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Peyami Safa'nm fıkr~~t : 
•• Sai v~ ıol kavıası -
Orhan S e 1 i m 'in filı:~aıı : 
" ı ve 100,000 " - Sız n~ 
dersiniz? _ Şe}ıir haberlerı. 
Ankara telıırafian - Ham
di Aktıoy'un btanbul'dan 
Vioi'yc kadar seyahat not
ları _ Felek'in ftlı:raaı : 
" Grcta Garbo'nun ~~ğı ". 
Aziz Hüdai Akdemır ın tef· 
rikası : "Bizde casusl~" -
Sailik öfüdü - Sevııme· 
meler, evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
Meııhar Alman kadm · caıu
su : " Matmazel Doktor :•. 
Mettllekcttc TAN - Sat
ranç deralcri - Kendi ken
dimize çauyorıu. 
Spor. 
Sinema. 
Kadm ve Moda. 
Baıka memleketlerlıı ra
zetelerlne ııöre hadiseler. 
Salaheddin Gungör'ün yazı
ııı : "İstanbul çok kötü eğ
leniyor " - Fareler. 
Hindistandald lngı1iz kelep
çesi - Vahıi ormanlarda 
yaııyan insan. 
Kazan Hanhimm ıon ııün
lcri - Faydalı bilciler -
Hikiye. 
İzmirliler Sizin için ... 

Yolculara 
Kolaylık 

Gümrüklere dUn 
tebligat yapı I d ı 

lôzel aytarıaıız 
bildiriyor] 

lf tnemlelretlcre giden yo cu ann 
~ &ünırük ;merhalelerinde yapılan 
~•yenelerindc beraberlerinde 25 Ji
L~n fazla para bulunduğu takdirde 
~arında kaçakçılık kanunu tatbik 
~Yor ve yolcular müddeiumumili
t tL..~eriliyordu. Gümrükler Genel di
t 'oıqerlüğü birçok yolcuların yanla • 
.;::ıa 25 liradan fazla para bulunma
~ kanunen memnu olduğunu bil
t~ ~~erini nazan diklrate almış ve 
~.ruklere bir tamim yapmıştır. Bu 
le . 1rne göre, son gümrük merhale
~e gümrük memurları yolcuları 
'ot rznda bulunan para mikdarını 
ıı-~klar ve yolcuda söylediği kadar 
!-.t ~~ktığı takdirde 25 liradan faz
lıi; tunırükte alıkonularak yolcuya 
~h ll'ıakbuz verilecektir. Yolcu, bu pa 
"ı İl avdetinde alabilecek, veya arzu
t~ e ve masarifini verdiği takdirde 
~ trcceği adrese gönderilecektir. 
dtıı ~ğu halde yanında söylediğin
~ lı: la para çıkan yolcular hakkın 
<ılıı~nuni takibata eskisi gibi devam 

taktır. 

ELEBAŞILAR YAKALANDI 

önayak olanlardan 
çoğu yakayı .eleverdi 
Fransızlara göre isyancdar Ar~a.vutluğ~ 
ltalyan boyunduruğundan kurtarmak ıstıyenlerdır 

Son kırk sekiz :ıaatin hadiseleri 
ile dünya, yine, Arnavutluğu hatırla 
mış oldu • 

Atinedan, Belgradden gelen h~ -
berlerle, Paris gazetelerinin Atına 
ve Belgmddan aldıkları habe~ler~ 
dayanan ya21ları ıve tahminJerı, bı
ze ancak, Adriyatik'in fBTk kı.yıları 
na Yunanistan ve Yugoslavya ıle or .. 
taklık eden bu altıncı Balkan de~Ie 
tinin bir kargaşalığa sahne oldugu
nu bildirebiliyorlar. Acaba ~u karga 
şalrğın derecesi nedir? Basıt ~e de~ 
hal bastn·ılabilmiş bir kıyam zle 11!1 

karşılaşmış bulunuyo:uz; yo~s~ h~
dı"se, ge<;en zaman içf ncl~ buyumuş 
bir ihtilal nisbeti mı ~lı;ııştır? 

Bilhassa son altı ay ıçınde şu veya 
bu sergerdenin itaatsizliği, filan ka 
bile reisinin kafa tutması veya her
hangi bir jandarma zabitinin ~~nirle 
nip dağa çrkmış olması kabılınden 
birtakım hadiselerin biribirini kova 
laması gösteriyor ki, Arnavutluğun 
bazı mıntakalarmda iktisadi buhra -
nın ~idckti silahlr müdahalelere se -
bebiyet verecek i~timai tezahürler 
yapmaktadır. . 

Son hadisede ltalyan dostu eskı 
bir başvekilin adı anılmaktadır. La
kla ltalyanın Zoğu .Arnavut/uğuna 
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Arnavutlukta isyanrn çıktığı mınta
kayı gösteren harita 

