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Peyami Safa'nm " Boyasız 
programı " - Orhan Se
lim'in "Kadı olur5a" fıkra
ları- Sel"'lcr Bedi'in "Cum
badan Rumbaya" romanı. 
Ankara haberleri - Ali 
Rıza Eremin " Sosyal ko
n~maları " - F e 1 e k ' in 
•• Dil5izlcri anlamak" fık
rası. 

Azız H u da i Akdemir' in 
" Bizde casusluk " adlı ya
zısı - Sağlık öğütleri -
Sevi~mcler. evlenmeler. 
Son haberler - Meşhur Al
man luldm casusu "Matma
zel Doktor". 
Memlekette TAN - Şat
ranç dersleri. 
S p o r. 
Dunya gazetelerine gore hi
diııcler. 
Kazan Hanlığının son gün
leri - Faydalı bilgiler 
Ekonomi - Hikaye. 
Sinema. 

Çaldaris Krala 
Talimat Gön
deriyormuş! 

[Ozel aytarımız 
bildiriyorj 

Ati.na, 17 
,. :Oun burada Sainte - Marie yortu-

1 olduğu için her türlü siyasa fa
~~Yeti durmuştu. Gazeteler çıkmadı. 
le ll_kkanlar, bürolar, hükümet daire

rı kapalı idi. 
l<'akat evvelki ve daha evvelki 

!\ln siyaıJa faaliyeti oldukça dolgun 
eCÇtı. Bır defa, Halk Partisinde 
!t•kı ve cumhuriyetçi olarak ikilik 

~..,. '1TL - Ca"l •t•t :ıı .. .. h?.IVlii.~ 
e Sındarma meydanında kendi -

0 rıne mahsus bır kulüp açtılar ve 
b glln, açık havada her türW teza
b:r ve numayiş Kondilis'in bir 
deYannamesi ile yasak edildiği hal
...._' {adyo ıle Saylav G. D. Rallis 
ta ç Bakan değil - ve ondan son
tı da Kondilis namına Stama
bit Merkuri söz söylediler. Bundan 
tır!ka .. kralcılar Çaldari.s'e bir muh
ia kgondcrerck partinin açıktan açı
~at d:aicı olduğunu ilan etmesini 
Jr0f ı~er. Partinin cilmhuriyetçilter 
Jlleb· 1

;: .rejimin değişmemesi ve 
h.ı ısıtın tehiri için bir muhtıra 
le1t:rlıyorlar ve memleketin entel
'->1lUellerine imzalatıyorlar. Bu 
,.,.,, ~\'lar esasen, başbakan gitmeden 
e t' ~endisine bu yolda müracaat 
i'aıırn. 11 § 1 e r • Çaldaris görüşlerini 
1()'1 1 e hükumete bildirmelerini 

8 .emiştir. 
l>at:~ taraftan bu hadiseler olurken, 
liaıc 15 gazetesine taarruz oluyor, İç 
tıı,~~ nefretini anlatırken, gazete-

tı~ Za~an ol_uyor ki. şapkamı alıp 
hıııu~&lln gelıyor. diye bir itirafta 
llUsıı uyordu. O günün gecesi. son 
hil'tackde artık işi biraz azıtmış olan 
h)tı i .urnandanhgı efradı, bir kam
~ ~nde şehrin sokaklarında ya
ll~tlllt· r~ı haykırı larile, büyük bir 
l'adan tı .• ıle dolaşıyorlar, ve manev
krJc11 donen bir asken kıt'a kralın 

A.}>n ~1 sö~lüyordu. 
~tteai 1 ~at~ıs gazetesinin müdürü 
"i.J>ıa günku muhakemede ıki sene 
~ Çar Ye 50.000 drahmi para cezası
~1>'etçr11~ı. Onunla beraber cümhu
:lıtıa Dımokratiki Drassis ve sol 
0rıara rnecınuaları da mahkum olu-
ti ı. 

fa u ga lt a "eıt·~ete.lerin davasında müda • 
~ıı. euç~ lerı ~e~dilerinc isnat edi
l ı &a n Ellınıkon Mellon v.e Ti
o~ış 2::elerince birçok kereler iş
~\lkları dugun~, f~kat ~nlar kralcı 
Ilı dıkla ndan .. hıçbır takıbata uğra
•allrtı.ı k:ını soyleyince, müddeiu -
, hıPlcri~unun tesirine giren yazı 
ıı 11 ı>'ctlc !n saylav olduklarını, ma
b 1• Sunu r; bulundugu cevabını ver
}t~karı1ı n a bera~e~ bugün, meclis 
t f a t gına, bu ıkı gazete müdürü 
<ııg• r a t . 
,, ın rn . ı u s ile. Kranyotra-
~çin ~~unıyetlerinin kaldırılma

l lltürı b racaa.t edilmiştir. 

HABEŞ HARBiNiN ÖNÜNE 6EÇiLEMiYECEK 

italyanlar 
Projesini 

İngiliz 
Kabul 

-Fransız 
Etmedi 

italyaya Göre Bu Teklifleri Kabul Etmek Her Türlü 
Fütuhat Projelerinden Vazgeçmek Demektir 

Musolini konferansa 
cevap verecek yerde 
orduyu teftiş ediyor 

Parsi, 18 A.A. - Laval-Aloisi 
konuşmaları bu sa.hah erkenden baş
lamıs ve l 1,45 e kadar sürmüştür. 
Aloi;i Romadan kendisil}c gelen bir 
telgrafı almak için İtalya elçiliğine 
giderken Eden dış bakanlığına gel
miş ve hemen Laval'ın yanına gir
miştir. 

Telefon konuşmaları 
Roma, 18.A.A. - Aloisi dış işleri 

bakanlığı ile devamlı surette telefon
la görüşmüştür. Yetkeli çevenler 
şimdiki görüşmeler hakkında fikir 
söylemekte çekingen davranmakta
dır. 

İngiltere ve Fransa tarafından, İ- Eritrede su kıtlığına kaqı su angarıycsi 
talyan hükumetine, önemli teklifler
de bulunduğu için, İtalyan dış işleri 
bakanlıgının Mussolini ile müstace
len görüşmek istediği zannedilmekte
dir. 

Fakat bu görü,meye imkall bulu
namamıştır. Çünkü Mussolinh.Afri-
'1in'Cô t;if.dr'"t16Mh 'fil ı\ıı~hcfuki 
tnaksadile, birdenbfrc !ıcrina"ya -ve 
Lugarnoya gitmiş bulunmaktadır. 

Cevap bekleniyor 
Paris, 18.A.A. - Aloisi, Romadan 

beklediği talimatı henüz almamıştır. 
Görüımeler, Romanın cevabına bağlı 
olduğu için, yarın devam edip et
miyeceği bilinmemektedir. 

Lava!, Eden ve Aloisi temaııı mu
hafaza etmektedirler. 

Talimat geldi 
Paris, 18.A.A. - Diın Paristc ya

pılan teklifler hakkında Aloisinin Ro
madan istedii?i talimatı aldıgı teey
yüt etmektedir. 

halyanm cevabı 
Paris, 18.A.A. - Laval ile Aloisi

nin konuşrnalan dijn Romadan İta!· 
yan delegesine verilen talimattaki a
ğırlığın bıraktıgı f,ena tesiri ortadan 
kaldıramamıştır. Aloisi'nin Fransız 

başbakanına söyledikleri, konu mala 
rın kadrosu ile Eden 'in anlaşmazlığın 
baş yoliyle kotarılmasını kabul için 
ne gibi ıiayaal inancalar istedigi hak
kında yaptıgı aoruya İtalyanın kesin 
cevabı mahiyetinde idi. 

Üc devlet konferansı saat onbeşte 
~ • i it> 

1i'z - Fraıl'laz teklıflerine karp al
dıgı menfi durum konferans çeven
Jerinde büyük bir hayret uyandırma
mıştır. 

İtalya. Habeşistanda genel bir sı
yasal ni.ifuz istemekte ve Fransa, In
giltere, ltalyanın Habeşistan ile olan 
ilgilerini tesbit eden antlaşmalara sı
yasal bir mahiyet vermek suretiyle 
Habeş hakkındaki projelerine meşru 
bir şekil vermek düşüncesindedir. 

ltalyaya göre Fransız J ·giliz tek· 
lıflerini kabul etmek uluslar sosyetesi 
antlaşmasının çerçevesi içinde kal -
mak ve dolayısile fütuhat projelerin 
den vaz geçmek demektir. 

Konferans daöıhyor 
Patis, 18 A.A. - Lava! saat 15,30 

da başlamış olan üç devlet konfe -
ransının inkıtaa uğradığını ve bu 
ak am saat 20 de bir resmi bildiriğ 
çı~a~ılacagını gazetecilere söyle -
mıştır. 

[Arkası 5 incide] 

HiTLER SiYASASI iLERLiYOR 

Macaristanda bir Nasyonal 
Sosyalist Partisi Kuruldu 

Bu partinin azaları da halis Macar 
olacak ve Yahudi! erle alış veriş yap
mıyacaklarma dair and içecekler 

Budapeşte, 18 A.A. - Rcsmig 
olmıyan ''Plster Lloy .. gazetesi. Nas 
yanal sosyalist fikirlerini Macar ra
sistligi esası üzerinden tatbik e
decek olan Macar Nasyonal Sosya
lit partisinin teşekkülünü haber 
vermektedir. Yeni üyelerinin ecdat
ları içinde temiz ırktan en aşağı i
ki Macar bulunması şarttır. 

Ana tarafından, bu ecdadın ço -
cukları, Macar olmıyan ari Alman, 
Slav yahut Latin ırklarından olabi
lirler. Fakat asla Yahudi olamaz
lar. Bu harekete başkanlık eden An
paszti'dir. Yeni fırkanın üyeleri an 
cak halis ari tecimenlerden ve san'
at sahiplerinden alışveriş edecekle
rine and içeceklerdir. 

Faşizm impa.ra.'rtor/uğunun kurula
uaguıdan bahseden Mus•olfoi 

Gala tasa rayın 
ikinci Maçı 

Gyula Kasabasındaki maç 
1 - 1 bitli 

GyuJa 18 - Galatasaray ikinci ma 
çını bugün burada Giat takımile yap
tı. Burada da saha Segetdeki oibi 
gayri nizami, fakat çimendi. Has~ın 
karşısına bu sefer şöyle çıktık· 

Avni 
Osman Hüsnii 

Faruk Lfıtfı lbrahim 
Necdet M iinevver Gündüz Şeref Fazıl 

Serpinti halinde yağmur yagdıgın 
dan ıslak çimen üzerinde oynamak bi 
zim için biraz miişkül oluyordu. Buna 
mukabil karşı taraf çok sert ve fa -
vullü oynayor, hakem onların bu tarz 
oyununa göz yumuyordu. 

O kadar ki halk hakemin bu ta -
raftarlıgına yava yavaş kızarak a
leyhine bagırmağa ba !adı. Bunun
la beraber oyun güzel ve zevkli ol
du. 

~ 1 d c r. u hadıseler, Liberal Parti 
S hır tc) 

1 
Sofulis'in Ç a 1 d a r i

tl 0 f u 1 ~raf çekmesine sebep oldu. 
,Jllıen 1 ~ başbakanın teminatına 
'O detlı b~Urnhuriyetçilerin burada 
ıa;1 liyor 1:M tazyika tabi olduklarını Macaristan ve Habsburglar 
~lı 111.l ..,~ p an?ra, Peroke tiyatro
tııı~1>'ctçj atrıs taarruzlarını. cüm
lt 1• kral ~atbuatın mahkumiyetle-

Oyunun ilk golünü Macaıların 
merkez muavini öniındckileri calım 
la geçerek sıkı bir sutlc kırk altın
cı dakikada yaptı. Biz bu gole an
cak altmışıncı dakikada Muncvvc
rin ınarke olmasına ragmen çektigi 
sıkı bir şutlc mukabele ettik. Bun· 
dan sonra ikı tarafın gayreti de bo
sa çıktı v.e ba ka sayı yapılmadan 
maç beraberlikle bitti. 

tırıı anf 1 arın kanunsuz nilmayiş
atarak hıikumetin bitaraf 

[Arkası .:ı ünctide t 

Budapeşte. 18 A.A. - Başbakan 
Gömböş, Otto ile görü en kralcılık 
şeflerinden papas Griger ile eski 
dış bakanı Gratz'ı kabul etmiştir . 

Papaıı Griger, başbakanla göriış -

GOMBOŞ 

bulunarak başbakan ile yaptıgı gö
rıişmeden sonra siyasal havanın çok 
daha .. duzelec.egi ümidinde oldugu-

lkıncı devrede Fahir merkez mu· 
avin oynadı . 

Uçünciı maçımızı salı gunu Peş
tede oynadıktan sonra Romanyaya 

CELAL BAYAR DUN GELDi 

Ekonomi Bakanı Rusya 
Gezisinden Memnundur 

Celal Bayar dün akşam Filoryaya giderek 
Atatürk tarafından kabul edildi. Tazimatını arzetti - .. 

Bir aydanberi Sovyet hükıimeti
nin davetli:;i olarak Sovyct Rusya
da tetkik gezisine çıkmı olan E
konomi Bakanı Celal Bayar. dün 
Biıkreş • Köstence tarikile ve Daç
ya vapurilc memlekete dönmiiş ve 
rıhtımda hükumet erkanı. bazı say
lavlar. Finans ve Ekonomi kurulla
rı direktörleri ve birçok dostları ta
rafından karşılanmıştır. 

Celal Bayar Sovyct Rusyanın 
muhtelif şehirlerini gezmiş,metaliırji 
elektrifikasyon ve motor sanayii 
gibi biiyıik endüstri çalışmalarını 
ve mensucat fabrikalarını bilhassa 
incelemiştir. 

Sovyet hükiımeti Ekonomi Baka
nımıza bu ziyareti esnasında iki 
memleket arasındaki dosthıgun de
recesini daha iyi gösteren samimi 
bir misafirperverlik ve iyi kabul gös 
termiş, Celal Bayar seyahatinden ve 
Rusyada gördüklerinden takdir ve 
memnuniyet hislerilc dönmüştür. 

• 
Ekonomi Bakanımıza refakat e

den Sümer Bank genci direktörü 
Nurullah Esat ve digcrlcri de dün 
şehrimize dönmüşlerdir.Yalnız İş Ban 
kası genel direktörü Muammer Eriş 
Marinbad'a gittiğinden eylôlün haf
tasında şehrimize dönecektir. 

Celal Bayar Rusyadan dönüşünde 
tedavide bulunan refikasını almak 
üzere Viyanaya ugramış ve oradan 
refikası ile beraber şehrimize gel
miştir. 

ı 

Ekonomi Bakanımız Celal Bay • 
dün rıhtmıcie kendisini karşılayan

lar arasında ... 

Ekon~mi Bakanımız dün ögleden 
S?nra bırkaç saat kadar evinde ıs
tırahat etmiş ve ak am üzeri rıor
yaya .. giderek Cumur Başkanımız 
Ataturke tazimlerini arzcylemistir. 

Mülayim Dinarlıyı Yendi 

- -~ 
Mülayim gal.'biyeti elde ederken 

r'' . ,., ·- ! l- 1 
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BOYASIZ PROGRAM 
lstanbul üniversitesi kızların 

dan biri veya birkaçı, Türk ka -
dınlarının süs düşkünlüğüne kar 
şı komak için ibir cemiyet yap -
mak istiyorlarmış, deniyor. Mu 
hafazakar bir gazetemiz dünkü 
başmakalesinde bu tasavvuru, 
aile idealine bağlılığın temiz bir 
işareti sanarak alkışlıyordu. 

Ben kimler tarafından dföıü -
nüldüğünü ve ne çeşit bir ide -
alin cazibesinden doğduğunu 
bilmediğim bu tasavvurun neye 
i~aret olduğunu da anlamış de
ğilim. Yalnız şu kadarını pek 
ala biliyorum ki, süs düşmanlı -
ğı, mutlaka aile müessesesını 
müdafaa ihtiyacından doğan ma 
sum bir öfke olmak icap etmez. 
Birçok meselelerde, tamamile 
21t hareket noktalarından gel -
dikleri halde ayni neticelerde 
bir.1e~menin şaşkınlığına mah -
kum olan çok sağ ve çok sol te
mayülde insanlar, birbiri ka -
dar süs ve boya düşmanıdırlar. 
Bir Nazi de bir Bolşevik kadar, 
zerafet fikrini hayatının en bü -
yük ve en güzel endişesi gibi ta 
şıyan kadınlara kem gözle ha -
kar; fakat ikisi de başka başka 
hareket noktalarından kalka -
rak lüks tavuğunu öldürmek i
çin silaha sarılırlar: biri aileyi 
kurtarmak, öteki de yıkmak 
için, yıkmak, çünkü rimel, pud
ra, kannen, tırnak cilası ve ipek 
li esvapların yüz çeşit gamitü -
rü, burjuva cemiyetinde kadın 
denilen satılık cariyeye esareti
ni sezdirmemek için, onu diz üs 
tünde hoplatılan cici bebek ha -
Une getirirmiş. " 

İstanbul üniversitesi kızları, 
bu sağ veya sol ideolojiden han 
gisinin ce7Jbesi içinde lavanta 
şişelerini kırmak, pudra kutula
rını boşaltmak ve zarif kadının 
tuvalet masasını paralamak is -
tediklerini bildirmedikçe, ne 
~ok sağların sarıklarını, ne dl. 
r:uk solların kasketlerini haıvayb 
jtCırak sevinmekte acele etme 
nıeic.:ri lazımdır.Süs ve boya dil:? 
manian, herşeyden evvel karşı 
mıza açık, süssüz ve boyasız bir 
programla çıkmalıdrılar. 

Peyami SAFA 

Kadıköy tramvayı Kurbağlıya 
uzatlhyor 

Üsküdar Tramvay hattının Gazha
ne ve Kurbağalıya kadar uzatılması
na karar verilmiştir. Bunun için der
hal çalışılmağa başlanmış. bu iki hat 
ta ray döşenmeğe başlanmıştır. Ey
IUI nihayetinde ray döşenmesi işi bi
tecektir. Şirket yeniden birkaç araba 
oaha ısmarlayacaktır. 

No. 2 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

DUnkU tef rikamızın hulasası 
[Karagümrüğun deli Cemilesi, yirmisini 

geçkin güzel bır kız. Mahallen'n gurultü
lerile uyanır ve soknkta çocukların söy
ledikleri Rumba şarksnnı yazmak için ya
taktan acele atlar, terlifıni ararken başı
nı karyolaya çarpmanın ofkesile cl•ne ge
çen eşyayı yere atarak parçalamıya baş
Jar. Fakat o sırada içeri giren ablası 
Şahinde, balo biletlerinin gcldiiini haber 
verince kız sevincinden sıçrarken bir me
sele çıkar: Ablası yedi aylık çoreğunu 
da baloya göturmek istiyor. Miınakaşa e
derlerken Mürvct isminde bir kom~u kızı 
gelir.) 

• Cemile oda kapısına kadar koş\l
rak: 

- Aman gel, Mürvet, gel! diye 
bağırdı, bir de sana akıl danışalım, 
bu hatuna dert anlat, gel 1 

Odadan içeriye vücudünün bir kıs
mı çok zayıf, bir kısmı da çok şişman 
kısa boylu ve rengi de esmerle sarı
şın arasında tereddüt ede ı bir kız 
girdi: ablak ve gözlerinin içi gülen 
yüzünün altında incecik bir boynu, 
toplu bir omuzdan aşağı iplik gibi 
akan zayıf kolları, topuklarının altın
da kalacak kadar uzun ve bol eteği
ni dolduramayan düşük ve etsiz kal
çaları, fakat gayet dolgun, geniş, yağ 
h, sarkık bir göğsü, fazla çalışmış ve 
yıpranmış, büyük elleri vardı. Saçla
rı açık kumral, gözleri açık ela, fa
kat yüzü fazla esmer, göğsü beyaz
dı. Bütün bu tezatları arada bir ca
zibe haline getinneğe muvaffak oldu 
ğundan eminmiş gibi rahat ve perva
llZ bir oanlılığı gösteriyordu. 

