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SPor - KWtiir. 

italyanlar Siyasal 
Nüfuz istiyorlar 

İtalya kendisini tatmin edecek bar1şçıl bir sureti 
hal bulunmazsa kuvvete başvurmağa karar verdi 

Diln,a hldi•eleri brtısm- ' 
da ıueteler. 
Kuan Hanbimm 80Jl l\in

leri - Fa)'dab bilsiler -
~ye. 

Bakanlar 
Kurulu 
Pazaneü günü toplanacak olan llW~~ 

~kurulunda bulunacak Ba -
_.._ birer birer Iatanbulda toplan -
~dırlar. Dün de Tarım Bakam 
1ıe ~lia Ankaradan ıelmit ve Pendik 
it trenden inerek evine gitmiftir. 
1ı...'!beliadada dinlenmekte olan Bat
~ ismet İnönü dün iç Bakanı 
Y'llEl1l Kayayı zi)vet et:miftir. la -
~inine. ~ 8"ri ıs ...... 

Kaya ile birlikte Istanbu1a in-

""tbı.ı..Ba..:lram.,... ~Afil ~arı 

f:Lı• Pe:~ ":r:;!d 
.. etmiftir. 

~Wtur Bakanı Saffet Ankanm da 
tir. tehrimize ıetmeli mubtemel • 

'teıeton aosyetesl 
~•pllan maza.. 

ler sürlyor 
~dırhk Bakanlıiile Telefon Soa· 
~ arumda imıafanacak aatıı mu 
~ projeaini buırlamakta olan 
~ 100 dün yine aoayetemn merke 
-....ı:..!<>Planarak çahpna1anna devam 

~ toplantıJarda Ankaradan 
't; ıelen Bayındırlık Bakan -
......__ •Uatepn Arif te bulunmuı ve 
~ delegelerile ayn ayn görüt -

~ce ayn ayn toplanarak arala
~ 16rüten iki taraf murahhaaları 
't ~e toplanarak bazı teferrü -
' da müzakerelerde bulun • 

.. rclır. 
~ele projesinin bucün yarın 
~ hazırlanarak vekiller beye • 
~ taavlbini müteakip aoıyete ve 
~~dırbk Bakanbiı delegeleri ta· 
-...._. imzalanınur millıtemeldir. 

Hab•ıistandıa sivı"l, uhr berhs talim yapıyor ... 

Peria. 16 A.A. - 'Oçler konferan- 1 Diğer taraftan. Habet ~mp~ra"o • 
ar için yapılan ilk ıörütmelerde A- runun, ltalyaye vermek nıyetınd~ ol 
loiıinin Lavala ltalyaa tezini bil - dulu imtiyasları genitletmeie eg-
dlnllil ~kteılir. tın olduiu undmalmuhr. 
İıal.A ~ etlecek Aloidt ... t 19.30 da. lasiltere el-

1-Jlld Wr &f ı -... .O çllltlm pderek 8dea He ct'rilPa8I 
t\irde kuvvete ba§vurmağa karar tt\r. 
vermi§tir. fr-MM gidtelerliitn 

Ge•I olaNk .. .ıdıpaa ,&. t- vazdtklan 
tal1a. Hllbeflatanda ırraaau " lıa- ı 
cfli• ekonomik uJilarma riayet et
mek prtile genel bir aiyual ıaüfuz 
kurmak: niyetindedir. 

Parla. 16 A.A. - Gueteler, Fraı 
NJUD aralarında çok lranfıldık ( te

[ Arlruı 9 11DCUÜ] 

TECiM ODASINDA TOPLANILDI 

Muamele Vergisi Tatbika
tında Rastlanan Güçlükler 

Fransız maliye uzmanı dün tecimen 
lerle görüştü , müşkülleri tesbit etti 

Dün 1Mt 15 te Tecim ve endüstri 
odaaında ı 7 zümreyi teman eden te• 
cimenlerin ittirak ettiii önemli bir 
toplantı y•prlmıttır. Bu toplantıda 
da Franau: maliye uzmanlarmdan 
Picbarlea •e maliye enıpektörlerin
den Halil Hilmi de hazır bulunmut
lardır. Tecimenler, mevcut ftTgile
rin tecim itlerine olan jlcfılni n 
maruz lııaldıkları cOçlflltl~ri anllt -
mqlarclır. 

Muamele vergisinin tatbik• 
ı tındaki gUçlUkler nelerdir? 

~ııı 11. _ _ '!ahlllığı mOsteprı 
~ ~den çıkıyor 

~ lılrtnclllklerlne Mer
~ Delen sporcular 
~ 1aPllacak yilzme birinci
~ .... ~ için Meninden on 
......__._--z'!~ .~u aporcularclan Cu
~e ciderek çelenk 
~ · EJdpe .. Yeni ilenin" 

a._ Atili mpanl•k ıt· 

Dünkü toplantıda ileri ıtlriilen 
dileklerin etı önemlileri ıunlardır: 

Muamele vergilinin tatbikatı bir
çok defalar endÜltricileri milflrill 
durumlara aUrUldemektedir. Bu ver
cf için iatianalar kabul olunmaaı. 
bilyUk müe11elerin vaziyetlerini 
ıüçlettirmektedir. Birçok fabrika -
lar, m\Rlllele verglai vermemek için 
motorlannı anltmqlar, bunlan Ud
ye ve ise bilerek beter beJ~irlik 
fabrikacıklar •e 9 nr amelcdik una
litbanecilrler haline ıetinnlflerdir. 

Bir kramı da bet beygirlik motor 
koJlllll• muhtelif imal eafhalarr i-

1Arkua 1 uamdıl 
bllllD ,,...Dl "' ..ıı,. aıll•tti§i 

tlillJJ7!"-

Öldürülen Rumbaya!,, 
Zabitler Var 

[Ozel aytarımız 
bildiriyor] 

Atina, 16 

KRAL ZOGO 

Epf rdeD buraya pten balicrlere 
ıöre. ~yutJub* Plyerf vıllyctle
iiacli: ..... ••rı.ctnin bat olduiu 
.tfilır"Mr fıyan çdcrmştrr. flarektt 

lArka11 S incide 1 

Sln8nın k dl81 
'~in Y•F lılı eser 

Slaanın hadisi için yaptrfı eser: 
m/DVe ve Ç'!fme 

latanbul Müzeler idareai:'eaki anıt· 
lan konuna encümeni,, onarılmuı li 
pm- ıelen izerler üzerindeki tetkikle 
rine devam etmektedir. 

Encümen, en aon olarak mimar Si· 
nanın kendi anıtı olan bir eserin üze 
rinde incelemeler yapllUf ve ~U'tun ha 
Jinde olan bu anıtın korunmaama ka
s ar venni,tir. 

Sinan anıtı, KaragUmrükte Hırlcai 
şerif civannda koca Sinanm kendi 
hayrına yaptmmf otdutu mektep, 
meacit ve çqmeden ibaret biribirine 
ekli eserlerin ortamdadır. Bugün. 
bunlardan çqme ile metcidin ıiitun 
,eklindeki çok deterli minueai 1ral -
11111tır. 

Minare aekiı: köte kesimi ilı:erine 
ve 10 metre kadar yüksekliktedir. 
Gövde tap Bakırköy tatile qlenmit
tir ve yangın görmüş olmakla bera • 
ber bu ta•lar bili bozulmam11tır. 

lıtanbul prbaylığı, bu minarenin 
tam ka11mna raatlıyan aahayr açtır • 
makta ve bllviik bir atadyum haline 
cretirmektedir. 

J;>uydufumuza st&e. Sinamıt ken • 
eli iserlerinden olan bu ~ te
aaellerl betonla tirit ... çeırrile
cek. içerisi bir b1J1te. ._.... konacak 
br. 

Siunm e1l1e ,apdmll olan mlnatt 
onanbp meydana çrkanldıfl ~. Si 
nan için latubulcla tar1b1C1 deierli 
bir abide Jrannı1ıct\m· 

SERVER BEDİ'in büyük, 

c a n 1 ı , ulusal r o m a n ı 

• YARIN 

Satranç Dersleri 

-

81 rl~ 
yazan 
clelerlı 

• 

derslerini 
'«adaşımızın 

kalemiyle 

YARIN 

"TAN,, ın .1 lik&yeleri 

Kuvvetli ~ kalem, yepyeıtı 

hayattan alınmış hikiyeler 

yazmağa baılıyor. 
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KUNDURA iÇİNDEKi 
HAKiKAT 

<;ocu ları serserilik- r 
en kurtarmak i~in 

Ne Dersiniz? 
Avrupada ne vakit bir grev, 

1 h 1 Be1~diyen;n Çocukları Kurtarma 
miting ve ayaklanma o sa a - yurdunun kadrosu gcıaişletil.ecek -
kın en çok yağma ettiği yerler tir. Yurdun ilk açılışında alınan ço
kundura mağazaları imiş. Ma • cuklnrın hepsi ıslah edilmiş ve bun
tin baş muharriri Step'hane Lau /ara bir.er de iş bulunıaı·ak yurttan 
sanne buna dikkat etmiş ve bi- çı!.71rılmışur. 

Bunlm-ın onu J..-unduracı, üçü mü
ze şu misalleri veriyor: 1927 a • rettip. beşi marangoz. onu mobil-
ğustosunda Sacco ve Vanzetti yacı, bc~i ter2Ji ve biri de saraç ye
meselesi için Pariste halk ayak tiştirilmbjtir. 
landığı zaman hak, hukuk, ada- Yı'nr ilk yıl alman çocuklardıın 
let üzerine birçok nutuklardan bazılannın da tahsile istidatlan ol-

dugu anlaşılmış ve bunlar Güzel 
sonra kunduracı dükkanlarını San'atlar akademisi ııesim şubesi, 
yağma etmiş; 1934 senesinde, Darü:wıf':ıka ve Küçük zabit mek
meşhur 6 şubat vakasının ertesi teple.rine verilm~k üz(.ıre ayrılmış· 
günü, halk ellerinde çekiçlerle, /ardır. Bunlardan bir kısmınrn da 

kurşunlu bastonlarla yine büyük ~~~;~ i:;~:;: ;~':ır;:/üaş v~r;~~ü!~= 
ayakkabı mağazalarını basmış re Fidi?nlık enstitüsüne verilmesi 
ve vitrinleri parçalıyarak için - karorlaştırılmıştır. 
deki malları otomobillerle ka - Bu somıçlar üzcrı'ne tstanbuld'a 
çırmış; 1935 senesi ağustosu - tek $Crscri çocuk kalmamak üzere 
nun sekizinde, Toulon'da çıkan mües•ıcse Jcadrosumın gcniş/eti/mr.
kargaşalıkta ahali bir bakkal, sine kaırar verilmiştir. Bu sebeple 
bir eczahaneye karşı iki büyük şehı'rdeki küçük S<Jrseri miktarı tes-

pit ooilm-~ktedir. lstanbulda, bu ço
ayakkabıcı mağazasını tuzla buz cuklımflın ıooo ta11e kadar buJundu-
etmiş. ğu tahmin edilmektedir. Bu küçük 

Fransız muharriri, kargaşa - serserilerin birçokhı.rr da Anadolu
fık çıkaran ahalinin kunduraya dan kaçıp gelmekte ve burada dilen
karşı zafını anlıyamadıgvını iti - mektedirJe.r. Bu gibi çocuklar da he-

. saba katılacak olursa şehrimizde ser 
raf ettikten sonra komünizm seri çocuk üç bin beş yüzü bulmak-
cereyanı ilerlediği takdirde kun ta.dır. Bunun için çocukları kurtar
duracılık zanaatine ginnemek ma yurdl.unda 3500 ki§ilik bir kadro 
müraccah olduğunu söyliyerek yapılacıaktrr. Bu geniş kcdro ile ço-

cuklar muhtelif s.an'at, meslek ve 
yazısını bitiriyor. mekte.plell ayrılacaklardır. Ancak 

Bütün ihtiyaç maddeleri ara- bu geniş kadroyu besl~mek için çok 
sında, yiyecek gibi çok daha za- para lfmmdrr ve bun.u belediye ken
rurileri varken, birinci derece - di b.:ışrnlı yapamıyacaktrr. Bununla 
de ehemiyet alan kunduranın bember 'belediye büyük müessesele-

rin yıc::.rdımını temin etmeğe kamr 
içinde asrımıza ait bir haleti ru vermiştir. Bu cümleden olarok Sü-
hiye ararsak ne buluruz acaba? mer Banka mürıacrınt edilmiş vıe 
Sapkanm içinden horoz, renga- Banka bu müracaatı memnuniyetle 
renk yanan fenerler, beş yüz kabul etmiştir. Çocuklar ders hari
metre boyunda kordela, şu bu cindb bankanın labrik.alarında çalı-

şacak. bu suretle san'at öğrerrecek
çıkaran hokkabazlar gibi psiko- ]erdir. Kadronun genişleti/meısi et -
lojik bir el çabukluğu yapmı· ralınola çalr~malarn ba~lanmı~trr. 
ya lüzum kalmadan ben bir ayak 
kabının içindeki hakikatleri or
taya çıkaımanın güç olmadığı
nı sanıyorum. 

Ayakkabı refahın ve kazan
~ın ilk i aretidir. En boğucu st· 
caklarda bile yar.ı belinden yu -
karısı çınl çıplak, fanilasız ve
ya gömleksiz bir fakire tesadüf 
edemezsiniz; fakat çivi, cam par 
çası, teneke gibi gizli silahlarla 
dolu sokaklarda çıplak dolaşan 
bedbaht ve cesur ayaklar pek 
çoktur. Zaruret, fakirlerin sır -
tındaki gömlekten evvel ayak -
larmdaki kundurayı çekip alır. 
Derece derece yukarı çıkınız, 
muhtelif sınıflardaki insanla • 
rın ayakkabılarında yırtık, bu -
ruşuk, çamur ve kaldırımla mü
cadelenin izleri azaldıkça refa -
hm çoğaldığını görürsünüz. Bel 
ki dostun başa ve düşmanın aya 
ğa baktığım söy1iyen eskiler, 
kunduranın bu ekonomik tem • 
sil kabiliyetine işaret etmek is
tiyorlardı. 

Ve bir ayakkabının içinde a
yaktan ziyade refah ve servet 
rüyaları gören bir kısım halkın 
gözle.ri kızınca boş yere kundu
racı dükkanlarına saldınnası 
da belki bundandır. 

Peyami SAFA 
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Abanoz 
RENE CHAMBE 

Doktor Graf Schlodien sizin 
Thoulet'nizi okuduktan sonra, bir
den yeni bir keşifte bulundu. Bey
ninde bir kıvılcım parladı. 

Thoulet, uzun tetkilerden sonra, 
Akdeniz altlarında birçok volkanik 
arazi bulunduğunu iddia ediyordu. 
Herkes bilir ki, volkanik arazinin 
kayalıklı bir bünyesi varıdır. Kaya 
akla gelir de, mağara akla e-clmez 
mi ? Bu gibi volkanik arazide mey
dana çıkarılmış birçok geniş mağa
ralar da vardır. 

O zaman, bu mağaralardan birini 
temiz havaya ulaştırmak için araş
tırmalar yapmak lazım geldi. 

Doktor Gra f. Schlodien işin başı
na geçti. Amiral von Tirpitz'in ken
disine gösterdiği bu emniyette ne 
kadar haklı ve isabetli hareket et -
miş olduğunu, şimdi şurada pek iyi 
anlıyorsunuz. Ancak Fransız sahil
lerinde böyle araştırmalar yapma -
nın da ne kadar ehemmiyetli ve na
zik bir iş olduğunu takdir edersi -
niz. 

Azizim. tam on dokuz ay çalışıl
dı. İlk mağarayı bulduk, yolunu aç
tık. düzelttik. 

Dr. Graf Schlodien bugün birinci 

Öijrefmenlerin gezisi başladı 
Öğretmenler birliğinin tertip et

tiği orta Anadolu gezisine dün çı
kılmıştır. Dün Afyona gitmek üze
re şehrimizden hareket eden öğret· 
menler Anado\unun bl.nsok yc;rlc;ri
ni gezdikten sonra Ankaraya geçe
cekler ve burada bir gün kaldıktan 
sonra şehrimize döneceklerdir. 

Takas yolile gönderilecek 
yumurtalar 

Takas yolile ihraç edilecek yumur 
taların kontrol komisyonlarınca veri
lecek vesikalara göre yapıldığı ma • 
lCımdur. Fakat bazı anlaşma hükümle 
ri bu tarzda yapılacak takas muame • 
leleri için evvela iki memleketin ala 
kadar makamlarından müsaade alın· 
masını icap ettirmektedir. Bu gibi va 
2'iyetlerde yumurtaların ihracına izin 
verilmiyeceği, tecimenlerin zarara uğ 
ramaması için Türkofisçe ilgililere 
bildirilmiştir. 

Cel31 Bayar yar1n geliyor 
Sovyet hükumetinin daveti üzeri • 

ne bir tetkik gezisine çıkan Ekonomi 
Bakanı Celal Bayar, yarın akşam 
Karncro vapuru ile ve Triyeste yolu 
ile şehrimize dönecektir. 

aBkanlar heyetinin pazartesi gün
kü içtimaında bulunacak olan Ceıat 
Bayarın, lzmir panayırının açılış tö • 
reni için Başbakanla beraber Izmire 
gitmesi muhtemeldir. 

sınıf demir salip ve Ordre pour le 
Merite nişanlarına sahiptir. Zengin 
olmuştur. İmparator, yaptığı bu biz· 
meti boş karşılamadı. Erz - Gebirge 
yamaçlarında kendisine muazzam 
emlak verdi. Daha doğrusu Potes· 
dammdakinin benzeri koca bir sa
ray verdi. 

Almanya çalışan 1çocuklarını mü· 
kafatlandırmasını bilir. Halbuki siz
de alimleriniz açlıktan ölüyorlar. 
Fransada sadece bilinen bir şey var: 
Yıldönümlerini kutlulamak ! 

Bahsederim ki, başlayacak muha
rebede bir generalinizi,yahut bir ma· 
reşaliniz farzı mahal Fransaya mu
harebeyi kazandırırsa, harpten son
ra adamcağız yine eski maaşını alıp 
oturur. O kadar... Siz bu derece fa. 
kir bir memlekette yaşıyorşunuz. 

Demin size kabartma bir heykel 
göstermiştim. Doktor Graf'm heyke· 
1i 1 Bu adamın deniz alt.mdaki ma
ğarayı nasıl bulduğunu anlatmak u
zun sürer. En son fen vasıtalarımız· 
la hep geceleri çalıştık. Kimsenin 
şüphesini uyandırmamak için ne ka
dar dikkatle ve teyakkuzla hareket 
ettiğimizi de anlarsınız. 

Yorulmıyan sabırcı ve inatçı ima
nı ile doktor Graf bu işin hakkın -
dan gelmeğe uğraşıyordu. Demin 
söylediğim gibi on dokuz ay çalış
tılar. Amiral von Tirpitz mütema
diyen teşvik ediyordu. Cesaret veri
yordu. lmparatc.r ilk önce bu fikre 

ULUORTA 
Beyoğlu caddesi gibi sık sık 

tramvay ve otomobil geçmeai yü
%Ündcn ölüm tehlikesi gösteren 
yerler müstesna, §ehrin diğer bü
tün sokaklarında halk çok garip 
bir alı§kınlık ile yolun ortasından 
gitmektedir. Bir araba, bir otomo-
bil, hatta bir bisiklet eğer yolun 
ortasından gider de bu halkı te· 
dirgin ederse kıuyor, dönüp bakı· 

. yor ve yüz.terinin buru§ı.:kluklarile 
ho§nutsuz.luklaruıı gösteriyorlar. 

Bir sokağın iki yanındaki par· 
çalara yaya kaldırımı demeainden 
de anlamalıyız. ki, orta yerden 
geçmek yayanın hakkı değildir. 

Bunu gördükten aonra fehirde 
otomob.-.; ve tramvay ka;;ı;alarının 
bugünkü kadar az. olmaıına doğ
rusu fafmamak kabil değildir. 

Adalar hattında yapılan 
ucuzluk 

Akay tarifesinin Adalar kısmın -
da tenzilat yapıldığını haber ver
miştik. Tarife komisyonu buna ait 
olarak hazırladığı raporu birkaç gü
ne kadar tasdik için Ekonomi Ba
kanlığına gönderecektir. 

Yeni tarifenin bir eylGlden itiba
ren tatbikine başlanılabilece~i u
mulmaktadır. 

Sıcak gUnler 
İstanbul, dün, senenin en sıcak 

günlerinden birini yaşamıştır. Sı· 
cakhk derecesi güneşte 59 dereceye 
kadar çıkmış. rUzgar şimalden ve 
saniyede 10 metre süratle esmiştir. 

Rasathanenin verdiği malfımata 
göre. hava bugün de ayni şekilde 
geçecektir. Yağmur ihtimali yoktur. 

inşası bitirilen evfer 
Temmuz ve ağustos ayları içinde 

74 ev, 11 apartman, 9 dükkan ve ma
ğaza olmak üzere 95 inşaat ikmal e
dilmiştir. Bundan başka 5 esaslı ve 
467 adi olmak üzere 472 tamirat ya
pılmıştır. Bu yapı ve tamirler en 
çok Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü, 
a~;h ve X.a•'hk~;:r k-.za.\ıarn•4• o\ -

muştur. 

-
Üniversiteye doçent ahnacak 

Üniversitede münhal 8 doçentlik 
olduğunu yazmıştık. Bu münhaller 
önümüzdeki dertı yılında doldurula
caklardır. Bunun için 18 ilktcşrin
de bir müsabaka imtihanı açılacak
tır. Bu imtihana girmek için bir ya
bancı dlil bilmek, kırk yaşını geç • 
miş olmamak ve yüksek mektep me
zunu olmak lazımdır. 

Evkaf • Belediye arasındaki 
anlaşamamazhk 

Uray {belediye) ile evkaf arasrn • 
da sular ve mezarlıklar işinden doğan 
ihtilafları çözmek üzere teşkil olunan 
hakem heyeti dün toplanmıştır. Ha
kem heyeti dosyaların incelemelerini 
bitirdikten sonra Uray ve evkaf mü
messillerini dinliyecektir. 

Amerıkan Üniversitelileri 
geliyorlar 

Bugün Prens Olaf vapurilc şeh
rimize Amerikalı Ünivc:rsit~ talebe
sinden 80 kişilik bir grup gelecek
tir. Yarın da De Grace vapurile 500 
Fransız seyyahı gelecektir. 

taraftar olmuştu. Fakat yavaş yavaş 
şüphelenmeğe, bu işten bir şey çık· 
mıyacağına hükmetmeğe başlamıştı. 

Neredeyse tahsisat artık kesile -
cekti. 

Fakat bi rgece ..• 

Fakat bir gece delik açıldı ve ma
ğaraya inildi. 

Ölçüldü, biçildi. Mağaranın elli 
iki metre yüksekliğinde ve deniz 
suyundan mağarayı ayıran tabaka
nın otuz üç metre kalınlığında ol· 
duğu anlaşıldı. 

Derhal haberdar edilen bahriye 
nezareti, birçok amele ile icap eden 
malzemeyi gönderdi. Açılan delik • 
ten isçiler içeriye p-irdiler, bütün 
malzeme aşağı indirildi. İnsan kud-. 
retinin, daha doğrusu Alman deha
sının şaheseri sayılacak olan bu ye
rin düzene konulmasına başlandı. 

- Peki, bu kadar zaman çalışıldı 
ve uğraşıldı da kimsecikler farkına 
varmadı. 

- Kimse ... Uzaktan bir duman 
göründü mu, bizim vapurumuz. san 
ki her hangi bir yere gidiyormuş 
gibi, istikamet alıp uzakla~ıyordu. 
Duman kaybolunca tekrar geliyor 
ve i~e devam ediliyordu. 
Mağaranın içindeki çalışmalar da 

beş ay sürdü. Mağaranın ağzına ge
lince, girerken gördüğünüz. Tıpkı 
bir denizaltı gemisinin kulesine 
benzer. Bu kule yine bir denizaltı 

VURUYORUZ 
Buna göre halka bir yol ve yürü 

me terbİ)le•i vermek ıehrin ve fe· 
hirlinin selameti namına çok lay
dalı ve lüzumludur. Bircok batı 
ga%etelerinde veciz.eler şeklinde 

yolda yürümenin adabı öğretilir. 

Halbuki oralarda halk pek ala yÜ· 

rümesini bilirler. imdi, gazeteleri
miz.in hergün, en gÖ%e görünen 
yerlerde halka yaya kaldırımın -
da yürümenin faydalarını ııe lü
%umunu anlatmak gerektir. Yok-
4a yollarımı% bir perifan manzara 

!Jrntmekten ve halkımız. biribiri
nin yürümesine en1Iel olmaktan ve 
nihayet birtakım canlar tehlikeye 
düfmeden kurtulamaz.lar. 

Bi;;ı; böyle düşünüyoruz.. 

Siz ne dersiniz ? 1 

KUıtUr inzibat meciisi 
toplandı 

.,/ 

Kültür inzibat meclisi dün de di
rektörlükte toplanmıştır. Toplantı
da ilk okul öğretmenlerinin durum
ları incelenmiş ve tasfiye işleri et
rafında görüşmeler yapılmıştır. So
nuç birkaç toplantı sonunda anlası
lacaktır. 

Bozuk sUt satanlar 
Resmi gazetede neşredildiği hal

de henüz vilayet Sıhhat direktörlü
ğüne bildirilmemiş olan süt ve süt
lü maddeler talimatnamesinin bir 
iki güne kadar tebliği beklenmek
tedir. 

Öğrendiğimize göre, talimatna • 
me, hükCunet doktorlarına, kayma -
karolara ve belediyelere birçok va
zifeler göstermektedir. 

Talimatnamenin tatbik durumunu 
kontrol, evvela şarbay memurları • 
nın vazifesi olmakla beraber tali
matname maddelerinin idari tatbi
katında ilçebayhkların, sağlık bakı
mından da hüklımet doktorlarının 
ödevleri ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Bozuk sütlerle yapılmı~ madde -
ier üzegpd i_iahlill: hileli aüt
lı:r lıaklunaaKıTnCCleme er mn1la -
kalar dahilinde tahlilhanelerde bun
ları yakalayan amirler tarafından 
yaptırılacak ve sıhhat direktörlüğü 
bu gibi işler üzerinde meşgul olmı
yacaktır. 

Talimatname ahkamına nazaran 
cezai cihetlerle, diğer belediye işle
rinde olduğu gibi, kaymakamlar ve 
onların müracaatları üzerine mah· 
kemeler uğraşacaktır. 

hkmektepler birinciterşrin
de açılacak 

Havaların sıcak gitmesi yüzün • 
den 16 eylCılde açılması kararlaşan 
ilk okulların ilkteşrinin birinci gü
nü derse başlamaları kararlaştml • 
mıştır. Bu yıl ilk okullara 927 do
ğumlular alınacaktır. Yapılan geniş 
ill'Celeme sonunda ilk tahsil çağma 
gelen çocukların geçen yıllara gö
re daha ç.ok olduğu anlaşıldığından 
bu yıl da yarım tedrisat usulünün 
kabul edıileceği muhakkak görül -
mektedir. ı 

Okumamış çocuk kalmaması için ' 
fabrikalarda zaruri olarak çalışan 
ço<:uklara gece dersleri verilmesi 
kararlaşmıştı. Bu der.sler için de 
bir program hazırlanacak ve progra
ma göre hareket edilecektir. 

gemisi gibi aşağıya çekilir ve icap 
ettiği zaman suyun yukarısına çıka
rılır. 

Möewe burada gurur ve iftiharla 
bardağını kaldırdı: 

- Bu oyster hi~ fena değildir, 
dedi, Cuno doğrusu yaman adam -
mış. Haydi prosit 1 dedi ve bolca bir 
yudum çekti. 

Ve anlatmağa devam etti: 
- İ§te biz bu kadar zahmetlerle 

kendimize de~iz altında böyle bir 
Us kurduk. Şımdi. üç sene oluyor. 
O zamandanberi ne eksiklerimiz var 
sa hepsini tamamladık. Nasıl mu -
azzam bir netice elde ettiğimizi de 
görüyorsunuz. 

Vakit te geçiyor. Eğer isterseniz, 
size ent~resan daha bazı yerler de 
göstereyım. 

Framond cebinden gümüş bir pa
ra çıkardı ve masaya vurdu: 

- Gorsonl 
Ben de e-ayri ihtiyari elimi cüz

danıma götürdüm. Fakat cüzdan fi. 
lan var mr ya? 

Fraınond gülümsedi. içkilerin pa 
rasını verdi ve çıktık. 

• 
Karanlıkça uzun bir dehlizden yü 

rüyorduk. Ayafnnızın altında, deh· 
liz boyunca bir dekovil hattı da u
zanıp gidiyordu. 

Raylar, zayıf ta olsa ışıkları ha • 
fifçe aksettiriyordu. Dehlizdeki 
lambaların kimi mavi,kimi yeşil.kimi 

KUÇUK HABERLER 
• Liman genel direktörlüğü. bil· 

tün servislerde maliyet fiyatları et
rafında etütler yaptmnağa başla -
mıştır. Bu arada on senedenberi ya
pılmıyan liman istatistikleri de ha
zırlanmaktadır. 

• Gümrükler genel 
kili Mahmut Nedim, 
tetkiklerini bitirmiş, 
Ankaraya dönmüştür. 

direktör ve • 
şehrimizdeki 
dün akşam 

• Yapı yapıcılar cemiyetinin 
yıllık toplantısı dün Esnaf cemiyet· 
leri mürakabe bürosunda yapılmış, 
yeni idare heyeti seçilmiştir. 

• Esnaf cemiyetlerinin bir idare
ye bağlanarak federasyon teşkili i
çin hazırlanan nizamname. birkaç 
güne kadar Ekonomi Bakanlığına 
gönderilecektir. Federasyon, nizam
namenin Bakanlıkça tasdikinden 
sonra derhal faaliyete geçecektir. 

• Genel nüfus ve sayım bürosu 
çalışmalarına devam etmektedir. Nü 
merotnj işlerinin kontrolları için 
ayrılan kollar, dünden itibaren ma
halle mahalle gezerek kontrola baş
lamışlardır. 

• İstanbul Tarım direktörlüğüne 
mülhakattan gelen raporlara göre 
bu yıl ürün çok iyidir. 

• Avusturya sefareti birinci ka
tibi Winter, izinli olarak memleke
tine gitmiştir. 

• Onümüzdeki birincitcşrin ayın
da Etibba odasının umumi kongre
si vardır. Kongrede yeni bir yöne
tim kurul seçilecektir. 

• Çoçuk Esirgeme kurumunun 
Samatya kolu, dün gece saat 21 de 
Narlıkapıda Şafak bahçesinde bir 
müsamere vermiştir. 
Eğlentiye birç.ok davetliler gel -

miş ve gece geç vakte kadar eğle
nilmiştir. Küçüklerin numaraları, 
dansları ve şarkıları ile Halide ve 
arkadaşlarının temsilleri çok alkış· 
lanmıştır. 

• lstanbul saylavları, dün öğle -
den sonra Kadıköyünde Halk Par· 
tisi merkezinde toplanmışlardır. 

Saylavlarımız mıntaka balkının 
dertlerini dinlemiş, onların dilekle
rile meşgul olmuşlardır. 

• lzmirde uçak ve paraşüt tec • 
rübeleri yapan ve bazı tetkiklerde 
bulunan Sovyet uçak uzmanlarının 
bir haftaya kadar lstanbuJa dönme
leri umulmaktadır. 

• Lise ve orta okul öğretmenle
rinin beş yüzü kıdem zammı gör -
müşlerdir. Bunların paraları önü
.uır.dclc:i ders yılı baı=da ..... -a .... -ı. 

ur. 
• Üniversite profesörler.inden 

Kesler ile doçentlerinden Muhlis 
Etem bugünlerd-e Anadoluya bir 
tetkik seyahatine çıkacaklardır. 

• İstanbul ekonomik istatistikler 
bültenine göre haziran ve temmuz 
ayı içinde mezbahada {117072) ka
raman, dağlıç, kıvırcık, keçi. kuzu 
oğlak, ayni aylar zarfmda 5338 de 
öküz, inek, manda, dana, malak ve 
boğa kesilmiştir. 

• Şehrimizde bulunmakta olan 
Habeş sefiri Markos bugün Yalova
ya gidecektir. 

• Köprüde modern olarak yapıla
cak olan yeni Kadıköy iskelesi için 
Avrupaya sipariş edilen malzeme 
kamilen gelmiştir. iskele birkaç gü 
ne kadar havuzlar fabrika;;mda ya
pılmağa başlanacak ve bir sene son
ra tamamlanmış olacaktır. 

Veni Türkiye için bir eser 
Çekoslovakya gazetecilerinden 

Dimitry Y. Tosevic birkaç gündcn
beri şehrimizde bulunmaktadır. Mes 
lekdaşımız bundan birkaç ay evvel 
de memleketimize gelmiş, burada 
yaptığı tetkikat neticesi olarak mo
dern Türkiye hakkında bir eser yaz· 
mıştır. Meslekdaşımız bu eserini A
tatürke takdim edecektir. 

sarı.. Tünelin içinde keskin bir 
sarmısak kokusu da vardı. 