emn-iyetshlik derecesi ne olursa ol 
sun Habeşi~tan macerasının bugün-

[Arkası S incide] ,., 

. . Kral Zogo askerleri teftiş ederken •• .. 
YARINKi BAKANLAR TOPLAN TiSi 

Bakanlar Yarın Atatürk'ün 
Başkanhğmda Toplanıyor 

Dün vekillerden bazıları ismet lnönü' nü 

~~~~mlm~LOıITT1 • • d . 
SiVRiSiNEKLER! ısteklerı sorul u 

Lcikrrdr kıtlığında cumalar buda
yım kabilinden, gazetelerimiz, dö
ne dolcqa, şivriainek mesele!i
ne geldiler. Büyük meaele, tarıh
Hl muele, şİCriainek meaeleai! Siv
risineğin varlığı ile yqkluğu mese-
lesi! . . . k 

Gazeteler : " Var ! Srvnaıne 
var/" diye bağırıyorlar, 11iv!1sine.k: 
lerin fiıelere konmuf resımlennı 
neırediyorlar. 

J f l e r i aivminekleri r.oketme~ 
olan olmak icap eden mucadelecı
ler i~e: "Sivriainek mi? ne münase
bet! yok!" diyorlar, inkar ediyor
lar. 

A,alQfllıyor ki, yalnız olmıyan 
ıeyleri değil, olan ıeyleri münaka
şa etmek te, bize mahaua gcırabet-
lerdendir. ' 

Telusiplerini, beyanatlannı oku
dukça, hayr'!.ı ':· :-lığım ~ .~üca
dele cemiyetı reıaı baya donup : 

- "A iki gözüm ..• Güzel buyuru 
yoraun amma,eğer aivriain "Jk yoksa, 
0 halde ~u geceleri bendeni:in eli
mi ayağımı, kolumu boynumu, yu
zümü cnaemi ışıranlar kimlerdir? 
P e r i l e r m i ? " diye ısor• 
m a k t a n k e n d i m i Q.lamıyo
rum. Evet, eğer aivriainek yoksa, 
niçin bü.tün ev halkı, kimi_ ~ec.zup
lar gibı baıını keae kagıtlarrna 
sokmuf, kimi sinema hayaletleri gi
bi beyaz çarfallara aarılıp kel en· 
lenmİf ve niçin çocuğum kıuımık 
çıkarmıı gibi kızıl b.enekler dök
müı ve nicin bendenı.z, her gece, 
fQPkamı başıma değil de, yü:;üme 
giyiyor ve bu cehennem sıcagında 
nefesimi fapkanın ortaaından aç
tıiım küçük bir delikten almağa 
f"lıfıyorum? Niçin? Neden? . . 

Eier avri.inekle herhangı bır 
böceği lıanıtırmıyorlar•a, bu bay
lara haber vermeli lıi, K a '! ı -
lı ö y , F e n ~ r 6 a h ç e , Suatl~ye, 
E ren it ö y taraflarında 81&1 -

cie~if,\iiı1iıti-b1ii:;:- taı=:ea~~-,:;:r. 
yonlarca aivrisinek, ve ya'nrz sivri
•İnelt değil, münferit hareket etmi
yecelt ltadar zeka ve lera•ct .ahibi, 
toplu kıt'alar halinde taarru"a geç 
me•ini bilen, hatta modem aivrisi
nek orduları vardır. 

Hele bir gece olmasın, önü ağaf
lık, arka.ı bağ, bir yanı tarla, öbür 
Yanı mandıra olan on dönümün or
taaındaki ev, • a n k i 1 demir 
pencereli, aivri kuleli bir Ortaçağ 
kaleai halini alır ve karanlık iyi
den İyi b1Utınnca, lôvantin tarhla
rı, a•ma yaprakları ve duvarların 
biribirine girmiı 1U1rma1ıkları ara
•ından, düıman, yani aivriainek, 
arka arkaya, yanyana, altalta .Jr
ralanmıı ilk tayyare kollannı, yani 
tatarcıkları hücuma geçirir. Bun
lar, gözle dahi görülemiyecek ka
dar küçük, ıellal ve yeıilliiin bin 
bir girinti ve çıkıntısı içinde ban
nan sayıaız haıeratın .öncüleridir 
ki, ilk keıil taarruzunu yapmak 
üzere, kaleye doğru ilerlerler. 

italyan delegesi Roma ile. konuştu. 
Bu yüzden Habeş işini ınceleye~ 
konferans toplantısına aralık verdı 

!ta/yanın Habeşistana gönde~
diği yeni askerler ve H~b~~z~
tanda vazife alan Mussolını nın 

damadı Civani 
Faris, 17.A.A. - Üçle:. ~onfera~

sı bugün, Romanın istedıgı şc~lerın 
genişliğini ve ltalyanın Habeşıs!an
da tatbik etmek istediği genel aıya
sal nufuzun ~eklini a1Jlamaya ça
lıtmıştır. Aloisi, konferansın b.aşarı 
ile sonuçlanmasının eııasını teşkıl e
den bu noktayı tamamile aydınlat
mış değildir. Uzun sürmesi ~uhte
onA1 nlan..ıı:.Qrü~ülcr henüz .ıemın yok
lama satttasındadır. 

Vesikalar tetkik edildi 
Paria, 17.A.A. - Üç devle~ ara

sındaki konuşmalar tekrar 17,30 da 
başlamış ve 19,30 da bitmiştir. La
val, yanında Eden ve Aloisi olduğu 
halde odasında gaz~tecileri kabul e-

f Arkası 13 üncüde] 

~hıersite genCileri 
"•kkaleye gittiler 

ziyaret ede re k 
Sağlık Bakanı Refik ve Kültür Ba

kanı Saffet Arıkan, dün sabah Anka
radan şehrimize gelmişlerdir. 

kendiler ile Ve ço.": geçmez, harp baılar I 
görüştüler v. bir küçük • ; v, is;. 

nf!k - inanılır ıey değildir! - dev 
gibi bir adamı, kendi evinde, yata
ğının içinde, birkaç saatte, delik 
Jeıik eder. 

lh~İlli 1'·· 
~·re bir ur~ Talebe Birliği Çanakka
ltliıı akta &ezı tertip etmiş ve gençler 
ıı~Çanaı: hareket etmişlerdiı.·!ienç 
Stıı· }'ıJını kale savaşının yirminci dö-

1tltre Utlulayacak ve kahraman 
&aygılarını sunacaklardır. 

~ -....... ......_-.;.._ 
a:"•n incircileri 
) '4ti!teri Yapıyorlar 
.cıq ' 17· [Öz 1 b.ld" · tıı . - I< e aytarımrz; ı ırı-
~inin y alarnata incircileri, Yunan 
ti~ ''nın ~r~ıını~,. yani altı milyon 
~~lrnak .. §terısı, Alrnanyanın in
"- )?diler l~n ınüşkiller rıkardıg~ ını 
"' .. ı" · ~uru ·· u :ı: ~ttttdir y uz ~ işi de ayni 

bir &~t ~rın P1rgos'ta üzüm
crı Yapacaklardır. 

Celal Bayar bugün saat 2 de Kös
tenceden Romanya vapuru ile şeh
rimize gelecektir. 

Bakanlar heyeti, yann, FJoryada 
Atatürkün başkanlığında şehrimizde 
ki ilk toplantısını yapacaktır. 

Adada istirahat eden lsmet Inönü, 
dün lstanbula inmiştir. Dış Bakanı 
Tevfik Rüştü Aras, Sa:;Iık Bakanı 
Refik, Tüze Bakanı Şükrü Saraçoğlu 
ve İç Bakanı Şükrü Kaya Başbakanı 
ziyaret ederek kcndisile görüşmüşler
dir. 
Şükrü Kaya, dün akşam üzeri il

bay Muhiddin Üstündağ ile beraber 
vilayete gelmiş, bir müddet meşgul ol 
muştur. 

Saffet Arıkan, Refik 

Tevfik Rüştü Aras ta dün Sovyet 
sefiri Karahan, Bulgar sefiri Pavlof 
ve Roma.oy~ sefiri Flotti'yi kabul ede 
rek kendılerıle ayrı ayrı görüşmüştür. 

Celal Bayar Bükreşte TAN'a 
Gezi Duygularını Söyledi 

{Ozcl aytarımız bildiriyor) .._ 

Bükre§, 16 
Rusyadan Viyan~ ve oradan da Tuna üstünden Bükrcşe gelen Eko

nomi Bakanımız Celal Bayar bu akşam Istanbula hareket etti. Yanında 
zevcesi, kızı ve Sümer Bank · direktörü Nurullah Esat bulunmaktadır. 
Tuna üstünden vapurla Ciyociyo'ya çıkan Ekonomi Bakanımızı otomo
bille oraya gelen Bükreş elçimiz Suphi Tanrıöver karşıladı ve birlikte 
otomobille Bükreşe geldiler. Oğle yemeğini elçilikte yediler. Kendilerile 
konuştum. TAN için şunları söyledi : . 

- Rusyada büyük bir sevgi ve misafirpervu!ıkle kar§ılandık. Sov
yet - Türk dostluğunun tezahürüne yeniden p.hıt olduk. Sovyetler her 
alanda birçok yeni işler başarmı§lardır. 

Sovyet Rusya.dan sonra Yiy~ya ıidişiuı~ orada t,:davide bulunan refi
kal1ll almak i~indir. 

Ve daima, onlar galip gelir. 
Ve nihayet yerler, ıiıerler, e.l• 

derler I 

• Diyecekainiz ki : 
- Çaruj? 
Bu çare, o l a a ., l ş a , b e n -

ce, ancak bizim Of• 
çıbaıının hizmetçiye, hiçmetçinin 
çocuğa, çocuğun ancuına ve anaaı
nın da barca teklif ettiği, bir :ur gi
br herkesin biribirinin kulağıma 
söylediği muthif aevkulceYf pla
nının tatbiki ile elde olunabilir. 

Aıçının planı grye basittir ve 
aivriainehleri öldürmek için bildi. 
ğimiz klGsik tedbirlerin tamtersi 
bir harp düzeni üzerine bina edil
mi§tir. Meaela, fİmdiye kadar siv
riainekler &elmesin diye tatbik et
tiğimiz uaul, lômbaları aöndürüp 
pancurlan kapamak mı idi? Atçı
nın planı akaidir, bilakis, lambaları 
alabildiiine yakacağı.z ve pancur
lan da artlarına kadar a\-acaeız. 

Ve •onra, yataklarımı.za 6irece
ğiz. 

Kulağımız; kirifte, gözlerimiz ka
palı, ölüler gibi aeaaiz, aslan avına 
çıkmıılar gibi heyecanda, puauda 
bekliyeceğiz. 

Cibinliğin bir tarafını, ıöyle, us
taca, kasten açık bırakacağız;. 

Sivriainekler gelecekler, döne
cekler, vızıldıyacaklar ve açık ge
fitten, içeri girecekler. 

Aldırmayacaiı.z. Onları lokabaı
t.ıı .nak i fi n _. ,Prdikle.rini gör· 

müyormuıu:z gibi, uyur gibi yapa
cağ~. 

Bu emada, bizi, yemeğe bcqla
yacaklar, tahammül edeceğiz, ya
nacağız, kaıınacağı", fakat ae• çı
karmayacağız. 

Derken, cibinliğin içi dolun':a~ 
birden, çibinliği alt kıamından ıkı 
elimi:de boğup kendimizi yataktan 
clııarı atacaiızl 

• 
&ivrİlinelcla-, ne teluipten lıor-

um a 

Şatr nç De ri 
6 JNCI SAYFADA ,,,_, _______ .) 

karlar, ne de beyanat dinlerler. 
Mücadele heyetinin o lenlavi ça• 
lıfma tar.aın~an netice alınmc iıiı 
.. ecuı ile k:myaaınır da maale· 
aef İfe yaramıdığı anlaııldığına 
göre, bu heyete, §İmdi bizim aıçı• 
nın planını teklif etmek sanıyo
rum ki, yerinde ve makul ol~r: 
Yani mütlıiı 6İvriainek ı •• -.1elennı 
kuip atmak için, yatalı terke: .. 
mektcn baılea ça• yoktur. 

AH Naci KARACAN 
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-SAG - SOL KAVGASI 
BUoofuı, sağla sol arasında en 

cok sallanan ve en geniş rakkas 
ı;areketi yapan memleket Fran 
sadır. İhtilalden farkı yalnız ak 
siyon haline geçmemiş olmasın 
da kalan, azılı bir fikir çarpış
ması geçiriyor. Aksiyon kimine 
göre "bugünkü rejim ölmek ne
dir bilmiyor; vaktinden evvel 
cöken ve her mevsim ölümü 
beklenen ihtiyarlara benziyor.,, 
]{imine göre "Sağ - sol kavgası 
da Parlemantarizmin meş'um 
neticeleri,... den biridir.,, ve onun 

· · ..,: kalkmalıdır; bazıları 
:::uyle haykırıyorlar: "Sağ ve 
sol mebusları! Siz ·kapitalist, ya 
hut Marksist enternasyonalle -
rin esirsiniz ve sivil muharebe 
hazırlıyorsunuz. Yeter artık!" 
Leon Daudet şöyle buyuruyor: 
"Akit selimlerini muhafaza e -
den cümhuriyetçiler için en mah 
zursuz ve sulhe en uygun olarak 
kabul edilmesi lazımgelen şey 
şudur: Monarşi!" Vatanperver 
gençler cemiyeti reisi de şöyle 
ibeyan ediyor: "Herşeyden önce 
Fransayı ölüm tehlikesi içine 
atan komünist ve sosyalist par
tileri ortadan kaldırılsın!" 

Politika salıncağında 'Sağa 
sola kolan vurmaktan yorulan 
Le Franciste gazetesi en güzel 
formülü şöyle hediye etmiştir: 
"'Ne sağa, ne sola. lleri !" 

Bütün bu sağa, sola, ileriye, 
geriye, şarka, gar'be, şimale, ce
nuba, adeta çılgınca davetlerin, 
haykırışların tam merkezinde 
ve soğukkanlılıkla durmaya mu 
vaffak olanın göreceği birşey 
varsa, o da, Fransanın henüz 
puslayr şaşırmamış olmasıdır. 
Bu muvazeneyi kaybettiği gün, 
yeryüzündeki bütün fikirlerin 
siklet merkezini kendi vücudün 
den geçirdiği iddiasında bulu -
nan büyük cambaz, ha sağa yu
varlanmış, ha sola... Ne farkı 
var?. 

Peyami SAFA 

Şehir \\yat .. oou t~--. bQkta
nen cevap geldi 

Şehir tiyatrosunun resmi daire ad 
aedilip edilmiyeceği hakkında bun
dan bir müddet evvel Belediyenin 
yazdığı tezkeııeye Finans Bakanlı -
gından cevap gelmiştir. Bu cevapta, 
resmi daire ve müesseselerin huku
ku hususiye kaidelerine tabi faali
yetlcrir.~n dolayı damga resmine 
tabi bulundukları yazılmakta ve bu 
sebeple İstanbul Şehir tiyatrosunun 
da evrak ve muamelelerinden dola
yı damga resmine tabi olacağı bildi
rilmektedir. Finans Bakanlığı key
fiyeti ayrıca Pul müdürlüğüne ve 
1ç işler Bakanlığına bildirmiştir. 

-----
No. 1 

Telefon mukavelesi 
Sah günü imza-
1 anacak 

Bayrndırlık Bakanlığı ı"le telefon 
sosyetesi ar.asrncla yakında imzala -
nacak ol&n satış mukavelesi projesi 
ni hazrrlıyen heyet dün de çalışnıa -
Jan11D devam etmiştir. 
Duyduğumuza göre dünkü konuş

mala.rda mukaveJcrc esas olan bazı 
mc. leler üzerinde mutabık kalın -
mış ve projenin hazırlanması tamam 
lanmıştır. 

Proje. Bakanlar heyetinin ilk top 
Jantzsında komışulae<'.k ve kuvvetli 
bir ihtimrıle göre salı günü Bay111 -
dır/ık Bakanlığr ile telefon sosyete
si d.elegelel'i arasında. imzalaıı.ıcak • 
tır • 

Şehrimize gelen ltalyan 
seyyahlar 

Oseana vapurile 21 Ağustos Çar
şamba günü şehrimize 500 İtalyan 
gezgini gelecektir. Gezginler o gün 
akşama kadar şehrimizi gezecek ve 
ertesi gün kendi vapurlarile Mudan 
yaya gideceklerdir. Gezginler Mu -
danyadan Bursaya gidecek ve şehrin 
her tarafını gezeceklerdir. 

Yaz eğlenceleri 
Bu yıldan itibaren başlamak üze

re her yıl yazın şehrimizde yapıla
cak olan festival (yaz eğlenceleri) 
etrafındaki hazırlıklar devam edi
yor.Bu işle meşgul olmak için se~ilen 
ve llbaylıkça tesçil edilen komite 
d.ün ~abah bir toplantı yapmış ve 
şımdıye kadar yapılan hazırlıkları 
gözden geçirmiştir. Bulgar, Arna
vut ve Sırplardan f estinale iştirak 
e.deceklcrine dair cevaplar gclmiş
tır. Bu suretle yaz eğlencelerinde 
bütün Balkan devletleri bulunacak
lardır. Komite bir kısrm nakil vası
talarında ucuzluk temin etmiştir. 
Bu arada Dcnizyolları işletmesine 
müracaat edilerek şenliklere iştirak 
edeceklerin biletlerinde tenzilat ya
pılması istenmiştir. Şenliklere Bele
diye, Adaları güzelleştirme kuru -
mu ve spor federasyonu nakdi yar
dımlarda bulunacaklardır. Çalışma
lara önemle devam edilmektedir. 

Şair Fikretin mezarmda 
Tevfik Fikretin ölümünün 20 inci 

yıldönümU milnasebefile yarın me~ 
'-' __ ,......_7~~ -

tifal yapılacaktır. Şnh: :Nazım Fifori 
nah, ihtifal için bir program hazır-
lamıştır. 

Mektep kitaplarman fiyatları 
Kültür dircktörlUğü. bu ders yılı 

başında yeniden basılmıyarak. eski 
tabıları satılacak olan kitapların fi
yatlarını yeniden tetkik etmiştir. Ge 
çen yıllarda, bazı kitapların pahalı
ya satıldığı anlaşılmıştır. Kita}>ların 
fiyatları bir liste halinde Kültür Di
rektörlerine yayı1mıştır. Toptan sa
tışta kitapçılar aynca tenzilat yap~ 
mağa mecbur tutulacaklardır. 

kabarttı ve oğlanın şarkıya t,.,kı;ar 
başlamasını bekledi. Hah, işte: 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Ol bıv s:ılon geliıtf 
Koy k.a.lblne elini 
Kıvrr ince belini 
Kalplere vur bir rımba 
Rumba da rumba rumba 

Server BEDi 
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KaragUmrUğUn Deli 
Cemilesi 

Hay maymun hay l Nasıl da ö~r~n: 
miş? Cemile bu yeni şarkının hır ıkı 
yerini biliyor, üst tarafını çıkarama
dığı için "tri liri lam lam tri lam" 
diyip gC$iyordu. Kaç defa bilmediği 
yerleri bır bilene soracak olduydu. 

Ne Dersiniz? 
OKUMA 

Y a&Ja§ ya&Jaş ders yılı ba§ı yak
laşıyor, Her tarafta, hatta her ev
de bir yeni tasa var. Çocuk bu se
ne mektebi bitirdise nereye gide
cek? Bitirmedise, bu sene nasıl 
çalı§acak? Doğrusu bir ev İfin 

yavrusunun tahsilini düşünmek 

kadar büyük bir tasa olamaz. 
Alınan haberlere göre bu sene 

ilkmekteplerden çıkan talebeye 
ortamekteplerdc y e r yokmu§. 
Şimdi Kültür Direktörlüğü bu ta· 
lebcyi nereye sıkııtıracağını araş
tırmakla mcurul. 

Bu sıkıııklık, dünkü, bugünkü 
bir şey değildir. Her sene ga:zete
lcr ilkmcktepltrden ~ıkanlar İçin 
ortamekteplerde yer olmadığın • 
dan bahsederler. Demek ki bu 
dert - eğer bu bir dert iae - ye
ni değildir. Ancak İf başındakiler 
değiştiği ıçın soru (mesele) 
yeni gibi ortaya çıkmaktadır. 

Her feydcn önce kcıbul etmek 
gerektir ki; devlet ilk tah.tlden 
yukarısı İçin herkese yer bulma
ca mecbur değildir. Bulsa çok iyi 
olur Gmma bunun için bir bütçe le 
dakôrlıiı icap eder ve bu da ya
pılamazsa artık İfİ ~rlamamalı

dır. Kaldı ki; bütün ilkmektepten 
rıkanlar ortamektebi takip ede • 
cek seviyede çıkma:zlar. Bu son 
hısım ortamektep tah.ilini çok de
fa orta yerde bırakır. Şu halde 
her ders yılı başında ortamektep
lerin ilk sınıflarında ıördüğümüz 
kalabalık, ikinci •ınJta azalır, 

son sınıfta büBbütün aralanır. 

Yarm Mekteplerde 
toplanll var 

Yarın lise ve orta mekteplerde, 
mektep direktörlerinin başkanlığı 
altında toplantılar yapılacaktır. Bu 
toplantılarda, her mektebin, her ders 
hanesinin vaziyeti ve muallim kad
rosu gözönünde tutulacak ve ne ka
dar yeni talebe alınabileceği tesbit 
olunacaktır. Bu yıl dershanelerde 
!!l.!el>.~ı,mın çc;ıkj zla ~ama.sı
leri, kendi mckte:plerindeıtı ycnı:;::ta
lebe kadrosunu, İstanbul erkek lise
sinde kurulu komisyona bildirecek
lerdir. 

Urayda hesap makineleri 
Şarbaylık, istatistik direktörlüğü 

için yeni hesap ve fiş makineleri gc 
tirtmişti. Bu makinelerin tecrübele
ri çok iyi olmuş ve muamelatın ça
buk yapıldığı görülmüştür. Şarbay
lık hesap işleri memurlarının bu ma 
kinclcre alışmalarını ve bundan son
roı, yeniden makine alınmasını _çok 
uygun bulunmuştur. 

iŞLERi 

Elbette kültür iılerimizin 
iatati•tiii vardır. Birinci sınıllara 
girenlerle son sınıftan çıkanların 

Jayıları arasındaki Farkı göz. 
önünde tutup z.aruri olarak veri
len bu fireyi ortamekteplere tale
be alırken ayırdetmek hem oku
yacak talebe için, hem mektepler 
icin, hatta hem de ortamektebi 
orta ~rde bırakarak /renklerin 
rate dedikleri güdük halan o 
gençler için hayırlı olur. 

Zaten ortamekteplerin verimle
rindeki eh8İkliğin baglıca sebeple
rinden bir,i de sınıfların pedagoji 
esasları değil, hatta hendese ve 
hılz.ıssıhha ölçülerine bile uydu
rulamıyacak kadar kalabalık ol
masıdır. Şu halde biz.ce ortamek
teplere: 

1 - llkmektepten yalnız. (en 
iyi) derecede fehadetname almt§ 
olanların İmtihansız alınması, 

2 - Ger,i kalanının imtihana 
vurulması, 

3 - Ve bütün talebeden de 
- hiç olmaucı okunacak kitapla
" satınalabilecek bir kudrette ol
duğa anlaşılmak üz.ere - yıl ba
ıında kitap paralarını pefin alıp 
kitapların mekteplerden verilme
si faı·t koşulursa; ortamekteple
rİn randmanı bugünkünün hiç 
fÜphesiz yüzde 50 üstüne çıkar. 
Bu da ihmal edilecek bir niabet 
değildir. 

Biz. böyle düşünüyoruz.. 

Siz ne dersiniz ? 

Şarbayhk parayı kendi şu
belerinde toplayacak 

Anadolu Ajansile Şarbaylık araşın 
daki afişaj mukavelesi bozulmuştur. 
Şarbaylık, bu ayın on beşinden iti
baren, doğrudan doğruya kendi şu
beleri vasıtasile tahsilat yapacaktır. 
llanlara ne kadar pul yapıştırılaca
ğı. ne kadar resim alınacağı, kayma
kamlıklara yeniden bildirilmiştir. 

Şarbaylık taksi otomobillerinin 
fenni muayenelerini bitirmiştir. Mu 
aycnesi yapılan arabaların ön cam
larına müşterinin göre bileceği bir 
yere yeşil kağıt yapıştırılmıştır. Ön
camda yeşil kağıt taşımıyan taksi oto 
mobilleri, fenni muayeneden geçiril 
mcmiş, kaçak otomobiller olduğu 
tespit edilmiştir. Bu gibi arabalara 
binmenin tehlikeli olduğu halka ilan 
edilmiştir. Ye§_il muayene kağıdı al
mamış olan taksiler, kaymakamlık -
lar tarafından aranmaktadır. 

KUÇUK HABERLER 

• Polonya bandıralı Kosciuszko 
vapurile Ağustosta şehrimize 300 
gezgin gelecektir. Gezginler ııehri
mizdc bir gün kalacak, ertesi gün 
memleketlerine döneceklerdir. 

• Vl.fgi işlcri hakkında tetkikler 
yapan Finans Bakanlığı uzma~ları 
(mütehassısları) yarın lzmire gide
ceklerdir. 
. ~ T~_rkofis danışmanlarından Ha

lıdı, Turk - Yunan tecim müzakere
lerinde bulunmak üzere Atinaya gi
decekitr. 

• Türkofis reisi Müceddet, bugün 
Ankarada.n şehrimize gelecektir. Mü 
ceddet, bırkaç gün 1stanbulda kala
cak, büyük panayirde Ekonomi Ba
kanlığı namına bulunmak üzere 1z
mire gidecektir. 

• Edirne mıntakasında 7 nüfuslu 
bir göçmen kafilesi hududu geçer -
ken gümrük muhafaza memurları ta 
rafından yakalanmışlardır. Göçmen 
ler, Trakyada yerleştirilcceklrtlir. 

• Sepet yapılmağa yarıyan, fakat 
buklarından 2 bin tanesini Cibalide 
Taş iskelesine çıkaran Mehmet is -
kesilmesi memnu olan kestane çu • 
minde birisi, gümrük muhafaza ınc
murlaTı tarafından yakalanmıştır. 

• Bursa, İzmir ve civarında tet -
kiklerde bulunan tapu ve kadastro 
genel direktörü Cemal dün sabah 
şehrimize dönmüştür. Cemalle bera 
ber kadastro fen baş mühendisi Ha
lit Ziya da gelmiştir. 

• Çocuk esirgeme kurumu Fener 
nahiye kolu 31 ağustos cumartesi 
günü Balatta fakir çocuklar için bir 
sünnet düğünü hazırlamıştır. 

• Bu yil yeni tayyarelere ad koy 
ma merasimi 20 eylülde yapılacak -
tır. 

• Ağustosun &On haftası içinde 
C. H. Partisi Beyazıt ~ğı tarafın 
dan yeni üyeler önürüna bir toplan
tı yapılacaktır . 

• Numcrotaj işi için dün Eminö -
nü kaymakamı Raifin başkanlığın -
da Nahiye müdürleri bir toplantı 
yapmışlardır. 

• Kızılay ve çocuk esirgeme ku -
rumu menfaatine bir gecede üç yer 
de karşılıksız konser veren Deniz 
~ı~ı Eftalya ile kemani Sadiye her 
ıkı kurum tarafından teşekkür edil -
mcktedir. 

• Silivri ve Çatalca kazalarında 
yapılacak olan dörder hayvanlık a
şım istasyonlarının keşfi için cuma 
günü Silivri ve Çatalcaya giden \'İ
Jayet.....bay.taL..müdürü Ethem. ağır 
.ı ... u..nD uC:flt""ll:qTT "YAP"'---"· __ .. 
rimize dönmU lcrdir. 

• Bugün Fransız bandıralı De 
Grace vapurile şehrimize 500 sey
yah gelecektir. Seyyahlar bugün ve 
yarın şehrimizi gezecekler, ayni va 
purla Vamaya gideceklerdir. 

• Kanunun icaplarına göre 1 a
ğustosta başlaması lazım gelen bina 
yoklamaları hazırlığı bitirilmiştir. 
Yoklamaların biraz uzun süreceği 
tahmin edilmektedir. 
· • Fransız finans uzmanları, in
celemelerini sürdürmektedirler. Uz
manlar, bilhassa veraset işleri Uze
rinde de tetkikler yapmaktadırlar. 

Ablası Şahinde odadan içeri girdi. 
Uzun boylu, sarışın, yüzünün derisi 
cıgara kağıdı kadar ince ve beyaz, 
boynunun mavi damarlan görünen 
zayıf ve sinirli bir kadındı: 

- Ayol. dedi, yine babaların mı 
tuttu? Yine mi delirdin? Ne bağırı
yorsun? Bu odanın hali ne? Altay'ı 
da uyandırdın! 

- İyi vardım. 

-

1 VE 1~0,000 
Bütün dünya hapishaneleri 

"l" adam öldürenlerle doludur. 
Dünyanın her yerinde; güpe

gündüz sokak ortasında ''1" 
adam öldürülürlr".en bunu göriiP 
katilin bıçağını tutmıyanlara . 
korkak, yüreksiz derler. 

Ve en nihayet,. "1" adam öl· 
dürülmeden önce onun öldüril· 
leceği herkesçe bilinmez. Bu· 
nu yalnız, belki ölenle, öldür~ 
cek olan bilir ... 

• "100.000" adam sade yarıya· 
na gelmiş "100.000'' tane "1'' 
adam demek değildir; bundan 
daha ibüyük ve daha değerli, da
ha yaratıcı bir şeydir. 

Ve şimdi, Afrika'nın ortasın· 
da en aşağı ''100.()00" adam öl· 
dürmek için bir hazırlıktır gidi· 
yor, bunu bilmiyetı ve duymı· 
yan kalmadı. Birilıirlerini tanı· 
mıyan, aralarında şahsen bir 
geçmişleri olmıya11ı, böyle oldu
ğu halde biribirlerilni öldürecek 
olan bu, en aşağı "100.000'' 
adam, "100.000" öföm namzedi· 
nin karşısında, düeya, kollarını: 
yuvarlak göbeğinin üstünde ka· 
vuştumıuş, duruyor~ 

Oysaki, onun biltün hapisha· 
neleri "l" adam öldürenlerle 
doludur. 

Orhan SELiM 

Genel nUfus sayımı 
hazırhkları 

Genel nüfus sayım biirosu dün top 
lanmıştır. Eminönü ilç.cbayı Raif te 
büroya gelerek nümeroıtaj işleri bak 
kında malllınat vermiştir. Komisyon 
üyesinden uray muamelat direktörü 
Zühtü, mektupçu Osman Yalovaya 
giderek köylerde nümerotaj iıılerini 
gözden geçirmişlerdir. Komisyonda 
çalışacak daktilo ve memur!arm ahn 
ması bitmiştir.Yarından "itibaren ·•A'' 
cetvellerinin doldurulmasına başlana· 
caktır. Başbakanlık istatistik genel 
direktörlüğü 20 ilkteşriıa pazar günii 
yapılacak genci nüfus sayım günii 
için broşürler hazırlam'Ştır. Aynca 
gaR»da 'bnii4r rı - iriTmıŞut.-h'Ull 
lar halka dağıtılacaktır,. 

TUrk ofisi yerinde kalıyor 
Türkofis İstanbul şubesinin, döt• 

düncü Vakıf Hanındaki alt kat dai: 
relere yerleşmesi için Evkaf idar~sı 
le yapılan görüşmeler müsbet neuce 
vermemiştir. Evkaf. eskiden Ziraat 
Bankasının tuttuğu bu kısım için se 
nede ı 7 bin lira kira istemiştir. :S.~ 
mikdar cok fazla görülmüştür. ofı 
şimdilik7 bulunduğu yerde kalaca1t• 
tır. 

- Ne yapacağım ya? Kime bıfll·. 
kırım ? Büyükannesi de bizimle b:. 
raber gelecek. On iki yaşındaki bC 0, 

lemcye sabahlara kadar kundakta ç 
cuk teslim edilir mi? 

Ce~ilc ~m~zları~ı s a 1 l ı Y J-r 
rak: A... dıye agzıru açtı ve r• 
liyeccği sözleri odanın içinde arıY'0,,. 
muş gibi, bakışlarile duvan, eşY'fııi 
yerleri süpürdükten sonra gözler 
ablasına dikti: lfi1, Ablası konsolun açık duran alt 

•. gözüne, yerde parlıyan şişe parçala
rına, makaralara, çoraplara, kağıtla
ra bakarak apıştı kaldı ve du.v~rlar
dan birine hitap ediyormuş gıbı mı-

- Ayol hatun, dedi, benim ~e"'0e 
asıl senin aklında zorun var. ourı rı ' 
söyledin. Ben şaka ediyorsun z;a gi• 
nettim. Baloya kundakta çocı.ıtC 
der mi? tat' 

rıldandı: 
- A ... Bu kız oynatmış vallahi... 

Deli diye diye sahiden delirmiş ayol. 
tyi ki Tahsin Bey sabah karanlığı 
uğramış. biraz geç kalsaymış bu pa
tırtıyı duyacakmış: rezil olup gider
dik. 

Şahinde'nin yuvarlak kalın kal,ı+' 
alnına doğru kalktı ve zaten kaştJJ" 
le gözleri arasında yüzüne baya tt• 
veren fazla mesafe büsbütün a':!0rıet 

Cemile sabahın gürültülerile uyan
aı. Bu sesler onun kulağından içe
riye evvela gizlice sUzUlüyor, sonra 
kulak zarına bir sülük gibi yapışarak 
tatlı uykusunu son damlası.na kadar 
eme eme bitiriyordu. Her sabah böy
le. Hele bir saat yediye doğru gel
mesin, üç ev aşağıda Arap Mehme
din ahırından yük arabaları çıkar, 
tahtaperdenin yanındaki dik yokuşu 
tırmanır; kırbaç, küfür, koşum, te
kerlek, nal sesleri açık camlardan 
iceriyc sıçrıyarak, atlıyarak, yuvarla
narak, paldırküldür girerler ve odayı 
sanki eşkiyalar basar. Haddin varsa 
gözünü bir daha yum bakalım, Cemi
le Hanım! Ncırcdeyse yağlıkçının ge
lini de gramofonu kurar. Yetişmiyc
si t Postahancnin karşısındaki işpor
tadan evvelki ay otuz kuruşa üç tane 
çatlak, bozuk plak aldıydı, Allahın 
hcrgUnü, sabah sabah. tekrar tekrar 
bunları bütün mahalleye dinletiyor. 
Pencerenin altında çocuklar da baş
ladılar takazaya. Kör olmıyasıcalar, 
illaki oyun diye biribirlcrinin gözle
rini oyacaklar: "Yazdım ulan işte 
buraya be 1 İnanmazsan bak, nah, 
kiremitle çizdim, üç, dört, şu beş, 
nah, şu da altı ... ", .. Neresi altı onun 
be, vallahi beş, kime yutturuyor
sun?", "Sus ulan, cr-~i dümbeleği, 
istemezsen :1 ~ .- ı , "-r bana Uç 
gazozumu ... ·· 

Sokaktan duyduğu kadar şarkıyı 
yazmak için yataktan atladı. terli~i: 
nin birini giydi, fakat öbür tekını 
bulamıyor, ayağını havada tutuyor
du. Biri serçe parmağilc onun saçı
na, omuzuna, dizine, beline, ensesine, 
vücudünün hangi noktasına dokunsa 
o, zıp zıp sıçrıyacak kadar gıdıklaı:ur, 
terliksiz yere hiç basamazdı. Cemıle
nin çıplak ayağı için yer keçesi de
mek, nah, şu odanın ortası büyüklü
ğünde bir yengeç demekti. Ustüne 
basınca gıdıklanarak yere düşmckte!1 
korkuyordu. Hemen diz çöktü ve bır 
ayağını yere değdirıncmeğe çalışarak 
demir karyolanın altına başını sokup 
terliğini aradı. Bak, bak, bak, bak, 
nerelere gitmiş uğursuz ... Ta duvara 
yakın, döşeme tahtasının vaktile fare 
çıkmasın diye üstüne küçUk bir ha
sır parçası mıhlanan, fakat sonra ha
sır yırtıldığı için açık kalan deliği
nin içine burnunu sokmuş. Nişan 
alınsa bu kadar olmaz. Kalkarken na
sıl sıçrarsa yatarken de kendini ba
lıklama denize atar gibi delice kar
yolaya giren Cemile, geceleyin. terli
ğinin tekini oraya kadar fırlatmış de
mek. Yüzükoyun uzandı ve bir ko
lunu tiz akortla gererek onu aldı. 
Fakat bu hareket bir omuzunu öyle 
ağrıtmıştı ki, tabii vaziyetine hemen 
dönmek için hızla geri çekilirken ba
şını karyolanın kenar demirine vur
masın mı? Uffl Aman! Ayl Aman bu 
yıkılası ev 1 Amanin ! ... 

dar bağırıyordu: 1 meyin. birini bulsam gideceğim; yok-
- Ay başım~ .. Bu evde oturanın sa vallahi de, billahi de. tallahi de bu 

gözü çıksın, başı paralansın! .. Zorum evi yakarım ben ... Yakmazsam bana 
nedir ayol? .. ihtiyar bir zengin bu- Karagümrüklü Deli Cemile dcmesin
lur, giderim. Yoksa ben bu evi çayır lcr. Şu yumşacık yaylı belin inccli
çayır yakmazsam bana Deli Cemile ğine bakın, şu omuzların kırılıp dö
demesinler. Aman ... Gözlerimden ateş külüşilne bakın! 

- Ay, Tahsin Bey geldi mi? 
- Geldi ya. 
- Biletleri getirdi mi? 

- Neden gitmesin? dedi, susitı'' 
cemiyetine, düğüne. kına g~c~ oeıJ" 
Şchzade'de sinemaya emzikh~ ç ııı· 
gitmiyor mu? Ben kavafın o.ghl 
san'a da sordum "gider" dcdı. . ~·· • ·şırı .:lf 
Doğrusu Cemile de pek bu 1 

, rı JI>' 

Ahtcr'lerin küçük oğlu Şefik yine 
o şarkıyı söylüyor: "Rumbada rum
ba rumba ... " Ne de güzel sesi var pi
~in. Nasıl bakayım? Cemile kulak 

Ayağa kalkarken Cemile başını 
uğuştura uğuştura avazı çıktığı ka-

çıkıyor 1 • 1 Ol bir salon gelini 
Konsolun aynasına koştu. lkı sene- Kıvır ,· b ı· · 

d b • h' .. l b' k d M ğ nce e ı m en crı sa ı guze ır ız ı. e er 
kıvamını bulmak için yirmisini biraz Fakat şarkının bazı yerlerini yine 
aşması lazımmış: Bir rugan gibi par- unuttuğu için tri liri lam lam trilam 
lıyan siyah saçlarının öbek öbek alev diye devam ederek bir kalem aramak 
aJan has boyası altında, ince uzun, için konsolun en alt gözünü çekti: 
çekik, mat buğday renkli yüzü, göz Burada renk renk bez parçaları, ma
vc ağız güzelliğini ilk bakışa teslim karalar,...bir lamba şişesi, çt'\:-aplar, 
ettiriyordu. Cemile, gururun ancak bir ekmek kabuğu, yarım paket çiko
bir perde kadar pcsle§tirdiği çok in- lata, kapsız bir kitap ve kağıtlar var
ce sesile bağırmağa devam etti: dı. Cemile: "Bunu buraya kim koy-

- Bu gözlere yazık değil mi? Bu mu§?" diyerek §ilteyi aldı, yere vu
zenccfilli akide kırmızısı dudaklar rarak parçaladı. Sonra birer birer 
kimde var? Bu iki yumruk gibi kal- makaraları, çorapları, kağıtları çekip 
kan göğsü Şişli aşifteleri askısız böy- çekip dört yana fırlatıyordu. Kısılan 
le durdursunlar.. göreyim bakayım. scsilc: "Bu evde oturanın ... " diye 
Budala herifler, budala! .. Cemile bu başlıyarak erkekçe ve koyu bir küfür 
salaşpur evde başını demire çarpa - de savurdu. 
rak paralasın da siz Bcyoğullannda Hanidir aklına koymuştu: Ya zen
saçlarını çocuk kakası rengine boya- gin bir ihtiyar bulacak, ya annesinin 
yan şıllıklara para yedirin... Aman, mücevherlerini çalıp satarak ka,a
işte, mahalleli duyduk, duymadık de- cak, yahut bu evi .. , 

- Getirdi. Balo Osküdar'da değil, 
Beşiktaş lskele Gazinosunda olacak
mış. Daha iyi, ayağımız karada. 

Cemile günlerdir beklediği balo 
biletlerinin geldiğini duyunca ablası
nı belinden kaptt. rumba 1 şarkısını 
söyliyerck odanın ortasında dört 
döndürmcğc başladı: 

Rumba <la rumba rumba 
Tri liri lam lam trilam 

Ablası Ccmilc'yi iterek bağırıyor
du: 

- Dur, çekil ayol, terelelli!.. Be-
nim-sabah vakti dans oynıyacak ha
lim yok. iştahını baloya sakla 1 Be
nim derdim var. 

- Ne imiş derdin? 
- Altay'ın örme ceketine kavun 

içi yün bulamadım. Dün aramadığım 
yer kalmadı. Renk tutmuyor. Bir 
haftaya kadar gclecekmi§. Oğlan ba
loda ne giyecek? 

Cemile kollarını kavuşturarak: 
- Ay? diye bağırdı, yedi aylık, 

emzikli, kundakta çocuğu balolara 
mı götüreceksin? 

idesini bilmiyordu. Fakat lbSarı 1 tıa?ı• 
geçince o suluzırtlak oğlantrı b~. 
se isminin karışmasına içerletı~ii sıl' 

- Aman, dedi, o yarma şe 
ratlı şapşal ne anlar balod_a~?de fıı~· 

- A ... Babası da, kendısı irıi ot• 
taziye pabuç, dans, balo is~rpbjlsil11 

kiyorlar. O bilmesin d~ kı~e 6or • 
Ben dün muhtarın eltisıne·rserı dO~ 
dum. O da "gider" dedi. ~1 a ~t5ie 
aylıkken anası onu Bursa d J:' 
balosuna götürmüş. "z;une b~. 

- Hanım, sen onların. so itle• il 
ma, gel biz bunu bir bıtcn 
yanına soralım. lı' 

- Soralım. h le ·raJıS 1'· 
- Benim el aleınc. .e •tı'ıı> '/~,, 

· nıy... tı• Beye kepaze olmağa htÇ .
1 

tıeri ge 
Herif sabah karanlığı bı e f" 
miş. bir şe)' 

- Soralım, sorulacak akirt "'1i.• 
amma soralım akıl var. Y •• ··~ ~ı • . · sesı · r • 
Aşağıdan anneler~nın "kseli>'~ıis'' 

Şahinde, Cemile!" dıyc ~flıt ı .. ıw 
şakırtıları duyuluyordu ;.)"Or ı "J 
fir geliyor, MürvetlKr~ası .;eJ 
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935 - 936 YtLı iÇiN . yeni Kontenjan 
Parasız Vali Talebesi için Listesi 

Bir Tamim Gö.nderildi 
9 
~nkara, 17 (Özel aytarnnız bildiriyor) - Kültür Bakanlığı, 

35 - 936 ders yılı için ilk öğretmen okullarına alınacak parasız 
Y~tı talebesi için alakadarlara bir tamim göndenniştir. Tamime 
gore~ orta mektep veya lisenin birinci ve ikinci sınıfım iyi ve 
Pek ıyi derece ile bitirmiş olanlar okula alınacaklardır. Şehit 
Sotuklan ile yetim çocukları tercih olunacaktır. 

Kıdem Zammı Alacaklar 
j· Ankara, 17 (Özel aytarımız bildiriyor) - Örta tedrisat mual
~tnlerinden bu sene kıdem zammı alacaklar hakkındaki liste 
tn~lt~r Bakanlığı memurin komisyonunca tetkik ve kabul edil
tn ıştır. Örta tedrisat genel .direktörlüğü kıdem zammı alacak 

uallimleri derecelerine göre tasnif etmektedir. 

Muamele ·Vergisinde T arhiyat 
lll Ankara, 17 (Özel aytarrmız bildiriyor) - Finans Bakanlığı, 
ttı~anıcle vergisi beyannamelerine müstenit tarhiyatın mutlaka 
ıı Ukkelleflere tebliğ edilmesi icap ettiğine karar vermiştir. Bu 

0 ta, yakında defterdarlıklara tebliğ edilecektir. 

Bahk Ağları İçin Kolayhk 
lt. l\nkara, 17 (Özeİ aytarımız bildiriyor) - Balıkçılığımızın in
kışafını temin ve balıkçılanmızı himaye maksadile Ekonomi Ba
i a~lığı, balık ağı imalinde kullanılan ve gümrük tarifesinin 378 
i:~~ Po~isyonuna giren ecnebi memleketlerden getirilen pamuk 

tklennin muaf en sokulması için tetkikat tapmakt~dır. 

k otra Müsa it 
Dün Sakıza 

HUSUSi 

Havada 
Vardı 

. ~akız, 17. [Özel aytarırnız bildiriyor] - Dün gece yirmi iki
Çana.kk-···~:~· ..... "_ .. ...-.t, ......... b""'" ~"'-~· -.ii.n.-"ı uigatıa bera'Oeti::hR:. 
~elen ~eyı geç~k. ~at anaklfaleden çıkınca, sağımızdan 
kapııd skagnaklı bır yagmurla karışık oldukça sert bir fırtınaya 

'7 I • 
.c ol aldı v • • B d Sabuk grmız ıçın ozcaa ayı tutarak, kabarık dalgalardan 

tltk R·~r;uldu~. Sa:bah Midlli'nin batısında Siğri limanını tut
Qe;a uzg~r yemden müsait esmeğe başladı ve hemen yolumuza 
q_k§a::: ~tti~. Altı ile on bir mil arasında ve muntazam seyirle 

uzerı 19,45 de Sakız limanında demirledik. 
... , •• • •· Mahmut BALER 

11 
_Ati nada Kralcı S~ylavlar 

he§/~naj 17. [Özel aytarımız bildiriyor] - Say lavlardan seksen 
hltdi sra lcılıkalarını ilan ettiler. Bunların arasında Selaniğin ya