- Atkolıun ıizc... dedi, balolara 

Prevantoryom 
Genişletiliyor 

Kültür Bakanlığı. Küçük Çamlı
C!lda Ve/efe bağınduk'i prcv<Jntor
yomun daha modern bir şekilde ça
lışnt:ısı ı'çin, bu kurumun bütün ihti
yaçl.ı;;ını gider lr'..!!ğ'c ve l.ı.ulrosunu 
gniş~·tmege karar ırcrmiştir. Bu 
müessese dıı şimdiye k.-rd'.:ır birçok 
öğ11etmen t.'.!dtıvi edilmiş ve çok fay 
da. görmüşleırdir.; Bakanlık prevan
toryoımın yatrık., adedini arttıracak. 
buroya tafcbele"I de yatırılacaktır. 
Hatta, çok az olma'ic üzere, ücret a
lrnan bir ayrı kısım . kurulması da 
düşünülmekted:.-. Müessesenin bah
çesi çok geniş oldugundan, burada 
hastala.zn hava alması, gezmesi için 
tc5iS'rlt ve otum::ak yerler ympılmış
tır. Bakanlık :ı~Iık anspcktörlüğü, 
müessesenin vaziyetini ve gelecek 
zamrıncle alac:ığr ·au:-um hakkınd't: 
etütler yapmaktadır. Genel sağlık 
enspektörliiğü, prevantoryomun da
ha veri/mi .'>ir şeldlde çelışabilme
sir..i temin için, alrnması icap eden 
terdbirleri birer birCI' tl~spit etmiş-
tir. 

Göçmen ve 
mübadillere yarım 
milyonluk tapu 

Tapu ve Kadastro genel direktö
rü Cemal Aron ve Kadastro fen baş 
enspektörü Halit Ziya lzmirdeki 
tetkiklerini bitirmişler ve şehrimi
ze dönmüşlerdir. 

Cemal Aron İzmir tetkikleri hak
kında şunları söylemiştir: 

- Yeni kadastro lstanhulda Be
yoğlunda ve Heybeliadada başla .. 
mıştır. Yakında Adanada da baş .. 
lanacaktır. lzmirde ve daha birkaçı 
yerde olduğu gibi Türkiyenin her 
yerinde tapu sicil muhafızlıklan 
yapılacaktır. Bu teşkilatın önemli 
faydaları görülmüştür. Bu iyi so
nu!rlardır ki diğer yerlerde de ya
vaş yavaş teşkilat yapmağa bizi 
sevkediyor. Bunun i!rin hazırlanan 
kanun projesi Kamutaya verilmi~ 
bulunuyor. Finans encümeni proje
yi tetkik ve kabul etmiştir. Şimdi 
büt!re encümeninde tetkik edilmek~ 
tedir. Kanunun bu yıl Kamutaydan 
!Sıkacağını zannediyorum. 

Tapu idaresi 933 ve 934 yıJları i
çinde bütün Türkiyede göçmen ve> 
mübadillere 500 küsur bin tapu se-
nedi vcrIJ>i.a ir Y. lnıır. 1ır.mi.ı 50 
60oın gayri menKu un senet erı ve-
rilmiş ve 2500 kadar daha kalmıştır. 
Bunlar da yakında hazırlanıp veri
lecektir. Bunun için lazım gelen ted 
birler alınmıştır. 

Sultanahmetteki toprak 
kazılması 

Sultanahmette yapılmakta olan 
Kazı devam etmektedir. Kazı 
tahminin f e v k i n d e muvaffaki
yetle ilerlemektedir. Yeni yapılan 
sondajlar ile mozayıkları boyu 30 
m e t r e y i geçmiştir. Kazı aygır 
deposu civarındaki eski bavtar mek 
tebinin altına doğru da ilerlemek
tedir. Mozayıkın epi de 6-7 metre 
kadardır. Bugünlerde yeni kısımla
ra başlanacaktır. 

Ne Dersiniz ? 
KÖPRU MERDiVENLERi 

Köprüden yaya geçiyorsanız., 
yahutta, oturduğunuz. aemt va -
purlu bir yerse, köprü üstünde, 
iskelelere inen merdiven başla • 
rında, birkaç gündür belediye z.a 
brtası memurlarının bekle§tiğini 

görmüşsünüz.dür. 

Bu sıcak yaz. günlerinde ak§a
ma kadar ayakta bekliyen me -
murların va:z.ilesi, halka, merdi • 
venlcrin hangisinin inmeğe, han· 
gisinin çıkmağa mahsus olduğu -
nu işaret etmek, söylemektir. Bi
:z.e kalırsa, bu iş bu memurlar 
için hic te ca:z.ibeli bir vaz.ife de
ğildir. 24 saatte inilecek merdi • 
venden çıkan, binlerce dalgın 

yolcuya: 
- Liıtfen öbür merdivenden 

çıkınız.! 

Çıkacak merdivenden inmek 
istiyen binlerce yorgun yolcuya 
da: 

- Lutfen öbür merdivenden 
İniniz. demek kolay bir iı olmasa 

Yeni talebe ahnması yarm 
başlıyor 

Yarından itibaren lise ve orta mek 
teplere yeni talebe kayıt ve kabul mu 
amelcsine başlanacaktır. Kayıt müd
deti 31 Ağustosta kat'i olarak bitmiş 
olacaktır. Bu yıl ilk mekteplerden 
mezun olan talebe adedi fazladır. Or
ta mekteplere fazla tehacüm vardır. 
lstanbulda kurulan hususi bir komis
yon, lstanbul mekteplerine girecek ta 
lebeyi, mıntakalara ayıracak, her 
mektebe lüzumu kadar şube ilave e
decektir. 

Çıplaklar kampı 
Şehrimizde bulunan bazı Almanlar 

Hayırsızadada kamp kurmak için mü 
saade istemişlerdir. Fakat bunların 
Çıplaklar cemiyetine mensup olduk
ları anlaşıldığından, izin verilmemiş
tir. 

gerek. Nefes tüketir, dilinde tüy 

biter söz.terinin tam yeri. 
Bundan baıka, köprü merdi -

venlerincle memur bulundurmak, 
ay~i :zamanda pratik olmıyan bir 
usuldür. 

Evvelce, iyi hatırlıyoruz, bu 
merdiven ba§larında küçük Lev • 
halar vardı. Uz.erlerinde eski ya. 

zılarla aynen: 
(inilir) , (Çıkılır) kelime feri 

vardı. 

Biz.c kalırsa, §imdi, bu levha(a. 
rın daha büyüklerini Lle göz. alıcı 
larını yaptırarak, köprünün iskele 
lere İnen merdivenleri.ne astırma 
lıdır. Bu ihtar levhalarına rağ • 
men İneceği veya çıkacağı mer • 
diveni fOfıran bir iki dalgın yol
cuya doğru yolu göstermek, her
halde, sabahtan akşama kadar 
binlerce yolcuya dert anlatmak -
tan daha kolaydır. Biz. böyle dü
ıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

Yeni ekmek narkı bugUn 
belli olacak 

Ekmek nark komisyonu bugün za
hire borsasında toplanacak ve yeni fi 
yatı tesbit edecektir. Geçen hafta şeh 
rimize az buğday geldiği için fiyat
ların bir mikdar gene yükseleceği söy 
lenmektedir. Belediye un ve buğday 
vaziyeti hakkında bir istatistik yap
mıştır .. Bu yıla kadar, ekmek fiyat
ları son senelerde hiç yükselmemiş
tir. En fazla yükseklik bu yıl görül
mektedir. 

iki ltalyan okul gemisi 
geliyor 

Bu sabah .saat 7 de Amerik Ves
püci ve Kristof Kolomb isminde iki 
İtalyan okul gemisi limanımıza ge
lecektir. 

Bu iki gemi hem yelkenli ve hem 
de motorlu olup biri 1931 ve diğeri 
de 1928 senesinde yapılmıştır. 

UCU&Z._.l'nalzeııana_..__,""'""~----B_..u.._g..,,c_m.-,...,i Ierdc bu.l unilll J.Jvcnno 
Şehrimizde bulunan !mtiyazlı şir- "te 1ranlr talebe bulunmaktadır. Ta

ketlcrin kullandıkları malzeme ve di- lebeler yarın Taksim Cumuriyet a
ğer işletme maddelerini pahalıya mal mtına çelenk koyacaklar ve öğleden 
f'ttikleri ve bu yü7den masraf kabar- sonra da Heybeliadaya giderek de
dığı için devletin temettü hissesi de niz okulunu ziyaret edeceklerdir. 
azaldığı görülmüştür. Haber verildi
ğine göre, hükumet, işletme masraf
larını asgari hadde indirmek için, 
şirketlerin mühtaç oldukları malze • 
meyi ucuza tedarik edebilmelerini te 
min edecektir. 

Heybeli tur yolu bitiyor 
Heybeli iskelesinden tur yoluna ka 

dar uzanan büyük asfalt şosenin in
şaatı bitmiştir. Şimdi şosenin iki ta
rafına yaya kaldırımlar, ve duvarları 
yapılmaktadır. lki aya kadar yolun 
bu teferrüatı da bitmiş olacaktır. 

= 

Tevfik Fikret için merasim 
Şair Tevfik Fikretin ölümünün 

20 in<:i yılı münasebetile bugün E
yüpteki mezarında saat 15 te me -
rasim yapılacaktır. Merasimde E
yüpteki gençler mahfeli ile bazı 
mektep talebeleri bulunacaktır. Me
rasim her sene olduğu gibi Nazım 
Filorinalı tarafından hazırlanmıştır. 
Nazım Filorineli, Tevfik Fikretin 
hayatını anlatacak ve Meliha Nazım 
da Tevfik Fikret için kaleme almış 
olduğu şiirini okuyacaktır. 

KUÇUK HABERLER 

• Kadıköy iskelesi civarındaki 
kumluk, birkaç sene evveline gelin
ceye kadar harap ve ba,kunsız bir 
halde idi. lki sene evvel Kadıköy 
belediyesinin gösterdiği himmetle 
burası güzel hır bahçe haline geti
rilmiştir. 

lstanbulda Kadıköy kumluğu gibi 
birçok çorak arazi vardır. Bunların 
bu halde bırakılması doğru görül -
mediğinden her belediye şubesi bu 
gibi yerleri birer birer tayin ede
cek ve buralarını bahçe haline geti
recektir. 

• İngiliz eski eser arayıcıların -
dan Mis Semb ve Mis Kartner şeh
rimize gelmişlerdir. 

Büyük bir ilim müessesesi namı
na çalışan bu kadını asar ıatikacı
lar Lond!ra oteline inmişlerdir. 

Mis Semb ve arkadaşı yarın Af
ycnkarahisara hareket edecekler, o
rada da araştırmalar yaptıktan son· 
ra Konyaya gideceklerdir. 

• Cumuriyet Merkez bankası, ye
n para talimatname1iİ çıkmadan ev
vel, yırtık paraları değiştirirken, 
bir kısım paraları değiştirmemiş, Ü
zerlerine battal damgası vurmuştu. 
Bu paralar yeniden tetkik edilecek
tir. 

• Evvelki gün limanımrza gelen 
yelkenli Yugoslav mektep gemisi 
talebeleri, dün şehrimizi, müzeleri 
gezmişlerdir. 

• Fransız bandıralı De Grace va
pu rile şehrimize gelen 500 seyyah 
dün camileri, müzeleri ve diğer gö
rülecek yerleri gezmişlerdir. Gez
ginler bu akşam ayni vapurla lima
nunızdan ayrılarak Varnaya gide -
ceklerdir. 

• Eski Kadıköy metropolidi Aga
tangelos Heybeliadada ölmüş, dün 
~atrik Fotiyor ile Sensinyot üyele
rı tarafından yapılan bir ayinle o
raya defnedilmiştir. 

Yeni doCjentlerin 
imtihanı 

Universitenin muhtelif fakülteleri 
için alınacak yeni doçentlerin müsa
baka imtihanı 18 Birincite§rinde ya
pılacaktır. Tıp fakültesi için 3, Ede· 
biyat 2, Fen 2, Hukuk fakültesi için 
de bir doçent alınacaktır. imtihana 
gireceklerin bir yüksek mektepten 
mezun olmaları, bir ecnebi dili bilme
leri, yaş~arının 40 dan fazla olmama
sı lazımdır. 

cır ~, aoıayıı;ıı! Se)tllmışn: -
di. Bu münhaller, bu çekilişlerden do 
layı ileri gelmiştir. Doçentlik için bir 
Avrupa Universitesinden mezun ol
mak.doktorasını vermiş bulunmak ka· 
yıtları lıu sefer konmamıştır. Çünkü 
bu şartları haiz gençler,doçentlik ma
aşını az bularak, Universiteye gelme 
mektedirler. 

Amerikadan yedi Tayyare 
zabifmiz geldı 

Bundan bir sene evvel tetkikat 
ve staj görmek için Amerikaya gi
den tayyare zabitlerinden yedisi 
dün akşam saat 10 da Karnero vapu
rile şehrimize gelmişlerdir. Zabit -
lerimiz yakında Eskişehire gidecek 
lerdir. 

hazırlanın da bana haber vermeyin 1 
Cemile sordu: 

l ıçin, süslenip püslenip zengin koca 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bulacağım, yahut bu evi yakacağım, 

- Kim söyledi sana? 
Ablası so:."du: 
-Annem mi? 
- Şevkiyeden duydum. ona da Ha 

tiçe söylemiş. 
- Hatice nerc.-den duymus? 
- A •.. Ayol, bütün Karagümrük 

biliyor : Sen Altayı da baloya gö
türmek isteyormuşsun; Muhtarın el
tisine sormuşsun, o hak vermiş sana .. 
Dün akşam malmiidürünün evinde ' 
kıyametler kopup kalkmış ... Balo · 
ya kundakta çocuk gider mi, gitmez ı 
mi diye ... Hani Kadınlar Birliğinde 
bir çaçaron kadın var, Hayrullahın 
selamlığına yeni tasındı. ukala mı 
ukala." B a 1 oya kundakta çocuk 
gitmez ..... demıs haspam, neden git
mezmiş diye üs'üne yüriirler. hır mü 
nakaşa, bir kıyamet ... Kavafın k3rısi
le bahse tutuşurlar. Ben de size bu
nu haber vermeğe geldim. Şimdi ikisi 
de ocak reizine gidecekler ... lsterse-
niz siz de gidin, ben işe geç kalacak 
olmasaydım gelirdim. 

Şahinde canlandı : 
- A ...• Vallahi giderim, dedi, ba

kalım Hacı Kamil Bey ne diyecek? 
Hem Altayı da beraber götürürüm. 

Cemile odanın içinde sinirli sinirli 
dolaşıyor, ayaklarile yerdeki cam par 
çalarım ve makaraları iterek, lıiraz te 
reddüt içinde, bağırıyordu: 

sigortası var, k " 1ı payımı alır gide
rim, yahut • 1 lının parasını vive· 
ceğim, se · •·•l:ı":ıc- 'Tm mantirınta. 
sı olacağım, "Önli\miin sevdiği hir 
gençle de gizli gb~li "~\ .. necegim .. 
Bak, yapar mı} rn. yap..,.,• m vım. 
görürsün. Yapmazsam bana l)eli C~
mile demesinler. 

Maraşlı kim? 
- Tahsin Bey. 
- Maraşh mı imiş o? 

- Bilmem. Maraşlı m t{ayserili 
mi, Erzurumlu mu, söyledi! r amm:ı 
unuttum. "Fakat" diyemiyor ( fagat 
eliyor, "size istediğiniz gadan bilet 
tah .. dim idivireyim,. diyor. Ne karna 
katısı ise ... Zengin herif ... Gudubetin 
biri amma parası var... Sözünde de 
durdu, sabahleyin biletleri getirdi. 

• Bakışından anlıyorum, tutulacak ba
~=::.;..----------.;.;..----• na ... Sana da nasihatim olsun, biraz 

rum, bakalım Hacı Kamil Bey ne di
yecek? 

Cemile bağırdı: 
- Ben de geliyorum. 
- Oyle ise çabuk hazırlan. 
Şahinde odadan çıktıktan sonra 

Cemile konsolun bütün gözlerini çeke 
rek hazırlanmağa başladı. 

Kırık bir koltuğa oturan Mürvet 
dedi ki: 

yamet kadar daktilo var her taraf ta ... 
Çabucak nasıl iş bulurum ... Kılavuz 
kadına söz verdim. Kibaı: adammış ... 
J{imseye söylemez diyor... Karı se
nin için dedi ki: "Ah o razı olsa yüz 
lira veren bulurum. Piliç gibi kız ... 
Senin biraz göğsün kabaca ... ,. 

Cemile kıpkırmızı kesilerek bağır
dı : 

sabret ... Namusundan başka nen var 
senin? •. Elli lira püf diye gider, son
r-a vallahi sokağa düşersin. Biraz sah 
ret, ben sana yardım ederim. 

Parmağından tektaşlı yüzüğünü çı 
kararak Mürvetin kucağına attı: 

- Sıkışırsan al bunu sat. Annene 
ilaç al. Benim de anam sayılır o ... Sa
kın öteki karının eline düşme 1 

Mürvet yüzüğii eline alarak dolu 
dolu olan gözlerile ona baktı: 

- Cemile! dedi. 

• ••• KADI OLURSA ! ... 
Dün T AN'ın birinci sayfaslll" 

da .şöyle bir başlık vardı: 
"UCLER KONFERANSIN" 

DA, MUSSOL1N1'NİN ASGA 
RI 1STEKLER1 SORULDV'·ı! 

Ben, üçler konferansının iç~iı 
zünü iki satırda bu kadar bela· 
gatle anlatan bir yazıyı az ok\l" 
dum. 
Düşünün bir kere; Habeş is .. 

tam yutmak, parçalamak iste-
yen, l tal ya, sonra bu yalayıp 
yutmanın sözde önüne geçın~~ 
jçin toplanan "Üçlerin" birısı 
yine ltalya; sonra Habeşistanıtı 
nerelerini, nasıl yutmak ister
sin diye istekleri sorulan da 
İtalya! .. 

Hani bir söz vardır: Anana 
göz diken kadı olursa, kimi kifll 
den dava edeceksin?.,, derler. 

Habeşistanın işi de böyle. 
Eğer kurtuluş umudunu Uçlere 
bağladıysa, encamı gün gibi or
tadadır. 

Uç kadı toplanmış, birisi Ba" 
beşistam ben alacağım diyor, 
yalnız demekle kalmıyor, ordU" 
larını bile hazırlamış; geriye ka 
lan iki kadı ise: 
"- İyi amma, diyorlar, bÖY'" 

le yağlı bir parçayı toptan san~ 
bırakacak değiliz a !. lsteklerı· 
nin bir hududunu çiz ki, bize dC 
ne kaldığım anlıyalım !.,, 

İnsanın anasına göz diken 
kadı bir tane olsa belki barış yo 
!undan bir çıkış noktası bulur! 
fakat kadıların üçü de niyetı 
bozmuşlarsa, yapılacak iş pişto 
va sarılmaktır. 

Orhan SELi~ 

lstanbul civarında 
Bağlar yetiştiriliyot 
İstanbul civarı bağlarında il~ 

mahsul yetişmiştir. Bu yıl memle" 
ketimizde çok fazla üzüm vardıt• 
Topkapı civarı bağlarından modern 
ba_i: •abibl;Jır..DU'l "VV~.llci qiin a:ı""" 
çubuklarını gezdirmiş, 1stanbulu 
ilk yerli üzüm mahsulünü tattınnıf; 
tır .Bir hafta sonra, piyasaya dab 
fazla miktarda üzüm gelecektir. so; 
yıllarda İstanbul civarındaki bll ~ 
meraklıları artmıştır. Birçok ge.'1. 
bağlar yetiştirilmiştir. Boğaz iç~.11 
de, Rami, Eyüp, Topkapı, Bakırkof' 
Erenköy ve civarında gayet cins ~ 
zilin veren bağlar yetiştirilmekte ıı 
dir. Yapılan tetkikatta İstanbull.I 
bu yerleri, hava, iklim ve toprak 1

: 

tibarile bağcılığa çok elverişli ol 
duğu anlaşılmıştır. (. 

lıu yıl, üzüm fazla yetiştiğinde0~ fiyatlar çok ucuz olacaktır. BfirÇğe 
yerlerde, henüz üzüm kesi ıne ~· 
başlanmadan, fiyatlar dil meğe b:Oı 
lamıştır. İstanbullular. bu yaz. 
bol iizüm yiyeceklerdir. 