Ben, iradesJz, düşüncesiz, sanki 
bir kabus içindeymişim gibi, yürü
yordum. 

Gözlerimden müthiş bir uyku a
kıyodru. 

Önümde Framond'un iri omuzları 
sallanarak gidiyor, yanımda Möewe 
sigarasını çeke çeke yürüyor. 

Az sonra sigarasını attı ve ayağı 
ile çiğnedi : 

- Artık bundan sonra sigara iç
mek yasak 1 dedi. 

Elile de kayalığın bir tarafında 
ışıkla yazılmış bir yazı gösterdi: 

"RAUCHEN VERBOTEN" 
- Hoşunuza gidecek bir yeri zi

yaret edeceğiz, dedi. 
Önünde birisinin nöbet beklediği 

kapı gibi bir yerin altından geç
tik. Nöbetçi bizi görünce hemen 
doğruldu. 

Adeta kilise gibi, loş geniş bir ye 
re girdik. Menekşe rene-inde lam
balar ortalığa kıt bir ışık veriyor
lardı: 

- Burası iyi aydınlatılmamı§, 
dedim. 

- Pek tabii .• Biz, ıizin tecrübe
nizden istifade ediyoruz. İma kru
vazöründeki infilakı hatırlarsınız. 

Bir kahkaha salıverdi: 
- 1ena, İcna 1 Böyle kruvazör 

ismi olur mu? Fakat geçelim. Ne 
diyordum, tecrübelerinizden istifa-

BU ETTi DÖRT YAHUT 
GAZETE YAZICILARIN· 

DAN BiR DiLEK 
İnatçılık iyi midir, kötü mü· 

dür, bilmem. Yalnız bildiğim 
bir şey var: İstanbul Sular lda
resi nekadar inatçıysa, ben de 
o kadar inatçıyım. Mademki iş 
inada bindi, pilavdan kaçanın 
kaşığı kırılsın. 

Ama diyeceksiniz ki, sen kim, 
İstanbul Sular İdaresi kim. Fa
re dağa küsmüş te, dağın habe· 
ri olmamış. Zarar yok, olmasın, 
Farenin, kemire kemire dağı 
deldiğini de biliriz. 

Bir, iki, üç yazdım, bu dör
düncüsü .. 

Uç ihtimal var: 
1 - Ya Sular İdaresinden hiç 

kimse gazete okumuyor, 
2 - Ya Sular İdaresinden hiç 

kimse TAN gazetesini okumu· 
yor. 

3 - Ya Sular İdaresinden hiç 
kimse benim sütunumu okumu
yor. 

Bu üç ihtimalin bir de dör· 
düncüsü var: Sular İdaresinden 
hiçbir sözü geçer sayın zat, gün
düzleri sulan kesilen yerlerde 
oturmuyor. 

Bu dört ihtimalden dördünü 
de varit görerek, bütün gazete 
yazıcılarından bir dilekte bulu
nuyorum. Her halde onların 
içinde öyle bir talihli vardır ki, 
onun yazısını Sular İdaresinin 
sayın zatlerinden birisi okur. 
Bütün gazete yazıcıları, susuz
luğa karşı savaş işinde bana 
yardımcı olsunlar. Bu yardım
larile, gündüzleri sabah yediden 
gece saat on bire kadar susuz 
kc..lan, ellerini yüzlerini, kapla
rım çanaklarım yıkamaktan 

menedilen birçok okuyucularına 
da yardım etmiş, onların imdat· 
larına koşmuş olacaklardır. 

Orhan SELiM 

Topl •• ,.. ••ro7• '""-''--"- •···-· 
tamir ettia-iliyor 

Topkapı müzesinde yirmi beş se
nedenberi tamir görmiyen Mimar 
Sinanın saray mutbağı olarak yarat· 
tığı eser, Kültür Bakanlığının em· 
rile tamir ettirilecektir. Bundan 
başka sarayın harem dairesinin de 
tamire muhtaç yerleri pek çoktur. 

Gerek harem dairesinin ve gerek· 
se mutbağın onarılması için keşif 
yapılmış ve çnarma masrafının 75 
bin lira olduğu anlaşılmıştır. 

Keşif ve onarma şartnameleri Kül 
tür Bakanlığına gönderilmiştir. 
Müspet cevap ve tahsisat geldikten 
sonra hemen onarma işine başlana· 
caktır. 

Etibba Odasına Uya 
yazılmıyanlar 

Etibba odasına kanunen üye y~
zılmaları lazım gelen doktor ve d~.t 
tabiplerinden bazılarının henüz u· 
ye kaydedilmedik1eri ya,pılan tet • 
kiklerden anlaşılmıştır. .. 

Oda başkanlığı, sıhhat direktörl.u• 
ğüne henüz üye olmıyanları bildıt"' 
miş ve bunların behemehal üye ya· 
zılmalarının zaruri olduğunu söyle· 
miş ve bunun teminini dilemiştir. 

de ediyoruz. Bazı ışıklar uzun ınUd
det bazı madenleri paslatıyorla~j 
Yani bozuyorlar. Bilhassa müşte•. 

ını· maddeleri de... Barutu bunun. b'r 
salidir. Halbuki mor re.ngin hıçb~ . ı· 
tesiri olmuyor. Hatta bu rengt • 
le bol kullanmak cttiz değil. Duru 
nuz da şöyle bir bakınız. 

Durduk ve baktım. Hayret 1 
Sıra sıra ve kademe kadem~ ~e!:. 

haneler ileriye doğru uzanıp gıd•Y111 .. Dekovil rayları da bütün bu sıra 
rm arasından kıvrılıp geçiyor. hsııs 

Tavanda torpil taşımağa ma tat·· 
olduğu apa§ikar görünen araba 

8 
• 

Mağaranın içinde yanyana s;rril1 
lanmış olan bu çelik istivane ~it' 
her biri, mor ışığı sangi beğe~ıuııı· 
ler gibi zamanını bekliyerek gu 
süyor. . ne .. 

Möewe bütUn bu çelik istıva 
lere baktıkça gülümsüyordu. değil 

- Ne güzel şeyler bunlar. 
mi, dedi. 

- Torpiller mi ? J(a 
- Evet, fakat biz on1a~a ~:§ cta 

isim verdik. Torpil demıyor ak si· 
"Zigarren,. diyoruz. Haı · y~pr bura· 
garası yok mu? lşte o! "Bizını ıııuıu 
da nekadar iyi yerleşmi!! oldu::rrrı• .. 
görüyorsunuz. Bütün dünya burad• 
dalarını yok edebilecek k.~dar eliyor 
vasıtalarımız var. Bana ~rıe gıeıcele 
ki, biz buradayken siz, muste~ ede:· 
rinizde kolay kolay irtibat tesıs r] 
mczsiniz, [Arkası va 

l 
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POSTA vE TELGRAFTA YARDIM Muhacirlerin 
j:)osta Memurları için Bir Getirdikleri 
Yardım Sandığı Kuruluyor Şekerler 

[Ozcl aytarımız bildiriyor] 
· A ka 8 16 [ O z e ı a y t a r ı mı z 

n r • ·• b'ldiriyor] 
l>osta, telgraf ve te1efon idare~inde kurulacak biriktirm~ ve • 

1 
Ankara, 16 

~ardını sandığı için hazırlanan nızamname Bakanlar heyetınce Muhacirler tarafından . çetirile .. -
nanrnıştır. rek, iskan kanunu. _nıuc~.bın~e, uç 
:Nizamnamenin esaslarına göre, sandık ihtiyaç halinde olan bin liradan fazlası ıçın gumruk n:u

llle k B 1 d afiyeti tanınmamasından dolayı şım ıtı• tnurlara en geniş yardımları yapaca tır. . un ~r arasın a res- diye kadar İstanbul gümrük antre-
1 Ve meccani hastahanelerde ba~ıl~asına_ ımk~n olm~yan has polarında toplanmış olan •. iki mil • 

~!arın diğer müesseselerde tedavılerı temın edılecektır. yon kiloya yakın ve İzmır gümrük 
~len memurların ailelerine yardım edilecektir. Doğum ve ölüm ambarında bulunan yüz yir~i bin 

gtbi hall d l ak yardımlar irin esaslar konulmuştur. kilo kadar şekerden, m~ha~ırle~in 
~ er e yapı ac ~ "k · kanunen muaf olarak getırdıklerın
~ CŞru mazeretle veya açıkta kalarak ayrılan memurlara 1 ramı den fazlasının memlekete sokulma-
e Verilecektir. . sı ve kontenjandan istifade ettiril-

O ~ezaen çıkarılanlar ikramiye ha~lannı .~aybe~~cekl~.rdır. mesi Bakanlar Heyetince onanmış
Ilı. lurn ve doğum gibi hallerde sandık a~asına ~ç ay ı~ınde o~.e • tır. 
1 ek. Şartile 50 liraya kadar avans verılecektır. Aylıgının dort· Başkaları ne yapıyorsa 
e bıri mahcuz olanlara avans verilmiyecektir. Ankara, 16 (Özel aytarımız bildi-

Gümrüklerde Bina ihtiyacı 
'd.~n~~ra, 16 (Öze!. a~ta~ımız .b~ldi~yo~) - Gümrükl.er genel 
~ltektorlüğü, gü~ruk ıht.ıyacı ıçın ~ıra ıl~ tutulmuş bına :nu • 
avelelerinin yenılenmesı veya yemden hına tutulması lazıı:n 

;cıd.iği zaman, yapılacak muamele hakkında gümrüklere bır 
atnun göndermiştir. 

Yurttaşlığa Alınan Muhacirler 
~ Ankara, 16 (Özel aytarımız bildiriyor) - Muhtelif memle -
~tlerden hicret veya iltica suretile memleketimize gelen 962 
On llhacirin vatandaşhğımıza alınması Bakanlar Kurulunca 
anmıştır. 

Sıhhat Bakanı Bugün G eliyor 
}·kA.nkara, 16 (Özel aytarımız bildiriyor) - Sıhhat Bakanı Re
~ . .' ziraat bankası genel direktörü Kemal Zaim, Başbakanlık 
ıı:steşarı Kemal, Finans Bakanlığı müsteşarı Faik lstanbula 

reket ettiler. 
.. .. ~ ... 

Si 

4tina"Efzun Taburunun 
. Cephaneliğinde Yangm 

l'a~tina, 16 (Özel aytarımız bildiriyor) - J?ün bir mart isyanı~ı 
lıaPtnış olan nümune Efzun taburunun mühımmat deposunda bır 
tıı ng~n çıktı. Depodan 20 top, 30 metrelyoz ve 700 tüfenk ve yal 
Uıı~ bır kasa fişek kuı:ta~tlabildi, 10,000 fişek ile .birt~~ım Efz~n 
~0:0~ası yandı. İkı kışi yaralı var. Yangının şımdılık elektrık 

tagından çıktığı sanılıyor. 

İlk Üzüm _D_ü_n-Gönderildi 
1ıı!ıtnir, 16 (Özel aytarımız bildiriyor) - İlk üzümün bugün 
b<t~ç edilmesi münasebetile burada·bir tören yapıldı. Limanda 

U ~:rı Yapıldı. Vapurlar töreni düdüklerile selamladılar • 
isin ıuınlerin yüklendiği vapurda, bu güzel vesileyi uğurlamak 

lı Ş~ınpanyalar açıldı. 
lt ıncirin de pazartesi günü piyasaya çıkması bekleniyor. 

Kotra Geliboluya Geçti 
, ~eliholu, 16 (İpar yatı ile Pireye giden aytarımız bildiriyor) 
t1n hu.gün 18 de Geliboluya geldik. Kotradaki bütün arkadaşla-
11~1 epsi de sağlam ve yolun neşesi içindedirler. Rüzgarın az -
t<ta~~~n başka şikayetimiz yoktur. Burada kumanyamızı bir 
~e tamamladıktan sonra, hemen yola çıkacağız. 

~asın Kurumu Düiı Fevkalade 
lo p l antısını Yaptı 

!tı ~kser· Basın Kurumu kongresinaan bir köşe 
lnun ;Yet olmadığı için geçen hafta yapılamıyan Basın kuru

ll iti bu evkalade kongresi, dün öğleden sonra toplanmıştır. 
~~1tllas1 i~uk saat süren bu toplantıda gazeteciler klübü için ya
b111a aıın~enen Yardım işi görüşülmüştür. Kongre, bu yardımın 

q.>:ct Ver·ıas~ suretile teminini muvafık gönnü~, toplantıya ni-
1 ınıştri. :s • 

riyor) - Aramızda seyri sefain mu
kavelesi bulunan ve en ziyade maz
harı müsaade millet muamelesi gö
ren devletlerden milli gemilerimize 
kolaylık gösteren devletler gemile
rine de ayni kolaylık.ların gösteril
mesi Gümrük ve lnhısarlar Bakan
lığınca ilişikli olanlara bildirilmiş
tir. 

Çin haydutları lngiliz 
gatecileriui öldUrdUler 

Pekin. 16 A.A. - İngiliz gazeteci· 
si Jones, kendisini kaldıran haydut • 
!ar tarafından öldürülmüştür. Uç kur 
şunla delinmiş olan cesedi, haydutları 
kovalamakta olan kuvvetler tarafın • 
dan Paochang çevresinde bulunmuş
tur. Jones'in 12 oğustosta öldürüldü 
ğü sanılmaktadır. 

İngiliz gazetecisi J ones'in cesedini 
bulan kuvvetler, Çin makamatı tara
fından gönderilen kuvvetlerdir. 

Bu kuvvetler, 14 ağustosta Şahar 
hükumeti tarafından haydutlarla te
mas etmek üzere gönderilen habrrci
nin,. haydutlar tarafından alıkonul • 
ması üzerine yola çıkarılmıştır. 

Haydutlar, 8 ağustosta Jones'i baş 
ka haydutlara teslim etmişler ve bun 
lar da f:dyeinecatı derhal 800 İngi • 
lix liraıomdan 8000 lngiliz lirasına çı 
karmışlardır. İngiliz makamları, bu 
parayı vermek istemişlerse de bir 
yolunu bulamamışlardır. 

GUN AŞIR! 

B iR ART iST 
Artık halisi cf'cğil ya, t:ıkiidi bile 

tükenmiş olan külhanbey tipiııin 
kullandığı ekspresyonlara bayıla.n
lardandım. 

Yüksek ökçeli Justrı"n iskarpinle
ri, siyah ve bol paçalı pantalonu, 
belinin bütün inccligini gösteren sı
kı kuşağı ve kaşına duğru taranmış 
saçl.arınrn biçimi, onu içinde yaşa
dı~ı büyük kalabalıktan ayırrr, ta§ı· 
dıgı ııuhun ünilormasmı çizerdi. 
O, öyJc bJr duygu cihazı idi ki, uzun 
uzun düşünmek ve incelemekle işi 
olmadan, gördüğü şeyi bir anda ve 
kork.'!nç b1'r sezjş ~vikliğile kavrar 
ve soylerdi. Mesela polis tarafından 
posea ed'ilip, götürülmek, avcının 
çantasındaki ölü kıeklik teslimiyeti
le P_Ostacınrn cebind.e giden mektu
ba ışaret olarak: 

- Taahhütlii gitmek ... diye anla
tılırdı. On.u her yerde ve en genç 
ya§ta bcklıyen ölümle aıısızın burun 
buruna gelll}e_k tc, öle11 bir hayvanın 
son deprenışındcn tam bir çizgi ha-
linde: . 

-. K~yruğu titretmek ..• olurdu. 
" Yırmı i>;§ .. kuruşluk paranın adı 
11

man<J: ~ozu,, tavladaki hepyek zarı 
kuşgozu,. ve kumarda ~azandığı 

pa.rayı alamamak ölkesınin ifadesi 
"kül yutmak,,tır. 

Satıcıların mallarını satarken 
yaptığı ek_sf!z:syon/a.r da 11yni ruhun 
bır tecellıszdır. Sattıkları su otuz 
iki dişe mızıka çaldrracak kadar so
ğ~k: ketenhelveSJ yeni yağmış kar 
gıbı beyaz, barbunya balığı tepside 
zeybek oynatacak derecede tazedır. 

San'atle en uzak alakası olmadığı 
halde san'atkarrn tükenmez malı 0 • 

lan hayal~.n en zengin payı alam: 
olan bu tıpı b.u yazımla tahlil niye: 
tinde değilim. Yalnız. bu kadarcık 
olsu;ı beni konu§turan sebebi söyli
yeyım. 

Geç~n.gün ~okakta bir eşek aıaba
sınrn ıçındekı karpuz yığınm etra
lı::ıia topl~nmrş bir sürü insan gör
dum. Bu ıns:ınlar, karpuz yığrnının 
en üstünde, kesilmf § ve kabuğu ha
vaya kaldırılmış hır karpuzun icin
drki Jreskin kızıllığı göstererek ·ba
ğır:ın satıcıya bakıyorlardı. Saçının 
perçemleri kaşma dofr11 akan kül
hant7y .!..av~s.u, bir satıcıdan ziya
de bır ogretıcı duruşu ve bir artist 
titizliğile hayranlarma karpuzun i
çini gösteriyor ve kanter içinde 
haykrrıyordu: 

- Yangrna bak be yangına!. Yan
grn 't'ar!. 

Necib Fazıl K ISAKUREK 

SEYAHAT NOTLARI 

istanbuldan Vişiye 
(Vi~i'de bir tedavi gczisindo olan 

değerli arkadaşımız Hamdi Aksoy-
un bize gbnderdiği seyahat notları· 
nın birincısini, okuyucuların zevk· 
le takip edeceklcrlndcı'I emin ola
rak agağıya koyuyoruz.] 

Memleketten ayrılıp buralara gele
li, daha on beş gün oldu, olmadı. Da· 
ğımızın, taşımızın, eşin, dostun, hu
lasa bütün geride bıraktıklarımızın 
hasretini çekiyoruz. Ne zaman vatan 
dışına çıksam, hep böyle duygula.n~
rım ve kaygılanırım. Yurt sevgısı
nin ne demek olduğunu, insan yurt 
dışında daha iyi anlıyor. Bütün o giı· 
zelliklerin uğruna kanımızı dökmeğe, 
canımızı vermege nekadar hazır bu· 
lunuyorsak, o kadar hakhyız. 

Burada her şey bana yabancı .. Ve 
her şey yabancılığını açıkça yüzüme 
haykırıyor. 

Gerçi mamureler içindeyim. Fakat 
nereye girsem, orası sanki başıma 
çökecekmiş gibi, daha çökmeden ev
vel, altında ezilmiş gibi oluyorum. 
Zevkim kınlıyor, n-::şem azalıyor. 

• Marmarayı, Çanakkaleyi geçtil:. 
Sıkıntılı bir hava içinde Adalardenı· 
zini de geçtik. Pireye vardık. Yaban· 
cı illerin ilk sıtması beynime vur
mağa başladı. Pire bana yakıcı, ağır 
ve kasvetli geldi. Korcnt kanalına 
girince, yatağımdan fırladım. Bindi
ğimiz "Carnaro,, vapuru, süzüle siı
züle, ağır ağır, ahes.t~ beste kanalı 
geçti. Şimdi Brendızı yolundayız. 
Vapurda her çeşit a;llerden konuşan 
insanlar var. Ben bu kalabalığın ve 
bu çeşit dillerin içinde hep arkada 
bıraktıklarımı düşünüyorum. Gözle
rimi kapadığım zaman, yurtta ka· 
lanlaröan tanıdıklarımın o saniye ne 
yaptıklarını, ne işle. uğraş~kl~rını 
sanki biliyormuşum gıbı, kendımı on
ların arasında farzediyorum. 

"Neşe, medeniyettir,, diye bağıra~ 
ben, " şesiz, meçhul bir akıbete gı
den insanlar gibi mahzundum. Ne
den ve niçin? • Onu ben de bilmiyorum. Herkesin 
bildiği, Venediğe vaı ı'hğımız zaman 
terden ve rütubetten toprağa sırsık· 
lam çıktık. . . . . 

Vene dik, gene herkesın bıldığı o 
Venedik ... Kanaldan sokaklar, gon
doldan ve motörden nakil vasıtaları .• 

Nemli ve sivrisineği bol bir gece 
aeçirdik. 
0 Venodikten otog>obille başl:ıdığı· 
mız yolculuğumuzun ya:-mağa değer 
ö:ıemli taraflan var. hal yanın yu
kansr, ne tarafa baksanız, insan ~li 
ile bezenmiş bir güzellik içindedır. 
Bilhassa otomouıl yolcuları için bu
raları bulunmaz diy~·Iardandır . 

Bir günde şaşmadan, iğrilmeden, 
sarstlmadan üç yüz elli kilometre 
yol gittik. . . . 

Dünya sıyasasında adı ıyıce beh
ren Stresa'nın Grand otelinde gcçir
cHdiğimiz iki güzel gecenin zevkini, 
tadını anlatmak müşküldür. Eğer 
yer yüzünde yorgun kafaları dinlen
direcek birçok yerler varsa, her hal
de burası başta gelir. 

• 
İtalya sınınnı geçiycruz. Meşhur 

"Semplonkülm,, de yüzlerce değil, 
binlerce metrelere yükselmeğe baş
ladık. Alışmıyanlar, yiıksek havadan 
hoşlanmazlar. Doğrusu ben de hoş
lanmadım. Hele dört bin metrelere 
vannca.. Fakat etrafı çevir.en, hatta 
başımızın ucuna dikih:n çıplak karh 
dağların korkunç ve vahşi bir güzel
liği var. 

Bu irtifalarda dahi otomobille geç
tiğimiz bu yolların h~p asfalt oldu
ğunu söylemeğe tabii lüıum yok. İki 
bin, üç bin, dör bin m«'tre ... Nekadar 
yükselseniz, karşınıza hep grup grup 
izciler çıkıyor. Gençltr, sırtlarına 
çadırlarını, torbalarını, yiyeceklerini 
almışlar, tırmanacak dcığ taş arıyor
lar. Bir taraftan bakıvorsunuz, kimi 
sırtlardan akan karlı 'suların altında 
duş yapıyor, kimi düz yolda yiirü
yor, kimi alttndaki bisikletle asfalt
ları devirip geçiyor. Hep hareket, 
hep yürüyüş, canlılık, spor, kuvvet .. 

Bu hareketi de ferd, millet kendi
liğinden yapıyor. 

• 
" Semplonkiılm " den ağır ağır ini

yoruz. İsviçreye girdik. Tam mana
siyle medeni ve sevimli bir diyara 
girdik. Gümrükçüler tertemiz ve ki
bar insanlar .• 

Bizim "Ziya Öniş,, in şoförü Yu
suf Fettah, sanki yıllarca buralarda 
dolaşmış gibi, makineyi öyle serbest· 
çe ve anlayışla kullanıyor ki .. 

Bir dağ başında durmuştuk. Birim 
bu duruşumuzu gören bir yol mü· 
hendisi derhal bir şişe temiz su g~· 
tirdi. Makinenin kızgınlığı gittı. 
Doğrusu bu nezaketi başka yerlerde 
görmedik. 

İsviçreden çıkarken, Cenevre hu
dudunda Fransız gümrük memur~
nun pek kaba muamelelerine şahıt 
olduk. Tabii üzerimizde fena tesir 
bıraktı. Gümrük memurlarının vazi
feleri hakikaten ne ince şeymiş 1 

" Semplonkülm " ün her tarafında 
yer yer görülen sanatoryumlar, otel
ler, lokantalar anlattı ki, İsviçreli
ler memleketlerinin dağını, taşını, 
ovasını, hulasa he( tarafını, yalnız 
kendileri için değil, başka milletler 
isi.ı de faydalı bir yurd haline sok· 

Yazan : Hamdi AKSOY 
muşlar. 

Her yerde aradığınız konforu bu
lursunuz. Ya o kibarlıkları, o insanca 
muameleleri ..• 

Altından semplon ckpresinin geç
tiği koca karlı dağlardan indiğimiz 
zaman, yolumuzun üstüne rasgeJen 
Brig'de bir yemek yedik ve hemen 
yola çıktık. 

Makineye hazan yüz otuz kilomet· 
reye kadar yol veren şoföre arası

ra: 
- Yavaş git! 
Diye ihtarlarda bulunmasak, "Ö· 

niş de bazı bazı şoförü tartaklama
sa, "kimbilir kaç kilometrelere vara-
cağız? .. 

Her kasabanın yollarını gosteren 
işaretler, en ahmak bi~ :"dama b~le 
yolunu şaşırtmaz. Bellı kı otomobil
le seyahat, buralarda mode;n haya
tın icapları, zevki, eğlences.ı ve .hat
ta zaruretleri sırasına girmış. Kımse 
uzun uzun bir yere saplanıp kalm.ı· 
yor. Sıkılınca kendisini başka bı~ 
yere atıyor. Onun için yollarda sa~k; 
biribirlerini kovalıyorlarmış gıbı 
hadsiz, hesapsız otomobiller. çörü
yorsunuz. Kimi arkadaşını, kımı ka· 
rısını, kimi sevgilisini yanına almış, 
Yükünü de arkaya takınca alabildik· 
lerine gidiyorlar. 

Montröye yaklaşıyoruz. Mükellef 
villfıları, iç alıcı restoranları ve otP.l· 
leri ile kibar bir sayfiyeden geçiyo· 
ruz. Duyduğum zevki anlatamam. 
ÖnümüZ<ieki geniş gölün kenarında 
sıra sıra yamaçlara yaslanmış Mon· 
trö, Lozan, Cenevre menevişli bir 
tablo gibi.. Karşık.i sahil Fransa .. 
Eviyansl Suyu ile meşhur Eviyans! 

• 
Lozanda Borivaj otelinde konuk-

ladık. Bu otelin bizimle tarihi bir 
tanışıklığı var. . .. 

Ouchi muahedes) burada, Turk
Amerikan anlaşması burada imzalan
dı. Trablusu elimizden çıkaran bu 
Ouchi muahedesini hatırlayınca in
san elem duyuyor. 

Borivai otelinde Türk - Amerik':ın 
anlaşmasını yapan Başbakanımız İs
met lnönünün hatırasını herkes bu
rada sevgi ve saygı ile anıyor. 

Stresa sessiz, asude, cana yakın 
bir yer .. Montrü ve buralarda Loza~
da sükfınetleri ile beraber ayrı bır 
cemiyet hayatı var. 

Borivajda da iki glin konukladık· 
tan sonra, Vişi'nin yolunu tuttuk. 
Asfalt şosede otomobille giderken, 
insan uzaklığı, mesafeyi değil, na
mütenahiliği bile unutuyor. 

Venedikten Vişiye karadan git
mek aklı evveUi tcredclüde uğratabi
!ir. Halbuki bugün otomobil ve yol 
bunu zevkli bir hakikat :haline koy
muştur .• 

• 
Beş gündür Vişideyiz. Bu ufak, 

yirmi beş bin nüfuslu kasaba, mev
sim icabı, şişe şişe, kabara kabara 
tüyük bir kalabalığın merkezi ol
muştur. Kışın buralardan kuş uç
maz, kervan geçmezmiş. 

Dikkat ettim. Bu su şehrine akın 
eden insanların çoğu iri göbekli, şiş
man adamlar.. Göbeklerini eritmeğe, 
mide ve barsaklarını temizlemeğe 
gelmişler .. Göbekli adamlar ve bir öe 
bunlardan başka doktorlar, profesör
ler .. 

Biz de bu doktorların haziklerin· 
den Henri Walter'e başvurduk ve re
jime başladık. İnsan g.ur?et diyarın· 
da rejime başlayınca, ıhtıyarsız ken· 
di memleketinin meyvaları, yemekle
ri buralarda raslanması imkansız 
n;leri varsa, hepsi gözlerinin onun
dcn geçiyor. Hatta gece rüyalarına 
giriyor. 
Beş gündür b?şl?,dığı.~ız açlık 

grevi, daha on yedı gun surecek. El
de sepetli bardak, sabahın altısında, 
doktorun tavsiye ettiği "Selesten,, e, 
ondan sonra dört başı mamur ban
yoya, banyodan sonra ameliyat ma
sasına benziyen üstü lastik örtillü 
demir karyolaya ve iki pazıllı herifin 
masajına .. 

Masaj bitince yeniden sıcak ve 
soğuk duş .• Bu şerait içinde etin 
hayrı kalmıyor ki eriyip gitmesin! 
Memlekete dönüşte ben ve Yusuf 
öniş haddeden çekilmiş gibi süzgün 
ve narin geleceğiz. 

• 
İşte size ana yurddan buraya ka-

dar sinema gösterir gibi bir seyahat 
hikayesi .. Şimdi ":eaviyon Sevinye,, 
otelindeyiz. 

"Dünyada en çok sevdiklerimden 
korkarım.. Çünkü ancak onlar beni 
incitebilirler,, diyen meşhur fransız 
edibesinin birçok eserlerini yazdığı 
ve bu yüzden şöhret alan kibar bir 
otel.. 

Vişi'nin sulan, insanları, eğlence
si, hulasa umumi hayatı hakkında 
ayn bir mektup yazacağım. 

H. A. 

Köstenceye giden 
Leh heyeti 

Köstence, 16 A.A. - Leh heyeti 
deniz şenliklerine iştirak etmiştir. 

Leh elçisi, Gdynıa limanının Kös • 
tence limanına hediye etmiş olduğu 
bir kupayı krala sunmuştur. Bu ku -
P.aı.ıin isinde Baltık denizinin suyu var 

BEDBiN ADAM! 
Ben ne dünyayı pespembe, ne de 

simsiyah gönn:den. . ya~~m. Ben 
her §CYi oldugu gibı gorurken her 
işin peşinde sürüklediği husu!i §~t
ları da gözönünde tutar, hatm bıraz 
da göz yumanın. 

Bu böyle. Lakin herkes böyle de
ğil. l şini tıkırına k~ymuş ol~nların 
hepsinin gözlerinde bırcr ~kaı~ ren
gi gözlük. Dünyayı ağaççılck.ı don
durma renginde görüyor. işi nedense 
bozulmuş ve elindekini az çok kay• 
bebniş olanlar da koyu numa~~ ~apur 
dumanı gözlükle dünyayı zıfm ka
ranlık görürler. Bu iki tipin ikisi de 
pek ho~uma gitmez. 

Dün bunlardan birisi ziyaretime 
geldi: 

- Buyursunlar... Efendim sıcak 
su mu? Soğuk su mu? •• 

- Aman bu merdivenler nckadar 
dik! Eski kuvvetim de kalmamış. 

- Durun bakalım cnnım! Daha 
gjze genç denir. 

- Evet ama! bir de bana &OT. 

- Bir luıhve?. Çay? Limonata? ... 
- Bir çay mı içsem acab::ı? •• Vat• 

lahi bilmem. Eski çaylar da bulun• 
muyor ki? 

- E nasılsınız bakalım? 
- lyi diyelim iyi olsun. Nasıl olll' 

cağız. 

- Rahatsız mısınız? 
- Hayır ama içim rohat değil!. 
- Olabilir. Havalardan ... 
_O da var ya! •• Nerede eski yaz• 

lar, nerede şimdiki yazlar •. 
- Nerede oturuyorsunuz ••• 
- Kanlıcada ... 
_ Aman bayıhmn mehtabına ••• 
~ Eski mehtaplan bul da ben de 

hayılayun ••. Of!. Havalar da ne sı· 
kmtılı. Böyle giderse muhakkak ya 
zelzele ya kasırga beklemeli. 

- Yok canım! Şimdi sıc).ğın tam 
mevsimi. E küçük nasıl büyüyor 
mu? • 

- Şöyle böyle.. J<a:de§ hangı 
mektebe vereceğimi bilmıyorum. Es
kisi gibi değil ki; siz nasılsınız? 

- İyiyiz §ükür ••• İşle gazetecilikle 
uğraşıyoruz. Tabii okuyonunuz. 

- Yool. Gazete okuduğum yok. 
iyi bir haber alınmıyor ki. Dünyanm 
tersi döndü ••• 

- Nasıl Kanlıeada denize lilan l[İ• 
riyor musunuz? Eskiden mcraklıyd•· 
ruz? 

- Hayır, kaç sene var lô; ayağı• 
mı suya sokmadım. Denizin de tadJ 
kalmadı ••• 

- Balık merakı baki mi?. 
- Ne gezer? •. BİJt(aç defa dene--

dim. Balıklar yavan geldi. Beyhude 
can yakmıyayım diye tutmuyorum.

- Aman Hüseyini görüyor musu• 
nuz? .• 

- Bir hafta evvel bir kere rasla
dım. Ona da bir sey olmuş. Beni gör· 
memezlikten geldi. Malüm ya o şİm· 
di bankada başveznedar. Onun için 
bizim gibi tekaütlere iltifat etmez. 

- Zannetmem. O vefalı çocuktur. 
- Aman birak Allaha sen! Kim· 

sede vefa kalmadı. Dost mu arıyor• 
sun? Babana itimat etme! 

- Ne oldunuz yahu? Can ciğerdi
niz? .. 