t> ay avı a vardır. 
l C\.ondT 23 U k ı ıs ve Meta~sas taraftan saylavlarla 300 saylavdan 

C ralcı demektır. ' 
a~ §i~~~a~. dev~m edi~or. Haftalık kralcı "Helenizmos" ~azete
bır ~a 1 gundelık neşr~yata başladı ve Kopdilis'in krallık lehine 
~ı da neşrettı. . 

~========n:~,~======~======::c:================== 

Kovadis ?. 

= 

[Ozel aytarımız 
bildiriyor] 

Ankara, 17 
Yeni kontenjan listesi hazırlan -

mış, Bakanlar Heyetine sevkedil -
miştir. Liste çarşamba günkü resmi 
gazetede neşroluna~aktır. 

inhisar direktörleri arasmda 
yapllan değişiklikler 

lnhisarlar idaresi, idare direktör • 
leri arasmda bazı değişiklikler yap -
mıştır. Buna göre Erzurum baş direk 
törü Cemal Trabzon baş direktörlüğü 
ne, Trabzon baş direktörü Tayyar Er 
zurum baş direktörlüğüne, Tokat baş 
direktörü Aziz İstanbul başdirek
törlüğü t a k i b a t ş u b e s i 
başdirektörlUğüne ; yaprak tütün 
fen müfettişlerinden Nureddin Esat 
genel direktörlükteki stok ve imalat 
şubesi direktörlüğüne, stok ve imalat 
şubesi direktörü Salih Ihsan fen mü
fettişliğine, satış ve reklam şubesi yar 
direktörü Cevat yeni ihdas edilen müs 
kirat fen müfettişliğine; satış ve rek· 
lam şubesi kısım şefi Sami bu şube
nin yar direktörlüğüne; tuz muame
lat ve hesabat şubesi direktörü Sadi 
Tokat baJ direktörlüğüne, Aydın ba§ 
direktörü Sırrı Malatya başdirektör
lüğüne, Diyarıbekir başdirektörü Şük 

rü Aydın başdirektörlüğüne, müfet· 
tiş A y e t u 1 a h D i y a r b e k i r 
b a ş d i r e k t ö r 1 ü ğ ü n e Erzu
rum baş direktör muavini Fuat Bitlis 
baş direktörlüğilne, Samsun baş di
rektör muavini Zekeriya Erzurum 
baş direktör muavinliğine, Artvin 
müstakil direktörü Can Samsun baş 
direktör muavinliğine, Mersin direktö 
rü Münir Hamdi Artvin müstakil di
rektörlüğüne. Afyon Karahisar direk 
törü Semir Rüştü Erzincan müstakil 
clirektörlüğüne naklen tayin edilmiş
lerdir. Bunlardan başka Inhisar ida
resi teşkilatında da bazı değişiklikler 
yapılacağı söylenmektedir. 

Arif Bediinin 
Resim sergisi 

~essam .~rif Bedii'niR hazırladığı 
resım sergısı, dün saat 14,30 da Gü
zel ~anatlar akademisinde açılmıshr. 
S~rgıd.e sanatkarm birçok eserleri" teş 
hır edılmektedir. 

Son Posta aleyh ine 
Dava açı ldı 

Polis nezarethanesinde kanuna ay· 
km ola~ak, adam alıkonulduğu hak· 
kında hır yazı neşrettiğinden dola 
Son Posta aleyhinde Istanb 1 E ~1 

yet müdürlüğü tarafından u "ddm~ı-
T ~ b' mu eıu· 

mumı ı;~ Mı~ d m~racaat yapıldığrnı 
ya.z~ış i . . u deıumumilik, müraca
atı1.ı~cehemış. ve. s?nunda, bu yazıyı 
po ısın aysıyetını kırıcı şekilde bu
larak Son Posta aleyhinde bir dava 
açmıştır. Dava kaatları doğruda d ~ 

'k" . n og ruya ı ıncı ceza mahkemesine g·· d 
·ım· . y k on e-

rı ıştır. a mda duruşmaya ba ·!a-
nacaktır. ş 

Sovyetler le Bulgar
lar arasındaki tecim 

Sof ya. 17 A.A. - Epey zamandan 
beri So~yet ~usya i.~e Bulgarya ara
sında hır tecımel sozlcşme için ya
pılmakta olan konuşmalar geriye 
kalmıştır. 

. ~ulgar ulusal bankasının çıkıt ve 
gırıtler ~a~kmd~ ileri sürdüğü ba· 
zı ana hukumlerı Sovyet delegeleri 
kabul etmemişlerdir. 
' Her iki taraf için de elverişli bir 
sonuç elde edilmesi imkanları beli· 
rinciye kadar konuşmalardan vazge· 
çilmesi kararlaştırılmıştır.! 

SEYAHAT NOTLARI 

Bu Adamları Memleket Kapı
sından Girer G irmez Kolundan 
Tutup Gezdirecekler Lazım 

Vişi, 19 

Bu mektubumda Vişi'nin suların
dan, eğlence yerlerinden, tiyatrola· 
nndan bahsedecektim. Fakat bu su· 
lar için o kadar çok yazı yazılmış, o 
kadar çok kitaplar, broşürler çıkarıl· 
mış ki, artık bu sulardan bir daha 
bahsetmek bana arife tarif gibi bir
şey geldi. 

Çeşit çeşit bir düzüne su .. Hepsi 
bir derde deva! .. 

Bizi muayene eden Doktor Henri 
Walter sevimli ve neşeli bir adam ... 
Bakınız, hastasına suları nasıl tavsi· 
ye ediyor? 

Sabahleyin erken altıda 300 gram 
Selesten, on buçukta keza _300 gram 
Sclesten, öğleyin Surspark'tan 140 
gram, akşam altıda Şömeldcn 140 
gram, yani akşama kadar 880 gram 
su .. 

Yemeklerde içtiğimiz Eviyan, o 
da },aşka! 

Rejime gelince, -sabahleyin Selea· 
ten bardağını yuvarladıktan sonra 
duş ve arkasından kuvvetli bir ma
saj .. Yemekler ,doktorun tavsiyesine 
göre haşlanmış bir alay yeşillik! 

Bu programı yazmaktan maksa
dım şudur: Bizde de Vişi gibi, şu ve 
ya bu hastalıklara §ifa olacak sula· 
rımrz elbet vardı~. hatta çoktur sanı· 
rım. Bu sular ictkik ve tahlil edil· 
miş midir? Edilmemişse, neden edil
mez? 

Bundan başka sadece suyu bulup 
evsafını öğrenmek te kafi değildir. 
Her türlü konforu yerinde oteller, 
güzel banyo daireleri, en iyi duş ter
tibatı ve bilgili masörler de lazım 1 

Bundan sonra da umumi, hususi 
eğlence yerleri, geniş bir hürriyet, 
laübali derecede müsamahakarlık .•• 
Mesela erkek ve kadının burada pi· 
jama ile sokaklarda dolaştıklarını 
görebilirsiniz. 

Daha sonra her eşyayı bulabilmek! 
Burada hangi otele veya restorana 

gitseniz, direktöründen, · katibinden, 
metrdotelinden en dümen garsonuna 
kadar hepsi ~ize karşr aon derece na
ziktir, mültefittir. Sebebi basit : Ge
lecek sene bir daha oraya gelmenizi 
temin etmek l ' • Yalova da bizi bu şekilde. temin 
edemez mi? Her alanda bilgilerimizi 
.,,.t~ıı:m:ıV. ;ri.!\lm~iV,hi\F.c;tslar 2etirti
yoruı; . .tsu, cı ıeaıgımız su ışıncıe de 
mütehassıslar getirtebilir, öğrenece
ğimizi öğrenerek, bu işi de bir yolu
na, düzenine koyabiliriz. 

Nasıl buraya, Vişi'ye herkes akın 
akın geliyorlarsa, bizde de hayatla· 
rını ve sıhhatlerini bilenler, kendi 
kendilerine bu sularımıza koşarlar. 

Vişiye dünyanın her tarafından 
insan geliyor. Birçok Fransız köylü· 
leri de gördüm. Onlar da şöhretini 
duydukları bu şehrin sularından isti· 
fadeye gelmişler. Hayatlarının, sıh
hatlerinin kıymetini biliyorlar. Ya
lov~yı da küçük bir Vişi haline ao
kabılsek, Türkiyenin yalnız yüksek 
~e. zengin smıfları değil, köylüsü de 
ıstıfade eder. Vişideki gibi onlara 
mahsus pansiyonlar, onlara mahsus 
kahveler açılabilir. 

• Vişi yalnız bunlardan ibaret de· 
ğ~l ! Bir su şehri olduğu kadar da, 
bır ~.anayır şehridir. 
Dunyanın yedi bucağından buraya 

gelenler, mutlaka Fransadan bir şey
ler satınahp gqtürüyorlar ~ para bıra
kıyo~lar. Kurulmu~ iğreti paıarlarda 
her _ıs.tediğinizi bulabilirsiniz . 

Vışıde hele kuyumcu dükkanları 

Yazan : Hamdi AKSOY 
pek boldur. Paris kuyumcularının 
en önemlileri sezonunda buraya ge
lVler. Vitrinler parıl parıl yanıyor. 
Bu göz alıcı, alıcı değil de kamaştı
rıcı manzara önünde durmadan geç· 
mek imkanı yoktur. Kuyumcu bollu· 
ğu burasının nasıl bir servet yatağı 
olduğunu ve gelenlerin ne kadar pa
ra bıraktıklarını gösteren en göze 
çarpan işaretlerdir. • Yusuf Öniş "Entrensijan., ı eline 
almış, harıl harıl okuyor. Gazetenin 
muharriri, " Ankara ve altı ok" baş
lıklı yazısında bir hayli laflar edi
yor. Bazı soğuk esprileri de eksik 
değil. Mesela altı oku ölçmüş, biç
miş bunların en kısası "Cümhuri
yet~iyiz,, en uzunu da "lnkılapçı
yız,, imiş. 

İstanbul ölüyormuş, hatta muhar
rire göre çoktan rahme.ti rahmana 
kavuşmuş. Çünkü artık İstanbulda 
saray hayatları yokmuş. Çünkü İs· 
tanbuldan birçok Fransızlar memle· 
ketlcrine dönmüşler. Şunlar da, bun
lar da İstanbulu bırakıp gitmişler. 
Sanki çölde bir köye benziyormuş. 

Halbuki bence ölen İstanbul de
ğil, oradaki levanten Fransızlardır. 
Her memleket gibi, Türkiye, kendi 
ihtiyaçlannı kendisi temin etmeğe 
başladıktanberi, pek tabii olarak it
halatı aı;almıştır. Bu levantenler de 
bu ithalat eşyasınm komisyoncuları 
idiler. İthalat azalıp ta karlarına ke
sat gelince, kıyamet kopmağa başla· 
dı. "İstanbul ölüyor, ,diye çıkardık
ları vaveyla da bundandır. 

Fransız muharriri eline hurda ka
pitülasyon dijrbününü almış, hala 
arıyor, arıyor, bir şeyler bulmak is
tiyor. Bulamayınca da küplere bini-
yor. \. 

Biz o alanı da temizlemek için na· 
sıl oluk gibi kanlar akıttığımızı her· 
kesten iyi biliriz. 

• . 
lstanbula gelen ecnebi muhabirle

rinin çoğu, memt:ketimiz için ancak 
orada yerleşmiş levantenlerden ma
lumat topluyorlar. Ona göre de fikir 
yürütüyorlar. 

Doğrudur, Paristen lstanbula ge
len birisi orada tenhalık ve sessizlik 
görebilir. Dört buçuk milyonluk Pa
risle lstanbulu ölçecek değiliz. 

Bundan yedi, sekiz sene evvel Ma
"'u uı 'l.lh uıwe.uhl ..ıc l~~ .. .,.<>.,h::ı. 
gitmişti de, gazetesine "Burada ba
şım dönüyor,, diye yazmrştı. 

Yalnız burada söylenebilecek bir 
nokta var: Bu adamlara, gazetele
rinde yanlı yazılar yazdırtmamak 
için, memleketimize geldikleri za
man, acaba kollarından tutup ta, ha
kikati olduğu gibi gösterecek kims~ 
ciklerimiz yok mu? 

H. A. 

Berberler toplandılar 
Berberler Luna Parkta fevkalade 

bir toplantı yaparak pazar günleri 
tatil yapmağa karar vermişler, ancak 
aralarında iş rekabeti olduğundan bu 
ciheti kendi kendilerine idare ederni
yeceklerini i~eri sürerek belediyenin 
bu hususta bır karar vermesi hakkın
da yeni bir müracaatta bulunmuşlar· 
dır. Belediye bu müracaatı incelemek 
t~dir. Fakat .e~velce de yazdığımız gi 
bı haftll tatıh kanunu berberleri is
tisna ettiğinden belediyenin buna bir 
çare bulamıyacağı alakadarlarca tek
rar·edilmckte ve berberlerin bu işi ken 
di aralannda yapmaları lazımgelmek· 
tedir. 

Beledıyc.nin anbar:ınrn taşınacağı Fatih medresesinin içinden bir 
görünü§ 

Sultanahmetteki · Büyük Eser 
Ardiyelikten Kurtarıhyor · 

Büyük Türk mimarı Sinanın eser 
terinden olan Sultanahmetteki ha -
marn belediye tarafmdan kullandı • 
yordu. Büyük mimarın bu eserini ha 
rap olmaktan kurtarmak için orada 
bulunall belediyeye ait eşyanın Ha 

l~ç idman yurdunun bulunduğu Fa -
tıh medrescsesine taşınması karar -
l~şmıştır. Ta ıma işi bir günde biti 
rılecek ve bu suretle koca Türk mi
ma:ınrn bu kıymetli eıeri nihayet 
arııyc olm.aktan kurtulacaktır. · 

"GRETA GARBO 11 NUN 
BACAlll ! 

- Nerdesin kardeş? Hanl harıl 
seni arıyonım .. 

- Ne o ihayrola? 
- Aman dün ECCC aklıma ıbir (es· 

pri) geldi. Malumya! O kafir §~ 
her zaman gelmez. Yataktan kalk
tnn. Bir kağıda yazdım. Bugün sana 
söyliyeyim de mevzu olsun istedim. 
Amma da, sapa yer seçmi§sİn yahu?. 
Sora sora hal oldum •• 

- Kolay yerdeyiz amma sen ters 
aramı§sın!. 

- Yoo! Düpedüz (Federasyonlar) 
diye sordum amma kimse anlamıyor. 
Böyle kumpanya bilmiyoruz eliyor· 
Iar •• 

- Karde§, spor merkezi diye so 
rabilirdin! .. 

- O zaman da: "Burada öyle §CY 

yoktur. Taksime git!,, cevabını ve· 
riyoı-lar. 

- Neyıe! Şu ıenin (espri) liey• 
mi§ bakalım? 

- Hal Evet! Tabii sen de gör· 
müşsündür. Şu lıvcçli sinema yıldı· 
zı vardır. ismini unuttum. 

- Hangisi? 
....:. Cannn! Hrrbo diyeceğim geli• 

yor. 
- Ha! Greta Carbo! 
- Hah! l§te onun ayağı kırılr.)1~. 

Gazetede okumadın nu? 
- Okudum. Bana ne? .• 
- Canım ıenin için söylemiyo-

rum. Şunu gazetede gördün mü gör· 
medin mi? 

- Gördüm ama ıSana ne? 
- Bırak zevzekliği de dinle! 

Dünyanın bir buçuk milyar niifu
sundan bir kadının bacağı kınlıyor. 
Gazetelere yazıyorlar. Benim her 
gün hatırnn kırılıyor da kimsenin 
malumatı yok! .• Demek ki; dünyaca 
benim hatımn, (~reta Hırbo) nur. 
ayağından daha aşağı ..• 

- Onu bilmiyeeek ne var? 
- Teessüf ederim. 
- Sus be! Aptallık etme! Düny& 

onun ayağına sade o&enin hatırmdan 
değil çocuğumuzun başından daha 
fazla önem verir. ~u kabahat ne on• 
dadır; ne sende ..• Ne de bende. Sa· 
dece kıyamet gününün yakla§mış ol· 
masındadır. ilahi • neydi soy adın? 

- Tınmaz! 
- ilahi Tınmaz! Sen böyle mi 

tınmaz olacaksın! (Grcta Gr.rbo) ge
ne bir artisttir, ayağı kınlırsa, bir 
değ~i vardır. Lakin ona gclir .. ceye 
kadar dünya ne ayaklan baştan üs
tün tutmu!tur. Sen neden zavallı 
Gretatyı parmawına doluyorsun? .• 

Yüzüme baktı, sigara~rnı tablaya 
bastırdı ve çıktı 2"İtti. 

8. FELEK 

Prens Orlof yatı 
Dün geldi 

Dün sa~a~ şehrimize Prens Orlof 
yatı .gelmıştır. Yatta 95 Amerikalı 
gezgın b~lunmaktadır. Bunlar diın 
sabah şehıre çıkarak İstanbulda eski 
anıtları, müzeleri gezmişlerdir. 

Ajans direktörü şerefine 
şölen 

.Moskova, 17 A.A.r Voks sosyete 
sı Anadolu ajansı genel direktörü 
~uvaffak Mcnemencioğlu onuruna 
bır şölen vermiştir. 
_Şölende Türkiye büyük elçisi Ze .. 

kaı Apaydm, elçilik ileri gelenleri, 
Ta~ ujansı direktörü Dolctzky, ga .. 
zete muharrirleri, dış komiserliği 
ileri gelenleri ve diğer zevat hazır 
bulunmuşlardır. 

lngiliz Elçisi protesto etti 
Londra, 1 7 .A.A. - Reuter ajansı

nın aldıgı bir habere P'Öre, Büyük 
Britanya elçisi Garath Jones'in ölü
münü teyit eden bir haber alır almaz 
Nankin hükumeti nezdinde şiddetli 
protestolarda bulunacaktır. 

S Urgüne gönderilenler 
. Atina, .ı 7 (Ozcl) - Hususi polis 

Rızospastıs r:azctesi muharrirlerinden 
Tataropulos ile Dr. Antoniyadis ve 
diğe~. işçi başkı:: !arı Ga7d t Adası
na surmek kararını vermiştir. 

Doktor Nazım Şakri 
Bir ay için AYrupaya gitmiştir, 
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No. 113 Jtziz Hüdayi AKDEMiR 

lngilizler Büyük Harpten Önce Lavrens Vasıta
sile Arabistandaki Kabileleri Türkler Aleyhine 

Ayaklandırarak Tecrübeler Yapıyorlardı 

müracaatları. 

.< 4871) 
Açık Doçentlikler 
Tıp Fakültesi : 

ı - "Mikrobiyoloji Salğınlar bilgisi 
razitoloji ,, 

2 - '1c hastalıkları', 
3 - "Kadın Hastalıkları ve doğum" 

Edebiyat Fakültesi : 
1 - "İlk zamanlar tarihi" 
2 - " Türk dili tarihi " 

Fen Fakültesi : 
1 - ,. Riyaziyat'' 
2 - " Şimi - Fizik '' 

Hukuk Fakültesi : 
) - " Amme HukUku 

ve pa-

S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

u 11ııı111111111ıııu 1111111 mmım ı ııa.ı: - ~ 

~ Deniz yolları ~ 
:: iŞLETMESi § 
::: 
: Acenteleri: Karaköy Köpr!ibatJ : - -: Tel 42362 - Sirkeci Mil.hilrdar· : -E 111111 zade Han. Tel. 22740. 111111E 

ZObbe ve hoppa bir ana Haydarpıaşada ana kızr yanyana 
gördüğüm zaman aklımdan ~u g~· 
ti: Bu kadrn kızrnı benimle n,:ısıl 
bırakacak? Tren hareket cdinciye. 
kadar bir §CY anlamadım; gcııç k~· 
zın son derece mahzun, boynu bu· 
kük duruşu da bana bir §CY anlat· 
madı. Fakat tren hareket ederkefl 
kızın inerek anasmın w.ıgonda kalı• 
§I beni çileden çıkardı. Meğer .ka· 
drn burada da kızınrn yerine geç
mek, bu uzun yolculugu biJe gö~C. 
almak hevesini, hırsım yenemeınıŞ· 
Benim ıre hale geldiğimi t;aSaV\'Ut 

edebilirsiniz. Sandım ki, Eski~ehite 
kadar bu boyalı kart acuı:cye refakat 
ed;eceğim. Hemen başka bir kom." 
partımamı, bir :ırkadaştn yanına gıt· 
tim v:e Eskişehire kadar onun yanı· 
na uğramadım. Bugün yirmi gün 
ge~ti, evlerine de uğramıyorum. Bil 
kadar ac.'i tıynetli bir kadınrn kızın• 
dm insana hayır geleceğini uıııar· 
mısımz?" 

Mademki anasile tabiat, ahlak, gös· 
teriş itibarile hiçbir münasebeti oıına· 
dığını gördüqüz, anladınız, neden ha· 
yır gelmesin'?.. Ne bir kızın , ne de 
bir erkeğin hakkında, ailesine bakarak 
hüküm vermek doğru değildir. Bah• 
sedilen ana ve muhit bir km çiledeıı 
~ıkarmamış ve böyle hoppa. sarsak 
bir ana kızı rahatsız: etmiş ise bu o· 
nun ağlam seciyesine delildir. 'BU • 
tün bu ısıkı kontrola ve anası tarafın· 
dan adım adım takip edilerek iyi bir 
rabıta tesis etmesine kıskançça eng~I 
olunmasına rağmen bu kız zeki bır 
~şık tarafından kolay kurtarılabilir· 

• Mektep isteyen köylU kıtı 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
UNYON SiGORTASINA yaptırınız· 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• u vo E Trabzon 
1
yolu ~ 

E ANKARA vapuru 18 Ağus- : Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapmmayınıZ;7~7 
E tos PAZAR günü ıaat 20 de E Telefon : 4.4888. ---~ 
E Riı.eye kadar. (4850) 6223 E İE~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- - 11••11~ E lskenderiye yolu § lstanbul dördüncü icra memurlu· ~111111u11111n1111111111u1111l)ıı ı/ ~ 
E IZMIR vapuru 20 Ağustos SALI : ~undan : - VAPURCUL ~ f: 
::. günii ıant 11 de lsKE.NDERIYE• - :_ b E 1te•c ~ 

,. 

Bu .. tun" u"ne 1596 lı'ra kıymet kesi- - ş· v "· ... - : Türk Anonım ır - ~ E ye kadar. C4849) = len Samatyada Sancaktar Hayrettin ı if'l r. ••11111u11ı11111mı11111111111111111111'ft § Istanbul Acenta29•;5, f: 

Yeniköy sulh icra memurluğun
dan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz: ve pa· 
raya çevrilmesi mukarrer· Singer 
markalı terzi dikiş makinesi 
23·8-935 cuma günü 10 dan 11 kadar 
Yeniköyde Çarşıda memuru huzu
runda paraya çevrileceği ilin olu
nur. (13800) 

Satıhk Ev 
Büyükderede Mektep sokağında 

iskeleye yakın etrafı açık, elektrik 
ve suyu bulunan biribirinden ayrı 
iki bölüklü, biri beş, öteki üç odalı, 
mutbağı, ısalonu ve bahçesile 30 ve 
32 numaralı ev satılıktır. 

Görmek ve almak istiyen1erin Tan 
gaı;cte idare direktörü BaY. Şükrü 
Melihe müracaat etmeleri, 

mahallesinin Şerbethane sokağında - Liman Han, Telefon: ı ~ 
eski ve yeni 5 No. lu içinde kuyusu : ~ 
ve yeni 1 No. lu evin sarnıç kuyu· = T b yol il 1 
sundan intifağ hakkı haiz bulunan § ra zon d,tof 
yarı kagir yan ahşap ev dairemizce = AKSU •apuru 20 ~fıt'1e 
açık arttırmaya çıkanlını§ olup §art· E SAU günü saat 20 de 

1
J 

namesi 10-9·935 günlernecinden iti· E kadar. ıflflJJf 
baren divanhaneye asılarak 26-9-935i -~ll;l;;ll~l~ll~l~ll~l~ll~lll~ll~l~ll~l~Jl'!!!!J~ll~l:; •fi~ 
günlemecine raslarcm pcr§cmbe gil- ~ ve ittl O' 
nü saat 14 ten 16 ya kadar daire· larla diğer aıaımdafların. ınetı~ ~ 
mizde satılacaktır. Arttırmaya gir· hakkı sahiplerinin gayt1sUe fşiJ: r?. 
mck için yüzde 7 ,5 teminat akçası a- zerindeki haklarını husu jddi'1'~ 

masarifc dair 1'1!1~.nan ve 20 o' 
lınır. Birikmiş vergi, belediye resim· müsbet evrakile ~~.ıkt;eri li~ıe~ 
teri ve vakıf icaresi müşteriye aittir. içinde daireye bıldırme tapu 6ic~i~ 
Arttırmada gayri menkule takdir e· lnp abi halde baklan becl p,P' 
dilen kıymetin temammm bulunması le sabit olmadıkça • sa~!ıırıar· "1'tl~ 
şart olup aksi halde ihale ikinci art- payla§masından ~ar~ k istiY.' ~O 
tırmaya kalacaktır~ 929 tarihli icra geniş bilgi edın~ dairet1'1;.ıe 
ve iflas kanuntınun 119 uncu madde· 35/ 112 dosya No. sıle (l3792) 
si mucibince ipotek sahibi alacaklı· racaatları ilan olunur. · 
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BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

iCMAL 
PANCERMANIZM 

VE ISVIÇRE 

Çaldaris Genoyun Mutlaka 
Geri Bırakılmasını istiyor Cephane Fabrikalarını Ateşleyin! Konserveleri 

Zehir/eyin, Gemileri Bomba Koyarak Atın! 
,. . 

~!manyadaki Hitlerist hareketi -
121

11 Avrupa barı§ı bak1m1rıdan en bü 
l'ulc tehlikesi, esasen tarihe kavuş -
l1ıak üze~ bulunan Versailles andı -
111

11 hükümleıfoj ilga etmek nokta • 
811Jdan zjya:de bütün Almanluı bir 
sıfJır it;inde toplamak hedefinde, ya-
111 Pancermanizimlndıedir. Almanya 
n~11 sınrr komfUSU olan her ülkede 
bır Alman azrnlığı vardır. Bu Al -
tllanlarrn birkısmı, genel .stıva§ta Al 
nıa.nyaaan almsn topraklarda yaşı -
.. Or: 

F.ransamn eline geçen Alsas Lo • 
'ten de, Belçikaya ilhak edilen Eu
'Jıe.11, Malmedy ve Morsenetde, Dani 
~lcn,ı.o,a verilen Schlezwig'de. Le-

starun aldığı kısımlarda. Alman -
3'adhn ayrılan Memel'de Dançiğ'dc 
"e Çekoslovakyada. Bu topraklarda 
:Yı~1Yian Almanlar genel sava~ ka -1a,. Alman impamtorluğ.unun taba -
llrı idi. Yeni Hitlq Almenyası, bun 
1ıtrın tekrar ulusal sımrla-r içine gir 
":(ll!flinJ ilt!'ri bi.- amaf $aymakta -
ır. 

1 . .Flakiıt Nazi Jıarekeu"n'ln ulusal bir 
ık ctıııaçları bumda kalmıyor. Al -
~.Ya Avusturyayı istiyor. Bren
ber geçidinin güneyinde 1ta1yadaki 
~lrıuuııarı istiyor. Hatta 1sviçredeki 
aılnıa.n!rJ.nn da ulusal sınırlar içine 
l 1ıırnası yeni P.anoermanizmin amaf 
~nc!bndır. 
Bu Pancermdnizm likirleil 'Al -

'j1arı sınzrla.rı dışında kalan Alman
bar 11/lasmda ne deTeccye kadar yer 

llll11lJ§tur? Genel sav~ k;ıcf..:ır Al
::an impaıVıtorluğunun sınırlan için 

e bulumıp ta Ver$1JİJles andı ile ay 
~lan Almanlıınn tekrar Alm.anyaya 
Ji'a.vuşmok istemel~.ri pek atbiidir. 
Jr~t lsviçre gibi asırlardanberi er 
l/l)iği ile övüaen bir ülkedeki Al -

1ııa.nlarrn bu cereyanın kuvv.eti kar
~1~nda boyun eğmekte oldukları gö 
;nmekt«fı"r. ltalyan, Alman ve 
ransız ırklarmın a.rasma sıkışan 

"e her uç ırka mensup insanları bir 
araya toplıyan küçük lsviçrerıin, son 
asır içinde yükselen ulusseverlik ce 
l'ey.anları karşısında erkinlı'ğini mı
l>ıJ icor.uyrıbildiği ta:-ihin en şa§ıla -
ca]r işlerlnr!en bl~i idi. Acaba genel 
~•"aş içind'e bile istik/ilini koruma 
~ . 1rı qı uıda d ~ ıİ" k . mıdı;-
J;t'~ bur1a hiç ihtimal vermiyorduk 
1 ~t lsviçred'ım gelen haberleri d~ 
dı:; .etTnr'k kolay değildir. Bir müd 
le .tır asılları Alman olan lsvifreli
~ırı Nazi hareketi lehindeki çalı§ -
di la.rl'ndan bahsedilmekte Mi. Şim
~ <!~asıl/arı lt.a.Iyan olım lsviçreli
,,:j,n ltalya lehine hareketlerinden 
-tı S<!di!iyo_r. He~halde ltalyan ve,. 
1'e ~n faşızmlerı karşısmda lsviç • 
):ın bir imtı"Jıan geçirdiği anla<:•lı-

r. _ * ~ ~ T 

........... 

llzak Şarkta 
Sınır hadiseleri 
tcJ0~o .17.A".A'. - Hirota.ile Sov
't?ı crın Tokyo büyük elçisi arasında 
l>r:r !ıidiseleri meselesi hakkında 
fııu rıııp itibariyle bir anlaşma ol-

ltur. 

"te~°"Yet elçisi sınır hadiselerini dü
Çtılt l?ıek için bir Japon-Sovyet-Man
llaıtko ka~ışılc ~o~isyonu kurulması 

lıiırıdakı proJeyı tevdi etmiştir. 
~lıltu rota memnun olduğunu, Man
'<>rır 0 

hükfrmetinin oyunu aldıktan 
~it~ &on cevabını vereceğini söyle-

ır, 

~~illan Willy Post 
~•sıı düştü ? 

~le ~York, l 7.A.A. - Bugün bir u
l>~•t ~~sında ölen uçman VilJy 
ttıJ1 ~ ırleşik Amerikanın en tanın
\> c h c cesur uçmanlanndan biri idı· '· ~u,,, ·1 . 
"lıfru "a ı e Amerika arasında kısa 
ltcruı:I.erle (merıbaleleJ;,le) bir uçuş 

sı Yapıyordu. 

to Tayyare bulundu 
<1 lldra 17 0tru • A.A. - Fairbanes'a 

Atina, 17 (Özel) - Dün akşam General Kondilis Atina basın 
üyelerini kabul ederek Yunanistanda tekrar krallığın hiç bir 
vakit bir daııbe ile yapılmayacağını ve subayların zorla kırallı
ğın kurulması için aralarında imza topladıkları hkkmda çıkarı
lan yaymtının yalan olduğunu söylemiştir. Kralcı ayrışık gaze
telerine yazdıklarına göre Başbakan Çaldaris rejim için yapıla
cak genoyun gıeriye bırakılması hususundaki fikrinde musir ol
duğundan Dış Bakanı Maksimos ile İç Bakanı Rallis'e Alman
yadan son gönderdiği talimatta saylavl~rın parlamentodan ge
noyun geriye bırakılmasını istemeleri için çalışm~lannı bildir
miştir. Başbakan Çaldarisin eylUl iptidalarmda Atmada buluna
cağı anlaşılmıştır. 

Japon Filosunun Manevrası 
Tokyo, 17 (A.A.) - Yetmiş hatll gemisinden mürekkep olan 

Japon filosu iki ay sürecek manevralar yapmak üzere bu sabah 
Ökuskadan bilinmeyen bir yönteme hareket etmiştir. Filo birin
citeşrinde döndüğü zaman 1mperatorun önünde bir geçit resmi 
Yapacaktır • ..... .. ~-

Arsıulusal işçi K·onferansı 
Brüksel, 17 (A.A.) - Peuple gazetesi, dün akşam başlayan 

arsıulusal işçi sosyalist toplantılarının pazar akşamına kadar sil 
receğini yazıyor. Bugün siyasal durum, bilhassa İtalyan • Ha
beş meseleleri üzerinde aytışmalar olmuştur. Yerilen kararlar 
toplantının sonunda Y-ayılacaktır. 

Bir Vapur Karaya Oturdu 
Londra, 17 (A.A.) - Letitia vapuru, Belfast'a doğru gider

ken, gece yarısında~ f;>i~az önce, sis yüzünden, karaya oturmuş
tur. Vapur, sabahın. ı~ısıne kadar, boş yere, kendi araçlarile kur
tulmağa çalışmıştır. Öğleden sonra yeni bir teşebbüs yapılacak
tır. Yolcular ve mürettebat gemide kalmışlardır. ~~ 

Sıra Portekizlilere mi Geldi? 
Lizbon, 17 (A.A.)'- Portekiz Dış Bakanı, Diario de Noticiais 

gazetesi aytarına diyevde bulunarak, Afrikada olup biten şey
ler.den hiç birisinin büyük bir Afrika devle~i olan Portekiz'i la
kayıt bırakarnıyacağını söylemiş ve demiştir ki: 
"- İtalya ile Habeşistan arasında bir harp çıktığr takdirde 

müstemlekelerde yerlilerin Avrupalılara karşı ayaklanmaları 
gibi ciddi bir tehlike mevcut olduğun inanmıyorum. Bununla 
beraber harbin önüne geçmek için her _çareye baş vurmak bizim 

ma~ia~~k~f:' k~~~=n ~~~r.a Afrika naritasının 'değiştirilmesi 
halde Portekizin huk:ke~n~n ~~v:zuu ~ahsolamıyacağını ve her 
şım bile terketmemeye ka en ısın~ aıt olan arazinin bir kan-

rar vermış olduğunu ilave etmiştir. 

Çiın haydutlarının 
öDdürdüğü gazeteci 
. ~ekin, 1_7. A.A. - İngiliz gazete

cı.sı !o~es'ın öldüğü resmen teyit C• 
dılmıştır. 

Pekin, 17. A.A'. - İngiltere bü
yük elçiliği, Kalgan'daki Çin makam. 
!arının Pao~hiang çe~resinde. bir ya
bancı cesedı buluodugunu elçıligc ha
ber verdiklerini bildirmektedir. 
.. l!,lgiliz gazetecisi Gareth Jones'in 
o~du~üldüğü haberi böylece teyid e
dılmış oluyor. 

Cenaze merasimi 

Amerüka Okyanus
larda tahkimat 
Yapacak 

Paris,. 17. "A.A'. - Eyi haoer alan 
çev~nlerın verdiği malumata göre, 
denız konfverans.ı me~elesindc uyuş· 
ma olmadrgr tatırde Bırleşik Amerika 
d~vleJleri Alleusiyen adalarında tah
kimat yapmak ve Pasifikdcki Ameri
kan adalarında yeni deniz üsleri kur
mak niyetindedir. 

Japonlar deniz yapılarını tahdit et
meği kabul ettikleri taktirde Ameri
ka hükiıı;ıeti pr:_nsip itibarile Japon
hırı tatrnın etmege egğin bulunmak· 
tadır. 

Deniz konferaneı 

Ovada, 17. A.A. - Dün, ıu baskı
nı kurbanl~rının cenaze töreni, hü
kumet, faşıst gençliği ve atlcbe mil 
mcssillerinin huzurile yapılmıştır. 
M .. M_ussolini, faşist partisi sekre -
terı, ılbaylar, şarbaylar ve sendika
lar çe~enk göndermişlerdir. 

Felak~te uğrayan ahaliye yardım 
etmek uzere tedbirler alınmıstır. 
Mühendislerden. mür~kkep bir "gu· 
rup, felaket ycrıne gıtmiştir. 

1ı ;aşin~ton, 17.A.A. - Dış bakan
" ğ • dinız konferansına iştirak etmek 
~zere ngiltereden henüz çağm al· 
.nanuştır. Hükumet hu .. kil d • gun uru-
~udmuhafaza etmek hususndaki fik
rın e musirdir. ; 

Sinanın 
Daha 

Bir Şaheseri 
Kurtarılıyor 

Müze direktörlüğü Kültür 
. .. . Bakanhğmdan tahsisat istedi 

İstanbul muzelerı direktörlüg~ ü kısımlarla ayrıca kı"le b d • 
T k ·· · · · d k' ' . r ve am ar aı-op apı muzesı ıçın e ı mutbak kıs- relen vardır. Mutbakla b 1 d ~ 
kısmı tamir ettirmek için Kültür Ba· bina. hakikaten 0 dev . rın .. u

1
un u;ku 

kani ğ d t h · · · • . . rın guze \'C yu ı ın an a sısat ıstemıştır. Za- sek bır esendir Bu Si • 
mamnda 5000 kişiyi besleyen ve içti- timai hayat ve y. aıı:."'yı:_se~: .. "

1 
a~ınd ıkç: 

mai ha t . . . :r-o :r goruş enn e ı 
. ~a ve yaşayış tarzını çok açık tam ıııabetını göstermek "fb il d 

:tc1t 151~01 alırken Barrow'da düşe -
~~en Post ve R6gers'in uçağı ta
~14 oıafaa:çalanmış ve denize bat
i' tro"'• bulunmuıtur. Ceectler 
~I\, Yoıf götürülmilştiır. Uçmanla • 

11 ket •ır: ir1t11 aordukları yerliler fe 
ır • "1nda orada bulunmuşlar _ 

- ~Utttıı • 
\> ~tctt•n· Anıerıka matem içindedir. 
' t'tc ~ eaki bir dostu olan Rooze 

_:en çok müteessirdir. 

v '<ala nasıl oldu ? 
~111 •ııngton 
.ı>1 c t<>re u • l 7.A. A. - Öğrenildi-
ttı.a.'tttc :Sar !iman Post, Eskimolardan 
ı. "it ıçı11 yro Barr..ov istikametini sor-"'·•d ere · · bir 'Cı "akit ınnıış ve tekrar hava-
~\is •cbcpıc 20 uç~ı. anlaşılamıyıın 

trt)c .P metre yükselttcn 'fere 
irçalinrnıştır 

bır §~kılde .gösteren bu biricik eser emsalsiz ve eşsizdir. ı ı ar e e 
?~ Mı~ar Sınanındır. Topkapı sarayı 
ıçındekı ınutbaklann hepsi Sinan ta
rafından yapılmışttr. Ondan evvel, 
görülen mutbaklarda Sinanın yarattı 
ğı eserlerdir. Fakat bunlar, bir yan
gında yanmış, ikinci defa yapılışında 
~ok~anlar~ düşünülmüş, daha kıymet 
Jı bır şekılde tekemmül ettirilmiştir 
S!nanın mutbakları, 22 bacalıdır. De: 
nız tarafında olanlar yuvarlak, ön ta 
rafta bulunanlar da mahruti kubbcli
öir. Mutbakların üç kapısı vardır. Yu 
karı mutbak, aşağı mutbak diye anıl
maktadır .. Aşa~r mutbakta Saray müs 
~hdemlerıne aıt yemeklerin pişirildi
gı anlaşılmı§tır. Mutbaklar jçinde hel 
vahanel eabunhane ve kalayhane, gibi 

Ayasofya müzesinde 
Şimdi~e k~dar Ayaaofya müzesini 

gezenlerın mıkdarı kırk bini a k nd r 
M.. d ·r .. ş ı ı • uze e vazı e goren memu .. 

hd d d . . k. r ve mus 
ta .. cm a e ı afi görülmemektedir. 
Dun, ku~e etraf_ından çalınan kurşun 
larrn yerı, E~n.ıye: müdürlüğü tara
fmdan keşfettırılmıı ve icap eden ra
por alınmıştır. Çalanlar aranmakta· 
dır. 

T?pkapr, asarıatika. Çiniliköşk, 
Eski~~k, .Ycdikule ve Türk Islam mü 
zclerını zıyaret edenlerin adedi son 
zam~nlarda artmıştır. Müzelerimizi. 
bugun .de Fransız: gezıinler .ziyaret 
edecektir; 

.... -27-

- Peki. Siz silahları yapın, 
nakliyesini biz üzerimize alırız! 
Fakat şimdiki halde nakli im-
kansızdır. Biz size siparişleri-
mizi yapacağız. Siz de malı bi-
ze teslim edeceksiniz. 

Mesele gayet basitti: Alman
ların maksadı, buradaki fabri • 
kalan kendi hesaplarına işlet
mek ve I tilaf Devletlerinin 
Amerika'dan silah tedarik et
mesine mani olmaktı. Almany3 
bu maksat uğrunda mühim mik
tarda para sarf etmeği göze al
mıştı. Bu sayede bütün Ameri
kan fabrikaları Almanya hesa
bına işliyordu. 

Fakat diğer taraftan İtilaf 
Devletlerinin mümessilleri de 
boş dunnuyorlardı. Alman'la -

r 
--=::ı 

ı 

rın tabiyesi çabuk anlaşılmıştı. !IJ 
Bunlar da Amerikan fabrikala
rına mal sipariş ediyorlar ve .. 
A 1 m a n' 1 a r ı n verdiklerin -

Almttn tahtcl/iahirleri Okyanusta mütem;kliycn düıman gemilerini 
den fazla veriyorlardı. Hatta batırıyorlardı. 
buradaki silah ve cephane fab. 
rikalarım tamamen alan Fran
sız ve lngiliz'ler bile vardı. O 
zaman bütün fabrikalar harıl 
harıl İtilaf Devletleri hesabına 
işliyor, Alınan'lar ancak Ökya. 
nus'ta, Şimal Denizinde, Manş
ta batırabildiklerini batırıyor • 
lardı. 

Nihayet Amerilta bitaraflı'ğı
m bıraktı, Almanya'ya karşı 
ilam harp etti. Artık vaziyet 
daha müşkülleşmişti. Silah fab
rikalarına Almanya hesabına 
sipariş vennek imkansızdı. 

Bu işi kökünden halletmek 
zamanı gelınişti. 

Herşeyl imha ediniz r 
O zaman Birle ik Amerika-

a'Cri: y~~T bir en;fı:·~}<l~ia~ .. ı; ... -

uAmerika'daki silah ve cep
hane imalatının her ne pahası
na olursa olsun önüne geçmek 
lazımdır. Bunun için amele ara
sına girip, kendilerile temas 
edin. Önlan sabotaja teşvik 
edin. Silah fabrikalarım atmak 
kabilse atın! Cephanelikleri 
ateşleyin. Gıda maddeleri de 
silah kadar kıymetlidir. Birle -
şik Amerika'dan Avrupa'ya mü
temadiyen konserve gönderili
yor. Bunlar buradaki I ti laf as
kerlerinin yegane gıdasıdır. 
Ka:bil olursa bunları zehirletin. 
Avrupa'ya hareket eden vapur
lara girin. Bomba koyun!" 

Bcrlin'den bütün Alman ca
suslarına gelen emirlerin ana 
hatlan bu idi. Buradaki teşki -
Iat, ~u direktifler dahilinde iş
lemesini bilen kin"ıselerden mü
rekkepti. Nitekim aradan çok 
geçmeden gazetelerde bir sürü 
facialar yazılmağa başladı: 

Pensilvanya'daki mühim
mat fabrikası günün birinde an
sızın. patlayıvermişti. Tetkikat, 
tahkıkat yapıldı. Son zamanlar
da fabrikaya bir !sveç'li gencin 
amele olarak girdiği söyleni
yor?u. Bu adamın vaziyeti çok 
nazık görülmüştü. Fakat mil -
yonlarca do1ara ve yüzlerce 
adamın hayatına mal olan bu 
facianın hakiki müsebbibi bulu
namadı. 

Derken, Şikago'da bir fabrika 
daha infilak etti. Tahkikat ya
pıWı. Burada yeni bir amele bi
le yoktu. Nasıl oluyordu da 
cephanelikler patlayıveriyordu? 
Bunu hergün yeni bir facia da
ha takip ediyordu. Depolar pat
lıyor, tren yolları atılıyor, kam
yonlar devriliyor ve nihayet her 
şeye rağmen N ew - Y ok'tan 
Avrupa'ya doğru hareket eden 
gemilerde iştialler oluyordu. 

Amerikan polisi bu bir sürü 
cinayetlerin faillerini bulmak 
için geceli gündüzlü çalışıyor
du. Fakat müsebbipleri, failleri 
bulmanın imkanı Y-Oktu. Casus-

lar, hi9bir iz, bir emare bırak
madan ortadan kayboluyorlardı. 
Her halde bu işler çok mühim 
kimseler tarafından idare edil
mekte idi. 

Alman'larla, Amerika'lılarm 
mukabil casusluk teşkilatları 
arasında müthiş bir savaş başla
dı. Amerika'hlar yurtlarındaki 
Alman casuslarını birer birer 
bularak meydana çıkarmak iç;n 
elden geldiği kadar çalışıyorlar-

Elebaşılar 

dı. Bütün gelen vapurlar sıkı 
bir muayeneye tabi tutuluyordu. 
Rıhtımda Amerikanc pasaportu 
ile gelenler bir tarafa, ecnebiler 
bir tarafa ayrılıyordu. Gelen 
ecnebinin Amerika dahilinde 
ne yapacağı inceden inceye so
ruşturuluyor, orada tanıdığı o
lup olmadığı soruluyor, ikame
tine müsaade etmek için kefil 
aranıyordu. 

[Arkası varl 

Yakalandı 
[Baş tarafı 1 incide] 

kü durumunda 928 denberi ~rinden 
sarsrlnıamı§ ve saglamlB§mı§ oldu • 
ğu hissini ve~mi§ bir siyasi t~şekkü 
Jii dcvir1J1ck sergüzeştine kalkı§aca 
gr k olayl rk1a 'daza eailemez. Mev -
cut prtlar içinde son hadisenin Ar 
navatluk istihbarat bürosu taralm
dan yapılan t.ebliğe uygun olarak ce 
rewm etmi§ olaoagı t.ahmin 'tf!dilebi -
lir. 

Arn~vutlukfcıki hadise etrafında 
muhtelif Balkan ve Avrupa mem -
balarından aldığımız haberleri sıra
sı1e ne~nediyoruz: 

Tiran, 17 A.A. - Arnavutluk ba
sın bürosu, Fieri'de vukua gelen 
ay~k~anma hare~etinin, birkaç sa
a~ ıçınde t.amamı}e _bastırıldığını bil 
dırmektedır. Salahıyetli mahkeme 
isyanın ~ıktığı yere gidecektir. Bü ~ 
tün Arnavutlukta tam bir 6Ük6nct 
vardır. 

Ayni bü~o. ayaklanma hadiseleri • 