- Patlasınlar 1 ~ 

Dedi ve Mürvetle beraber so~~i· 
kapısının önüne çıktı. Ablasını ~e Jiı~ 
yordu. Gözleri bir aralık kömur il'' 
penceresinin yanında kabarmı~ ilİ~ 
kar 'ama tahtası arasındaki oyuga t<ıl' 
ti: "Buraya mükemmel kundalt "0 rıl· 
lur ! •. diye düşündü. Mürvet e.}' 

m~U. ~ 

Sokak an Kavafın oğlu geçiy_~r W 
Cemilenin "yarma şeftali' dedıg~ .• ııtl 

)'İl" sanın kara sarı. bulanık esmer el'" 
de al yanakları vardı. ÇocJklu~~~ gol 
beri hastalık çeken ağrıklı \e ÇJP1 ııs• 
!erinin dibinde çapaklar, beyazı clı.I' 
tü 'de: kan görünüyordu. Kalıl'lrrı'ııf 
Jı:ıldı büyük ağzını biri yırtı~'ı° J:l'' 
gibi "arak sırıttı: ··vay cem1 e 
.,,m !" dedi. i'/.e 

K ·· .. ·· bir s•" ... ,r iZ, onu gorur gorme~ , ()Gll '1 

t .. reddüt etmeden yere iğıldı, ~dırar'~ 
taş aldı ve kolunu havaya ka 
bağırdı: • •J1Cıl 

l rnusı !' - Defol karşımdan. su u geçe 
Geçen gün kahvenin önünden? •·Ş~ 
ken arkamdan laf atarsın ha 'i gol' 
b l b k .. ı t .. H ? onenC tf' e e a , şoy e . ... a · · . ni11 it 
lü, körolası mendebur, sinsıl~ete tı 
pu senetlerini getirsen sen ° }.ptııl~ 
kere kolunu dolayamazsın. 0111.1>~ 
Bir de bana sevda mektubuıf de iıli~ 
sun •.. Işte ben adamı maha e 1'111~ 
le rezil ederim, kuyruğun~raJllfl ~ 
köşeyi dön ! Yoksa kafanı P ıco" 

- Yedi aylık piçin baloya git
mesine benim de ·khm ermez, senin 
eriyor mu, küçük hanım? 

- Haberin var mı? Ben kararımı 
verdim ayol... Elli liraya razı oluyo
rum. 

Başından fcsrengi bir rop geçiren 
Cemile esvabı çıkarıp yere atarak 
M ürvete doğru koştu : 

- Edepsiz karının zoruna bak he
le ... Bir görsem de onun ağzını yırt
snm ... Cemile yüz değil, beş yüz lira
ya da teslim olınaz. Köpoğlu karı, 
beni ne zannediyor? Otuz kuruş için 
beni kaldırıma mı düşürecek? Kendi
mi teslim edersem ben gönlümün sev 
diği bir gence teslim ederim. Tahsin 
Bey bile ilk göz ağrım olamaz benim. 
('emilenin senden gizlisi kapaklısı 
yoktur. Kararımı vermişim. Aklıma 

koymuşum ben: Anam karıyı bir par 
ça daha zorlayacağım ... Nişantaşında 
bir apartıman tutup ta bu evi sat -
mazsa, ben ya onun mücevherlerini 
çalıp satacağım, gene de onun iyiliği 

- Kabul etmezsen bir daha yüzü-
arak• & 

Ihsan adımlarını sıklaştır ıcaçar1' • 
kudan ziyade utançından ,0rclıl' 

Mürvet te tereddüt içinde cevap 
verdi: 

- Bilmem doğrusu ... Oğlandır, ha 
lo elbisesi, smokin falan giymesi la
zımdır. O yaşta çocuk balo esvabı 
giyer mi? Dört beş yaşında olsa ney
se ... Belki çocuklara göre bir smokin 
vardır ... 

Şahinde kapıya doğru yürüyerek: 
- A... dedi, ben durmam, i!İdiyo-

- Sen çıldırdın mı? dive bağırdı. 
- Çıldırmadım ama bak ... 
Diz kapağını açarak çorabının üs

tündeki yamaları gösterdi: 
- Artık tahammülüm kalmadı, de 

di, annemin de her gün gözleri kara
rıyor. tansiyonu varmış. kıyamet ka
dar ilaç parası lazım... Bizim şirket 
te lağvoluyor, biliyorsun, iş Y.Ok. Kı· 

me bakma! 
Mürvet başını önüne iğmişti. Ya

naklarından iri ya§lar yuvarlanıyor
du. Cemile giyindikten sonra beraber 
aşağı indiler. Annesi mutfağın öniln
de,elinde ocak yelpazesile onları kar
şılamıştı: 

- Sabah sabah, iki kardeı nereye 
böyle? Bugün kiracılar taşınacak. Ne
rede ise gelirler. 

Cemile omuzlarını kaldırarak: 

Ş.ahinde geldi. Cemile haykırı) cıe4' 
S.. ..k h ı·r Yaptığın r.:rıı' - umsu er ... '? y' 

koduları duymadım mı sanki •· 

fe düşmüş yarma §e' .alil .. ne~ 
k abla.. r• 

Sonra kolundan çe en d tctll 
raber, kah önde, kah arka a 

yürüdU. ~d 
[Arka51 v 

1 
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ÜNiVERSiTE HARÇLARI 

~eccani Talebenin Harç
lardan Muafları isteniyor 
~nkara, 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) Kültür :-'e 

~lık ve soysal yardım Bakanlıkları leyli tıp talebe yurdu ıle 
~l Yur.~u ve süel tıp taleb~leri~~den diploma harcı müste.s~a 
l?:tıa.k uzere üniversiteye aıt dıger harçların alınmaması ıçın 
<IJ1ans Bakanlığına başvurmuşlardır. Bu B_ak~nhklar yurdun 
t • K T.) sınıfı talebelerinden olup bu yıl ımtıhanlarını vere -
ı~ f~n fakültesinden tıp fakü~tesi birinci sınıfına geçen 80 ta
t enın her biri için 5 lira tasdıkname harcı ve 60 kuruş pul pa
t~ı olarak 560 şar kuruş para istenmekte olduğunu, bu y~l ~a~
tın~ll 700 talebeyi bulan leyli trp talebe yurdu ve talebesı ıçın 
~\7ersite ve bu gibi tedris tasdikname ve diğer ücret ve harç: 
., ~ alınmaması suretile üniversitenin bütçesi içinden vermesı 
~~ 1nıkan olmıyan bu paradan kurtarılmasını istemektedirler. 
ızıans 'Bakanlığı vaziyeti tetkik etmektedir. 

Damızlık Hayvan Alınacak 
\Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Memleket 
~Yvanıarının asırlarca süren bir ihmalin neticesi o~arak evsafça 
~lınuş olduğunu gözönüne alan Tarım BakanhgJ bu hayvan 
İş' • Islahını temin maksadile esaslı tedbirler almıştır. ' Islah 
~n tnuvaffakiyete ermesi için damızlık hayvan alınması 1ü -
ta 1~ görülmüş ve menşelerinden hayvan alınması için bur~la
tııi ~Utehassıs satın alma"' heyetleri yollanmasına karar verıl • 
da §tır. Bakanlık menşelerinden seçilerek ahnmas~. tazım g~l~n 
t ~lık hayvanlarla fenni levazım ve eşyanın mubayaası ıçın 
~ıl edilecek özel komisyon için arttırma eksiltme v~ ~hale 
2ıtt Utıu.na bir madde ekleıunesi hakkında bir kanun proJesı ha-

Gatnıştır. Proje şudur: 
ıı-~ erek memleket içinde ve gerekse yabancı memleketlerden 
tiiltl.şelerinden araştırma suretile ve seçilerek alınması gerekli gö 
g1 .e~ damızlık hayvanlarm,f enni eşya ve levazımın satın alınma 
lığ:çın. azası lüzwn görülecek adette olmak üzere Tanın Bakan 
tıı taraf mdan özel bir komisyon teşkil olunur. Ancak yabancı 
ka~l~ketlere gönderilecek komisyonlar Bakanlar Heyetinin 

1 
llrıle kurulur. . · ~ ~ 

Ütün Alım Satımı Muamelesini 
_Kolaylaştırmak için Bir Proje 
u::·or~ - F~iciden tütün alma 