- Kardeı :zaman o zaman değil 
artık ..• Bir lkere beş lira istiyecclc o!
dum. Reddetti ••• 

- Belki parası yoktur... • 
- Ne münasebet? Onun ne kırfl 

çı:kı olduğunu bilmez misin? •• Ben 
sana bir fCY söyliyeyim mi? Hiçbir 
şeyde tal kabnadı. Doğrusu ~en hiç 
iyi görmüyorum. Baksana dunyaya! 
Habire ha:zrrlrk! Yeni bir gaz icat et• 
mişler insanı olduğu Y'7~c eritiyor• 
muş. Binaları hamur gıbı yapıyor
muş. Buna can mı dayanrr. işte Ha
beş meselesi çıktı. O da behane! Hep 
silah fabrikalannın işi. Dünyada ye· 
ni bir harp çıkmazsa rahat etmez-

. ler. Vallahi ben pek korkuyonıın. 
Çünkü dünya eski dünya değil. Gene 
başımıza İş çıkmasın. Kimbilir neler 
yapvlar. Ne mihroplar, ne haşarat! .. 
Yeni bir şey icat etmişler. İstedikler 
ri yere kasırga göndcriyorlannıı .. 

- Cannn bırak bu kara düşünce
leri. Sen de dünyayı simsiyah görü
yorsun! Alem gibi sen de gününü 
gün etıneğe bak! insan dünyaya bir 
kere gelir .. Ne oluyorsun? 

- işte benim sinirime dokunan 
bu söz değil mi? Be ıkardeş. Kör kör 
parmağım gözüne. Ben mürailiği 
sevıneın •• 
Baktım ki; hiddetlen=.vor. Kestim .• 
- Bir dondumıa ı&marhyayun 

mı? •• 
- istemem. Ner de o eski Kara. 

köydeki dondurmacının kaymaklısı ••• 
Sustum. O da sustu ve çayını İç• 

tikten sonra veda etti; giti. Aadım 
ve korktum. Biraz daha görüşsem 
beni de kendine çevireceluti. 

B. FELEK 
dır ki, iki denizin Lehistan ve Roman 

ya vasıtasiyle birle-;mekte olduğunbn 
sembolüdür. 

Kral, Baltık denizinin suyunu Ka 
radenize dökmüştür. Köstence şarba 
yı kralın isteğine gBre, Köstence seh 
rinin Leh gençliğine bir istirahat 
yurdu yapılması için bir ar a hediye 
etmiş oldugunu soylemıştir. 
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No. 112 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

• 
Büyük Harp içinde Lavrens Osmanlı imparator-

• • 
luğu I çinde I stediği Gibi At Oynatıyordu 
Albay Lawrence 

Fitne ve fesat casusları arasında. 
tıırihirı · ı e verdiği adların en başına 
. ...... :ı.ıeJ Lavrensi geçirmek lazımdır. 

Lavrens zihni çelmekte, dostu düş
man etmekte, Melaikeyi şeytan yap
makta ve hükumetine bağlı, kendi ha 
]inde yaşıyan, sıyasa ile uğraşmıyan 
bir halkı ayaklandırmakta, silahlan -
dırmakta, bir memleketin baysallığı
nı bir anda kargaşa ve felaket haline 
sevirmekte eşsiz bir adamdı. 

İngiliz gözile bakarsak Lavrensin 
büyüklüğü yalnız bu başarış ve bece-
rişte değil; yaptığı işlerde para ve ün 
aramaksızın yalnız Ingilterenin ka -
zanmasına, İngilterenin yükselip bü 
yümesine, İngiliz ülküsünün elde e
dilmesine çalışmasındadır. 

Fakat Llivrens, bir de Türk ve İs
lam mikroskopile gözden geçirecek 
olursak onu tarihte çok can yakmı§, 
sok kan dökmeği sevmiş, çok ocak -
lar söndürmüş olarak tanıdığımız eli 
kanlıların başına geçirmemiz gerek -
tir. 

Lavrens hakkında, bütün dünya ba 
~anında olduğu gibi, bizim basında da 
cok şeyler yazıldı. Çocukluğundan öl 
ciüğü güne kadar türlü fotoğrafileri 
kondu ve yaptığı işler hakkında da i
yice bilgiler verildi ise de, istihbarat 
ıtarihimiz için bilinmesi gereken nok
talarla, yazılmamış kısımların bu 
sayfalara konmasına ve hele biz Türk 
ler için mutlaka okunup bilinmesine 
ihtiyaç vardır. 

Llivrens İrlandalı bir ailenin oğlu
dur. Casus Mustafa Sagir gibi o da 
Oxford üniversitesinde okumuştur. 

Futbolda takımının "aslanı" olmuş
sa da derslerinde hiç ileri gidememiş 
tir. Düzensiz, yalnızlığı sever bir genç 
ti. 

1907 de üniversiteden çıktığı za • 
man tez olarak seçtiği süje ehlisalip 
-aUcl yapılan hak\um!aki -1dk1-- \dl. 

Bu düşünce ile Suriyeye geçti. Baş 
ka geziciler gibi şıklık taslamadı. Yer 
Ji Arap kıyafetine girdi. Nil ile Me -
zopotamya arasındaki kabile ve ulus
ların ya~yış, dil ve durumlarını tet 
kik etti. İki yıl sonra üniversiteye 
verdiği tez çok beğenildi. Büyük harp 
ten dört yıl önce Hitit eserlerini araş
tırmak üzere bir heyetle birlikte Fi • 
rat kıyılarına gitti. Kazmacı Türk. 
Kürt, Arap, Çerkes ve Ermeni gibi 
türlü soydan işçilerin dilini bildiği 
için onların başına işyar olarak veril 
di. lşte Llivrensin Entellicens Servise 
girişi bu tarihten başlar. 

Uvrensin Türkiye, Suriye, Fitis -
tin, Arabistan, Mısır ve Mezopotam
ya hakkında İngiliz Dıt Bakanlığa 
verdiği raporlar, o zaman, Kahire<le 
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı 
olan, Lort Kiçnerin gözüne çarptığın 
dan, onu yanına çağırdı. Harita dai
resine verdi. lngiliz harita sübaylan 
nın yaptıkları yanlış haritaları düzelt 
ti. Bu sıralarda idi ki, Almanlar da 
Bağdat demiryolunu yapmak için bU
)•Ük bir gayret ve fedakarlıkla çalışı
yorlardı. Bu yolun açacağı ıııyasal, 
ekonomik ve süel iıler Lavrensi çok
itgitendirmekte idi .Bağdat demiryo
lu iılerine memur Alman mühendis 
ve fen memurlarile görüştü. Uzun ve 
pek onemli raporlar yazdı. 

ı 912 martının bir per~embe sabahı 
Lort Kiçnerle görüştü. Atman planı 
nın tehlikelerini açıkça izah etti. "Bu 
yol, bu Bağdat demiryolu, dedi, Al -
manyanın küçük Asyadaki sıyasal da 
vasıdır. Bu yol Alman soyunun ciha
na hikim olmak planının bir başlan 
gıcıdır.,, 

Lavrens bütün kuvvet ve belagati 
le söylüyor, içinde uyanan bir lngi -
liz ~urudte bu yolun Hint yolunu na
a;ıl keseceğini anlatıyordu. 

Lort Kiçner bir saat kadar Uvren 
si dinledi. Sonra omuzlarını kaldıra
rak, 

- Ne yapayım, dedi. Ben bu teh
likeyi çoktanberi görüyorum. Fakat 
Londraya dinletemiyorum. Çok fe • 
na .. İki yıl sonra savaşa gireceğiz! 

Şu bilgiye göre büyük harbi tutuş 
tllran v~ Avusturya veliahdini vuran 
Prençibin tabancasını Lavrens dol • 
durmuştur. 

1914. 'Büyük harp ba§lıyor. Lav -
rcns tekrar harita dairesine ve daha 
sonra Entellicenain müstemlekeler 
şubesine veriliyor. Türkiyeye ve ls -
tanbula kadar gidip gelmek suretile 
zeka ve becerikliliğini gösteriyor. 
Doğu diltf'rinin h,..,., .. " ··epsini bil 

diğinden kS'• ile,--~; !:ah Hacı kılı -
~iyle lstanbuloan Musula, Bağdattan 
Sama, Fırattan Adene kadar her ta
rafta serbestçe dolaşıyor. Mekkede o
turuyor, hatta, bmirde bir de söylev 

lngiliz erk§nı harbiyesinde Lavrens 

veriyor ( l). 
1915 de Lavrens lstanbulda mü -

kemmel bir istihbarat bürosu kuru
yor, hatta, belediye dairesinin alt ka 
tında toplantılar yapıyor ki, ayni yer 
de bir de Alman karargahı bulunu -
yordu. (2) 

Lavrens 1917 yılında, Mezopotam 
yada, süel bir çadır altında Fransız 
sübaylarta yemek yerken diyor ki: 

- Ben harbin hemen ilk ayların -
da birdenbire lstanbula hücum edilme 
sini öğütledim. Eğer böyle ani bir 
baskın yapılsaydı, İstanbul çoktan e
limizde idi. Fakat ortada bir engel 
vardı: Siz Fransızlar. Çünkü harbin 
yuları sizin elinizde idi. 

Lawrece ve general 
Tawnsend 

191 S eylül 29 da İngilizler Kutü
lemmare_Y.i alıyorlar. Bu sıralarda 
Uvrens ~ehetat" Tavrt&el\Gtn ~ıfta 
veriliyor. "Türklerin arkasından git-
meyin, Kutülemmarde ve Fırat ü
zerindeki (Sevkülşüyuh) da sıkıca 
yerleşin. Külliyetli erzak ve malze -
me yığdıktan sonra Bağdat üzerine 

Araplar lçinde Lavrens 

yürüyün,, diye öğüt veriyor. 
Fakat bu genç sübayı dinlemiyor -

lar. Bir müddet Türk ordusunun ar -
kasından gittikten sonra tekrar geri 
dönüyorlar ve 6 ilkkanunda Kutü
lemmereye toplanarak Türk ordula
rının çemberi içinde kalıyorlar. 

Lavrensi tamam üç ay zeka ve be 
ceriklilik bütün incelik ve denemele
rini yapıyor. Generalin ordusunu bu 
çemberden kurtaramıyor. 143 gün ka 
dar dayandıktan sonra General Tavn 
sent (3000) lngiliz ve (6000) Hint
liden toplanmıt ordusile Türklere tes 
lim oluyor. (3) 

Bundan sonra Lavrens deve karva 
nile Şama geliyor. Orada yerlilere sı 
yasal aşılar yapıyor, Beyruta iniyor 
ve birdenbire görünmez otuyor. Bir 
müddet sonra onu ( Cidde) de görü
yoruz ki, o sıralarda İngiliz-Frans!z
lar Araplar üzerinde son gayretlerıle 
çalı!ftl&lnadrttar. 

[Arkası var1 

ri 1 Jean Bardonne'nin kitabmdan. A.H. 
f 21 Ayni kitaptan. 
(3) Biz teslim olanları 12000 biliyo

ruz:. A. H. 

Hava Tehlikesi 

30 Ağustos Tayya·re Bay
ramı için Hazırlık Yapılıyor 

Birçok esnaflar, !:ava kurumu la • 
tanbul baıkanlığına başvunnu§lar v~ 
30 Ağustos uçak bayramı günündek\ 
kazançlarını kuruma bırakacaklarını 
bildirmiılerdir. Hava ku:wnu .baş
kanlığı bu teklifi büyük bır sevınçle 
karıılamıştır. O gün hasılatını kuru
ma bırakacakların dükkanlanna asıl
mak üzere matbu, büyük levhalar bat 
kanhkça hazırlatmlmaktadır. Levha
lar, iki güne kadar, arzu edenlere ve· 
rilmek üzere kaza ve nahiye kolları
na, birliklere gönderilecekt~r. . 

• Hava kurumuna 120 bın hra ba
ğıılıyan müteahhit Abdurrahman Na 
ci namına alınan 3 tayyareye ad ko?. 
ması kararlaştırılmıştır. Ad konma to 
reni, 20 eylülde Yeşilköyde yapıla -
caktır. Tören için bir program hazır 
}anmaktadır. 

Ankara, 16 A.A. - Hava tehlike • 
sini bilen üyeler listesi: 
'/968 B. Kemal Adadolu İstanbuldan 
45, 7969 Faik 84,12, 7970 Ali Galip 
34,64, 7971 Ferruh 25,80, 7072 Sa· 
lim 25,80, 7973 Canip 22,80, 7974 Ar 
tuvan Arga 52,92, 797 5 Şükrü Arga 
52,92, 7976 Nikael Refaalyan 35,64, 
7977 Yervant Agopyan 33, 7978 J~~ 
Maditince 27,60, 7979 Fransuva Vıçı 
no 27,60, 7980 Hayik Papazyan 27.60 
7981 Aleksandr Sarris 27 ,60, 7982 Le 
onidas Zeis 27,60, 7983 Alber Zippes 
24,96, 7984 Rauf HllsnU 24, 7985 A~ 
tuvan Vitali 24, 7986 Alfred Badettı 
24, 7987 Viktor Makamulli 24, 7988 
Demetr Çikalas 23,16, 7989 Onnik 
Ohannesyan 22,32, 7990 Diran Bo
yacıyan 23,16, 7991 Armenak Manuk 
yan 22,32, 7992 Osvalt Pios 22.32, 
7993 Daryo Grunvalt 22.32, 7994 Ar 
§ak Mercanof 21,36, 7995 Nesim Ka
nctti 21,36, 7996 Kimon Pistof 24, 
7997 Antuvan Kingilli 22,31, 7998 
Amiral Vaııf Temel 84, 7999 Ahmet 
Neıimi 60, 8000 Hamdi Deniz 60, 
8001 M. Şemsi '13,20, 8002 Enver Er 
tüm 43,20, 8003 Celilettin Ziya, 8004 
Ameli Ballil 24, 800,.5 İbrahim Hamit 
40,20, 8006 Cemal Mehmet 27,20, 
8007 Süleyman İstanbul 20, 8008 Ta 
hir 21,60, 8009 İbrahim 21,60, 8010 
Mehmet Ali 48, 8011 Mehmet Zeki 
S2,40, 8012 E1ref Mehmet :40,20, 

6013, Ş . Sayın 23,40, 8014 Mehmet 
Mustafa 30, 8015 Sadık Ahmet 25, 
&016 Muharrem Eşet 24, 8017 Re -
cep Mustafa 37,27, 8018, Hasan Hıü 
seyin 21,60, 8019 Bürhan 48 ... 

Hacı Tuftalncğlu Erzurumdan 20, 
Mustafa Berbecoğlu 20, Ferman En
veroğlu Viyanada Türk talebelerin
den 36, Selahcddin Necdet (Sivere
ken) 20, Neşet Odabaşıoğlu 20, Uote 
Hasan Dıt Dr. 20, Cerrah 20 Rüs
tem Zeybe (Ayvalıkdan) 20, Ensari 
Abdülvehhap 20, Cahit 20, Emin Ba· 
kırlı (İrağaçdan) 20, Ördek Haci 
Hafız Ahmet 20, Uoyp Havi Musta
fa· Ayanoğlu 20, Muzaffer Dolmacı
oğlu Mustafa 62, Mehmed Zerdü
ğümlü Nizipden 25, Güler İskilipden 
20, Kumpani dassürans general Tür
kiye direktörü İpp ibir defalık, Hatil 
A. G. İnşaat şirketi 100, Refik Ser
tel 96, Halil Murat 35.64. 

Mecburi iş hizmeti 
Berlin, 16 A.A. - Almanyada ka

ibul edilen yükümsel (mecburi) iş 
hizmeti İtalya, İngiltere ve Ame
rikada büyük bir ilgi uyandırmıı ve 
bu memleketler bu servisi incelemek 
için Almanyaya bir komisyon gön
dermişlerdir. 

Katedralin hazinesi 
Paris, 16 A .A. - Pamplun kated

rali hazinesinin çalınması işile il · 
gili olarak yapılan gerçinlerc, hır
sızların gizlendikleri sanılan yerler
de devam edilmektedir. 

Paris çevrenlerinde de araştırma
lar yapılmıştır. Meksikalı Kont Jo
se Oviedo de la Nota ile ortakları 
da bu hırsızlık işinden ötürü aran
maktadır. 

Bu işle uğraşan enspektörün fik
rine göre, Meksikalı &erseriler po
lisin araştırmalarından uzun müd • 
det yakayı sıyıramıyacaklardır. 

Bakırla zehirlenenler 
Trabzon, 16 A.A. - Trabzona bir 

saat mesafede tarlada çalı§an kadın
lı erkekli 12 rencber kalaysız kapta 
yemek yediklerfoden zehirlenmişler 
dir. İçlerinden bir çocuk ölmü§ i
kiıi hastaneye yatmlmııur. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Biberli Nane 
Amerikanın Şikago şehrinde dört 

doktor - Adlarını da söyliyeyim: 
R. A. Arena ile H. J. Sapoznik, Ya
cok Meyer ve Heinrich ~.echets -:'."" 
birleşmişler, insanlar ve kopekl;-r u~ 
zerinde tecrübeler yaparak bıberh 
nane yağının etkisini incelemiş~~r . 
Tecrübelerinin ver.diği sonuca gore 
biberli nane yağının mide üzerine 
tenbih hassası pek belliymiş. Nane 
yağı hazmı kolaylaştırıyormuş ve 
mide adetinden bir saat önce boşalı-

• 
yormuş. . . 

Amerikalı doktorlann bıberh nane 
dedikleri şeyi yeni bir ilaç sanmayı
nız. Bu, bizim bildiğimiz bayağı na
nedir. Nane otunun yirmi beş türlil 
çeşidi arasında, en ziyade k~ll.anılan 
çeşidine nebatat uz~anla~ı. l~tıncede 
Mentha piperita dedıklerı ıçın onlar 
da öyle demişler. 

Bunu öğrenince de: 
- Nanenin mide üzerine iyi tesiri 

zaten biliniyordu, eskiden Mahmut
paşa yokuşundaki hacı babalar bile, 
nane yağı satarlarken. mide için, 
kuvvet isin diye bağırırlardı ... deme
yiniz. 

O vakitki bilgi yalnız görgü üzeri
neydi, görgü üzerine bilgi tecrübe 
ile de sabit olunca daha sağlam olur, 
daha iyi yerleşir. 

Bildiğimiz nanexe biberli denilme
sine sebep ilkin biber gibi insanın 
ağzını yakmasından ileri gelir. Fa
kat sonra serinlik ve ferahlık verir. 
Onun için yazın suyun içersine bir
kaç damla nane suyu damlatarak iç
meği herkes sever. 
Hazmı kolaylaştırmak için en iyi 

şekli yemekten sonra, şekerli veya 
şekersiz, fakat sıca.k sıcak nane suyu 
içmektir. Bu türlü nane suyu kay
natmak için suyun içine yüzde ikiden 
ona kadar nane konulur. Bu türlü
sünden hoşlanmıyanlar, yüzde yirmi 
nispetinde nane ile kaynatılan nane 
şurubundan bir kaşık içerler. İspirto 
içinde karıştırılarak satılan nane iç
kilerinden beş damladan yirmi dam
laya kadar içilir. Bir de kuvvetli na
ne ruhu vardır ki bundan ancak iki
den on damlaya kadar içilir. Nane 
§ekerinin iyisi bulunursa ondan da 
bir iki tane ağızda eritmek mümkün
dür. 

Nane hazmı kolaylaştırmak işin
den başka, mide ağrılatını gesirmek, 
yüreği kuvvetlendirmek için de kul
lanılır. Daha başka hassalarını söyle
mek bur da bizia:ı.. iı.imize ıtelmez. 

Co man ttekım 

f OPERATÖR 

DOKTOR rtlMET 
Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 hastalarını 

kabul eder. 4932 
5757 

DOK T OR 

Rusçuk ıu Hakkı özel 
Galatasarayda Kanzuk eczahaneai 
karıısmda Sahne •okağında 3 nu· 

marab apartımanda l numara. 

5742 

Dr. Hafız Cemal 

-&._ J~ e" ·'r ·~e ~af ~ lfE'l-ı w.._-' 
Kim kimi aldahyor ? 

İstanbulun yaz geceleri, f stanbu
lun mehtapları, İstanbutun Boğazı, 
Adaları, Anadolu hattı köyleri, kim 
bilir ne maceralara, ne gönül hıka
yelerine sahne oluyor. Kim bilir bu
ralardan yalnız iki çift kulağın işit
tiği ne neş'e veya ne keder sesleri 
kopuyor! 

işte bunlardan bir macera ki, in
san bir hikaye, bir masal mevzuu 
sanıyor. Buna benzer, kim bilir ne 
tatlı veya ne acı gönül vak'aları iki 
kişi arasında kapanıp gitmektedir. 

Eren köyden Birsen imzasile: 
"On gün evveline gelinciye kadar 

kendimi dünyanın en mes'ut kadım 
sanırdım. Kocamm bendı:n başka' hiç 
bir kwma bakmıyacağmı sanırdım. 
Bir buçuk yıldanberi hiç ~in!'!~ye_n, 
daima artan bir aşkla sevıştıgımız
den emin idim. On gün evvel yalmz 
benim bildiğim bir on dffkika ne de
rec.e aldandığum gösterdi ve sanı .
yorum ki, bu on dakika bütün h~y~
tımı zehirlemiştir. Ben artık hıçbır 
suretle teselli bulamam. Ancak na
sıl hareket edeceğimi bilemediğim 
için size müracaat ediyorum. 

Suadiyed.e oturuyoruz. Bir iki ah· 
bap aile deliktile birçok aileleri ta
nıdık ve bunlarla kadmlr erkekli 
birçok fJ.Jemler yapmağa başladık. 

' , yız; bu akşam neden gülmüyorsıı~: 
yine ne ol~u Nursel?" dedi ve bı 
denbire üstüme eğilerek beni öp'!,;. 
ğe ba~ladı. Bu defa bana ait ol~1 

ğı halde alışık olduğum bu nüvaıı~ 
mimi olamadım. Herkesin ayag 
kalktığı ~ bize doğru gelmeğe ba~: 
ladığı sırada on.un elind:en kurtlJ 
dum ve ~men arkamı çevirerek Jel' 
Jabalığa kar1şt1m; kocam beni taıw 
madı. cı· 

Bugün on gün oluyor. Bana ko 
1 

mm beni bir başkasi/e aldatmasırıi 
görmem kadar acı gelen bu sahne~; 
yüzü~ vurmad.rm. Yalmz .. k~n 1~ 
kendimi yiyorum. Ne yapabı/ıtılll· 

11 
Bu genç kadının . şüph;s! ?.o~r e 

ise kocasına hemen ıhanetını yuıiifl, 
vurmalı. Fakat §Üphesinin doğrul; 

11 ğunu nereden anhyacak?.. On ~. 
saklanarak, kendisini tanıtmarn~~i 
çalı§arak kocasına oyun ettiği gı 

1
: 

kocası da pek iyi tanıdığı halde ıcar 
sına oyun etmişse... ·r 

Zaten bu mehtap macerası, ~alı~. 
bir çapkının oyununa pek iben~.ıy~rı 
Birsen, kocasının karanlıkta goı:l 

1
• 

görmese bile burnunun ve dudakla~ 
nın da aldanacağını umacak kadar 0 

ahmaklık isnat edebilir mi? Hayı~·ıı 
Kim bilir, bu adam, karısının on. gtıÖ' 
içinde geçirdiği azapları pek i>:ı ~ 1, 
rerek içinden nekadar alay etmıştır 

• 
Çapkın ve sarhoş bir ko'' 

Kah bizde, kah onlarda toplanıyor, B d ti bİ' 
d k M h İmzasız bir mektup. u a ev 1 gülüp eğleniyor, oynuyor u . e • kadından geliyor. On senedir e~.:t 

tapir ak~lar gezip tozmağa da l faıv 
başladık. On gün evv.el, mehtabm İki çocuğu var. stanbulludur. . ol' 
ilk gecelerılndM birinde yi~ böyle bir ailenin kızıdır. Kocası zengın ı;ır 
on beş, yirmi kişilik bir kafile do- duğu için onu Anadoluya gelin g et 

dermiıler. Fakat bu adam her g~if 
laşmağ.a çıktık. Ben, içimde koca- sarhoş, çapkın, evine gelmiyen._..,r 
mın sadakatinden, bans karşı bağlı- adam. Bu iki çocuklu kadıncık dır 
IIğmclan hiçbir şüphem olmadığı 
için bu büyük kafile içinde omı ki: k'' 
uzun müddet l>aş/aJlaTil.e - .erkekli "Bırakıp kaçmak istedim. Fa. 
kadınlı yabaı11crlarla - başbaşa bı- arumın lstanbuldaki evi harap, Jcııl'j 
rakmakta tereddüt etmiyordum. Su- sesiz, fakir bir evdir. Nereye, n~ 
adiyede.n gerilere, d.ağlara, bayırla- giderim?. Evimi bozmak iste~'dr 
ra, bahçelere doğru yollandık. Tepe- rum. Ama taharpmül etmek kabı/ ~rıı'. 
d,an denizi ve )t. nı>l.ıu·r ..... ,.:r,,.,, .. r ... ı.. .,ğjJ_ &Jd• cJN><n~o ... lwori 'lt.irtl"'ı/itb 
şarKU<u ~11yrr, .... -tt1ı.-vonayorduk. K a- yen lcis Jcarck§Jmle de b.!riı a ;.a ·ı 
dm/ardan bir ikisi yorgunluktan ğa kalktığım hissettim. Karat~ 
bahsederek sızlanınc.a ağaçlı, küçük de itiraf etti: "Beni rahat bırak dıf 
bir ormanda mola verdik. Ben bir yor!" deai. Çocuklarımı feda e ~ 
ağacın dal/an arasın® yalmz uzan- kaçmaktan başka çare bulama0j,sı 
dım. Arkadaşlarımın kocalarr, kar - Fakat ka.ynanam b11ıakmadı. Kel21',ı• 
deşleri, hattl babaları ile uzaktan de gelince yalwırmağa başladı. '' 
şakaJa§tık/arını işitiyor, hiçbirini dım. Ne yapayım? Bu hale nasıl 
görmüyordum. Zaten biraz sonra da hammül ederim " ıııJ 
BY battı. Zifiri karanlıkta kaldık. Mektubun diğer bir noktasınd•S"ııı 

Bu karanlık içinde arkamdan bir kadar çapkın ve sarhoş olan ad•ıcar 
ayak sesi duydum. Yakla§mca koca- evde bulunduğu sıralar karısına 11ıı· mı ~nıdım ve hiç sesimi çıkMma- tı iyi muamele ettiği de itiraf olll lııı 
dım, Beni aradığmdan emin idim. yor. Demek ki bu kadar alçalan IJlıı' 
Yanıma geldi. Toprağa oturdu. Yü- adamın iyi tarafları da vardır ve~-~ 
zümü kol/;mmla kapadığım için be- hakkak ki, çocuklarına karşı ıa or 
ni scörmüyordu. Alçak bir sesle: ta değildir. O halde bu za ·allı ıcaıı~' 

- Nursel! dedi. nın yapacağı §ey sabretmek, çoC ~·· 
Blrdenbire titredim. Bu kom~ula- larını siper almak, onlarla beraberıııJı' 

nmızdan biır dulun yıeni ismi ic!i. çacağını söyliyerek kocasını te if 
Hemen başımı öbür tar.ıfa çevirdim. etmektir. Çapkın ve sarhô§, arrı•~,11 
Ve ağzımı açmadım. O zaman ko - kalpli erkeklerin en zayıf tar• 
cam birdenbitt eğildi: 11Dargın mı- çocuklarıdır. ~ 

=============================~ · 
Dahil iye mütehassısı ·~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~ 

Pazardan ba~ka günlerde saat I, •ı T T İ H A D 1 M İ L L İ 
(2,30 dan 6 ya) kadar l stanbuJ 

Divanyo1u No. 118. • k s· rt ş· k t• 
Muayenehane ve ev telefonu : Tur ıgo a ır e 1 

22398. Yazhk telefonu Kandilli etİ$ 
38. Beylerbevi 48. 5744 Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyi ' 

Göz Doktoru Sigortalan halk için müsait ıeraiti havidir· 
ŞUKRU ERTAn Merkezi idarui : Galatcula Vnyon Hanında 

Bırinci Sınıf Mütehassıı;\ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır· 
46 (Babıali) Ankara caddesi No. 60 . T elefon : 4.4887. 51 _.~ 

~====T=e=le=fo~n=:=2=2=56=6======· ·~~~~~~!!!!!!~!!!i!!!~!!!!!~~~~~~~~~ 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

5838 

TAKSiM - - - · 
Belediye Bahçesi \ 
17 Atu•tos Cumartesi ve 18 1 

Ağulto• Pazar ak9amlan ıaat 1 

21,30 ve Pazar matine aaat 
17 1/2 da 

SUreyya operet i 
tarafından 

TARLA KUŞU 
O peret 3 perde. O rk est ra, bale 

Me9rubat 40-60 kuruıtur. 

•~ Duhuliye yoktur. ~• 
6193 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Birinci Tetrlnde hatlar. . 
·,ör· 

Tam devreli lise oldut u KGltnr bakanbtınca tasdik edillll• 
Türkçe, lnıriliıce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri yardır· 
LeylT Ucret 220 lira, nehari Ucret 40 liradır 

• Fazla ma lumat için direktarlGp mGracaat ~~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 

. k . . • Galata'd• rl''" Devredılece ıhtıra 1 L•rn. N•h•rt. K••· ıE J 
"Hidroka~!'!~~arının tahvi- 1 s EN J o ~ ... I 

li" hakkındaki ihtira için alınmış o- Avusturya rne~t~.0111tıt· 
lan 25 F..ylül 1929 tarih ve 824 nu- Kayıd muamelesine •f (3..6) 1' 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği Her rfln uat (9-12) ~:~oı••' 

kadar mDracaat 0 ~ hukuk bu kere başkasına devir ve· 209S ~'' 
Yahud icara verilmesi teklif edilmek- • Tel: 4 :. r;ı,t' 

1 4 nurrı' 
te olmakla bu husuıda fazla malU- Aslan Han 5 nci kat • ıunur· · uaıı o mat edinmek isteyenlerin Galata'da müracaat eylemclerı ' 
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YAHUDi oüşMANLIGı Tek Kişilik 
Almanyada Yahudilere Küçük Uçaklar 
Karşı Nümayişler Yapıldı 
b B~rlin, 16 A.A. - Tanınmış Ya
S~dı. dGşmanhğı tahrikçisi Jules 
b· reıcher, bu akşam spor sarayında 
d:r konferans verecektir. Saray, şim 
bud~~ konferansı dinlemeğe gelen 

Yuk bir kalabalıkla doludur. 

Kahrolsun katoliklik 
b' Berlin, 16 A.A. - Röyter ajansı 
lldirıiyor: 

t'lYahudilere karşı yapılan göste -
Ster! dün akşam binlerce halkın 
f reıher tarafından verilecek kon -
cranaı dinlemek üzere toplandıkla

;1 e&nada en had derecesini bulmuş
ur. 

k l.tünihte de ayrıca Yahudilere 

1 arşı gösteriler yapılmıştır. Asker
~rle dolu kamyonlar, Münih sokak
' tını dolaşmakta jdi. Halk ''kahrol
r un. siyasal katoliklik, kahrolsun ka 

.. / ırtica,, diye bağrıyordu. 
•hudilerle ahş veriş eden 

Almanlar 
~· ~werin, 16 A.A. - Havas bil-
ırıyor: 

it' 1ttcklenburg'ta Wismar şehrinde
~ P~ıar yerinde hil<:um kıtaları mü
b c"!'illeri tarafından, üzerinde Ya
i ~dılerle alışveriı eden Almanların 
t
11

1?ileri yazılı olan bir afiş asılmış
ır. 

d .\fitin asılışı, parti teşekkülleri 
Jı~I hazır olduğu halde törenle ya-

lllıştır. 
\'~Ucum kıtaları şeflerinden biri, 
d Udile,rle ahşvcııiş yapan devlet 
iri ultnanı Almanların adlarını oku -
uı \>e listeyi direğe asmıştır. 
Yahudileri koruyanlar 

Cobourg, 16 A.A. - Havas bildi-

riyor: 
Şarbay, bütün uray işyarlarile u

ray işçiledne, her ne sebeple olursa 
olsun, Yahudileri korurlar veya ak
rabalarına himaye ettirirlerse, yer
lerini kaybedeceklerini bildirmiştir. 

Yahudilerin saklandıkları 
evler boşaltılıyor 

Bedin, 16 A.A. - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Dün Berlinde Yahudilere karşı 
şahsi şiddet hareketleri de kayde -
dilmiştir. 

Yahudi liderleri, Yahudilere ev -
]erinden çıkmamalarını tavsiye et· 
mi !erdir. 

Strayher söylevinde, yabancı ba
sına şiddetle hücum ederek demiş • 
tir ki: 

''Bu gazeteler, savaşımızı görme
den bu savaş hakkında yazı yazıyor. 
Yahudilerin başına gelen her tatsız 
şey bu basında haykırmalar doğu -
ruyor. Evimizi temizliyorsak, bun· 
dan size ne? 

Strayher, Amerikada zen.cilere 
yapılan linçlere karşı d.ikk~tı ~e~
miştir. Bu akşam Yahudılerın gıttı· 
ği bütün kahve ve lokantalar bom • 
boştu. 