nin nasıl olduğunu izah ederek asi 
bir grubun, ufak rütbeli bir jan'dar
ma zabitinin i.dareıi ~lhnda 35 jan • 
darmayı ve bırkaç 6ıvili ıürilkliye
rek Fieri'yi ele geçirmeğe mu\'affak 
olduğunu ve Lushufo Uzerine yürü
yerek mahalli jandarmaları kaçırttı 
ğını söylemektedir. 

A5ker kuvvetleri, isyan ocağına 
kan ~ö~~eden ulaşmışlardır. İ&ya ~ 
nın bırıcık kurbanı, karğaşahktan 
habersiz, Pojani'ye gitmekte bulu -
nan General Şillardi'dir. 

Krala karşı suikast havadisi ya • 
lanlanmıştır. 

Ölenler .. 
Atina, 17 (Özel) - Bura gazete -

!erinin Arnavutluktan aldıkları bu
giınkil telgraflarda isyan hareketi • 
nin birçok kan döküldükten sonra 
bastırıldığı ve burada General Ce
m ile yüzbaşı Vasso'nun öldükleri 
bildirilmektedir. 

Kral Zogo ile Arnavutluğun Sü 
Bakanı~ın öldürüldüğü hakkında ga 
zetelerın yazdıkları haberleri bura
daki Arnavutluk el~iliği yalanla _ 
n'U§tır. 

Asiler bUtUn Berat Elini 
i9gal etmişler 

Paris: 1_7 A.A. - Pöti Parizycn 
gazete~ının Belgrad aytarı, Arnavut 
luktakı aya~l~rna hadiseleri hakkın 
da bazı ta!sılat vererek asilerin elin 
de çok mıkdarda sitib ve ccıphane 
mevcut olduğunu bildirmektedir. 

Bu ~:rta_rm bildirdiğine göre, is • 
yan ~e3ımı tehdit etmekte ve asiler 
tekmıl Berat ilini işgal etmit bulun
maktadır. Kral Zogonun tahta çıkı
§ı.?danv sonra 1924 yılında İtalyaya 
goçmege mecbur olan eski Başba -
kan Şevket Begurlatzi asileri idare 
etmektedir. Bu zat, zengin bir irat 
sahibi olup kızını krala nişanlamıı 
idi. Nişan bozulduktan sonra Be • 
gurlatz:i krala büyiık bir kin bağla • 
mıştır. G\incy Arnavutlukla muha .. 

bere kuilmiştir, vuruıma devam e
diyor. 

Echo de Paris gazetesinin Londra 
aytarı, Arnavutluktaki karğaşalık -
ların ltalyan - Habeş anlaşmazlığı • 
mn akisleri olduğunu ve Arnavut • 
luğu, İtalyan boyunduruğundan kur 
tarmak istiyen ve ltalyaya karşı o
lanlar tarafından sevk ve idare edil 
diğini sanmaktadır. 
Kargaşalıkta ölenlerin sayısı 150 

tahmin edilmektedir. 

Krala suikast 
Paris, 17 A.A. - Eko dö Pari ga 

zete.si Arnavutluk hadiselerinden 
bahsederken öldürülen General Ghi 
.Iardinin eski Avusturya - Macar or -
dusunda bir Hırvat subayı olduğu -
nu ve sonra esasen dostu olan kral 
Zogo'nun hizmetine gestiğini yaz: -
maktadır. 

Tecavüze uğradığı sırada kralın 
otomobilinde bulunmakta idi. Ve 
belki de krala atılmıı olan bir kur· 
şunla ölmü§tür. 

Bu bölgede örfi idare ilin edilmiş 
tir. Arnavut makamları, auikastin 
elebaırsını yakaladıklarını iddia C• 

diyorlar. 

Asilerle muharebe 
Belgrad, 17 A.A. - Arnavutluk 

tan g~len hab~rlerc göre, isyanı boğ 
mak üzere hukCımct kuvvetlerinin 
kumandası kendisine verilmiı olan 
General Ghiraldi, asilerle yapılan 
bir muharebede öldürülmüştür. 

Ölenlerin sayısı asiler arasında 
50, hUkumet kuvvetlerinde de ıı k 
dardır. 

Hükumet yeni kuvevtler scvkel •· 
mektedi:'. 

Hudutlar kapabldı iki Uyz 
tevkif var 

Atina, 17. (Özel aytarımız bildiri 
yor) - Yanya ve Prevezeden gele 
haberlere göre, isyan Fiycri, Elba 
san, Berat, Lusniya ve Kavaya'd 
ayni zamanda çıkını§ ve asiler Tira 
üzerine yürilmeğe başlamışlardır. 

Fakat kar9ılarına çıkan Ol'du ı 
çarpı§ma olmuıtur. layancılann ha 
tında eski kabine üyelerinden v 
Kralın eaki yakınlarından Bayrakta 
ve Urioni ailelerinin bulunduiu an 
laııtmaktadır, 

Tiranda iki yüze yakın insan tcv 
kif edilmiıtir. Hudutlan kapatılmış 
tır. Muhabere kesilmiştir. • 

Generalı öldüren adamın eski bi 
gazeteci olduğu anlaşılmııtır. 

Baylar; Gençler 
Teksayt prczarvatifleri 

nede (1) (3) ve (6) lık 
renkli zarflarda da ıatılır. 

her cc ~ 
portill ' · 
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Bir Hiç için Kopan Kavga- -;;;,;;;;;;=~-

~ }!~~pa~~Ö~lla~~r~ız~~r~o~Y~~~!~çin- İki Dileği 
de burada birkaç zabıta vak'ası olmuştur: Bursa aytarımız. Mudanyadan 

ı F · h yazıyor: 
- ~y.zıyıe rna allesinden 8 yaşında Adil isminde bir ço- . "Mud~ya'nın bayındırlık İ§le-

cuk, kendısıle zorla güreşmek istiyen arkadaşı Osman'ı sol ka- rınde goz.e çarpan bir ilerleyiş var. 
sığından çakı ile ağırca yaralamıştır. Osman memleket hasta- Muda~ya urayı, iskele civarını gü· 
nesine gönderilmiştir. zel. bır. park ve birkac gaz.ino ile 

2 Hamzabey h il · d ı· Ib h" · çevırmış, her taraf elektn"kl- J 0 • - ma a esın en zzet ve ra ım isminde ikı .. " 

i
cocuk kavga etmişler, koltuğunun altından ag-ır bir yara alan n_atılmış, eıki kireçli su yerine ne· b h · fıı s~l~r getirtilmiş .• 

ra ım tedavi altına alınmıştır. . Butun. bunlara rağr •en, birçok 
3 - Ka?ap Süler~an isminde birisi fazla sarhoş olduğu hal- ~ımıe~erın akıl erdiremediği iki 

d.~ ka~ı~bı.raderlerının oturduğu eve gitmiş, ileri geri sözler onemlı eksik var: 
soyledıgınrı d_~ya~ ev s~hipleri Süleyman'ı sopa ve küreklerle Birisi, bütün nakil va81talannın 
adamak.ıll.ı dovmuşlerdır. Başından beş yara alan Süleyman, birleıtiği ve yüz.terce insanın ui· k 1 rağı vaz.iyetinde olan iskelede, 

an .ar ıçınde h~staneye ~~ldırılmış, diğerleri tevkif edilmiş b~nlerce liraya ; ptırılan asri he· 
lerdır. Yarası agır olan Suleyman ölmek üzeredir. l'!nın yıktırılmaııdır. Jıin garibi he· 

lan~n . ye~in~, ihtiyaç olmadığı hal
de ıkıncı bır gazino yapılmıı olma
ııdır. Sultanhisarda Hal Yaplldı 

~ Su}ta.~isar, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Kasabanın bayın
d!rlıgı ıçm 5okA emek harcanmaktadır. Altı ay içinde altı sıh
~ı. kasap_ du.kk:ım yaptırılmış, manifaturacılar için 16, sucular 
ıçın 8 daırelı bır. h~~ _Yaptırıhl?ıştır. 200 - 40 metre uzunluğunda, 
8 - 5 metre genışlı~ınde yenıden 10 cadde açılmıştır. Kamuna 
gelen ve portakal bahçelerini sulıyan suyun geçtiği yerlerde 
beton .setler .yapılmağa başlanmıştır. Kamunun ihtiyar kurulu 
6.652 lıra gelır temin etmiştir. · 

Peçe, Çarşaf Yasak Edildi 
Ma~atya, (Özel. ayta.rımız bildiriyor) - Şar kurulu üyeleri 

peçenın yasak edılmesıne karar vermişlerdir. Bu karar eylUl 
bas1angıcmda tatbik edilecektir. 

Kütahya'da tetkikler yapıhyor 
Kütahya, {Özel aytarımız bildiriyor) - Kütahya'nın planı 

Ve Ud~:uuu U 0 1 J~Ul 6C:LU"U!Cl1 lUU'-Cucı::ı~IS ta.ı.nıc;1 u•C Ud~•a.UU:?• 

Jkinci meıele, Mudanya Şarbay· 
lıgının elektrik i1lerine faz.la önem 
verme;yi1idir. Herhangi bir arız.a 
k~rfı~ında Mudanyalıların elek • 
trık•ız kalmaıı her an icin müm • 
kün ve muhtemel görülüyor . .Vra· 
yın, bu konu üzerinde daha haasas 
davranması ve ilgi göstermesi la· 
zımdır." ......... ....,_ 

1 
ı . 
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BAŞLARKEN 

Şatranç veya birçok dillere geçtiği 
adıyle Şah oyunu, evrence, oyunla
rın şahı olarak kabul edilmiştir. Bu 
asil eğlenceye, her devirde özel bir 
yer verilmiştir. Bunun için herkes 
bu entellektüel sporun kaidelerini 
bilmelidir. Biz bu sütunlarda bunla
rı göstermeğe ı;ahşacağız. 

1 - Muharebe oyunu 

Şatranç ufak mikyasta bir muhare· 
bedir. Şatranç ta.'?larına piyade, at, 
fil, araba, başkumandan ve saire ad· 
larını veren eskiler, bütün bunların, 
bir taarruz ve bir müdafaa plinına 
göre hareket edeceklerini ilk i"Ş ola· 
rak kabul etmişlerdi. Şatranç, insa
nın mücadele hissiyle doğduğu dil· 
şüncesine en uygun gelen bir oyun
dur. 

Şatrançta iki millet harbeder. 
"Mat,, hanesi, bir "Şah,, ın aklar ve 
karalar üstüne eEemenlik kurduğu 
yerdir. 

2-Fcn 

Sayısrz kombinezonlardan doğan 
~eçhuller taşıdığı h a 1 d e • Şatranç 
hır fen sayılabilir. Çünkü oyunun 
bazı prensipleri, "Ustalar,, tarafın· 
dan geliştirilmiş ve öğretilmiş usul
lerle sistematik hale getirilmiştir. 
3-Ar 

Öteki güzel san'~tlar gibi, Şatranç 
da, hayali kombinezonlarile, ustalı
ğın ve bazı kere dehanın kendini 
gösterdiği bir zeka eseridir. Bunun
la beraber şunu da söyliyelim ki: 
insan faaliyetinin hiçbir kolu, zeka
nın kat'i ve en yüksek noktası de· 
ğildir. Şatranç da bu kaide dışında 
kıılamaz. 

4 - Spor 

tır. ~utehassıs, Kütahya Kalesinden başhyarak Dirvan Ulu 
Cam:, İsak Faki camilerini ve diğer tarihsel izerleri g;zmi 
f?togr!lflarım çekmiştir. Bu anıtlar göz önünde tutularak şe~~ 
~n P~~~ı hazırla~ağa b~şlanacaktır. Yapılacak işler iki krs
C a bölunme~tedır. Ön planda yapılacak işler arasında Küçük 
- arşı ~e eskı 1'ahal yeri ile Yeni Bulvar ve Cümhuriyet Alanı
nın mustakbel plam meselesi de vardır. 

Beynin jimnastiği olan Şatranç, 
zeka ve kuvvet yardımiyle, sanki bir 
sinir mücadelesidir. Şatrançta, mü
cadele eden uzuv, en asil uzuvdur· 

• Beyin. · 
Şatranç oynamak, gençleri birta· 

kım engelleri aşmağa alr~tmr, ihti
yarlarda düşünce kıvraklığını muha· 

izmirde Ozüm Piyasası Açıldı Nazil i Mensucat 
• fazaya yardım eder. 

f 5 - Makine fenni 

İzmir, (Öze] aytanmız bildiriyor) - Uzüm piyasası bugün Fabrika s 1 
ac;ılm.ışt!r.. . BaY.r~kl;ırla donatılan bor a ~_glon mevsmıın ılk uzum mahsulü nümunc~crı gctt~~~~~~al . .Mıa.-..ı.- ... J'jiu.YU '.0.~··..,•on~ı:ütAr' 
Mazhar NuruJJah kısa bir söylev vererek yeni mahsulün uğurlu fabrikasının Nazilli durağı ile birleş· 
olmasını dilemiştir. Bundan sonra piyasa hakkında görüşme- me demiryolunun ve işçi pavyonla· J l f nnın ihalesi yapılmıştır. Fabrika ala-
~~ .r~pı ~ış:. ıyatların kaç kuruştan açılması Jazrmgeleceği nında uzmanlar sondaj işleri ile uğ· 
goruşulmuştur. Saat 11 de ilk alım Şerif Rıza taraf mdan kilosu raşmaktadırlar. Fabrikanın su ihti· 
~ kuruş fiyatla ve iki çuval olarak yapılmıştır. Arkadan diğer yacını karşılamak için açılan arteı:i· 
ıhra<:atçılar da işe girişmişlerdir. Fiyatlar 7 _ 14 kuruş arasın- yenlerde 66 metre su bulunmuş ve 
dadır. B~~ün ilk piyasa açılıı? günü olmasına rağmen muame- saniyede 6 litre su akmağa başlamış-
lelerde dı~er ~enelerde görülen fevkaladelikler olmamıştır. Bu- tırBunlardan birisi daha gür su çı· 
nun sebebı, pıyasanm fazla mal biriktikten sonra açılmasıdır. karmak için ı 30 metreye indirilmiş, 

fakat müspet bir netice alınmadığı 
için eski halinde brrakılmıştır. Fab
rika alanında daha 6 arteziyen kuyu· 
su açılacaktır. Çıkarılan su çok iyi 
ve soğuk olduğundan aşağı Nazillili· 
ler bu sudan kullanrnaktadırlar. 

Şatı:~nç taşlannın değeri, duruşla· 
rına gore artar veya azalır. Bu, ma· 

~~in Jıar~ı et. muwene ve .kuvvet 
Cısmın ôegerını dcg1 tırcn cıurum,, 

nazariyesi için şatrancı öne sürmek· 
tedir. 

6 -Senfoni 

Birçok musiki üstatları iyi satranç 
oynamışlardır. Mesela: Philidor ve 
Cliopin. 

Hele, şatranç tahtasını görmeden 
oynanan oyunlar, tam bir senfoni
dir. Çünkü şatranç taşlarının kendi· 
si zihinden silinir ve yalnız onların 
hareketi, zihinde, bir musiki parçası 
gibi "final,. e kadar sürer. 

7 - Moral zevk 

Şatranç, birçok masraflı oyunların 

FAZLA SÖZE NE HACET? 

Kadına Söz Atanlar Var 1 
Geçen gün Sarıyerde, Çırçır yolun· 

da genç bir kadın gördüm. Çocuğu· 
nu elinden tutmuş, gidiyordu. Hiç 
de oynak bir kadın değildi. Ağır 
başlı, hatta biraz da övüngeç (mağ
rur) bir yürüyüşü vardı. 

Derken, bu ağırbaşlı, ana olmuş 
kadının ardısıra bir hayta belirdi. 
Bakıyorsun, önüne geçiyor, bakıyor
sun arkasında kalıyor, ve her önüne 
geçiş, arkasına kalışta, ona mırıl mı· 
rıl bir şeyler söylüyordu. 
Kadın bu sırnaşık gölgenin yapış

kanhğından kendini kurtarmak için 
yolunu değiştirdi, olmadı. Bir kaldı· 
rımdan ötekine geçti olmadı, ters yii· 
züne geri döndü olmadı. Ve en son· 
ra ne yapacağını şaşırarak yolun Üs· 
tünde durdu: 

- Sizde hiç utanma yok mudur? 
Arsız herif bu sorguya karşı yal· 

!1ız~a sınttı. Belli ki, sarhoştu. Bir 
ıspırto fıçısında gecelemiş gibi, her 
yanından iç bulandırıcı bir koku sı
zıyordu. Zavallı ana, yüzü kıpkırmı· 
zı, ve elleri heyecandan titriyerek, 

KARi DiLEKLERi 

Vapurların kontrolü 
''Cumartesi postasını yapan Kara· 

deniz vapuru ile Trabzondan geli· 
yordum. Trabzondan yüklenen bir 
hayli koyun baş ambara yerleştiril· 
mişti. Diğer iskelelerden de hayvan 
alabilmek için, baş güverte yolcuları 
arka güverteye alındılar. Hayvanlar 
da onlard4'rı bosalal\ "Vfrlere vüklen
Iar ok mu \tül va:r.ıyc c ctU§'C\m:a .... 

balık istifi gibi üst üste şıkıştılar. 
Bu vaziyetten doğan şikayet her

kesi acındırdı. Yolcu ve yük mesele· 
lerinde gemilerin daha sıkı kontrol 
altına alınmaları lazımdır. - Avu
kat: Rüştü Uğur.,, 

çocuğu ile meşgul olmıya çalışıyor· 
du. Fakat çok geçmeden sı91aşık 
sarhoş, işi biraz daha ileri gôtürdü. 
Dil ile sarkıntılıktan sonra el ~ de 
sarkıntılığa başladı. 

Bir yandan kadına ağza alınmrya· 
cak şeyler söylüyor, bir yandan da 
ötesini berisini sıkı tınnağa kalkışı· 
yordu. Kadın, bu rezilin elinden an· 
cak, kaçarak kurtulabildi. 

Sarhoş, avının arkasından, ağız; 
dolusu uzun bir küfür savurduktan 
sonra geri dönerken, ben de kendi 
kendime düşündüm: Yoluna giden 
temiz bir kadına söz atan ve hele el 
ile dokunan bir adamın baba olmağa, 
hatta bir kadını sevmeğe hakkı var 
mıdır? Ne yazık ki, kadının erkeğile 
omuz omuza yürüdüğü bu mutlu çag· 
larda bile, ağızlarını zifos saçan bi-
rer bataklık olmaktan kurtaramamlf 
kimselere raslıyoruz. 

Böylelerini, dünyaya erkek oları~ 
geldiklerine pişman etmelidir 1 

Salahaddin GÜNGôR 

!erin, kendilerine verilen emlak ve 
araziyi satamıyacakları hakkında bit 
madde vardır. Fakat, bu beş yıllık 
muhacirler içindir. Size şümulü yok• 
tur. Bu vaziyeti alakadar memura 
anlatınız. Gene bir netice alamazsa· 
nız bir istida ile vilayete müracaat 
ediniz. 

* Söke okuyucularımızdan 1 A. M: 
Uzman meselesi hakkındaki şika· 

yct!e:!nizi ilçebaylığa bildiriniz. O• 
* Sultana mette Yarma eftali tı~ 

kağında 36 numaralı evde Fikrete: 
Bayındırlık Bakanlıgına yapılafl 

müracaati yenilemek lazımdır. Evra• 
kın Ankaraya gönderildiği tarih "' 
numara ile posta, telgraf ve tetefoıı 
~enel direktörlüğüne bir daha mürl" 

Pl3j mı, deniz hamamı mı? 
Fenerbahçedeki deniz banyosu sa· ' 

hibi yazıyor: P O L ~ 

caat ediniz. 

"Kadıköy kazası fen heyeti geçen 
yıl yaptığı bir keşif neticesinde Fe· Bir kadın yüzündell 
nerbahçe banyosunun deniz hamamı 
olduğuna karar vermişti. Birka~ de· iki kişi dÖVÜŞIÜ 
fa muameleye konmasına rağmen, 
bu ke§İf raporunun şimdi hükilmsüz Dün gece, Galatada Tophanede b~.' 
sayılması hayretimizi uyandırdı. cinayet olmuştur. Oğrendiğimize go· 

KÜÇÜK T-E·L·0 
.. GRAF 1 Biletlere asgari beş k~ruşluk dam· re, Sevim isminde bir kadın yu··züıt• 

ga pulu konulmak istenışi bunun a· ı 
H A B E R L E R 1 1 cık bir misalidir. Hall\ıki bu banyo, den İbrahim adında birisile arkadaş 

deniz hamamı olarak tesbit edilmiş kavgaya tutuşmuşlardır. Döğüşün 50 

yerini tutar. Çünkü kumar 
dan, insanı eğlendirir ve meraklan
dırır. Bırakınız ki bu oyunu icat e
den hintlinin, efendisine ahlak der
si vermek için bu oyunu icat ettiği 

• Koçarlı, (Tan) - Aydın Halk· ve birçok kereler ona göre muamele nunda lbrahimi ağır surette yarata• 
evi köycüler kolu ve hava kurumun· yapılmıştır. İlk keşfin hükümsüz sa· yan suçlu kaçmıştır. Polis. bu ad~ 
d.an bir kurul buraya gelmişler, Par- Şatranca biraz tesadüf de girer. yılmasmı icap ettirecek bir vaziyet tı ve Ocak başkanları"le konuşmalar z f "Y 1 olmadıgvı halde, banyonun plajlar gi· aramaktadır. ••• " ayı .. veya an ış,, hamlelerde · · k · ~it 1" 

1 
bi fazla resme tutulmak istenmesi • Galataôa Lıman şır etme O# • 

yapmış ardır. Kamonumuzda . hava tesadüfü~ _rolü ne nispettedir? Bu ·ıı1' 
tehlikesini bilen 'ilye sayısı 60 olmuş· nispet, sınır bozukluğuna, dalgınlıi?a sebebini anhyamadık., , kele civarında rıhtım önünde, derıı 
tur. Köylülerimiz ürünlerinin 1,5 u· bağlıdır. C EVAPLAR dibinde bir ceset bulunmuştur. \'•l'; 
ğunu taahhüt etmişler ve bunun yüz- 9 - Sonuç lan tahkikata göre cesedin seyyar ~ 
de 80 ini kuruma teslim etmişlerdir. * Ayvalığın Hayrettin paşa ma· cu Hamdinin 6 yaşındaki Şehnaz a 1 • 

• Koçarlı, (Tan) - Dede köyün· Şatrancın bir fen, bir spor, bir hallesinden Osman ogvlu Hüsnüye: · ld v ı c;ıltıl ş 
de ko""ylu""mu··zu""n yaptıracagvı bec: sı· daki çecuğuna aıt o ugu an a~ ,. :s san'at oldı.ığunu söylemef!:le beraber, "Şikayetiniz üzerinde meşgul ol·. .111a 

de meşhurdur. 
8 - Tesadüf 

nıflı yeni bir mektep binasının temel nihayet, hır oyun olduğunu dl' açık· duk. Bu işte siz tamamen haklısı- tır. Çocuğün deniz kenarında o,-
atma töreni yapılmıştır. ça kabul etmek gerektir. nız. 251 numaralı kanunda muhacir· ken kazaen düştüğü umulmakUdıt'• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!~~ 
N 91 1 · d" · deıt de -===0 =· =========== ayırdıkları gecenin satlahı idi. I Güney'in yattığı odanın kapı- latacakmış gibi atıyor, elleri, 1 homurdanır gibi: 

1 dını kaybetmış, ken ısın. riG 
'8 ~le M A ! Fa?~! sinirli, rüyalı, arada bir sına geldiği vakit, elini kapmııı bacakları zangır zangır titri . - Günaydın.. ! dünyasından ?a. ~azgeçınışl• 

V ~ ;;;;;p kesı!en, çırpıntılı bir gece ge· tokmağına attı, fakat, birden yordu. Bu bir odadan çıkıp öte- Dedi, yine bu çılgın öpıışıe- aldırmamazlıgı ıçınde: do~· çırdıkten sonra tanyeri ağarır- açamadı, düşündü?. ki odada uyuyan karısını gör • rini sürdürmek için genç kadı- - Adam sende. Ben ~e 
ken uyandı, yataktan fırladı, - Acaba uykusunu aldı mı? meğe giden bir kocanın gidi- nın dudaklarını dudaklarına torum. Ne olacak, sank

1

••• 
Etem lzzet BENiCE tında dır derler. Fakat, buna gözka pak lan ş i § şişti. Kafası Ya şimdi uyuya bild ise 1. ş inden, duruş undan artık, gece- çekmek istedi. Güney birden ya- Dedi, ilii ve et ti: _ r ya• karşı bu en güçlü tarafımı bile kurşun doldurulmuş gibi ağır - Belki de hiç uyuyamamıştır!. leyin sevgilisinin odasına kaçak takta doğruldu, kendisine uza- - İnsan yaşıyacagı kad• . 

kaybetmedim. Verirken hiçbiri- !aşmıştı. Kendi kendisine söy- Ve: giren kara sevdalı bir iişığın nan, dudaklarını dudaklarının şar.. • da iY' ıini gözüm bile görmedi! lendi: - Ne olursa olsun karıcığı- durumunu andırıyordu. içine almağa hazırlanan bu ha- - Ama yaşadıgı kad•'. ıeri~ 
Fahrettin Kerim, gülerek, , - Ayrı yatmak ta boş şey! mı görmeden edemem! Böyle titriye titriye, kendin- şı itti: yaşamalı ! Onun için h~kıt11 

sözü şakaya boğdu: Daha iyi olacağıma daha kö- Dedi, içine birdenbire doğan den geçe geçe genç kadını sey- - Ne yapıyorsun delirdin dediklerini dinleme!isın .. 
- Galiba yine acısı içine tü o~dum.. bri "hodgiım" duyguyla: retti etti, sonra dayanamatlı, mi? Doktor gülüyordu: sen d• çökmüş ki, bu sıztyla _apart- Hıç uyuyamadan.. - Uyumuşsa bile uyansın ne hekimin koyduğu zincirlerden Doktor sordu: - Canım kancığlfl1 d fi<' manların Iô.kırdısım ediyorsun_ Kalam yerinden kalkmıyor! olacak?. Ben de onun hastası- boşanan bir hızla bu güzel, d<>- - Niçin delireyim?. . ~klısın, _ben .. ~e, on!hr_z "Ya•~~ 
Ve o: Ve içli içli düşünüyordu: yım. O, bir saat, iki saat, üç sa- yumsuz güzel kadının üzerine Güney birden sertelmış, dik- kımler hır gorurler, yud diğı~

1 

- Yo .• yoo .. Hiçbir acı duy- - Evlenmemek varmış ilkin- at uykusuz kalacak. Ben yasa- birden atıldı ve onu yanakların- leşmişti: sayarlar. Onların her e o"" 
madnn.. den ama, yapamadık. dıkça artık uykusuzum. • dan öptü. - Doktorlar sana ne söyledi- herkes yapmağa kalksa ~· ind' 

Derken, ötekiler hep birden Acaba Güney uyuyabildi mi? Diye kapıyı açtı. Güney, en Güçlü, azgın bir atılışla ya- !er?. zünde hastalık rejiıni ıç ~· • gülüşüyorlardı. Bensiz rahat edebiliyor mu? yüksek bir re.im artistinin naklarının ısırılarak öpüldüğü- Fazıl, bir saniye düşündü, kalmıyan beşikten ıneıar• 
_Belli, belli •• Acısı söyleti- Ve kendi kendisine bu soru- elinden çrkmış öğme bir t ablo nü duyan kadın hemencecik: sonra: dar tek adanı kalmaz! d .. ıcll' 

Y
or! larm cevabını vererek yatak gibi yatağın içinde uzanmıştı. - Ah .. ne oluyor?.. - Doktor .. doktor!. du .. 11 d d k M ı · · · ·· Diye yine karısının ,...,ıı,. 

. Ve gitmeğe hazırlanıyorlar _ o asın an çı tı: ışı mışıl uyuyordu. Fazıl Dıye uyandı: Diye bu kelimeyı üstuste Ve •. e a•·· dı. - Sevgili karıcığım .. o da ayaklarının ucuna basa basa o- - Ne yapıyol'Sun Fazıl?. içli içli birkaç kere mırıldan - rım, dudaklarının ıçın 

llk yataklarını 

Günayd1n 

ve odalarını 

uyuyamamıştır!. nun başucuna kadar gitti. İçin- Sen misin. dıktan sonra: istedi. 
Muhakkak ki, benden ayrı de ayaklanan bir aşk deprenme- Korkuttun beni!.. - Bakma, sen onlara.. Güney; 

Y.attığına çok ü,zülmüştür. si vardı. Kalbi damarlarını çat- DiY.eı sö~lendi. Fazıl, sadeçe Dedi ve her türlü yaşama ta-
[Arkası ~a.rl 



7 

Dinarlı l lk Maçını Bugün Y apıgor Balkan 
Oyunları 
Yaklaşıyor 

Bayrak yarı§ıt1Jn başlang1cından bir enstantane - lnhisarlar Bakanı Ali Rana yarışlarr seyrediyor 

Bu oyunlara ge:ecek Balkan 
8~Yi4'cilerine hoş vakit ge
çır-trnek üzere eğlence.er 

hazırlanmaktadır 
Bugün, yarın derken, büt~n Bal

k~n atletlerinin 1935 yılı içınde en 
bUyük günleri 5ayılan altıncı Bal -
kan oyunlarına çok bir~ey kalma : 
dı, Aşağı yukarı bir ay s~nra, y~ı 
2~. 22 ve 29 eylül tarihl.e~ınde, bu -
hın hünerimizi ve bu gıbı arsıulu -
ıaı büyük müsabakaları organ!ze et
mekte becerikli olup olmadıgımızı. 
lstanbuJa gelecek yüzlere~. ve belkı 
~~ binlerce Balkanlıya gostcrec7 -
ı:ıı. Onlara Balkan oyunları vesıle 
&ile İstanb~lun en güzel yerlerini 
g<>sterecek ve onların 1stanbulda kal 
dıkıarı on beş gün içinde ?aima ~ğ: 
lence}j ve hoş vakit geçırmelermı 
teınin edeceğiz. 

r 

t:11ı!:111 oyunlarında yüksek ve sırzk
İ'liksek rrıjisabakalarrrıa girecek 

ilt/et!uimizden Haydar 
Q· 

lar ıı de bundan Sônra Balkan oyun 
e1 ~11\a ait havadi.s ve malumatları 

•ık \rereceğiz. 

Balkan festivali 
tl'~lltan oyunlarından evel ve 14 
tıu;::~cn 23 eylüle kadar şehrimizde 
~ltt bir Balkan festivali yapıla -
li 0~ Bu şenliklerin iyi ve eğlence 
~ltt ~ı için şimdiden hazırla.nıl -

ll' •dır. 
or,;•t~..,~l Büyükadada başlıyac.ak, 
l,t,11a 1 kı gün devam ettikten sonra 
~illtl hulun muhtelif yerlerinde de -

J:l editece ktir. 

Dl NARLI 

lki seneye yakın Amerikada ~al -
dıktan sonra lstanbula dönen Dınar 
hnm hava kurumu çıkarma, lstan -
bul, lzmir ve Ankarada üç maç yapa 
cag-ınr yazmıştık. k . 

b ·· Ta sım Dinarlı ilk maçını, ugun . .
1 M··ı~ ım ı e stadında saat onaltıda u ay 

yapacaktır. . dır 
Bu güreşler hakkında hır ay 

dedikodular yapılmakta obna~~~d~n 
başka, Mülayim de Dinarlı gı 1 -

merikada bulunmuş ve maç. ta. hava 
kurumu çıkarına tertip edılmış ol -

na donanma da iştirak ede.cektir. O
yunlar gece yansı bitecektır. . 

16 Eylül 1935 _ Pazartesı saat 
1 1 de Taksim meydanında ulusal he-

tl r tarafından çelenk koyma me· 
ye e k" ld ~ k d rasimi. Buna müm un ° ugu. ~ ~r 
fazla askeri ve sivil bandoları ıştıra~ 
edecektir. 

17 EylUl 1935 - Salı sabahlayın İs· 
tanbulu gezme, öğle sonu serbest, 

18 EyJfıl 1935 ~ Çarşamb_a ~~a
hı serbest, öğleden sonra Bogazıçın
de tenezzüh. 

19 EylCıl 1935 - Perşembe Ya
lovaya tenezzüh. ~celeyin Yalova
da yatılacaktır. 

20 Eyllll 1935 - Cuma sabah ':a
purile İstanbula avdet. A~~ şdlı_~
de Balkan atletlerinin iştırakıle bu-
yük fener al~. • 

21 EyHU l935- Cum~:tcsı sabah
ı..,..__1.,t:ırh .. \J• • .rr~--iifuden .. son-
merasimine ulusal elbiselerile iştirak. 
Geceleyin Taksim Bahçesinde büyük 
müsamere, ulusal dans ve eğlenceler. 

22 Eyliil 1935 - Serbest, 
23 Eylfil 1935 - Balkan atletleri 

şerefine Tepebaşı Bahçesinde müsa-
mere. 

Kimler girecaf<? 
Balkan oyunlarına girmek . üz~re 

atletizm federasyonumuzca şımdı -
lik isimleri tesbit edilen atletleri
mi~ şunla.rdu; 

100 metre: Semih, Hilmi, Raif, Na 
ci, Cemil (İzmir}, Hakkı (Ankara), 
Kazım (Ankara) 

110 manialı: Sedat 
200 metre: Semih, Hilmi, Müfah

ham, Ragıp, Raif, Naci, Hakkı (An-
kara, Kazım (Ankara) .. 

400 metre: Sami, Münd, Mufah -
ham, Rağıp 

400 manialı: Mehmet Ali, Emin 
(Ankara) 

800 metre: Sami, Ömer Besim, Zi 
ya, Sait 

1500 metre: Ömer Besim, Ziya, Te 
oharidia, Şefki, (Ankara), Recep (İz
mir). 

MÜLAYiM 

duğundan bugünkü Dinarlı - Müla
yim maçına büyük bir ilgi gösterile 
ceğini tahmin etmekteyiz. 

Mülayim alaturkacılar arasmda 
daima başa güreşen üç dört pehli -
van arasında sayılı bir yer tutmuş 
bulunmaktadır ve alaturkacılar ara
sında serbest güreş bilenlerden biri 
dir. 
Dinarlı - Mülayim maçının, bir 

aydanberi merakhlaruı zihinlerin -
de beliren istifhamı, kısmen olsun, 
çözeceğine inanmak lazrmdır. 

Sırıkla yüksek atlama: Haydar, 
Fethi 

Uzun atlama: Tevfik (İzmir), 
Avni, Sıtkı, Hüseyin (İzmir) Semih 
Lütfi (Ankara) 

Üç adım atlama: Tevfik (İzmir), 
Selim, Pulyos, Zeki. 

Atlefzm pisti 
Fenerbahçe stadında Balkan o -

yunları için hazırlanmakta olan ~t
letizm pisti ve atlama havuzları bıt
miş, atletler antrenmanlarına başla
mıslardır. 

Stadda yine bu oyunlar için inlia 
edilen tribünler de kısa bir zamanda 
bi te<:e kti r. 
Şeref stadında da tribünler • 

edilmektedir . 
Bütün bu inşaat eylül başında bit 

miş olacaktır. · ·-- -. - -•: .. __ 
21, 22 \re 29 eylül Balkan oyunla .. 

rına gireıcek uluslar bildiriş sırasile 
Yugoslavlar, Yunanhlar, Bulgarlar 
ve Romenlerdir. Arnavutlardan da 

• 

5000 metre: Remzi, Maksut, Teo
haridis, İbrahim, Galip (Ankara). 
oharidis, İbrahim, Gali.p (Ankara) 

lzOOO metre: Remzi, İbrahim 
Gülle: Veys:, A. İbrahim, İrfan, 

B.alMa.n oyunJannda gülle ve disk 
müsabakalarına girecek atletlerimiz
den Veysi ~ 400 met~ manialı mü-

1500 de bitinci gekn H.ali!in deniz. 
d~n çrlu§J vıe müsabakadan iki 

enstantane 

ltı.tr:ı eğlencelere bütün Balkan 
\ılıı.ll eketleri üniversitelerinden o 
0~ i.lt~ lllilli danslarını oyniyacak 
•ııe il !ar genç çağırılmrştır. Bu ve
tı, lll: geçit resimleri, fener alayla
ta,lttır, lal dans ve eğlenceler yapıla 

Naili. 

Disk: Veysi, İrfan, Naili. 
Cirit: Karakaş, Selim 

sabalmya girecek Mehmet Ali 

sou dakikada gelen bir telyazısında, 
Balkan oyunlarına girecekleri bildi
rilmektedir. 

s...f _8_~~-L.:>..!.. R 1 K LE R ., 
1• Festival programı 

lıt~tr~ 23 eylül Balkan festivalinin 
lt ~lllı~ı Cl§ağrya yazıyoruz: 

~UYU1t Yluı 1935 - Cumartesi gecesi 
~t "e edada Yat Klübünde diploma
tr baı uluaaı heyetlere balo. Heyet-
tdtcelt~Ya ulusal elbiselerile iştirak 

ıs l!;er. • 

:ı !le ;ıuı 1935 - Pazar günü saat 
\ıltt<ftn bhttrn boyunda uluslar tara
f lıt'llıı ayrak çekme I?Jerasimi Her 
l~~n :Yrağı çekilirken bando tara
~ •tı teın.~sal ınarşı çalınacak ve o u-

Ca.tırıi ~l edenler ulusal şarkısını 
tl ~a.t :4 ecekler. 
)1~1ıtlctiıc'30 da geçit . resmi. Ulusal 
t c-ıc b 'le band~ refakatinde ya
~ lttıa İ>ark geçit resminden sonra 
~ llluaaı ıneydanında yapılacak o
Jıl lltlar b danslara gidilecektir. 
,_a:tfornı \i~ . nıeydanda kurulacak 
tt~t~lti Çam etınde yapılacak, halk et-

Stır. ormanından seyrede-
~a aat 17 3 
110 1\ ttdan' O da Luna Parkta Bal
~ 11

• Uıtrins~nr, gece saat 21 de kor
llt()}•lteıcdc ~ateş oyunları, bu esna
tıı~tlctörıtıin ~lunan Akay vapur lan 

Ciktır. !( ı .Yakacak ve rıhtıma 
- abıı olduğu .taktirde bu-

Yüksek atlRma: Haydar, Sedat, 
~hat, Pulyos • 
. -

Uzun ve üc adrm atlama müsabaka -
Jarrna giııe'cekfcrden lzmir mıntaka

smdan Tevfik 

Yüzde elli ucuzluk 
Altıncı Balkan oyunları milnase

bet~Je. lstanbula gele.cek sporcu ve 
seyırcıl.ere de.vlet demiryolları, şark 
şimendıf~rlerı, deniz yoiları ücret -
leırde y~zde e~i tenzilat yapmağı ka 
bul etmışlerdır. 

Asılsız bir haber 
Bazı İstanbul gazeteleri, Romanya 

federasyonunun Balkan oyunlarının 
tarihi değiştirilmezse lstanbula 
gelmiyece~~ ve Balkan oyunlarına 
girmiyecegı hakkında bir haber neş 
retmişlerdir. Halbuki Balkan oyun
ları tarihi tesbit edilmeden aylardan 
evel alakadar federasyonlara bildi -
rilmiş ve orılann muvafakatleri alın
mıştır. Romanya federasyonu tara.
fından bu tarih vapur tarifesine uy
madığı için biraz ileri götürülmek 
istenilmiş ise de bu yapılmadığı tak 
dirde girıniyecekleri mevzuu bahis 
bile olmamıştır. Atletizm federasyo 
numuz Romanya takımının en iyi ve 
rahat bir şekilde İstanbula gelmesi 
vasıtası:ı:u temin etmeyi zaten üstü -
ne alml'Ş olduğundan, Ronıanyalıla
rın bu e-ndişeleri bertaraf edilmiş ve 
oyunlata iştirakleri kat'ileşmiştir, 1 

T. İ. C. 1. İstanbul Bölgesi Futbol 
Hey'etinden : 

l - Yeni i§e başbyan Hey'eti~z 
geçen sene zarfında muhtelif şekil ve 
sebepler dolayisile Futbol hey'eti ta
rafından cezalandırılan oyuncuların 
cezalarının ref'ine karar vermittir. 

2 - Bu oyuncular tebliğ tarihin
den itibaren herhangi bir müsabaka 
ve ah\rali saire dolayısile en ufak 
bir ceza aldığmda eski cezasının da 
yeni cezasına ilive edileceğini bildi
ririz. 

I 

l 

Müsabakaya 

Dünkü Yüzmelerde Birin
ci 1 i l<l eri Alanlar 

Türkiye yüzme birinc_i.liklerinc dün 
Kadıköyündek: Moda yuzme ha•uz • 
larında başlandı. Bu müsabakalara 
Ankara, Bandırma, Çukurova. Koca
eli, İzmir, İstanbul. Samsun ve T:~b
zon bölgeleri iştirak ediyordu. _Gum
rükler Bakanı Ali Rana da musaba
kalarr takip eden büyük kalabalık a
rasında bulunuyordu. 

Alman teknik sonuçlar şunlardır: 
100 metre serbest birinci İstanbul

dan Orhan, derecesi 1, 7 .2 ikinci .Ban 
dırmadan Şakir, üçüncü Kocaelıden 
Sıtkı. 

200 "Kurbağalama" Birinci 
Kcxaeliden Yusuf, derecesi 3,20,3. 
ikinci İstanbuldan Ömer. 

l 00 - "Serbest bayanlar" - Bi
rinci Kocaeliden Muzaffer, derece 
1,40.2 il.cinci İatanbuldan Leyla. 

1500 (serbest) - Birinci Istanbul 
dan Halil, derecesi 24.14,9, ikinci 
Bandırmadan Mehmet, .içüncü Koca 
elinden lsmail. 

Türk bayrak yarışı - Birinci ls
tanbul. takımı. 

Tramplen atlamasc - Birinci Is
tanbuldan Fah,.i 128, ikinci Ankara
dan Salih 63.46, üçüncü lzmirden Ra 
5im 60,40. 

Müsabakalara yarın devam edile
cektir. 

Cezalar kaldırıldı 

Yüı: metre birincisi Sabiha(Kocacli) 

sebepler dolayısile futbo' h ~yeti tara
fından cezalandırılan oyunc~la.rın ce
zalarının ref'ine karar vermıştır. 

2 _ Bu oyunculara tebliğ tarihin-
(A " ) T I C I den ı'tibaren r · r hangi ibr müsabaka İstanbul 17 .• ~. - . . . . 

bölgesi futbol heyetind• . . ve ahvali saire dolayısile en ufak bir 
ı _ Yeni işe başlıyan heyetımız ceza aldığında eski c:~a~ın~n .d~ _reni 

f d h n kil cezasına ilave edilecegını bıldırır:z. 

("'""~·;~s~~·· ~~vga 
30 Ağustos Zafer bayramın

da Taksim anıtındar.ı. Kilyosa 
ve Kilyostan !oryaya olmak 
üzere Güneş Klübü tarafından 
organize edilmekte olan (Ulu-

sal Savga) yarışına yazılanlar
dan iki bisikletçinin da:ha res-

mini koyuyoruz. Bunlar Bursa 
bisikletçilerinden Bekir (sol
da) ve Nur<:ttin (sağda)dır. 

Yarışı 

BEKiR Nurettin 

istanbul - izmir Tenis Maçlar1 
İzmir mm ta kası Tenisçilerimizi çağ1rdı 

Öğrendiğimize göre, İzm.irde bir 1 
İstanbul - İzmir tenis maçları ya -
pılmak üzere İzmir mıntaka.sı tara -
fından İstanbul mıntakasına bir tek
lif yapılmıştır. 
İzmir mmatkaıunın teklifi şudur: 
" 1.- Musabakalar İzmir tenis 

klübünde 6 - 7 - 8 EylUI cuma, cu
martesi, pazar günleri olmak üzere 
üç gün devam edecek pazartesi gü
nü avdet edilecek. 

2.- Müsabakalar altı Singil ve iki 
Dabl olacaktır. 

program tamamile tatbik edilmekt~
dir. Bugün İzmirde~ yola ~ıkan bı
sikletçilerimiz geceyı Manısada ge
çirecekler ve yarın Alaşehre doğru 
yola çıkacaklardır. Ayın 18 inci pa
zar günü Denizliye döneceklerdir. 

Bugünkü at yarışları 
Bugün yazlık at yarışlarının dör

düncüsü yapılacaktır. Yarışlar beş 
koşudan ibarettir. Birinci koşuya 7. 
ikinci koşuya 10, üçüncü koşuya 4, 
dördüncü koşuya 5, beşinci kosuya 
4 olmak üzere 30 at i~tirak edecektir. 

3.- Kafileyi Sedat, Suat, Şirin
yan Baylar teşkil edecektir buna ~u: 
kabil lzmirden de J. Jira, Febo gıbı Tayyare bayran11 groğramı 
Beynelm.i1el Tenisciler İzmir namına h 
iştirak edecektir. . azırlanıyor 

4.- Azimet •vdet ve buradakı 30 Ağustos Tayyare ve Zafer bay-
iaşe ve ibate birinci sınıf olacaktır. ramı münasebetile Tayyare kurumu 

s.- Müsabakalar neticesinde pu- ile alakadar daireler tarafından gü
vantaj itibarile galip gelen tarafa zel birer program hazırlanmaktadır. 
Tenis klübü tarafından bir kupa ve- Tayyare kurumu, 30 Ağustostan 5 
rilecektir. EylUie kadar bütün mmtakalarda 

6.- Münasip ve müsait. ba~ka bir eğlenceler tertip ettirecektir . 
günde cı•rni şeraitle ve aynı musabık- 1 ki ltalyan mektep 
lar İsta~bulda kanılapcaklardır.,, • 

gemisı geliyor 
2000 kilometrelik Yarın şehrimize Ameriko Vespuçi 

bisiklet turu ve Kristof Kolomb isminde iki Ital-
. . . yan mektep gemisi gelecektir. Gemi-Denı~lı .• 1 ?·A.A: - Ha~kevı tara- ler şehrimizde dört beş gün kalacak-

fından ikı hın . ~ılometrelık olarak ı ıar ve buradan Varna ve Köstenceye 
tertip edilen bıııklet turu muvaffa- 'd kl d' 
kiyetle devam emektedir, Yapılan L:g:..ı_e_c_e_e_r_ır_. _______ . __ _ 

girenlerden lstanbul ve lzmir f.o~rmT:>rr 
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MarleineDietrich 

Dinlenmek istiyor 
Dünyanın en güzel bacakları bütün kış 
~ahşmaktan yorulmuş dermansız kalmış 

Ma.rleirıe Dietrich kendi iddia 
srna nazaran çok yorulmuştur. 
Hele bacakhırr, o dünyanın en 
güzel bacakl;n-ı, gece gündüz 
stüdyoda çalışmaktan derman
sız kalmıştır. 

Sevimli Marlcne, şimdi bir 