l:;qtı u lllucibince tütün satıcı ve alı 
~t "lt~r~ın~a mukavele yapılmakta 
~~~ .., n tnhısar kanunu mucibince 
.:'Yan~ satıcı inhisar idaresine ayrıca 
~·ııcı <i~ıne vermektedir. lnhisarlar 
~'ltc h ırcktörlüğü mer'i hükümlere 
~ b cın mukavele yapılmasının ve 

'l:ı \'c?~nname verilmesinin tütün 
~~irllı.•Şıne vereceği güçlüğü gözden 
~·%~~ ':'e. ~u mükerrer işten vazge
ı: ~~ak 81 

•• ıçın bir kanun projesi ha-
cı dit ~uzumunu görmüştür. Ge • 

~lln ektcirlük hazırlamış olduğu ka 
"'il'- Pr!'>J....... • b • • ) ıta"cİ -ının es ahı mucıbesınde 
t 'llrıa.ın c masrafının 25 kuruşluk be
tlıtllıı aıcye nisbetle ağır olduğunu ve 
l.ııc ait ıcıian da ekseriyetle kendile

ltıukavele masraflarını ekici-

J ,. --•••••• .. _. ........ '°' !f••):A6&a&• M-

yüzden fazla külfet altında kalması -
na meydan vermemek için beyannam' 
vermek usulünün kaldırılmasını ve 
mukavele masrafının beyannamelerde 
olduğu gibi 25 kuruş olmasını fay -
dalr bulduğunu ?:ikretmektedir. Ha
zırlanan bir maddelik kanun projesi 
şudur: 

2506 sayılı kanunun 4 üncü madde 
si sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(Bu mukaveleler 1701 sayılı kanu
rıı:n 37 inci madd~inin birinci frk • 
rasında yazılı alım satım beyanname 
!erinin yerini tutar ve mukavelenin 
ekiciye ait nWıhası tütünlerin trans -
ferinden sonra inhisarlar idaresince 
dosyasında saklanır. Bu mukaveleler 
beyannamelerin damga resmine tabi -
dir.) 

t' Arsıulusal izmir panayırı 

~Urk En'düsfrisinin ilerleyişi İzmir 
:nayırında Gözönüne Seriliyor 
~ ı11.ı.1u 
Q 'l ~e:al ~zınir panayıri Başba .. 
lt ~gllat lnonu'nün .bir söylevi le 
~t ~ı~1 °5 J>cr~mbc günü açılacak, 
j Sarşamba günli kapanacak-

~ ~~ir 
~ ~<ıgı<l İ)Clnayırına Sovyet Rusya, 
~tt1c;[a. İtaly~, :unanistan hü

~· ~l! do rcsınen ıştırak etmektedir
tl ıı ~on[t ırnenıleket, sergide ken
~~1ar<lan ~ını inşa ettirmişlerdir. 
..._~/ı da aş~a. birçok ecnebi fir
l~~llıışl crgıde hususi pavyonlar 

> ı "'<ıır ardır. 
' de'- ar6ıu1 1 
t. r"°ta u~ panayırının, bu 
tı11 

6
Y0 n 1şi ç.ok güzel olmuş· 

tıa}'ı 
tın bu yıl gösterdiği iki .. 

t ·~---~ ~ır, 1·•
1•rde kazı 

Yıı~llısta~d- Define aramak üzere 
ı. ııcı!_ adınd~k~eşekkül eden sosyete 
~ ı..:_·cni§tir 1 bir adamını buraya 
~11:11 a.ı- · Araştırmayı yapacak o

•tt '4lltna p· 
tlt' Cdiiın k ınans Bakanlığından 

1 ıı b· · Araştı e §artile müsaade edil 
t ~~t d.llkka:1ala.rdan ilkinde kazı

lt"t ı:c lı:ılised da bırşey bulunamamış 
~a. "crzne e yapılan tecrübe de bir 

ga haıarn~ştır. Maamafih,define 
\>a Baıt ekam edilmektedir. 

~teıct'°'-'a, 17 
1 bloku 

't~t~·t1 "c biıhA.A. - Hükıimet ga
~et1ı:11 lı'cnlan~~ a Czas gazetesi, 
bir e11 l' .h. ıya göretinden bah-

• )3 ~ ısta 
~-ı,lııt altik blok nın ~ovyetlere kar-
~tı <la old u Vilcuda getirmek 
~~anıaın~i~na dair olan yayın
llfaa 1nı hırı, . adır. Baltık mem

t birligicUr~e bağlıyan yalnız 

hususiyet, zirai ve sınai kısımları 
ihtiva etmesidir. 1935 Jzmir panayı
rı, aı: zamanda çok ilerlemiş bulu
nan Türk endüstrisinin ne kadar 
merhale kat'ettiğini ziyaretçilere 
gösterecektir. 
İzmir panayırı milnasebetile hü

kumetimiz kara ve deniz nakliya • 
tında ucuzluklar yapmıştır. İzmir 
panayırını ziyaret edeceklere karaı 
yolunda yüzde 80, deniz yolunda da 
yüzde 50 tenzilat yapılmıştır. Pana
yırı gezmek üzere Izmir.e gidecekle
rin yatıp kalkmaları .yiyip içmele
ri için, oteller hazırlanmıştır. Bu 
otellerde gayet tenzilatlı tarifeler 
tatbik edilecektir. 

Romanyanm harice olan 
borçları 

Bükreş 18.(Hususi)-
Bükre~teki Düyunu umumiye mü-

düriyetinin neşretmiş olduğu bir is
tatistikten anlaşıldığına göre mart 
nihayetinde Romanya devletinin 
borçları 150 milyar Jeydir. 

Bulgarlar Rusyaya seyahat 
teJtip ediyorlar 

S o f y a , 18. ( H u s u 11 i )-
Bulgaristandaki Rus sefiri Raskol

nikof Rusyaya bit" tetkik seyahati 
yapılması için kendisine yapılan mü 
racaata muvafakat cevabı vermiştir. 

Seyahate iştirak edecekler Var
nadan bir Bulgar vapurile Odesa 
ve Sivastopola kadar giderek ge
z~ceklerdir. 

Vergi Borcun
dan Satılan 
gayrimenkuller 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Finans Bakanlığı mü • 
kelleflerin vergi borcundan dolayı sa 
tışa çıkarılıp alıcı çıkmıyan gayri 
menkullerin takdir edilen kıymetle 

hazine adına tescilinde acele edilme -
mesini ve bu gibi satılamıyan gayri 
menkullerin bir sene beklemek sureti 
le yeniden satışa çıkarılmasını yine 
alıcı çıkmadığı takdirde hazine adıqa 
tescili cihetine gidilmesini defterdar
lıklara bildirmiştir. 

GUN AŞJRI 

PLAJ 
Ksldınmlaıın sert taşla'rına ıalı

şan ayaklarınız yum~ak ve sıcak ku· 
r.- 1...,,...,,,. b r .. '7'•• ,., .•• A,, ;n1""'" ; rr.. 
nı , gJy1mı1 oımallJ'ZcJ.an geıen brT u-
ı-anç hi.s!Ji oluyor. A nc.-ık ı"ki tabut 
genişliği.ad:! blr do1ab,a kapanıyor. 
her biri vücudünüzü ayrı blr usta
lıkla kavr-ayan örtülerinizi, çözerek, 
sıyırat.ak, koyuvererek, çreke'ıck üs
tünüzden atıyor \.1e büyük bir kıayrk .. 
tabağmıfa soyulmuş bir muz natür .. 
mortu halindi~. deminki yum~k ve 
sıcak zemin üzurirte ıser.iJiyorsıımızJ 
Burası plaj ... Güne§. su, kum ver 

vıcık vıcık k.aynp~an çıplcik bi'r be .. 
şcı.iyet •.• 

Bumr:fla da 6n büyük hadj'se. 'ka
dındır. 

Büyük *hiT yaşayışının çapr.aşık 
nıakenizması içinde, kah sokakta. 
~cr~b.er sürükler:Uği koku ağının 
ıplıklerı;'ni yüzünüzde hisscdere~ 
yandığınız, kah odhsmda, ya.nan e
le~!::"ti'lı koyu ne{ti perdeden 1:ör-' 
du?u rnuJıavemeıı. karşısında çıldrr
dıgınız, en sad'e görünüşiiyle eınf 
1!!ahr:nı .sakl.mışı -.aı~srn:ı srğdırdı"' 
gı yuz bin beJirhı kalıbında, trrma
n;rlmaz •. çıkı/maz, aşılmaz bir kaya
/rk gjbı beyninizde diklG§tirdiginiz 
id1drn, ~.u kw!ifnızd;r.Jd bitmiş, sonu· 
ıra ermı§, eJe geçmi§ çr;plaklrk mı
dıd 

Bu:re, avucwnaa tuttuğu ve sarJ 
le_t!!'k~ l[C•İs.inin d'evemınr göster-. 
dıgı1 cmaıırem> vıe <gizli> nispctin-ı 
de, yatudılr§ın en gi'n'ft sırrı görü
nen lmdrn, ~rada, bu kedBJ' bol kul-. 
y~ndrgı. şeYl!' zengılıligini değil, 
bml-enbıre tul..~'Jii~i'ni ispat ı!rlen bir 
s;ıl"Shnt kurbarr::tJ'Jr. 

Onıın etegi:ni, baca7cl'arı üzerindeı 
bi; i~i .fi11?'1'ak. kafdır.ın biır jestin 
en kuçuk ıf!jBsılc, bir milimetrre d'a
ha i/'erfsini g~rebilmek için bin ke
re dcluec.ek nele geldiğiniz halde. 
artık aym mklrJıklrırın bu kadar a..ı 
çık ve c"1zibe$iz dCVümrna ve bitişi
nıe bakamıyorsunuz bile . 

Bu JmcJlar büyük bi'I' kayıp öniin~ 
dl!, çöp bacaklarrn. top karınlarm 
l·e tulum ger<lanla'rın fa:rasma kız
maya lüzum görmüyorsunuz. i
çinize derin bir kasvet çöküyor. U
zakta, kaiıir.r /erin çeng~linde asılr. 
duran elbiseltJri görüyorsunuz. On· 
lal' gözlerim"ze. saklamıya mecbur 
olduk/an: srrrı a_ğ~rndan kaçırmış, 
korku ve utanç ı_çzndıe zevallılar gi
bi görünüyor. Bır k ... re ağızdan ka
çrrılmış bir ş-cyi tckmr su· mevkiintt 
çıkarmıya falrşmolc ne kadar nafifo 
ise o kader na/ile bi• gayrot içinde 
giyinen ve taşıdık/an büyünün, ka
binelninde unuttukları takma diŞ,

lerini t.ıkmıya çabalayan kadrn ka
labalığından ıızaklaşryor, bsşrmz 

önünüzde, <ortülü>nün, <glzlb>nin, 
«roh:ı-un kudretine bir kere daha i
na~mış, ile:rliyorsunuz. 

!iecib Fazıl KISAKOREK 

SOSYAL KONUŞMALAR 

Kamalizm' de 
,il. 

Bugün bize neden devletçiyiz de 
(liberalizmci) değiliz sorgusunu. s~
ncak artık akh başında hemen hıçbır 
kimse kalmamıştır sanırız. 

Bir kere (ADAM SMlT) in (Ll
BERALlZM) inden, yani yurd~n 
içinde (jandarma), sınrılarda (bekçı) 
olmak gibi basit devlet tutumundan 
artık yeryüzünde eser yoktur. 

Bugün, bütiln modern ve soys~l 
devletlere bakalım: Görüyoruz kı, 
düne kadar ekonomide en koyu libc
ralizmci tanılanlar da içinde olduğu 
halde, kendi ülkelerinin coğrafik du
rumuna. ekonomik ve bayındırlık ge
rekenlerine; uluslarının ulusal dilek 
ve ıralarına göre, (liberalizm) ile 
(sosyalizm) uçları arasında, kimi bi· 
raz sağda, kimi biraz solda birer du
rum almış, kendilerine göre (libera
lizm) ile. (sosyalizm) in iyi tarafl~
rını almış, kötü taraflarını atmış, hı· 
rer devletçi (etatist) dirler. Ekono
mi kitapları da gösteriyor ki en koyu 
liberalizm teoricileri bile, artık salt 
(liberalizm) den değil, türkçe (seııici 
liberalizm) diyebileceğimiz (libera • 
lisme eclectique) den demvuruyorlar. 

Bunlar; her ekonomik işi, ayn ay
n iyice gözden ge!jirdikten sonra, 
eger devletin. ~u. i~e ka:~şn_ıası v_e ~
nun tabiiğ gıdışını degıştırmesı lu
zumuna kanaat getirilirse o zaman o 
işe devletin karışmasını isterler. 

Bu, ancak liberalizmcilerin de enin
de sonunda devletçiliğe dönUşlerini 
göstermiyor mu? .. 

• Bize gelince: 
ATA TÜRK Türkiyesi, ne başkala

nna benzemek için, ne de benzeme
mek için değil, kendi (yurdumuzun 
gerekenlerine uyduğu) için devletçi
dir. 

Ekonomik liberalizmciliğin, fertçi
liğin, ülkemizde en geniş bir gidişle 
at oynattığı çağı, hep acı acı anarız. 
Osmanlı lmparatorluğu çağıl .• 

O çağ ki, Osmanlı ülkesine, Avru· 
pa atelyelerinin çıkarıp gümrüksüz, 
engelsiz döktükleri malların ve ürün
lerin yarışı karşısında, Türk endüs
trisi türeyememiş, Türkiyede atelye 
işi ve işçiliği üreyememişti, sönmüş· 
tü. 

O çağ ki, bize. çiftçi ülkesi iken 
toprağımızın ürünlerini yabancı ürün· 
terin ezici yarışı karşısında bıraka • 
rak, gittikçe yoksı.illaşan ulusa. ya
bancı ürünlerden ekmeğe varıncıya 
kadar hemen her §ey yediriyordu. 

Bu yüzden,ı büyük sava tan sonra, 
o çağın Cumuriyet Türkiyesine bı-
-~1.,., c;., ;;n, ... ; ...... "'"~"" nıırnmıı ne 
idi? 

Ekonomik (liberalizm) in yan sö
mürgeye çevirmesi yüzünden san'at
çiliği sıfıra i n m i ş , çifçiliği hi!je 
düşmüş: siyasal, ekonomik, baymdır
sal ve tüzel kapitülasyonların ezici 
silindiri altında, baştanbaşa yıltılıp 
harap olmuş bir ülke değil mi idi? 

Yine bu yüzden. ve Avrupa'dan 
alınan ödünçler le üremi erini (faizle
rini) bile ödiyemiyecek kadar ağır bir 
borç yükü altında bırakılmış, ulusal 
vicdanından, ulusal ırasından (karak
terinden) başka sağlam hiçbir yeri 
kalmamış, beli bükük. omuzu çökük 
yoksul bir ulus değil mi idi? 

Bugün cumuriyet neslini en ağır 
güçlüklere uğratan. en çetin zOTluk
lara çarptıran o rejimin bıraktığı bu 
kötülükler değil mi idi? .. 
B~ acıklı durum karşısında Cu

munyet Türkiyesi nasıl olurdu da, 
(ekonomide liberal) kalabilirdi? .. 

Bir gün önce, genlige. dirliğe cr
nıek, bir an önce harap yurdu bayın
dırlaştırmak, ve ileri ulusların hiza
sına varmak istek ve ihtiyacında bu
lunan Türk ülke ve ulusuna yaraşan, 
artık asırlarca kendisini kasıp kavu
ran ekonomik liberalizm değil, kendi 
durumunun ve yurdunun gerekeni 
olan (etatizm) devletçilik olabilirdi. 

• Kaldı ki, Cumuriyct Tlirkiyesi yal-
nız yurdumuzun gerekenlerine uydu
gu iııin değil, ayni zamanda Tıi.irk 
ulusunun ırasına da uyduğu için 
devletçidir. 

Türk ulusu yaratılışta devletçidir. 
Oyle olmasaydı: Suyunu, ışığını, 

yolunu, limanını, sağlığını, sağlamlı
ğını. hep devletten bekler mi idi? 

Oyle olmasaydı: lşsiz kalan işçi, 
kendisine iş bulmağı; kuraklık olunca 
darda kalrın çiftçi bu darlıgının gide
rilmesini; işi bozulan tecimer (tacir) 

Hititlilere ait 
ÜCj heykel bulundu 
Maraş, 18 A.A. - Bir evde yapı -

lan araştırma sonuncunda Hititlere 
ait üç heykel bulunmuştur. Bu heykel 
Jerin Setler kıyısında hilkumete ait 
bir toprakta taş çıkarılırken bulundu· 
ğu anla ılmıştır. 

Aşırılmış bulunan dördüncü bir 
heykel de bulunrak yerine getirilmi~
tir. Kültür Bakanlığınca Antepte es
ki eserler araştırması yaptırrhnası ka
rarlaştırılmıştır. 
aKzı sonuncunda degerli birçok e

serler bulunacağı umulmaktadır. 

iki planör çeken balon 

Moskova, 18 A.A. - Moskova ya. 
kınlarında ilk defa bir planör çeken 
balonun uçuş sınaması yapılmıştır. 
P:anör 3000 metre yükseklikte ha ~ 

Devletçilik 

işinin düzeltilmesini; yaptıgı malı. 
dış endüstrinin yarı ı karşısında, sü
remiyen endüstrici ve fabrikacı mah
na pazar bulunmasını; devletten bek
ler mi idi? .. 

Gerçekten, bu uğurda, Türk ulusu 
kadar her dileğini devletten istiyen, 
her istediğini devletten bekliyen ve 
bunda direnici bir öz, bir ıra (karak
ter) ta§ıyan bir ulus daha yoktur, 
dersek yanılmış olmayız. 
Şu kadar ki "Türk ırkını, dünya 

tarihinde devletçi, yönetimci, yasavcı 
bir ırk" diye tanıtan seçkin özgür • 
lüklerinden biri de ırasıdır. 

• Demek, Cumuriyet Türkiyesi, 
hem yurdumuzun bayındırlık ve eko
nomi gerekenlerine. hem ulusu__mu~~n 
tarihsel ve özel ırasına uxdugu ıçm 
devletçidir. 

Kaldı ki, bu, yeryüzü uluslarının 
bugüne kadar gelişinden alınan so
nuçlardan sonra, en ileri soysal dev
letlerin yöneldikleri bugünkü gidişle
rine de uygundur. 

• Burada, Türk devletçiliğinin göze 
çarpması gerek olan bir özgürlilğü 
vardır ki, onu da katmadan geçemi
yeceğiz: 

O, ne (liberalizm), ıne (sosyalizm) 
ve ne de (etatizm) teorilerinden dev· 
ıinne, kapmaca, benzetici (taklitçi) 
bir devletçi değil; Türkün ulusal ta
rihinden, Türk ülkesinin bugünkü ve 
yarınki gerekenlerinden, Türk ulusu
nun ulusal ıra11ndan, ıaoy&al ve soa
ya) yatayıfından alınını§ ve!'İmli 'Ve 
önemli bir bir devrim prensibidir. 

Türkiye devletçiliği prensibinin, 
adı ı 930 da takıldı, fakat temeli da
ha 1923 te atıldı. 

ATATURK (Müdafaai Hukuk 
Grubunu) Halk Partisine çevirdiği 
zaman ( 1923) Cı.mıuriyet Halk Par· 
tisinin ilk programı olan (9 umde)
nin IX. ıncı ve V. inci maddeleri ile 
Türk devletçiliğinin adını söyleme
mekle beraber temelini şöyle atmış 
ve sınırlamış idi: 

a) Harap olan ülkenin çabucak 
onarılması için devletçe tedbir alına· 
cak (9). 

b) Yapt ve onarım için yer yer 
sosyeteler kurulmasına ön verilecek 
(9). 

c) Ferdi girişmeleri kollayıp ko
ruyacak hükümler konacak (9). 

ç) Muhtaç olduğumuz demiryolla
nnı yapmak için hemen işe başlana
cak (V. - 7). 

o) E'.~ü.t:n .Uanınc\o~ 1\k madde
leri yurdumuzda yetişen cndiistriyi 
koruyacak (V. - 6). 

c) Kredi alanında: Tarım Banka
sının kapitali arttırılacak, çiftçiye da
ha kolay ve çok kredi açma~;ı sağla
nacak (V. - 4 ). 

f) Finansal kurumların kolaylıkla 
kredi açmaları saglanacak (V. - 3). 

g) Tarım alanında: Tarım ve 
ekim makinaları dağıtılacak (V. - 5). 

h) Aşar usulü değiştirilecek (V. -
1). 

i) Ormanlarımızdan fennin ilerle
yişine uygun surette faydalanılacak 
(V. - 10). 

ı) Madenlerimiz, en faydalı tarzda 
çoğaltılacak (V. - 10). 

j) Hayvanlarımız yeğritilecek ve 
çoğaltılacak (V. - 10). 

İşte şu 12 madde _ile ATATÜRK, 
daha 1923 te, Cumurıyet Halk Parti
ı;inin (devletçilik) vaziyetini tannn
Jamı (tarif etmiş) ve sınırlamış, fa. 
krıt adını söylememişti. Tam yedi yıl 
Türk soysal hayatında taplandıktan, 
gerçekten Türk yurdunun gereken • 
lerine, Türk ulusunun ırasına ve ih
tiyacına uygunluğu bir kere daha 
saptandıktan sonra, 1930 yılında 1z
mirdeki söylevinde: 

"Fırkamızın programı bir istika -
metten tamam.ile demokratik halkçı 
bir program olmakla hentbcr, iktisa
di noktai nazardan devletçidir. Bu 
itibarla Fırkamıza müstenit olan Cu· 
muriyet hükümetinin her noktai na
zardan vatandaflann hayatile. istik
balile ve refahile alakadar olması ta
biidir.,, diye prensibinin adını da 
koydu. Ondan sonra. ayni yıl topla
lanan Uçüncü Büyük Kurultayımızda 
Parti programına, bu konu üzerinde
ki ilk yazımızın bafına koyduğumuz 
lekilde, koydu ve onayladı. 

Yeşilköy: Ali Rıza Erem 

Fizyoloji kongresi 
murahhasları 

Moskova, 18 A.A. - Arsıulusal 
on beşinci fizyoloji kongresi dele
geleri dün Leningrat'tan Moskova
ya gelmişler ve kongrenin son otu
rumunu yapmışlardır. 

16 m<:ı kongrenin 1938 de Zürih
te toplanmasına ve daimi bir sekre
t~r:lik kurulmasına karar verilmiş -
tır. Bu sekreterlik Londrada bulu
nacaktır. 

lskoçyalı profesör Barger, ya • 
hancı delegeler adına söylevde bu • 
lunarak kongrenin çok güzel tertip 
edilmiş olmasından ve kendilerine 
gösterilen çok candan ve dostça ka 
bulden dolayı Sovyet hükumetine 
teşekkür etmiştir. 

!ondan ayrılmış ve nomal olarak ye
te inmiştir. 

DiLSiZLERi ANLAMAK! 
- Dillileri anladık ta dil&izler 

mi kaldı behey nabekar •. 
Diye biri sor&a verecek cevap 

yoktur ama, dilsizin d~lin~~n anla
mak ta doğruııu ayn bır huner, ay
rı bir zevktir. Bakınız size buna 
da\r kısacık bir fıkra yazayım: 

iyi bilmiyonım nerede?. Am 
dil&izleri söyleten bir memlekette 
anadan doğma bir dılsizi tedavi 
ede ede söylebni§ler ..• [~emleket
lerin harpten sonra coğrafyasını 
dilsizi söyletme ve dilliyi susturma 
:yönünden pek incelemediğimde!'• 
doğrusu bu dilsizi söyleten ülkenın 
neresi olduğunu pek iyi hatırla • 
mıyorum.] 

Bu aonradan dillenen dilsiz aeııli 
film çrkmadan evvel bir gün bir 
sinemaya gitmi§. Filmi seyretmeğc 
başlamı§. Tam bir a§k sahnesinde 
erkek kadına (korte) yaparken 
bizim dilli dilsiz yerinden fırlamış 
ve sinemadan çıkını§. Arkada§ları 
J&§ınnı§lar ve ardından ko§muşlar. 

- Ne oldu? Hastalandın mı? 
- Hayır, herife içerledim. 
- Hangi herife 7 
- Aktöre. 
- Neden? 
- Çünkü aşk aahnesinde kadı· 

na a§ka dair ııöz tıöyler gibi göni· 
nürken:• ''Şimdi bizi 11eyredcn ena• 
yiler dl! 11evişiyor z aanırlar'' dedi. 

- Nereden anladın? 
- Dudaklarının oynayı§ından. 
Bereket ki, bizde böyle dilli dil. 

sizler yok. 

B. FELEK 

Çaldaris Krala 
Talimat Gön
deriyormuş! 

[Baş tarafı l incide] 

ve düriıst genoy yapılacagı hakkın .. 
daki vadin nasıl kabil olacağını so
ruyor, telgrafının sonunda bu ha
diseler eğer siz burada olsaydınız 
o 1 m a z d ı diyordu. Başbakan 
Sofulis'e, hükftmete bu hususta yaz
dığını hükfunet ile tema a girmesini 
cevap olarak bildirdi. Fakat diyor• 
du, her iki taraf ifratı bırakmalıdır .. 
lar • 

Başbakan vekili de bir diy.evde 
bulunarak S o f u 1 i s ' e, Venize
list lerin de vaktile böyle hareket -
lerde bulundugunu hatırlatıyor ve; 
teminat ta vermcği unutmuyordu. 

Bu aralık iki de şayia çıktı. Bıri
si şu: Ordu süel r;ıefleri hükumetin 
kralcılık lehine harcketinın kafr 
derecede kuvvetli olmadıgını, bu .. 
nun arttırılması, hatta askeri bir ha
reket ile takviyesini jstemişler. Bu 
şayia derhal tekzip edildi. :Fakat şu 
tarzda; ·•ordu hükumete sadıktır", 

l k i n c i şayia da su : Pesmaz
oğlu on beş gün için izin alarak Av .. 
rupaya gidecek, Londrada kabil 
olursa İngiliz :Finans Bakanı ile 
borçlar işi i!jin yeniden görü ecek ... 
ti. Ç ı k a n şayia, Pe mazoglu
nun Bavyerada Bay Çaldari ile go .. 
rüşerek Londraya. krala onun tali .. 
matını götürecektir. Bu talimat, 
kralın dönmemesini istiyen bir ta" 
limattır. Pesmazoglu bu şayia
yı da tekzip etti. Ve bu akşam sa .. 
at 8 de Avrupaya yollandı. 

Maamafih bu şayia biraz kuvvet
lidir. Çünkii başbakan Bavyeradanı 
yalnız İç Bakan Rallis ile Dış Ba .. 
kan Maksimos'a mektup yazmıştır. 
Kralcılardan hiç kimseye mektup 
yazmamış olması, kralcılar tarafın .. 
d~n .iyi bir alamet olarak göriılme· 
mıştır. Ba~h:<1kanın bu hareketi, ge .. 
noyıın tehırı şeklinde telakki edili
yor. Eger bu tahakkuk ederse, sliel 
şefler Bay Kondilis'e geniş alfilıi
yetler vereceklerini de bildıriyor-4 
lar. 

Başbakanın buradan aldığı bir ~ 
çok t.~lgraflar üzerine eylQlden ev
vel clonmesi muhtemeldir. Her hal
de eyllılden evvel gelmese bile ey ... 
lulün ilk haftasına dönecegı mu .. 
hakkaktu v.e döner dönmez de ha • 
bakanın alacağı vazıyet ortalıktaı 
bir aydınlık yapacaktır. 

Fikret ADIL 

~ocuklar ve 
nakil vasıtaları 
İstanbul Valiliğinden: 

Son günlerde küçük çocukların 
tramvaya asıldıkları ve otomobılle
rin önüne geçerek ta ladıkları ve 
bazı yerlerde tren yollarına taş ve 
çivi gibi şeyler koydukları ve tren
lerin camlarına taş attıkları gbrul
mektedir. Bu yilzden birçok kazalar 
vukua gelmektedir. Bu ~irkin vazi
yetler bilhassa Beyazıt. Laleli. Ak
saray, Topkapı arasında çok gortil
mektedir. Bu halin onune geçılmc
si için polisçe tedbir alınmıştır. 
Bundan sonra yakalanacak çocukla
rın velileri hakkında muamele ya
pılacaktır, 