Katoliklerin yaraladıCı genç 
Königsberg, 16 A.A. - Havas bil

diriyor: 
Voelkischer Beobachter gazetesi

ne göre, Marienbourg Hitlercilerin· 
den bir genç, katolik cemiyeti men
supları tarafından ağır surette ya -
ralanmıştır. Bu tecavüze karşılık o
larak bir katolik papazı tevkif edil
miştir. 

İngilterenin Yeni Uçakları 
1. ~ondra, 16 A.A. ·- Daily Mail gazetesi, hava ordusunun ge
ışırni için hazırlanan programın en önemli kısmı olarak 150 

\ıc belki de 200 orta bornbardunan uçağının ısmarlanmak üzere 
Olduğunu bildirmektedir. 
0 Bu ucaklar, tamamen madeni, iki motörlü ve tek satıhlıdır. 
1'tatı.er.ı saa te 4~\f Kuô .. u t!YC Kaaar çıKmaKtadır. 

4 Gazete, yapılması kararlaşan 12 süel uçak alanından dokuzu 
\tn hazırlanmakta olduğunu kaydetmektedir. 

Yugoslavya Uçak Alıyor 
t .. Londra, 16 A.A. - "Financial Times,, in haber verdiğine 
~re, bugünlerde Yugoslavya Sü Bakanı ile lngiliz firmaları 
ı~81nda yapılmakta olan görüşmeler bazı mukavelelerin imza
til ·rn~sı ile sonuçlanacaktır. Bu görüşmeler mecmuu 200.000 in 
tırı.1'1:. lırası değerinde ve banker tipinde 10 uçak ile 75 motör sa. 

almak içindir. 

Deniz Konferansına Hazırlık 
hi~n~ra, 16 A_:A: - ~esmi. çevenlerde söylendiğine göre.' bü 
ları. Brıtanya hukumetı, Vaşmgton andlaşmasım imza etmış o
tijtii d~.vletlere deniz konf er an sının toplanması hakkındaki gö-

l/ n~ bildirm~tir. 
t?Pla§ıngton andlaşmasında kararlaştırılmış olan konferans, 
'ltıı antıya çağmlmadan önce, Rusya ile Almanya'nın fikirleri 

ç rn._ası muhtemeldir. 
~-ı~gırıların, Birleşik Amerika tarafından gönderilmesi ihti-

1 Vardır. 

Atinada Yeni Karışıklık mı ? 
ll~~~a~ 1~ w ~Özeı .. aytarım~z b~ldiriyor) - Emniyeti umumiye
lıJcıard dırdıgıne gore, Venızelıstlerle komünistler, son karışık· 

an daha mühim olacak bir hareket hazırlamaktadırlar. 

~?alarda Tahkimat Yokmuş! 
~~ana, 16 (~;Z~l ay~ta~ım.ı~. /bildiriyor) - Vradini gazetesinin 
~<la;-1 t~u~abırın.ı~. bıldı~dıgıne göre, İtalya hükumeti dün iki 

hkım ettıgıne daır olan haberleri tekzip etmektedir. 

Atina Yolunda Bir Kaza 
b ~tin . 
lll af~i ~1~6 (Öze! aytaz:.mı~ ~ildiriyor) .-. ?ün, Atina civarında 
U Obııc nda, hır otobus, ıçınde altı kışının bulunduğu bir oto-
~Cte d~arpr:ııştır. Ötomobil ile otobüsün şoförleri dahil olmak 0

rt kışi ölmüş, yirmi altı kişi yaralanmıştır. 

! ayyareci Willeypost Öldü 
il Cattle 
lfıda •in' 

16
· A.A. -Uçakçı Villeypost, düşerek ölmüştür. Ya

İ • erna aktörü Villrogmrs bulunuyordu. O da ölmüştür. 

~~Kalite Çay Yetiştireceg" iz 
' '

16
• [Öz 1 ı..'ld' · ~ . ı l'rleını e ayıarnnız ıuı ırıyor] - Rize ve dolayında ya-

llı~~11tirileb ·f ket~~rın çaylarile boy ölçüşebilecek kalitede çay 
~Yona :y ~ ecegı anlaşılmrştır. Her yıl dışarıya verdiğimiz bir 

"1 düz: ın parayı memlekete bırakmak için Rizenin çay tar. 
ne konacaktırr 

Paris, 16 A.A. - "Hava Biti., ad
lı uçağı ile Manşı geçen Henri 
Mignc'in bu tecrübesi, hava bakan
lığının genç Fransızlara pilot ol -
mak kolaylığını veren bazı kararna
meler.in neşri ile ayni zamana rast
gelmiştir. 

Birçok küçük uçaklar, bundan 
böyle uçma aletlerinin sınırlarını a
şabilecektir. 

Hava bakanlığının bir kararname· 
si, azami 350 kilogram ağırlığında 
25 beygirlik bir motoplanörün mev
cudiyetini kabul etmektedir. 

Birinci derecede pilot şahadctna
mesi imtihanlarına girmek istiyen 
genç pilotların bu motoplanör ile 
ıo saat uçuş yapmaları gerekecek -
tir. 

Bu küçük uçakların fiyatlarını 
15 bin franktan aşağı indirecek o
lanlara hava bakanlığı bir mükafat 
verecektir. 

Uçak yapanların bin kişilik hafif 
uçakları 20 bin ve iki kişilikleri 35 
bin franga satmalarını temin için 
kendilerini satış fiyatlarının yüzde 
kırkı nispetinde bir prim verilecek
tir. 

Bir trenin ic;inde 
70 haydut 

Tientsin, 16 A.A. - Geçen gece 
Moukden - Pekin ekspresinde tren 
gardian ve yolcularile, yolcu olarak 
Shanhokuan'da trene binmiş olan 
70 haydut arasında şiddetli bir çar
pışma olmuştur. 

Haydutlar tren kalktıktan sonra 
yolculara hücum etmişler ve parala
rı ile kıymetli eşyalarını çalmışlar
dır. 

Gardiyanlar, büyük bir metanetfe 
haydutlara karşı koymuşlardır. 

Gardiyanlardan 20 kişi yaralan -
mış, bir Japon yolcusu ve iki Çinli 
işyar ölmüştür. 

Uc;ak kazası 
Tahkikatı 

Roma, 16 A.A. - Stefanıi ajan
sı, general Pallergini ile albay Bru
nonun Razza ve arkadaşlarının ölü
rnile sonuçlanan uçak kazası hak -
kında verdikleri raporu yaymakta
dı • 

Rapor, felaketin gerc;ek ıebebiniu 
derin bir karanlık içinde kaldığını 
kaydetmek suretilc bitmektedfr. 

Al manyadaki 
Radyolar 

Berlin, 16 A.A. - Burada açılan 
12 inci büyük telsiz sergisinin açı
lış töreninde verdiği söylevde dok
tor Göbels, Nasyonal Sosyalizmin 
erkeyi (iktidarı) ele aldığındanberi 
Almah radyo serv~slcrinde yapılan 
değişikliklere işaret ettikten sonra 
demiştir ki : 

''1932 yılı sonunda yalnız 4,300.000 
radyo abonesi vardı. Bugün bu sayı 
6.700.000 e çıkmıştır. 

1933 mayısında birinci defa ola
rak halk için 76 Rayş marka mal o
lan alı<:ı makinelerden 100 bin tane 
sipariş verilmjştir. Bu halk cihazla
rı radyo endüstrisine ayrıca bir ça
lışma fır.satı vermiştir. 

Radyo endüstrisi §İmdi bir mil
yon ~al.k cihazı yaptırmağa karar 
vermıştır. 

Bak~.n, ~undan ionra serginin a
çrhı torenıne i§tirak eden Fransız 
radyo tecimenlerini hararetle se -
lamlamak i~in bu fırsattan istifade 
~ttiğini •öylemiştir. 

Mısır tahvilleri çekildi 
Kahire, 16 A.A. - Yüzde 3 faiz 

ve i~ram.iy.eli Mısır Kredi Fonsiye 
tahvıllerının dünkü sekıilişinde: 

1886 yılı tahvillerinden 191 687 
n~ma~a 50 bin frank, 1903 yılı tah
vıllerınden 699.059 numara 50 bin 
fran, 1911 yılı tahvillerinden 179 566 
numara 50 bin frank kazanmışJ~r -
dır. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

• Vaşington, 16 A.A. - Senato. 
büyük servetlerle büyük arazi üze
rine yeni vergiler koymak üzere 
Cumur Başkanına yetki verilmesine 
dair olan kanun projesini kabul et
miştir. 

Senato, ayni. zamanda vergiden 
müstesna kaydıle devlet eshamı çı
karılmasını yasak eden bir teklifi de 
kabul etmiştir. 

• Brest, 16 A.A. - Ayın 6 ve 7 
sin~e t~rsane.de Yapılan gösteriler
de ışlerın bır~k~l~a~ı dolayısile li
man b~ş~a.nr •• ı~ı ı~~ıye yol vermiş, 
başka ıkı ışçının gundelklerini in -
dirmiş ve 1000 kadar işçiyi de tev
bih etmiştir. 

• Atina, 16 (Özel) - Bilkre§ten 
dönen Ro~anya elçisi dün Dış ba· 
kanı Maksımos ve Dı§ bakanlığı si
ya~ ~şleri dir~.k~.örüle görüşmüştür. 
Elçının bu goruşmeleri hakkında 
lıiç.bir şey tcblii edilmemiştir, 

BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Alman Tahtelbahir/eri, Okyanosta, Manş'ta 
Amerikadan Gelen Gemileri Batırıyorlardı 

-26-
Bu iddianın da biraz sakat 

tarafları vardır. Çünkü Fransız 
şirketi Bemdorf'un "Casusluk" 
ismindeki kitabının bütün hak
larını satın aldığı zaman U. F. 
A. nın yardımı ve filmin alman
ca suretinin yapılması mevzuu
bahis değildi. Bu yazılanlardan 
da anlaşıldığına göre Fransız -
lar bunu kendi başlarına başar
mak istiyorlardı. Fakat U. F. 
A. sonradan müracaat etmiş, 
bu da Fransız'lar tarafından ka
bul olunmuştu. 

Fransız'lar filmi pek ala çe
virip sonradan almancaya dub
le edebilirlerdi. Filmin Alman
ya'da gösterilmesi menedilse 
bile "Matmazel Doktor" ismi o 
kadar cazipti ki, dünyanın her 
tarafında büyük bir rağbete 
mazhar olurdu. Vak'a genel sa
vaş esnasında cereyan ettiği 
için Matmazel Doktor bütün In
giliz'lerin, Amerika'lıların, Bel
cika'lıların, 1talyan'larm ve it
tifak devletlerinin hayatına ka
rışmış bir şahsiyetti. Bu filmin 
fransızca "version" unun bile bu 
ralarda büyük bir rağbete uğra
maması imkan dahilinde değil
di. Kaldı ki, casusluk filmleri 
uydurma mevzular üzerinde bi
le olsa, dünyanın her tarafında 
herkes tarafından alaka ve te
halükle karşılanan mevzulardır. 
Alman'ların filmi çevirmekten 
f erağat etmeleri, Fransız'ların 
bu işe teşebbüs etmemeleri için 
kafi bir sebep değildir. Masra
fın fazla olacağı da mevzuuba
his olamaz. Çünkü böyle filmler 
daima büyük karlar bırakmıştır. 
"Garp Cephesinde Sükunet 
Var!" ismindeki film bunun bir 
misalidir. Bu film de çok mas
raflı olmasına ve birçok yerler
de anti - militarist telakki edil
diği için menolunmasına rağ • 
ıncn tahminden çok fazla kar 
bırakmıştır. 

Sonra bir nokta daha v a r: 
Anne - Marie Lesser'i ı Yahudi 
olduğu U. F. A. nın bir film çe
virmek üzere işe başlaması üze
rine ıni meydana çıkmıştır? 
Bundan evvel Almanya'da kim
se bunu nfarkında değil miydi?. 

Her halde Matmazel Doktor 
filmini çevrilmekten alıkoyan 
daha başka sebepler olması ge· 
rektir. 

Baron Victoria 
Kretschmann 

Nachrichten - Büro'nun Bir
leşik Amerika'da birçok adam
ları vardı. Bunların vazifesi, 
Amerika'dan kalkan gemileri 
ve bu gemilerin takip edecekle
ri yolu günü gününe Almanya
ya haber vermekti. İşte bunun 
için bu gemiler Avrupa'ya yak
laştıkları zaman ekseriya Al
man tahtelbahirleri tarafından 
torpilleniyordu. Böyle nice ni
ce gemiler batırılmıştı! 

Şurasını söylemek lazımdır 
ki, Amerika'daki Alman casus
ları adamakıllı çalışıyorlardı. 
Zaten Alman'lar bufadan icap 
ede~ m~IUmatı almak için hiçbir 
şeyı esırgememişlerdi. Casus
lar, neticesi alınabilir bir malfı
mat verdiler mi, buna mukabil 
binlerce mark mükafat alıyor -
lardı. 

Almanya 'nın istediği şey sa
de içi mühimmat ve silah dolu 
gemileri batırmak değildi. Bu
radaki silah fabrikalarının da 
faaliyetine bir nihayet vermeli 
idi. 

Fakat nasıl? 
Bunun için iki şık vardı: Ya 

fazla para vererek burada yapı
lan silahları ve cephaneleri sa
tınalacaklardı, yahut bu fabri
kalarda yangın çıkararak onlan 
artık işlemez bir hale getire
ceklerdi. 

İkinci şık daha zordu. Onun 
için Almanlar önce birincisini 
tecrübe ettiler. Birleşik Ame -
rika ile henüz muhasama başla .. 

Alman mümessilleri biribiri 
ziyaret 

mamıştı. Onun için Amerika'lı· 
lar, lngiliz'lere ve Fransız'lara 
sattıkları gibi, Almanya'ya da 
silah satabilirlerdi. · 

Alman mümessilleri biribiri 
ardınca Amerika'daki silah fab
rikalarını ziyarete başladılar. 
Ve surdular: 

- Bizim hesabımıza da silah 
yapabilir misiniz? 

Amerika·ıııar şu cevabı veri
yorlardı: 

- Niçin olmasın. İstediğiniz 
kadar. Yalnız nakliye size ait
tir. Bununla biz meşgul olama-
yız. 

Çetin mesele! 
İşte en çetin mesele bu icli. 

Bu nokta nasıl halledilecekti? 
Alman'ların nakletmeleri imkan 
dahilinde değildi. Çünkü Ame-

Yunanistanda 
Komünistler 

Atina, 16 (Özel) - Gece, aşağı 
Patiriyada toplanan otuz kadar ko· 
münist birtakım beyannameler at -
tıktan sonra bir de dinamitli kap· 
sül fırlatarak kaçmışlardır. 

Kapsülün patlaması sokaktan ge
çen ahaliyi korkutarak bir panik hu
sule getirmiştir. Polisler komünist
lerden hiçbirisini ele geçıirememiı
lerdir. • 

Genoyun geri 
Kalması isteniyor 

Atina, 16 A.A. - Gazetelerin yaz 
dığına göre halk partiıi parlamento 
üyelerinden birkaçı arka.datlarına bir 
mektup imzalatmıılardır. Bu mektup 
ta batbakandan kralcılık için yapıla
cak ıeneloyun daha uygun bir zama 
na bırakılması istenmektedir. 

HUf<Ometin bitarafhOı 
Atina, 16 (Özel) - Hüriyetper • 

ver parti lideri Sofutis hükumetin re 
jim için bitaraf kalrMdığından şiki • 
yet ederek Başbakana bir telgraf 
göndermişti. Başbakan buna verdiği 
cevapta Patris gazetesine yapılan bas 
kınla tiyatro hadiseleri için mütees -
sif olduğunu hükumete hemen takibat 
yapılmasını bildirdiğini ve iki taraf 
gazetelerinin tahrikçi yazılardan vaz 
geçmelerini bildirmi§tir. 

Bu telgraftan bahseden Kondilis 
bu gibi hadiselerin normal zamanlar 
da bile baş gösterebileceğini Sofutis 
in bilmesi lazrm geldiğini hükumetin 
bu. gibi kanşıklığı meydana getiren -
le~ın cezala~-~ır.ılması için şiddetli e
mırler verdıgını söylemiıtir. 

Bakanlar kurulunda 
Atina. 16 (Ozel) - Bakanlar Ku

ru~~ b~. akşam toplanarak iki tarafın 
rc1ım ışınde biribirini ittiham ederek 
yarattıkları sryasa durum hakkında 
bazı kararlar alacaktır. 

Atlnaya iltlca edenler 
Atina, 16 (Özel aytarımız bildi

riyor) - Gazeteler, Arkiro Kas
trodan banker Ali, gazeteci Cevat 
ve Müftünün Yanyaya iltica ettik
lerini yazıyorlar, 

ardınca silah fabrikatörlerirıi 
ediyorlardı .. . 

rika'nın kara sularının dışında 
vızır vızır İngiliz, Fransız do -
nanmalan dolaşıyordu. Bunlar 
sade silah ticaretine karşı koy
muyorlar, ayni zam~nda. ticaret 
gemilerini bile tehdıt edıyorlar. 
dı. İngiltere'nin şimalinde İs
kandinav yarımadasına kadar 
hüyük bir karakol hattı tesis e· 
dilmiş ti. 

Buradan geçen bütün vapur • 
lar en ince tef errüatına kadar 
tetkik ediliyor, yolcular birer bi
rer isticvap olunuyor, hiçbir ka
çakçılığa meydan verilmiyordu. 
Onun için Amerika'dan alınan 
silihlann Almanya'ya nakli ~nı
kinsızdı. Buna rağmen Alman
ların Amerikan fabrikatörlerine 
verdikleri cevap şu oluyordu: 

[Arkası var 1 

1 İsyanda 

Öldürülenler 
[Baı tarafı 1 incidcj 

hemen bastmlmrştır. Çıkan çaıpıt
mada Arnavut kuvvetleri kuman • 
danları Celal Randas ile Miralay 
Gilardi maktul düımüşlerdir. 

Asiler Tiran üzerine 
yUrUyorlar mı? 

Belgrat, 16 A.A. - Pravada gaze .. 
teıinin Arnavutluk aytarı, asilerin 
hükumet kıtaatına muvaffakıyetle 
ka111 durduklarını bildiriyor. Asile
rin şefleri Cemal Ardas ölmüştür 
Asiler Tira nüzerine yürüyorlar 

Asilerin başı 
Belgrat, 16 A.A. - Pravada ga

zetesine göre, asilerin başınd:ı eski 
Arnavutluk başbakanlarından Bel 
Verlatsi bulunmaktadır. 

Arnavutluk haber alma 
bürosuna göre 

Tıiran, 16 A.A. - Arnavutluk ha· 
ber alma bürosundan bildiriJiyor: 

Bir küçük jandarma sübaymn i
daresinde bazı kimselerin tt?şviki 
üzerine Fieri'de çıkan karışıklı!: ha
diseleri birkaç saat içinde uast.r:l -
mıştır. 

Yetkeli bir mahkeme vak'anın se
bebini aydınlatmak üzere hcmc'l Fi
eri'ye gidecektir. Şimdi bütün Ar -
navutlukta tam bir baysallık hükiım 
sürmektedir. 

Atina, 16 A.A. - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Arnavutlukta Tiran'ın cenubunda 
bir kargaşalık çıkmış olduğuna dair 
bir yayıntı dolaşmaktadır. 

lhtilll 
Tirana, 16 A.A. - Arnavut matbu 

at bürosunun verdiği bir habere gö -
re, ordu enıpektörü General Gilar -
di, §İmdiye kadar anlaşılmıyan ıebep 
!erden ötürü, muvakkaten bulundu • 
ğu Fieri kasabaaında öldürülmilıtür. 
Bu hadise, §ehirde bazı ihtilil hareket 
leri doğurmuıtur. HükQmet, bunla -
rın önüne geçmek ıo derhal tedbir 
almıştır. 

Birçok ihtilalci yakalanmış ve şe -
birde ıükWı iade edilmittir, 
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yomun Birinci Kısmı Bitti TT 
Kütahyada Kasap Çarşısı 

Kütahya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Şarımızm iki önem
li eksiği, kasap çarşısı ve sebze hali meseleleri kotarılmak üze
redir. Yangın yerinde yeniden yapılan çarşının yanında bir de 
sebze hali kurulacaktır. Burada ayrıca şehrin kasaplarını top
lıyacak büyük bir bina ayrılmıştır. Geçen yıl bir asri mezbaha 
kazanan şehrin bu suretle iki önemli eksiği daha giderilmiş 
olacaktır. 

Esnaf Muayeneden Geçiriliyor 
Kütahya, (Özel aytanmız bildiriyor) - Şehirdeki bütün es

naf sıhhi muayeneden geçirilmiş ve gıda maddeleri satan dük
kanlar sı-kı bir kontrol altına alınmı::;tır. Bu arada dükkanların 
şekilleri, zemin kısımlarının çimento ile sıvalı olup olmadığı 
da gözden geçirilmektedir. Zührevi hastalıkların önüne geç
mek için de gereken bütün tedbirler alınmıştır. Yük arabaları
nın sıhhi durumu da kontrol edilmiş, binek arabalarına ak ör
tüler konması ve arabacıların kılık düzenine dikkat etmeleri 
temin edilmiştir. 

Hudutta Yakalandılar 
Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Ereğlinin Çayhan ka

rnonunda feci bir cinayet işlenmiştir: 
Hasan ve Derviş isminde iki kafadar, ehemmiyetsiz bir me

seleden dolayı araları açık bulunan Deli Mehmet pğlu Hüse
yin'in evine saldırmışlardır. Hasan'ın attığı kurşunlar Hüse
yin'i ağır yaralamıştır. Hüseyin'in ı~arısı bu hal karşısında ba
ğırarak etraftan yardım istemiş, fakat Derviş'in hücumuna uğ
rayarak kama ile muhtelif yerlerinden ağır yaralar almıştır. 
Hüseyin ile Hatice biraz sonra ölmüşlerdir. Kaçan katiller, 
Mersin - Tarsus mıntakasında hududu gesmek üzere iken ya
kalanmışlardır. 

Mudanyada Bayındırhk 
Mudanya, (Tan) - İlçebay Salahaddin'in başkanlığında bir 

toplantı yapılmıştır. Bütün köy muhtarlarının iştirak ettiği bu 
toplantıda ilçenin bayındırlık işleri görüşülmüştür. Bu arada 
köylünün mes'uliyeti meselesi görüşülmüş, sıhhi, iktisadi ve 
kültür alanlarında yapılması lazımgelen çalışma örnekleri bi· 
rer birer gösterilmiştir. 

Ordu Belediyesi 25 Bin 
Liralık Bir istikraz Yaptı 
Ordu, (Özel aytarımız bildiriyor) - Karadenizin İncisi di

ye anılan Ordu'da bu yıl büyük bir bayındırlık çalışması göze 
_çarpmaktadır. Vilayet sınırı içindeki bütün yollar yapılmış, 
_çok uzak mesa edCh ffJntn' Ti\od~l'l'l tt:slsaM ... tra"'b'\m~ 'W 

bütün evlere dağıtılmıştır. 
Ordu Şarbayı Doktor İbrahim Namık, Ankara'ya 

Belediyeler Bankasından 25 bin lira temin etmıştır. 
yeni yıl çalışmaları hakkında şunları söylemiştir: 

giderek 
Şarbay, 

"- Bu yıl yapacağımız işler arasında, sahil parkının geniş
letilmesi, büyük f ırtmada yıkılan iskelenin yeniden inşası, 
elektrik' motoruna bir ikinci makina ilavesi meseleleri vardır. 
Bu arada yeni bir mezbaha kurmak için lazımgelen hazırlıkla
ra da girişmek üzereyiz." 

Şarbay, Ankara'dan !stanbura geçmiş ve buraya dönerek va· 
zifesine başlamıştır. 

~---....---~·----~ 

T 
Köylü su ve hayvan 
Hastahğına ~are 
istiyor 

Tokat aylarımız yazıyor: 
"Kuzey Anadoluda Y eşilırmağın 

kolları üzerine yapılmış olan T o
kat, her ;yönden zengin sayılacc:k 
bir ildir. Bol izerli ve cok nüfultlu 
Tokat, tütün, üzüm, afyon ve hu
bubat ambarı olduğu kadar orman 
bakımından dn ör.emlidir. 

Fakat bu zengin ili daha zen
ginleftirmek, ovalarını büyük ka • 
nallarla sulamak, hayvan neslini 
düzeltmek, köylüye tarım endüs • 
trisini öğretmek lôzundır. Köylü • 
nün en büyük derdi susuzluk, hay
van hastalığı ve ürünün yok paha
sına satılması endişesidir. Bunlar 
ilk plônda önlenmesi lôzımgelen iş
lerdendir." 

Çifte minarelerin 
Tamirine başlandı 

Erzurum, (Özel aytarımız bildiri
yor) - Erzurumun en değerli asarı
atikası olan Çiftcminarelerin tamiri
ne başlanmıştır. l 2nci milat asrında 
Selçuki Türkleri tarafından yapılan 
bu eser, 928 yılında tamir edilmek 
istenmiş, fakat tahsisatın kifayetsizli
ği buna mani olmı,ıştu. Abideler ko
ruma heyeti üyesinden ve eski eser
ler mimarisi mütehassısı Macit, son 
defa Erzuruma ız~inde icap eden 
~ 7•pliilf 4W; T lJıiiWL•i:ıcr&U l&Mf!i 

başlanm~~tır. Bu işe 16 bin küstir U
ra harcanacaktır. Bu para ile minare
lerin ve diğer kısımların tamiratı ya
pılacaktn. 

KÜÇÜK TELGRAF ( 
HABERLERi 1 

..... ··-
• Samsun, (Tan) - Çorum Hal

kevi gençleri tarafından burada gü
zel bir müsamere verilmiştir. 

• Malatya, (Tan) - Malatya -
Elaziz karışık takımı bugün spor a
lanında karşılaşmışlardır. Oyun Ma
latyalıların 1 - O galibiyeti ile bitmiş
tir. Halkevi sporcular şerefine 40 ki
şilik bir çay ziyafeti vermiştir. 

• Malatya, (Tan) - Sıvas-Ma
latya iltisak hattında faaliyetle çalı
şılmaktadır. Poz ameliyesinin iki üç 
ay sonra 55 nci kısım merkezine va· 
racağı umulmaktadır. 

• Kırşehir, (Tan) - Kültür Is
pektörü Asım Alan, kurs için Anka
raya çağırılmış, gitmiştir. 

• Adana, (Tan) - Adana ve ci
varına bir hayli yağmur düşmüş, ya· 
kıcı sıcakların şiddeti azalmıştır. Dağ 

tarafına çok fazla yağmur yağmıştır. 
• Mersin, (Tan) - Türkiye deniz 

birincilikleri için 1 O kişilik bir heyet 
lstanbula gitmiştir. Kafile, Edip, 
Barbus, Turgut, irfan, Hüseyin, 
Mustafa, Muharrem, Yakup ve Mus

icradan 
Çeken 

para 
katip 

İmza taklid etmek suretile, icra
dai resi veznesinden 2800 lira almak 
ve 2500 lira almağa teşebbüs eyle -
mekten suçlu icra katiplerinden 
Kadri ve Rafetle Herant Manavya
nın duruşmalarına dün ikinci ceza
da devam edildi. Mahkeme, suçlula 
rın el yazılarını yeniden tetkike lü 
zum görerek Noterde bulunan im -
zalarının getirtilmelcrine karar ver 
di. 

• Küçükpazarda Ethem isminde 
birini öldüren Musanm durusması 
dün ağır cezaya vekalet eden (kinci 
cezada yapıldı. Mahkeme, Musanm 
yaşının Yandan sorulması için du • 
ruşmayı başka bir güne bıraktı. 

• Kahvesinde esrar içirdiği iddia 
edilen Marmara Hasan ve ar
kadaşlarının duruşmasına dün se -
kizind ihtisas hakyerinde devam 
edilmiştir. Suçlu Hasan gelmedi -
ğinden karar verilmek için duruşma 
~ka güne bırakılmıştır. 

• Katilden 12 seneye mahküm e
dilen Abbas isminde bir suçlunun 
hapisanedeki yatağında 130 gram 
kadar eroin bulunmuştu. Abbasm 
duruşması dün sekizinci ihtisas 
mahkemesinde bitirilmiş, 3 ay 10 
gün hapsine karar vcrilmistir. 

• Bakırköyünde Viran - Bosnada 
morfin fabrikası isleten Hacı An -
donyadis ve arkadaşlarının duruş -
masına 9 uncu ihtisas mahkemesin
de gizli olarak devam edilmiştir. 
Duruşma müdafaa şahitlerinın çağ
rılması için başka güne kalmıştır. 

• 84 kaçak kazan borusunu Meh
met isminde birisine satarken Veh
bi ve Ahmet isminde iki kisi güm
rük muhafaza memurları tar~fından 
yakalanm:..,lardır. Suçlular kaçak eş 
ya ile beraber ihtisas mahkemesine 
verilmişlerdir. 

• Yaşar isminde bir kadının de
fi.ne bulacağını söyliyerek on altın 
lirasını dolandırmaktan cuçlu Ay • 
nah çeşmede oturan Arap MevlUt 
Beşinci istintak hakimliğine veril
mişti. Beşinci istintak hakimi A
rap· Mevludu serbest bırakmışt;r. 

Yaşar, Mevlfıdun sabıkalı bir a
d~m olduğ.unu ileri sürerek aley • 
hınde yemden dava açacağını söy
lemektedir. 

• Omer isminde 73 yaşında bir 
adamın evinde kira ile oturan Ni
haberdyanın duruşması dün birinci 
sulh cezada yapıldı. Nihaberdyan, 
ev kirasını muntazaman ödediğini 
iddia etmiş ve konturatoda ev sahi
binin imzalarını göstermiştir. 

Davacı Omer ise, bu imzaların 
iliWı.iıii.n_~iilmacl~ ~ •• ı.. 
aTr;-=MalilreDlc;==bunun uzerıne 1§ 

Bankası memurlarından bir zatı eh
li hibre olarak 2'östermiştir. Banka 
memuru tetkiklerini bitirerek rapo
runu verecektir. 

Fenerler idaresi 
Hükumete g~~e
c ek mi? 

Hükumetimizin diğer ecnebi şir -
ketlerini olduğu gibi fenerler idaresi 
ni de satın almak üzere olduğuna da
ir Ankaradan verilen bir haberi dün 
yazmıştık. Dün bu iş etrafında gö -
rüştüğümüz fenerler idaresinden sa
lahiyettar bazı kimseler şunları söy • 
lem işlerdir. 

- Şirketimiz Tıürkiyedeki ecnebi 
şirketlerinin en eskisidir. Bundan 
tam 7 5 sene evvel 1860 senesinde ku 
rulmuştur. llk kurulduğu zaman ser
mayesi 160 • 200 bin altın lira idi. 
Şimdi ?e se.rmayesi aşağı yukarı yi
ne aynı vazıyettedir. 

Ankarada yapılmakta olan Hipod • 
rom ve stadyom tesisatının pJanlan
nı yapan ve inşaatı idare etmekte o • 
lan İtalyan milnar ve mühendisi Pa
olo Violi Vietti birkaç gündenberi 
şehrimizde bulunmaktadır. 

Dün Violi ile Tokatliyan otelinde 
görüşerek Ankarada insaatı bitmek 
üzere olan spor ve koş~ meydanları 
h~kkında izahatı aldık. Violi diyor 
kı: 

- Ben Başbakan ismet lnönü tara 
[ından ııpor tesisatını yapmak için ça 
gmlmıştım. Bu tesisatın planlarını 
yapmak .!çin bir müsabaka açıldı.ben
de bu !11us.abakaya girdim ve kazan • 
dım. Şımdı Ankarada bir m;lyon 600 
bin liralık iş yapılıyor. Koş~ meyda • 
mnm bu sene bitirilmekte olan ilk 
kısmı şunlardan ibarettir: 

Arazinin bataklıklarının kurutul • 
ması, koşu pisti ve antrenman ve as
keri geçit resmi meydanı ve otuz at 
alabilecek büyüklükte bir ahır ve tar 
tılma salonu ve Atatürke mahsus bir 
tribün ile bin kişi alabilecek diğer bir 
tribün bulunacaktır. 

Hipodrom tesisatının birinci kısmı 
bu kadardır. Bilahare yapılacak olan 
i~inc! kısım bin kişilik tribünün iki 
b~n ~şi alabilecek bir büyüklükte ge 
nışletılmesi ve ayrıca üç bin kişilik 
ikinci bir tribün inşasından ibarettir. 

Velodroma gelince: Burada kadın 
ve erkeklere ve çocuklara mahsus ol
mak üzere kapalı ve açık yüzme ha
vuzları, klüp binaları ve jimnastik sa
lonu ve kapalı tenis sahası bulunacak 
tır. Bu tesisat ta iki kısımda yapıla
caktır. 

Bu sene yapılan birinci kısımda 
70 x 150 metre murabbaında bir fut 
b?l ~er~anı: atl~izm meydanı ve ü~ 
hın kışılık hır trıbün vardır. 

