 21-8-935 çarşam
ba günü saat 16,30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktorluğu binasında 
toplanan Kurumda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa göre 935 
yılı Ticaret Odası belğelerini ve Ticarethane namına 
hareket edenlerin Noterlikten alınmış vekaletnamelerini 
Kurumu vermeleri mecburidir. 

İstekliler aşağıda yazılı teminatlarını Liseler Muha~ 
beciliji Veznesine yatırarak makbuzlarile beraber Ku
ruma gelmeleri ve şartnamelerini görmek üzere Kurum 
Sekreterliğine sormaları ilan olunur. ( 4 7 3 4) 

Her Okulun teminat miktarı 

Galatasaray lisesi 
Haydarpaşa lisesi 
Erenköy kız lisesi 
Kandilli kız lisesi 
Çamlıca kız Orta Okulu 
Haydarpaşa Lisesi Muallim 
kısmı 
Kız Muallim Okulu 

Lira K. 
541.90 
198.53 
158.93 
96.67 
98.07 

183.10 

316.14 

Nafıa Bakanlığından: 
On birer tonluk 30 adet buharlı yol silindiri ile tefer

üatından olan alat ve edevat kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Klirinğ şarttır. 

Eksiltme 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15 de An
karada Bakanlık Malzeme Mildürlüğijnde yapılacaktır. 

İsteklilerin 1 1 1 S O liralık muvakkat teıninatlan ile 
birlikte tekliflerini 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 
14 de kadar Malzeme Müdürlüfüne tevdi etmeleri ll
zımdır. 

İstekliler bu husuıtaki prtnameleri 990 kuruta An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüiünden alabilirler. 

(2099) (4689) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtu FAiK 
GaZetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, tıtanbul. Ankara cad-
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l:!d~şnan bütün Uraş h•çahlan ara![~emmel ve en levk~i~u!ha: ~miştir.Bgud ~şX~ ~! Ha,.~ b•çağ•run i Y~ ~ ~~ !! 
keskin ve hassas taraflan vardır ki her bir tarafile laakal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakda bilendikde yüz d fa tıraş yapılmak mümkündür, 
ki dünyanın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayınız, taklitlerinden s~kınınız:. Fiyatı : Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan deposu: 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

iş kum ara 1 
sahi pi • 

rıne 

sen 
20,000 • 

ır 

mük8fa 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 

Birinci tertip ... 
enede iki def da 

414 kişiye on bi . 
lira i ram· 

Her aene ~ " .. en ve 1 Hli \e9f'lntle 
kumbara sahipleri arasında ~ekllen 

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 ,, 

ikinci tertip ... 
Senede beş defa

bi 
eş kişiye on 

lira ikrami e 
Yeftl lh41aa adilen bu lu.l•~=-4" h6!\P 

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 (jekilecektir. 

, .111•1111•1111•1111•1111•1111•1111 1111 1111 1111 1llllB11111 1111 1111 1111 1111 1111 

• Paralarını atıran ara • 
• Her Ay Faiz 
• 

e en 

• A DAPAZARI • 

~ 

li ;:::::: 
~ 

1 
~ 

li 
::::::;: 
~ 

1 
~ 

li 
~ 
~ 

1 
ANKASI 'NIN 1 

~ 

•• 
: TURK TiCARET 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~ 

• 
• 
• 
• -• 
• -• 
• 
• 
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Gösterdiği olaylıklar: 
1 - Aydan aya faiz alan "Kuponlu vadeli 

mevduat.. sahipleri aylık faizlerini ve vade
sinde ana paralarını bankanın hangi şube
sinden isterlerse masrafsız olarak alabi
lirler. 

2 - Keza gerek faizlerini, gerekse vade
sinde ana parayı başkası namına dahi mas
rafsız havale yapabilir veya çek alabilirler. 

3 - Bir ihtiyaç zuhurunda paralarını va
desi gelmeden evvel de alabilirler (Bu hu
sustaki çok müsaid ve tamamen müşteri
ler lehine olan şeraiti Banka gişeferinden 
öğrenebilirsiniz.) 