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Lô.vrens Bir Deve İle Faysalın Yanına Gitti 
Müslümanca Selô.mlaştılar Arapça Kahve 1 çtil:r 

- Manevranız çok güzel, fakat 
sok kısa! 

R••n•• - ne demek olduğunu pek 
ı .• ıyamıyan Fransız subayı ce

vap vermedi. 
Uvrens, Medinenin etrafmı çe -

virmiş olan.. fakat içerdeki Türk kı 
talarının darbeleri karşısında ezi 1 • 
mekte bulunan Faysalın yanma git 
mek için Şerif HUseyinden müsaade 
istedi. Deve üstüntlc yola çıkarak 
Faysalın yanına geldi. Müslümanca 
selamlaştılar. Arapça kahve istiler. 
Llvrens sordu: 

- Ordularınız ne zaman Şama ge 
lebilecek? 

Bu sorgu Faysalı biraz sıktı. Ça
dırın kapısından dışarda dağnık ve 
bitik bir halde bulunan döküntüle
re bakarak ve sakalını sıvazl7arak 

- Allah bilir, dedi. Herşey o bü
yük kudretlinin elindedir. Fakat ba 
na öyle geliyor ki, Şamın kapısı 
cennet ka.pııından daha uzak değil -
dir. Biz önce Medineye girelim, 
Peygamberin mezarını kurtaralım 
da Şamı sonra düşünürüz. 

Livrens, alay olsun diye, 
- Her halde iki seneye kadar Şa

ma girersiniz 1 Dedi. 
Faysal yine sakalını okşadı ve ce

vap verdi: 
- E, inşallah! 

, Llvrens anlamıştı ki, Arap isyan 
ve hareketlerini eline almazsa Türk 
lere karşı bir şey yapmanın imkanı 
yoktur. Düzensiz ve disiplinsiz bir 
Arap kalabalığının düzgün ve gör -
gülü ~bir Türk ordusile başa çıkamı
yacagı meydanda idi. Yine Uvrens 
düşünüyordu ki, burada General 
Foch'un nazariyesi yürümiyecckti. 
Foch demişti ki: ''yeni harplerde ka 
zanmanın temeli düşmanın kalbini 
bulmak ve oraya saldırarak onu par 
çalamaktır.,, Burada ise 1 Türkleri 
ezmek için (Annibal) usulü kullan
mak lazımdı. Düzgün bir ordu an • 
cak dağınık haIJ>le (Guedillas) yı,p
ratılabilecekti. Medinedeki Türk 
kuvvetlerini as bırakmak. öteye 'bc-

riye gizlenecek Arap be-Oevilerile 
nakliye ve yardım kıtalarına bas -
kınlar vermek en iyi bir hareket ola 
caktı. Yalnız bir güçlük, bir engel 
vardı ki, Arap kabileleri biribirine 
d.ü~mandılar ve bunları bir araya ge 
tırıp boğuşturmadan maksat üzerin 
de çalıştırmak zordu. O halde ilkön
ce bunların arasındaki düşmanlığı 
dostluğa çevirmek lazımdı. Llvrens 
ve Emir Faysal buna çalı§tılar ve 
muvaffak oldular. 

Lavrens, Arapların sevdiği ve gü
vendiği Faysalın yardım ve himayesi 
altında en müteassıp, en vahşi kabi
lelerin içine kadar sokuluyor ve 
arapça verdiği söylevlerle onları din 
ve ulus noktası etrafında, daha doğ
rusu, Türk düşmanlığı üzerinde bir
le§tiriyordu. 

Lavrens ve Lavrensle beraber Arabistanı dolaşmış olan Ame· 
r,'kanrn ünlü yszganlarrndan Lowel Thomas 

[Bu yazgan Lavrcnsin sava~ı isminde bir kitap yazmıştır] 

giyinmiş, başlarına akel sarmışlardı. 
Hele Lavrens yeniden dünyaya çık
mış bir peygamber idi. Bunların ar
kasında dalgalı, gürültülü bir kala
balık, Hazreti lsmailin vahşi torun
ları (2) yürümekte idi. Boğazları 
yırtılırcasına ıarkı söylüyorlar ve 
şarkılarında Emir Faysal ile onun sa
rışın sadrazamını methediyorlardı. 

Denizde büyük İngiliz gemisi Eu
ryıılus kayalara oturacak kadar ya • 
kın duruyor, Araplara: " Ben bur
dayrm; korkmayın I" demek istiyor
du. Hatta bir gün Emir Faysal İngi
liz haşmet ve kuvvetinden bahseder
ken demişti ki: "İngi~z ululuğu bü
yük bir deniz, ben de onun bir balı
ğıyım; orada yüzüyorum, deniz ne
kadar geniş olursa balık o kadar se
miz olur!" 

..Simdi l>Ut\\n la M~cdald. '.rildL 
ordusunu esır etmeıt, peygamberın 
mezarını kurtararak Araplara: "İş -
te ! demek, beklediğiniz erginliğe ve 
bayaalbğa eriyorsunuz!" ve onları 
daha çok kendilerine bağlamak. 

Lavrens çöle doğru ilerliyor. Ka
bileler arasından geçiyor, hatta Türk 
kıt'aları arasına da giriyor ve Um • 
mıın yakınlarında bir Türk ıüel tre
nini, Der'ada bir köprüyü, Humus 
ve Suriyede Türk ıiperlerinin yüz
lerce kilometre gerilerinde daha bir 
çok köprü ve yolları bozuyor. Lav -
rens Türk orduları içinde o kadar 
emin ve korkusuz dolaşıyor ki, İn
giliz bölgelerinde de ancak bu ka
dar olabilirdi. Sıkıştığı zaman çöle 
açılıyor ve hangi Arap kabilesine 
sığınsa en saygılı bir misafir gibi 
kabul ediliyordu. Lavrens Maan'da 
Fouweilah istasyonuna hlicurn edi
yor ve Türk muhafızları öldürüyor. 
Bu hareketle-ri anlatırken diyor ki: 
''Bir Türk trenini atmak Uzere çöl
den tekrar Maan civarlarını• geldi
ğimiz zaman güneş bayağı erimiıt 
bir ateı gibi yağıyordu. Yanımdaki 
Arapların çıplak kolları dağlanmış 
gibi yaralar içinde kaldı, dev.c lerin 
ayaklarını taşlar cazır cazır yaktı.'' 

Lavrens yine Maan civanntla bir 
Tüıık takip taburuna hücum ediyor. 
Devesi başından bir kurşun yiyerek 
üzerindekile birlikte yıkılıyor, Lav
rens yuvarlanıyorsa da kafatası çat
lıyor; Türk taburunu esir ettikten 
sonra Akabe üzerine yürüyor. Ya
nındaki vahşi çapulcularla Türk 
topçularının Üzerlerinden geçerek 
Akabe'ye giriyor (9 Tenunuz 1917). 

Çöllerden ve sarp dağlardan inen 
bu vahşi kuvvet Akabe'deki Türk
leri v.c. Almanları tam !lir baskına 
uğratmıştı. Hiçbir şey yapamaksı • 
zın teslim oldular (3). 

Ne tilrkç.e, ne de ara.~a bilmiyen, 
hatta Arapların ayaklanmış oldu
ğundan da haberi olmıyan bir Al
man aübayı Lavrens'in lyanına ge
lerek sordu; 

- ..,..........--•-~~ :v_ı.__~1--2 Nıaea-. 

den gelıyorsunuz? 
Lavr.c.ns cevap verdi: 
- Bunlar mı? Bunlar Kral Hü

seyin'in, evet, Şerif Hüseyin şimdi 
Kral Hüseyin oldu, ordulandır. 
Kral Hüseyin Türklere kar§ı ~ava· 
şa başladı. 

- Kim bu, Kral Hüseyin ? 
- Mekke Emiri ve Arabistan 

Sultanı. 
Alman 6Übayı ingilizce bağırdı: 
- Ah, tanrımı Şimdi ben ne ola· 

cağun! 
- Si'z şimdi esir olacaksınız. 
- Beni M.cklteye mi götüreceksi· 

niz? 
- Hayır, Mısıra. 
- Orada §eker çok pahalı mı.dır? 
- Hayır, s-ok ucuzdur. 
- E, ne ise! •. 
Alman aUbayı harpten sağ kur

tulduğuna ve bol şeker yiyeceğine 
sevindi, çekilip gitti. 

[Arkası var] 

(1) Lowell Thomas'ın kitabından. 
(2) Ayni kitaptan. 
(S) Lowell Thomas'm kitabından. A. 

H. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Herkesin 
Bir Hekimi 
Bulunmalıdır 

Bir doktoru geceleyin hastaya ça· 
ğırmışlar, gidemediği veya gitmek 
istemediği için onu çağırmaya gelen 
hasta sahibi zorla hekimin evine gir
miş. Şimdi doktor bu hasta sahibini 
dava ediyormuş. 

Bu vakayı yazan bir gazeteci arka
daş hekimleri parm3 ğına dolamış: 
"Hekim bir tecimer, bir bazergan de
ğildir.. diyor. Onun dediğine göre: 
Hekim nereye çağırılır ve herhangi 
saatte çağırıhrsa ~ideceği gibi, her 
ne verilirse alacaktır. 

Bana kalırsa, hekimin bir tecimer 
olmadığım kesip atmakta gazeteci ar 
kadaş biraz acele etmiştir. Kimlerin 
tecimer olduklarım veya olmadıkları
nı tayin etmek daha ziyade Maliye 
tahsil şubelerinin salahiyetleri içinde 
olsa gerektir. 

Hekimin her ne verilirse alacağı 
kaidesine gelince, vakıa bu kaide pek 
eskidir. Şu kadar ki bu kaidenin ko· 
nulduğu zamanlarda, hekim kıtlığın
dan dolayı. hasta sahipleri Marko Pa 
şaya arzuhal vererek bir hekim ister
ler, o da hekime verilecek viziteyi ta 
yin edermiş. 

Her neyse, bu seferki vakada ara
nılan şey hekimlerin tecimer olup ol
madıkları ve her ne verilirse alıp al
mayacakları değil, bir hekimin has.ta
ya çağırıldığı vakit gitmeğe mecbur 
olup olmadığıdır. 

Bir hekimin hastaya çağırıldığı va· 
kit gitmemesi gerek hastanın sahibi 
için, gerek gazeteciler gibi merha
met sahipleri için pek acıklı birşey ol 
duğunu ben de yürekten tasdik ede
rim. Fakat bunu tasdik ettikten son
ra, hastaya gitmeyen hekimin kendi· 
~ini de dinlemek lüzumlu olduğunu 
ılfive ederim. Hekim kendisi dava aç
tığına göre, hangi tarafın haklı oldu
ğu tabii meydana çıkacaktır. 

Zaten bu hekim haklı da olsa, hak 
sız da olsa, onun açtığı daw baska 
h_aata ıahit>lerinin işini görmez. He
kım geceleyin çağmldığı vakit git
memesi haksız olduğu,~ meydana çık
sa da bir kere hasta hekimsiz kaldık
tan sonra? ... 

Onun için en iyisi, başka medeni 
mcm~eketlerde olduğu gibi, her aile-

kimi bulunmaktır. Oyle olunca he -
kim gündilz olsun, gece olsun, zaten 
tanıdığı ve her vakit hastalığında te
davisini Uzerine aldığı hastanın imda 
dına koşmaktan hiç bir vakit istinkaf 
etmez. 

Her elbise yaptırdıkları vakit baş· 
ka başka terzilere gidenler hiç bir va 
kit iyi giyinemediklerini bildikleri 
için, herkesin muayyen bir terzisi bu
lunmak adettir. lyi giyinmeğe mera
kı ?l~nlar böyle yaptıkları gibi, beden 
lerının sağlığına elbiseleri kadar e -
hemmiy~t veren kimselerin de muay
yen hekımleri bulunur ve gündüz ol
sun, gece olsun, ne vakit hasta olur
larsa. hiç bir vakit hekimsiz kalmaz
l~r, hem de en iyi surette tedavi gö
rürler. Çünkü onları önceden tanımış 
olan hekim hangi hastalıklara tutul
mak istidatları bulunduğunu önceden 
bilir. 

Lokman Hekim 

TIFOBIL Dr. lhs~s;;i 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 

e:r intikam değil mi 1 

İkinci defa böyle bir sorguya ma
ruz . kalıyoruz: Bir kadın iki erkeği 
aynı zamanda sevebilir mi? 

Bunu soran Fenerden Fikri hika-
yesini şöyle anlatıyor: ' 

"1 ki ser:ıc cvv:ule g. ıl <.;ıciye kacfar 
çıld11t.<sıj18 sevdiğim, or,c.!.ıın dJı ay
ni nrız1ıal:ıeley1 gördüğüm bh kndınr 
büdonh>h: Jmybettiın. Bu kadın ev
lendi. Hem de 1Uh')1/ '.evi,\ cfU Ban11 
haber bile verımiye11ck, beuden ;.eınr' 
tc.w1i11at1 isı\•111.ege bik lüzum gör -
miyıw~k. 

t 

Somddaill öğre11d.im k', cvlencliğ~ j 
aı.I rnla da sevi\jmiş. ıS.ev~tiğinin de-!: 
/ili bu gencin ıre evi b.trkı, ıJe d-d 
pı.irl.ı'c bir mevkii, emin bı1r va11{1a
tı olmamcı-.rdır. K.ı.ılrnın arkadaşla~ 
r.1\11\(Iı:m işıttim: Gonç onu alm l'ctal 
çok tereddüt gı!<;l~: benimle ma-' 
c-er'ııla.rrnz duymuş. Alamıyacağınıl 
söylMı:·~: fakat kwirn o k<ad<lr ic:; ... 
rar ~etmiş, yalvarmış, hau:a öle.ceği..ı 
ni bile anl'ntmr§ ta evJen11U~f)Jr. Bun .. 
11,"'r öğre.nd.ı'kten sonu ar-tık bu ka"' 
dımn beni hiç scvmenılf olduğuna, 
yahut gelip gcçılci bir sevgiden son 
ra bu gence bağlamhğıma hükmet
tim. A.mdrın iki se~ geçti. 

Biraz güç olmakla bera-
ber nihayet bu eski sevgiliyi 
umlitur gibJ old'ıığu.m bir sır<lda onw 
bir gün yolda gördüm. Brrdıenbireı 
clleı1ime .1arıldı. Bani bAr köşeyıe,, 
sonrp blr pastaeıj\1 fClrti. Bırakma
dı. Belki bir saat trpkı iki sene ev.J 
velkl hara~ti'l'e bana M>vglsinduı, 
hen'i hali dıeNcc s•vdiğinden, benı1 
unutmarlığmdan bahsetti. Hiç sesi
mi çıkunııyarc~ bir kadrrun ,ne de-. 
rece iyi komecN.yeaı olabJJeceğinJ. 
düşünüyordum. En son~ güldüm: 

- Kocan.ı SıtJviyorsun değil mi? 

Diye sordum. O da gülerek:, 
"Evet!'' c.evabrnı verdi V9: "Ne ya"' 
payım? Sana bir 8Ün evlenmekten 
bahsettlm. BefJhn/e alay ettin!" dee1 
di. Belli ki, ne diyeceğim billmiyor
yan, 'Da® !ic.l'ı7an 'bu "kiu1hf }U '.'ıuutı"' 
kattan mahir blr oyuncud~r, yahut! 
ba.kikatıen beni de S1Jviyor, !>enim 
soğuk durmam, benf.m her şeyi geç .. 
mi§ gibı' göstermem kar§rsrnda ni .ı 
hayet ta.§tı ve ağlamağa ba.şla.dı. Bıı 
nedJ.r? Eğar artık kocıa.s6ndan ümi.ı 
dini kP'.stiğJ'ne, ondan soğuduğı.tnıa) 
hükmet~em evJendiğini.n baltasında 
bana yazdığı n.tektupta da. raynıi ha~ 
ra.reti göstermezdi. Ond:ın sonra ge
len bhk-ıç mektubumı a.~adan yırt• 
mı~tını. O gün kond.i~)ıi' ıteMı!li~ı 
çalı~rak evrirı:P gönderdim. Beni bil' 
hafta ~on.ı'a bulocbk. 

Siu sor.atım: BJr kailm ı'ki el'~ğl, 
blı1dtm sevebi.Iılr mi •.• " 

Hayır, bu kadın iki erkeği birden 
sevmiyor. Bu kadın bize mektup ya
zan Fikri'yi çok sevmiş. Fakat bir 
gün izzeti nefsinin fena halde kınl-
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dığına hükmederek intikam a1ınağ3 
karar vermiş. Bir başkasile evıeııe
rek bu intikamı aldığına kanidir. 

Fikri onun izzeti nefsini nasıl k1!' 
dığının bile farkında değil. Belki M 
aklında olmıyan evlenmek bahsinde, 
şimdi hatırında bile kalmıyan birkaç 
alaylı kelime ile sevdiği kadını o tta· 
dar kırmış ki, kadın sevgilisindtll 
kim bilir nekadar zaman açıtınaSJ111 
beklediği bu bahsin böyle alayla ka~· 
şılandığını görünce sarsılmış. J)it 
başkasile sevişir gibi yapmış ve e'I' 

lenmiştir. Kadınlar sevdiklerindc!l 
intikam almak için bu kadar ileri}'e 
giderler . 

Sen beni 
• 

sevmiyorsun 1 

1 

0 Seni seviyorum!" un her dilde 
bin türlü ifadesi vardır. Yalnız dil 
d~ğil, insanın bütün azası bunu ifa~ 
edebilir. Bu meyanda: "Sen be 
sevmiyorsun I" sözü de "Seni ıeviYo' 
rum I" demek değil midir? 

··ıı 
Bir okuyucumuz karısının berg11 

tekrar edilen bu şikayetinden tikl' 
yetçi. Dıyor ki: ) 

" ••. Hastalığına hükmetmek Ii. 
zrm. Falcat çok şükür vücudünde ~~ 
bı}' arız,a olmadığı gibi, bli§ ve g. 
a.ğrrktrr, Mygırrlık ta yak ki bir. J~~ 
teri 8.raz..r atldedelım. Fakat uf~' 
mrn §U ilıJi buçruk seneıUk evJHİf ~ 
mizde sebepsiz, ımmrsız }ole.re ~:;ı 
dftTJ ~e sevgı'mden !jikiyet etmedJS, 
b t: gün yoktur. Hergün, /J("T sa'': 
"Sen ~ni sevmiyorsun!" dı"ye tıı~ 
tu.ııuyor. Doğrusu onun!O uzun bJ 
sevgi ır..eti<\•s·lnde de evlenmi~ dl' 
ğiJı'rJ:. Bu ~z"kayere df? nr.yclan ver~ 
cek haıteke'tt1e bulunmuyorum. Vs , 
tz'.ncfe geliyor. işime gldiyorum !~ 
de buJunmaHığım sımlıırda bl Jt 
i!Jimde bulaoağından ıemindir. Ôf,; 
llaen hep ayni nakN"at: "S11n b'e ..ı 
sevmiyorsun!" w r:.rkbsınd.an acf,. 
malaır, inlemelN... Gooe yarzlaff 1 
H_yetl~r. , Bu1!Jln se~bi nedir? ])of 

yor/ar. Siz ıre dersinizı" 
Bazı kadınlar vardır ki, hayatlaıt" 
ğ b .. •• ·b· k ve fe' nı a ustos ocegı gı ı, sevme . , 

vi§mekle, her an, her dakika se\'l~ 
mekle geçirmek isterler. Sevilıne~:il 
!eri, ıevildiklerinin tekrar edüıoe; 
zamanda unutulduklarını sanır 
İhtiraı kadını. tıl' 

Böyle kadınlar için meJhur ,ı• 
ruh aliminin ıu sözlerini dikkate 

malıyız: , 
Böyle bir kadın, karı koea tı•1!c 

tında beklediği ihtiras havasını fllıııf 
laka tatmin etmelidir. Yoksa ~~ıı' 
dıprda arar, kadın kocası tar• t-'' 
dan tıpk1 mUhim bir siniT b•' ıstı' 
gibi tetkik olunmak tt\zımdır. 13 ~·· 
ları.n yapılmaması., yüziinden ne 
dar aileler yıkılıp gider. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden}) 
1 .-Tirede inşa olunacak yaprak tütün an barı kapılı• 

zarfla eksiltmeye konmuşdur. (lS) 
2.- Tahmin edilen bedel keşif (207 43) lira 

Fesat ve fitne Lavrens'te bir ipti
la idi. Burada şu noktayı hatırlat
mak lfi.zımdır ki, Lavrens Kahirede, 
crkanıharbiye emrinde çalışırken 
Arapları Türkler aleyhine ayaklan -
dırmak fikrini düşünmü~, Hicaza 
memuriyetle gönderilmesini istemiş, 
fakat bu işi beceremiyeceğini, bel
ki ters bir sonuca varacağı sanılarak 
bırakılmamıştı. Lavrens'in içinde ya
nan ate! onu rahat bırakmıyordu. 
Dinlenme ve gezi için izin istedi, al
dı ve Ciddeye geldi. Buraya kadar 
anlattığımız işler hep bu izin müd
deti içinde olmuştu. Lavrens'in izni 
bitmişti. Kahireye dönecekti. Fakat 
Entellicens Servis yapılan işlerin 
önem ve tesirini görmüş, Türklere 
Arabistanda vurulacak darbenin Al
manları da sersemleteceğini anlıya
rak Lavrcns'in mezuniyetini memu
riyete çevirmişti. 

~ Büyük Tiyatro Festivali ~, haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. ________ ...., ______________ ._._..! 

kuruşdur. 
3.- İhalesi 9-9-935 pazartesi saat ı 4 tedir. 0ı 
4.- Şartnamesi 104 kuruş mukabilinde Kabataş 

Faysal ve Lavrens serseri ve biri· 
birine düşman Arap kabile ve aşiret
lerinden oldukça düzgün bir kuvvet 
kurabildiler (1916 İlkteşrin). Lav -
rens iki bölükle çöle doğru yola çık
tı. Akşamları aptestini alıyor, nama
zını kılıyor. Kara çadırlar önünde 
bağdaş kurarak büyük Arabistan be
devilerile konuşuyor, onlan çileden 
çıkaracak, kudurtacak sözlerle göz -
lerini ve kalplerini bir tek noktaya, 
Türkleri Arabistandan çıkarmak nok 
tasına bağlıyordu. Konuklarına sun
duğu en tatlı ve değerli yemek oğ
lak kızartması ve çay idi. 

"- Tanrı rızasına muvafık mıdır 
ki, diyordu, İngilizler, Fran11zlar, 
Ruslar ve İtalyanlar Türklerle çarpı
şırken siz bu eski düşmanınıza kar
şı hala kolunuz bağlı ,seyirci kalası
nıT. ?" 

Faysal, 1n111lizl,.,....!cn al:lığı para 
ve silahla ' · vvctlcıe.eli denize doğ
ru yürilmektc: ıdi. Arabistanda iki ıe
ri! görülüyordu: Sağda Şerif Faysal, 
solda Şerif Lavrens (1). İkisi de be
yaz ipekli entari (.:ımbaz). ve maılah 

1 ill 10 EylOI 1935 araaında 

Moskovada üçüncü tiyatro festivali yapılacaktır 
Featlvalln pro§ramına Sovyet dram muharrirleri· 
nln eserleri dahlldlr. 

Festivalde 1 O gün içinde 15 oyun verilecektir. 
lnturlat, Tiyatro Festivaline ehven 9eraltle 

Seyahatler Tertib Etmektedir. 
Her nni malumat için inturiıt yakın Şark Müme11illitine •t•A'•· 
daki adreu müracaat edilmesini dileriz. 

iNTURiST 
·-- Galata, Hovagimyan Han ikinci kat Tel. 42501 -· 

Gümrük Muhafaza Başmüdür
lüğünden: 

Sivil liselerin olğunluk imtihanlarında muvaffak ola-
1·ak yiiksek mekteplere girmek hakkını kazanmış olan
lardan Gümrük Muhafaza teşkilatı için Subay yetiştiril
mek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 okul alınacak
tır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harb~ye Mek
tebi Komutanlığına hemen mürcaatlan ilan olunur. 

~< 487 4) 6250 

5913 

ÖLÜM 
Anadolu Ajansı sabık Genel Direk

törü rahmetli Alaeddin'in babası İs
tanbul saylavı Ziyaeddin'in d~yısı 
eski Düyünü Umumiye erkanından 
Mehmet Şemsettin vefat etmiştir. 

Cenazesi 19 Ağustos 935 Pazartesi 
günü sa~t 11 de Pangaltıda Tavuk
ç? Fethı sokağında Kirkor Kömür
cıyan apartmanından kaldırılarak ce
naze namazı Beyazıd'da kılındıktan 
sonra Merkez Efendideki aile makbe
resine defnedilecektir. 

1 LA rt 
SATILIK 

30 ton istiabrnda muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı, 8 silin 
dlrli, 120 il& 140 beygir kuvvetinde 
motöril havi. 

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

bir hala, bir büfe ve ıaire. 
ŞERAiT MOTEDlL 

Galatada, Kevork Bey Hanmda 
{AtimE Han) 1 - 2 - 3 numarada 
StDNEV NOw1LL ve ıerikl~rine 
müracaat. (3091) 5751 

Levazım ve Mubayaat Şubesinde verilir. 0ı 
5.- Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kaPll

11
bif 

yazılı şartlar dahilinde muayyen gün ve saatindel1 ril' 
saat evvel 1S5 6 liralık teminat ve teklif mektu~~ııtı' 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Subesindekı 
Komisyonuna müracaatları. ( 4768) ~ _________________________ ,...._...,, 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~~ 
~ Türk Hava Kurumu 1 
,~ Büyük Piyangosu .. , ; 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen~ in etnııŞ1~ ~ = 19. cu tertip S. ci Keşide 11 EylUI B35 ded 1 
~ Büyük ikr~miye 1 
1 Ayrıca ~~~?~o~, 1~~.~.~~k•·-•· 1 
;::: yelerle 20,000 Llrahk bir mUklfat vardır· ufll 
5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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AMERiKANIN sıTARAFLıGı G. Kondilis 
Harp Eden Uluslara Cep- Kral Jorju 

hane Göndermiyec~k Methediyor 
\1a1ington 18 A.A. - Saylavlar Kurulu dış işleri komisyonu 

~kanı Mac' Reynolds, Birleşik Arnerika'nın nötrlüğüne dair 
bır ıiıtem vucude getirilmesini sağlamak üzere yeni bir proje 
"ernıiıtir. 

Bu projede bilhassa Cumu11başkanınm: 
1-Harp ~en ulusların borsa değerlerinin Birleşik Amerika 

toPraklannda alınıp satılmasını, 
2 - Bu uluslara cephane gönderilmesini, 
3 - Amerika limanlarını yabancı denizaltı gemilerinin gir

~~ini yasak etmesi ve Amerika vatandaşlarım harıbeden ulus
~ bayrağım taşıyan gemilerle yolculuk etmemeğe davet 
'tnıeai istenmektedir. 

Fransaya Giden Sovyet Zabitleri 
Moakova 18 A.A. - Bir Sovyet süet delegasyonu, sonbahar 

~vrala~da bulunmak üzere yakında Fransaya gidecektir. 
ll111ıa kU'§ıhk olarak bir Fransız süel delegasyonu da eylül ayın 
da Moskovaya gelecektir. Yine yakında, bir Sovyet süel delegas
l'onu İtalyan heyetinin 1934 yılında yaptığı görete karşılık ol
llllk üzere ltalya'ya gidecektir. 

Deniz Konferansı Ve Amerika 
' \1aıington, 18 A.A. - Hükfunetin, toplanacak ola~ de~iz 
~~~ransı için İngiltereden hiçbir çağrı almadığı teyıt edıl -
llliıtır. 
Birleşik Amerikanın Londra elçisi, lngiliz dJŞ itleri bakanı 