İkinci kısımda stadyom sahasının 
tamamlanması ve genişletilmesinden 
ibarettir. Mevcut 3000 kişilik tribün-

Vapurculuk sosyetesi yeni 
gemi ahyor 

. .Vapu~cu.luk Sosyetesi, lzmir·hattı 
ıçı.n yem bır vapur almağa karar ver
~~ştır.Bu yeni gemi,2 bin tondan bü 
yuk olacak, fazla kamarası ve fazla 
sü.ra.ti bulunacaktır. Sosyete, yeni ge 
mıyı en çok iki ay içinde satın ala • 
cak, Sakaryanın yerine i_şletecektir. 

Sellnik sergisine gönde
rilecek numuneler 

Türkiye madenciler birliği Selanik 
.-... de tkterllmCk iizA~· """"'ı,. _ 
ktaıunt Jt ''i~" , ..... •h rh:ri ve kömUr 
n_ümunelcrini Türkofise teslim etmiş 
tır. 

Sanayi birliği de, Selanik sergisin 
de teşhir edilmek üzere hazırlanan 
endüstri nümunelerini dün Türkofise 
teslim etmiştir. Bu nümuneler birkaç 
güne kadar Selanik sergisindeki Türk 
pavyonuna gönderilecektir. 

lik pek ihtimal veremiyoruz. Mesela 
bu yoldan olmak üzere Türkiye sa -
~!ll~ri~.de yeniden beş fener yapmak 
ışını hukfımet bize bırakmıştır. Bu fe 
nerler sırasile Antalya civarında Ka 
ledonyada, yine o civarda Adrasan 
adasında, Çanakkalede Mortoda, Ça
nakkalede Akbaşta, Bozca ada civarın 
da Tavşan adasında ve asıl mühimmi 
de Kınalı adanın lstanbula bakan şi
mal cihetindedir. Bilhassa bu son fe
ner İstanbul Yalova arasında yapılan 
gece seferlerindeki güçlüklerin ve teh 
likelerin tamamen önüne geşecektir. 
Bu fenerlerin hepsi bu sene sonuna 
kadar bitirilmiş olacaktır. Bundan 
başka bu seneden 1941 senesine ka -
dar 20 tane yeni fener yapacağımız 
gibi 1943 senesine kadar da 40 tane 
eski feneri, Lizbonda 1930 da topla
nan arsıulusal deniz lenerleri komis
yonu tarafından kabul edilen evsaf -
ta tadil edeceğiz. Bu yoldan olmak ü
zere yerli atelyelerimizde tadil etti -
ğimiz fenerlerden birisi olan Yeşil -
köy feneri de dün akşamdan itibaren 
yeni evsafta yanmağa başlamıştır. 

,........__ __ 

MiMAR VIOLI 
den gayri daha on yedi bin kişiyi 
alabilecek tribünler inşası lazım gel· 
mcktedir. Burası yirmi bin seyirci ala 
bilecek bir hale getirilecektir. 
Bu kısımda d3 kadın, erkek ve çocuk 
lara mahsus olmak üzere açık ve ka· 
palı tenis ve jimnastik salonları ve An· 
k.ırada bulunan üç spor klübü için 
lazım gelen binalar bulunacaktır. Bun 
dan başka tenis antrenmanı sahalar 
ile seyirci yerleri yapılacaktır. 

Birinci kısımda Hipodrom ve stac? 
Y~m için gösterdiğim tesisat için bit 
~ıly_on 600 bir:. lira. sarfedilmiştir. I· 
kıncı kısımda gosterılen tesisat ta yap 
t!rılacak olursa mecmuu beş milyon 
!ıraya mal olacaktır. 

Hipodrom ve stadyomun birinci 
kısm.a ait ola!1 tesisatı 27 eylüle ka • 
dar ıkmal edılecektir. 

Diğer. kısımla!ın yapılması yeni· 
den tahsısat vcnlmesine bağlıdır. 

POLiS 

Biribirleri ile 
Kavga ederlerken 

Rizeli İsmail ile İsfendiyar dün 
gece Mahmutpaşada biribirile kav· 
ga~a. tutuşmuşlardır. Döğüşte t.
~aılın attığı taş Nimet ismindeki 
hır kadının sol kaşı üzerine isabet 
etmiş ve Nimet yaralanmıştır. Suç
lu f smail, tutulmuştur. 

• Dün uat 9 da Hasır iskelesin· 
JA-. A.:anıt;aı,,.. 'D ... ı.. .. :.,.-- •- _ ......_ __ .. 
'Yako, aandiil yan !ttfiiiak yilzünaed 
kavgaya tutuşmuşlar ve biribirleri· 
ni yaralamışlardır. Kolundan yara· 
!anan Yako hastaneye kaldırılmış. 
Bahtiyar yakalanmıştır. 

• Tophanede oturan seyyar satı• 
cı Fethi .ile Seyfi arasında bir ka'I· 
ga olmuş, Seyfi kunduracı bıçağı i• 
le Fethiyi sol kolundan, Fethi de 
Seyfiyi sağ tarafından yaralamıştıt• 
Bıçak alınmış, tahkikata başlanmı§• 
tır. 

• Dün sabah Balıkpazarında Melı 
met oğlu Ahmet isminde birisin~tl 
tütün tabakasında 50 santigram k•• 
dar esrar bulunmu§tur. Ahmet, es· 
ıarı aldığı yeri de göstermiş, tah • 
kikata başlanmıştır, suçlu yakalall"' 
mıştır. 

• Galata rıhtımında kömür aıne7 
lesinden Sait ile Süleyman adlı ilc1 
işçıi Sakarya vapuruna kömür .,e • 
rirlerken aralarında kavga çıkı111f 
ve Süleyman Saidi yumrukla döğ • 
müş ve yaralamıştır. Suçlu yakalaıı• 
mıştır. 

• Cemal Feridin 633 numaralS 
hususi otomobili dün Kalamış isl<C" 

- t1 lesinden geçerJcen karşıdan gele 
Mustafa idaresinde 2046 numat~~: 
otomobil ile çarpışmıştır. Çok t 1 

• 

detli olan çupışmada §Oför :Must• 
fanın otomobilinde bulunan rniınat 
Basri, Melek ve Hatice adlı yoıcu· 
Jar muhtelif yerlerinden yaraıaıı "' 
mışlardır. Şoförler tutulmuştur~ 

!""' .... ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~~~~~~~~~~~~~~~----!!!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~· 
Mazhar ı gidiş çok kötü, "paralize jene- \ receğim. ı böyle olduğunu biliyordum. ı Mazhar Osman kendisini t\l"' 

Ördu'dan bir görünüş. tafa Edipten mtirekkeptir. 

Şirketin hükumet tarafından satın 
alınmas~ meselesine gelince. bizim 
böyle bır şeyden resmen haberimiz 
yoktur. Ve daha da 13,5 sene imti -
yaz hakkımız vardır. Maamafih şir -
ketimizle hükümet arasında yapıl -
mış olan mukavelede, hükumetin her 
istediği vakit şirketi satın alabilece
ğine dair kayıt vardır. Yalnız hüku -
mete karşı bazr yeni taahhütlerimiz 
bulunmasından dolayı bu işe §İmdi -

No. 90 

1 

Hava kararıyordu. 
========================= Ösman: 

- E ne diyeceksek YOSMA! 
ral" de içinde olarak birçok ağır Fazıl, dalgın dalgın başını Diye, devam etti: tamadı: n. 

diyelim sonuçlar doğurabilir. Karın önüne eğmiş, Mazhar Osmanın - Mazhar, kardeşim. Biribi· - Oyle ise delilik ediyors\l 
g· en ç , sen yaşlısın. Bu dedikle~i~i dinliyor, arada bir rimizi çok eski tanıyoruz. Ben Dedi, ilave etti: . ıa· 

Etem lzzet BENICE 

Mazhar Ösman sordu: 
- Fazıl çocuğunuz yok mu?. 
Fazıl Güneyin gözleri içine 

ibaktı, Güney Fazıla baktı, bu 
bakışma ikisinin yüzünden de 
bir an kızıl bir ürperti gibi geç
ti ve Fazıl: 

- Daha birşeyimiz yok .. 
Dedi. Mazhar Ösman siyah, 

kalın kaşlarını ve çenesi üstüne 
yığılan et yığınlarını oynata oy 
nata: 

- Geç kalıyorsunuz. Çocuk 
dediğin hemen oluvermeli. Ben 
de yedi tane. Biribirlerine omuz 
verevere büyüyorlar!. 

Dedi. Ödadakilerin hepsi gü
lüştüler ve bütün ağızlardan 
tek dilek çıktı: 

- Allah bağışlasın! 

de artık gidelim .. 
Dedi, Fahreddin Kerim ona 

baktı, o Fahreddin Kerime hak
tı. Sonra, bütün odadakiler hep 
biribirlerine bakıştılar. 

Bütün bu bakısmalardan son 
ra Mazhar Ösma;;, Güneye: 

- Siz bizi biraz yalnız bıraka 
caksınız .. 

Dedi. Genç kadın bu önerge· 
yi güler yüzle karşıladı. Öda -
dan çıktı. Fakat, uzağa gitme -
di. Cam bölmelerle ayrılan yan 
daki bir odaya geçti, kulağını 
onların konuşmalarına verdi. 

Mazhar Ösman Fazıla anlatı
yordu: 

- 1 ki gözüm doktorca, açık 
konuşacağız. 

Kurt;ulmak, kendine gelmek 
istiyorsan sözümü dinlersin. İs
temezsen, üst yanını da sen bi
lirsin. Sinirlerin çok bozuk. Bıı 

yaşlıhğınla karma çok düş- ciğerlerını yerinden sökecek • kadın denilen şeyden hiç hoş- - Böyle olgun, herkesııı .. ııa 
künlük göstermen kesin o- miş gibi derin soluklar alıyor- lanmazdım. Onlardan daima mdığı, sevdiği, uzmaııbg~y· 
larak son bulmalıdır. Baş- du. kaçardım. Fakat, güney'i bir - inandığı bir hekim bunları 5 

11e 
ka türlü kurtuluş yoktur. Mazhar Osman birden: den gördüm, birden ona tutul- lerse ve yaparsa başkaları 
Ölürsün. Sinirlerinin bozulma • - İşte bu iç çekişlerin, geniş dum. Önu çok seviyorum. yapsın, ne söylesin?! al , 
sı, zayıf düşmen, çahşmandaki soluk almaların bile hep ondan. Ömürlerimiz arasındaki mesa • Fahrettin Kerim başını 5 

düzensizlik, dimağındaki gev- Dedi, kesti attı: feyi de kısaltmak istemiyerek ladı: 
şeme, baş ağrıların, vücudünün - Dediğimi hemen yapmalı- onu sevdim. - Doğru.. • 
genel çalışması içindeki boz: sın. Ve Fazıl artık, bir tapıncakta Ramiz de onlara katıldı· 
gunluk, bağırman, çağırman, Fazıl ölü, boğazından zorla yaradan bütün içini döker - Başka ne denir?·:. o1zitıİ 
vehme kapılman, bacaklarında- biribirini ite ite çrkan kelimele- gibi hiçbir duygusunu, hiçbir Fazıl yine içinin bütun ° 
ki takatsizlik hep bundan. llk ri arka arkaya takarak: düşüncesini saklamadan söylü- dökmeği sürdürüyordu: basta• 
yapacağın iş yatak odanı ayır- - Yataklarımızı a y ı r • yordu: - Onu nekadar iç.t~.n, i siıe 
mak, karından uzak kalmak ve mak, odalarımızı ayırmak. Bu- - Ondan ayrılmak, ondan lık kertesinde sevdı.gıtl'l ek şe"f 
uzun bir zaman için kendini bu ııu büyük bir özverenlikle yapa- uzak kalmak, onu gözümden anlatabilmek için bır t a ıı ' 
ayrılığa alıştı~mak olmalıdır. yım. Fakat, karımı bırakmak, kaybetmek benim için ölümdür. söyliyeyim: A p a r .. t tJ1 }tapıl"' 
Hatta karını burada bırakarak geziye çıkmak. lşte, onun im- Ben onsuz olamam. Ona karşı tarımı hiç.bir tere<l?udeaer1'~ 
bir Avrupa gezisine de çıksan kam yok!. sevgim, o kadar taşkın bir hal madan ona verebildı~· 311,t: 
iyi edersin. Uç aylık bir dolaş· Dedi, yine göğsünü bütün almağa başladı ki, onu her şey- beni cimri, nekes d~ye Be11'1 

ma, dinlenme sana eski duru- gücile şişiren bir soluk aldı: den, sudan, h~vadan, esintiden, Gerçekten de öyleydıtl'l~ııı al• 
munu verebilir. Kendini toplar- - Kendi üzerime alınmak yalnızlıktan, pencereden, cam- rine öyleyimdir. Huyca vad 
sın. Ben gereken ilaçları da ve- istcmiz:ordum ama1 zaten bunun dan, odadan bile kıskanıyorum. [Arkası 
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KUL T UR 

EDEBiYAT SUEL PSiKOLOJi : 3 

Türkiye Futbol Birinciliği,. Final Batı E~ebiyatla- Ordu Ve Pratik Psikoloji 

M 1 
• t b 1 1 r 1 na B 1 r Bak 1 ş İyıce hatırlıyaınıyorum. Bilmem hız, yükseğe çıkma, manevra kabili-a ç a r 1 1 s an u da yap 1 a c a k . . ~:~!~n~~h:~~i~~"m. m~=~el ıc:~~§=~ ~~~~ ~~~e~~::i~la~~~d:~y:st!nğ~~~~ 

- Edouard R~d dan kıaal~~rakB c;evırmd C-:- çok sonra bir gün Almanyada, özel istenilen verimi gerçelendiremiyor, 
(Evvelkı kısmın özu: atı e ebı- b. 1 t da ''Mar ff kı · b. .. ı·· 1 d v_ 

Futbol Federasyonu 1934-1935 mevsimi birincilik 
müsabakalarının talimat ve proğramını çıkardı 

da tik h kl
- ik ır top an ı n., muva a yet- zayıat, ır tur u aza mıyor u. n.aza-

yatlarm an ya ut aı; un- · 1 .•. · b le · k 1 .. · ı k.kl · b ( h . ) sız ıgının se ep n onuşu uyormuş. lar uzerınde yapı an tet ı er, zayıa-
surlarla, bar ar ya ut romantik Herkes, akla hayale gelmedik bir şey tın düşman kurşunu, kötü' hava veya 
unsurun mücadelesi. Yedinci ve on f lı::k · ortaya atıyor ve . e a etı bununla malzemenin bozukluğundan ziyade 
uçüncü asırlar arasında öne ge- N h t 1 '1' · 1. - · · izah ediyormuş. ı aye yaş ıca bir ur:manların hata ve kabı ıyetsız ıgı yu 
çen barbar unsurun hıristiyanlıkla l 3 

kadın ortaya atı mış ve: zünden eksilmediğini g ö s t e r • 
b' ~934 - 35 mevsimi Türkiye futbol 

1 
•ru:cilik müsabakalarının n~~l yapı
acagı hususunda henüz kat ıleşme -
ıniş bazı noktalar v<.::dı. Futbol fe
derasyonumuz bu müsabakaların bü
tün müphem noktaları üzerine :-on 
kararlarını vererek maçların tali•nat 
"c Programını çıkarmıştır. Bütün hu 
~alüınatı olduğu gibi bugün sütun
arırnıza geçiriyoruz : 

' · ----~----
beraber edebiyata verdikleri yeni .. b'. ··k b. · · - Sizlere bugun . uyu ır ıtıraf- di. Bu netice, uçman sınıfına ayrı-
ruh.) ta bulunacağım, demış. Alman ordu- }anların tabi tutulageldikleri tıbbi 

... 1934 - 35 mevsimi futbol birincili
gı ı:tıüsabakaları aşağıdaki esaslar dai
tcaınde yapılacaktır: 

Teknik kısım 
..1 - Bölge birincileri, ilk devre 

bıusabakalarını gruplarda yapacak ve 

la
grup birincileri finalde karşılaşacak

rdır. 

1 
~) Gruplandırılan bölgelerin isim-

trı ve grup merkezleri şunlardır: 
I. Grup (Müsabaka yeri: Adana): 

Jt· Çukurova - Konya - D i y a r b c
ır bölgeleri birincileri . 

,.,,. 
-" .. ,. 

. II. Grup (Müsabaka yeri: Balıke-
lir): / 
Bandırma - Balıkesir - Bursa - Ça

:ıta1 kkaıe • İstanbul bölgeleri birinci
tri. 

lII. Grup (Müsabaka yeri: Eski- •' 
~thir): 

Afyon • Ankara - Eskişehir - Is
l>arta bölgeleri birincileri. 

lV. Grup (Müsa Jka yeri: Tralr 
~On)~ 

Giresun - Samsun - Trabzon - Zon
&Uldak bölgeleri birincileri. 

V. Grup (Müsabaka yeri: Aydın): 
~Aydın - Denizli • lzmir - Manisa • 
Uğla • Uşak bölgeleri birincil~ri. 
b) Grup birincileri arasında final 

"1Uaabakaları Istanbulda yapılacak 
\'e Türkiye futbol birincisi taayyün 
tdecektir. 

.. ı - Müsabakalara iştirak edecek 
bolgc birincileri azası behemehal li-
~1 bulunacak ve bölge _§ampiycn-

ıeuıru 'Feclerasxona taSdik ettirmiş 
0 acaktır. 

3 - a) Grup ve final müsab:.ıka
larına başlanacak günde ve ilk mü
'abakadan evvel bütün müsabıkların ti" alfabe sırasında - iştirakile Istik
tal Marşı çalınırken bayrağımız se-
. rnlanacak ve bunu müteakıp bir ge

$ıt resmi yapılacaktır. 
Ilı b) Mq_sabakalarda bir defa - hük-
0 en veya filen - mağlUp olan taraf, 
t ~~an sonrası için müsabakalara işti
a,. hakkını kaybedecektir. 
~ c) Bir maçta her ne sebeple olur-

olsun oyuncu değiştirilmiyecektir. 
ıu d) Hakem kararlarına - mutlak 
r rette - itaat etmiyen ve onun ha· 
'b~lcetine müdahale eden ve spor ter-
01l'CSine muhalif hallerde bulunan 
{.~n~ular, takımlar veya idareciler 
l1ı Utltiye birinciliği müsabakalarından 
ı;aç edileceği gibi bir seneye kadar 1 
tı Ykot cezasile de tecziye olunacak-

t, 

t>~) Muayyen vakitte sahada ispatı 
trıl> Ut etmiyen takımlar hiikmen mağ

f iddedilecektir. naJ liakemler ve yan hakemleri 58-
ıtıı a karşılaşan iki tarafa mensup ol-

l'itaktır. 
oy~) Maçlarda beraberlik halinde 
'attn Çeyrek saatlik haftaymla yarım 
lilt h te:z1dit edilecektir. Yine beraber
talttı ahnde oyun ertesi gün oynana-

r. 

~a~>. Yarı kalan oyunlar neticesi ııa
de ıtıbara ahnmıyacak ve ertesi gün 
lıa1t0Yun baştan oynanacaktır. Ancak 
ttli;ınler oyunun yan kalmasını icap 
~tyf~ce~ fena bir kast görürlerse 
~ir, ıfetı ral?orlanna dercedecekler -
ilti ta u takdırde Federasyon bir veya 

i rafı rnağlüp addedebilir. 

-· -

günlerde yerlerine avdet edecektir. 
Grup birincisi 2 Eyliıl Pazartesi 

günü lstanbulda bulunmak üzere 
Adanadan hareket edecektir. 

il. Aydın grupu 
Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, 

Muğla, Uşak bölge birincilcrı 23/S/ 
935 günü Aydında bulunacaklardır. 

24/8/935 cumartesi: 1 - 2 nu· 
maralı takımlar arasında maç. 

25/8/935 Pazar: 3 - 4; 5 - 6 
numaralı takımlar arasında maç. 

28/8/935 Salı: 1 - 2 galibi 3 -4 
galibi arasında maç. 

30/8/935 Perşembe: 1 - 2 - 3-
4 galibi 5 - 6 galibi arasında maç. 

Mağlup takımlar maçı müteakip 
günlerde yerlerine, grup birincisi 
lzmir tarikile İstanbula hareket ede-
cektir. t 

111. Bahkesir grupu 
Balıkesir, Bandırma, Bursa, Çanak 

kale, İstanbul bölge bi/ncileri 24/8 
935 Cumartetıi günü Balıkesirde bu
lunacaklardır. 

25/8/935 Paz~r: ·ı - 2; 3 - 4 
numaralı takımlar arasında maç. 

2i /8/935 Salı: ı - 2 galibi 5 nu
galibi 3 - 4 galibi arasında maç. 

29/8/935 Perşcı ıbe: 1 - 2 - S 
galizi 3 - 4 galibi arasında maç. 

30/8/935: Mağlup takımlar yerine 
avdet, grup birincisi İstanbula hare
ket edecektir. 

iV. Eskişehir grupu 
Afyon, Ankara, Eskişehir, İsparta 

bölge birincileri 24/8/935 cumartesi 
günü Eskişehirde bulunacaklardır. 

25/ 8/935 Pazar: 1 - 2; 3 - 4 nu 
maralı takımlar arasında maç. 

27 /8/935 Salı: 1 - 2 galibi 3 - 4 
galibi arasında maç. MağlUp takımlar 
maçı müteakip günlerde yerlerine, 
grup birincisi 1 Eylülde lstanbula 
hareket edecektir. 

V. Trabzon grupu 
Giresun, Samsun, Trabzon, Zon

guldak bölge birincileri 24/8/935 cu ~Yin- ~üsabakalar Federasyonca 
ta11~~dıle~ek mümessiller tarafından 

liak ve ı~are edilecektir. ı----......,=-----·-u==-... 
leabit ~tnl~rı tayin ve maç saatlerini 
ta~all\a e . ilan etmek, maçların rnun
~li&aba n terasına nezaret eylemek, 
ltaarı8 kalara girenlerin isimlerini ve 
birliltt numaralarını hakem raporlarile 
hın u~ Fe.derasyona bildirmek, scıha-
aıtcnıı u'?1 manzarasının, timlerin ve 

l
dtra1., erın fotoğraflarını aldırıp Fe-
a ,,ona .. d 
.~ ifa gon ermek ve mali husus-

tultıltsinedyl~ek mümessilin vazifesi 
S en dır · 

'ıa1tc; kafilel~r birisi idareci. birisi 
te Ve on .... ·~-.! 1 ..,. ıs ki . uçu ıun1C1ncı o mak üze-
;_~fileye §iıd:n mürekl::p olacaktır. 
uoı lie ~tırak edecek hakemi Fut -

Yetı seçecektir. 

Çulcu 1. Adana grupu 
~~.birin~~~·. Diyarbekir, Konya böl
li .t\dana~rı 24/8/935 cumartesi gü 

ıa.:S/8/g35a ;uıunacaklardır. 
ııtılar azar: 1 - 2 numaralı 

2? /8/9 arasında maç. 
lında ıtı 35 Sah: 1 - 2 galibi 3 ara

lıttfl _:ıç. 
Up takımlar mac:ı müteakin 

Yüzme ve Atletizm 
Türkiye Birincilikleri 
Türkiye Denizcilik Federasyonun

dan tebliğ edildiğine göre yüzme ve 
atlama Türkiye birincilikleri bugün 
ve yarın Modada yüzme havuzunda 
yapılacaktır. Mlüsabakalar saat on 
dörtte başlıyacaktır. Müsabakalara 
Ankara, Bandırma, Çukurova, Ko-

caeli, Izmir, Istanbul, Samsun, Trab
zon mıntakaları yüzücüleri girecek-
tir. 

• 
Türk Atletizm Federasyonundan 

tebliğ edildiğine göre 935 Türkiye 

atletizm birinsilikleri 29 ve 30 ağus
tos tarihlerinde lstanbulda yapıla-

martesi günü Trabzonda bulunacak
dır. 

25/8/935 Pazar: l - 2; 3 - 4 
numaralı takımlar arasıQda maç. 

27 /8/935 Salı: 1 - 2 galibi 3 - 4 
galibi arasında maç. 

Mai!üp takımlar maçı müteakip 
günlerd yerlerinf'.- galip takım 1.
tanbula hareket edecektir. 

Final grupu (lstanbul) 
Grup şampiyonlcırı 2 Eyllu pazar

tesi günü İstanbulda bulunacaklar-
dır. · • 

3/9/935 Salı: 1 - 2; 3 - 4 nu
maralı takımlar arasında maç. 

5/9/935 Perşembe: 1 - ı Galibi 
5 numaralı ta.kım arasında maç. 

8/9/935 Pazar: 1 - 2 - 5 gali
bi 3 - 4 galibi arasında maç ve mü
kafat tevzii. 

Bisiklet yarışları 
T. t. C. 1. lstanbul bölgesi bisik • 

let heyetinden : 
1935 yılı için bisiklet lisansı almı 

yan idmancıların İstanbul ve dolayı 
si!e Türkiye birinciliklerine gire -
mıyecekleri bisiklet federasyonun -
dan gelen bildirmeden anlaşılmış -
tır. 

Birinciliklere girecek idmancıla
r~n tezelden İstanbul bisiklet heye -
tıne dörıder tane fotoğrafla çarşam 
ba, perşembe ve cuma günleri saat 
18 de başvurmaları bildirilir. 

Heybelide deniz yarışı 
Adaları güzelleştirme kurumu 25 

ağustos. pazar günü yapılmak üzere 
HeJ'.'>eltıad~ ~lajmda deniz yarışları 
tertıp etmıştır. Bunun icin kurum
ca hazırlanan programda' yüzme, 
yelken yarışlarile su topu turnuva
sı ".ardır. Bundan başka programa 
denız~ ~uv_:lla atlama ve ördek ya
rış.ı g~bı. eglenceli oyunlar da ilave 
edılmıştır. Bu müsabakalara bütün 
amatörler iştirak edeöılecekJerdir. 

On üçüncü asrın sonlarına doğru sunun "Marn,, da kazanamamasına muayenenin kafi gelmediğini açıkça 
derebeylik ve din hayatına bağlı ben sebep oldum. .. ispat etmiş oldu ve bedenin genel 
müesseseler ve fikirler, doğurmu~ ol- Herkes şaşırıp kalmış ve kadın so- durumu, kalp, ciğer, sinir, göz, ku· 
dukları edebi eserlerle birlikte (ulu- züne devam etmiş: ·-· . lak, burun v. b. muayenelerinde mu
sal destanlar, lirik saz şiirleri, ilahi - Seferberlikte sevdıgım gencı vaffak olan namzetlei'ln ayni zaman
komedya, allegoriquc şiirler .. ) sön- hemen · silah altına çağırmışlardı. da daha başka miheklere de vurul
meğe yüz tutuyorlar. Albigcois'lara Geldi, bana "Allaha ısmarlad~~ !,, ması ica.p ettiğini anlattı. 
karşı yapılan Haçlı Seferleri cenupta dedi. Senelerdenberi her noktası uze- Acı tecrübelerle bu zarureti duyan 
doğan genç medeniyeti ansızın dur- rinde düşünülerek muazzam bir harp memleketler, namzetlerin seçilme· 
durmuş ve son saz şairlerinin sesi makinası haline getirilmiş olan Al· sinde daha titiz davranmak mecbu
kanlı Toulouse muhaerbesinde bo- man ordusunun, o, şüphesiz hiç de riyetinde kaldılar ~~ tıbbi muayeneyi 
ğulmuştu. Artık, Charlemagne'nın lüzumı;uz olmıyan bir vidası idi. Ay- tamambyacak olan ruhi muayenenin 
seferlerini, dcrebeylerinin şanlı is- rıhğına dayanamadığım bu genci her şemasını psikologlard~n istediler. 
yanlarını, Cid'in yahut Nibelungen- yere baş vurarak cepheye gitmekten Fransada Nepper ve Camus, ltalya
lerin kavgalarını anlatan muazzam kurtardım. Şehirde kalan ihtiyar bir da Gemelli, lngilterede Anderson, 
tarihi destanlar yerine, alaycı fıkra- generalin yanına emir neferi olarak Almanyada E. Stern, Kronfeld, W. 
Iar, hayvanları konuşturan saygısız yerleştirdim. Aradan pek az zaman Benary v. s., bu sahada çalışarak 
masallar, yahut uzun didaktik eser- geçti. Her gün biraz daha ilerliyen iyi bir uçman olmanın ne gibi ruhi 
ler yazılmaktadır. Yeni bir medeni- ordudan, gün geldi, duraklama ha· kabiliyetlere bağlı olduğunu ve nam
yet hareketinin başındayız. Fakat bu berleri almağa başladık. "Marn,. zette bulunması gereken bu kabili
hareket evvelki gibi Avrupa'mn ru- meydan muharebesini kaybetmiştik. yetlcrin ne şekilde ölçülebileceğini 
hunu baştanbaşa değiştiren bir dev- Eğer cepheye gitmekten alıkoydu- tesbit ettiler. Derhal söyliyelim ki 
rim değil, bir "yenileşme" olacak; ğum genç, orduya iltihak etmiş ol- bu esaslara göre uçman seçilmeğe 
muzaffer şimal ırkları çiğnemiş ol- saydı, böyle küçücük bir vidasın?an başlanınca, kazaların sayısı da az:al
dukları cenup ırklarının medeniyeti- mahrum kalan bu muazzam makına· mağa yüz tuttu. (3) 
ne döneceklerdir. On dördüncü asır- da hiçbir aksaklık olmıyacak ve Pa- Büyük harp, nakliye, muhabere, 
da antik unsurun dirildiğini ve on ris alınacaktı. . . . . . . v.b. gibi fen ~t'alarına ayrılac~~la
beşinci asırda fikir hayatının barbar Fransız muharrırının bu hikayeyı rın da ayni mihege vur,ulması luzu
unsurdan tamamen sıyrıldığını görü- sırf okuyucularını güldürmek için munu hissettirdi. Gene bu sahada da 
yoruz. uydurduğu muhakkak.. Fakat, Al· psikologlar, her branşta en yüksek 

Rönesansın karışık seciyesini gör- man kadınının bu mübalağalı iddia- verimi gerçelendirecek kabiliyetlerin 
mek ve olu unu takip edebilmek için sında hiçbir thak.ikat_yok mudur? şemasını yaparak~ namzetle~!n böyl.e
antiquitc mefhumu üzerinde durma- Şüphe yok kı çagdaş ordu, kulla- ce ayarlanmış miheklere gorc seçıl
mız gerekir. Bu mefhum, hiçbir ba- nılmasında bilgi ile birlikte bazı ru- mesini temin ettiler. Hatta J.- M. La
kımdan biribirine benzemiyen iki u- hi kabiliyetlerin rolü olan karışık ve ihy adında bir Fransız, ağır maldne
kı, iki ulusu, iki medeniyeti ve iki girift bir makineye benziyor. Öyle li tüfek erlerinin bile bu usule göre 
edebiyatı birleştirmekte, Yunan an- bir makine ki i§lemesi, ancak her seçilmesi lüzumunu ileri sürerek, 
tiquite'si ile latin antiquitc'sini bir parçasının, her vidasının kendi payı- aranması gereken kabiliyetlerin şe
bütün içinde toplamaktadır. Yunan na düşen işi başarması ve beklenen masını vücuda getirdi. 
dehası estetiğe ve fel!lefeye götüren verimi gerçeklendirmesi ile müm- Görülüyor ki, silah altına alınan 
bir deha idi; Iatin dehası her şeyden kün .. Dünün ordusu, sadece cesaret herkesin bütün ruhi kabiliyetlerini 
önce fütuhatçı. kavgacı, pratik ve ve cür'et ordusuydu. Bugünün ordu- gözönünde tutmak ve onlardan en 
teşkilatçı bir deha olmuştu. Romalı- su ise,her ferde kabiliyetlerine göre iş yüksek verimi elde etmek suretile 
ların hudutları geniş, fakat muhay- ve yer veren ve "bü~ün" ün ~udreti~i başarılan harp, bugünün kullanılma
yelelcri, bedii zevkleri ve felsefi gö - "parsa., lann organık ahcngile tcmın sı güç ve karışık tekniğiyle donatı
rüşlcri dardı; Roma'lılar bir san'at eden teknik bir müc&$~tdir. lıtc or- \an otduda :psiko\ujinin de )'1:Li u1• 
ve bir edebiyat yaratmak kaygusuna duyu, ancak parçalarının yerinde i§ duğunu göstermiş ve her meslek sa
ancak Yunan'lıları tanıdıktan sonra görmesi ile işliyen muazzam bir ma- hasında olduğu gibi askerlikte de 
düştüler; Roma'lıların yarattıkları kinaya benzetmekle Alman kadını, "İte göre adam,, aramak zaruretini 
san'at ve edebiyat bir irade ve taklit hiç de gülünç bir iddiada bulunmuş hissettirmiştir. 
işi olmakla kaldı. olmuyor, tam tersine, derin bir ha- Bu bakımdan, en küçük bir parça-

Ortazamanlar, Aristote'yu dilinden kikate dokunuyorqu. sı bile iyi işlemeyince aksamak :ıaru-
düşürmemekle beraber, on dördüncü e retinde kalan ordunun bu organik 
asra kadar yalnız latin antiquite'sini Bir ingiliz sözü "The right man in ahengini duymakla Alman kadını hiç 
tanımıştı. Petrarca ve Bocaccio bile the right place" ( 1) asrın en teknik de mübalağa etmiş olmuyordu. 
Yunan'lıların gizli kalmış bahçesine vasıtalarla donattığı ordu "bütün,, Sabri ANDER 

( 1) Adamma göre i$ ve işe ıore a
dam, bu söze bir kaı:şılılr olabilir. 