plajda istirahat ediyor. Fakat 
ora la bile olsa Jotoğralçıların 
objektiflerinden "k u r t u J a • 
mıyor. Marlı:nei'n fikri bu se
ne hiç film çevirmemektir. Şöy
le bir seyahate çıkıp biraz başı-

1 F 'Hd*M"t:I • 

m dinlendirmek istiyor. Fakat 
sinema rejisörleri arkasını bı· 
rakmamaktadırlar. Çi1okü kun
turat.ı v<tııdır. Ama Marlene kun· 
turat filan din/iyen soydan de • 
ğildir. Canr istemezse bırakıp_ 
gid-cr. Onun için geçenlerde 
birdenbire ortadan kayboluver· 
mesi rejisörünü hayli endişeye 
sürüklenmiştir. Fakat Marleine 

· ·tlihayet bir plajda istirahat eder 
le.en yakayı ele vermiştir. 

Jön Prömiyeler 
Erkeklerin ıevdiklui arliatler 

vardır. Bunlardan kimüıinin kafı• 
kimisinin gözü hOflarına gider. Ve 
hatta kimiainin de bacakları ve en• 
damı. 
Kadınlann da hoılandıkları ar

tistler vardır. Bunların da elbette 
beğenilecek tarafları çoktur. Onun 
için bir ainema reji.örünün güzel 
kadınlarla güz.el erkekleri aynı 
filmde oynatması filmin muvalla· 
kiyeti için büyült bir amildir. Me
sela CUJaiıda gördüğünüz en aevim
li jön pöremiyelerden George• Ri
gand erkek ~artiatler arcuında çok 
mı•1Jtılfakiyet ~mıı bir ıima • 
der. 

i-f AROLO 
Sulu Boyaya Merak Saldı 

Harry Lloyd son iki seneden· 
beri suluboya resme son derece 
merak sardırmıştır. Karısının 
söylediğine göre bir gün bile 
resim yapmağı ihmal etmiyor; 
mütemadiyen çalışıyor. 

Madam Lloyd da resim husu
sunda son derece meraklı 'Jir 
amatördür. Kan koca bu husus· 
ta adeta biribirlerile müsabaka-
v.::a :ıfİfİIPr'tfl ve , 
n bir köşkte oturmaktadırlar. 
Bunlann her şeyleri ayrıdır. 
Misafir kabul salonları, çalışma 
odaları ve mutfakları val·dır. 

Bahçeleri de başlıbaşma bir 
alemdir. O stünde: "Bizim bah
çeye buyrun, oynıyalım !" yazı
lıdır. 

İşte bizi bir vakitler kahka
halara boğan komik Harold 
Lloyd çok sakin hayatını o de
rece intizama sokmuştur ki çok 
uzun ve mes'ut bir hayat geçir
mek emelinde olduğ:ı belli olu
erkeK: ikisi kız iıç ıevlaf ve renk
li çiçeklerle süslü bahçeler Har
ry'nin saadeti için kifayet et
mekte olduğu apaşikar. 

Jan Kravford 
VE 

Clark Gabi 
Jan Kravford anlatıyor: 

.. Siz de bilirsiniz ki Clark heın 1':: 
rada hem denizde avcılıkta çok ıııc: iS 
burdur. Bilhassa balık a':'.mda .eş~~ 
bir sporcudur. J!akat }'.u~m~sı Jsıı
azdır. Ben ise bır balık gıbı yuıe 1''" 
Bunun için aramızda anlaştık. O 011 
na avcılık dersi verecek ~en de b. 
yüzme öğretecektim.. ~ıhayetk 0 
gün d~ni~ kenarına gıt~ık .. c1ar,,,et · 
nize gırdı. Bana da tüfeğı er~ 
Münavebe ile biribirimize ders ".,a 
cektik. O suya girmiş ben de ~ cıe-t 
çok yüksek ve kısmen üstü aç! ,şat 
niz hamamında elimde tüfek bır 
ğı bir yukarı geziyordum. 6ırt 

Clark bir iki yüzüşten ~onr~İ:iği 
· hana geldi. İlkönce tctiğı çe ıeeııt11 
vakit ne yalan söyliyeyim he t .,e 
tlan yüreğim titriyordu. Ber.~rği cf 
sin ki patlamadı. tıihaye\ tu e erdi 
zeltmek için tekrar Clark'e ~ rıi§ 
Bana iade ettiği zaman iyi .bır pıtl 
alarak tetiği çektiı:n 0 Bom ~1Y;111e 
patlar patlamaz havadan o1·ye b 
diye havadan önüme pat 

1 
dar 

yeşilbaş ördek dü~ünce 0 ~aıırı 
şırdnn ki apışıp kaldım ... rıurıde . 
ördek deniz hamamının ° rıe ed 
arıyordu. Ördeği alıp muaY~0ıdu' 
ce gördüm ki, bu ördek arsoııl t" 
bir kuştu ve Clark bunu gufek l'' 
dan birine bahşiş vererek t rııııştı· 
}ayınca havadan önüme ~:~111 ı<i 

Bu alaya o kadar tutu k'i boğ 
men denize atlıyarak Cla Fal<llt ~ 
için elimden geleni Y~P~;:\aşll ~ t 
de olsa erkek kuvve~ı 1 }de bU 1~ 
madığım için bitap bır ha . Jt 

t . besı vazgeç ım... . ceP . e 
Joan'ın enteresan bır 1ı bedı>' 

Lütün dostlarına P~~ 0 çil~ 
almasıdır. Hol~r.oo~u:karıcılar 
çrktığı zaman but~n .. nde ısoO 
vinirler. Yalnız bır guk'dir iyi Melek /ilminde büyük muvallakiyet kazanan 

Margaret Sullavan. _ _:_J ]eanc Harlow'un en son ~ıkardığı bir re~mi. farlık hediye aldığı va 1 
• 
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"--~rıda so'lda giiiil a model goruyorsunu.s, 841 elbisenin betınac 
tQ d ~d~ ren,Weft' 6ir kemer viırdır. Y aıa. önde yuwırlaJı, arlra· 

S ~Urik~ır. Ortada üç tane düi'?"e ile aüşlenmİftİr. 
fQıl "tdQkr model, kırmı~ beneklı emprimedendir. GörünÜfte iki par. 
._, °" mürekkep gibidir. Sai taraf kemerle bele aol taraf bir atkı ile 

°"1uaa bailanmıftır. 

~ k ~ e k- T~ h s i'I---K ı z ı 
••• - ,.....,,... rnumeı •-r- N• , tu • ..,......,........,..,.. 35 • 

1 9 3 5 .M'C> de 1 i 
J,e~ç Kız Hayatını Kazanmak 
pn Nasıl Didinir Ve Çalışır? 

'ttı, ~ıları diyorlar ki: ''A birader ni nesil sürat itibarile bize kat kat 
llıtkt c rnübaliga ediyorsun! Şimdiki faik l 
t~tl~ kızlarile bundan on beş sene 
~ı?•• ıler arasında ne fark var aan-

t li~~Uk" 'der ı ben de buna karşı: A. bi· 
bıııı; !Cn .~e .büsbütün saçmalıyor -
lılıırıçunku bılhassa yüksek tahsilde 
~it ~ kızlar değişen şartlara uy -

ilıtai u~usunda hepimizden daha 
~ ttırler., diyorum. 

::r ~~li ~urası çok göze çarpan 
it~ it Sedır: Mektep kızları ara -

~it •ı ~ınhk cazibesini anlamamış 
~ ~"c .. Yana tesadüf etmekteyiz. 
l tiı r:.ı~ıınli çıktıkları zamanlarda 
tr· ""nl · ' \ ıltclc erınde her günkü kıyafct-
1t'~rtıa n Çok dClha temiz, çok daha 

11 lislilt ~ Hele bir yana devrik 
~'>'•eaıt krelerinin bir gözünü ka • 
bt lı ea~ adar hovardaca giyilişi yok 
~1 tldcn can katmaktadır. Doğrusu 
h. dır diYana helil olsun. Mektep kı 
ıı it. tarı~e §~pkasını kendine yakı -
t ~ıld~ ~ gıymekten menedilen bir 
~lcrd ~yır gelmiyeceğini kabul 
J'r •il saİ~ırn. ~yni zamanda yüksek 
~ ~ içli d ndakı kızların ~nç oğlan 
dir t<irrn· I§h olmasında da bir mah 
,11Ytnıer·'torum. Ancak ne fark var 

lllar di u noktaya bir (mim) koy 
licırı b Ye söylüyorum. 

~~r le u Yaı öyle bir ya§tır ki, ne 
:•1'ı tibi~etıi olduğunu insan be -
•ba İyi rkını geçtikten sonra çok 

~Ctı.ç Cr)t •nlıyor. Onun için · bugün 
arı "u"ı_ eklerle çok rabuk ahbap o-
t" .1 ıı:sek . ~ 
liyOt d tahsı} kızlarını rok gö • • e~ ·ı ~ 
l>a~. gı . belki kıskanıyorum. 

l:tıa icıınti. ·· k 'o • lllcht " • muna- aşa, konuş • 
,

1 
tı.ı.ıncıa daap eglentileri ve bunların 
llıfı ertes · ·· · tıı._ tıda .. . ı gun yme herkes 
~rı • •azıfe · · .. ~lt cnıiş b' sını yapmış, dersını 

lcdir 1 n ır halde isbati vücut et -
0irusu bu bakımdan 'lC• 

Bana kalırsa bunun sebebini bu • 
günün genç kızlarının bundan on, on 
beş sene evvelki hem§ireleri gibi ha 
yat ve onun halledilemiyecek mua -
deleleri ile uğraşmamalarmda ara -
ma~ lazımdır. Esasen beyhude olan 
bu ışlerle modern mektepli kız uğ
raşmamakta yerden göğe kadar hak 

1 lıdır. Çünkü onun için bugün izdivaç m~ş~ur. ~oc~sının işsizlik yüzünden 
tan başka meslekler, başka ufuklar- !~1~~ g~çındıremez bir hale düştü -
da açık bulunmaktadır gukn~k.gob~en kadın elbete ki. bundan 

• ha ı ı ır hayat dersi almış olacak-
Mektebi bitirir bitirmez kendile - tı. ~aha sebatkar ve daha zeki değil 

rini köşe başında yakışıklı, genç bir se bıle her. ha!~e daha pratik olan 
kocanın bckl.emediğini bilen ve gö - 1935 modeh yuksek tahsil mezunu 
ren mekteplı b.ayanlar doğuşta er - ~aya~, .erkeğe bir yardım olsun diye 
k~kler~en pratık. oldukları için ye- ı§e gırıyorsa; bunu kadmlar evlen .. 
nı vazıyete kendılerini çok çabuk sinler, herşeydcn evvel ev kadını ol
a~ıştı~~I§lardır. İzdivaç muhakkak s~.nlar. diye bar~ar bağıranlara bir 
kı, hala onların kalbinde için için gosterış olsu!1 dıye değil; sadece ba
yana~ bir ateştir. Hepsi de hoşlan- y~tı~ .ef! basıt kaidesi olan geçim te• 
na gıden bir gençle mesut bir izdi • mını ıçın yapıyorlar. 

vaç yapmak isterler. Fakat pratik B_ir ~ak!tl<;r ~ız!ar için daha ziya
oldukları için bunun mali cihetini de ıçtımaı bır ıhtıyaca, tahsil ihti -
erkeklerden daha derin ve uzun dil- yacma ~evap .. veren yüksek tahsil 
§ilnürler. Bunun için de kolay ko _ ~cselesı b~gun bayanlar için hayati 
lay cvlenemezlerse haklı deg~il mi • hır mecburıyet haline girmiş bulu -
dirlcr? ~uyor ;. yahut ta çok yakında girmek 

uzeredır. Beş on sene evelisine ka -
F~kat diğer taraftan bayanlara dar sı?ıfı. ~eçecek kadar çahşan ve 

değıl; .b~ylara bile i§ çok kıtalıyor. daha ılerısıne aldınnıyan mektepli 
~u? ıçın 1935 modeli mektebini bi genç kız bugün sizin ve benim bile 
tınnış bayaular iş bulmak hususun- yapmadığımız gibi tam manasile 
da son derece güçlük çekiyorlar. Bu d!rsek çürütm~ktedir. İşte bunun i
n.un için de yegane çareyi yine pra- çın ben ona bırtakrm serbestlikleri· 
tık olduklarından erkekler arasında biraz da zirzoplukları kat'iyyen çok 
bile mütehassis az olan mesleklere görenlerden değilim. 
sülUk ediyorlar. Bu gidişle bizde 
b~y.a~l~r kimya, c;konomi ve saire Derskrinde muvaffak olmıyan 
gı~ı ılımlerde, ilerde erkekleri geç· bir kızın istikbali bugün her zaman
mış. ola<:aklarına hemen hemen şüp· kinden daha karanlıktır. Çünkü pa
hesız nazari le bakıyorum. rayı babalar azalmasma mukabil; iç 

pünya işlerile bu daha yakından timai ihtiyaçlarda o nisbette kadına 
alakanın son buhranlı senelerin acı fazla yilkler tahmil etmektedir. 
tecrübeleri &on derece müessir ol • Hayata kar§ı mesuliyctli bir te.-

Çocuklarımızı 
Gibi Şeyle_re 

Denize Sokarken Ne 
Etmeliyiz? Dikkat 

Körpe Vücutlar İçin Güneş Banyosu 
Faydalı Olduğu Kadar Çok Zararlıdır 

Plaj hayatı artık çocuklar için de 
büyükler kadar dört gözle beklenen 
bir hadise olmuştur. Deniz banyola· 
rı sıhhat bakımından faydalı olabil
diği gibi küçükler için çok zararlı 
da olabilir 1 

Ana ve babalardan ziyade çocuk
ları celbeden deniz suyunda insana 
sıhhat ve kuvvet kazandıracak un • 
~urlar vardır. 

İtidal ile olmak şartiyle peniz su· 
yu faydalarını çok çabuk hissettirir. 
Kış günlerinde işe yarayacak birçok 
şeyler toplanabilir. Fakat bilgisiz: ve 
ifrat ile hareket olduğu takdirde 
hem vücut. hem de dimağen çok za
rarlar.ı görülür. 

Serin giinlerde çocukları denize 
sokmak hatadır. Böyle serin günler
de on yaşından yukarı çocukların 
hemen denize dalıp çıkarak kurulan
malarma müsaade olunabilirse de 
bu yaştan daha küçükleri denize sok
mak caiz değildir. 

Bununla beraber en sıcak gilnler
de bile çocukların yirmi dakikadan 
fazla denizde kalmasına müsaade et
memelidir. Hele hava son derece sı· 
cak olmadıkça bunların denizden çı
karak kurunduktan sonra ikinci de
fa denize dalmalarına katiyen müsa
ııde olunmamalıdır. Bu da çok çabuk 
dalıp çıkmak şartiylc 1 

ı Daha küçükler için on dakika ka· 
fidir. Bundan fazlası zararlıdır. Bu 
on dakika zarfında bile vücutlarının 
•üşüyüp Ü§ümediği dikkatle takip o-

l lunmahdır. Çok tuhaf bir hadise olarak ço -
cukların suda iken üsüdüklerindcn 
şikayetleri işitilmez. Denize girme-
ği çok müthiş bir sergüzeşt telakki 

l~kki ile, ister i§ hayatına, ister iz
dıvaca dünyayı anlıyarak atılan 
1935 modeli yüksek tahıil kızını ten 
kide dil uzatmak bence en hafif ma
nasile saçmadır. Hele bunlarla, bu 
tam manaıile dirsek çürüten kızlar 

·la on beş sene evvelkiler arasında 
fark biılmiyanlara ben kendi hesa • 
bmıa uzun uzun şaşar ve gülerim. ~ 

eden çocuklar bu heyecanın tesiri \ onu derin suya atmak büsbütün de· 
altında üşüdüklerinin farkına vara- ~iliktir. Çocuklara, denizde oynamak 
mazlar. . ı~~n münaıip kauçuk oyuncaklar da 

Çok sıcak günlerde bir yaşınd~kı yuzme hevesi yaratmak hususunda 
çocukları bile denize sokmak caız- çok faydalıdır. Yüzme bilmiyen ço. 
dir. Fakat bu yaştaki çocuğu suya cı_ıklara oyuncak sandallar tehlikeli
batmp çıkarmak kafidir. Başını de· dır'. Onları bilmeden ve hissetmeden 
nizin içine sokmadan su omuzlarına derın suya sürükliyeccği için bu hu· 
gelince hemen dı§arı çıkarılmak ve susa dikkat şarttır. 
bir havlu ile sıkıca uvalanmak şarti- Çocukların ciddi surette yüzme• 
le bunun bebeklere faydası inkar o- ye heves ettikleri zaman mantar 
lunamaz. kullanmaları iyi neticeler vermez. 

Bebekleri denizde banyolatrna a- Yüzmede ~l~em olan müvazene tc • 
lıştmrken onları sudan ürkütmeme· mini bu gıbı aletleri istimal eden • 
ğe son derece itina lazımdır. ler çok geç öğrenirler. Daha ilk za• 

Şayet küçükken sudan korkacak mantarda bile yüzme kulaçlarını ço
olurlarsa, bilahara büyüdükleri va - cuklara doğru olarak öğretmek şart• 
kit yüzmeğe ve deniz banyolarına tır. Yanlış yüzme tarzını sonradan 
karşr onlarda bir soğukluk hasıl o· tashih hakikaten mü§küldür. 
lur. Bu korkuyu büyüyüp gittikleri Yüzmeden sonra güneş banyola .. 
halde bir türlü Üzerlerinden atamaz· rı hakkında da !unlara son derece 
lar. itina şarttır. Güneş banyolarında 

Çocukların sudan şok almalarına başlıca dikkat edilecek şey itidaldir. 
meydan vermemekte son derece mü- Fazla güneş banyosu. asabt bir yor
himdir. Deniz dalgalı ise köpükle • gunluk tevlit eder ki, sıhhate çol: 
rin ve dalgaların yüzüne vurmama • zararlıdır. 
sına itina etmelidir. Ayni zamanda Güneşte gezen çocukların başla -
suyun içinde iken hareketlerinin de rına şapka giydirmelidir. Bilhassa 
ahenkli olmasına ve gelişi güzel ça- şapkaların büyük ve çocuğun boy • 
balanmamasma dikkat etmelidir. He- nunu örtmesi lazımdır. Güneş insa .. 
le çocuğu zorla denire sokmak son nı kafasından değil. ensesinden vu. 
derece muzirdir. . rur • 

Zorlanmıyan çocuk kendi kendi- Küçükleri çıplak olduklnn halde 
ne · daha cesurdur. Bazı ana ve baba- saatleree güneşte bırakmak caiz de
larm çocuğu zorla denize atmakta • ğildir. Küçükleri derileri sıyrılacak 
ki hataları affedilemiye-cek kadar tarzda güneşte bırakmak iyi değil
büyüktür. Bu tarzda hareket arzu e- dir. Vücut yanmadan evvel yağ ve 

krem kullanmak Hlzrmdrr. 
dilen neticenin tam aksini doğurur. 

Yüzme de, denize girme gibi ço· Güneş banyosu için kullanılacak 
cuk tarafından tabii olarak arzu e- mayolar yünden olmalıdır. Bu hem 
dilmelidir. Eğer çocukta yüzmeğe setre, hem de rüzgara karşı iyi gelir. 
karşı bir meyil yoksa. uu sene, gele- Renklerinin açık olması da faydalı .. 
~k sene ve lazım gelirse birkaç se- dır. 
nP onu hu huausta zorlamak favdasız Çotuklariyle plaja gidecek ana 
ve aksi neticeler tevlit eder. Yüzme- ve babaların yukarıdaki öğütlere son 
nin faydalı ve eğlenceli bir şey ol- ıdere<:e itina etmeleri gene onlarm 
duğunu hissedinceye kadar onu kcn- menfaatleri iktizasından olduğu için 
di haline bırakmak en doğru hare • tatil günleri"1c ebeveyne fmz olan 
kettir. . lakaydiye ön vermiyerek kilçüklere 

Hele çocuğa cesaret gelsin diye karşı son derece ihtiyatlı davranma· 
lıdırlar. Aksi takdirde plaj c2'lenee

•• 

lerini bir facia ile neticelendirmek 
tehlikesi daima melhuzdur. • 

• Mu• Moore'un giy 
Jiği bu tuvalet aatle 
liği nisbetinclc ç.ok 
ıık bir elbisedir. Bel 
deki kemerin made 
ni tokası çok oriji• 
nal ve güzeldir. Gö 
ğüsteki boyunbağı • 
nın ü•tündeki kiiçük 
tluğmeler de elbise
ye ayrı bir husıui. 
yet veriyor. Miu 
Moore'un kostümü 
beyaz; ve siyah yün 
lii kumaftan yapıl· 
mrffır. Blu:z siyah 
kadife rengindedir. 
Çift yaprak tokalar 
gerek kıravatı, ge• 
rekse kemeri hem 
yerinde tutuyor. 
hem de elbueye hoı 
bir hususiyet veri
yor. A§ağıda ayni 
hıu kaplan derisin· 
den garnilürlü bir 
ıapka ile ve gü:el 
bir bluzla görüyor : 
sunu::;. 

·--.... 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
KARIŞIK MESELE 

Memel'de Seçim 

-
•~•fln .m,,ı ~·.ırtı11ı 

DeatxlM DiplomftÜcb • 
PolitiM:IM ICoırupollllH'dtln: 

Kemel havsuuıcla 29 Eylallde ya• 
pılacak olan yeni meclis leçlml için 
huırbklara bqlınm'ftlr. Eau kanu· 
na ıöre meclil aeçimlerinfn maksada. 
Memel'liluin. hiçbir barid tealr al· 
tında kalmadan. anulannı serbestçe 
bildirebilmeleridir. ENi kanuna ıö
re mecliı ıeçimlerinin ıenel ve direkt 
bir aeçim hakkına iatinat etmell ll
zımıeldiiinden urfmuar. leçim ser· 
b~tili eau itibarile de hakikaten çok 
önemlidir. Fakat Memet bavzaamda 
mevcut prtlara göre bunun imkln
ıı.ı olacağından korkuluyor kL bu 
tereddüt biç te babı• delildir. 

Evveli ıunu ıöz önünde tutmak 
lazım ki, Memel Alman'tamun ıcçim 
hürriyeti ve ıcçim faaliyeti. bl1i de
vam eden örfi idare ve MUU Müda
faa Kanunile tamamile imklnm bir 
tekil almqtır. Binaenaleyh bu hakla
rın aerbeatçe k11Uınılma11 mevsuu • 
babı olamu. Şimdiye adar elde edl· 
len tecrübclcıe öre. örfi idarenin 4..-.·------· çe bildirilmeılne 

-

~~n '-'ita 
makamı havale oluanuıttur• 
Remılt bir mubvelena.Dlt nıucn;tn 

ce uıl Momel'lllerin arnlarma ria· 
yet etmek icap eden bir noktada, me
lul makamların habubk yapmakta 
dnam ..... eıerf. g(l~lWde tuYfr olu
nabilen blr htdiaedlr. tngiltere Dıt 
Bakanı ~enlerde Avam Xamarum
da yapılan bir inha cevap vererek 
clUseteceflni tahmin ettitfni bildir
mittir. <mlel temayUJO itibariyle ne· 
ticeyi tahrif edecefi tahmin olunan 
Lltnnya aeçfm hunbklan, herhalde 
lınlt verici bir tekilde c!etfldlr. But
lda, Litvanyanın bundan aonra da bU· 
ttiıi haklan çlfnemek ıuretile ilerle· 
yebllmck ümidinde oldupnu ıhteri· 
yor. Gayri bnunt bir tekilde ikame 
edilen Litvanya orcınlamun. yaptık 
tan taahhütleri daima tutmakta de· 
vam etmelerine milaaade bulunduiu 
talldirde mukavelenamelerle teablt o
lunan ıarantilerin ve Ud taraflı an· 
lapnalarm. pek ıarip bir tekil alaca· 
lmı itiraf 'Ctnlek lhımceliyor. 

bilhassa ıeçim hazırlıklarının yapıl • 
dıiiı bir sırada, Memel'lilerin arzu· Telegrıf'dan: 
larını izhar edebilmelerine mini ol • Dilnyının en bliyilk ıecereaf Al-
mak için. Litvanya orıanlannm mev· manyada Zahn d' Atchaffeburı aile
cut hUktimlerden istifade etmelerin • ıi tıaraf ından yapılmrştır. Bu aile u
den kockulur. Bir taraftan bu hWcUm· 
ler Memel Almaıı'lannm baklanna sun tettmkat neticeai ol&rak ıeeere-
çok ağır bir tekilde fK&vUz ederken, aini 1435 ıeneeine kadar yapabildi • 
diğer taraftan da birçok Litvanya'lı- ğini guetelerde itan etmfıtılr. Bu 
lann ıayri kanuni bir tekilde Memel f8CCreyl altteren pl&nı 28 metre U· 

tabiiyetine girmeleri objektif bir aeçi· aunlupndadır. 

me mini olmaktadır. Bu hareket Jrar. ---------ııııim--• 
tıımda, kendi kendimize mevcut pıt. 
lan cöre aeçim ve Memel kanunlan· 
nm htıkümlerine unun bir lntibıbm 
mevruubabı olup olarmyacalım IO • 
ruyonız. Eluen dil« tarafta en be
lit aebeplerle, llemel Alman'llnndaıa 
aeçlm haldmu reri çekmek ipı utra· 
f1P duruyor. Bundan bafka, pyri 
kanuni olduğu halde idare mevkiin· 
de bulunan dlrekt8rlüğün bafkHı, 

meclilin nihai teklini tetkik etmek 
ilsere, mcnıup oldup parti üyelerin
den mürekkep b1r aeçim daireli ko
misyonu tqkil etmfttir. Bu ıuretle 
eneldenberi parllmentoya alt olan 
aayta.,. vesUralannm tetkik iti hllmıU· 
nU Memel Alman'lamım aleyhine ve
recek olan üyelerden mürekkep bir 

No.JS 

Abanoz Bilezik 
RENl!:C~MBE 

Gene bis buradayken denizaltı ıe 
milerimis, ta IODUDa lrader AWenis· 
de blablleceklerdir. 

Matwe 111 ellle de bir torpilill 
donuk ıırtını okfıJıordu: 

- Bu kilçilk cbel te1lerde Uati
yır AJmanyanuı btitün timltleri lak 
h duruyor. B.unla.nn bfr tmul, bir
kaç aatıf yede en b8y8k. dretaotlanm 
sı mabvetmele ktil pllr. 

Burada, Jl'ranu. lipanya, !talya 
bilrepeler. heplnfn ele harp ve tica 
ret &emilerlnf batırmala yetiıecek 
kadar cepbaaemls nr. 

Bir elkt\t fuıı.. pttL llatwa'
nin seneai epeJct qıbmftı: 

- Yine ba deablenle yaptılaDu 
tecrtlbeterdea aılllh;t Dltlıceler elde 
ettik. Beki pmileıe lserp ,.,ııan a-
tıf talimleri. baracla Jatan .,... 
rulann ııramda ee ~ '*'Nik 
lerinl &lrdük. Sisin ea ~ nak • 
Jiye ıemUeriniz içi liıl ·a.t .,...... 
üç daldJra kifi pllr. .... 
Allaha 111narladık • 

Möewe ••en büyük nakliye ıemi-
Jeritıiz,. de.di bu ciimle .. 

- Nlp• w,ı.-,.,,. l11llııtl• IM1' 
/iyorma1 

- ICıarmı-tse• ..,ır .,,111yo1. 
KolllfO}u tlıqap t• ,,._ lrMam dl
vllyor .aıl»tlaal.ı.r. 

ki bir çekiç cfbi kafama indi. Yum • 
ruldanmı ııkank herifin o.erine yfl 
rildtlm ve ba~rdmı: 

- Creuae ifbi nakliye ıemUerl 
deifl mi? 

Jl'ramond bana dandO. Mfewe b 
pırdamnadan bakıyordu: 

- Ne demek ietiyomuıu? 
- Sefitler, alçaklar, o yapuru ~ 

tırclmız. O npuru ıizin batırdıtnu 
ar timdi anladım. 

llhwe'nln nntı delitti: 
- De Solien. dedi, ılz nekadar 

dayanıklı aabırJan ıuUıtimal ettlll 
nisin farkında delilllnl& Bir defe 
nercle bulundatmuuu dtlftlnUnb, 
o kadarı yetlth'. 

Yila yflse, p ,a.. plaalıdk. Ben 
)'iae b.iırdım: 

- Evet, bltırdmu. &q batınlı • 
tlU. 

Klmblllr ae bale plmlflm ki, 111 
ewe ellai tÜlınc:a9Ula attı. Pwnd' 
un acil plmuyorclu. 

Soma elar teY delil 1 BUal tabu 
caamdan ıeldp bir kahkaha kopar. 
mu mil ~ ta deffldi. Fakat 
alkol buharlar yavaı Y•vat k'afa-
11nı urmap dıfı aalqılıyor • 
du. Dedi ki: 

_. Jlotet efendimiz, biz batmtık. 

Daıta fimdiden o kadar canınız aı -
kılrAum. Muharebe ba,ladıktan aon 
n aclerlai, aclcriııi psrnekliai&. 

ITALYA iÇiN 

Laval'in Tuttuğu Politika 
il Gioroal~ d'ltalla'dan : -------------

Frama Bqvekilinin, Habqiatan 
meaelelinde Cenn;rede konUfUlma· 
11ndan 6nce ve konuıulma1r aıraam· 
da ıöatcrdiği faallyetin natan ilikka· 
te çarpan Uç mUbim nfbalı vardır. 
Bunl&rdan biriıi Avrupa memleketle
ri karflaında ıöıterdiği iıtikW ru
hu, Udnciıi İtalyan noktai nuanna 
brp ıöıterdtli d8rilsti ve nmimi
yet; liçilncüıU de Avrupa meseleleri 
heyeti umumiyeti balanda ıöıterdi· 
if vulnıfdur. 

tngilterenln, Pmıaız politika111t1 
İtalyan aleyhine çeYirmek için. aarf 
ettili meaal herkeace malOmdur. Jl'a
kat Lava! Jl'ranaa .polltilcallDt ~ka 
yönet'e(cebheye) y&rlltmlf ve İtalya 
ile lnıtıtere araaındakl ihtiWları yu· 
muptmafa çabpftır. LaYal bu po
litika ile ccrek İtalyayı ve ıerekH ..__....., 
İnciltere, bu bbmeti ancak Beri de 
takdir edebilir. 

Jl'ranaa Bqyeklllnin, Ulualar Sos
yetesine brfl lakaydı liyasa• ıilt· 
tUCUnU 1rbme lcldla edemez. Jl'ranla. 
nm, utuılar so.,,teabıde kın'Yetli 
bir mntdi vardır. Jl'ranaa batfd lfra· 
uımun mihveri Uluslar &o.yeteain· 
dedir. Pranl&nlll lt•befiatanda ienit 
ı.nfaatleri vardır. Jl'abt t.aYal hais 
bulundutu reaUt,ye bfilı metin, na· 
ht halet yardnDOe "1ndtJe kadar 
Uluelar So.yetell menfaatleri De 
Jl'ranu menfaatltriıil Anupa icabdı 
~ içinde macetmete DN• 
Y&fflk olanqtur. Zaten JlraNaam 

Aclla·Ababada 
500 imzalı nota 

Guetde ti• ı..,,..anidu 
Addil • Ahaba (Havaa) - Ad~ 

Ababada bulunan Alman, Aarp, Er
meni, Yunan, Hintli, LObnanJı, Por· 
teldz, Rua Ye InfsreU tecimenler ye 
tanınDUf pJı.iyetler qatıdüi protll 
tonameyl lıuılMn'tlırdır: 

Bay MUllOllni: 
Paril ıuetelerinclen birine vermlı 

olduiu aıUllkatta Habefiatana ku • 
den ıu aösleri taylemifdr: 

"Ulullar 10ayeteli Habetflerin ve 
ıeri blmıt vahfi milletlerin bUyUk 
devletleri ıilrilldeyecelderi mahake • 
me mi olacaktır.,, Bu mflllkattan ,.,.. 
vel M....,liaWD ~ .oldu 

bulunanlan haksızlık ve ııdir ile İdi 
re etmektedir!" demiıtir. Bay Mu .. 
ıolini Habeıistanı hiç bir uman si• 
yaret etmemit oldufupclml HabeP 
tan baklanda tabiatile pW bir fikir 
edinememif oldujunu kabul ıderis. 
Fakat kenclialne Habqiatan bakimi • 
da yanbt malQmat veriJmit oldup 
nu da arsetmekten ıeri kalmaya. BU 
y&Dl bu proteetoaalDenfa vui'"hn• 
tarı aenetm:lenberl tam bir laGrrlyet 
lçhıde bu milaflrperver ft Hm.tlyan 
memlekette )'8fllll&ktayu. Habefit • 
tan htlkOmetl tarafmdan en lyl ll8lnll 
kabulU slflyor " hlg bir lthnk• 
onlar tarafmdan rahatla~ 
Allreıt vercller nrmeldıeJls Ye ı.er 
daim memleketin ...-ıı tıuafmclan 
llUrmetle brpluuyonas. Dit- ... 
leketlerin de haldkad Wlmeleri için 
Bay lluuolinlDila Habıpat•u atfetti 
li evaafın teaw!Mft - " baki· 
btten gok ualr oldulım• •11emcJI 
bir ...... blllrls. 

Yal'fOVIMIBI NINnO m991 
Va~ 17 A.A.- latrans Olim 

piyadı: 
llmdi ye bclar yapılan iki nwnt 

ta kad hlgbir IODllDÇ ftllDemlftlr. 
Bn dpde &in llatanlat, Amerika 

hayat ve kuvvetinin bütün temelleri 
Anupadadır. . 

!aval Streuyı Jnutannak iateyor. 
Laval Jl'ranau politikumı yfibek bir 
mevkiye koymuıf ır. Fran11Z Baıve
lrili bu hareketle yalnu İtalyayı bir 
doatluk duyğuıunu göatennelde kal
lllaft'Uf, yiibck idrak uhibi olduiu
nu da ispat etmfftir. 

Lavalln takip ettiği battı hareketi, 
edeceti tUpbeaizdir. 
ltalyanm, Lavalin meaailini takdir 
lnıUterenin de takip etmcaini çok 
un ederiz. " 

lnglltere • italya· 
Habeflstan 

Stolai Ai,,,..,,.don: 
Ciornale d'ltlllüı ..-ıui Habe

fÜlon laalılıuwlalti 13·12-lHtl ttırile 
li lll6ifia • ,,.,,,.. •• ltal7fln cınllllf
,,._... lıarp lnwilt•re tarolından 
7fıpılan 6irplı malaaleletler halı· 
lrrmlo ••nİf heı..U 6ir ma/tele Uf 
retmiftir. ltlaWe, Ta71'Ü pHtui 
nin M.-olinPyi 6cr ..-,,,..71 6oa
md1'ı mua1a ... .,.,. ..,. ,.....,.. 
atHlpfrr. 

G,,..te ln~terenin "A6i..)'Oll lıor 
~" oduttla oe ln.aü enılü
tri ~ 6ir. .,.,..,..,. ... 

blar, ~iller, Avueturyahlv, Çe 
Jroılovaldar ve Lehlerdir. 

- Sis ne haydut edemlanmpı - Halbuki bir pce •• 
nu. Bir nakliye pmiai, delil aulh Bir ıece bir utunüsluk oldu. Bir 
•llDlnmda, haJ9 Allllıftlarmda bile denisaltı RCmiıhle öteberi YercHkten 
batınım... Ya 1.sfndekl o kadar in • eonra, denizin Ultilne açılan kuleyi 
IUl L •~iıra indirmek lnreydik, maki • 

- Can-. euJh semam. hlrp nma nech bir arlzli oldu. Ballt bir ırısa 
nı dl,. bir te1 d• YM' 1111 ya? Zateq una, yoluna ~ya kadar da iki, 
biz de mqru mllclefaa haUndeydik.; tl~ aaat ıe~. 
Tmll blidfmid korumak mecburi.. Ayın on cUSrdG ortablı pdbe 
yetinde lsalclılı. seTlnnit lfblydi. 

- Yalml Y~Jan alpklar, katiller, Birden 111lrı.ndakl f8scllmtb, ap 
J&lan tlyH'°"1UlU. fıya. NSbetp abltine telefon etti. 

- Yafet{llİ)t ·o,ı.,. ilbtleyiniz, N8betsi aabid de o ıec~ demin mil· 
...ıa .. ~...,. aaa &Şn ıuıt • ıerreı olduJunıu v~~/nTobı idi. 
mllntld ftrlnln1L. Gascü biJQk bir R n kulemi 

Ve .._ ~ altmda Creuwe•· ~ 4otnı iatiklmet ılmıf, yaklapuk 
in ut*ıt. -fftl: aldbetl uuJlllDMfaa, ı. oıautuııu 18ylü7ordu. Meaafccle 
111aım,... a.tata: ancak bet aıfl... 

-&Tet. "9"41.ıal ll01wkmec- Von J•cobi hemen wnl6re atla. 
~.-.. Wcl& Ajlardallerl it c1ı Te kule1e çıktı. Hakikaten &)' 111· 
lerimb· t,ı:".,..... lu. &lfdllli .. juıın altnıdl kara bir vapur ıavcteai 
nt1s c~lll. J8fa ..ı.ramaı :a!ttlqe irileıe lrllqe yakllfl)'or -w..,. ...,.......,. mdıımadan du. 
dolclm:llJIMdıık. Van Jacobl vul11tln vahametini 

Kiyeldea plen denlnltı pmlterl &Grllr sfJrmea hemea anladı. 
miz Akdcabin. her k_.alnde-....., Vapur mltemadlyen kuleye dol
ralar Y.-lf'-r •e .._, balamcla 11111 ra ilerH1ôrda. Hiç bir manevra yap 

f"'l"" mala da imlrh yoktu. 
nffak o1......,... Buı ıemllerl • Jacobi cferlıal tel9isle ciftl"C!a do-
mis, blnm _,,_.. dBrt be, •le ıı...,.kta otan U - 3 clenlsaltı ,.mı 
nbde ireltıl&r; mlze tıehlikeyl Uber nrcft. Hemen 

'l'enlia q~cfa tek tllı: '9· dalarak hu badlaeye bqı liUır -. 
hancı ........ lltltotduk. etnMI Junmasmı bllc~f :dL 
bllfninls ld, ~ Yaptır yollan • Emrinde bulunan sablt!erden iki 
am USJimda Wr 7erdlr. ,, lini yamna .ptmh. Ve bekledi. 

Yeni Türkiye Demiryollar 
N~ssi8Ch Lande.s ~itung'tan: 

Btlytlk aavaıtan evvelki Türkiye 
hemen hemen her balamdan yaban· 
cı ıiya..ı ve ekonomik kuvvetlerin 
elinde bir oyuncak olmuıtu. Naııl ki, 
Tiirk orduau ve Türk filOlu, batı Av
rupa'dan ıelen hocalar tarafmdan ye
tittiriliyor, endüstri memleketlerin -
den getirtilen ıilihlarl& ~his edili
yor, velhald büyük devletlerden ör
nek alıyoraa, demiryollan da Alman, 
l n giliz ve Jl'ranaız tirketleri tarafın
dan inp olunuyor ve Anadolu'nwı 
bu büyük mUnakale aiyMUı için lA· 
zımgelen paralar, biaae aenetleri, e .. 
ham ve tahvilltm yardmille dünya .. 
nın dört köşesinden toplanıyordu. 

Buna rağmen bilhaua demiryolu 
inpaı alanında elde edilen muvaffa
kiyetler ~k bllyiik değildi: en önem
li yapılar, tatanbul'u Suriye vıarta· 
sile Bafdad'a bağbyan ana battm 
geçtiği batı Anadolu'da toplanıyordu. 
Zira, o saman .. Berlin - Baidat" hat
tının çok bUyWc bir ehemmiyeti var
dı. Bu hattan bafka yapılan bütün 
inpat, ancak münferit limanları da
hildeki verimli mmtakalarla birlqti
ren küçük yollardan ibaret oldutu 
için haldkil bir münakale ağından 
bahaetmele imkin yoktu. Almanya. 
dan hemen hemen iki defa daha bü
yük olan bir memlekette mevcut de
nüryoDanıun mecmuu ancak 3.500 
kilometreyi bulabiliyordu. 

TUrkiye'nin amırları ba~ imza· 
lanmuuidan aonra Anadolu'ya mün
hasır kalmca hükamet, uzun bir u
vqtan IOllr& balıis ve nyıf kalan 
ekonomik vasıtalarla, memleketi can
landınnak clbi güç bir adev brpam· 
da kaldı. Yeni Türkiye'nin önderle
ri, memleketin t ar hayat bulmuı 
için m~ mOnalrale yollarına 
ihtiyaç olduğunu derhal anladılar. 
Ayni J!amında ve memlekette milna· 
kale ifleriııhı. ecnebi tirkederin it • 
tuflanna ve kannç hınlanna ballı 
kalmaman lbımıeldiğinl ve batta 
muhakkak bir verim vadetmiyen yer
lerde bile demiryollan inp etmek 
icap ettiiini takdir eylediler. Ya911 

yavq yapılacak olan bu yollamı et&O
nomi siyaaaıı ve ıtratejik meaeleı.t' 
büyük bir rol oynuyordu. 

Bugün kamyonların belki bitti' 
kültür memleketlerinde. dem~ 
nna ciddii surette rekabet etmel 
ne .rağmen, Türkiye, lokomotifleri il# 
letmek ve elektrik kuvveti elde 
mek için kafi miktarda k8müre _. 
tik olduğu halde, petrol kaynaJdardllli 
malik olmadığından kuvvei m 
ke maddelerinin ithaline bağb kal • 
munak için demiryolu lnfUlll& 
verdi. 

Bundan ~ on ıene enet. 
demiryolu plinınm tatbikine b..:11111: 
mıttır; eğer Fr. von Cauaig'in •• 
politik'- mecmuaamda yaptılt 
maziye bir ıöz atanak, o zammı 
ni ve kuvvetli 'l'Urkiye devletinin 
kaç yıl içinde neler baprdı~ 
rız. İstanbul, hucmct. daha çok 
olduğu ve bundan dolayı da tehlllJllll 
ye daha siyade- marus bldriı 
ıtratejik bakmıdan daha çok m 
olan Aabra'da yeni bir paytlht• 
rulurken, fakir ttirki,e yeni d 
yollan lnpatı için aade 250 
Türk Uruı tahlis etmiı ve bWı(lllllll 
2.000 kilometrelik bir Yol yanmıidl 
Bundaıa bafka TUr~ bUkiWetl. 
hancılara verilen demfr)'IDllan hri 
zıııı aatmalarak kendisini ec-.e 
tesirinden lnırtarmak için 159 mu 
Tflrk llra11 aarfetmiı ve bu ı 
ID81eli 1.007 kilometre uzunla 
ki ,. Anadolu Demfıyollanm" ıeri 
bilmftdr. Bugün çizilen plinm 
men tatbik oltınmuı için çok z 
lltenmesine rapen icap ettiği 
dirde Akdeniz aahillerine iatenil 
kadar alker yollamata, hmn de 
ne iç Anadolu araaında nakliyatı 
mln etmefe yanyan demiryo 
en eaulı kısmı bitmiftir. Her n 
dar timdilik TUridye Devlet 
yollarmm munluğu ancak 5.000 
metreyi buluyona da, bu yapılan 
ıım muayyen bir plina care vtlc 
ıetirildiii ~. devlet elinde 
ten verimli bir münakale ajmın 
melini tefkil etmektedir. 

--------------------Habeş l s 111 n • ı lnlerce yıl evvel 
slllh veriliyor TGrklerln imar 

o;onaı; d. ıt.ıyat1aa etti§i bir vaha 
g derilmea nı, h Omete ta ye et
mektedirler. Bu hususta nepiyat ya· 
pan Nev Chronicle ve Mancheater 
Guardian psetelerl Ulualar 10ayete
ıine ve ıenel hafifi taraftarblda ta· 
IUIUD'flardır. Bu moralist adımlınn 
top fabrikatörlerile bir tekilde birle
tik olduklarındaa babae lilaum ık· 
miyonız. Yalnıs blr:.aç DOktaJı t .. 
bit etmeli IUsumlu ıtirilyorus: Ha· 
befiatan uten ıllablınm•ttu. Habqll 
tanm liWılumut oım.mnı bir neti· 
celi olarak aon amanJuda ıtaı,.. 
asıflarma brp al4ıp d111'111Dt ltalya 
Habqiatan ile illdtulnin radikal bir 
tekilde kotarmumı iatemit ve fite • 
mektedir.Tllse a~ HID&Dda tara&ıS 
lık ta demektir. Eter ltalya bllyOk 
harbin ilk yı1mda tarafm kaJımm11 
oluydı Inpıtere zaferini 4üa birkaç 
yibbin 8111 .. ulaual kaym)dannm 
daha kattl IU'lllmalile ödemit olacak 
tı. Sonra lngllls imperatorlupun 
bqka birçok hldileteri karpamda bu 
tılize adına İnıflis dlpmnlmna a1Wı 
vermekten kaçım •m11 o1u1*. IDcll 
terenin aavap '° kdaba ıtiç olanla. 
lnıillsl• fUDll unutmaımlrdırlar ki, 
acunun ucu Aclillbabadı deliJdlr " 
tarihte ltaıra • Habet ıaıe.-slıp 
da kapanmıyor. l1eride deha birçok 
mlllüm bldt.eler nlnar eclecektlr ki 

Von Jacobi eopk kanlı Ye he· 
men kararını verir kıymetli sabitle· 
rimbdendlr. Daha o pceden clemir 
talip nipıunı kuamnııtır. Denlnl
tmda, o kadar emek vererek ricade 
ıetlrdillmls bu leta11onun bqbla
rı tarafmdan blllnmnlnl hls te iti· 
mise relmecdi. 

Biz defa bldaa_ orada balqdulu
musu anladılar mı, artık lıeqt1 bit 
mit aayılrrdr. 

lfmdi vuiyetin mtualm meeuliye
ti Jacobi'nln oımıslarmda dura:yor" 
du. O dakika Almanyayı temıU • 
den bir adam.. Ne oluna o • 
dlbeltmek, bem de iyi dilsel 
snn ~11,orda. 

Garilnen .,.,..r !yk• Jalrlqtr. ftd 
bacalı. ylkaek bir ft.pur •• Hancf mil 
!etten? Jacabl clerbal anladı. Vfenne 
tipinde bir l'rum ç;: .. YahJıt 
Cher, yaluat Creaae- de Vlen
ne•in ta bnCU.U •• 

Jl'tkat bu aüll1• ~alaba ba • 
rada ıst ltl .ardı Niçin bunlara pi 
mitti 1 Bli'ar 1 JrMar mever. pm1 o
ndaTch J&I 

Vaktin4e incfi.remedlflmb kaleyi, 
ay ıtılmda unktan gkmBJ n onya 
pJmlftl. 

Vapur durdu. Oil•enede Wttok •· 
dainlar, Kllpefteye claJıamp eiflmlt
Jer, merakla haluyorlardL Birden •· 
nlarmdan birlıl. afsma atdıfı bo -
rq. ile mlllnm Jecoltl7e 1etlendl: 



lstanbul Çok Kötü Eğleniyor 1 
Bir Pazar Günü Sarıyere Giden insan Eğ
lenecek Yerde Cehennem Azabı Çekiyor FARELER 

• 
Bir sürü gürültü l Bir sürü patırtı ... Yorgunluk, _ter,. ka~~~- d_~ğüşl 