~ından konferansa iştirak etmek üzere bir çağn aldığı hak
~aki h~berlerin asılsızlığına ve İngiltere hükumeti~in baş
~ görüşmelerinin organize edilmesi lüzumuna kanı bulun -
~ dair olarak basına verilen diyevi, hükumete bildir -
lrılftir. 

İtalyanlar İngiliz - Fransız 
projesini kabul etmedi 

[Baş tarafı 1 incide) 
it ll11 lntutam ıümulünü şimdiden toranelto ve Cantalupo lejyonlannı 
Qatıtinniye im.kin yoktur. Ancak u- cöadeıı ıeçirmiftir. 
'biııı.at intiba çok bedbindir. Resmi Si h ıı 1 klil 

ldirifte konferansın inkıtaa uğ • ya gum e er 
""'-· ı;'.ı\.~iJ.: .. AJ.cc:rt-:..n~hi\1cA

~·~ne döneceklerinin bildiril • '1 lbuhtemeldir. 

"aaoHnlye sorulan sualler 
--~~· .18.A.A. --. Aloisi vaaıtasile 
~ liniye sorulan ve benli% cevabı 
'rı erıınekt~ ol~ .ao~ular, önce Fran-
111 ~kliOenne ıkıncı derecede İngi
~ eklerine ait bulunmaktadır. 1-S hiiktlmetinin Habeıistanla sınır 
~uıu olan sömürgeleri için ve 
illi t~nda yerl~9mi1 bulunan ken 
~n güvenliği için ne gibi 
~ istediği torulmaktadır. 
~taraftan duyulan söylentiler, 
~ imtiyazlar aleyhinde bazı fi. 
"t ltaı bulunduğunu göstermekte 
~ Yanlar muabedelerin siyasal 
!~erinde ısrar etmektedirler. 
~ ,._ lıı deleıasyonu, bugün Fran
~ cili% delegasyonlarına, bu h. bir nota vermittir. 

, 'Yaya paraca yardım 
ht ~· 18.A.A, - Reuter bildiri-

lızs 1 ~ .. ~~1iz-İtalyan ve 1935 !tal-
~• "'qanaı.c uyuımalanru berkit
~-.. ~ ıeniıletmek: için yapılan 
~~ önerıelerden (teklifler
~ Habeıistanda İtalyan e
~tr 1eli9~eli için Fransa ve 
~ e tarafından İtalyaya paraca 
~edilmesi t~lifinde bulunul
~-S Bu yardım, her üç devletin 
~ le~,,Yle itletm,e itlerini ya2ma-
lt 'llllde olacaktır. 
~:!i &den ve Aloisi, ekonomik 
""~ b e tamamiyle uygun bulun
~ araber Bfilijk Britanya Fran
~ ır.b~~ İmparatoru tarafın
'bı..~ Iİ edilmek: tartyile ileri sür
~~asaı tavizlere kar§I dur
~ııd liabeı idaresinin bir takım 
-~ b.Je orduda İtalyan milşa-
lt unması bu cümledendir. 

~ .. 1•t lmparatorlul)u 
:t~et~, 78. A.A. - Muasolini, 

..:""idil &ıtmek üzere bulunan siyah 
'!ıf"1tti lelimlanuıtır. S hıi buııdan sonra ilbaylığa 
'~ · \r 0 !Jarda çok kalabalık halk 
_ ~:_evınç gösterilerinde bu-s ~llo fuk:aaı ~iyah cömlek
~"'Ql, lı.ı 11nda söz söyliyen Mus
~ ltu~~ın, faıist imperatorlu
' --:f )olu ktuna kadar kendisine 
~~ &ö 0valayacağıru söylemit 
~ ltrfııi llılekliJerin sonuna kadar 
~ ~~~Pacaklanna inandığım 

~"'-ou --· 
'tltrt ~/:ın hava alanındaki 

.... en ceçirecektir. 

~ .. Ollnlnln tettı,ıerl 
ı..!_~-A.A D .. -.-.u. · - uçe, once 

ı IOnra Longano, Pet 

,,.apüru, ··ıiyah · ı~mlek:lile; aabideıhıi 
ve harp malzemesini hamil olduğu 
halde hallan coıkun alJaılar ıarasm
d_a Doğu Afrikaama hareket etmiı· 
tır. 

l11J>arator h 111 Uluslar 
sosyetesinden Umlt umuyor 

Londra, 18.A.A. - Sunday Chro
nicle gazetesi, bir aytarınm, Habeı 
İmparatoru ile yaptığı göriifmede, 
Negüs'iln ıu tözleri söylediğini yuı
yor : 

Bilyilk Britanyanın dostluğunu 
memnuniyetle kabul ediyoruz. Erkin
liğini muhafaza etmek isteyen Habef 
ulusunu koruyacağınızı inancmua 
vardır. 

Ben. İtalya ile Habeıistan arasın
da bir harp olamayacatma elin ina
nıyorum .Fakat büyük feliletin ba
§llDiza gelmesi mukadder ise özgenli
ğimizi müdafaa etmek için son ferdi
mize kadar ölmeğe huınz. 

İtalyan himayesini hiçbir zaman 
kabul etmiyeceliz. 

Harbin önüne geçilebilir. 
Uluslar Sosyetesi, İtalyanın savaı

çı projelerine sed çekebilmek k:udre
tindendir. -

Uluslar Soayeteainin bir İtalyan
Habeı harbi çrk:acak oluraa bu kud
retini gi>stermek: için ciddiğ gayret· 
ler aarfedeceğinden eminiz. 

Fransız aomalisinde bir 
hldlse olmuf 

Parla, 18.A.A. - Gazetelerin, İ
talyan kaynaklarından alındığını ve 
Londradan öğrenildiğini yazdıktan 
bir telgrafa göre, Habeı aıiretleri 
dün Fransız Somalisi smınnı atarak 
Adogal yakininde bulunan Ouaima
ra aıireti adamlanna saldırmıflardır. 
Fransu sömürgesi yerlilerinden bir 
çoğunun bu hücumda ölenler araaın
da bulunduklan söylenmektedir. 

. Fransız sömürge bak:anlıft bu ba
dıseden haberi olmadığını bildirmek
te ve Adogal'in Franaız aomalisinde 
değil, fakat Habeı topraklannda ol
duğunu söylemektedir. 

Habef ordusuna yazılmak 
isliyen Japonlar 

Berlin, 18.A.A.- Berlinde yerlef
mit bulunan birçok Japonlar, Rabet 
baıkonsoloaluğuna müracaat ederek 
~ egils'iln ~rdusuna aaker yazılmak 
ıstemiılerdır. Ayni zamanda içlerni
de eski imparatorluk ordusuna men
sup yüksek rütbeli birçok subaylarm 
bulunduğu binlerce adamın Habeıler 
iç.in h~rbe cirmek .istedi.1ini cöster
dıklen Miyleniyor. 

Habet baıkonaoloaluğu bu teklif
rin hepsine menfi cevap vermi9 ve 
csaı itibarile. qbir yabancuua Hı-

Atina, 18 A.A. - Hellenismos a
dındaki gündelik yeni gazete gene
ral Kondilisin bir yazısını yaymak
tadır. Kondilis bu yazısında "Cu
muriyetin gerçekle§tinnediğini 
Kral jorj başaracaktır.,, demekte -
dir. Bu yazıda, Jorjun iyilik, ada
let ve doğruluk duygularile dolu ol 
duğu ve bütün Helenlerin kralı o
lacağı söylenmektedir. 

Kondilis'in yeni beyanata 
Atina, 18 (Özel) - Kondilis 

Kralcı ayrışık gazetelerin Ba§bakan 
Çaldaris gelir gelmez hava kuvvet
leri kumandanı general Reppas ve 
general Demesimaa ile amiral İko
nomu, kral taraftarı olduklarını ilin 
etmeleri için, tazyik edeceğine dair 
olan yazıları yalanlamı§tır. 
Ba§bakanın rejimin tekli hakkın

da bildireceği fikir her ne olursa 
olsun bunun cumur baıkanın aley
hinde sayılamıyacağını ve kendisi
nin krallıktan yana bulunması cu
mur baıkanının makam ve şahsiyti
ne karşı beslediği saygıya aykırı 
bulunmadığını da ilave etmittir. 

Pesmazol)lu Kral Yorgi ile 
konu,acak 

Atina, 18 (Özel) - Londraya git 
mek üzere yola çıkan Finans ba -
kanı Pesmazoğlu dün aktam Seli -
nikten geçerken oradaki gazetecile
re Londrada eski kral Yorgi ile de 
kıonuıacağını söylemi§tir. 

be§ ordusuna kabul edilemiyeccjini 
bildirmittir. 

Habefiatanın taksimini 
lstlyenler var 

Viyana, 18.A.A .. - Avusturya ka
moyu, Paria görü9melerini takip e
derken bütün Avrupanın ve husu
siyle Tuna A vrupasının bu gi>rUıme
lerin müspet bir sonuça varmaaile il
ıili olduğu kanaatini beslemektedir. 

Neue Freie Preue diyor ki: 
İlk çarpıJmalar henüa baflamıı 

bulunyor. lngiltCf'enin, dünya itlerile 
ilginisini keseceği tehdidi ciddi kar· __ ,..,., .. _.,._ 

Mantık baJammdan, Paris kon
feranaınm ltaıyan-Habeı harbini ber
taraf etmek 51resini bulmaaı lizıın
dır. Fakat mantik: her zaman üstün 
gelir mi? Konferansın yüklendiği ö
devin tarihsel bir önemli vardır ve bu 
nun aonucu bütün uluslara dokuna
bilir.,, 

Eski batbakan Steer Vitz, Reichs
post'da yazdığı bir yazıda, harbin, 
Habe,istan'ın taksimi suretile berta
raf edileceğine ~anaati olduğunu 
söylemektedir. 

Mussolininln damadı 
Roma, 18.A.A. - Gazeteler, ken

di isteği üzerine diln Doğu Afrika
sına yiabap pilot olarak gitmeye 
çağrılnuı olan matbuat bakam Ciano
nun fotoğraflannı nqretmektcdirler. 

Gazeteler, genç bakanın bu hare
ketini çok metetmekte ve bu zabn 
~.uçe ailesinin ıönüllü yazılan üçün
cu azası olduğunu kaydeylemektedir
ler. 

Amerika ve habe9istan 
~aris. 18.A.A. - Amerikan itgü· 

d~rı Ma.rimer. bu sabah İngiltere bü
Y.~ ~lçıliğine giderek Eden'le gi>
rutmut ve İtalyan - Habet anlaı
mazlığı etrafında yapılmakta olan 
konupnalardan haber almıttır. 

Ötedenberi siyasal meseleler hak
kında Londra ve Vaıington hükumet 
leri biribirlerinden haber almayı a
det edinmit bulunmaktadırlar. 

Sınırda bir hldise 
Adiaababa, 18.A.A. - Habet ma

kamlan İtalyan Somalisi ile Habe
ıiıtanı birbirinden ayıran sınır üze
rinde geçen hAdiseden habersizdirler. 

Afolsl 1' Avene gHrUttU 
Paris, 18 A.A. - Dıı Bakanlığın

dan saat 17 ,30 da ayrılan ltalyan de· 
leıesi Aloizi uat 19 da tekrar gelmit 
ve hemen Laval'in yanına cirmittir. 
Aloizi bet dakika sonra dı§ bakanlı
ğından aynlmııtır. 

Teblil) 
Pıriı, ıs A.A. - Lava! uat 20 de 

konferans hakkındaki bildirili oku -
mu!ftur. Bu bildiriğte deniliyor ki: 

"Uç devletin deleceleri anlafmU • 
hğrn barıı yoliyle halline im.kin vere 
cek: bir cöriiŞIDe esası bulamamııtar
drr. KonuflDllar aıraamda ileri sürü
len tekliflerin tetkiklerinde r&1tlanı • 
lan sorluklar cirifilen tetkiklerin ıe· 
riye bırakıknaaını ıereldeıtirmittir. 
Bu tetkildere diplomatik: vollarla ele• 
vam edilecektir .• 
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1 BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Gayet Mahremdir: Matmazel Doktor ispanyadan 
· Amerikaya Doğru Hareket Etmiştir 

Fakat tehlikenin en büyüğü 
dahilde idi. Çünkü Birleşik 
Amerika'da yüz binlerce Alman 
yaşıyordu. Bunlar arasında yüz
lercesi casus olabilirdi. Ayrıca 
bu casuslara ecnebi olan birçok 
casuslar daha yardım ediyordu. 

Buna rağmen Alman'ların işi 
zordu. Bir kere yakalandılar 
mı kurşuna dizilmek yüzde yüz· 
dü. Amerikan casusları çok 
ciddi çalışıyorlardı. Bir taraf
tan mühimmat ve cephane fab· 
rikalan çayır çayır yanarken 
öbür taraftan Birleşik Amerika 
hapishaneleri Alman casuslari
le doluyordu. 

lşte tam bu hummalı devirler 
esnasında Matmazel Doktor'un 
ilk defa Amerika'da göründüğü 
şayi oldu. 

Matmazel Doktor 
Amerika 'yolunda 

Beş teşrini evvelde N ew-Y ork 
taki Amerikan mukabil casus
luk teşkilatı reisi şöyle bir tel· 
graf aldı: · 

"Gayet mahremdir." 
"Matmazel Doktor ispanya

dan Birleşik Amerika'ya doğru 
hareket etmiştir." 

Bundan sonra İkinci Büro
dan, İngiliz Entelicens Servis -
ten gelen diğer telgraflar bu 
haberi teyit ediyordu. · 

İkinci Büro'dan yani Fran
sız'lardan gelen telgraf her hal
de daha şayanı dikkatti. Çünkü 
meşhur Fransız casusu Marthe 
Richard o esnada lspanya'da 
idi. Marthe, Matmazel Doktor'u 
bulup meydana çıkarmak için 
çok uğraınııı, hatta bir defa 
kendiaile koıuqmak fıraatmı el
de ettiği halde ıonra onu kaybe
divermişti. Matmazel Dokto -
r_un İsoanva'da ne işi vardı? Her 
halde Alman cuusu, Birleşik 
Amerika'ya gitmek için, bitaraf 
bir devlet toprağından hareket 
etmeği daha tedbirli bulmuştu. 
Nihayet New - York mukabil 
casusluk teşkilatı reisi dördün
cü bir telgraf daha aldı. Bu tel
graf aynen şudur: 

"Matmazel Doktor namile 
tanınan kadının yanında iki 
kredi mektubu vardrr. Bu mek
tuplardan birisi, Avenü Nev. 
/ersey'de, Sainte Claire soka
ğında 21 numarada oturan Fel
low isminde bir Amerİka'lıya, 
diğeri, H east Woodside'te 43 
numarada oturan Lann ismin • 
de bir Alman'a hitaben yazıl
mıştır!' 

Bu mektuplar en büyük bir 
İspanyol bankası tarafından 
verilmiş ve İngiliz Entelicens 
Servis adamları bunların birer 
kopyesini almağa muvaffak ol
muşlardı. Bu casusların nasıl o
lup ta bu kopyaları elde ettik
leri hali bir 11rdır. 

Matmazel doktor Okyanusu 
geçiyor 

Bu imdat işareti, Birleşik A
merikanın her tarafım dolaştL 
Bütün casuslara Matmazel Dok 
torun eşkali gönderilmişti. Pa -
saportu ne olursa olsun, bir ka
dının Matmazel Doktor olduğun 
dan şüphe edildi mi derhal tev
kif edilmesi emredildi. Her li -
manda yolculara karşı sıkı ka
yıtlar alınmıştı. 

Hatta liman olmıyan sa -
hillerde bile muhafaza işi tak
viye olunmuştu. 

Matmazel Doktor, iki büyük 
kıt'ayı ayıran Okyanus dalgala
n arasında Amerikaya doğru 
yol almağa başlamıştı. O Ökya 
nusta ki, hergün birçok gemiler 
kudurmuş dalgalar arasında bi
rer torpille batıyor ve yüzlerce 
insanı, milyonlarca dolarlık mü 
himatı ve silihlan beraber sü
rüklüy~rdu. 

Kar•ntlna 
Kontrol gayet ııkı idi. Ame

rika limanlarındaki memurların 
haricinde, İngiliz limanlarında
ki memurlar da Matmazel Dok 

Okyanus bı'r vapur ~Z'lf'rlığı haline 
hiş endişede 

toru bulup meydana çıkarmak 
için emir almışlardı. Zaten Ame 
rikaya giden gemiler, şimal de 
nizinde, Manş'ta sıkı bir kontro 
le tabi tutuluyorlardı. Ayrıca 
Amerika meqıurları da bütün ge 
milerin karantine bahanesile 
bir müddet alakonmasma dair 
emir almıılardı. Fakat biç bir 
yerde Matmazel Doktorun izi -
ne tesadüf edilemiyordu. En u
fak bir şüphe yüzünden sarı saç 
lı, mavi gözlü, kaç tane güzel 
kadın yt\ltcıl:ınmı~tı. hakin son
radan bunların hiç birisinin Mat 
mazel Doktor olmadığı anlaşıl
dı. Matmazelin saçlarını boya -
ması, her zaman için imkan da
hilinde idi. Onun için genç es
merler bile sıkı bir sorgudan ge 
çirili yordu. 

iki adam 
Amerika zabıtasının ve casus 

teşkilatının ilk yapacağı iş bit
tabi Entelicens Servis'den ge
len telgrafta isimleri bildirilen 
adamları aramaktı. Bunların ad 
resleri malUındu. Küçük bir talı 
kikat meseleyi meydana çrkara 
bilirdi. Fakat gösterilen adreste 
ne Fellov ismindeki Amerika
lıyı, ne de Lann ismindeki Al
manı bulmak kabil olmadı. Ve
rilen adresler tamamen yanlış -

Arnavutlukta 
Ölen General 

Tiran, 18 A.A. - Arnavutluk ba
sın bürosu general Gilardinin ce
nazesinin dün kaldmldığmı haber 
vermektedir. 

Cenaze büyük süel törenle kaldı
rılmıştır. 

Cenazeye kra !namına bir mil -
messil, saylavlar, diplomatik erki· 
nı, sivil ve aüel makamlar mümes
silleri iştirak etmişlerdir. 
Alayın geçtiği yol üzerinde bü

yük bir kalabalık toplanmıştır. 
Ulusal müdafaa genel komutanı, 

ölünün iyiliklerini anan s ö z 1 e r 
söylemiştir. 

Cenazt, ordu delegasyonunun hu
zurile Patrella ptoıuna gömülmüş
tür. 

SUkOn avdet etti 
~t~na. 18 (Özel) - Bura gazete

lerının aldı~ları haberlere göre Ar
navutluStakı kıyam tamamile bastı
rılmıştır. 

Tayyareci Willy Post'nu 
cesedi 

Fairbanks, 18 A.A. - Willy Post 
ile Vill Rogers'in yakın dostu Yoe 
Croason bunların cesetlerini tahnit 
edilmek üzere uçakla buraya getir
mittir. 

Will Rogers'in bıraktığı miras i
ki buçuk milyon dolarla altı milyon 
dolar Kaamda tahmin ediliyor. 

.. 

-- -
..___ - ----

gelmişti. Onun ifin ~emiciler müt. 
idilrr •.. 

tı. 

Belki de Matmazel Doktor, 
hu mektup suretlerinin Ameri -
kan casus teşkilatının eline ge
çeceğini tahmin ettiği için, böy 
le bir dolap kurmuştu. Bununla 
bütün karşı taraf casuslarını şa
şırtacaktı ! 