(2) Fransızlar bu ilk uçaklara "cage a 
poule - tavuk kümesi,, adını takmı~lar
dır. 

(3) (3) Gelecek yazımızda uçmanla
rm psikoloji liboratuvarlarmda tabi tutul
dukları ruhi muayeneden tafsilitla bahse
deceiiz. 

girememişlerdi. On dördüncü asırda ünde gene teknik bir mana kazan
bu bozuk muvazene yavaş yavaş dü- mıştır. 1900 ün ilk günlerinde acaip 
zelmeğe başlıyordu. Tarihi sebep1er bir uçurtmaya benziyen ( 1) ilk uçak
Barbar'larla Roma'lılarm çocukları lar, 1914 ağustosunda tehlikeli bir 
olan garphları Yunan'lılardan arda - silah olmıya başlıyordu. Harbin orta
kalan Bizans'hlarla buluşturdu. Düş- }arına doğru her iki tarafta da en
k~nlük devrini yaşıyan, fakat Euri- düstri bütün kudretile, hava safla
pıde ve Alcibiade'lar ırkının bazı asil rında açılan boşlukları doldurmağa 
hassalarını saklamış olan Bizans'lı- çalışıyor, malzeme günden güne iyi
lar, Türk'lerden yılınca, batı şehirle- leşiyordu. İlk modellere sağlamlık, 
ri ile olan ticari münasebetlerine s~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
y~s~l bir mahiyet vermek istediler. 
Kılıse ayrılığı bile bu yaklaşma arzu
suna engel olamadı. Devlet adamla
rile bilginler ve mütefekkirler de işe 
karıştılar. Bizans imparatorlarının ba
tıya gönderdiği adamlar kur ve kon
f erans1arile her yerde Yunan'lılara 
sempati topluyorlardı. Nihayet, Ple
thon'un arzusile Cosme de Medicis 
bir Eflatun akademisi açıyor. Bir za
man sonra garplılar Yunan'lıları 

~eml~~etlerinde görmeğe gidiyorlar, 
dıllennı öğreniyorlar, eserlerini satın 
alıyorlar. 1stanbul'un düşmesi Yunan
laşma hareketini çabuklaştırıyor. Ba
tı, Fatih'ten kaçan Yunan'lılara kol
larını açıyvr v~ bu kıymetli göçmen
ler~ ~~:şı duyulan sevgi bir an için 
Iatı?lı~~. küsufa uğratıyor. Artık, is
kolastıgın son müritlerile birlikte ya
şıyan ve adeta latinleşmiş olan Aris
tote yerini Eflatun'a bırakmıştır. 

ganisme'i hıristiyanlığa ve Eflatun'u 
tsa'ya bağlıyorlardı. Ayni neticelere 
götüren bu iki ceJ?heli ~ayret. hıris
tiyanhk imanını ıster ıstemez aşın
dırmıştı. Evvelce en tehlikesiz dok
trinlerden kuşkulanan kilüıe şimdi te
mellerini sarsan fikirlere karşı mü
samah~r davranıyordu: Huma -
nisme kı onu da sarmıştı. Yunan 
filozofla ını zevkle okuyan Papalar 
bile eski dinle yeni dini birleştirmek 
hülyasına yabancı değildiler. Hiçbir 
zaman din bu kadar liberal olmamış
tı. Hiçbir zaman insan zekası bütün 
fikirlere bu kadar genişlikle açılma
mış; hiçbir medeniyet ölmüş bir me
deniyete bu kadar yaklaşmamıştı. On 
beşinci asır eski ve yeni dünyaları 
"uzlaştırmak" rüyasile yaıadı. Fakat 
bu rüya e-erçekleşmedi. 

III. 

Rönesans ve reform muvazi değil, 
karşıt iki h a r e k e t sayılmalıdır. 
Erasme ve Melanchthon'da uzlaşma
larına rağmen Rönesans ve reform 
biribirini ezmeğe uğra§ıyordu. Zaten 
Rönesan'sın bedii ve felsefi gayesi, 
Reformun dini, ahlaki ve sosyal ga
yesile nasıl uyuşa bilirdi?. Birinci ha
reket hıristiyanlıkla paganismc'in ya· 
rım kalmış kaynaşmasından doğuyor, 
ve çiseklcrini doğrudan doğruya e
debiyat ve san'atta veriyordu. 1-
kind hareket vicdanların uyanma • 
sından doğuyor ve edebiyatla san'
ate hiçbir önem vermiyordu. 

Reformı hazırlamakta edebiy ... -

B 1 L O 1 R l K L E R O zamanın münevverleri arasında 
-- açılan Eflatun'cular ve Aristote'cu -

İstanbul, 16 A.A. _ T. 1. c. 1. lar kavgası basit bir üstünlük dava· 
İstanbul bölgesi bisiklet heyetin - 8~ s~yıl~~z. Bu kavga Ortazaman 
den: zıhnıy~tı ıle Rönesans zihniyeti ara-

Hadiseler bu büyük riiyanm ger
çekleşmesine engel oldular. 

tın oynadığı rol büyüktür. Zaten 
edebiyat her zaman hadiselerin hem 
makesi hem de kaynağı olmuştur. 

Şüphesiz Rönesans'ın bütün eserlerin
de devrin ahlaki düşkünlüğü göze 
çarpmaz. Mesela Castiglione'nun 
Courtisan'ı çok asil bir ruh taşımak
tadır. Buna mukabil inanılmıyacak 

1935 yılı içinde bisiklet lisansı smdakı mücadelenin en önemli evre
olmıyan idmancıları İstanbul ve do- sidir. Aristote'cular: Bütün muhafa
layısile Türkiye birinciliklerine gi- ~aka~laz:. ilahiyatçılar, ortodokslar ve 
remiyecekleri Bisiklet Federasyo - ıskolastıklerdi. Eflatun'cular: Bütün 
nundan gelen bildirmeden anlaşıl - yenilik istiyenler devrimciler san -

atkarlar ve hum~niste'lerdi. ' mıştır. 

Birinciliklere girecek i dmancıla
rın tez elden İstanbul Bisiklet he
yetine dörder tane fotoğrafla çar -
şamba. perşembe ve cuma günleri 
saat 18 de başvurmaları bildirilir. 

AOaç gövdelerinden 
kanapeler 

Heybeliada rıhtımının betondan 
yapılması yarıya kadar ilerlemiştri. 
Bu ayın sonuna kadar hepsinin bit
mesin.~ ~alışılmaktadır. Rıhtım boyu 
na, buyuk tur yolunda olduğu gibi, 
ağaç gövdeleri üzerine güzel ve sağ 
lam kanaoeler vanılmaktı:ırhıı.. 

Yunan felsefesine ve Eflatun'a dö
nüşün neticesi, ruhları kiliseden 
uzaklaştırmak olmuş ve paganisme 
yavaş yavaş hıristiyanlığın hudutları 

içine girmeğe başlamıstı. Gerçi Efla
tun'cular her şeye r ı[men hıristiyan 
kaldıklarını iddia ediyorlardı; fakat 
eski ve yeni dinleri mukayese eder
lerken (ki bu tehlikeli mukayese 
devrin en hararetli mevzuu idi) pa
ganisme'i tercih ettikleri seziliyordu. 
Zaten bu iki dinden hangisi ter::il;ı 
edilirse edilsin bütün mütefekkirler 
paganisme'le hıristiyanlığın kaynaşa
bileceğine kanidiler. Bir kısmı hıris
tiyanhğı paganisme'den ve lsa'yı Ef
iitun'dan cıkarıvor. bir lasmı d~ oa-

Eğer Papa'lar neo - platonisme dok
trinlerine yalnız: ruban bağlı kalsa
lardı ve eski dünyanın dirilmesini 
hoş görmekle beraber kilisenin evvel
ki sağlam siyasetini gütselerdi belki 
Rönesans'ın felsefi evrimi sarsıntısız 
ve felaketsiz devam edip gidecekti. 
Fakat felsefe sevgisi bazı Paoa'ları 

dini müsamahadan daha öteye, sefa

hete götürmüştü. Kardinal Rodrigue 
~or~ia'nm ~apa seçilmesi ile şiddet
ıı. bı~ re~ksıyon kendini gösterdi. Bu 
hılelı seçım Roma'nın iç yüzünü mey
dana çıkarmış ve kanlı Borgia aile· 
sinin entrikaları, cinayet ve rezalet
leri körleşen şuurları ansızın uyan
dırmıştı. Kilisenin içine bakan sami
mi dindarlar ellerile yüzlerini kapı
yorlardı. Nihayet bir Alman papazı
nın Roma sarayında duyduğu nefret, 
Rönesans'ı durduracak ve istikameti
ni değiştirecek kadar büyük bir h:ı
reketin kaynağı oldu. (Luther ve re
form), 

kadar açık saçık yazılmış eserler sa

yısızdır. Kilisenin yüksek şahsiyet

lerini eğlendirmiş olan Calandra ve 
Mandragore gibi komedilerin cür'et
karlığına daha hiç kimse ulaşama
mıştır. Hıristiyanlığın kurmuş ol
duğu ahlak telakkisine Machiavel, 
Arioste ve Rabelais'nin eserlerinde 
hiç rastgelinmez .Bütün bunlar Lut
her ve Calvin'e ki!:se rezaletleri ka
dar korkunç görünmüştü. 

Rönesans'la Reformun biribirini 
zafa uğratmaları yüzünden on altın
cı asırda büyük dehalar ve eserler 
azalmıştır. Eğer Rönesans ifrata düş
memiş olsaydı belki reform patla
mıyacak ve eski dünya ile yeni dün
yanın kaynaşması insanlığı h~ri~la
de bir medeniyete götürecektı. Eger 
reform da ağırbaşlı bir reaksiyon ol
saydı belki daha verimli olacaktı. 

(Sonu •ar) 

Sabahattin EYIBOGAU 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
DUNYA SiYASASI 

italya -İngiltere Vaziyeti 
11 Popolo d'ltalia'dan: 

İngiliz Hariciye bakanının söyle
vi, İtalyan-Habeş ihtilafı hakkındaki 
konuşmalar üzerinde bir tazyık yap
mak maksadını mı gütnıüştiır? Eger 
öyle ise biz de haber verelim ki, İ
talya hiçbir zamanda ve hiçbir kim
senin tazyikına tahammül edemez. 
Ve diyebiliriz ki İngiliz Hariciye 
bakanının söylevi Habeşistanı daha 

Mussolini 

r~zla entirigan olmağa sevketmiştir. 
bu söylevdeki bazı tenakuslu ve ba
zı yanlış muhakeme tarzları tekzip 
edilmelidir. 

İngiliz Hariciye bakanın "Habeşis· 
tan meselesinin herkesin nefesini 
kesmiş olması'' iddiası vardır. Fakat 
bu yalnız İngiliz Avam Kamarası d· 
zası aıasında vaki olmuştur. Acun 
tabii devrini takip etmekte berde
vamdır. Ve (Şako) ve Mançuko ha
diseleri esnasında oldugu gibi Habe
şistan meselesi }çarşısında da ay111 
seyri takip etmekte devam edecektir. 
İngiltere sadece kendi emperyal a
sıgları için kaygulanıyor. Zaten İn
giliz kamoyunda, bu hususta iki ce
reyan vardır. İngiltere yalnız özse
ver (hodbin) emellerini tahakkuk et
tirmek için Uluslar Sosyetesini tah-
rik etmiştir .'Habeşistan, acun için 
bir hayat ve ölüm meselesi oldugu 
haklCındaki ı68ııt yanlı oıınaına oe-
raber gülünçtürde ve Avrupa mua
hedelerinin Habeş mukadderatı ile 
bağlı olmaları iddiası da boştur. Bu 
taktirde Avrupa muahedelerinin 

Mançuri harbinde ve Şanghay hadi
selerinde niçin hiçbir tehlikeye uğra
madıkları sorulabilir. 

İlk meselesi de mevzuubahs değil
dir. İtalya, bu harbi bir ırk mesele
sinden çıkarmıyacak ve herhangi bir 
ırkın müdafii olmayacaktır. Çünkü 
Italya bütün zıddiyetleri siyahlardan 
değil, tam beyazlardan geldiğini tak
dir ediyor. 

İngiltere, umumi harpten evvel 
geniş müstemlikelere malik olduğu 
gibi umumi harpten son~a .da Fransa 
ile Alman müstemlikelerını ve Asya
daki Türkiye kıt'alarını paylaşdı. 1-
talyaya ise sıcak bölgelerde bir va
ha bir kenardan l.ıaşka birşey veril
memiştir. İngiliz hariciye bakanı bir 
taraftan İtalyanın yayılmaaına sem
pati gösteriyor. Diger taraftan da 
Habeş meselesinde. zıddiyet siyasa
sını takip ediyor. Habeş meselesinin 
totaliter ve radikal bir şekilde halli 
gerektir. Ve bu meselede yalnız İtal
ya hakimdir . 

Müsellah Habeşistan, İtalya için 
büyük bir tehlike teşkil etmektedir. 
Habeş harbiye nazın, Habeşistanda 
yüz binlerce askerin silah altında bu
lunduğunu beyan etmiştir. İtalyanın 
doğru Afrikada bir ordu tutmasına 
imkanı yoktur. Emniyet meselesi 
hayati meseledir. Bu meselenin yal-

nız bir sureti halli vardır 
İtalyanın bu iş hakkında son ve 

kat'i bir hak görüşü vardır ki oda ta
rihe ve insanlık kuruluna dayanır. 

.. - Ulan çıkrn diyorum size .. Yoksa şimdi arkanızdan gelirim. 

No: 109. 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Sadece bu hususta verdiğiniz 

karan deftere kendi elinizle yazma
nızı istiyorum; bu kararınız mucibin
ce üç bin frangı alırım. Zaten bütün 
bu muhasebe fikrini bana M. Abbe 
Pirard öğretti. 

Marquis, kehyası M. Poisson'un 
verdiği hesaplan dinlerken Mar
quis de Moncade'in ( 1) takındığı o 
.sıkkın tavrı takınarak kararını def
tere yazdı. 

Akşamları Julien mavilerini giyip 
ortaya çıkınca iş sözü hiç açılmazdı. 
Marquis'nin iltifatları; hayatını an
lattığımız delikanlının çabucak inci
niveren unurunu o kadar okşuyordu 
ki J ulien, hiç istemediği halde. o na
zik ihtiyara karşı içinde bir bağlılık 
duymağa başladı. Julien, Paris'lile
rin kullandığı anlamla, hislerine ka
pılır bir delikanlı değildi ama büs
bütün hissiz, tabiatın yanılarak ya
rattığı canavar gibi insanlardan da 
değildi; ihtiyar cerrah başının ölü
münden beri kendisine kimsenin bu 

(1) Mnrquis de Moncadc ile M. Pois· 
ıon, d'Allaınval'ın l'Ecole d-.a Bourecoıa 
adlı komediası §'ahıslarındandır. 

STENDHAL 

kadar iyilikle söz söylediğin~ de duy
mamıştı. Hatta marquis, gördüğü 
terbiye icabı, onun unurunu da hiç 
incitmemeğe de dikkat ediyordu; Ju
lien bunu cerrahbaşıdan bile görme
mişti ve şimdi şaşırıyordu. Nihayet 
marquis'nin, birinci rütbe nişanı ile, 
cerrahbaşının legion d'honneur nişa
nım vardır diye koltuk kabarttığı 
kadar da iftihar etmediğini anladı . 
Marquis, yedi göbekten öte eşraftan
dı. 

Bir gün Julien siyah setresi ile, iş 
için marquis'nin yanına girmiş ve 
sözleri ile onu eğlendirmişti; o kadar 
ki M. de La Mole onu iki saat alı
kodu ve iş adamının borsadan getir
diği birkaç banknotu ona vermek is
tedi. 

- Umarım ki, tnonsieur, bir keli
me söylemen;ıe müsaadenizi dilemek
le hütmette kusur etmiş olmam. 
~ Buyurun, dostum. 
- Marquis cenaplarından, bu lu

tuflannı kabul etmeme razı olmala
rını istirham edeceğim. Bu para si
yah setreli adama verilmiyor, mavi 
elbiseli adamın lutfen hoş görülen 
hallerini ise bozabilir. 

Küçük itilaf Tuna Paktı Ve 
Habsburglar Meselesi 

FRANSIZ DEMOKRASiSi 

Bükrcşte pkan Adevrul'den: 
Sinaya'da hükumdar huzurunda 

Yugoslavya naibi saltanatı ile Mös
yö Titulesku aıasmda Habsburgla· 
rın tekrar iktidar mevkine getirilme
si meselesine ait vaziyeti en ufak 
noktasına varıncaya kadar gözden 
g e ç i r m e k için yapılan görüş
melerden evvelce bahsetmiştik, Çe
koslovakya hariciye nazın Mö:s)Ö 
Benes'in resmi gazetesi de ikinci giı· 
nü bu ic: hakkında Romanva ve Yu~ 

Ar§idük Otta 

goslavya ile mütabik olduklarım 
yc:zmışu. Burası t!yi anldşılmalı kt, 
Viyanada Habsbuı gların tekrar it•
tidar mevkiine getirilmelerine mü
taallik her türlü harekatın tashihi 
için bu üç hükumet tarafından ev
velce Lubliyana konferansında :ıh
nan kat'i mukarrerat dairesinde icab 
eden bütün tedabiri derhal alac;ık
dır. Başvekil ve aynı zamanda da 
hariciye nezaretini ühdesinde bulun
duran Stoyadinoviç cumartesi günü 
Belgrat'ta ayan meclisinde bir söy
lev verdi. Habsburglar meselesine 
ait olmak üzere bu üç hükumet ara-
_._ _ .... ,.,., •n'•!lft"' ha-nda ~-

kİ!Upheyi ortadan kaldırmak ve Yl:
goslavyanın noktai nazarını kat'i su
rette izah etmek için Stoyadinoviç 
bu fırsatı kaçırmayarak söylevinde 
şu suretle beyanatta bulundu : 

"Habsburglarm tekrar iktidar mev
kiinc getirilmeleri arsıulusal bir me
seledir. Yugo,;lavya bu iş ile en yük
sek derecede alakadardır. Bu alaka 
dolayısile tekrar iktidar mevkiine ge
tirilmek hususunda y.apılacak bütün 
teşebbüsler kat'i surette husumetka
rane telakki olunacakur. "Aynı ı:a
manda da Yugoslavyanın sadık müt
tefikleri olan Romanya ve Çekoslo
vakya ile bu mesele hakkında mevcut 
noktai nazar birliğini de muhafaza 
edeceğini ilaveten beyan etmiştir. 
Müşarunileyh Yugoslavya efkarı u
mumiyesine karşı da şu suretle hi
tap etmiştir. "Avrupa büyük hüku
metlerinin ekserisi ayni kanaatte ol
duklarından Yugoslavya vaziyetin 
inkişafını sükunetle bekleyebilir.,. 
Bu büyük dostların en başında bulu
nanlar hiç şüphesiz İngiltere ve 
Fransadır. İngiltere Stresa konferan· 
sı mukarrcratı dairesinde Fransa ile 
yaptığı anlaşmada noktai nazarını 
tayin etmiştir. Sir Samuel Hoare'de 
üç hafta evvelisi verdiği diyevde İn
gilterenin noktai nazarında sadık 
kaldığını Avrupa kabinalarına ve ef
karı umumiyesine hatırlatmıştır. Her 

Marquis'yi büyük bir saygı ile se
lamlayıp bakmaksızın çıkıp gitti. 

Julien'in bu sözü marquis'nin pek 
hoşuna gitti. Akşam onu abbc Pi
rard'a anlattı. 

- Azizim abbe, artık size bu işin 
aslını söyliyeceğim. Julien'in kimin 
oğlu olduğunu bilirim, size söyledi
ğimi aramızda bir sır saymanız da 
lazımgelmez, dedi. 

İçinden de: "Bu sabahki hareketi 
asilce bir hareketti; ben de onu asil
ler arasına sokuyoıum,, dedi. 

Bir müddet sonra marquis iyile
şip kalktı; Julien'e: 

- İki ay kadar gidip Londra'yı 
görün, dedi. Gelecek mektupları, 
Üzerlerine işaret edip, elçiliğe gide
cek kağatlar arasında size gönderi
rim. Siz cevaplan yazar, ait olduk
ları mektupların içine koyup yollar
sınız. Hesab ettim, bu yüzden işler 
ancak beş gün gecikecek. 

Julien Calais'ye giden posta ara
basında, bu kadar boş, lüzumsuz iş
ler için.,rola çıkarılmasına durup du
rup şaşıyordu. 

lngiliz toprağına ayak bastığı za
man duyduğu kini, istikraha varan 
nefreti söylemeğe hacet yok. Bona
parte'ı delice sevdiğini anlatmı§tık. 
Onun gözünde her zabit bir ıir Hud
son Lowe, her büyük asilzade Sainte 
Helene'deki alçaklıklara ön ayak ol
muş, bu yüzde on yıl bakanlıkta kal
mak gibi bir mükafata ermiş bir Jord 

Albert Lebrun'un Söylevi 
ne bahasına olursa olsun Avusturya
nın istikHiliyetinin baka ve mu~afa
zasına müteallik Fransanın alakasını 
ve onun noktai nazanm yüz sene 
geriye alabiliriz. 5 Birinci Kanun 
1805 tarihinde Austerlitz'de yapılan 
Uç gün muharebeden sonra dahi Tal
leyrand büyük Napoleon'a şu suretle 
yazmıştı. •• Asaletmeap, Avusturyayı 
bu anda dilerse parçalıyabilir vey4 
yükseltebilir. Bir kerre parçalandık
tan sonra toplu bir Avusturya yarat
mak için dağılan parçaları bir araya 
toplamağa asaletmeab bile mıJktedir 
olamaz. Bu topluluğun mevcudiyeti 
zaruridir. O istikbalde medeni insan
ların saddeti icin mutlaka elzemdir. 
A vustuı:,va barbarlara karşı kafi dere
cede bir bulvar teşkil etmektedir. 
" Fransa bundan yüz sene evvel za
manın en bü;•ük diplomatı tarafından 
konup tatbik edilen arsıulusal kaide
leri şimdi de aynen tatbik etmekten 
büyük bir zevk duyabilir. Avusturya 
hükumeti Habsburglar meselesini 
şimdiki halde bir tarafa bırakmak su
rctile Tuna paktına ait projenin man
tıki bir surette tekrar mevkii müza
kereye konmasına sebep oldu. Reu
ter ajansı tarafından bundan Ü! gün 
evvelisi Romada aktolunan Fransız
İtalyan paktı mukareratından pek 
cüz'i farklı yeni bir projeyi İtalya 
hükumeti tekrar mevkii müzakereye 
vazettiğine dair olan haberi bir telg
rafla bildirmiştir .İngilterenin resmi 
ajansı tarafından verilen bu havadi
sin mevsukiyeti henüz diğer mena
biden de teyit edilmemiş isede bu
nun Tuna paktına ait mevcut müza
keratın devamı olduğu zan ve tahmin 
edilmektedir. İngiltere H~riciye Na
zırının bundan üç hafta evvelisi söy
lediği nutukta doğu hava yardım 
paktinin meydana gelmesine sıkı bir 
surette bağlı olan bu iki anlaşmanın 
sahihleşmesini İngiltere ateşli bir su
rette arzu etmektedir, diyerek hissi
yatını izhar etmişti. Bundan şu anla
şılyor ki İngiltere yeni bir taahhüt 
altna girmıemek şartile dostane na
sihatlerile Roma'dfl yapılan Fransız
İtalyan görüşmeleri esasi dairesinde 
meselenin ha1line mütaallik müzake
rata iştirak edecektir. 

Zf& ·~· • "r qu ~.ıa 
a var~:ıttının müstac:liyetle 
müzakeresi için gayet müsait bulun
maktadır. Fransa, İngiltere, İtalya, 
Küçük İtala! ve Balkan anlatması, 
Sovyet Rusya hatta Lehistan bile 
Tuna Paktının bir an evvel tahakku
ku için lehinde söz söylemişlerdir. 

Şuşnig 

Habsburglar meselesinin vakıtsız o
lara kkalıba alınması alakadarlarca 

Le journal'den: 
Cumurbaşkanı -kim olursa olsun

daima ayni nutku söyler. 
- Fransızlar l Der, vaziyet tehli -

kelidir. Bizi zafiyete sürükliyen an
laşamamazlıklara bir nihayet verme
nin zamanı gelmiştir. Biribirimize 
kin bağlıyacak yerde biribirimizi se
velim. Ve saire vesire. 

M. Albert Lebrun, Mekz'de yine 
ayni edayı takındı: 

- Kardeşçe birleşelim 1 Dedi. U -
lus bayrağının altında toplanalım! 

Evet, fakat şimdilik. kızıl bayrak 
etrafında "korkunç., toplanmalar o
luyor ... 

M. Lebrun devam etti: 
- Uzanan yumruklar kafidir! Fe

na nazarlar. kinli sözler kafidir l 
Evet, fakat. uzanan veya kalkan 

yumrukları her yerde görüyoruz. 
Kem nazarlara gelince. o gittikçe faz 
lalaşıyor. Kinli sözler, 'ıalkı galeyana 
getirenlerin nutuklarında bol bol ak 
sediyor. Daha dün, muallimler sendi
kasının guya ulusal olan kongresin -
de "halkın öğretmeni,, devletin me -
muru olan birisi. müthiş bir heyecan 
arasında, o akşamı ''kızıl bir ibadet,, 
şeklinde tarif etmek cürctinde bulun 
du ve hiç bir ceza görmedi. 

M. Lebrun netice olarak dedi ki: 
Devlet reisi ulusa büyük bir hitap 

DOUıMERGUE 

ta bulunuyor. Bu davetin, aziz yurdu 
muzun en ücra kf, •\erine kadar her 
yerde duyulacağına kanidir. 

Temel yasasının gardiyanı, hakika 

ten buna kani midir? Acaba bütün 
Fransızların, bu asil nutku bu büyük 

hitabı okuduktan sonra birdenbire: 
- Başkanın hakkı vardır. Bundan 

sonraı kardeşçe yaşıyalım ! Diyecekle 
rine ve barışacaklarına inanabilir mi 
yiz? 

Bu imkansızdır. M. Lcbrun belağa 
tinin tesirleri üzerinde bu derece ha
yale kapılamaz. Ve şüphesiz imkan 
olsa şunu itiraf ederdi: 

- Heyhat! Hayır .. "büyük daveti 
min,, ancak, şimdiye kadar zaten ihti 

A vusturyanın istiklali yetin in muha
fazasına ve kudurtucu propagandala
ra nihayet vermek sure!ile Tuna kı
yısına mensup hü~umetlerin sulh ve 
dostluk dairesinde müşterek çalışma· 
larına ve müstacel ve ameli teminat 
verilmek için bu müaehdenin bir an 
evvel tahakkukuna kat'i lüzum oldu
ğuna kanaat getirmişlerdri. 

Bathurs idi. Julien: "Bu memlekette aristokratla-
Londt~'.da kendi kendini beğenme- rın şahsı yok! dedi; Vane'a türlü i.f

nin en yuksek derecesini de görüp tiralar, hakaretler de ediliyor.,, 
öğrendi.Bir takım genç Rus asilzade- Julien, ziyaretine gittiği gün onu 
leri ile ahbab olmuştu; onlar Juliene şen, şatır buldu; aristokratlara karşı 
delillik ediyor: beslediği kin, öfke gönlünde sıkıntı 

- Azizim Sorel, diyorlardı, siz komuyordu. Julien hapisevinden çı
en büyük şereflere ersin diye yaratı!- karken: "Şu İngiltere' de keyifli ~ir 
mış bir adamsınız, soğuk bir tavur tek adam gördüm, o da bu.,, dedı. 
takınıp gözünüz. önünde olana aldırıt Vane ona: "Müstebidlerin en ya· 
etmemek hali, biıjm edinmek için .) rıyan fikf.r, Allah fikridir,, demişti .•• 
kadar çabaladığımız bu hal, sizin ya- Filosofun öbür söylediklerini ey-
radıhşınızda var. nique (lkelbi) olduğu için, anlatmıya-

Tiğin (prince) Korasoff: cağız. 
- Siz zamanınızı anlamışsınız, di- • Fransa'ya dönüşünde M. de La 

yordu: her daim ıizden beklenenin Mole: 
tersini ~ın. İşte, vallahi, çağımızın - Bana İngiltere'den e~lenceli ne 
biricik dını. Deliliğe, yapmacığa kal- fikir getirdiniz bakalım? dıye sordu. 
kışmayın, çünkü o zaman herkes si- Julien'in sustuğunu görünce be
zin delilikler etmenizi, yapmacıklar men değiştirip: 
yapmanızı bekler, kural yerine geti- - Eğlenceli olsun, olmasın, ne fi-
rilmiş olmaz. kir getirdiniz? dedi. 

Bir gün Julien, tiğin Korasoff'la Julien: 
beraber akşam yemeğine davetli ol- - Birincisi, dedi. İngilizlerin en 
duğu duc de Fitz - Folke'un salo- akıllısı bile, günde bir saat olsun de
nunda kendini gösterip ün kazandı. lidir; o memleketin tanrısı olan in
Bir saat beklediler. Julien'in, bekli- tihar şeytanına gelip onu bir yok
yen yirmi kişi arasında yaptıklarını, lar. 
Londra elçiliği sekreterleri hala aQ· "İkincisi, akıl ve deha, İngiltereye 
latıp duruyorlar. O akşamki tavrı, ayak basar basmaz, değerlerinin yüz. 
hareketi doğrusu emsalsizdi. de yirmi beşini kaybediyor. 

Dostu dandy'lerin söylediklerine "Üçüncüsü, dilnyada, İngiltere 
kulak asmayıp ünlü Philippe Vane'ı, göreyleri (manzaraları) kadar güzel, 
Locke'tan beri İngiltere'nin yetiştir- hayran eden, heyecan veren hiç bir 
diği biricik filosofu görmek istedi. r Arkası var] 
Philippe Vane yedi yıldır hapiste idi. N. ATAÇ. 

da etmiş olanlar tarafından duyulad 
ğını biliyorum. Otekiler kulak asil»" 
yacaklardır. .. 

Fakat esasen ben buna karşı ne 6'>1 
tiye bilirim? . 

Benim de Cumurbaşkanı gibi bit 

ALBERT LEBRUN 

tek nutuk mevzuum vardır. Ve bd 
mevzu daima aynidir: 

Bir kısmın zarureti, Fransız - Fraıı 
sız ittifakı, 

Ancak bunlardır ki, bizim kahra .. 
man halkımıza refah, saadet ve bant 
temin eder. 

Görüyorsunuz ya, benim de aklııo 
biraz eriyor. 

M. Lebrun'un ulusal birlif!e vaazct 
mek için hakkı vardır. Nitekim on .. 
dan evvel de M. Doumergue, Mille
rand, Deschanel, Poincare, Fallieret, 
Loubet ve sairenin Fransızlara müte
madiyen: 

- Kavga yetişir! Kin yetişir! Ve 
saire ve saire derneğe ve bunları tek 
rar etmeğe haklan vardı. 

Fakat parti kavgalarını hakiki ulu
sal bir spor yapan, hasedin demokra• 
tik kültürünü her vesile ile kolaylat" 
tıran bir rejim, evet böyle bir rejinı 
nasıl olur da şimdi bir birlik rejimi 
olabilir? 

Ah 1 Cumurbaşkanr için ne güzel 
bir söylev mevzuu 1 Fakat hayır, çün• 
kü devletin bu nazari şefi, ulusal bir 
lik etrafında şiirler söylemek mecbu• 
riyetindedir. Ve zaten bö· ·: bir ~ 
ev htç ama lil~ y u l~'t1remt 

cektir. 

Panama kanahnın 
senelik kirası 

Nevyork Taymis'ten: 
Panamanın Vafİngton elçisi 8. 

Ricardo Alfaro ile Dı§ Bakanı m.,. 
avini B. Summer Welle.s, 1904 tarilı 
li andla§ma yerine geçmek üze,. 
yeni bir andlaıma parafe etmiılr 
dfr. 

Bu andlafmaya göre, Amerilıdı 
Panamada müdahalede bulunmai 
hakkından vaz geçmekte, pan~ 
§ehrinde nizamı sağlamak üzere #1 
dıiı tedbirleri lcaldırmaktadır. 

Amerika, 1933 ve 1934 yılla,.,,.. 
da Panama kanalından i:tifade8i-&J 
ne mukabil 1904 andlapnasınd.
hükümler mucibi, 250,000 altın tlr 
lar ödiyecektir 

yeni andlaımaya yerli mamufll 
la önürdc§mekte olan Amerik,,,. 
malları hakkında ba:sı kayıtlar lı# 
nulmuftur. 

Açıkta bırakılmıı olan mesel• " 
ler diplomcui yolu ile kotanlactılr 
tır. 