Derken akşam olur! Sonra da aman ne eğlendık dıye ovunurler 1 

• 
Fareler yalnız öt~yi beriyi değil 
i nSanların hayatlarını da kemir!yörlar 

·• Farelerin sebep 
oldu§u fellketler 

• 

Hayvanlar araımda hayatı inaan
Joarınkine en bağlı olan farelerle, aı· 
çanlardır. Bu itibarla insanlarınki • 
ne çok benzer tabiatler edf nmitler• 
dir. Sıçan yiyecek hUıluaunda tabia• 
ti inSMt gibidir. Kabili eldi ne bu • 
Iuraa yer. Çok dara gıelince hem cin 
ıine de saldırır. Her ıürlil iklime .. 
lıfır. Ağaca tırmanır ve yüzer. Kit· 
le halinde birleterek tıpki insanlar 
gibi hem cinıine kartı aavaı açan 
tek bir hayvan 11çandır ... 

Ehlisalip muharebelerinden biraz 
sonrasına kadar sıçan Avru1>9 kıta· 
11nda bilinmiyeQ bir hayvandı. Fa -
kat siyah 11çan Avrupada bu tarih • 
ten &oru·a okadar ıüratle yayılmıı • 
tır ki, Amerikada beyaz ırkın yayıl 
ması bile bukadar çabuk olmamıttır. 
On üçüncü asır bitmeden evel ıı • 
çan bu kıtada bir afet teklini almıı 
tır. Bundan ıonra 1ngiltereye gıe • 
çen farelerin haearı okadar azamet 
peyda etmittir ki, Sbakespeare'in 
devrinde bunlarm af atından kurtul 
mak için dua günleri afrılımttır. 

Romco ve GuJiet piyesini seyre
denler o tarihlerde lngilterede ıı • 
çan tutan memurlara verilen yük • 
ıek mevkii hayretle görürler. 

Vandalların timall Afrikaamda ya· 
hat ta Saraaenlerin lıpaııyada hü
kiiın eürdalderi devirlerin iki misli 
bir müddet kara ugan A.~yı 
bqtubqa tarllmar etmit bulunu
yor Otu• •ne muharebelerinde ve 
bilihara 17 inci asırda Avrupayı ıü 
r .. _ .... uunı.rıa VC'Dal Ar« \Ju icn~ ,. 

Jerin eebep oldufu muhakblrtır. 
Kara uçan A'VRtpayr nuıl tarfl -

mar etıııiı-e ayni ~e •• ela 
18 inci uruı. bqmda ~dan ıe • 
len kı• burunlu, kıu kuyruktu bos 
•ıçan imha etmit bulunuyor. 1727 
yılında zelzeleden 10nra yüz binler 
ce bos aıçan Volga nehrini geçerek 
Aıtragana kadar celmitlerdir. 

Prueyada ilk" göiilkmeleri 1750 yı 
•ma t.esadüf eder. 1775 de Avrupa
.San Amerfkaya geçen bayat sevi • 
yeai )'Wıc11ek memleketlerde çok tu. 
tunamamı,tır. 

Meeeli lıkoçya •e lmçrede nla • 
beteı çok az ııçan vardır. Şimdi ti· 
mali Amerilruından tutun da cnıup 
Amerikannın ucak yerlerhle, yeni 
Zellnda ve A'V'Uıturalya krtuma ka 
du yayılmıı bulunuyor. Şu bale IÖ 
re boz •ıçan Greenlan.d'ın çok M • 
tuk ikliminden baıka her yeri fet· 
betmiı gibi birıeydir. 

Fatelerin tahrip kudreti budutllus 
dur. Bunları t(iyle ııNlamalr b • 
bildir: 

Sıçatı hem büyilrlaen hem de ol • 

Orada da bari tatlı tatlı vakit ıe· 
çirilse r Ne gezer r .. 
~ayan gelin, kocaeınrn içki lçlfl· 

ne ıçerler. Biiyiik bayan, ara bulına
i• çalııır. Derken bu arada. lrocanm 
afkesi toputuna çıkar: 

- Şu zıkkımı kırk yılda bir içe • 
cek oldum.... Burnumdan ı•tirainiz r 
Hepinizin boynu altmda kalaın r 

Diyip fırlar yerinden. .. O canım 

• 

• 

• 

Fareltt •ç kalı~ insana 

duktan sonra ~ııırları mahveder, ba 
zen bir mahsulün yarısından fazla -
ıuu imha ettiği görülmüştür. Tek 
bir uçan eenede 20 ila 30 kilo zahi
re eldedebilir. 

Sıçanlar tilıccar maline. da mueal
lattır. Kitap, deri. hayvan koıumla
~ı eldiven, kuınat. yemi§, ıebze ve 
.; çiçeli tohumu ve saire gibi teY· 
Jeria ~ de yerler. 
ıc._ bqvaallnnm da uçan bi· 

emaa' 41'.1 •nıcbr. Piliç, körpe hm. 
dl, ıtraek ve lras ynrulan güvercin 
w aire gibi kanatlı hayvanları ve 
bilhassa bunların yumurtalarına son 
acrıeu lıat1'llr. 

Scwan !aalinde dflrilmft her tflrJU 
aebatıs, tolaumlar, ve her ttırlü çi
~kleııe de ....... ııat olurlar. 

BinaJarda talata kraımlan ke
minaelr, büroları, duvarları ve te • 
melleri delmek auretile aon derece 
mı.ar yapar. 

Fil gibi büyük hayvanların ayak
larmı kemirerek sakat ederler. Sı -
çanlarııı kıuzuları öldürdükleri ve 
domuzların karınlarını deldikleri gö 
rillmü!tflr. 

Setlerde delikler açarak ıuları ta• 
9ırıp feyeı:ana •beıp oldukları, kib 
ritlerf kemirerek y&ngın çıkardık .. 
·ları, poSta çunlt.rını kemirip mek 
~lan ,edf Jderi, Hindiıtanda kıt .. 
lık çrkardıldarı vtkidir. 

- Befikteld çocukların burun ve 
lruliıldannı yedikleri, hatti bir ma 
dttı ocağmda aç kalan bir ııça.n ıü
rilabiln bir ı-m bile diri diri yo 
dikleri kaydedilmi!tir. 

Bu hakikatler bq11mda sıçan be 
terin en büyii1r d6'manıdır. Demek. 
mübatıta olmu unun. 

Dünyada nekıadu ııçan yapdıfı 

zeytin yallı dolmalara. söfüı etlere 
kimıe elini eflrmez. Hepsinde ıurat 
bir karıf... la.de buraya eğlenmefe 
ıetdfler_ 

Koruluk içinde meze sofralarını 
kurmuı. sösde eflnıti yapan erkek
ler içinde qağıdakilere hafiften ıu
lanmalar, ci•li ~zlf yıbpnalar bq • 
lar. 

- Şeftali mir... Kaça veriyonun. 
Şeftalileri 

Kaba bir SM: 

- On bete bu mal- Ye de tcftali 
yedim de. .• Piyauda bayleaini bula
muamr •• 

Sulu ıulu lrahbhalu anamda: 
- Biz piyauya dlpa'llt teftali is-

m;t-'ıiJ" 1manp Jlosanr, erkek .. 
ler fçer r, ~· imorb korka ba 
kmrrken, ;er. ~ surnacının 
•ınltıu bqJar • 

Jl'ototrafpl*. bu &ilzeJ ( l) eğlen 
ti &üdnln Jaatıralannı teabit ettire 
cek ~ri anyarak, aileler arasın
da dolllp'lar. Derken, bu hanltı, cfl 
rfllt.8. .-nct. akpm olur. 

Herkes, pılL prrtıımı toıplayıp, bil 
7filr bir yorgunlukla derin bir iç li· 
kmtnmclan batlra birıey elde ede • 
medlkleri eğlenti yerinden, kolların 
da sepetler, bohçalarla yola dfisillilr 
fer. Ve itin en tuhafı ertesi ıfinti. 
önlerine rut ıelenlere: 

Bir gazinoda §Öy}e biraz dinleneY..im derken gürülta patı rdı arasında akşam oluyor • •• 

- Aman ne eğlendik r •• Diye 6ftl
niider. lıtanbal; nurl mı eğlell.iyor? 
Pek bilmem ama. bana kalu, hele ke . 
nar yerlerin halin, hiç te efJenml .. 
yor desem yalan söylemit olmam. 

- Salahaddin GUNGOR 
• , 

bile hücum ~erkr. 

nı tesbit çok güçtür. Faka! haki~a~e 
m yakın bir tahmin yapabılme~ ıçın, 
1881 ek Hindiatanda çıkan bır ve
ba vakasında mükafat mükabili öld_ii 
rülen farelerin (12) milyonu geçu"" 
ği kayıtla pb•ttir. Sı~a!'ların tah "" 
ribatı hakll'ında yukarıkı malfimatt 
toplıyan Dr. Lantz her ,ehir~e in "" 
un nüfuıu kadar ııçan adedı oldu• 
funu aöylüyor. 
Sıçanlar yazlan kırlarda. kışları 

insanla meırkQn binalar dahilinde 
yaıamaktadırlar. Bunların evleriı 
terkederek kırlara hücumları görüleı 
cek bir manzaradır. Binlercesi ta
bur halinde geceleri ve bilhassa a~ 
l§ıiı olduğu ~aman tarlalara yayılıD 
ı... 
Balıklarm karaya vurma mevıi • 

minde deniz kenarlarına inen sıçan 
lar bu kolay av biter bitmez tekrarı 
kırlara, dağlara çekilirler. 

Cenup Amerika.ında, Parana ve 
Brozil havalisinde sıçanlar 30 sene 
de bir muntazaman vebaya sebep oı 
maktadırlar. Chile'de de ıs - 25sene 
arasında ayni hastalık zuhur eder .. 
Buna da yine 11çanlar sebeptir. Ve-. 
banm muntazam faıılalvla zuhuru 
rıa ıebep Bambo kamışlarının bı.a 
memleketlerde yirmi beş otuz ıeneı 
de bir gün değiştirmeıidir. 1878 de 
Parana'daki kıtlığa sıçanların mı ... 
aır, pirinç ve sair maheulitı tamam~ 
le imhaları eebep olmuıtur. 

Sıçan ve insan diğer yaşıyan şey 
lerin en bq1ıca düpanlarıdır. Ne
bat. mikrop, böcek, kutlann akaine 
olarak 111çanlar ve insanler yaşıyanı 
diğer hiç bir tcYe faydaları dokunı 
mıyan mahlQklardır. Sıçanla insanı 

dilşman oldukları halde şimdiye ka 
dar biribirlerini imha edememişl-:r 
dir. 1 n ı a n 1 a , sıçanın düşmanlığı 

eonuna kadar devam edecektir. 

tnunlera kartı ııçanların en kuv 
vetli liWu veba ve tifüı mikropla
nnı aıtlamak kudretleridir. Bu ÖJ! 
le bir ıilihtır ki, şimdilik beşer ba 
nunla mücadele ~decek mevkide d~ 
fildir. Bu itibarla da ııçan yine in
sanların en büyük ve kuvvetli düş • 
manı olarak kalacaktır demek milbe 
liia olmaz. . 

Nakleden: NIJzbet Abbas 

TAN 
GUndellk Sly-1 Gazete 

TE L EO N{ ~=.~-!:: ~11~ 
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Tiirld:n idn I>ıpn idn 
Lira K. Lira K. 
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iLAN 
tt&nlar için lllncıbk S1rbtleriu ... 

racaat edilmelidir. 
Küçük lllnlar dotraüa .. .,. 

ldaıJ'eınizce almabilir. 
Süçük ilinlarm s •tırhlı 1ı1r ıtelal* 

30 kurastur. 5 aatırdu fuluı lcia •· 
tır bqma 5 karat ahmr. Bir defadan 

-fazla için nlrtadaa ~ıo karat indirilir 

-"~---------------......J 
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HiNDiSTANDAKi iNGiliZ KELEPÇESi 

Yerlilerin Kalbinde ingilizlere 
Karşı Ölmez Bi·r Kin Var 

Son on sene içinde akla hayret veren bir sür'atle uyanan 
milliyet duygusu Hindistanda büyük bir inkılap yapmıştır 

Mukaddes Ganj nehri sahiJlerina1?ki eski sütunlar ... 

• 
[Hint'liler ve Hindiıtan

daki /ngili~ memurlan hak
kınclaki bu ya~ı A6ia mec
mucuının &on gelen nüaha
şında çıkmı§ ve Hint alim
lerinden meıhur Bhabani 
Bhattacharya t a r a f ı n
dan yazılmııtır. Hincli&tan 
hakkında mühim bir etüt 
oları bu yazıyı aynen alıyo· 
ruz:] 

• • 
Nefret iki bakımdan alçak bir his

tir. Hem nefret edeni hem nefret edi· 
leni alçaltır. Bu düşünce birçok fır· 
aatlarda kafamı meşgul etmişti. Fa
kat hiçbir vakit o günkü kadar şid· 
deti ve musir surette içimi kurca
lamamıştı. Saatlerce Kalkfıta sokak· 
larında &ezmiıtiaı. Bir tüdü bu fik· 
:rin husule getirdiği lcabuWil "Kutttr-
la;nıyordum. Bir parkta taze çiçekler 
arasında oturduğum halde bu düşün· 
ce içimde bana hummalı bir nabız gi• 
bi mevcudiyetini hisset' "riyordu. Bir 
dükkanın önünde durarak radyoda 
biraz şarkı dinledim. Asabım yi~e 
sükOnct bulmadı. !çimden nefretı bır 
türlü atamıyordum. 

Oanj kıyllarında 
Ganj kıyılarında ayakta duracak 

bir karış bile yer yok. Erkek ve ka· 
dın binlerce kişi sürüler halinde ya· 
vaş yavaş yuvarlanan bir çığ halin
de mukaddes nehire doğru akın edi· 
yorlar, suya dalarak yirmi yedi se
nede bir kere gelen bu fırsattan her 
ne pahasına olursa olsun istifade 
için aabırsızlaruyorlardı. Kalküta'ya 
gelen yanm milyon halkın hepsi de 
günahlarını affettirerek Allahm sev
gisini kazanacaklarına candan inanı
yorlardı. 

Ganj'm bir kıyısını öbilr kıyısına 
oağlıyan nehrin üstünde belki suya da
lıp çıkmı§. belki de bu halkla birlikte 
eirmemek için ortalığın biraz tenha· 
laşmasını bekliyen bir grup vardı. 
Ben bunları seyrederken bembeyaz 
elbisesile köprü üstünde duran hal
ka doğru ilcrliyen ve sopasmı kaldı· 
rarak hiçbir sebep olmaksızın bu bek· 
leşen halkın kafalarına indiren bir 
İngiliz polisi görüyorum. Bu darbe 
sok keskin bir darbe değildi. Daha 
ziyade mahir bir piyanistin piyano
nun üzerinde gezdirdiği alışkın par-

Bir Hintli 

maklann oynamasına benziyordu. 
Ne olduklarını şaşıran bu insanlar ar
kalanna dönünce kendilerine karşı 
sükutla gUlen İngiliz polisinin yüzü
nü gördüler. Kocaman bir tabancanın 
donuk parıltısını sezer gibi oldular. 
Köprünün üstünde hacca ge~e? . ~u 
grup kendilerinden ne istcndığını bı.1-
meden kaynaşmağa başlamıştı. Gelıp 
geçenlere mani olmadıklarından, ol
dukları yerde mıhlanmış gibi kalmış· 
lardı. Esasen polisin de bu sopa 
darbesile onlara küçük bir ihtardan 
başka bir ıey yapmak istemediği, 
çehresindeki gevıeklikten anlaşılıyo~
du. işte bu manzara karşısında, Ingı· 
liz polisinin herhangi bakımdan olur
sa olsun daha üstün olmadığı şu hal
ka karşı tezyifkar bakışları ben.de 
acayip bir nefret uyandırmıştı. Hın
du hacıları da bu tahkire karşı sü
kOtla mukabele ettiklerinden n~za • 
rımda alçalmışlardı. Çünkü Londra
da bir poljs böyle bir harekete asla 
cesaret edemezdi. Etmiş olsa bile 
halk galeyana gelir, isyan ederdi. ~u 
halde bütün Hint!liler koyun tabıa
tinde mi idiler? lngiliz·~er ne yapsa 

• 

Kemi el .... 

ses çıkarmıyacak bir halde mi idiler? 
Bu hikayeyi arkadaşlara anlatıtnn. 

Onlar da bu hususta çok kaygusuz· 
dular. Bana, 1ngiltere'nin hür ve 
serbest havasının üzerimdeki tesirin· 
den bahsettiler ve birkaç ay memle
ketimde kaldıktan sonra vaziy te alı
şacağımı söylediler. 

Belki de alışacağım. Nitekim köp· 
rü üzerinde geçen vak'adan sonra 
şahidi olduğum diğer hadise bende; 
birincisinden daha silik iz bıraktı. 
Ganj nehrinin etrafına toplanan ha • 
crlann haleti ruhiyelerini anlar gibi 
oluyordum. Çünkü ciddi tehlikeler 
göze alınmıyacak olduktan sonra 
duyguları teskin etmek, hatta öldür· 
mek daha iyi değil midir? lngiliz cm· 
peryalizminin ideolojik bir şaheseri 
olan ırk faikiyeti meselesini; bu bi· 
nayı yıkmak üzere bir şey yapamıya· 
cak olduktan sonra, neden akla ge· 
tirmeli, neden kederlenmeli? .. 

Ben lngilizleri severim 
Memleketinde bir İngiliz çok hoş 

bir adamdır. Hassas, llıtufkardır; fi· 
kirleri muhtelif zaviyelerden görme· 

Ganj 11tluinde il~diyttn yelkenliler ... 

ğe hazır ve meyyal 'bir şahsiyeti var
dır. Belki tahayyül kuvveti azdır. 
Spordan, at yarışlanndan, politika ve 
san'atten daha ziyade bir zevk duyar. 
Fakat her zaman için çok iyi bir ar· 
kadl§tır ve Allaha şükür hiç geveze 
değildir. Bu itibarla ben lngiliz'leri 
çok severim. 

Halbuki Hindistan'a doğru yola 
çıktt mı tahanaşır. şaşırır. Yolda ar
kadaşlık cttigi lngiliz'ler hemen onu 
Hindistan hakkında tenvir etmeğe 
başlarlar. lki haftalık yolculu~ esna
sında Hint'liler hakkında luzumlu 
olan malumatla mücehhez bir hale 
getirilmiştir. Bu malumatı en kısa bir 
şekilde ifade etmek için §Unu söyle· 
mek icap eder: 

Bütün Hint'liler daha aşağı bir 
ırktan olduktan için, onlara karşı so
ğuk bir çehre, istihzalı bir nefretle 
muamele etmek şarttır. 

lngiliz polisi 
Bu sözleri indi bir mütalea olarak 

değil, muhtelif vesilelerle geçirdiğim 
tecrübelere istinaden söylüyorum. ln· 
giliz polisi elindeki sopası, belindeki 
tabancasile iki tarafı keskin bir kılı
cın timsali gibidir. Bu kılıç iki kıy
meti birden zedelemektedir. Hem 
Hint'lilerin, hem de onlan idare eden 
lngiliz'in dimağında bir galeyan 
uyandırmaktadır. 

lngiliz'lerden fena muamele gören. 
Hint'li evine babı bozuk bir halde 
avdet etmekte ve belki de bu sinir 
bozukluğunu ailesine, çocuklarına 
çatmakla başından defetmek çaresine 
baş vurmaktadır. Böylece yukardan 
aşağıya doğru akan incitme, hatır ve 
izzeti nefis kırma müsabakası. durma
dan devam eden bir fesat halindedir. 

lngiliz kelepçesi 
Hint'linin İngiliz kelepçesini. ses 

çıkarmadan, isyan etmeden kabulü 
nekadar acı bir şey ise lngilizin de 
bu kelepçeyi imalde ve Hint'linin bi· 
!eklerine takmaktaki günahı o kadar 
büyüktür. Çünkü: Hindistan'ı idare 
için böyle lüzumsuz bir sıkıya. de· 
mirden de hissiz: ve amansu bir ida
reye hacet yoktur. 

Bununla beraber, Hindistan'da ln
giliz idaresinin temadisi mühim bir 
inkilabın başlangıcı olmuştur. Feodal 
bünyeyi ve Ortaçağa ait sistemi kö
künden yıkmıştır. 1857 ve 1872 yıl· 
larındaki isyanlarda topların ağzına 
altışar kişilik kafilelerle bağlanıp ber
hava edilen Hindu·tar ve nihayet 13 
Nisan 1919 da Galianwala Bagh 
mevkiinde bir İngiliz generalinin bi
ne yakın Hint'liyi yaralamak ve öl
dürmekle neticelenen zulmü, yerlile· 
rin kalplerinde lngiliz'lere karşr öl
mez bir kin ve nefret uyandırmıştır. 
Bu son hadise fasit dairenin son bir 
dönüşünü temsil etmektedir. 

Milliyet duygusu 
ve;ecek sür'atle uyanan milliyet duy
gusu, Hint'linin düşüniiş tarzında çok 
derin bir inkilap vücude getirmiştir. 
Maamafih bu dü~ünce inkilabı Al
manya'da olduğu gibi Heil Hitler di
ye dini bir tevekkül ile bir lidere bel 
bağlıyan bir halkın körkörüne gidi • 
şinden ziyade, benliğini tedricen id
rak eden, sulh seven ahalinin anlayış
tan doğan ve hiç te dramatik olmı
yan bir duygusudur. 

Aşılmaz ayrıhk 
İdeolojik bakımdan lngiliz'lerle 

Hint'liler arasında bu milliyet duygu
su aşılmaz bir ayrılık hissi doğur
muştur. Hint'liyi lngiliz"in doğuşta 
bir emperyalist olmadığına inandır
mak mümkün değildir. Halbuki böyle 
bir §ey tasavvur edilemez. Çünkü in· 
san emperyalist doğmaz, bilakis son
radan olur. Mektepteki Ingiliz çocu· 
ğuna karmakarışık bir Hint tarihi 
okutulmaktadır. Kalkfıta'nın "Siyah 
Deliği" gibi hakikatle çok az alakası 
olan hurafelerden sarfınazar. son se· 
nelerin hadiseleri hakkında bile yan· 
lış malümat verilmektedir. Sonra da 
ona Hindistan'ın kraliyetin en par • 
lak. bir elması olduğu da söylenmek
tedır. Halbuki bu elmasın ya§adığı, 
hissettiği, düşündüğü söylenmiş ol
saydı hadisatın bambaşka bir mecra· 
ya döküleceği §Üphe11izdi. 

Bu yersiz: propagandaya lngiltere· 
nin yalnız yüksek sınıfı değil, amele 
sınıfı da kapılmıştır. 

Hint'linin doğuşta uyuşuk•olduğu
nu iddia edenler yanılıyorlar. Gandhi 
her şeyden evvel halka sükün ve 
muslihane yollar göstermektedir. Fa
kat mütemadiyen kam5ılanan bir yüz, 
kanayınca tahammül hududu aşılmış; 
isyana yol açılmış olur. Her ne pa
hasına olursa §İddete müracaat et -
memek hususunda azmetmiı olan 
Hint milliyetperverlerinin de taham· 
mülünün bir derecesi olduğunu unut
mamak lazımdır. 

~n~iliz'ler Hindistan'daki vaziyet· 
lerını her an patlamak ihtimali olan 
bi~ volkan üstünde oturmağa teıbih 
edıyorlar. Bu korku devam ettikçe 
Hint'lilerle lngiliz'ler hiçbir vakit 
dostça bir anlaıma esası üzerinde 
birleşemiyecekler ve bu korku nefre· 
te, nefret te şiddete inkilap edecektir. 

Bugün yüksek düşilnceli lngiliz • 
ler Hint'lilere ayni içtimai hakları 
!an~mak~an bir zarar gelmiyeceğini 
ıddıa edıyorlar. Bu sayede bir dost
luk zemini hazırlanacağını ileri sürü
yorlar. Dominyonlara bahşolan hu • 
kukun, Hindistan'a da te§mili saye
!i.n~e .. bü~ün fesadın önüne geçilece
gını &oyluyorlar. Bence bu sözleri an
cak temel yasası müzakereleri devam 
ettiği müddetçe işiteceğiz. 

Hindliye morfin 
Çünkü: Bu müsekkin ilaç, hastalı· 

1 • Vahşi Ormanlarda ~ 
37 Sene Ağaç Üstünde 
Yaşayan Esrarengiz Adaf11 

Ağacrn iiitünd'e 

Otuz yedi sene ağaç tepelerinde 
yaşıyan bir ilim adamı tasavvur e· 
debilir misiniz? Radyodan, otomo • 
bilden, tayyarede haberi olmıyan 
76 yaşındaki Ora Steinberger işte 
böyie bir adamdır. . 

Bundan kırk sene evel Ohio aya
letinde Wittenberg koleji sanayii 
nefise profesörlüğünü yapan Ora 
çok zeki ve kendisinden büyük şey 
ler beklenen bir alim olarak tanın -
mıştı . 

Fakat yavaş yavaş onda garip bir 
hastalık baş gösterdi. Odalarda, ta
vanı olan her hangi bir bina dahi -
linde yatamamak, oturamamak, uyu 
yamamak hastalığı 1 Açık semadan 
başka her yer ona bir mahpes hissi 
veriyor, sinirleniyor, tahammül ede 
miyordu. Nihayet Ohio ayaletiniiı 
en ıssız bir ormanını kendisine sı
ğınacak en iyi bir yer olarak seçti. 

Vahşete avdet 
Ormanda yüz ııenclik bir çınarın 

dalları arasında kendisine bir ev kur 
du. Hayatında her türlü lükse alış
miş medeni bir profesör için vahşi 
bir ormanda yalnız başına yaşama -
nın nekadar zor bir iş olduğunu söy 
!emeğe hacet yoktur sanırız. Ayni 
zamanda insanlardan kilometrelerce 
uzak bu yarı vahşi ormanda ne yi • 
yip ne içecekti? Gündelik gıdasını \'t'nm -aa'g'~r ....... , .. _ •• _ ~--· 

Bunu yay ve ok yaparak avlan -
mak suretile temin edecekti. Ayni 
zamanda balık ta tutuyordu. İnsan· 
fardan uzak, dünyaya küskiın bir 
hayat yaşamağa başlıyan Ora Stcin· 
bcrger'in sergüzeştini duyan insan
lar ara sıra onu ziyarete geliyorlar; 

bir knlübe kurl11ll§tU. 

'"' ona yiyecek, kitap gazete vesa~, 
getiriyorlardı. Beşeriyetle ot.an ~· 
bıtasını ancak bu suretle teınııı c 
yordu. 

Acaba ne düşünecekti 
Ora S7 sene 

Ora otuz yedi sene bu şekilde~ 
şadı. Saçını beyazlahı, omuzları c, 
tü, kupkuru kadidi çıktı. Uzun .5 , 

ne !er ağaçlardaki kuşlardan, Ç~ 
nezlerden maada yaşıyan başka 
lUk görmemişti. jıl' 

Bugün bütün Amerika Ora s~e fi' 
berger'in medeniyet hakkındaki ~ 
kirlerini, dil üncelerini merakla. ,. 
hırsızlıkla beklemektedir. Çünk~tı 
tık ağaçta yaşıyan adam meınle •· 
nin büyük şehirlerini görmek. te ~ 
rar insanlar arasına avdet arıusııt' 
izhar etmiş bulunuyor. _,.td 

Telsiz telgraf cihazını, radf:;:lk 
otomobili, ve tayyareyi bilıtı11sıl'. 
henüz sinemaya girmemi§ bu a 6' 
lık ihtiyar acaba insanlar arasııt• ~' 
nünce ne olacak, neler düşünecc bl 

Modern hayatın onca meçhul r 
sürü terakkileri, bir sürü akla ~)' 
ret veren keşifleri acaba 76 Iı~ 
tiyar üzerinde ne gibi tesirler ~ 
de getirecek? Eğer bu hayattan r 
tanırsa Ora Steinberger insanlaf)ıl 
rasmda kalmağı kuruyor. Fakat , 
nun aksine olarak medeniyetin ~ 
rültü ve P.atırtısından hazet:Jll 
dr oymyd'r. . 

Çinarın tepesindeki külübe:ı ti 
üzerine: (Belki çok çabuk dotı1,r ğim. Hiç bir şeye el sürmeyin) ?.. 
hasını asarak 37 seneden sonra et 
deniyete dönen ihtiyarın med~~rı· 
hakkındaki hükmünü bütün iV". 

ka Hbırsızlıkla beklemektedir. 

.. ıeti 
• ·· h nd .. ı ı ~1· kostıJtf1 ır Pariste bır yuzme avuzu a guze mayo ve P a .. ·absk' e 

müsabakaları yaprlmrştrr. Yukarıdaki resimde bu mıı.s eıis/1 
rı kazanan Matmazel Cheirel ile meşhur yı/dız/:dan .../ 

de Creus'ü görüyorsunuz. ~ııaf 

1 k t:. t d . ··1 1 . • . 1 • adedini al<l~tııd (. 
ğı değil, hasta ı csraz.ıı:ı e avıye ya· o en erın, ışsız enn k rrt1•" ,ıl' 
rıyacak pir morfin gıbı kullanılmak- ret verecek rakamlara çı a ıırUcat:r ıı' 
tadır. Hindiıtan'daki her lngiliz İngiliz aleyhtarlığı?ı 

1
tar bu11• 

Hint'liyi bir (kardeş) olarak kabul yaratmış değil, belkı on ~ştirler· 0'( 

etse bile, siyasi vaziyet yine değiş- §ekil, bir istikamet vermı 1<ın111a: tel' 
miyecektir. Hindistan iğtişaşatına se· 'ki tarafı keskin kılıcı "'rusU b ıJ 
bep olarak gösterilen propagandacı - mak kabil değildir. En d~~dırtJ1al< 
lık küçük mikyacta bile bir amil sa- lıeı büsbütün ortadan.. ~ il ~ 
yılamaz. Çünkü Hindiıtan'daki kar· zımdır. Ganj köpr~su~ e1 & ı 
makanşık vaziyete sebep, her şeyden gezen polisin Hınt'liler: lkı:J11151 ~ 
evvel memleketin servetinin harice kafi değildir. Ortadan ~ği sist ,JI' 
akması ve memleketin iktisadi bakım· zımgelen onun temsil ettı ,,ç tP 
dan boğulmasıdır. Bu yüzden hasıl tezatları, 1'Yı:unsuzlukları 
olan darlık, memlekette açlıktan rıdır ... 
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Nizamettin NAZiF -
Şimdi Anlaşıldı: Demek Biz Bir Casus Şebekesi 
içinde Yaşayor Ve Bütün İşier Hep Adi/Girayın 

Başı Altında~ Kopuyormuş 
l{uş Oğlan derhal sürgüyü çekti. 

liatun telaşla içeriye daldı: 
- Kuzum ne var? Neye bağırıyor

ıunuz? Fak~t nerden geldiniz bura
ya? 

Ve tavandan sarkan ipi görünce; 
, - Aaaaa ! Aaaaa... - diye haykır
~ı • bir delik te burada mı var? 

Biıtün o sogukkanlı görünüşüne 
ragmen Süyun Bike sendelemekten 
ltendini alıkoyamamı tı. Ali Ekrem 
lian hemen kardeşini kucakladı: 

- Dikkat et abla ... Ne oluyorsun? 
Fakat o anda Ali Ekrem Hanın hay 

tetıe irkildiği görüldü: 
- Vay canına! 
Elini alnına göttürmüştü. Z'ira ılık 

tıir§ey damlamı~ alnına. Ve sonra 
eline bakınca bunun kan olduğunu an 
la Yıv ermiş ti. 

- Kan. .• Kan damlıyor tavandan. 
.K~ş Oğlan yanıbaşında duruY_or~~: 

~ır ıki kelime ile yukarıda da bır olu 
bulunduğunu söyledi. 

Batır: 
• - Sahi ••.• dedi - bak onu unuttuk. 
. - Fakat burası bir salhhane mi
'1ir? nedir? • diye nomurdandı Ali Ek 
:renı Han. 

Ve hala kendini toparlayamamı~ o
l~n Süyun Bikeyi Kuş Oğlanın .. göğ:· 
'une yaslayarak ipe sarıldı. Suratlı 
l:ulaçlayışlarla üst kata çıktı. 

Bu sefer de irkilmek ve hayret et-
2lıek sırası Kuş Oğlana gelmişti. Gü: 
Zcl kadınrn göğsüne yaslanış, gencı 
:Yıldırımla çarpılmışa döndürmüştü. 
1"akat kendini derhal toparlayabildi. 
\'oksa Süyun Bike ile göğüsgöğüse 
Yere yuvarlanmış olacaktı. 

Bu turada Mamış Handa da bir te
laş başgöstennişti. Batm kolundan 
Stkcrek odanın bir kö§esine koıtu: 

- Bak bak l Batır l 
~ ...... '. 1. 

Son ozu :i itince u g an onld· 
tın tarafına baktı. Gördü kı. iki han 
;'7~c diz çökmüşler, bir çekmeceyi e
ırıp çevirmektedirler. 
Ve derhal anladı: ' -

\. ~aınış Bırdı'mn Hatuna verdiği 
1ı tsıkaiar çalınmış olacaklardı. Zira 
t ~tun bunları alınca, olduğu gibi gö
t~.rnıüş, bu çekmecenin içine koymuş 

do ~amış Bırdı yumruklarını sıkarak 
gruldu: 

~i - ~imdi anlaşıldı r • diye söylen
l) • §ımdi anlaşıldı. Bütün işler hep 
lae"let Girayın eli altından çıkmış o
bek"'k!ar. Demek ki, biz bir casus şe
lı:ın esınin içinde yaşıyormuşuz da far 

~a bile degilmişiz. · 
'a~Şlllldi Ali Ekrem Han tekrar ipe 
ttt;~rnıştı, aşağıya iniyord~ Tasdik 

;:- ~vet ••• Mutlaka. 
\ıit abu o henüz çekmecenin içinden 
ları~y aıırılmış olduğunu da ve aşm
tı111 ~ın ne büyük kıymetler oldukla-

a bilmiyordu. 

ıa<i-;-- Evet, mutlaka... .. diye tekray 
:tar~ ~ utlaka .. Bu deliklere, b.u ;s- . 
:rı._ v g~z cinayetlere başka nasıyma
Sttj erilebilir?. Yukarıdaki adam han 
tarı .~anı kalbinden yemiş ..• Hem vu
ciiyc:rıe ;vurmuş ki. herif "ınh !" bile 
'>ldiit e~ış. Galiba oku ölen atmış ve 
lta.1ırı enın artık ondan bir beklediği 
tıirı ,~ınış olacak ki,hemen iki küreği
~,. ;sına hançerini yerleştiriver-

l:lUn akat. bli~ün bunlar niçin? 
tal'la alln üzerıne Mamış, Devlet Gi
lt: Ve ~asında geçen macerayı anlat
. ......_ l)Şoyle devam etti: 
~tıbe/vl.e~ Girayın çok uzun zaman 
~tııitn 1 hızı gözetlodiği anlaşılıyor. 
~' ola arkamdan buraya haber sal
Jı0Parıa:az. Çünkü o henüz kendisini 
~de bacak vakit bulamamıştır. Her f1bi lia urada bir casus her zamanki 

-tdiıtıeri~!l~~ ~dasını dinlerken söy
" tele aceı ızı ışıtmiş olacak ... Eğer siz 
) c ltapry e odad~ dışarı fırlamamış 
t Ctc y.. 1 hızla ıtip dışarıdaki herifi 
1ııı . ._ .. var1=ı ...... -
ıı ı,.i tin -·ocuntş olsaydınız, belki 
İtırı .reisi ay~t olmıyacaktı ve şebeke
lq hır ıaznvesıkaları çalmak için müsa
So l'ırıdan :!1.k?llayacaktı. Fakat adam 
~/ ~~rautbı~ın elimize geçmesi onu 

lftır, ır çalışmaya mecbur et-
~1· 

ltrıd·ı ~krem -u 
ı: nan dalgın dalgın söy-

dia":' llcki 
ı? ama nerden kaçtı ken-

-;-:- ŞUtd 
~ '''aırı an .•. 
ap,.,, ıt Perde "ıl .. ··ı .. 1 . 1· 

.1 ~öat . .e ortu u o an gız ı 
~o;' Ohun e~~ıştı. Ve ilave etti: 

·B• Mamışla Batİr çckmecenfo bombo§ olduğlNI'U görmü§Terdi. 

mişti. Gözlerini yavaş yavaş açarak, 
başını istcksu isteksiz gencin göğsün 
den ayırdı: 

- Evet ... • dedi • dışardaki bir kır
gızdır. Bize yeni gelmişti. 

- Belli ... Acemiliğinden belli ... - di 
ye söylendi Mamış Han. 

Ve hançerini çeker çekmez halıyı 
açtı. Gizli kapıdan i~eriyc daldı. Kuş 
Oğlan da arkasından. 

Yirmi otuz ayaklık bir merdiven 
basamaklarını üçer. dörder atlıyarak 
indiler. Yarı açık bir kapıya ulaştı • 
lar. Mamıı r 

- !şte ... - dedi • Herif hurdan 
~d)nys. ~ir&ıeran~ffi!tten sonra bu 

Ve kapıyı açtı. • 

İ\ vluya çıktılar. 
Çizmeli bir insanın ayak izleri sık 

ağaçlık arasında uzanıp gidiyordu. 
Bunların gösterdikleri istikamette 
seksen. yüz adım kadar koşunca Kuş 
Oğlan : 

- Vazgeç? • diye bağırdı .. 
- Neye be çocuk? 
- Atı alan duvarı aşmış olacak ..• 
- Nerden kestiriyorsun ? 
- Ahırlara yaklaştık ta .. 
Hakikaten buruna kuvetli bir fı§· 

kı kokusu geliyordu. Ve dört beş a
dnn daha atınca ayak izlerinin bitti
ğini ve bu izlerin bittiği yerde dört 
nala koşmağa başlamış bir atın izleri --r--a- a•• .... -·,...,•• 

[ Arl{asr var l 

Üçler Konferansında 
fBaş tarafı 1 incide) 

dereli şunları söylemiştir s 
- Bugün yaptığımız toplantılarda 

memleketlerimizle Habeşistan ara
sındaki ilgilere ait olan türlü siyasal 
vesaiki tetkik ve tahlil ettik, Bun
dan sonra yapacağımız toplantılarda 
da beraberce İtalyan-Habeş anlaş
mazlığını barışçıl bir surette kotar
mak çarelerini arayacağız, 

Roma ile konuşuldu 
Paris, 17.A.A. - Bugün saat 15 

ten 17 ,30 a kadar devam eden iki 
celse arasında Aloisi'nin Roma ile gö
rüştüğü teyid edilmektedir. Mesele
nin esasına bu sabah temas edilmiş 
ve İngilizlerle Fransızlar tarafından 
yapılan telkinler Aloisi'yi Roma ile 
konuşmaya sevketmiştir. İtalyan de
legesi İtalyan isteklerinin genişliği 
ve mahiyeti hakkında yeni tasrilıat
ta bulunmuştur. Bununla beraber İ
talyan istekleri henüz tamamile tas
rih edilmemiştir. 
Habeşistanm İtalyan kolonileri i

le ve Habcşistanda yaşayan İtalyan 
tebaası hakkında inanca vcrmeğe 
ve İtalya tarafından yapılacak inşaat 
ve tarım işlerinde kolaylık göster
meğe hazır oldueu bilinmektedir. 

İtalyaya verilecek imtiyazların 
genişliği hakkında birşey söyleme
miş olan İmperatorun, Habeş ege
menliğini tehlikede bırakmak istemi
yeccği kuvvetle muhtemeldir. 

Mussolininin asgari 
istekleri nadır 

Paris, 17. A.A. - Üçler konferan
sının ileri bırakılmasının, Mussolini
nin, Aloisi'ye henüz istediği talimatı 
göndermemi olmasından ileri geldi
ği beyan edilmektedir. 

Eden ve Laval, Aloisi'ye Musso
lini'nin asgari istekleri ve bilhassa 
süel ve siyasal alandaki §artları hak
kında resmi bir diyev yapılıncaya 
kadar görüşmelerde hiçbir ilerleme 
tahakkuk ettirmek mümkün olma
dığını bildirmişlerdir. 

Paris, 17 .A.A. - Dün Aloisiye ya
pılmış olarl önergelerin amacı, uz
la ma meselesini tamamiyle kotar
mak olmayıp daha ziyade Herdeki 
görüşülcr için müspet bir zemin ha
zırlamaktan ibaret bulunduğu sanıl
maktadır. Mussolininin metalibatnın 
mahiyet ve şümulunü sarahatle bil
direceği umut olunmaktadır. 

Sabahleyin toplantı ve görüşme ol
mamıştır. Görüşmelerin birdenbire 
bu surette kesilmesinden gaye, Aloi
siye Roma ile görüşmek fırsatını 
vermek olduğu sanılmaktadır. 

Mussolinin:n damadı 
Roma, 17.A. A. - Mussolini'nin 

damadı ve İtalya propaganda bakanı 
~tiyat pilot yüzbaşısı Kont Ciyano, 
silah altına çağınlmış ve doğu Afri
kası kuvvetlerine memur edilmiştir. 

Fransız gazetelerinin 
yazdıklari 

.. Paris, 1 7. A. A. - Oç taraflı gö
:.uş!1Jelerin ilk günü, gazetelere yeni 
umıtler vermektedir. Fakat, basın, 
hc:_rş_eye rağmen, ilk görüşmede, aza· 
mı ısteklcrden başka birşeyle karşı· 
laşmanın güç olduğunu ve karşılıklı 
durum!arın daha az sert olmasının, 
an~~k. ılerde imkan dahiline girebile
cegını kabul etmektedir. 

Jurnal gazetesi diyor ki ı 
- . Mü~akere günü bir istifham i· 

§a.~e.~ıle bıtı:niş gibi görünmektedir. 
Goruşmelerın güç olacağı görülüyor. 
Konuşmalar, dün kesin bir dü

rüstlük içinde geçmiş
1

tir. Samimiyet
ten bahsetmiyelim. 

Matin gazetesi de şöyle yazmakta-
drr : • 

- Görüşmeler uzun sürmek teh
likesini gö~teriyor. Henüz barıştan 
bahsctme~ın sırası gelmemiştir. Du· 
rumlar eyı alınmıştır. Ve mevcut ba
zı mukavemetler, ancak teferruata gi 
ri~ildikçe, azar azar gevşeyecektir. 
Bır toptan kotarma fikri henüz ter
kedilmiş değildir. Çünkü Habeşista
nın gayet büyük fedakarlıklarda bu
lunmaya hazı.r olduğu söylenmekte· 
dir. 

övr gazetesi diyor ki : 
- Hiçbir konferans bu. kadar dra

matik şartlar içinde açılmış ve hiç
bir zaman, harp, bukadar yakın bir 
ihtimal olarak görülmüş değildir. 
Mantık bakımından, durumun kota
rılması güç görülmektedir. Bununla 
beraber, barış veya harpten yana 
bir bahse gir~ek icap etse, barıştan 
yana bahse gırecek ve belki de kay
bedecek olan pek çok kimse buluna
caktır. 

te 0Illlıyacakım olduğunu anlamak 
'ld a~lar tır. Unlü Hatun, elbet
i 1~i:Unu ötğndan hangilerinin eksik 

"'tılU lı renebilercktir 
Q.atu · 

n artık kendine gelebil-

Öğleden sonraki toplantı 
Paris. 17.A.A. - Oç devlet kon

feransı, öğleden so;ıra toP.lanacaktır. 

Aynı gazete, İngiltere ile Fransa 
tarafından tekeffül edilecek ve Ulus
lar Sosyetesi kadr9su içinde yapıla
cak bir İtalyan-Habeş uzlaşmasının 
herkes için en mükemmel kotarma 
yolu olacağını ancak, bunun için de 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12,30 Hafif musiki ve danı; musikisi. 

18,30 Dans musikisi (Plak). 19,30 Çocuk 
saati, Hikayeler, Meıut Cemil. 20,- Zi
raat Bakanlığı namına konferans orman
dlık hakkında (Necati). 20,30 Radyo caz 
ve tango orkestralarL 21,35 Son haberler. 
21 ,45 Si ter solu. 22.- Türkçe sözlü plil:
lar. 

Budapeşte 
Piyano birligile tarogato konseri. 20.20: 

Sözler. 20.55: Marı ve valslar. 22.ao: Du
yumlar. 23: Çingene mıizigi 24: Caz mü
zigi. 

Varşova 
19.45: Konferans. 20: Sözler .20.25: 

Plak. 20.50: Sözler. 21: Orkestra. 21.45: 
Konferans. 22: Plik (Keman konseri. 22. 
30: Lemberı'den röle. Şen yayrm. 23: 
Duyumlar. 23.15: Spor. 23.20: Orkestra 
konseri. 24.05: Dans miıziği. 

BU kreş 
12: Koro konseri. 12.15.: Sözler. 12.20: 

Radyo orkestra&ı. 13.45: Spor. 13.55: 
Plak. 14.15: Duyumlar. 14.35: Plak. 17: 
Köylü yayımı. 18: oPpliler Romen mıizi
fi. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin sure· 
ği. 20: Sozler. 20.20: Plak. 21: Sözler. 
21.15: Romanov kuarteti. 21.45: Radyo 
orkestrasL 22.15: Spor. 22.25: Konserin 
süreği. 23: Duyumlar • Plak. 12: Röle 
konseri. 

Moskova 
16.15: Çocuk operau. 17.30: Eski mü

zik. 18.30: Rus rpüziği. 19.15: Operet ve 
fantazi müzik parçaları. 20.30: Liazt ve 
Vagner müziği. 21: Dans. 22: Almanca 
yayım. 21.55: İngilizce .. 23.0S: Almanca. 

• 
NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Bu eece nbbetçi eczaneler şunlardır : 
Bahçekapıda Salih Necati - Fenerde 

Vitali - Divanyolunda Esad - Kuınka
pıda Bclkis - Zeyrekte Hasan Hulusi -
Aksarayda Pertev - Karagümrükte Suad 
- Modada Sıhhat - Pazaryolunda Ri
fat Muhtar - Schzadcbaımda 'Universite 
- Samatyada Erofilos - Bakırköyde 
Merkez - Beşiktaşta Rıza - Şehremi
ninde A .Hamdi - Hasköyde Halk -
Kasrmpa~ada Merkez - Büyükadada Şi
nasi Rıza - Heybelide Yusuf - Galata. 