Fakat bu telgraflarda ufak 
bir hakikat parçası bulunması 

da ihtimal dahilinde idi. Bütün 
N evyork polisi; casus teşkilatı 
faaliyete geçti. Neticede yalnız 
N evyork içinde bu isimleri taşı 
yan dört yüz seksen iki kişinin 
bulunduğu anlaşıldı. Bunların 

hepsini tevkif etmek imkansız -
dı. Sonra hiç birisi de şüpheli 
görünmüyordu. Buna rağmen ar 
kalarına birer adam takıldı. Fel 
Jov'lar, Lann'lar nereye gitse -
ler peşlerinde gölge gibi birer 
casus dolaşıyordu. 

Amerikalılar bir başka usule 
baş vurdular. Fellov ve Lann i
simlerine gelen bütün mektup 
lar açılıyor, inceden inceye tet
kik ediliyordu. Hatta bunlardan 
şüpheli görülenler belki gizli 
mürekkeple yazılmıştır diye 
kimyevi maddelerle muameleye 
tabi tutuluyor, sonra ifna edili
yordu. 

f Arkası var 1 

Molotof bir kabul resmi 
yap ta 

Moakova, 18 A.A. - Başbakan 
Molot~f, ~üyük Kremlin sarayında 
on ~şıncı arsı~lusal fizyoloji kon
gresı delegelerı şerefine bir reami 
kabul yapmış ve bunda hükumet Ü• 
yelerile 1500 de fazla delege hazır 
bulunmu§tur. 

Molotof, kısa bir söylevden sonra 
Stalinin sağlığına kadehini kaldır• 
mış ve bü~ıin kongreciler Sovyd 
~usyanın büyük şefini ayakta se ~ 
.amlamışlardır. 

Uluslar konseyi batkanhOı 
Buenos Aires, 18.A.A. - Dıt iş

leri bakanı Saa Vedra Lamas, Ulus
lar ıt0syetesi genel sekreterliği ta
rafından, 4 eylulde yapılacak olan 
Cenevre toplantısına başkanlık et -
mesi hususunda kendisine vaki olan 
teklifi reddetmiştir. Bunun sebebi, 
Vadra Lamas'ın Şako konferansın
da, başkan Justo ile elbirliği etmek 
isteğinde bulunmasıdır. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

• lzmir, 18 A.A. - Piyasanın açıl 
dığı üç gün içinde boruda bet kuruı 
tan on dört kuruş on paraya kadar 
5666 çuval üzüm aatdmı9tır. 

Tulon, 18 A.A. - Ağır ceaa bak
ycri, son hAdiaeler sıraaında tevkif 
edilen 15 kifiyi muhakeme etmittir. 
Sekiz kiti iki aydan bet aya kadar 
ve öte kiler bir ay Te bir aydan u 
hapiı ce.ıalarma SUPılmıtlardır. 
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MEMLEKETTE TAN 
HAYVANLARIMIZ ISLAH ~DiLiYOR 

Sultansuyu ar 
maları Önemle 

Si Ç 1 19 

nno-=on sa:vwrrnım-

alatya 
ten 

Köy er· 
19 " 1 

• 
1 

de 
1 

Tifüs-
il. u 

Malatya (Ozel aytarımız bildiriyor) - Kahta ilçesinde tifüs 
çıkmış ve Hastalığı yerinde incelemek, gerekli tedbirler almak 
üzere Sağlık Direktörü Hikmet Firat ile ile sıhhat işyarı Kahta 
ya gitmiştir. Hikmet Fırat İlçe merkezinden hastalığın çıktığı 
Sincik Kamununa bağlı Avisipi bölgesine geçmiş ve tedbirler 
almıştır.Bir taraftan hastalar tecrit edilerek tedaviye, diğer taraf 
tan da aileleri efradına aşı tatbik edilmege başlanmışır. Hasa
lık dokuz köydedir. Ancak mevsim dolayısile köyler halkı ça -
dıra çıkmışlardır. Çadırlar biribirine epeyce aralıklı yerlere ku
rulmuş olduğundan hasta olanlsırın ayırt edilerek bulaşmanın 
önüne geçilmesi yolundaki çalışmadan önce 19 kişi ölmüş fakat 
sağlık direktörünün hastalık yerine gidişinden sonra alınan 
tedbirler ve yapılan tedavilerle ölüm olmamış sonradan tutulan
ların da hepsi iyi olmuştur. 

k " Si Adapazarı u 
J\dapazarı, (Özel aytanmız bildiriyor) - Adapazarının önem 

n dertlerinden biri olan su şebekesinin genişletilmesi ve yan -
gın musluklarının yapılması, Şara temiz ve bol mikdarda su ve
rilmesinin temini için yapılan planlar Bayındırlık Bakanlığın • 
ca tasdik edilmiştir. Şimdilik (5) kilometroluk Pik boru döşeme 
si işi beş bin seksen liraya Ali Nuri Örtaklara ihale edilmiş ve 
i~e başlanmıştır. 

Çorumda iyi Bi oğum Ev· 
Çorum, 17 (Özel aytarımız bildiriyor) - Corum doğum evi 

b.u mınta~anın b~yük bir ihtiyacım ~arş?la~aktadır. Zaman geç
ttkçe, dogum evıne karşı halkın ragbett, alakası artıyor. Yalnız 
Çorum değil, Samsun, Yozgat, Amasya ve civarı halkının da 
ihtiyacına cevap veriyor. Doğum evi baş doktoru Şemseddin 
evin ilerleyişi üzerinde çok müessirdir. ' 

onya Ovasın Su ması 
Konya, 17 (Özel aytarnnız bildiriyor) - Sarı suyun Beyse

hir gölüne akıtılması için lazım gelen (90) bin lira Ziraat bakan 
!ı~mdan Konya ziraat bankasına gönderilmiştir. P~·a geldiği 
ıçınıhemen çalışmalara başlanacaktır. 

1 urmuş 
Nazilli, (Özel aytarımız bildiriyor) Manastır köyünden 

M_ustafa Süleyman oğlu evvelki akşam domuza ateş ederken 
Çıfte arkadan patlan-ı-ı • her iki gözünün d aF;ır yaralanması
na sebebiyet vermiştir. Yaralı aertHrı :Ayam ıvremreıret"""""ITcIB 
nesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

·rvride Spor uru u 
Silivri (Özel aytarımız bildiriyor) - Son zamanlarda Silivri 

de de spora çok eheıniyet verilmege başlanmıştır. 
Bu yoldan olmak üzere bütün Silivri gençlerinin iştirakile Si 

livri spor namile bir klüp kurulmuştur. 
Klüp reisi Şerafeddin ve genel sekreteri Abdullahın çalışma -

lan ve halkın da spora karşı gösterdigi yüksek alaka yüzünden 
bu klüp günden güne faaJiyetini genişletmekte ve yalnız Silivri
nin degil civar köylerdeki gençlerin dahı spor ihtiyaçlarını kar
şılanıaktadıı. 

• 

Maraş bir lise 
istiyor! 

Klrndiı ~ 

-2-
TARiH 

Maraş, 17 (Oz.el aylarımız. bildi
ri,>·or) - Maraş orta mektebi her 
yrl daha faz.la kalabalıhlaşryor. Fa
kat maalesef burada bfr lise olma· Şatranc'ı icat edep kimdir? Bu hu· 
ması, birçok gcnclerimiz.i uz.ak vi • susta birçok faraziyeler vardır. Başlı 
lôyetlere göndermek mecburiyetin· caları sunlardır: 
de kalıyoruz.. 200 den faz.la Maraş l - Doktor Forbes. 1860 da Lon-
lı başka vilôyetlerin liselerinde tah drada neşrettigi (Thc History of 
ail etmektedir. Marafta bir lise a- chess) adlı kitabında Şatr:mc'ın 7.ama 
çılmasr icin, Maraş l;aylavlarr ve nımızdan 3000 yıl evvel Hindistanda 
kültür direktörlüğü hükümet nez. • doğdugunu yazmaktadır. 
dinde tefcbüsler yapacaktır. 2 - Freret. on besinci Louis zama 
....-...--....-~ nınd1 a1 

akadbemide verH·d~ğid.söylev<le 1-
. r~n .ı arı~ . u _oyunu ın ıstandan ge 

Silivride yangın ı tırdıklerı. fı~rınde .bulunmuştur. 
3 - Çınlıler, (fıl oyunu) adını ver 

Silivri, (Özel aytarımız bildiri- , dikleri bu oyunu, altıncı yüz yılda 
yor? - Ayın 16 sında Silivrinin Hin?istandan aldıklarını kabul etmiş 
Selım paşa köyünde bir yangın pi- lerdır. 

-1 • 
1 • • 1 

---
~uş:ur. Yangın köy muhtarı İbra- 4 - Platon, Musa zamanında bilin 
hımın samanhğından çıkmış ve muh dıgıni yazmakta. bazı kimseler de bu 
tarın evi tamamen yandıktan sonra oyunun kadını bu peygambere atfet- Hara'nrn c.n güzel 
başka yere sirayet ettirilmeden sön mektcdirler. Malatya. (Hususi muhabirimiz-
d.ür~lmüştür. Yine ayni gecede Si- 5 - Birtakımı da bu oyunun Mi- den) - Malatyaya 27 kilometre u
hvrınin Sinekli nahiyesinde bir or- Iaddan dokuz yüz yıl eve] Yunanlı zaklıkta bulunan Sultansuyu harası 
~an yan~ını olmuşsa da yangın ye- Palamede tarafından icat edildiğini 929 yılında Aziziye mevkiinde ku
rme yetışen J0andannaların ve bil- sövlemektedirler. h rulmuştur. Daha tesellüm muamele-
.assa kaymakam Demirtaşın gayre- 6 - Mısırda son hafriyatta şat - si biter bitmez ot ambarından cı-

tıle söndürülmüştür. ranç bulunması. bu oyunun Mısırlı- kan bir yangın sonunda temamen Y~
ların icadı oldugu zannını da uyan • nan hara bu kış irerisinde dört bin 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

dırmı tır. :s B lira gibi az bir para sarfile büyük 
ununla beraber. ekseriyet. bu o- ve modern bir sistemde yeniden ya-

yunun 'Satranç" adiyle Hindistanda pılmıştır. Bina bir direktör, bir At-
ve Hintli Sıssa tarafından icat edil-
digi yolundadır. cılık Uzmanı çalışma odası, dokuz 

• Ordu, (Tan) - İlimiz Spor büyük, dört ufak, işçiler ve banyo 
Y~ldız takımı bir maç yapmak üzere kSishsa 

1
bu oyunu icat ettiği zaman dairelerinden mürekkeptir. Üç kısrak 

Rıze Halkevi takımının çağrısı üze • ~~f oş anan efendisi kendisini mü- ile açılan hara atcılık, sığırcılık, ko
rine Rizeye gitmiştir. ~ ?tlandırmak istemiş ve ne diledi- yunculuk. tarım olmak üzere dört 

gını sormuş. koldan ibarettir. Bu kolların A kıs-
• Ordu, (Tan) - Yeni fındık s· ürünü üzerinde büyük çalışmalar ıssa ~~k~fat olarak Şatranç tah- mı islah B kısmı ise gelir kollarını 

tasının bırıncı hanesine bir. ikincisine teşkil eder. 
vardır. Havaların iyi gitmesi dolayı- "k" ·· ·· ·· ·· d' . ı ı. uçuncusune ort, dördüncüsüne 1 - At.-ılık kolu - Bu kolun bu·· -
sıle harmanda bulunan fındıklar fab- k" :ı; 'k se ız. be~incisine onaltı ... kısacası alt tün gayesi cins ve güzel at yetiştir-
rı alara gönderilmeğe başlanmıştır. mış dörduncü haneye kadar. bir evci mektir. Halkın elinde dejenere olmuş 

• Balıkesir. (Tan) - Halkevi spor ki hanede bulunanın bir misli olmak atlara haranın asıl atlarının kanları
.kolunun yaptırdığı tenis kortu ile üzere buğdav tanesi koymak suretile nı vermek surctile kan dereceleri 
Evin yeni getirttiği sesli sinema ma· t ı k b" ü b .. d op anaca ut n ug ayların kendi- yükseltilmektedir. Hara bu gayesine 
kinesinin a.-ılış törenleri yapılmıştır. sı"ne er"l · · · t · k k b. :s v ı mesını ıs emış. pe ısa ır zamanda ulaşmıştır. 