16 Aaustos CUMA....,,,,,,,, 

PARALAR 
~ ..... -~-.......... ~ ..... ~ .......... ------Sa tıt ---Sterlin 621,- 625.-

Dolar 123,- ızs.-
20 Fransız franrı 166,- 169.-
Liret 194 198.-
20 Belçika franıı 81,- sz.-
20 Drahmi 23,- 24.-
20 İsviçre fr. 816,- 820.-
Florin so,- sı.-9s.-20 Çek Kron 94,- 23,st 
Avusturya ıilin 22,- 42,-
Mark 40,- z3,SI 
Zloti 22,50 1 
Pcnro 'Z3,- 24.S,-
20 Ley ıs,- 16 

20 Leva 23,- ~::.::: 
20 Dinar 54,- s2.-
Y cn 31,- sı.-
lsveç Kuron 30,- 92s,-
Altm 927 ,- 53,-
M • .:Idiye 52,50 234 -
Banknot 233.- ::.:..;.:,...-

i S Ti K R AZ L~ 
zs,ı• 

Türk Borcu I 26.41 
.. ır z6,8' 
.. ,, ın 9s.::;: 

Errani 94"" 
lstikraıi dahili ,.:..:--

TA H V 1 LA:__-
---------- ro . .t 

Rıhtım Kupon kesik 41!. 
Anadolu I ve II 'k 46 

.. JII Kupon kcsı .k 46, 
Anadolu Mümessil Kupon kcsı 



• '2< 
lio. 42 

Nizamettin NAZiF ..___ 

Esrarengiz Bir Hali Vardı. 
Bir Kuyu Ağzı Gibi Açıktı 

Bu Oda~ın Cidden 
Sedirin Ortası 

.\ı· 
hti 1 E~.re.?1 han pencereyi kapayıp 
tııı/e donunce bu sahneden bir şey 

Yantadı: 
i;' Bu da ne Ne oluyor? Ne var? 
..._aınış Han ile Batın iterek: 

'ey· Durun bakalım. .. - dedi • Döğ .. 
li ın 1 Bırakın şunu ı 

~ll:erkca birer tarafa çekildi. Ha· 

...... ll' >'oru ır casus olmasından korku .. 
Ocı_ ı ... • diye izah etmek jstedi • 
li' kapısını açarken ... 
~1?•~ sözlerini bitfremedi. Bir 
ltıı tı ııitildi. Bunu tüyler ürper • 
ı_ lilcı bir inilti takip etti. Hanlar-
1'.ri.rı atun tedehhüşle gerilediler. İç· 
ltriJ den yalnız biri, yani Kuşoğlan 
dıt• 'lncnıişti ve Kuşoğlan evvela 
~"~rlara ve &onra tavana bakarak 

111:1rdı. 
..... 8 . 

tttQı· unu vuran mutlaka buradan 
'7 ış olacak yayını, 
~uran . ._ 
tay.,, 

tir:~: bir vuran bulmalC lazı.mdr, 
\' ır vurulan vardı. 

~atıUruıan? Fakat... Bu az- evvel 
~~r~ Mamışın tekme tokat döğ
fatç~rı adamdı. Yani hadım teşri .. 

~· ~ 1 Ekrem han "yapmayın r Ne 
llit?0 rsunuz?., diye bağırarak gel
~•nda merhamet istemeğe hazır
~l!ıa herif birdmbire iki elini bo
~ götürmüş ve bir iki kere an
~i:ebcıenebildikten sonra kaskatı 
~1la~~rınişti. Nereden geldiği an
~ --.uran bir ok çenesini sıyıra-
' lırtıağına sa,planmış ve ensesin-
lı~1lcnııştı. 
'.§aşkınlık geçince hepsi birden 

..._ &lana yanaştılar: 
, ~~reden atılmış olabilir bu ok? 

A\.lın vurdu bu herifi? 

1 Peki ama e-österdiğin yerden 
0 k atılabilir? 
ç. -.aziyetin ciddilifine raf

l:iillhekten kendini alamadı: 
~~iç,,.:vı.mı.b' l c ğ" • sıl 
~tebilirim. Yalnız okun geldiği 
,•ınct tavandır, 
, tır Han: 
~> l..c:aba tavanda bir delik mi 

bi , )>e 80runca Hatun: 
) 2annetmem ..•• dedi • 
~!tat Kuşoğlan derhal harekete 
' 1 cısr~: Onun koşarak uzaklaştığı
~ıııc düler. Ali Ekrem han kızkar-
' Yaklaştı: 
~ Biıi.zn arkadaşın hakkı var. Bu 
Sil ~u gırtlağa aaplanabilmesi i
tıtıir ak tavandan atılması lazım 
~1~ bir adam tavana sırtını ya
~ t ! olamıyacağı için bu tavan 
~lıı:~ıp kapanabilecek bir deliğin 
dt; Uğunu kabul etmemiz iuın ,. -~ 

'~ll~ırada gözlerini tavana d;?.'kmi 
'l llnış Han: 
~~ tte 1 - diye bağırdı • İşte. 
tı..~ .~i büyük bir hayreti ta • 
~ltıt 1kı ~arşın genişliğinde bir ka
~'ltı\ lJa~ıya doğru sarktığını ve :e bttlı_!'ten Kuıoğlanın kendile· 
"4\ttı11 • b&ını gördüler, 
~:: ~ . "ıi~ Garip şey r - diye mırıldandı -

it O:y ! Neresi acaba oruı Ki
itil •ı 'Var orada? 
dl:f lan yine gülümsemekten 

~' \' •larnamış tı : 
at biı •ilahi ünlü hatunum... Bunu 
;:ebi~eın. .Yalnız size şunu aöy-
~ 11b kı burada, bir ikinci ölü 

~ bf:la Batır derhal U.t kata çı
ti 11!'tıııı 12lerdivene doğru k01tular. 
~>di ; da yapılışı tıpkı alt kat 
~~ ·b ~lu bulabilmeleri için ltu
Jt ~dt ku U~duğu yerden çıkauı, 
~!itıt diien~ııerini bekliyordu. Ön
t~l e~!U. Hatunun kendilerini 
~l de bi 1t olduğu odanın tam üs-
iıİt lllırı b' odaya girdiler. Yerdeki 

btııta;r u.~u kaldırılmıştı. Genç 
«e'j'" itte 1 gosterdi: 
~it açıi; Bunu &ektiğiniz zaman 
~ e bil Yor. 
~ ttrtda 'cayı .hızla çekti. 
ılııılt bir U.&arıp bir maniveli, bil -
~~ ll~ordu. talıkla yerleştirilmit bu
~ı~lal'ttıda liaı~. odanın döşeme 
llııı fı)or b hır kımıı yukarıya 
~~aldı.zİ u •ırada alt- kat eofası
>, 1 da iki'Ve. cıy~alı tavanının bir 

ıc'-r1tt,01'Q zıncıre asılarak aşağı
t~ "tatlan u. 
tU: tererek ..;erde duran bir yayı 

ıtır Hanın kolunu dürt 
...... 01t ....._ bu 
....._ l>eki anunla atılmıştır. 

~llla~Ollu brna atan ne olmuıtur? 
,~dııaı. en de düşündüm ama ... 
......... 
~ bi -'taba bu 

Q r delile odanın tavanında da 
~•tır li \'ar? 
~11 d'~vap ve~edi Gözle • 

O§e111eJerınde geıdir.t-

Nogay at111arının yüzbeyi Ali Ekrem Hanrn hiddetinden bir mana 
~ıkaramıyorciu. Toy toy söylendi: "- Konakta kimse yoktu ..• Kimse 

;yoktu!,. 

yordu. Nihayet, örtüsil biraz kay -
mış bir sedire doğru seğirtti ve o 
anda avazı çıktığı kadar haykırdı: 

- Hatuuun 1 Hatuuun 1 Dikkat 
ediniz! 
Kuıoğlan telAşla yanına koıtu ı 
- Ne var? 
- Bak! 
Delikanlu 
- Vay canına·! 
• diye homurdandr • 
Bu odanın cidden esrarengiz bir 

hali vardı. Sedirin ortası bir kuyu 
ağzı gibi açıktı ve bir kenarından 
aarkan kalınca bir urganın bir ucu 
•taiıda bir odanın halısı U.erinde 

bir yılan e-il-1 çöreklenmiı bulunu
yordu. 

Hemen bu ipe sarılarak aıağıya 
sıyrıldı. Bir saniye &onra Batırla 
Mamıt ta onu taklit etmit bulunu
yorlardı. 

Batır Han sersem ve tetkın t 
- Yanılmamışım .. Yanılmamışım. 

- diye söylendi - Buruı Hatunun o-
dası. 

Ve kapıya doğru koştu. 
- Hayret! - diye haykırdı • ka

pı arkasından kapalı. Ne demek bu! 
Biz bu kapıcjan çıkmamıı mıydık 
sofaya? 

f Arkasr varl 

italyanlaf iyasal üf uz istiyor 
[Baş tarafı 1 incide] 

zat) otan İtalyan ve İngiliz tezleri
ni telif etmek hususundaki na::ik 
rolünil önemle kaydetmektedirler. 

Le journ:ıl d:yor ki: 
"Laval - Aloisi kor.· .şmasının so

nunda, bu iki hükumet adamının 
gösterdiği düşünc:H tavır, çok müş
kül bir konferans karşısında kalın
dığı hakkındaki tahminleri yalanla
mıyordu. Görülecek iş, gerçekten 
karqık ve uzun incelemelere muh -
taçtır. Bundan ötürü, genel toplan
tılardan ziyade özel konuşmalar yıap 
mak gerekecektir.,. 

Le Matin, şunları yazıyor:. . 
''Şimdiki durumdan alınan ıntıba, 

İtalyanların azami dileklerde bu • 
lundukları ve Habeşistanın verec~
ği imtiyazların, imparatorun son dı
yevinde işaret ettiğinden daha ge
niş olacağı merkeundedir. Maama
fih, yakınlaıtırılmaları gereken İn
giliz ve İtalyan görüşleri arasında 
derin bir aykırılık vardır . ., 

İtalyanın durumu hakkında bu 
gazete şunları yazıyor: 

''Evvelden kararlaşmış belli bir 
durumdan vazgeçerek daha yumu
şak davranılmaaı umutları kuvvetli
dir.,, 
Nikbinliğini muhafaza eden Echo 

de Parıia diyor ki~ 
''İtalya, istediğini bilmekte, fakat 

bu amaca varmak için kullanılacak 
araçlara aldırmamaktadır. İngiltere 
.ise, ne istemediğini biliyor, fakat 
konferanstaki aonsuz pazarlıkların 
en nihayet ilgili tarafları yekdiğe -
rindcn uzaklaştıracağı ilk konuşma
lardan anlatılmaktadır.,. 

Somahlarla Habeşler 
arasmdaki dostluk 

Londra, 16 A.A. - Daily Teleg
rafın özel aytarı Percival Philips, 
gazoetesine yazdığı bir mektupta di
yor ki : 

''Somalilerin Habetl\lere kartı 
besledikleri büyük sempati, Cibuti· 
deki Fransız makamlarını İtalyan • 
Habeş harbi başladığı takdirde dü
zeni korumak için ciddi ve özel ted
birler almağa sevketmektedir.,. 

Aytar, pazar günü Cibutıiye bir 
kruvazör ile 10 uçağın gelmesi bek
lendiğini ilave etmektedir. 

Limana ve sahile hakim olan He
ron ada11ndaki bataryalara altı pue
luk 4 top konulacağı gibi, çöl tara
fında ıehrin arkasında bulunan gar
nizondaki yerli kuvvetler de bin 
Senegalli ilivesile takviye edilecek
tir. 

Fransızlar, limandan geçen bütün 
yabancıları sıkı bir gözet (nezaret) 
altında bulundurmaktadırlar. 

Bir gemi aldılar 
A.matcıdam,, 16 A,A. - ltal)'a hii-

kQmeti, Gelnia adında 13.868 tonluk 
Felemenk gemisini satın almıştır. 
Bu gemi, asker naklinde ve seyyar 
haatane olarak kullamlacaktır. 

Cihan harbine dolJru 
Londan • Ontar.io, 16 A.A. - L)... 

berallerin lideri eski başbakan 
Mackenzie Kinıg, siyasal bir toplan
tıda bir eöylev vererek Habeşistan 
buhranının bir cihan harbinin to -
humlarını taşımakta olduğunu bil
dinniş ve demiştir ki: 

İngiliz imparatorluğunun muhte .. 
lif kı.sunlarında Habeşlerin merusup 
oldukları ırktan milyonlarca insan 
vardır. Şayet diğer bir memleket 
siyah imparatorun memleketini iş • 
gal edecek olursa bu hal İngiliz im
paratorluğu içnn va1ılm aonuçlar do-
ğurabilir. , 

Habetlatanda savat hazırhG• 
~arrar (Habeşistanda), 16 A.A.

Adısabaıbadan Harrar ve Diredava.
ya bir gezi yapan Röyter özel ayta
rı hararetli aüel hazırlıklara şahit 
olmuttur. Harrar yöresinde 25 ten 
fazla muntazam ve gayri muntazam 
askerden mürekkep bir garnizon 
mc~uttur. Harrar Jijiga ve Gerlo
gobı araeı?a yerleştirilen asker sa
yısı 100 hın tahmin olunmaktadır. 
Jijiga, İtalyanın Somali cephesin • 
den gelecek taarruzuna ka?Jı en ö
nemli Habet müdafaa noktalarından 
biri olarak telakki edilmektedir. 
Burada önemli miktarda harıP gere
çi (malze~esi) toplanmıştır. 

Bır milyon kiti 
Roma, 16 A.A. - İtalyada timdi 

bir milyon kişinin silah altında bu
lunduğ•· resmen bildirilmektedir. 

işsiz Habetlller 
Adiaababa, 16 A.A. - Hükiilnet 

merkezinin şarbaylığı şehirde bulu
nan bütün iŞ&iz Habeşlerin ıarbay
hğa beyanname vennelerine karar 
vermiştir. Bu ~ibiler bir tefin emri 
altında verilecek ve ücret alaıcak • 
lar~ır. lmpara!o~, yabancı gazeteci
lerı kabul etmıştır. 
Habeşlstana bitaraf bir 

heyet gönderilmeli 
Cenevre, 16 A.A. - Barı§ dostla· 

rının arsıulusal konaeyi ulualar ao~ 
yetesi genel sekreterliğine gönder
diği bir muhtarada, Afrika zenci 
devletleri aruında istiklalini mu
hafaza etmiş son memleket olan Ha
beşistanın ortadan kaldırılmasının 
tcairler üzerine konseyin dikkat na
zarını ~kmektedir. 

Muhtarada, Habeşistana bitaraf 
bir komisyon gönderilerek durumu 
tetkik ve smırlar anlaşmazlığı bak
landa 4 eylillden ewel bir rapoı ha
mlanmMı iıtcıımcktcdir. 
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(TAN) iN OYKUSU 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Dilalem Çengizi 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Fransızca ders, 18,50 Dans mu· 

sikisi (Plak), 19,30 Bethofen, Sunat, Vi
yolonsel ve piyano (Plak). 20,- Spor 
konu1JDaları. Sait Çelebi, 20.30 Bayan 
Bedriye Tüzün, Türkçe sözle eserler, 
Radyo caz ve tango orkestralarile, 21,35 
Son haberler borsalar, 21,45 Bayan Ba
bikyan (Şan). 22,10 Hafif musiki (Plak) • 

Budapeşte 
20.05: Simi Kurina Çingene müzik or

kestrası. 21: Piyes. 22.50: Duyumlar. 
23.10 : Çingene müziği. 23.30: Reportaj. 
24.30: Çinıene miıziği • 

BU kreş 
13: Duyumlar. 13.05: Radyo orkestrası. 

13.45: Duyumlar. 13.55: Konserin süre
ği. 14.15: Duyumlar. 14.40: Konserin sü
reği. 18: Süel miızik. 19: Duyumlar. 
19.15: Siıel müzik:. 19.15: Süel konaerın 
süreği. 20: Braaov'daki kara kiliseden 
orı konseri. 21: Sözler. 21.15: Radyo ca
zı. 22.30 Duyum, 22.50: Konser (röle). 

Prag 
20.30: Hafif müzik 21.15: Karışık ya

yım. "22. Duyumlar. 22.15: Kuartet müzi
ği. 22.50: Dans pla!:ları. 23.15: Spor. 
23.30: Plik. 23.45: Hafif müzik. 

Varşova, 
19.45: Plik. 20.05: Sözler. 20.30: Leh 

prluları. 20.50: Sözler. 21: Duyumlar. 
21.10: Küçük radyo orkestrası. 21.45: Du
yumlar. 21.55: Konferans, 22: Dışardaki 
yurddaılara yayım. 22.30: Fantazi miı -
zilı:. 23: Spor. 23.10: Sen yayım. 23.30: 
Hafif müzik pllkları. 

Moskova 
18.30: Verdi'nin "Othello" operası. 

(plak). 22: Almanca yayım. 23.05: Fran
ıızca yayım. 24.05: lsveççe yayım. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıcce nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Yemiıte Bensason - Fenerde Hüsa

mettin - Ankara cadd. Eşref - Bayazrt
da Cemil - Küçiıkpazarda Y orıi - Ye
nikapıda Sarım - Karagıimrükte Fuad 
- Kadıköyde Büyük - Y cldeiirmeninde 
Üc;ler - Şehzadebaşında Asaf - Samat· 
yada Rıdvan - Bakırköyde Hilal - Be
ıiktaşta Nail - Şehremininde Narım -
Hasköyde Yeni Türkiye - Kasımpapda 
Yeni Turan - Büyükadada Şinasi Rıza 
- Heybelide Yusuf - Galatada Kapôçi 
- Bostancıda İtimad - Tcpebatmda 
Kinyoli - Taksimde Tarlabatı - Şjılide 
Narcilec:İ7Ul - Eyüpte Hikmet euane
leri. 

• 
Ll M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Güzel Bandırma İzmite 
17.- Mersin Ayvalıia 
19.- Bartın Bartma 
20.- Bandırma Karabigaya 
21.- Saadet Bandırmaya. 

Buıün titr.anımıza ıelecek vapurlar : 
Saat 

6.-

- Eski bir masala 
ve radyoya dair -

Altın perçemli §ehzade kuyunun ba
şında üç defa bağırır: 

- Dilalem Çengizi gel çık 1 •• Dila
lem Çengizi gel çık! .. Dilalem .... 

Ve kuyunun suları derinden deri· 
ne kaynamağa başlar. Özlü bir içki 
gibi köpürür. Köpüren sular arasın· 
da nihayet bir saattir can kulağile 
dinledigimiz masalın kahramanı gö -
rünür. Bu ne ayın on dördü kadar 
güzel bir peri kızı, ne de sırım gibi 
bir delikanlı, ne de kurnaz bir keloğ
landır. Bu sır dolu masal kuyusundan 
çıka çıka nihayet yemyeşil bir yap
rak çıkar! Bu güneş yüzü görmiyen 
kuyudan çıkan yaprak korkunç bir 
surette yeşildir. Bu yosun kokan 
yaprağı almağa gelen öteki şehzade
ler ve açıkgöz keloğlanlar kuyunun 
bulunduğu avluya gelince korkmuş
lar ve korkunca hepsi taş kesilmişler
dir. Hiçbir masalda korkunun bu ka
dar el ile tutulacak bir hale geldiği
ni, taş kesildiğini duymadım. Hiçbir 
masalda "esrar" ın bu kadar yeşil bir 
yaprak halinde korkunç bir balık gi
bi çırpındığını görmedim. 

• Korku nedir bilmiyen altın per • 
çemli d~l~kanlı "'Dilalem Çengizini,'' 
aldığı gıbı atına atlar. Fakat yeıil 
yaprak kuyudan çılmuf, sihir bozul
muftur. Kuyunun etrafında korku • 
dan atlarına varana kadar tat kesi
len öteki §Chzadeler yavaş yavaı kı· 
mıldamağa başlarlar. Ve bir parça 
sonra da hep"i birden altın pw iem\i 
delikanlının peşine düşerler. Korku 
nedir bilmiyen delikanlıyı yakalama· 
larına imkan yoktur. O kendilinden 
yeşil yaprağı almağa gelenlerin yak
lattığını görünce sihirli tarağı atar, 
arkasında Almanlann en modern tel 
örgülerine taş çıkartacak demir ağaç
lı bir orman türer. Onu takip eden
lerin çoğu bu ormanda kırılır. Arda
kalanlar da sihirli şişenin kmlmasile 
yayılan koca bir denizde boğulurlar. 
Onlar boğula dursunlar bizim Dila • 

Yazan: Bedri RAHMi 

lem Çengizi'ne gelelim. 

• Dilalem Çengizi birkaç haft;ıır1;_..,he· 
ri altın perçemli delikanlının kızkar· 
deşi tarafından dörtgözle bc"denmek
ted'r. Bu iki kardeş ıssız bir dağ •n
şında uslu uslu yaşarlar'<en bir gün 
bir cadı kansı genç k·za musallat ,ı. 
muş ve ona bu ıssız dağ başında, kar
deti ava gittiği zaman , _:nu~· •:tan 
iç sıkıntısından bunalması lazımgeı -
diğini anlatmıştır. Ve bir gün ona: 

- Bugün kardeşin ;ıvdan geldı ..,i 
zaman ona artık fena halde canının 
sıkıldığını anlat ve ondan illa "Dila· 
lem Çengizi" ni iste. 

- Dilalem Çengizi de ne oluyor?. 
_ O yeşil bir yapraktır. 'V_c ne 

istersen o olur. İstersen uçan hır at, 
istersen. dünyanın en güz•l bir deli
kanlısı olur. Yemek .asasının ıistiı· 
ne koy sana bir bir çeşit yemek ve 
meyva çıkarır. Dolaba koy, .~olaptan 
sana çok güzel prkılar ~oyleme~e 
başlar. Sözün kısası kardeşın ~va gıt
tiği zaman can sıkıntısı nedır duy· 
mazsın. 

• Belki o zamana kadar işittigim ma· 
sallarda ufaktefek ev eşyasının, at ve
ya insan haline geldiğini duymuştaın. 
Fakat Dilalem Çengizi'nin dolaba 
konduğu zaman son model bir radyo 
gibi dünyanın öbür ucundan ses g~ 
tirmeaine bili da hayr~t ediyor..ım. 
Radyoyu icat eden adamın çocuklu· 
ğunda Dilalem Çengizi diye bir rı a
sal dinlememiş olmasını aklım almı· 
yor. Bugün mantığın iflas ettigi ve 
ınuhayyiknin kili.ıukı i, ;ıüp\ırge1cıl 
birer tayyare hızile uçurdugu masal· 
tarda çok büyük değişiklikler yapmak 
tazım diye diltünüyorum. Masalların 
en göz b Ü y Ü k 1 e y i c i h a • 
d i • e 1 e r i b u g ü n ü n ço
cuklannı ürpertmiyor. Onlar kilim
lerin, süpürgelerin değil, koskoca ev· 
terin havalandıklarını görüyorlar. On· 
lann hayretten donaka1maları için 
"Dilalem Ç ngizi" nin radyoyu j?ol· 
gede bırakacak mucizeler yaratması 
lazım. 

3.30 
8.30 

16.-
16.15 
17.-

Bandrnna Karabiıadan 
Gülnihal Bandırmadan 
Antalya Bartmdan 
Vatan Karadenizden 
Ayten lzmittcn 

Tecim Odasında Toplanıldı 
Tayyar Mudanyadan. [Baş tarafı 1 incide] • SiNEMALAR 

TiYATROLAR 

• Şehir Opereti: Tepebaıı bahçesinde 
perıembe, cuma, cumartesi, pazar gün
leri saat 21 de "Deli Dolu" operet 3 
perde, yazan Ekrem Reşit, besteliyen 
Cemal Ratit. İstanbul ciheti, Bebek ve 
Siıli tramvayları temin edilmiştir. 
1 7 aiustos cumartesi Deli Dolunun 
ıoo üncü defaıı sürprizleri. 

• Siimer : lıkbahar Sark11ı - Alaym 
Kızı. 

• Melek : Aıılc Rahibe - Aık kelepçesi. 
• Yıldı• : Kraliçe Kristin. 
• Alkaaar ı Makinalı adam. 
• Sılı: ı Adalar çiçeii - Deniz ejderL 
• Oıkilclar Hile: Şahane Val1, 

• DAVETLER 

331 LİLERlN YOKLAMASI 
Bakırkoy Askerlik ıubeıinden : 

1 - 331 dofumlu ve bunlarla muame
leye tlbi efradm ıon yoklamalsrma 3 Ey. 
lül 935 ıiınlemecinde başlanarak 3 Birinci 
teşrin 935 ıünlemecinde nihayet verilecek
tir. 

2 - Yoklamanm yapdacaiı ıünler ap
iıda çıkardmqtır. Alüadarm muayyen 
tünlerde ıube binaamda toplanacak olan 
asker alma meclisine müracaat etmeleri. 

Yoklamanm yapdacaiı ıdnler : 
3 Eylül 935 Salı ıünil 
S " Pertembe " 
9 ,, ,, Pazartesi ,. 

11 ,, ,. Çarıamba ,, 
13 ,, " Cuma ., 
17 ,, ,, Salı ,, 
19 ,, ,, Perıcmbe ., 
23 ., ., Pazartesi ,, 
25 ., " Çarpmba ,, 
27 .. .. Cama ,, 

1 Teırin 935 Salı ,, 
3 ,. ,. Pazartesi ,. 

• 
Milli Türk Talebe Birliii ıenel ıekre

terlifinden : 
Çanakkale savatmm 20 inci dönüm yı

lmı kutlulamak ve Yüce ıehitlere saygı
larunızı ıunmak için buıün nat 17 de 
Gelibolu vapuru ile Sirkeci rıhtımından 
hareket edeceiiz. 

A.ıq ıczisine ıelccck arkadatlarm en 
son saat 13,5 - 14,5 arasmda Birlık mer
kezinde kayıtlanmaları lazımdır. 

çin ayrı makineler işleterek mes;ıi 
saatini uzatmış ve muamele vergi -· 
sini ödememek imkanını bulmuştur. 
Mensucat fabrikaları birincilere, 
bisküvi ve konserve fabrikaları da 
ikincilere tipik birer örnek sanıl -
maktadır. 

MUkerror muamele vergisi 
Şikayeti doğuran mühim noktalar 

dan biri de muamele vergidnin mü
kerer verilmesi meeelesidir. O ka -
dar ki bu vergi eski istihlak vergi
sine yüz tutmuştur. Mc.eli, ecnebi 
maddei iptidaiye ile işliyen bir fab
rika, iptidai maddenin muamele ver 
giaini her ithal qyası gibi memleke
te ithal ederken ödemektedir. 

Halbuki bu iptidai madde mamul 
hale gelince; meseli boyanıp ta bo
ya fabrikasından çıkarken ikinci 
defa vergiye tabidir. 
Eğer tamamen imal edilirse, o 

takdirde üçüncü defa vergisini ver
mek vaziyeti vardır. Tecimenler, 
vekiletçe her sene neşredilen ten -
zilit listelerinin mükerrer ödeme 
mahzurlarını tamamen bertaraf et -
mediğini anlatn:.rşlar ve bu vaziye
tin düzeltilmesini istemişlerdir. 

Muamele zergislnin tahak-
kukundaki noktai nazarlar 

Tecimenler, bunlardan başka for
maliteleri ve vergilerin hesaplan -
maaı şeklini bütün bir dert olarak 
anlatmışlardır. 

Bugün ortada iki noktai nazar var 
dır: 

Maliyenin ve sanayicilerin noktai 
nazarları. 

Sanayiciler, şimdiye kadar sattık· 
lan malın yüzde 10 u nispetinde 
muamele vergisi veriyorlardı. Satıt 
kıymeti 100 kuruş olan malm mu
amele vergisi 10 kurı'." olarak he
saplanıyordu. Fakat maliye şubele
rinfo iddiası bu verıdnin ek8ik ve-

h günleri Teman kolumuzda MU1ahip e Zade Celil Türk kostümleri hakkmda açJk 
ISTANBUL HALKEVİNDEN ~ tatbiki .konutmalar yapacaktır. late-

1 I · ::nler o ıünlerde 1aat 17130 da Alayköa-
24 AtutostaA itibarcıı QUDUtNi ve 11- kiiDc sclcbilirlcr. • 

rildiği teklinde olduğu için bir trn• 
laşa.mamazlık meydana gelmiştir. 
Maliyeciler, müşteriden bu mal için 
110 kuru§ alındığına göre verginin 
de 11 kurut olması lazımgeldiği ka· 
naatindedirlcr. Hatta bir başka nok
tai nazara göre, diğer bütün vergile· 
rin de ilavesi ve muamele vergisi • 
ndn bu yekurı üzerinden hesaplan • 
ması lazım gelmektedıir. Tecimen • 
ler, vergi nispetini yüzde 17 ye kadar 
çıkaran bu tektin doğru olmıyaca• 
ğıru anlatmıflardır. 

Kontrol meselesi 
F r a n s ı z maliye uzmanı, teci

menlerin bütün isteklerini ilgi ile 
dinlemit ve icap eden notları almış
tır. Görüşmeler arasında başkasının 
malını it~yen fabrikaların vaziyeti 
de gözden geçirilmiştir. 

Bugün, batkasından aldığı iptidai 
maddeleri işliyen fabrikalar, mua
mele vergisini, imal ettikleri malın 
fabrika kapısından çıkarken iktisap 
ettikleri kıymet üzerinden vermeğe 
mecbur tutulmuşlardır. 

Kanundan ziyade tatbikat yanht
hğından doğan bu mesele, o mües
seseyi zarara uğratmaktadır. 

Tecimenler, bu arada kontrolün 
ağırlığından da şikiyct etmisler, 
kontrol memurlarınm birçok defa 
sabahtan akşama kadar fabrikada 
kaldıklarını, birçok işlerin sırrını 
öğrendiklerini öne sürmüşlerdir. 
Buna ka11ı en kestirme çare olarak, 
iptidai maddelerin . yalnız gümrük 
kapısında vergiye tabi tutulması ve 
muamele vergisi nispetinin arttırıl· 
maeı şekli bulunmuştur. 

Fakat, uzman Picharles buna iti
ru etmiş ve birçok iptidai madde· 
lerin küçük et ve ev sanayiine git
tiğini, bu takdirde bunların da ezi
leceğini söylemiştir. Duyduğumuza 
göre, bu işe bir başka çare arana • 
caktır. 
Fransız malive uzmanları, ,ehri

mizde daha birkaç gün meş!JUI ola
caklar, salıya İzmire gideceklerdir. 
Dünkü toplantı görüşillen metcleler 
i1 erinde ctrlıfh etütler yapılacak· 
tır. 
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En tehlikeli 
noktada en 

emin nöbetçi 

Ağız ve dişlerinizi 

RADY~LiN 
ile temizlerseniz vücu
dünüzü birçok hasta
lıklara karşı korumuş 

olursunuzf 
Ağız mikroplara kartı daima açık 
olan bir kapıdır. En büyük has
talık mikropları bu kapıdan girer, 
ağzın içinde yerleşir ve çoğalarak 
vücude yayılırlar. Çüriik, bakım-
eı.1o \llr '•'- .a;.r- n.,~ .. .a.. --~ı,.. ..... 
iare!\ mikrop barınabileceJioe gö
r e tehlikenin büyüklüğü kolaylık• 

la anlaşılab ılir. Bu açık kapıya 

RADY~LiN 
gibi mikrop öldürücü haHaat yilz 
de 100 olan bir nöbetçi dikmeliainiz .. 
HASAN 1 
Acı bademyağı 

1 ve vağsız kar 
kremleri 

~illeri kat'iyyen , 
izale eder 

Dünyada mevcud 
kremlerin en nefisle
ri, en sıhhileridir. Na
zik cildli kadınların 

hayat arkadaşıdır. ih
tiyarları gençleştirir 
ve gençleri güzelleş-
tirir. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan 
Acı bademyağı ve 
yağsız kar kremleri 
unutmayınız. Kutusu 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapış-

, tırılan ve halkı alda-
tan kremlere vesair 
ıtrıyata aldanmayınız 
HASAN Markasına 
dikkat ediniz. 