da Doiru;yolda Merkez - Tünelde Mat
koviç - lstiklU cadd. Kemal Rebul -
Şişlide Aı;ım - Evüpte Hikmet eczane
leri. 

• LI M AN 
HAREKETLERİ 

iDtlg\H\ lfijlanımua gcıcca vapuı'lu : 
Saat 

12.- Kocaeli lmrozdan 
16,15 Glizcl Bandırma Jzrıütten 

Buııiın lmianıınızdan ııi4ecek vapurlar : 
Saat 

• 

-9.- Ayten 1zmite 
9.- Tayyar Mudanyaya 

10.- Çanıilı:kale Mersıne 
20.- Ankara Karadenize 

- SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Sehir Opereti: TepebBlil bahçesinde 
perşembe, cuma, cumartesi, pazar gün
leri saat 21 de ''Deli Dolu" operet 3 
Perde. yazan Ekrem Reşit, bestcliyen 
Cemal Ra3it. İstanbul ciheti, Bebek ve 
Şiuii tramvayları temin edilmiljtir. 

• Siiıner ; llkbabar Sarkısı - Alayın 
Kızı. 

• Melek ı Aııık Rahibe - Aek kelepçesi. 
• Yıldız : Korkunç Ev - Çılgm kan. 
• Alkazar ı Makinalı adam. 
• Şık : Tarzanm Sevıilısi - Kadınlar 

ne isterler. 
• Oıkildar Hale: Şahane Vals. 

• - DAVETLER 

İstanbul Halkevinden : 
!em~ıl kolumuzda başlıyan koro ders

le~ıne. ıstenildiği kadar Baylar müracaat 
etımıtır. Daha birçok Ba_yanlara ihtiyaç 
vardır. 

İst=klil.erin her giin 17 den sonra Alay
koııku Dırcktörliığune bali vurmaları. 

• 
Eminönil askerlık 5ubesindcn : 
Yüksek okullardan ve tıp talebe yur

dundan çıkan tam ve yuksck askeri chli
>:ctnamesi olanlardan ihtiyat subay yeti
ljır şe~aitini haiz bulunanlar tam chliyet
namelıler 1 Eylül 935 te ve yüksek ehli
yctnameleri olanlarda 1 Te rin sani 935 
te ~azırlık kıt'ıısı ve ihtiyat subay mck
te?ıne sevk edileceklerinden bu ıeraiti 
haız bulunanların derhal şubemize mü
racaat ederek muamelelerini ikmal ettir
meleri ilin olunur. 

Negüs'ün muvafakatının şart oldu· 
ğunu ilave etmektedir. 

Sınır ihtil8fı komisyonu 
Paris, 1 7 .A.A. - Habe§ sınır ihti

lafı uzlaştırma komisyonu bu ayın 
19 uncu pazartesi günü Pari&'te 
toplanacaktır. 

Kanada ve Habeşistan 
Ottava, 17.A.A. - Kanada başba

kanı Benett, dü11 bir saylavın .İtal
yan - Habeş anlaşmazlıgına daır o
lan söylevine verdiği cevapta, bu 
anlaşmazlığın sebep olduğu Avrupa 
ihtilafına, Kanadanın da grimesini i
cap ettirecek mahiyette hadiselerin, 
seçimden cvve] vukua gelmesi takti
rinde, parlamentonun on beş gün j. 
çinde toplantıya çağrılması muhte
mel olduğunu söylemiştir, 

(TAN) iN OYKUSU 

1 
MEKTEP A~KADAŞI 

Taksim bahçesinin önündeki sıra
lardan birinde uyuyan genç bir adam 
gördüm ve durdum. Durmayıp gese
bilirdim; fakat, siyah ceketinin yaka 
sı kirden biraz ağararak ve beyaz ya· 
kalığı da kirden biraz kararak hemen 
ayni rengi bağlamış, pantalonu ütü
süz, kunduraları patlak, velhasıl me
teliksizliğin ezeli üniforması içinde 
uyuklayan bu adamın eski bir mek
etep arkadaşım olduğunu hatırlamış
tım. 

Kendisine yapabileceğim yardım 
nisbetinde koluma dolan bir kuvvet 
ve cesaretle Şükrüyü dürttüm. He
men gözlerini açtı ve doğruldu. Gü
neşin dik ışığı, gözlerinde henüz da
ğılmayan uykunun karanlığına bir
den bire girdiği için beni hemen ta
nıyamamıştı. Yanına oturdum ve bir 
kolumu pis boynuna dolayarak: 

- Yahu? •• dedim, burada ne ya
tıyorsun? 

Kendisini değil, beni kurtarmak 
ister gibi boynunu kolumdan çekerek 
sıranın ucuna kadar uzaklaştı ve yü
züme bakar bakmaz gözlerini önüne 
eğdi. Ayni mektepten çıkan iki adam 
arasındaki muvaffakıyet farkını çok 
kısa bir zamanda hazmettikten sonra 
dedi ki: 

- Burada neden mi yatıyorum? 
Dün üç ay biriken oda kirasını vere
ceğimden ümidi kesen evsahibi, kara 
kolsuz, mahkemesiz, dört beş parça 
eşyamı kol kuvvetile haczetti ve be
ni kapıdışarı attı. Yatağım olmadığı 
için burada yatıyo~um. Fakat asıl sc
b<.p h~ d~s\\. Allı &enedenberi birka4i 
defa işsiz kaldım. Hiç birinde de ka
bahatim yoktu. Kiminde çalıştığım 
şirket tasfiye edildi, kiminde merkez 
lağvolundu, kiminde tensikat yapıl
dı. Bunlan geç. Asıl sebep bu da de
ğil. Biraz toplu param vardı. lşsizlik, 
para ve kadın biribirine çok yaraşır
lar. Fakat para ve kadın gider, işsiz
lik kalır. Asıl sebep bu da değil. Se
nin kadar beni tanıyan ve halime acı
yan ve senin kadar mühim bir mev
kide olan bir adam, çok iyi iş verece
ğini vadederek beni bir gün evine ça
ğırdı. Maçkada bir apartıman. Kapı· 
yı bir hizmetçi açacak sanıyordum. 

"Hey Allahım! Karşıma yeryüzü-

Otomobile taarruz 
Eden sarhoş 

Doktor Şereff>ttinin otomobi]j e· 
velki gün Filoryadan gelirken Zeke· 
riya isminde bi;isinin taarruzuna uğ
ramıştır. Zekerıya sarhoş olduğu için 
otomobili durdurmak istemiş, buna 
muvaffak olamayınca arabanın cam
larını kırmıştır. Elinden yaralanan 
Zekeriya tedavi altına alınmış, tahki
kata başlanmıştır. 

Gözmen evlerinin 
yapılmas1na başlandı 

Trakyada göçmen evlerj için alman 
kerestelerin hemen gönderilmesi ve 
kış basmadan önce evlerin yaptırıl
ması kararlaştırılmıştır. Bundan do. 
layı Trakyada büyük ölçüde Bayın
dırlık işi başlamıştır. 
Kuduz köpekler çoOalıyor 

Bir gazete son günlerde kuduz 
köpek vakalarına fazla rastlandığını 
yazıyordu. Yapılan tahkikata göre, 
son bir hafta içinde belediye baytar 
müdürlüğüne ancak, iki kuduz vaka 
sı bildirilmiş ve köpekler de imha 
edilmiştir. Vakaların çoğaldığı habe 
ri yalanlanmaktadır. 

Kırım harbinde ölenler için 
tören yapıldı 

Kırım harbinde ölen Fransız asker 
!erinin istirahati ruhları için dün sa
bah saat onda Feriköyündeki Fransız 
mezarlığında bir tören yapılmıştır. Tö 
rende Fransız sefaret erkanı ile 
F.ransız kolonisine mensup birçok 
kımseler hazır bulunmuşlardır. 

lstanbul Maliye teşkillll 
genişletilecek 

Bugünkü mevcut ile vergi tahak
kuk ve tahsilinin güçlüğünü gören Fi 
nans Bakanlığı, lstanbul Maliye teş
kilatının genişletilmesi için devlet 
bütçesine 500 bin liralık bir tahsisat 
ilave ettirmek için bir kanun layiha
sı hazırlamıştır. Teşkilat layihası, ka 
mutayın ilk toplantılarında görüşüle
cek \•c gereken finansal teşkilat an
cak birincikinunda yapılabilecektir. 

Yazan : MI. FA. .. 

nün en taze. en parlak, en nefü; ka
?ı?la;ından biri çıktı. Ani arzuların 
ıkı çıft gözde. bir ande, nasıl parla
dıklarını bilirsin. Kimdi bu kadın? O 
a~~mm karısı mı, kız kardeşi mi. ne
sıdır, farkrnda değildim. Çıldırmıcça
sına kabank saçlar altında hümmah 
yüzünün, gözlerinin beklcmeği yasak 
eden bir daveti vardı. Daha bir keli
me konuşmaya vakit olmadan ik mi
zin de yüzünde geniş birer tebessiım 
peyda oldu. Şapkamı portmantovcı a
sarken yapmak istediğim şeyi dii<;ü. 
nerek kendi kendime dedim ki: "He
rif ı Bu, dokunduğun son daldır. Egcr 
yakayı ele verirsen köprü altında va
tarsın. Hemen terazinin bir keicsine 
körii a'itında yatmayı, öbür kefesine 
de bu kızıl dudakların o anda bana 
vereceği sarhoşluktan mahrum kal • 
mayı düşündüm. Tam o sırada kadın 
bana doğru bir adım atarak ter~drlü
dümü ayaklar altına almıştı. B~r ke
lime söylemeden atıldım, boynuna sa 
rıldım: 

"-Ne yapıyorsunuz? diye ba~ır<iı. 
" Başım dönüyordu. Kapılar acı1ıp 

kapandı. llkönce omuzuma, s?n.ra ka 
fama beni davet eden adamın ıkı yum 
ruğunu yedim, belimin ortasına da 
bir tekme! 

" İşte o tekme beni bu sıranın iı!'I· 
tüne kadar yuvarladı. Dedim ya. do
kunduğum son daldı. lşte asıl sebep 
bu. 

- Çalıştığın yerlerde ne iş yapar
dın? diye sordum. 

- Muhasiptim, dedi. 
- Bugünden itibaren bizim şir-

kette muhasipsin. Bugünden itib;ırcn 
de maa§ın işliyor. Yarın. yahut öbiir 
gün ite baıtanıın. Ben müddeiumumi 
yim. 
Cüzdanrmı çıkardım: 
- Al sana peşin bir maaşlık avan~. 

Aylığından kesilerek ödersin. Ustü • 
nü başını düzelt, yann gece de bana 
yemeğe gel! 

Şirketin ve evin adresini verdim. 
Gözlerini uğuşturuyor belki de heniiz 
uyandığına inanmıyordu. 

- Korkuyorum, dedi. 
- Niçin? 
- Kapıyı bana kim açacak? 
- Korkma, dedim, bizim Arap da-

dı açar! 

~ ............ ...... 
BORSA 

17 AOuatoa CUMARTESi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransııı francı 
Liret 
20 Belçika frangı 
20 Dlahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ~ilin 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
.20 Ley 
20 Leva 
::o Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
M .idiye 
Banknot 

619,-
123,--
166.-

194 
81,-
23.-

816,-
80.-
94,-
22,-
40,-
22,50 
~3.-
15,-
23,-
54,-
31,-
30,-

928,-
52,50 

~33,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lırası 
Dolar 
Liret 
Beı.a 
lıveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurbı\V 
Jı. vuıturya. 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Penso 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovcts 
İsveç kuronu 

.. 

624.-
125,-
169.-
198,-
82,-
24.-

820,-
81.-
98.-
23,50 
42,-
23,SO 
24,50 
16,-
24,-
56,-
32.
sı.-

929.-
53,-

234,-

Kapanıt 

12,03.-
624,-
0,79,86 
9,68,25 
4,72,SO 
2,43,90 

63,38,35 
1,17,75 

19,16,42 
4,18,65 
5.81.43 
l,97,70 
4,21.-
4.~1.<40 

63,77.55 
34.96.33 
2.7UO 

10.911 
3,11,11 

TAHV LAT 

Rıhton Kuporı kesik 11\;45 
Anadolu I ve Il 46,05 

U1 Kupon kesik 46.!iO 
Anacİ°olu Mumessil Kupon kuik 46.65 
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Y.ıymetleri her gün azalan lzmir evleri .• ,, 

lzmirliler S izin i çin 

İzmirde Emlak Kıymetleri 0/o 50, 0/ 0 70, 0/ 0 90 
Düşmüştür .. Yeniden Kıymet Takdiri Doğru Olur 

Musakkafat gelirleri İzmirde her 
yıl bir yıl evvelkinden bir misli 
daha aşağı inmektedir. Ve ine ine 
artık inanılmaz bir hale düşmüş 
bulunuyor. 

Faraza, 930 ncu yılda Bomovada 
yıllığı tam 1200 türk lirasına kirala
nan bir ev, iki yıl önce 370 liraya 
güçlükle bir kiracı bulabilmişti. 
Geçen sene ev sahibi bu düşkünlüğe 
sinirlenmiş ve kirayı 600 liraya çı
karmak isteyince 934 üncü yılda ev 
bomboş kalmış ve bu sene ancak 
270 Hra yıllıkla evini kiraya vere· 
bilmiştir. İkinci Kordonda fevkala· 
de güzel dokuz odalı bir ev 930 yı
lında 1700 liraya kiralanabi lıyordu. 
931 de 1200 liraya ve 935 te 650 li
raya güçlükle müşteri bulabildi. 

Bucada istasyona iki adım ötede 
üç katlı ,içi dışı yağlı boya. terte
miz ,banyolu, sahrınçlı, kuyulu bir 
sayfiye şimdi ancak 400 liraya kira
lanabilmektedir. 

Karşıyakada da. Karataşta da, Eş· 
refpaşada da, Tilkilikte ve Goztepe· 
de de vaziyet bunun aynidir. 

928 de Birinci Kordonda orta bü
yüklükte bir ev 23 bin liraya her 
gün müşteri bulabiliyordu. 931 de 
bu kıymet birdenbire 12.000 liraya 
düştü, şimdi ne siz sorun, ne ben 
söyliyeyim. Halbuki Bornovadaki 
evin 1200 lira gelir verdiği yıl sahi
binden 150 lira alıyorduk. 270 lira
ya kiralandığı bu yıl içinde de ala· 
cagımız para gene 150 liradır. 

Musakkafat tahrirlerinin on yılda 
bir yapılması bir bakımdan doğru 
idi. Şimdi, bir başka bakımdan İz. 
mirlilere biraz tuzlu oturmaktadır. 
Doğrusu bu .. 

Musakkafat tahrirJerinin on yılda 
bir yapılması musakkafat kıymet
lerinin bir diyagramda ufki bir hat 
çizdigi veya az çok inhiraflar gös
terdigi zamanlarda doğru olabilir ve 
h:ıtta böyle zamanlarda kiraların üs
tünkörü bir kontrolu ile de iktifa e· 
dilip tahrir on sene daha geriye atı· 
labilirdi. Lakin bir tahririn yapılı
şından dört yıl sonra kıymetler böyle 
allak bullak olurlarsa o zamanki ge
lirler üzerine tesbit edilmiş olan kıy-

1'rakya genel müfettişliğine ata 
nan Kazım Dirik Germencikte 

No: 110. 

lzmir sergisinde hazırlanan Sovyet paviyonu 

metleri esas tutmakta devam etmek 
pr.k dogru olmaz sanın-;. 

İzmirin bazı yer!erinde kıymetler 
yüzde: elli, bazı semtlerinde ise yüt
de yetmiş, yüzde seksen düşmüştür. 

Şüphesiz, bu vaziyet normal de
ğildir. Birinci ve ikinci Kordondakı 
s~ray gibi evlf'rin bu kepaze fiatlar
da dolaşmalarına gülünür.İzmirde a
halinin azalması, kazancın azlığı, pa· 
ranın birdenbire <• ık .,Uksck bir sa
•ın.!lma kuvvetine yük&elmiş olması 
kiraların ve bina kıy"Tietlerinin inisi
ne sebep olan amillerden:lir. Ve te
d:.wüldeki paranın çoklaşması, iz. 
mirde eskisi gibi bir insan bolluğu 
olması ve kazancın çoğalması ile es
lci halin __geriye dönmesi mümkündUr 
"e ternennl oan\t'. :LaRlTI sun , ......... 
eder ki bu vaziyet bir iki yıl içinde 
oluverecek ve İzmirli üç senedenbe· 
rı kaybettiğini de:-hal yakalayıvere· 

cektir? Bıı muciz<:~ i bu gidişle bit az 
b'!klememiz lazımgelecektir. Halim
ki, İzmirde birçok kimseler ve bil· 
hassa mübadillerin çoğu evlerini ya 
tamamiyle, ya kat kat kiralıyarak 
gesinmektedirler. l{öylijnün yükünü 
hafifletmekte bir an tereddüt etmi· 
Y"n ve köylüye inkılaı.:.n ekonomsai 
faydasını en hakiki manasiyle anlat· 
mak büyüklüğünü gösteren Kemalis~ 
rejimden bu derdin devasını arama
ğa lüzum bile yoktur. O derdi görür, 
tedavisini de eder. 

Binaenaleyh, "İzmirde yeniden bir 
musakkafat tahriri yapmak ve böyle 
bir masrafı göze almıyorsak binala
nn son iki senelik kira mukavelele· 
:f!!!_ tetkik e~~t'ni~!!l_ bir kıy-
tır . ., 
·Derken en ufak !.ıir tereddüt bile 

duymamaktayız. 

Garip Bir Dikkat 
Gazeteci neye derler? 
Bunu berkesin bi!d:ğini tahmin 

etmeyiniz. Zira zaıpan He ga;ete beş 
kuruş verilip alınan ve şunun bu· 
nun §ahsi düşüncelerini ortaya atan, 
şahsi hırslarını bağıran bir kağıt par
çası olmaktan çıkmış, ve Türkiyede 
gazeteci, vatandaşlık ve hemşerilik 
menfaatlerinin müdafii, inkılap şiar
larının anlatıcısı ve memleket işleri
nin en hassas bekçisi haline girmiş· 
tir. 

Btı gazeteci ancak vak'alara daya
narak, hadiseleri görerek, bildirilen· 
leri eşeliyerek kanaatleriyle konu
şur \ e bir tek maksadı vardır: 

Vanlışlan düzeltllıek. 

Ve bu işi biraz da ideal~t olarak 
başarmağa çalışır. Zira zekasını bu 
derece hırpalıyarak bir başka işle uğ· 
raşmış olsa inanmalıdır ki, çok para 
klZ~nmaması, karun kadar zengin 
olmaması için hiçbir sebep yoktur. 

Binaenaleyh beklediği teselli, bir 
iyilikte bulunmuş olmağa ve bir yan· 
lışlığı düzeltmeğe inhisar eden gaze
teciyi dost kulakla dinlemek ve söy
lediklerini hiddet ederek değil, irşat 
edilen bir mürit hürmeti ile dinle
mek lazımdır. 

Öğreniyoruz ki, Buca hakkında 
yazdığımız yazıları Buca şarbayı ga
rip bir dikkatle takip etmekteymişler 
ve hatta bize haber yollıyan bazı ka· · 
rilerimize de §Öyle buyurmuşlar: 

- İstedikleri kadar yazsınlar. Ben 
yalnız vesika olarak kullanabileceğim 
birkaç satırlannr yakalamak için ya
zılarını okumaktayım. Allah vere de 
bir yan bassalar... Bana dokunacak 
bir yere rasladığım gün onları mah
keme kapılarında nasıl aüründürece· 
ğimi ben bilirim.,, 

Bu satırları aldığımız mektubu 
saklıyoruz. Buca şarbayının böyle 
bir şey söylemesini tahmin etme
mekle beraber, belki insanlık hali 

eda ile bitirdi: 
- Fazla bir ıey ummayın. 

KIRMIZI VE SiYAH Bu nişan Julien'in gururunu pek 
okşadı; çenesi açıldı. Artık alıngan
lığı azaldı; boyuna hakaret gördüğü· 
nü sanmıyor, biraz heyecanlı bir ko· 
nuşmadi herkesin ağzından kaçıvere
cek. terbiyesizce bir m'aksada .yorul
ması kabil sözleri kendine alınmı
yordu. 

şey yoktur. 
Marquis· 
- Söz sırası artık benim, dedi. 
- Bir, Rusya elçiliğinde ne diye 

kalkıp :"'ransa'da gönülden harbe ha· 
:zır, yirmi beş yaşında üç yüz bin de
likanlı var gibi sözler söylersiniz? 
böyle sözlere krallar alınmaz mı sa
nırsınız? 

Julien: 
- Diplomatlarımızın karşısında 

insan ne yapacağını bilemiyor, de
di. Hepsinde de ciddiğ aytışmalar 
açmak illeti var. İnsan gazetelerin 
beylik sözlerini tekrar etse, budala 
diye adı çıkıyor. Doğru, yeni bir şey 
söyleyim dese hepsi şaşırıp verecek 
cevab bulamıyor; ertesi gün bir de 
bakıyorsunuz, sabahın saat yedisin
de elçilik başsekreteri gelip: "Dün 
akşamki sözleriniz pek yakışık alma
dı,. diyor. 

Marquis gülerek: 
- Fena değil, dedi. Ama siz ki 

böyle derin derin şeyler düşünüp 
söylüyorsunuz, İngiltere'ye niçin 
gönderildiginizi bakalım anladınız 
mı? 

Julien ı 

STE N DHAL 

- Affedersiniz ama anladım sa· 
nıyorum, dedi: ben oraya, !haftada 
bir gün kralın elçisinin sofrasında 
bulunayım diye gittim; elçi cenahla· 
rı da cidden kibar, nazik adam. 

Marquis: 
- Oraya gitmeniz, bu nişanı al· 

mak içindi, dedi. Sizin siyah setreyi 
çrkarmanızı istemem ama maviler 
giyen adamın daha hoş sohbetine de 
pek alıştım. Bir gjin belki iş deği
şir, fakat şimdilik şunu iyi bilin: siz 
bu nişanı taktığımz zaman, dostu 
duc de Chaulnes'un, altı aydan beri 
haberi olmaksızın diplomasi işlerine 
atanmış küçük oğlu olacaksınız. 

Marquis iltifatlarını kesip gayet 
ciddiğ bir tavurla: 

- Ama bilmiş olun ki sizi, bulun· 
duğunuz sosyal sınıftan çıkarmak is· 
temiyorum. Böyle bir iş, himaye edi
len için de, himaye eden için de her 
vakit bir felaket olur. Benim dava
larımla uğraşmak sizi sıkar, veya ben 
sizi işlerime elverişli bulmaz da bu 
konaktan ayrılmanız lazımgelirse, si
ze de, dostunuz abbe Pirard'ınki gi
bi iyi bir cure'lik isterim. 
. .Marquis sözünü1 kçsip atıcı bir 

Bu nışan yüzündeng arip bir ziya
rete nail oldu; baron de Valenod 
onu gömeğe geldi. Azledilen M. de 
Renal'in yerine V errieres şarbaylığı
na getirilecek olan baron de Vale
nod, kendisine yeni lutfedilen bu 
baron unvanı için hükumete teşek
küre ve emirlerini telakkiye gelmi§ti. 

M. de Valenod, M. de Rcnal'in bir 
jacobin olduğu anlaşıldığını söyle
yince Julien, içinden, hayli güldü. 
lşin aslı şu idi: yaklaşmakta olan se
çimlerde yeni baron hüklımetin ada
yı (namzedi) idi; ilin, hakikatte ga
yet kralcı olan büyük seçim kurulun
da ise ~;beraller M. de Renal'i tutu· 
yorlardı. 

Julicn, madame de Rcnal'in ne ol
duğunu öğrenmek için çok çabaladı 
ise de aralarındaki eski önürdeşliği 
(rakabeti) hatırlıyan baron'un ağ· 
zından bir şey koparamadı. En so
nunda baron Julien'den, yeni seçim· 
lerde babasının oyunu kendisine ver
mesini söyledi. Julien de babasına 
bunun j~in bir me)ttup yazmağa söz 

Buca 
Otobüsleri 
İzmir - Buca arasında işliyen oto

büslerdeki yolsuzlA:lar bitmiştir de
miyelim, yüzde seksen düzelmiştir. 
Gerek Bucadan, gerek 1zmirden ha
reket eden otobüslerin alabilecekleri 
yolcular tahdit edilmiş ve şoförler 
halkı (küfeye pırasa doldurur gibi 
otobüslere doldurmaktan menedil
mislerdir. Bilhassa, uray çavuşlarının 
eskisi gibi otobüsleri yolda durdu
rup, tıka basa dolu olduklarına bak
maksızın şoförlerin yanına iliştikleri 
artık görülmüyor. 

Haber aldığımıza göre bütün bun
lar münevver bir tabip olan ve gaze
te neşriyatının mana ve kıymetini 
anlıyan İzmir Şarbayı tarafından ya-
pılmışlardır. • 

Bucalıların can kaygusuna düşme· 
den rahat rahat otobüslerden istifade 
etmelerini temin eden bu aydın şar
bdydan memnun olmamak mümkün 
müdür? 

BiR' iZMiRLi BANA 
DEDi Ki ... 

Evet ... Bir İzmirli bana dedi ki· .. . 
"- Azizim, ben sizi begenmiyo· 

rum.,, 
- Neden? - diye sordum. -
Hiç düşünmedi, bastı cevabı: 
- Çünkü siz toplu yaşamayı bil

miyorsunuz. Bizde olan bazı itiyatlar 
.. ;zde yok. Biz, İzmirde, bilhassa son 
iki yıl içinde daha toplu bir hale 
geldik. Halbuki son iki yıl sizi büsbü
tün biribirinizden ayırmış. 

Ve: "Ne demek istiyorsun? Han
gi bakımdan hizi ayrı görüyorsun?,, 
dememe meydan bırakmadan devam 
etti: 
"- lstanbula geleli dört gün olu

yor. Bir gün dinlendim, bir gün gez
dim ve dün soluğu Halkevinde al· 
dım. 

- Halkevine mi gittin? 
- Öyle ya ... Bunda hayret edecek 

ne var? İstanbul münevverlerini o
rada bir arada toplanmış göreceğimi 
sanmıştım ve hepinizi ayn ayrı ara
maktansa bir çırpıda topunuzla ko· 
nuşacağmu, tanımadıklarımla tanı
şacağımı ve sizinle kaynaşıvereceği
mi tahmin etmiştim. Tabii yanıldığı
mı derhal anladım. Hem ne yanılmı
şım. Yahu! hiçbiriniz oraya gitmez 
misiniz siz? 

Verecek cevap bulamamış ve bir 
az da utanmıştım. Dostumun hakkı 
vardı. Üç yıl önce lzmire gittiğim 
nmn21~1cte- bH Hfe' .. 'r!t! R:ır ~·'tthı:. 
nevverlerle konuşabilmek fırsatını 
bana vermişlerdi. Düşündüm: 

"Biz İstanbullular hakikaten çok 
kam soğuk insanlar haline gelmiş 
bulunuyoruz. Hangi zümremizin, 
hangi fikir seviyemizin ciddi bir top
luluğu var? Hiçbirinin.,, 

Ve o devam etti: 
"- Siz ot gibi insanlar olmu§SU

nuz. Bizde bir fikir kaynayışr, bir 
kan sıcaklığı var. Sizde i§ittiğim 
yalnız şu oluyor; 
"- Hanımın terzisine §U kadar 

para verdim., "- Ay vapurum kaçı
yor!,, Yazık be birader. Bırakınız be 
yahu 1 Kaçsın vapurlarınız. Evleri-• 
nize gidecek vasıtaları her zaman 
bulabilirsiniz. Fakat bir başka Türk 
şehrinin düşünen bir adamı ile kar
şılaşmak imkanını her zaman bula
bilir misiniz? 

Sustum, çünkü ... 
Çünkü İzmirli münevverin yer

den göğe kadar hakkı vardı. 
N. N. 

E!2! 

bu söyle!'miş olur.. diye bahsediyo· 
ruz ve yıı_ı~ umuyoruz ki, sayın şar
bay kendısıne atfedilen bu muhave
reyi tekzip etsin 1 

verdi. 
- Monsieur le chevalier, beni 

marquis de La Mole'a takdim etme· 
!isiniz. 

J ulien içinden: "Evet, etmeliyim, 
ama böyle bir edepsiz nasıl takdim 
edilir?,, dedi. ' Sonra barona dönüp: 

- Doğrusu bu konakta benim 
adım bile okunmaz, bir kimseyi mar
quis'ye takdime kalkışmam, haddimi 
aşmak olur. 

Julien marquis'yc her şeyi söyler
di: akşam Valenod'nun takdim edil
mek arzusunu da,. 1814 tenberi ya
pıp ettiklerini de anlattı. 

Marquis gayet ciddiğ bir tavurla: 
- Yeni baronu yarın benimle ta

nıştırrrsınız, dedi: bu· kadar da de
ğil, öbür gün için de yemeğe çağın· 
rız. Yeni ilbaylarımızdan biri de o 
olacak. 

J ulien hiç istifini bozmadan: 
- Öyleyse, dedi, dilenciler bakı· 

mevi direktörlüğünü de babama ver
dirmenizi rica ederim. 

Marquis'nin neşeli hali yine gel· 
mişti: 

- İşte böyle olmalı, dedi; verdim 
gitti: ben si~in ahlak dersine kalkı· 
şacağınızı sanıyordum. Hele şükür, 
yetişiyorsunuz. 

M. de Valenod Julien'c, Verrieres 
piyango başsatıcısmın öldüğünü ha· 
ber verdi; Julien bu işin M. de Cho· 
lin'e, vaktile istidasını M. de La 
Mole'un Verricres'de yattığı odada. 

Uray, Bucayı Bu Azgın Köpek
lerden Ne Zaman Kurtaracak? 

Kendine Güve-! 
nen Saat 8 de 
Sokağa Çıksın 

Bir evde bir baba, bir aile reısı 
neyse, bir şehirde, bir kasabada, bir 
komunda da uray o demektir. Bir 
baba çocuklarının sıhhati ile, canla
rını korumakla nası luğra.şırsa, bir U· 

rayın başında olan bir vatandaş ta 
hemşerilerinin sıhhati ile, canlarını 
korumakla öyle uğraşmıya ı:ı:ıecbur
dur. Uraylar bunun için kurulmuş
lardır ve Buca~a bir Şarbay bulun
masınd2ki sır da bundan ibarettir. 

Halbuki ne görüyoruz? 
Buca ııokaklan köpeklerin salta

nat sürdükleri garip b.ir Çamlıbel ha
line girmiştir, ve Buca urayı hala 
bu 1t ipeklerle müc;ıdel;ye girişme
nin lüzumuna kanaat getirmemiş· 
tir. 

Bu köpekltrden bir kısmı Bucada 
oturanlaı ın mallarıdır. Kimisi zaar
dır, kimisi kopaydır ,kimisi tazıclır 
ve sahipleri bunlarla avlanmağa gi
derler. Bir kısmı da E;;rüleri koru
yan ve bağlarda bufondurulan ço
ban köpeklerindendirler ki, ahalisi
nin birçoğu bağ, bahçe veya davar 
sahibi olan Buca'da arasıra birinin, 
ikisinin bulunmasına kimsenin bir 
cfiia.e lfocacta O Kadnr· ÇOk Da}iW 
köpek vardır ki, insan sokaklardan 
geçerken yalnız korku duymuyor, 
hayret de ediyor. 

İzmir, köpeklerindeki kudu~ çok
luğu ile tanınmış şehirlerdendir. Ve 
İzmir, şarbaylan daima köpeklere 

karsı t~tiz ve ihtiyatlı davranagcl· 
mişlerdir. 

Bundan beş altı yıl önceye kadar 
Bucada da ayni titizlik vardı ve Bu· 
ca sokaklannda başıboş köpek pek 
görülmezdi. Acaba bu· 
g ü n k ü k ö p e k bolluğunun 
sebepleri ne olabilir ? 

H a t ı r a i 1 k g e 1 e n şe}'~ 
!f3. u c a d a kendilerini emniyet 
ıçınde hissettikleri için köpeklerin 
buraya üşüşmüş ve burada üremiş 
olmalarıdır. Kimbilir, belki Bucada 
köpeklere ekmek nezredenler de ~o· 
ğalmıştır. 

Ve gün geçtikçe bu hayvanlar i'J' 
azıtmışlar, sokaklardar. gelip geçen· 
tere saldırmağa başlamışlardır? 

Faraza bundan "n beş yirmi güft 
evvel Safiye Ulueren a<lında !;ir ba• 
yan cıkşam üzeri saat sekize doğru 
evine giderken üzerine iki köpek 
sa~damış.. Hem öyle bir şi;idetle 
saldırmışlar ki, bayanın üstü başı pa· 
ramı arça oluvermiş. Zavallı, her ta· 
rafı yara bere içindeyken aklına kö
peklerin kuduz olm;ıları ihtimali 
gelmiş, hemen karakola koşmu

0

ş. 
jc.ndarmalar köpek1eti tutmuşlar, 

baytar muayene$i için uraya gön· 
dcrmi~ler. Fakat urayda herhangi 
birisi köpekleri mÜŞO\hede altında tu• 
tacağına aalvermiş. 

Bu köpek vak'alarından gelişi g~ 
zel seçtiğimiz bir tanesidir. İstenirse 
buna benzer sekiz on vak'ayı mrala· 

-aiôaena1cyb, -nuca'mn bir köpe~ 
çiftliği olmadığını, kuduz v:ık'alan· 
nm korkunç netic:eleri:ınen Bucalda· 
rı korumanın bir vazife olduğunu 
&öylemeğe mecburuz. Bucanın urayı 
köpeklere karşı derhal bir seferber· 
H\> ilan etmelidir. 

Satıhk Kuru Meşe Odunları 
Türkiye 
lstanbul 

Ziraat Bankası 
Şubesi nden: 

Bankamıza merhun Fındıklı Cami meydanında 104 
numaralı depoda mevcut 933 senesinde kesilmiş kurtl 
meşe odunlarından 500,000 kilosunu 250,000 kiolluk 
iki parti halinde 1697 numaralı Ziraat Bankası kan~: 
numm hükümleri altında 22-8-935 per§embe. günıt 
saat 3 de Bankamızda açık arttırma suretiyle satıla
caktır. 

Pey akçesi 250,000 kiloluk bir parti için 200 liradır. 
Şartname yukarda adresi yazılı depo ve Bankaırııı 

kapısına asılmışt:ı:r. ( 4872) 

bulup okuduğu ihtiyar budalaya ver· 
dirmenin hoş bir şey olacağını dil· 
şündü. Finans bakanlığına bunun 
için yazdığı mektubu marquis'ye 
imzalatırken o istidayı da ezbere 
okudu; marquis kahk~/,a ile gülerek 
mektubu imzaladı. 

M. de Cholin'in atandıktan az 
sonra Julien, il saylavlarınm o işin 
ünlü hendeseci M. Gros'ya verilme· 
sini istemiş olduklarını öğrendi: bu 
cömert adamcağızın bütün geliri yıl· 
da bin dört yüz franktı, bunun altı 
yüzünü -de, ailesini geçindirmeğe 
yardım olsun diye, ölen başsatıcıya 
borç verirdi. 

Julien yaptığı işe kendi de şaştı. 
"Aceba o ölen adamın çoluğu çocu
ğu şimdi ne ile geçiniyor?,, Bunu 
düşünüp içi kanadı. Sonra: "Bu bir 
şey değil 1 dedi: istediğime ermek 
için daha nice haksızhjlar etmek, 
hem de onları güzel, hissiğ sözlerle 
gizlemek lazımgelecek. Zavallı M. 
Gros 1 nişan onun hakkı idi, ben al
dım; şimdi de bana o nişanı veren 
hükümete hizmet etmeli değil mi-
. ' yım.,. 

Bölüm Vlll 
Ası l şeref veren nişan 

hang isid ir ? 
Ağzı kuruyan dev: 

- Suyun beru kandırmıyor, de· 
di, 

·r'iıt 
- Ama bu kuyu, DıyarıbelP 
en serin kuyusudur. 

0 PELLIC •ııt' 
Bir gün Julien, M. de La Mol~JW 

Seine kıyılarındaki o güzelim Vı ğ' 
quier toprağını dolaşmış, ~;~~esi 
dönüyordu: marquis, bütün ~.u rW 
içinde en çok toprağa ilgi gost.~11,e 
di, çünkü yalnız o meşhur :B?nı ıco· 
de La Mole'dan kalmıştı. Juiıeıt 111ıtı 
nağa varınca, marquise ile krtglW 
Hyeres'den dönmüş olduklarını 
dü. pa· 

Şimdi o bir "dandy,, oıınu§~rclıl• 
ris'te yaşamak sanatini a~tıy tcarf' 
Mademoiselle de La Mole. a ·ıgisil' 
muamelesinde şöyle tam bır 1 n 11t' 
lik, uzaklıktan ayrılmadı. <?,0~. ğiiıtli 
şeli neşeli, attan nası' duştu g~ıı· 
tekrar tekrar sorup anlattırdığı 
leri sanki hiç hatırlamıyordu. da Jıl 

Mademoiselle de La Mole § b\ı)• 
lien'i büyümüş, benzi sar~r;feı ıa~r•: 
du. Boyu bosunda, kıyafetın ıco11\lf 
lrlıktan izer kalmamıştı 8:~u ıcoıı\l~: 
maııı, daha tam bir Parıs d·~ tı' •d lo• 1 • ması değildi: hala fazla cı 1<urt\l ' 
yale yer vermez sözlerden ul1•1'~ 
mamıştı. Şu kadar ki a~la,: gıırıl 
meye bağlanmasına rag~~ne 11es': 
onun konusmasını, cfendıs beıı' 

. - asına ,.f\' veren mır adam konuşm •. dtı; "., 
mek tehlikesine düşürmu>:?~eı:nli ÔJ 
cak henüz birçok şeylertA~kaSl 1 

N. ATJ.y, 
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SAPUNCAKiS 
Çiçek ticarethanelİ, pazar ,Onleri bOtiln ınn açık bulundutu· 

nu muıterem miltterilerine bildirir. 
•~!i!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!i!e T e ı e fon 401 & 7 ·!.!!i!!l!!!!!!!!iiii!!i!!i!ii!!i!~t!!'-• 

Nafıa Vekaletinden: 
Madde 1 - Eksiltmeye konulan İş ''Yenişehirde 

Nafıa Vekaleti binasının ön ve arka tarafında bahçe 
tanzimi, İhata divarları ve parmaklığı, arka tara~ta 
bir adet havuz, asfalt yol, ve Çimento karo trotuvar ın
şasıdır. 

Bu inşaatın keşif bedeli 16864 lira 23 kuruştur. 
Madde 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlar· 

dır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiycsi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli . • . . 
F - 5 adet Proje ve tafsılat resımlerı. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 84 kuruş muka

~ bilinde Nafıa Vekaleti Levazım Müdürlüğünden ala· 
.,, bilirler. 
fO Madde 3 - Bu işe aid eksiltme~ 20-8-935 salı günü 

.........,--------------------------------------==-~:--:----::- saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlü-

' 
b 1 K 1 , . o • , k ğünde yapılacaktır. . . stan U Ü tur 1 re - . Madde 4- Eksiltme kapalı zarf usulıyledır. 

Madde 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 
1264 lira 82 kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa 
Vekiletince verilmiş Fenni ehliyet vesikasını gösterme
si lazımdır. 

törlüğünden: · · 
lstanbulda bulunan BÜTÜN LiSE VE ORTA 

OKULLARINDA Ağustosun 20 NCi SALI GÜ
NÜ SABAHINDAN iTiBAREN namzet talebe 
kaydolunacak VE AGUSTOSUN 31 NCi CU· 
MARTESi GÜNÜ SAAT 13 DE kayde kat'i 
olarak son verilecektir, (4810) 6189 -

Madde 6 -Teklif mektuplan; Yukarıda (3) üncü 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa 
Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet ( 3) üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile eyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ( 1964) ( 44 71) 5875 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer- lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır-
kez satınalma komisyonundan : · ma Eklitme komisyonundan: 

l'fii~!9!l!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!!!! Leytt ve nehart - -
- --- -- • 

Boğaziçi Liseleri 
li 

-

Merkezimiz itlafıfarında kullanılmB:k üzere dört ka
lem itlifıfar malzemesi açık eksiltme ıle sat.n alınacak
dır. ..• 

B - Sartnameleri Merkezimiz levazımından bedel
siz olarak alınır. 

C - Eksiltme 3 Eylül 935 salı günü saat 14 de Ga
latada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezi Komisvonunda yapılacakdır. 

E-Muvakkat teminatı 102 liradır. 
F - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Ticaret 

Odasından bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika 
göstermesi şarttır. · 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden 
evvel muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları gerek-
lidir.- ( 4 705) 6098. 

Eski F E Y Z i A T f Lisesi 
llotazlt;lnde: ArnavutkByUnde: Çifte Saraylarda 
Jcıı •e Erkekler için ayri Wlüklerde kanalmuf, ana 11nıfı, ilk kı11m, 

Orta okul n üe 111nıflanm baYi alaal bir mtluteHdir. 

'Yıllardanberi bzandıtı muyaffakiyetle taaınmıt olaa mektep 
"-11t1ara baılamıfbr. Kayıt için he,..e. uat ondan on altıya 
lradar mektep yanetimine b~nrulabilU. l.teyenlere mektep 

~~!!i!i!!!!!!tarifnameai rlSnderilir. Telefoa: 36 210~~!!!!!!!• lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır-
~------------------------------------- ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Makina mühendisi aranıyor. Cinsi Adedi Muhammen Muvakkat 

Ankara Şarbaylığından: Peçete soo r~~t• teminatı 
Amerikan bezi ·2000 Metre 42,5 131,62 lira h Sa_rbayhk işleri için 300 lira ücretle, Yüksek mü-

fdıslik diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. L;;li Tıb Taıebeı:~du iri~ Iüz6~u olan yukarıda 
1 ... Steklilerin mektep şehadetname sureti, bir boy f o- ~ 
~0~rafisi ve şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden al· yazılı eşya şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul-
Jgı Ycsikalar ilişik olduğu l\alde müracaat etmeleri. muşdur. 

(2173) (4798) 6185 1 - Eksiltme 28-8-935 çarşamba günü saat 14,5 da 
"-. Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komis-~Ü ·· k b G M b k yonda yapdacakdır. YU Ser est üreş ÜSa a ası 2 - Sartname bedelsiz olarak yurttan alınır ve nü-
~ .. ~.~rika'daki müteaddit güreşlerile ün alan ve pede- muneler de orada görülebilir. 
--~ io k ·· mI k · · 1 n· l M h 3 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi-~ rıne uzere me e etımıze ge en ınar ı e -
\.eh Pehlivan'la yine evvelce Amerikada bulunmuş olan kasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
İl'Ur1~1Il1Izcada sevilen mülayim pehlivan arasında muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 
ll6 ili; llava Kurumu namına 18-8-935 pazar günü saat belli gün ve saatta Komisyona gelmeleri. ( 4576) 
)'~Taksim stadında Amerikan usulü serbest güreş 
~r akdır. Aynı zamanda federasyon tarafından a
~1~~ g_üreşçiler arasında bir seçme müsabakası tertip 
~tir. Seçme müsabakasına tam saat 14 de başlanı
~r!:;1dan bilet sahiplerinin bu amatör güreşlerden de 
~i e etnıek üzere saat 14 de stadda bulunmalan rica )or. 

'ilt ~C\'ki biletleri Hava Kurumu İstanbul Merkez şube
~~~bul Piyango Müdürlüğü ve Galatasaray sıra .. 
~ ~Piyango satış gişelerinde satışa çıkarılmışdır. 
~ cUerin rahatsız olmıyarak &'Örebilmeleri için sureti 
~i~Uaa~a tertibat alınmış ve tam bir inzibat temin 
~ır. Biletler mahdut olduğundan acele temin 