Siz de, Bu 
VA a 

istifade ediniz. 
"Kuponlu vadeli mevd a ,, es bı a 5 rra an 

1 
~ 

i 
~ 
~ 

il 
~ 
~ 

i 
~ ::::.;: 

1 
~ 

i 
~ ::::.;: 

1 
~ 

i 
~ ::::.;: 

1 
~ 

i 
~ 

j 
~ 
~ 

ti 
~ 
~ 

~ 
~ 

i 
~ 
~ 

1 
~ 

i 
1 
~ 

i 
~ 
~ 

1 ?J 
1 
~ 

• itibaren ara kabul e ilir. i 
1111 1111 1111 ıııım11ııl 

---~----~--------------------·____../ 
J 111 ı 1111111111111111111111111111111111 ~ iki bin liralık ilk kura 

175 kişiye onardan 1750 ,, '-•ıııı 1 •1111•1111•1111•1111111111 illi 1111 1111 1111 11111 1111 1111 1111 

1 EylQlde çekilecektir. 
Beş bin lirahk kura 

1 ilk teşrinde çekilecektir. 
--

Kuralara iştirak edebilmek için kum-
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

1 

.~1 

-- ·--

RE Saatleri 

en dakık, en hassas, en son modeller 

dF.VOÔLU'n<I : MISIRl..I fetll<IAI Cncıcıeaı 99 

GALATA da · SAATCI MEVER TUnel CaeldA 1 29 

I STANBUL da • A, KEŞIŞVAN, Sultan Hamam, 
Vnnl Cami Cacıdeal 4 

ANKARA'<la : RiZA TEVJ:IK, Bankalar Cadı:leal 6 

Urnuml Deooeu : iauı.nbUI. Baho• Kaoı, Taş Han 19 Telefon : 218&4 

= ~ 
~ ·z yolları~ 
1§ 1 Ş L E T 1\1 E S 1 ~ 
: Acentcl('ri: Karaköy Köprübaf i .. .,. 
;: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· ~ - .~ : 111111 zade Han. Tel. 22740. 1111 -,. = ~ 
§ ·mroz yolu ,. ~ 
: KOCAELi vapuru 15 AğU16 ~ 
:: tos PERŞEMBE günü saat ~ 
- 60) .,. : dn lmroza kadar. (47. /~ 
- =--- ~ - .,. 

--------------------: a zon yohJ i - .,. 
~~~~~~~~~~~~-----........ --·-----, - . A sto' ~ 

------------------------------ K ·~ Sk h tik EKAAAD~an~u15 ğı.ı~~ aracıger, Mide, Barsak, Taş, Kum ve 'e er asa 1 arma =PERŞEMBE günü saat 2~1) ~ 

Metamorfoz 
6109 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Adedi Muhammen Muvakkat 
fiyatk teminatı 

Peçete 500 31 
Amerikan bezi '2000 Metre 42,5 131,62 lira 

" " 1200 ,, 62,5 
Leyli Tıb Talebe Yurdu için lüzumu olan yukarıda 

yazılı eşya şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
muşdur. 

1 - Eksiltme 28-8-935 çarşamba günli saat 14,5 da 
Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komis

. yon da yapılacak dır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak yurttan alınır ve nü

muneler de orada görülebilir. 
3 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi

kasile 2490 sayılı kanunda yazılı. belge ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 
belli gün ve saatta Komisyona gelmeleri. ( 45 7 6) 

6031 

TUZLA i MELERi 
VE OTELi hergün Köpr den 6,30 • 7,35 • 8,20 
9,45 • 11 -13,15 - 15,10 da Haydarpaşaya giden 

vapurların trenleri membalara kadar 
giderler ~-............._ ....... __ ___,......ıı 

Üsküdar Kız Ert·k "San'a ,, 
Okulu Direktörlüğünden: 

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

GECE İ ücret üç partide alınmak ~zere 200 
lıradır. İşyar çocuklarından yüzde on eksık 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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dikkat, ciddi bir istikametle Bununla beslenen yavr a 
hazırlanır. ve kuvvetli, ncş'cU olut• 