Hasan deposu: 

\1 Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 
Muvakkat teminat Tahmini fiatr Kilosu Nevi 
Mikdarı lira lira 

825 11,000 200,000 Arpa 
Pendik Bakteriyolojihanei baytarisi hayvanatının 

senelik ihtiyacı olan 200,000 kilo Arpa 3 Eylül 935 
Salı günü saat 15 de Fındıklıda Güzel San'atlar Akade
r. isinde Yüksek.Mektebler :r.{[uhasebecilieinde mütes~ 
kil Muoayaat komisyonunda kapalı zarf usulile ihalesi 
yapdacakdır. Şartnamesini .görmek isteyenler her gün 
F'ındıklıda Yüksek Mektebler muhasebeciliğine ve 
münakasaya girmek isteyenler yukarda gösterilen 
3 Eylül 935 salı günü saat 14,30 a kadar mezkur mu
hasebecilik veznesine teminatlarını yatıracaklardır. 
Kendi nam ve hesabına eksiltmeye girecekler 193 5 
yılı Ticaret Odası vesikası ve Şirketler namına eksiltme
ye girecekler idare merkezlerinin bulunduğu yer mah
kemesinden veya kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından 
veya sair resmi bir makamdan şirketin sicille kayıtlı ve 
halen faaliyette olduğuna dair bir vesika ile şirketin 
v e k i 1 i o 1 d u ğ u n u gösterir sirkülerini veya 
noterlikden musaddak vekaletnamelerile birlikde zarfın 
saat 15 de Komisyona vermeleri. ( 4836) 

lstanbul Kültür Direk
törlüğünden: 

LiSE VE ORTA MEKTEBLERiN BiTiRME 
VE ENGEL iMTiHANLARI 2 EYLÜLDE, OL
GU~~UK VE MEZUNiYET iMTiHANLARI, 11 
EYLULDE başlıyacaktır. ilgililer imtihan günle
rini anlamak üzere mekteblerine müracaat 
edeceklerdir. (4809) 

İstanbul dördüncü icra memurlu· 
ğundan : 

Yeminli ehli vukuf tarafından ta· 
mamına elli bin lira kıymet kesilen 
Bcşiktaşda Meşrutiyet mahallesinde 
eski Cabi yeni Büyükdere caddesin
de eski 34 yeni 198 No. lu içinde 
Terkos, hava gazı, elektrik tesisatile 
metruk bir kaloriferi bulunan Raif 
Paşa apartımanının yarım, hissesi 
dairemizce satılığa çıkarılmış olub 
ıartnamesi 10-9-935 günlemecinden 
itibaren divanhaneye asılarak 
23-9-935 günlemecine rasthyan pa
zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde satılacaktır. Artırmaya 

girebilmek için yüzde 7 ,50 teminat 
akçesi alınır. Birikmiş vergi ve bele
diye resimleri ve vakıf idaresi müş

teriye aittir. Artırma gayri menkule 
kesilen kıymetin hisseye isabet eden 
mikdanru yüzde 7 5 ini bulmak şart 
olub aksi halde en son artıranın 
taahhüdü yerinde kalmak üzre artır· 
ma 15 gün daha uzatılarak 8·10-935 
günlemecine rastlıyan salı günü aynı 
saatte ve aynı yerde yapılacak ve bu 
defa da yüzde 7 5 ini bulmazsa 2280 

Beyoğlu dördüncü hukuk . mahke· 
mt"Sinden : 
Beyoğlunda Kumbaracı Kapukulu 

sokak 24 sayılı apartmanın 3 sayılı 
dairesinde mukım Moiz Hurman a
kıl hastalığından dolayi hacr edilerek 
aynı yerde oturan karısı Devora 
Hurmanın vasi tayin edildiği ilan o
lunur. (13 783) 

No. lu kanun ahkamına tevfikan sa
tış geri bırakılacaktır. 2004 No. lu 
İcra ve iflas kanununun 126 ncı 
maddesi mucibince ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alakadarların ve irti· 
fak sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddealarmı müsbir 
evraklarile birlikde ve yirmi gün i
çinde dairemize bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi halde hakları tapu sicille· 
rlle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlarl daha 
geniş bilgi almak isteyenlerin 33/ •\26 
No. lu dosyasile dairemize müracaat· 
lan ilan olunur. (13784) 

Lira 
Ekmeklik Un 150000 Malkara 12 40 1395 19-8-935 pa-

zartesi 16 
Sığır eti 80000 • • 19 24 1155 19·8·935 pa· 

zartesi 17 
Sade Yağı 21000 Tekirdağ 76 00 1197 20·8-935 Sa· 

1ı 16 da 
Sade Yağı 12000 Malkara 77 i>O 693 20·8·935 Sa-

~ 17 de 
5864 

'r 

' ı;c * ı;: 
Askeri Lise ve Orta O

kullara Öğretmen aranı
yor. 

1 - İstanbul ve Bursa
daki Liselerle Kırıkkale As
keri San'atlar Lisesine ve 
orta okulasına ve Erzincan, 
Konya Askeri orta okulla
rına her ders için öğretmen 
alınacak dır. 

2 - Öğretmenlerin ka
nuni şart vasıfları taşıma· 
ları gerekdir. 

ler. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü madde
lerine göre istenilen vesaik
le 4159 lira 12 kuruş mu
vakkat teminatın ve bank' 
mektubunun ihaleden bir 
saat evvel Tümen Muhase
besine tevdi ile Komisyon
da hazır bulunmaları. 
(99) (4275) 5819 

* *. 
Kırklarelinde 900 ton 

Un kapalı zarfla ihalesi 1 9 
Ağustos 9 3 5 pazartesi günü 

1 

rilen fiat Komutanlıkça pa~ 
hah görüldüğünden 12 
ton kok kömürünün eksilt· 
mesi 2 3 Ağustos 9 3 5 cuıtııl 
günü saat 15,30 a bırakıl· 
mışdır. İlk inanç parası 254 

liradır. Muhammen fiat! 
eskisi gibidir. Şartnamesifl1 

istekliler her gün Çorludıl 
Komisyonda okuyabilirler· 
Eksiltmeye gireceklerin bel· 
li günde Çorluda Satınal· 
ma Komisyonuna 2'elmele• 

3 - Bu gibilerden istek
li olanların dilek kağıtları; 
nı Ankara' da Ask~ri Lise
ler Müfettişliğine gönder
meleri. 

yapılacakdır. Eksiltmeye rı. 

4 - Dilek kağıtlarına i
liştirilecek kağıtlar şunlar

dır. 
A - Fotoğraflı ve tas

dikli fiş 
B - Çıkdığı yüksek o

kulanın şahadetnamesi ve
ya tasdikli sureti 

C - Üniversitede imti-
han v rek: ehliycfruırne al~ 
mı ise bunun tasdikli su-
reti. Bunlardan tetkik e
dildikten sonra uygun gö
rülenlerden ayrıca hüsnü
hal ilmühaberi, sıhhat ra
poru ve teahhüt senedi is
tenecekdir. 

5 - Ücretler şöyledir : 
İstanbul'daki Askeri Li

seler için Riyaziye ve Fizik 
derslerinin aylık ücreti 108 
liraya, diğer dersler ücreti 
98 liraya kadardır. Bursa 
Lisesi için Riyaziye Fizik 
ve Kimya derslerinin aylık 
ücreti 126 liraya diğer ders
lerin ücreti 108 liraya ka
dardır. 

Kırıkkale San'at Lisesi 
için Riyaziye ve Fizik 165 
liraya kadardır. Diğer ders
lerin aylık ücreti 126 lira
ya kadardır. Konya orta o
ku lası için bütün derslerin 
ücreti 108 liraya kadardır. 
Erzincan orta okulası bü
tün dersler 12 6 liraya ka
dardır. 

6 - Maarif okulalarında 
dersi olan öğretmenlere 
ders başına ücret verilir. 

7 - İsteklilerin 1 Eylül 
935 tarihine kadar müra
caatları. ( 155) ( 4727) 

6094 

* * * 
Bayramıç Garnizonu 

Kıt'atımn ihtiyacı ıç1n 
629000 kilo Un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuş iha
lesi günü talibi çıkmadığın· 
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Be
her kilosunun muhammen 
fiatı 9 kuruş 25 santim iha
lesi 20-8-935 saat 15 de 
Bayramıç Tümen Satınal
ma Komisyonunda yapıla
caktır. Unun şerait ve ev
safını bulunduğu yerin sa
tın alma komisyonuna mü
racaat ederek öğrenebilir-

girmek isteyenler ihale gü-
nü teklif mektublannı saat 
15 e kadar Komisyon Riya
setine vermeleri. Beher kilo 
Un fiatı 11 kuruş 50 san
tim tahmin edilmiştir. İlk 
teminat parası 6425 lira
dır. Şartnamesi Kırklareli 
Satınalma Komisyonunda 
her gün görülebilir. ( 121) 
(4498) 5872 

Vize için 1660 liralık 
kuru ot açık e'Ksihmeye ko
nulmuşdur. nl{ peY. 125 li-
ra 

Vize için 1245 liralık tuz 
açık eksiltmeye konulmuş

ur. İlk pey 94 lira 
Pınarhisar için 924 lira

lık tuz açık eksiltmeye ko
nulmuşdur. İlk pey 69 lira 

Alpullu için 1024 liralık 
tuz açık eksiltmeye konul· 
muşdur. İlk pey 77 liradır. 

Hepsinin ihalesi 2 Eylül 
935 pazartesi saat 15, 16, 
1 7, 1 8 dedir. İsteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 175) 

.< 4856) 

* * * 
Kxt~;ıt ihtiyacı için 241 ton 
kuru otun kapalı zarfla ek
siltmesi 2 Eylül 9 3 5 pazar
tesi günü saat 15 de Çatal
cada Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapılacakdır. 
Kuru otun tahmin fiat: 
7230 lira ve muvakkat te
minatı 542 lira 25 kuruş
dur. Teminatlarını ve tek
lif mektublarının ihaleden 
bir saat evvel komisyona 
verilmesi mecburidir. Ka
nunun istediği diğer belge
lerin usulüne , göre teklif 
mektubları içine konması 
lazımdır. İstekliler şartna
mesini her gün komisyon
da görebilirler. 

Kıt'at ihtiyacı için 208 
ton samanın açık eksiltme
si 2 Eylül 935 pazartesi gü
nü saat 15 de Çatalcada 
Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacakdır. Sa
manın tahmin fiatı 4160 li
ra ve muvakkat teminatı 
312 liradır .İsteklilerin şart
nameyi her gün Komisyon
da 2'Örebilirler. ( 17 3) 

(4857) 
•• • 

Açık münakasasında ve-

*** Açık münakasaya kotı~' 
lan 1 O 2 ton tüvenan kö111ıı· 
rüne verilen fiat Komutatl' 
lıkça pahalı görüldüğünde~ 
eksiltmesi 23 Ağustos 93 
cuma günü saat 16 dadı!• 
İlk inanç parası 13 8 lir~· 
dır. Muhammen fia tı esl<1' 

si gibidir.Şartname her giifl 
Kor. Satınalma KomisY0' 

nunda ve Çorluda okunabi· 
lir. Eksiltmeye gireceld0 
belli ~ e omısyorıtl' 
muzda bulunmaları. 

*** 
Açık münakasadan p9' 

zarlığa geçilen 79000 1ti1° 
'}t' odunun ilk pazarlık eksı 

mesi 24 Ağustos 935 c~; 
martesi günü saat 1 O 

"fo• Çorlu Kor. Satınalma P 

misyonunda yapılacakdı!~ 
Bir kilosunun muharnt1'1e ç 
fiatı bir kuruştur. İlk inaf1 ·w parası 90 liradır. İstekb 9 
rin belli günde Komisyof1 
uğramaları. ( 172) ( 4559) 

*** o 
Kastamonide buıurı~0 

kıt'atın iaşesi için ı goO ı;· 
kilo Un kapalı zarfla e 11, 
siltmeye konmuştur. '!3li' 
min edilen bedeli 2so25

93
s 

radır. Eksiltme 9 Eylül t9• 

pazartesi saat 15 de I{a~tfl8 
monide Askeri Satına tı(· 
Komisyonda yapılacalc10 ı 
Muvakkat teminatı 2rıe· 
lira 88 kuruştur. !stelt ~el' 
rin teklif mektuplarını vel 
li saatten bir saat ev 
komisyona vermeleri· 

8 5 5) 
( 184) ( 4 

*** v\(i 
İzmir müstahkeı:n ~e 53• 

kıt'atı için 66101 k110 ıı1• 
deyağı 4 Eylül 935 çarşalt~' 
ha günü saat 16,30 ?a ı.ı· 
pah zarfla eksiltmesı ı;eı11 
mirde kışlada ıvıustall w 
Mevki Satınalma J{o~ı{" 
yonunda yapılacaktır. ş cılı' 

. k kar-.; 
namesı 5 2 8 uruş ııı1ır· 
ğında Komisyondan 

5
a Jira· 

Tahmin bedeli 5 O 5 5 
7 

}if8 

dır. İlk teminatı 38~liıeritı 
90 kuruştur. İste si}(8' 
kanunda istenilen ve atif1' 
larla birlikte ihale s~e~ıif 
den bir saat evvel_ yof19 
mektuplarını koI11(~~5S) 
vermeleri. ( 181) 
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illçlarınızı Ball~e 

kapıda SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat, ciddi bir istikametle 
. hazırlanır. FOSFOTiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tombul ~ 
ve kuvvetli, neş'cli olur. ~ 

ŞIK MUHAFAZA 
PRATİK, YIKANAllUR 

EKO"OMİK 

, 

• 
• 
• --• 

Yeni ~ıkan pllklar 
SAFiYE VEDiA RIZA 

Nr. 270052 
Yanık Ömer 
Öaırümün neteais 

HAMiYET 

Nr. 270053 
Esmerim kıyma 
indim yana bahçesine 

MUZAFFER 

• 
• • 
• 
• tra.ş .ta/Junlle 

ir~ olm«lc 
&'r ı!edlc.lı>- il ii~ glislerısı 

• 
• 
• Nr. 270054 

Yolundai nliyeyim 
• istiyorum ıaatlarca 

Nr. 270055 
Bir pnef daha batb 
Dediler kız 

• 
• 
• 

Dokumahane Şubesine 
işletme şefi alınacak 

lürkiye Ziraat Bankasından: 
Avrupa Mensucat mekteblerinin birinden mezun 

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

İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
~evcud hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil 
erecesi, mekteb şehadetnamesi, şimdiye kadar hiz

?tıet ettikleri yerlerden aldıkları bon servisler ve nüfüs 
tağıtlan surtlerini ve tercümei hallerile birlikde, nihatt 25-8-1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Bankası 

ensucat Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlii bir mek
tubıa göndermeleri veya bizzat getirmeleri. ( 4 7 3 2) 

6127 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
l abipliğinden: 
liastanenin 1935 Mali yılına ait aşağıda miktar,cins ve 

tahmin fiatı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı 
~azılı eczai tıbbiy:e_, Tülbentbezi Sargılık Amerikan bezi, 
di on_tken Filmi, Kat Küt ve muhtelif laboratuvarlar ve 
§çı malzeme ve eczası eksiltmeye konmuştur. 

b~ Sartname ve listeleri Ankarada Nümune Hastanesi 
~ş Tabipliğinden ve Istanbulda Sağlık ve Soysal Yar
~ Direktörlüğünden alınır. 
~Eksiltme 17 Ağustos 935 Cumartesi günü saat 10 da 

nkara Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 
& bikkat : Muvakkat teminat için para alınmaz. 
).ı atıka mektubu veyahut · bedeli nakten Maliye Merkez 
Uhasipliğine yatırılmış vezne makbuzu olacaktır. 

l''b . ( 1 9 7 7 ) ( 4 4 7 9 ) 
l?ıın edilen Miktan Muvakkat Cinsi Eksiltmenin ıekli 
li'iat 

lt 
6s0o ltr 
~&so 

~'oo 
6s0 

asoo 

ıoo 

ao0 

loıo 

Teminatı 

Lira K. 
245 Kalem 487 50 Ecayi Tıbbiye Kapaıı zarf usulü 

1500 Kilo 214 3 A. Marka Pa· Açık Eksiltme .. 
muk 

30000 Metre 202 50 Tülbent bezi .. " .. 
3500 .. 48 75 Sarğılık Ame- Pazarlıkla 

rikan bezi. 
7 Kalem 187 50 Rontken Film Açık Eksiltme ile 

ve eczası 
20 il 15 Dişçi Malze- Pazarlıkla 

mesi 
42 ., 22 50 Laboratuvar Pazarlıkla 

Tcşrihi mara-
zi, Kimya La-
boratuvarı ec-
zası. 

11 ., 1 S 7 5 Kat Küt. Açık Eksiltme ,, 
~ 5876 

~Oyük serbest Güreş Müsabakası 
ttntrn_~rika' daki müteaddit güreşlerile ün alan ve pede
ll'ted gor~ek ~zer~ memleketimize gelen Dinarlı Meh
\te h ~ehiıvan la yme evvelce Amerikada bulunmuş olan 
l'ur~ kırnızcada sevilen müiayim pehlivan arasında 
15 d liava Kurumu namına 18-8-935 pazar günü saat 
~ap1~ Taksim stadında Amerikan usulü serbest güreş 
l'llaraca~dır. Aynı zamanda federasyon tarafından a
tdiI~~ g_ureşçiler arasında bir seçme müsabakası tertip 
!acağ ıştır. S~çme müsabakasına tam saat 14 de başlanı
l&tifa~ndan bılet sahiplerinin bu amatör güreşlerden de 
~dili>' e etrnek üzere saat 14 de stadda bulunmaları rica 

or. , 
ııevk· b" Sile ı ı ıletleri Hava Kurumu İstanbul Merkez şube-

'•nd ~t.an?ul Piyango Müdürlüğü ve Galatasaray sıra
Se~ a .1 Pıyango satış gişelerinde satışa çıkanlmışdır. 
lltah tcılerin rahatsız olmıyarak görebilmeleri için sureti 
tdiı~~sa~a tertibat alınmış ve tam bir inzibat temin 
t<fibnış~ır. Biletler mahdut . olduğundan acele temin 

esı rnuhterem yurtdaşlardan rica edilmektedir. 
(4794 6154 

:E rtAZLI Bigah MEHMET • 
Sağır, Dilsiz ve körler Enstitüsü ii Nr. 210056 Nr. 21005s 

_ Çingene kızı Seni ben öyle sevdim ki = 
Direktör 1 ü ğ ünden : lı ııJ~"iıiıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı~İ~~-~i~l~ıİ~ıııı •ıııııİ 

A - 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelik. -
B - 30 lira kesim ücretli bir nakış dikiş el işi öğret· r Beyotjlunda lstiklll caddesinde 304 No lu ~, 

menliği açıkdır. 1 S A p U N C A K •ı S 
1 - Bu öğretmenler Müessesede yatarlar ve yemek- · 

den istifade ederler. Çiçek ticarethanesi, pazar filnleri bütün rün açık bulundutu· 

2-Miirebbiyelik için Kız San'at Enstitüsü veya Mual- nu muıterem mn;terilerine bildirir. 

lim Mektebi mezunu olmak veya ilk mektebletde en az ·~~!!!!!!!ii!i!!!!!!ii!i!!!!!!ii!i!!!!!~!!! Telefon 40167 ~~~~~!!i!!!!~~• 
beş yıl öğretmenlik etmiş olmak. Nakış dikiş ve el işi 
öğretmenliği için Kız San'at Enstitüsünden veya devlet
çe tasdikli dikiş ve biçki yurtlarından iyi derece ile çık
mış olmak şarttır. 

S - Mürebbiyelerde aranan ciddiyet, talebe üzerinde 
otorite ve tahsil yüksekliği tercih sebebleridir. 

4 - İstekliler bir Eylüle kadar fotoğrafı, müsbet ve

·~ ŞiRKETi HA YRiYEDEN ~· 
Boğaziçinde oturmayan uyın yolculara ıüıel han aldıracak 

1 

Karadeniz Tenezzüh Seferleri 
Yalnız Cumartesi ve Pazar günleri Köprüden saat 

saik veya tasdikli suretleri ile ve bir istida ile İzmir •!!i!!!!!i!!!!!~ 14 1/2 da Munzam Ucret 20 kuruttur. 

Karşıyaka Enstitüsü Direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. 
5 - İstekli çok ve tercih ~ebebleri müşterek bulun

duğu zaman bir müsabaka yapılacakdır. Gerek müsa
baka günü. gerek kabul edilib edilmedikleri isteklilere 
ayn ayn bildirilir. ( 4514) 5929 

Devlet Demiryollan ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19742 
lira olan 32 kalem lastik malzeme 28-8-935 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle
rin 1480,65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk Miidürliiğiimiizde Ankarada 
Malzeme Dairesinde dağıtılmaktadır. ( 4 7 3 O) 

6099 

Muhammen bedeli 3,000 lira olan Devlet Demiryol
ları Anka,ra Umumi idare binası çatı kalorifer tesisat{ 
5-9-935 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile 
Ankara'da Umum Müdürlük binasında ihale edilecek
dir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları,kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 

· saat 14 de kadar Cer Dairesi Komisyon Reisliğine ver-
meleri lazımdır. / 

Bu işe aid şartnameler Ankara ve Haydarpaşa vezne-
lerin.den parasız olarak alınabilir. ( 4815) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satın Alma komisyonundan: 

Motörler için 79 kalem eşya kapalı zarf usuliyle şart
namesi üzerine satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 65 77 liradır. 
B - Adı geçen eşya için şartnameler Merkezimiz 

Levazımından parasız alınır. 

ıstanbul Mlllt Emllk Müdiirlü§ünden: 
Muhamen değer 

Lira 
Kadıköy: Caferağa Muradiye sokağı eski 11 yeni 23 

sayılı evin 1/ 2 payı. . ~ . 938 
Feriköy: Birinci kısım Eşref efendı sokagı eskı 24/ 5 

sayılı arsanın tamamı. 1029 
Galata: Kemenkeş Kara Mustafa Paşa mahallesi K~ 

ra Mustafa Paşa ve rıhtım sokakları eskı 
g. 30- 32 yeni 24 ila 30 sayılı üç dükkan ile 
gazino ve hanın 85, 5/ 540 payı. 4157 

Osküdar: Yenimahalle Gemici ôhannes sakağı eski 
15 yeni 17 sayılı evin 1/2 payı. 310 

Usküdar: Kısıklı mahallesi Kısıklı caddesi eski 13 
yeni 21 ıayıh bostanın 7/ 40 payı. 700 

Hasköy: Abdüsselam mahallesi Kumbarahane ve Su 
yolcu sokakları eski 14-9-9 mükerrer yeni 
154, 11, 13 ev ve dükkanın 1/ 2 payı. 250 

Feriköy: Rum kilisesi arkası eski 39 sayılı arsanın 
tamamİ. 542 50 

tJ sküdar: Yenimahalle Kabristan sokağı eski 20 ye
ni 14 sayılı ev ve dükkanın 1/ 6 payı. 

Üsküdar: Pazarbaşı Karamanlı sokağı eski 72 yeni 
74 sayılı evin 4/ 18 payı ... 

Büyükdere: Kirkor sokağı yeni 22 sayılı evin 1/ 4 

193 

214 

~L ~ 
Yukarıda yazılı mallar 13-9-935 cuma günü saat 14 de kadar 

peşin para ve pazarhkla satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile haftanın Salı ve cuma günleri idarede mü 
teşekkil satış komisyonuna müracaatları. (M) (4773). 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI \ 
Galatada cadde üzerinde sahipsiz olarak yakalanan beyaz 

bir erkek ev köpeği sekiz gün sonra satılacaktır ... B.,, ( 4865) 

Afişaj Hakkında ilan 
Evvelce de ilan edildiği üzere afişaj işi Anadolu Ajansın • 

dan alınmıştır. Metro murabbaı üzerinden ilin resmine tabi tu
tulan ilanların resmile beraber afişaj ücreti de o mıntakanın 
belediye tahsil şubesi tarafından tahsil edilecektir. On paralık 
ve beş paralık pul yapıştırılmak suretile resmi . tahsil edilen 
afişler ve el ilanlarının afişaj ücretini tahsil etmek için de Be
yoğlu Kaymakamlık ve belediye şubesi muhasebesinde bir teş· 
kilit vücude getirilmiştir. Afişler. ve el ilanları için bu teşkila
ta müracaat edilerek afişaj ücretı makbuz mukabilinde tediye 
edildikten sonra ve ücreti verilen afişlerin mühürlettirilip afi· 
şaj memurlarımız marifetile talik ve tevzi ettirilmesi Beyoğlu 
muhasebesindeki afişaj memurluğu vasıtasile talik ettirilmiyen 
mühürsüz ilanların kaçak addedilerek böyle hareket edenlerin 
tecziye edileceği ilan olunur. "B.,, ( 4866) 

C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 6 Eylül 935 cuma 
günü saat 15 de Galatada Kara Mustafa paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 1 ı 
1 

E - İğreti inanç parası 494 liradır. E V K A F M U D 1 R 1 Y ET 1 1 L A N L A R 1 
G - Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usulıyle· .__ ______________________ , 

teklif mektuplarını saat on dörtte kadar komisyona 1 - Şişli, Meşrutiyet, Ebekız 28/ 26 No. lı Valde 
mühürlü olarak vermelidirler. Saat 14 ten sonra teklif apartmanının 4 No. lı dairesi. 
mektupları kabul edilmez. 2 - Hocapaşa, Aziziye C. 96 No. lı dükkan ve üs-

H - Teklif mektupları verilmezden evvel teminat- tünde odalar. 
ların Merkez veznesine yatırması ve mukabeleten mak- 3 - Çemberlitaş, Molla Fenari, Peykhane caddesi. 
buz almaları da şarttır. ( 4 84 6) 9/ 13 N o. lı hane. 

İktisat Vekaleti : İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde tescil edilmiş 
olan ecnebi şirketlerinden İtalya tabbiyetli (Offiçine Gatileo Atölyeleri· 
Offiçine Galileo) Anonim Şirketi bu kere müracaatla Türkiyedeki faali
yetine nihayet verdiğini bildirmiş ve lazımgelen kağıtları vermiştir. 

Bu §jrketle alakası olanların Galata'da Asikilrazioni Jenerali hanında 

t i "otti' e ··r ca tl .. umu ilan olunur. 

4 - Çarşı, Kavukcular sokağında 15/ 1 7 N o. lı dük· 
kan. 

5 - Kulekapısı, Yazıcı 
6 4 7 - 1 - 3 N o. lı iki arsa. 

Zade mahallesinde. 

Yukarda yazılı mahaller 936 senesi Mayis bitimine 
denlu pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 19 A
ğustos 935 pazartesi günü saat onbeşe denlü Evkaf Mü
düri etinde varidat kalemine gelmeleri . . (483g) 
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l IST BUL MERi A KO ECi 
K 1 Z K 1SM1 Amerikan Kn: Koleci ERKEK K 1 S M . Robert Kolec, 

: Arnavutköy, Tel. 3616G • Bebek, Tel. 36 ... 3 
Mektep, lngiliz.ceyi en iyi Öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs 

1 

muallimler tarafından Öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. Ulusal terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet : 
verilir. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekem- ! 
mülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

1 • Ameli ve nazari elektrik, makina 
• ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

ROBl::.RT KOLECDE KAYIT GÜNLERi: 1 Ağustosa kadar Cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya 
kadnr, 1 Ağustostan sonra Çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi ğünleri 9 dan 16 ya kada~ 

AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT GÜNLERi: 15Ağustosdan itibaren Çarşamba ve Cumartesi 
günleri 9 dan 12 ye kadar Faz.la malümat için mektupla müracaat etmelidir. 5759 
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.. nin • 
• En Son Çıkan Türkçe Plaklar Listesi • 
• Mahmure Şen ses: AX 1845 FAIDE YILDIZ: AX 1849 
= Haydi dostJar Rumb.'.ı Dıkmen güzeli • 

Hop hop gelen var Konyalım 

• RUHAT: AX 1846 MÜŞERREF: AX 1850 • 
• Şu kızın gözleri Hicaz gaz.el. Konce güller 

Çobanın aşkı Adalıya sevdalandım • 

i N 

------------------• FBHRIYE: AX t847 SAFıYE: AX 1881 
Görünce o dilberi Akşam • Ayağınıza kundura giymek imkanı- ;; 

ll Görünce ben göynümü Gecenin matemini 
KUçUk Melahat: AX 184& AFiTAB: AX 1852 

ru sclbederler. Yürüyü§ünüz size E: 

- Açılan güller Aşk denilen cellita • 
Kanamam Aldanamam Rumba Söyle ruhum 

• azap verir. İ!te, nasırlan kökünden = 
sökecek pek kolay ve az masraflı :E 
bir tedbir : Akşamları derunüne ka· = 
fi miktarda RADİO SALTS il3.ve e- = 
deceğiniz suda ayak banyosunu yapı- = 
nız bir kaç gün zarfında bu azap ve- _ 
ren nasırları kolayca çıkarabileceksi- E 
niz. ~ 

il fiAHİDE AX 1854 Anam Anam • Yeni Adanah ii 
- MEVSiMiN YENiLiKLERi = 
f'~ Merkezi: SAHİBiNiN SESi. Beyoötu • Galatasaravlllla, 

6162 

s 8 
Herşey için kullanılan sabun 

Herşeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu aabun, gerek 
eşsiz katıtesi ve gerekse idareli olması aayesinde herkesin büyük 
teveccühünü kaz.anacakbr. 

HURMA sabunu, hem soğuk ve hem de ııcak ıuda bol köpük 
hasıl eder. 

Her kutuda 24 veya 12 adet bulunur iııtanbul ıabş Fiab: için
de 24 Hurma aabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruştur. 

Ve içinde 12 Hurma sabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruştur. 

HURMA sabununu bakkallarınızdan arayınız.. Kutunun üatün· 
deki MAVİ KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu isbat eder. 

,---GAYET MÜHiM----.. 
Hurma sabununun kokulu bir sabun olmayıp, tabii kokulu ve 
emsalsiz. cinste bir ev sabunu olduğunu bilhassa ev kakınlannın 
dikkat naz.arlarına arzeyleriz.. Bir tecrübe, siz• iknaa kafidir. 

Hemen bu akşam eczanenizden bir 5 
kutu RADIO SALTS isteyiniz. = 

Her eczanede satıhr. = ------------------------- = ---------Nüfus sayımı -20 lLKTEŞRlN 1935 PA· -
ZAR GÜNÜ MEMLEKE- E: 
TİN HER TARAFINDA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. 

1 - Nüfus sayımına esas ol-
mak üzere Beledi ütün 
blnaı&i'a nöiiiüıra u a • 

2 - Numarasız binalarda otu-

------
--ranlar Hükilmete haber vermeğe _ 

mecburdurlar. Oturdvtu bina nu- = 
marasız olduğu halde haber ver- =: 
miyenlerle bu numaraları bozan = 

--ve silen ve kaldıranlar için para := 
cezası vardır. -Ba~vekilet :E: 

İstatistik Umum Müdürlüğü = 
\.. 5745 = -------------------------- = 

UMUM 
YARALARDA. 
BAŞveVÜCUD 

• 
. Çl.BANLARl.NA 

KARŞI 

SİKATRİNH 

i Metamorfo6~9 
ZA Yt - 207 sici; No. şoför ehli
yetnamemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan zayiin hükmü yoktur. 

Şoför Abdi Nur Artin 

---------------------------------------------------------------' -~ 11111111111111111111111111111111 ı 111111 •..: = - --
mamuUitındandır • ..t ~ Deniz yolları ~ ~ 

- --
ta... HUR':: sabunu TURArt 

------------------: 1 Ş LE TM ES 1 :: :E - --
v Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 

BEVOÔLU'nCla : MISIRU. l•tıklal CaCIClnl S99 

O ALA TA•da : SAATCI MEVER Tllnel C&ddeel 29 

fSTANBUL'da: A. KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. 
Veni Cami Cacıcıe.ı 4 

ANKARA'da zRIZA TEVFiK, Bankalar Cacıanı 8 

Umumi Deposu : l•tanbul. Bahce Kapı, Tat Han 19 Telefon : 21854 

: Acenteleri: Karaköy KöprlibaJI = = 
: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- § § 
§ llllll zade Han. Tel. 22740. 111111§ §§ 
~ Ayvahk yolu ~ ~ 
: MERSiN vapuru 17 Ağustos : := 
S CUMARTESi günü saat 17 de = :E 
: Dikiliye kadar. (4817> 6190 : = 
- = == 
E Mersin Yolu : = = --= ÇANAKKALE vapuru 18 : :E 
§ Ağustos PAZAR günü saat 10 § § 

~----------~----------------------------------- : da Me~ine kadu. ~81~ 6191 : ~ 

Karaciğer, Mide. Barsak. Tas. Kum ve Seker ha'stahklarma 
1 

T ZL i L Ri · 

- --§ Trabzon yolu § § 
E: ANKARA vapuru 18 Ağus- E :E 
: tos PAZAR günü saat 20 de : = 
E Rizeye kadar. (4850) : :E - --~111111ı1111111111111111111111111111111 ır: = -======================== == --

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

~n tem iz, eli, yeri 
Kirletmeyen, boyasını 
Bufaştlrmayan yeni 
Kömür yakında çıkıyor. 

En çok ısıtan, en parlak 
Yanan, yanarken parçalanmıyan 
Yeni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında 

En kolay ·tutuşan, her 
Soba Ve maltızda yanan yen' 
Kömür yakında çıkıyor. 

1 

• v. 

ideal Kömür; 

r 

Acele Etmeyin 
E 

1 
1 

r 

• 
iZ 

ir 

VE OTEL& hergUn KöprUden 6,30 • 7,35 • 8,20 
9,45 • 11 • 13,15 • 15, 10 da Haydarpaşaya giden 

vapurlarmn trenleri membalara kadar 
giderler 

'5138 

Umumi :· eşriyat ve Yazı işleri Mü 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is 

tan bul Ankara caddesi. 100. -
Basıldı~ yer: TAN MatbaaSJ ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll!llllllllllllllll~ 