l ınuhtercm yurtda5lardan rica edilmektedir. 
(4794} 6154 

6031 

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

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

Eksiltme 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15 de An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yaptlacak~r. 

İsteklilerin 11150 liralık muvakkat teminatları ıle 
birlikte tekliflerini 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 
14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 990 kuruşa An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(2099) .< 4689) 6126 

281 S lira 9 kuruş bedeli keşifli Hcybeliada sanator
yomunun kapıcı locası ile ihata dıvarları işi olbaptaki 
şartname fenni şartname ve ölçü defteri ve teferruatı 
mucibince açık eksiltmeye konmuşdur • 

! -Eksiltme 21Ağustos935 çarşamba günü saat 
16 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacakdır. 

2 - Muvakkat garanti : 212 liradır : 
3 - Şartnameler ve teferruatı 14 kuruş mukabilinde 

olarak Sanatoryomdan alınabilir .. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası ve· 

sikası ve bu işi yapabileceklerine dair İstanbul Nafıa Baş 
Miihendisliğinden alacakları ehliyet vesikasını ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya Banka mektublarile belli saatte 
Komisyona gelmeleri. ( 4 5 3 5) 5945 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 
Muvakkat teminat Tahmini fiatı 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 ı 5 de Fındıklıda Güzel San'atlar Akade
-r. isinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde müteşek
kil Mubayaat Komisyonunda kapalı zarf usulile ihalesi 

1 yapılacakdır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 
Fındıklıda Yüksek Mektebler muhasebeciliğine ve 
münakasaya girmek isteyenler yukarda gösterilen 
S Eylüi 935 salı günü saat 14 · kadar mezkur mu
hasebecilik veznesine teminatlarını yatıracaklardır. 
Kendi nam ve hesabına eksiltmeye girecekler 1935 
vrlr 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 
hilen faaliyette olduğuna dair bir vesika ile şirketin 
v e k i 1 i o l d u ğ u n u gösterir sirkülerini veya 
noterlikden musaddak vekaletnamelerile birlikde zarfın 
saat ı 5 de Komisyona vermeleri. ( 4 8 3 6) &220 

Gümrük 
lüğünden: 

Muhafaza Başmüdür-

Sivil liselerin olğunluk imtihanlarında muvaffak ola· 
ı-ak yiiksek mekteplere girmek hakkını kazarunı§ olan· 
lardan Gümrük Muhafaza teşkilatı için Subay yetiştiril
mek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 okul alınacak
tır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harbicve Mek
tebi Komutanlığına hemen mürcaatları ilin olunur. 

. (4874) 
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Eksiltme ilanı 

Siimer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 • İzmit kl§ıt fabrika•• •u alma ve temizleme 
te.IAt ve ln9aatı vahidi flıat -•ile eblltme,e 
~ıkarllm19t1r. 

Tahmin edilen bedeli 118,808 llra 48 kuruftur. 
2 • Bu ite alt evrak 91111lard1rı 
• ) Ek•lltme tartnam•I 
b ) Mukavele proJe•I 
c ) Fenni prtname 
d ) Hu•u•f t•rtname 
e ) Metraj ve ketlf hUllaa cetvell 
f ) Projeler 
1.aıenler bu evrakı 800 kurut mukablllncle SU

mer Bank Ankara 9ub•lnden alablllrl•. 
3 • Ekalltme 28 A§u•to• 1836 Çar9amba gUnU 

Aat 18,80 da Ankara'da Ziraat Banka•• blnuın. 
da SUmer Bank merkezinde ıapllacakt1r. 

4 • Eblltme kapah zarf u•ullle ıapllacakbr. 
S • Ekalltmeıe glrebllmek l~ln l•teldllerln 7181 

llra muvakkat teminat verm•I ve bu gibi lflerl 
muvaffaklıetle ıapmıt oldulunu v-lkle labat 
etn1•ı · 11zımd1r. 

· Bir kilosuna biçil~n eder 
fı 80 kuruş olan 30000 kilo 
pamuk çorap il)liği kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. lbalesi 22-8-935 per
~be günü saat 14 dedir. 
tllk inanç parası 3950 lira
dır. sartnamesinin 270 ku
ruşa almak ve örneğini gör
mek isteyenlerin her gün 
Komisyona uğramalan ek
siltmeye girecekler kanuni 
teminatlarla birlikte 2490 
sayılı kanunmı 2 ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplanm 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M.M. Veki
leti Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 115) · 

komisyona uğrayabilitler. 
Eksiltmeye gireCe.lderilı İlk 
İnanç parasiyle 2490 saydı 
kanunun 2 ve 3 maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte 
teflif mektuplanm ihale 
saatinden bir saat evvel An 
karada M. M. V. Satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

konmuşdur. Tahmin edilen 
umum bedeli 30.000 lira
dır. Sartnamesi bedeline 
karp alikadar şubesinden 
alın cakdır ıhal ·. 28 8 8 • TekUf mektuplar1 ıukarcla ıu:lldılı 9Un ve a • esı - -
935 çarşamba günü -tten bir Nal evveline kadar mUnalcua lcoml• 

~4441) 5865 
'"* 

Bir'&IW1tl4 
~s kurıtl 

(118) 4450 5868 -·· 46300 kilo sade yağı sa-
tın almacakdır. Bir kilosu
nun muhanµnen bedeli 80 
kuruştur. Bedeli 3 7040 li 
radır. Eksil~esi 21 Ağus
tos 935 çarşamba günü 
saat 16,30 da yapılacakdır. 
Eksiltmeye ~ parası 
2 7 7 8 liradır. "Tekliflerini 
ihale saatından bir saat 
ewe1 Lüleburpzda Satm
~ · yonuna vetme-

re 90 arzında çamaşırlık bez 
kapalı zarfla eksiltmesi • • • 
~ ı-8-935 çarşamba günü 28-0000 kilo una verilen 
saat ı 4 dedir. tlk İnanç pa- fiat Komutaiıhkca gali_gö-

rül. d:•.ı;.:·~ veniden mü-
rası 7500 liradır. Sartna- "'5W&"~ ... • 

mesini 625 kuruşa almak nakasaya konulmuştur· 
:ve örneğini görmek isteyen Saiinamesi İstanbul ve 
terin her cnm komisv.ona uğ Ankara Levazım Amirlik-

...... '.I' len" Tekirdağmda Askeri 
ramalan .Eksiltmeye gire-
cekler l1k teminatlariyle Satmalma Komisyonunda 

her oHn g·ftrfile' bilir. · Eksilt-... 2490 sayılı kanunun 2 ~d ... ,.,, 
C:lelerinin Birinci fıkrasiyle mesi kal;>alı zarf usuliyle 
iUçüncü maddesindeki bel- oİacaktır. ~ 27 A
gelerle birlikte teklif mek- ğµstos 935 salı günü saat 
tuplarmı ihale saatinden bir 16 da Tekitdağmda Aske
saat evvel kıkarada M. M. ri Satmalma kon:Mııotuın
'Y. Satmalma komisyonuna da yapılacakttt. M11Vakkat 
vetmiı bulunlnalan. ( 116) teminatı: 2468 lira ve be-
"44118). şa66 her kilosunun mUhamlllen 
L\ * • • bedeli 11 kUl'UI 75 santim-

Metresine biçilen eder 25 dir. Elmilw.ı-e,.e iifecekler 
~ olan 500 bin metre 2490 8';Y11ı ıc.nunan 2 inci 
85 arzında çamaşırlık bez maddesinde tarif ettiği ve
kapah zarfla eksiltmeye ko saikle ve teminatlpı ile bir
nulınuştur.lhalesi 23-8-935 likte bulundurmaya ve u
cuma cünü saat 14 dedir. pah zarfla ihale saatinden 
tık İnanç para:n 7 500 lira- bir saat ev.vel ~n 
dır. Sartnamesini 625 ku- Reisliine ~e mecbuı:
ruea almak ve örneğini gör- durler .. (149) (4719) 
mek isteyenler her gün ko- . C5087 
misyona gelmeleri eksilt- * 5li • 

meye cirecekler 2490 sayı- lfahkesir v.e swq!rhk 
b kanunun 2 ve 3 madde- garnizon kıtacltwıi j\itiyecı 
lerinde yazılı belcelerle bir· için 23000 kilp &Ue yağı 
tikte teklif mektuplanm i- 28 ağustos 935 ~ba 
bale saatinden bir saat ev- günü saat 16 da b~ zarf 
ve1 Ankarada M. M. V. Sa-- la eksiltmeye ko~. 

saat ondadır. İlk temi- yonuna ınakbuz mukabilinde verlllr. Poata ile 
natı 2250 liradır. Eksiltme- glhld•llec. mektuplar111 ihale .. atlnden bir aaat 
ye cirecekler 2490 saytlr evveline kadar gelmlt ve zarfın kanuni tekUde 
kanunun 2,3 CÜ maddele- kapabl~f Olma .. llzımdlr. 818e . 
rinde yazılı. belgelerile bir- ll!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!i!!!!!.!!!ii!!!!l!!!!!!!i!!!!l!!i!ii!!!!!!!!!!!!!l!l!l!!ll!!!i!!l!!!._!İ!l!İ_B_lll 
likde teminat ve teklif mek 1UN1tmtmt111 H1111111nnn1111mımım11•t•••unı ·-tuölanm havi zarflar en 
geç ihale saatinden bir saat 
evveliıie kadar M. M. Veka
leti Satmalma Komisyonu

Veli Ef. At Yarışlarının En Büyük 
ikramiyeli haftası 

Reisliğine verilecekdir. Temiz hava almak, heıecan d~arak 4 .. n111ek ve 
(1!4). •(472!) • eog2 gazel tuvaletler g8rmelc l~ln at ıarlfl .. na ·Jlldlnl& 

l\faltepe Askeri Lisesin- ••-._..ııa1111nu111••-11111M1 (4M;I) 

de talebe ve efradın 1990 
çift köhne fotinler ile 400 
kaı'yolanm dökme · de 

Fotinlerlıi. mecmuiınun tah 
min fiatı heyeti asliyesi ü
zerinden ( 398) lira somya 
pBrÇalarmm beher kilosu 
(40) paradır. Görmek is
teyenlerin her cün ve mü
z•yedeye · geleceklerin de 
fotiiller için 30 ve som~a 
parçalan için 5 liralık temi
~tlanm Tophanede Leva
zmı Amirliği muhasebecili
iine yatırarak alacakları 
makbuzla birlikde 20-8-935 
sah ~ü saat 14 Topkapı
da Maltepe Askeri Lisesine 
müracaatlan. (160) 
(4781) 6144 

••• 
Samsundaki krt'at hay-

vanatı için 260 ton Ot ka
p,alı zarfla 5 Eylül 935 w· 
şembe.günü saat 15 dedir. 
8-rtnamesi her gün öğl~
den sonra Samsundaki Tü
men karargahında Satmal-
ma Komisyonunda görüle
bilir. Eksiltmeye girecek
lerin 975 liralık ilk teminat 
mektub veya makbuzu ve 
249-0 sayılı ,kanunun 2, 3 
maddelerindeki vesikalar
la bitlikte teklif mektupla
mu 1lelli .gün ve ihale saa
.tinden en az bir saat evve
line kadar Satmalma ko
misyonuna vermeleri. 

(176) (1863) 
r 

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

Kumbara sahiplerine lıer sene 
tlaiıttığı ikramiyeleri 10,000 
liradan 20~000 lira!la · çıkar.an 

1 ş Bankasının 

İkişer bin lira mükafatlı 
kur'alanndan birincisi 

tmaJma komişyonuna ver- Tahmin bedeli Z0100 lira 
meleri. c111> (4449) mu\raltkat tenıin•t 1ss2,5o Metamorfoz 

• • • J867 km-Qtdur. l-Jerin belli 
1 EylUI 935 de 

Ankarada çekilecektir Bir ·tanesine bi~en eder uatten bir ~ne! ~- -... ..... ....._._ _ __.~-6""'10-9 
:u. kesirde Sa:tm81ıha; Komis- 11. A1tmcı icra meqıurlu~ : 

'300 kmııl olan 10,000 WI yonuna g~eleri. (146) 
l15000tane kilim kapalı zarf c4722) &OH 1lalıcm ve paraya ~~e 
la eksiltmeye konulmuştur. • • • karar verilen muhtelif ciı)ıte kadın 
lhaletli 26-8-935 pazartesi ~500 tane H~ va- ve «Jiek çorabı açık arttırma 1Ureti-
o-iinii saat 14 tedir. İlk te- lemeai kapalı.. zarf uftlile le zz;.g.g15 pel'f8!Dbe cinli uat 
e- " .........__,~ 17-11 bdAr Taııtaale Menate ban 
minat parası 33 7 5 liradır• yerlı iflah ve,a ıDr•nuÇl!jlG" &ıilıade atılacalmdan talip olanlann 

Yenl '-r.tlb lklter bin llra mlklfaUı 
bet kur'a her senenin Ş11b•'9 Haziran 
Temmuz, EylOI ve Blrlnclklnun qla· 

rının ilk gOnii ~ekllecef&tlr 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekll§ln• 
HORMOBiN 

Tafaillt ı Galat. posta lmtalll'ı 
1255 ---- - - ~- --- -------------

5857 

lstanbu lomutanlığı 
Satanalma Komlaıon• 

ilanları 

İstanbul Komu~ 
karargihı sobalannda 1'I": 
kılmak üzere 60 ton kolR: 
·kömürü 23-8-935 saat 15 
de açık eksiltme ile aiırır 
cakdır. Tahmin fiatı 113;1 
lira olup ilk teminat 85 
liradır. Sartnamesi her s.ii1J 
komisyonda görülebilii'• 
Eksiltmeye gireceklerin ~ 
teminat makbuz veya mtk• 
tuplarile birlikde valdi 
muayy'eninde Fmdıklıd& 
Satmalma Komisyonun9 
gelmeleri. ( 4582) 

••• 
1 1 11 saydı askerlik mi' 

kellefiyet kanununun 36 dl 
cı maddesine 2608 saydı. 
kanunla ila\'e edilen f~ • 
ya göre ~tiyat subay yeti" 
şecek kad&r okumuı olup• 
a~kerlik çağında bulUIUPNi4 
Ianıı tam askeri ehliy~~ 
mesi olanlar eylülün b~ 
günü hazırlık krt'asma -
yüksek askeri ehliyetıı8 
meliler 2 teşrin birinci ~ 
nü İhtiyat Subay mektebi• 
ne gönderileceklerdir. 

Bu vaziy~ olanlar 
istjyenlerin askeri ehli 
name hüviyet cüzdanı 
mekteb. eehadetnamesini 
larak istida ile bulund 
lan yerlerddci askerlik 

* * * 
latanbul Komu,uaıu••""' 

bağb birliklerin ihtiyaçı 
~in beş bin kilo · sade 
2 Esrlül 935 Puartesi 
nü saat 15 de· açik eksil 
ile alnıacakdiı:.- Tahmin 
deli 7 8 lml'.UI olup ilk 
minat 293 lindır. ... ....... 
mesi her cün KOl11isypıt 
&örülebilir. İsteldilerin 
tı muayyeninde ilk t 
nat'mektub veya makb 
tarla birlikde Fm 
Komutanlık Satmlama 
misyonuna ~elmeleri. 

. . (4862) 

S _ _._ ......... esı·nı· 2"'5 '-·-·• ... al ..1-'-'!u~-..1e m-cud -nctiiı but -'-.. ıı.a&GU& &. a.w ...- utUQ.&U'la "'.. - ""ı.n1p<1e hasır unıc.a memu· 
mak ve örneğini görmek Ü-' maıti\ditmdan ~ak •- ,...... aıiiracaa*' ilin olunur. --------lliil!illi!!iii!!il! ______ ~l!!!'·I 
sere her cün öildm 101Ua tlJl altanMk içid!cilil~ .cuaoıı 'Jlll 