• Adapazarı, (Tan) - Adapaza- Efendisi, ilk bakışta ufak görünen Bu kolun hayvan mevcudü 85 baş-
rı Uray ve şarbaymm bayındırlık bu istegi kabul etmiş, fakat sonra- tan ibaretti. Bunlardan on iki bası 
işlerindeki verimli çalışmalarından dan. öğrenmiş ki, bunu yerine getirme saf kan Arap aygırı yirmi bir başı da 
biri de inşasına karar verilen hal ge ımkan yok: Çünkü memleketinin saf kan Arap kısrağıdır. Diğerleri, 
bin~sıdır. Meydan haline getirilen ~ütün ~uğdayları bunu yapmağa ye· ise muhtelif doğumlu dişili erkekli 
eskı mezarlıklardan birinde şarın tışmemış. damızlık t~ylardır. Aygırlardan yal-
ihtiyacr ile mütenasin hal binasının nr "ç ba h k kl t h · Sissanın dileğini yerine getrimek z u şı ara ısra arına a sıs 
inşası eksiltmeye konmuştur. İhale için kendisine : edilmiş diğerleri ise halk hayvanatı-
~~~~iı~. edilmez yapılmasına başlana- 18 446_744_073.709.551.615 na· verilmiştir. 

bu~day tancai vc:ı-mek lazımgclmck _ Malatya ve ilçelerinden heı· yıl Ha-
denberi ç;kiddetttsıcak~"""r-'?-e_v.._m-ı.-· ~~~ı't..mJnuntı.Ud l'Jl ki ~ ~üz 

Sissa 'nın icat ettıgi Şatranç, Garbe hadetnamesi verilmektedir.,. 
ediyor. Sıcaklık gölgede 36 dır. ld'k h f ge ı ten sonra. esasını mu a aza et Bu yıl halkı te"-vik iı-in bir hayvan 
Çiftçi iki aydanberi muhtaç oldugu kl b b b d ~· "kl"kl 'J 
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me e era er. azı egışı ı er yapı sergisi açılacak ve istenilen evsafı 
yağmuru bekl~yor. l k kl" · ·ım· · ara , son e ıne getırı ıştır. göstereceklere mükafat verilecektir. 

• Maraş, (Tan) - Burada mec • Şattrınç ve batı: Harada kısrakların doğurmaları için 
huri tahsil kanunu önemle tatbik c- icap ederse suni sıfat yapılmakta ve 
diliyor. Biıtün ilk tahsil çagındaki Ba t ı d a i l k a r s ı u t u s a J bu sayede yıllardanberi doğurmıyan 
çocukların mektebe gitmelerini te- şat r an ç t u r n u va s ı 1575 kısraklardan tay alınmaktadır. Bura· 
mirı için tedbirler alınıyor. Çocuk- de Madridde ikinci Filibin sarayında da en güıel ırk evsafını gösteren tay
larını mektebe göndermiyen aileler zamanın dört meşhur oyuncusu ara- }ar geçen yıl lraktan getirilen ay
cezalandırılacaktır. sında yapılmış ve ltalyan Leonardo- gırlardan elde edilenlerdir. Kısrak-

• Maraş (Tan) - Maraş elektri- nun galibiyetile bitmiştir. lardan bu yıl yüzde 76 nisbetinde çok 
ğe kavuşuyor. Uzun fJllardır karan Arsıuluc;al müsabakaların yeni dev güzel taylar alınmıştır. 
I.kta kalan şehrin elektrik şebekesi ıi 1851 de Londrada yapılan büyük Haranın tohumluk aygırlarından 
ve fabrikası geçen gün bir şirkete turnuva ile başlar. Bu turnuvada bi· birinci seklavi aslen çok temiz olup 
ihale edildi. Yakında Maraş elek - rinci mükafatı Alman Pedagoğ A· Bağdat ve Bombay yarışlarında bi-
trige kavtİşacaktır. dolphe Anderssen kazanmıştır. rincilik kazanmı tır. 

Batıda şimdiye kadar gelmiş geç • Sultansuyu harası at yetiştirmek 

Nüfus sayımı hazırlıkları 
Yeni nüfus sayımı için Vilayet mer 

kez bürosunda çalışacak memur ve 
daktiloların eçilmesi ışi bitmiştir. 
Yeni memurlar bugünden itıbaren ça 
lışmağa başlayacaklardır. Bugünden 
itibaren A cetvellerinin dolduı ulmJ· 

mi satrancçıların en mükemmeli A- için çok müsait arazi ve bilhassa A· 
merikalı avukat Paul Morphy olmuş rap ırkr için Tiirkiyede emsali bulun· 
tur. Morphy'nin üstatlığı herkesç~ maz bir iklime maliktir. Bu muhitte 
tasdik edilmistir. "Morphy gibi oy- yetişen taylar gayet güzel neşvünema 
namak" tabiri çok parlak ve bilgili bulmaktadırlar. 
bir oyun hakltında yapılacak en bü- 2 - Sığırcılık - Bu kol haranın 
yiık medihtir. gelir kısmını teşkiletmektedir. Yav

ru ve süt satışlarile elde edilen hası
lat atcıhğa sarfedilir. Sığır mevcudü 
100 baştrr. Irkları Karacadağ'dır. 

ına ba !anacaktır. Evkaf genel direktörü 
Fındık rekoltesi iyi lstanbula geldi 

Bu yıl fındık rekoltemiz çok ıyi- Evkaf genel direktörü Fahrettin, 
dir. Fiyatlar yüksektir. Almanya ve 

1 

Ankaradan chrimize gelmiştir. 
Q'ckoslovakya çok fındık almakta - f·, hrcttin burada yeni kurulacak 
d~rlar. Yeıişen fındık iç olarak 350 Evkaf bankası hakkında tetkikler 
bın çuvaldan fazladır. Bu fındıkla- yapacaktır. Vakıf paralar müdürü 
rın, memlekeitmize on milyon lira- Fahrinın de. Evkaf genel direktör 

1 
~ık döviz girmesine imkan bırakaca- muavinligine tayin edileceği söy -
gı umuluyor. Jcnmektedir. 

3 - Koyunculuk kolu - Bu ko
lun vazifesi de gelir temin etmektir. 
Koyunlar Salyurt ve Osman dede 
mevkiinde yaz kış kalırlar. Bunların 
yün, et. süt ve yavrularının satışın
dan elde edilen gelir islfilı kısmına 
sarfedilir. Sal Yurttaki yayla bu ko
yunların daha fazlasını beslemeye 
müsaittir. Koyunların ırkı Akkara-

• r ı r 

hayv.."'11/a.rınd::m bir Artıp aygırı 

mandır. 
4 - Tarım kolu - Bu kol damı.z· 

hk hayvanların yem ve ot ihtıya· 
cını temin eder. Hara yalnız: hayvan 
yetiştirmekte degil tarım işlerınd 
de köy ve kasabalara nümunc olmak· 
tadır. Tarım kolunda en fazla yon· 
cacılıga önem verilmektedir. Hara 
fidanlığın.da da yirmi binden fazla 
m~y~eli ve meyvesiz agaç yetiştirıl· 
mıştır. 

. Bu yıl haranın merkez ve işçiler 
bınasının önünde gayet • üze) bir ha· 
vuz ve park ve bunun ıki tarafında 
da Manej ve mania CJlanları vücude 
getirilmiştir. Bunlardan başka kışın 
hayvanların temiz havalardan istifa• 
de etmesi için dört padok yaptın!· 
mıştır. 

Haranın bir de muntazam eczanesi 
vardır. Kurumun ufak sistem bir su· 
ni sıfat laboratuvarı mevcuttur. Su· 
ni sıfatta tatbik edilen usul kısrak 
pirczervatif usulüjiür. 
Haranın elinde elli üç parça koy 

olmak üzere iki yüz bin dönümden 
fazla arazi vardır. Bu yıl bu arazinin 
bir kısmı halka verilmiştir. Haranın 
elindeki mümbit topraklar temamen 
sulandığı taktirde güzel çayırlar, me• 
ralar vücude getirilir, 

!!aranın Ilıcak yazı namile aynca 
ellı altmış bin dönümlük bir arazisi 
daha vardır. Müstakbel programa 
göre burada gayet büyük bir 1ıiekha· 
ne x~ılacakttr. Y ln bunun :vaoı1-
masınaôaglıclır. 
Akçadağ ilçesinin merkezi olan 

Arga'da büyük bir aygır deposu ya· 
pılacak ve buraya yiı.z altmış aygıt 
konacaktır. 

Haranın İşyar ve işçileri için yit-' 
mi dört ev de yapılacak ve hara iş• 
yarları ile köylü çocukları için bit 
de ilkokul açılaca~tır. 

.Malatya İlbayı İbrahim Ethem A· 
kıncı da haraya karşı yüksek bir a· 
laka göstermektedir. Haranın önün· 
den geçmekte olan Malatya-Akçadag 
yolu san hastalıJdar noktasındarl 
menedilmiş ve bunun yerine haradaJ\ 
bir kilometre uzakta nyeniden bir yol 
yapılmıştır. Haradan Akçadağ Dura• 
ğına kadar da aynca bir şose yaptı• 
nlmıştır • ---1!!!!!!--=--

Gene bir çayır tutuştu 
Son günlerde çayır tutuşmaıart 

çogalmıştır. Dün de Yeşilköy pıAIC 
fabrikası civarındaki çayırlık tll " 

tuşmustur. Ateş, gezmek için çaY1
' 

ra gelen halk tarafından görültllU~ 
ve hemen itfaiyeye haber veritınW 
tir. İtfaiye uzun çalışmadan soıırS 
ateşi gıiçlükle söndürmüş, fakat e
peyce ot yanmaktan kurtarılaııt8 .-

. !\tıt'• 
mıştır. Zabıta tahkıkata baslaını:ı; . 
Cayırın, söndürülmeden atılan bıt' 
- 1 -cxgaradan tutuştuğu tahmin edı 
mektedir. 

1 
Güney: ı 

============= - Galiba senin yaşamağa is-V O ~ M A 9 teğin kalmaınıs. Kendini öldür

No. 92 Ve geriye döndü: ı bu sızıdan parça parça oldu. ı söndüm. Şimdiki sıılanışlanm, ı rine d~ner... . • bİt' 
- Haydi biraz oturalım. Çok üzülüyorum, çok sinirleni · atıhşlarım, seni rahat bırakma· Dedı. Içlı, tıtrek, agulu 
V c içeriye girerken soruyor- yorum, cok dağınık ve akılsız maklığım vücudümdeki gençlik sesle sözlerini sürdürdü: l<ı 

Etem lzzet BENiCE 

- Offff .. ne lakırdı anlamaz 
adam oldun! .. 

Diye yataktan fırladı. aşağıya 
indi. Doktor karyolanın başın
da diki'e kalmıştı. Genç kadın 
söyleniyordu: 

- Oyle ise niçin odalarımı
zı, yataklanmızı ayırdık?. 

Fazıl da bu yasağın kendisi
ne getirdiği yüklere dayanık . 
sızlığından taşan bir kızgınlık
la: 

- Yataklarımızı n yır d ık
sa doktor öpüşrneği de yasak 
etmedi ya .. 

Dedi ve ilave etti: 
- Ben bu yasağı kaldıraca-

ğım. Yine bildiğim gibisini ya
pacağım. Yatak odamızı da yi
ne buraya taşıtacağım!. 

mek istiyorsun .. 
Diyerek odadan çıktı ve çı · 

karken de dilinin altından ko
nuşuyordu: 

- A .. Yatak odalarımızı ayır
dık. Yine kurtulamadım. Ne 
yapışkan adam oldu. Baştanba
şa sinir. Artık çekilir tarafı kal
madı. 

Güney odadan çıkarken Fa
zıl yine onu özgen bırakmadı, 
arkasından yürüdü: 

- Karıcığım, benden mi ka
çıyorsun?. 

Güney dişlerini sıka sıka, fa
kat görünebildiği kadar şen ol
mağa çalışarak: 

- Nereden de bunları aklına 
getiriyorsun Fazıl. Sen gerçek
ten çok sinirli oldun .. Banyoya 
gidecektim. 

Dedi ve sözüne uladı: 
- İstemiyorsan gitmiY.eyim? 

du: olmaga başlıyorum. Bu üzün- güçlerinden değil, sinirlerimde- - Karıcığım, sana doyma ı;, 
- Benden hic ayrı kalmak tüm böyle sürer giden,~ belki ele ki bozgundan geliyor. Bu boz- seninle uzun zaman yaşart?aiıt 

istemiyor musun kocacığım?. kısa bir zaman sonra ben de se- gun durdurulamazsa beni en kı- seni iyice i~ime sindinne_k !~er 
Doktor yüzünde hem içinin nin gibi ıacağım !. sa bir zaman içinde ölüme ka- çok yaşamalıyım. Bunu ~tı 0t: 

sızılarını, hem de karısının bu Karyolanın kenarındaki şez- dar götürebilir. Bunu çok iyi bi- rum. Tabiat bu istegiını ç 
sorusundan duyduğu şenliği bir- longun iızerinde oturuyorlardı. liyorum. Kendim de do~tor ol- görmemelidir. 1 • leştirerek cevap verdi: Fazıl, genç karısının içindeki duğum için başka hekımlerin Güney, çok şen, çok tat 
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- J stemiyorum karıcığım, sızıyı inli yen sesinin kulakları. demesini beklemeden bunu bil- - Ondan hiç korkma .. 
istemiyorum. Bu gece, sana inan na doldurduğu bu sözleri işitir meli, ona göre kendimi kullan- Dedi, i~ave etti: beJl' 
olsun hiç uyuyamadım. Sabahı işitmez gözleri yaşla doldu: malı idim. Fakat, yapamad1m. - Benımle beraber de. 1 
dar ettim. - Sen de böyle söyleme ka- Güney. birden Fazıl'ın sözünü den sonra da yaşıyac.~kst~ içi• 

Doktorun yüzündeki cizgile- rıcığım. Beni bütün bütün üzer, kesti: Doktor karısının gozıer 
rin bir eşini de hemen kendi yü- hasta edersin. - Hala da yapmıyorsun?. ne baktı, baktı: gıiı1 
zünc veriveren Güney: Dedi ve içten gelen çok sa - - Evet yapmıyorum. Bu sa- - O ne demek? .Geç~ı\,aerı 

- Ben de öyle kocacığıtn. Bu mim1 bir duygu ile sözüne de- bahki halim de bunun en gi.içlü de sen böyle söyledın. eı ııe 
gece hiç uyuyamadım. Sabaha vaın etti: bir belgesi. Fakat, ne yapayım, sonra yaşamanın anlart1 .. 
karşı bir parçacık dalmışım. - Karıcığım, ben gençliği- elimde değil. Hastalık. oluyor? . ~li.l' 

Dedi, sesini titrete titrete: nin son birikintilerini birden - Ama, işte, hastalığı yen- Diye sordu. Güney yıııe k 1Jİf 
- Ah kocacığım, bilsen has- harcayıveren birisi oldum. Yaş- melisin... yordu. Hem de daha art:a ı;a' 

tdığına nekadar üzülüyorum. lı oldugumu, yıpranmış olduğu- Doktor boynunu büke büke gülüşle. Fıkır fıkır. Katı 
Sana bir şey duyurmamağa ça- mu, hasta olabileceğimi hiç dil- tesellisiz bir söylenişle: tıla.. k ,

3
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hşıyorum ama, en doğrusunu şünmedim. Bir atımlık barut gi- - Evet yenmeliyim. Belki - Belki sen benden ~ad 
sö~lemek lazım kiı ciğerlerim bi birden alev aldım, birden iY.ileşiriın, gücüm, sağlığım ye- [Arka..5

1 
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TAKSiM STADYOMUNDA DUNKU MAÇLAR 

Mülayim Dinarh Mehmedi Vendi 
Amatörler Arasmda 18 Çift Güreştiler 
1 

Ni.hdyet güreşti... Amerikadan 
~ldıkten onra, herkesin biribirine 
n zdan okumasına sebep .:>lan Di
Q~ı ıı Mehmet nihayet ilk güreşini 

n yaptı. 
y Stadyomda bin beş yüz kadar se
r •tcı varmış. Maçm neticesini me
ak eden birçok kimseler de ıçeri f1
rtneden kapının bnünde birikmiş-

cr. 

p :Oınarlı Mehmcdin Mülayimle ya 

1 acagı maçtan evvel, gelecek hafta 
l\Çııı Şehrımize çagrılmış olan Viya-
a gtires takımına ~ıkarılacak genç 

rUre Çİlerin seçilmesi itin amatör-

rıC't) arasında birçok nıü:,a"bakalar ya-
1 rtıış. 

r Bu seçme güreşlerine on sekiz b'it istırak etmiş. Bu güreşlerde 
fi 1 

h s a 56 kiloda Keruının ve 72 
sl61hk;ınkc:.:ımni"n"ı' Anll':ıı-;ılr Hii-

So ra ·ıp erınc Kar ı atdıkfarı 

~Utlar pek cok alkışlanmış. 
~ enan, gelmiyen Balkan şampi • 
onu Huseyine karşı hükmen galip 
k/1 ldıktan sonra Kudreti bir daki
)'ı 20 sanıyede, arkasın:l1 ı Enini 
il}~~ bır d:ıkika 10 saniyede yen -

!lı 1iuseyin de Şabana 3 d:ıkika 16 sa 
R:ı~c. Osmana 2 dakika 15 saniyede 

ıp gelmıs. • 
bcı.~iger gü~eşler içinde 79 da Şa . 

Su 87 ~e Rız~ temayüz etmiş. 
~CJyJ • g~reşlerın teknik sonuçları 

c ımış. 

56 kiloda 
}\<'nl<ena~ Hiıscyinc hiıkm"n galip. 
hd arı Kudrete bir dakika 20 sani

e g ı· !( a I p. 
)cd cnan Emine bir dakika 15 sani

c gafıp. 

0 61 k iloda 
rJ.~ r.~1

1e.r Recebe 7 dakika 40 saniye
c:,a ıp. 

s 66 kiloda 
hd aJıh Ahmedc 6 dakika 23 sani • 

,,/ galip, 
hdclı Uf Cemale 11 dakika 50 sani-

1\h galip. 
)'cd illet Cemale 7 dakika 15 sani

c Ralıp, 

72 kilo 
~Ct · 
1-f(l atı Aliye hükmen galıp, 

'ani9' edyın Şabana 3 dakika on altı 
Şabc e galip, 
liu5~n .Nccatiye hük-men galip, 

bıl'cd Yın Osmana 2 dakika 10 Ga
e galip. 

lbra ?9 ve 87 kiloda 
lııl'ed hıın Bekire 6 dakika 30 sa -

lb e galip 
tah· 

~ı~ ıın 1sınaıle hükmen galip 

d Orh~ Orha!1a 40 saniyede galip 
c &ali~ bekırc 3 dakika 35 saniye-

dc ~1~ E · . . 
Ralip ınıne bır dakıka 45 saniye-

l"ı1 • 
Cbınet 'Uas h.'km . 

Q ana u • en galıp. 

to l\llıator 
lı llra, Yan· ınusabakaları bittikten 

11c Muıı· saat beş buçukta Dinar
tlııliakeın j~•ın .m_ey.dana çıkmışlar. 

l'llıadıgınd aını ımış. fakat İlhami 
rJ. İlk t an Ceınal durmuş. 
tt UtuŞınal 

lilyj lll_iı.savi b' ar~~n sonra bir miid
~tlllıın Üst .. ır gureşten sonra Mü
l:ilt arnış \re ~nl~ğü göze çarpmağa 
de ~_ııiiren .~ Ustünlük kırk beş da-

l\ ~hn,§. gureşte daima Mülayim-

tacı:ıa_ttrkıarı .• .. • . 
lııt ~ Ustun ~a gc;ıre . M ulayım o 
\,: hır Vaz;· giireşmı:t kı, Dinarlı si-
"' &t O} 1Yette k 1 .. 'lıh . dugu · . a mış. Gureş ser-

GörÜ§te heyecan/J bir an 

Mülayim ve Dinarlı maçm1~m önemli bir an 

re düşürüyormuş. 
Kuk beş dakika tık güreş S<'nun

da çok iistün güreşen Mülayım hük
men gali~ sayılmış. 

• 
Okuyucu larım yazın ın şekline 

bakarak güreşte bulunm~r'l·ğımı an
lamı!?lardır. Evet, giireşte bulunma-
dm.ı .. C!ü!eşleri hava kunımu tertip 
ettıgı ıçın, her maça gazeteci olmak 
itibarile parasız girerken, kuruma 
benim de yardımım dokunsun fikri-

( 

Türkiye Yüzme'; 
Birin c ili ğ i 
Şampiyonluğu bUyUk larklcı 

İstanbu l kazandı 

• 
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Yüzmede kazanlar 

Yüzme yarışlarından bir 
enstantane 

Dün Modada Türkiye yuzme ve 
atlama birinciliklerine devam edil
di. 

Teknik sonuclar §Öyledir: 

200 metre serbest 
Birinci Halil (İstnnbul) 2 dakika 

36 saniye 8 10 
ikinci: İsmail (Kocaclı) 
Üçüncü: Cevat (Bandırma) 
Dördüncü Rasim (İzmir) 
Beşinci: Yakup Oım1an (Çukuro

va). 
100 metre sırtüstu 

Bu yarı- çok heyecanlı olmuş ve 
Tiirkiye rekoru kırılmıştır. 

Birinci: Agah (İstanbul) 1 daki
ka 22 s riye. 

İki ıd: Ali Haydar (Kocaeli) 
Üçüncü: Şami 1 (Bandırm;:) 

Dördüncü: Mustafa Mehmet (Çu 
kurova). 

Beşinci: Sami (Samsun) 

400 metre serbest 
Birinci: llalil (İstanbul) 5 daki-

ka 48 saniye 2110 
İkinci Cevat (Bandırma> 
Üçüncü: 'İhsan (Kocaelij 
Dördüncü: C<:mal (İzmir) 
Beşinci: Ziya (Samsun) 

4x200 bayrak 
Birinci: İstanbul takımı: Orhan 

Ali, Cihat, Halil 11 dakika 34 sa
niye 4/ 10. 

İkinci: Kocaeli takımı 
Üçüncü: Bandırma takımı 
Dördüncü: İzmir takımı 
Beşinci: Çukurova takımı 
Türkiye birinciliğini büyük hnk-

hı İstanbul kazanmıştır. 1ki11cilik 
Kocaeli yüzücülerinde kalmıştır. 

Burgaz Spor KIUbU deniz 
yarışları 

Burgaz adası spor klübünün dün 
y a p t ı ğ ı yüzme v e kayık 
yarışları çok iyi olmuştur. Yarışta 
50 metreyi Firuzan. 100 metreyi 
Lubyar, 200 metreyi Emolya, 800 
metreyi Faik almıştır. Yüzücüler -
den Ahmet, Behzat, Basri, Niko, 
Hüseyin, Niko, Ömer girdikleri ya
rışlarda birinciligi almışlardır. 

Ten is maçları 
Nişantaşı C .H. Partisinin tertip 

T üze ve l 11hsarlaı- Bakanları güreşi seyrediyorlar 

--

' • 

' 

... 

l i'.'J'" "IJSl'l'lla 

le, ~ir. lira verip gidecektim. Maç kadaş. gürcslcre gitmek istediğini, 
saatını beklıyerek yedi arkadaş Be- ı fakat duhuliyenin bir lira. tribüı_ı -
yoglunda bir yerde oturuyorduk. lcrin iki lira oldugunu ögrendigın
Bu yedi kişidc'fl altımız birer lira den vazgeçtigini söyledi. 
vererek güreşlere gitmege karar Biz buna inanmadık ve aramızda 
vcrdık. Fakat biraz sonra sekizinci münakaşaya başladık. Gcr~k hava 
bir arkada~ bize iltıhak etti. Bu ar- kurumuna yardım ve gerek güreşe 

ettiği tenis tumuvasının bugünkü 
programı şudur: 

Sabah: Saat onda: Al bert ve lk-
bal. 
Oğleden sonra: 
Saat 14 te: Cemal ve Metın. 
Saat l 5 te: Celal ve Bülent. 
Saat 16 da: Şahap - Faruk ve Bi.ı· 

fent - Aruncu. 
Saat 16 da: Robi - Benjameıı ve 

Fahir - İkbal. 
Saat 17 de: Roland Bon ve Faruk 
Saat l 7 de: Ta ver ve Taranto. 

Konyada atletizm 
Konya, (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Bölgemiz atletizm birin 
cilikleri yapıldı. Pistin çok sert ol
masına rağmen iyi dereceler alın
mış ve yeni Konya rekorları yapı~ 
mıştır. 

Türkiye birinciliklerine büyük 
bir hevesle hazırlanan atletlerimiz 
gün geçt ikçe formlarını buluyor. 
Alınan dereceler şunlardır: 
100 metre: Yusuf, Safa, Cemal 

11 4/5. 
400 metre: Nail. Hikmet, Yusuf 

57 2 / 5 
Gülle: Agop. 
Uzun atlama: Safa, Cemal 6.10 
Disk: Ragıp 27 
1500: Hikmet, Ali, Şükrü 9,58 
irtifa: Cemal 1,55 
200: Nai l. Talat, Ali 25 
4 X 100 İdman yurdu takımı , 

merak dolayısile birçok kimsenin 
bu maça gitmek istiyeceğini. halbu· 
ki birçok kimsenin iki lira verebile
cek zamanda olmadığını konuştuk. 
H içbirimiz Hava kurumunun güre 
leri bu kadar pahalı yapacağına i
nanmıyorduk. 

Nihayet birisini sta_Çyoma gön • 
derdik ve fiyatların arkadaşımızın 
anlattığı gibi iki lira olduğunu ög
rendikten sonra altımız da gitmek
ten vazgeçtik. 

Bizim gibi kimbilir k~ altı kişi 
bu güreşlere gitmekten vazgeçmiş
tir. Eğer Hava kurumu, dünkü maç
ta duhuliyeyi 50 kuru·. tribünü bir 
lira yapmış olsaydı stadyomun do
lacağı, Hava kurumunun çıkarının 
da dünkü hasılattan çok fazla ola • 
cağı muhakkaktı. 

Hava kurumu samimiyetimize ba
ğı lasın. biz niçin böyle olmadı di
ye hayflanıyoruz da yazıyoruz. 

Sadun G. SAVCI 

Hayvanları 
kucaklamayınız 

Ogretmeıı - IIayvanl~rı opmek 
cok fenadır. Bu hal bazı defa tehli· 
keli olabilir. 

Hasan - Çok dogru, çok dogru .. 
Öğretmen - Buna ait bir örn°cl< 

mi gördün? •.. 

Hasan - Evet. İhtiyar bir komsu 
bayammız vardı ki, mütemadi köpe· 
ğini kucaklardı. 

Öğretmen - Peki ne oldu) 
Hasan - Ne olacak, zavallıcık, 

minimini köpek öldü 1 

Lokantada". 
- Garson, bu ne hal. bıçaklarınıı: 

ne kadar pis •. 
- Bayım. pisliği, daha iyi kesme· 

leri içindir. 
- Bu nasıl şey .• 
- Evet. müşterilerin iştahını ke&o 

mek için. 

Denize düşen saat 
- Geçen yıl cep saatimı denize 

düşürmüştiim. fakat o durmadı. 
- Nasıl hata işliyor mu? 
- Yok canım. hata batıyor! 

Mübalağa ve yalan .• 
Marsilyalı - Adam sen de .• Biz 

Nonnandie gemisinden bahsedilir
ken gülmekten kırılıyoruz. Guya 
Normadie dünyanın en biiyük vapu· 
ru imiş .. Halbuki. biz Marsilyalılar 
ondan büyük bir vapurun planlarmı 
yapmıştık. Fakat onu inşa etmekten 
vazgeçtik. 

- Acaba nicin? 
- Niçin mi.? O kadar buyuk i~i 

~tlının ıçın Mülayim ne zaman 
a~aguıdaıı :yakalasa :ye- Mülayim v~ Dinarlı maçrndan iki enstantane 

ki, C~elittarık Bo azmdau t;tçemı• 
ycçeiıı. .. 
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• a z t 1 re H8dis 
G z e 

Tcmps'da.n: 
Laval ve Eden arasında dün Dış 

bakanlıkta ilk mülakat vukubuldu. 
Başbakan bugün de Baron Aloisi i· 
le görüşecek, sonra bu akşam tekrar 
İngiliz bakanı ile konuşacaktır. Bu 
ilk temasla;-. bundrn sonraki gün • 
lerde müzakeratın ne suretle inki
şaf edeceğini anlamak için kafı de· 
ğildir. Şu kadar denilebilir ki İn
giltere hükumeti de Fransa gibi ne
ticesi arsıulusal durum için tehlike
li olacak olan bir !talyan - Habeş 

UÇLER KONFERANS! 

a aşaları 
delillerdir ki beklenen tesiri nadi
ren husule getirirler. İngilizler de 
bilirler ki infirat siyasetine dön -
mek ve bütün Avrupa devletlerinin 
haricinde müstakil bir güvenlik si
yasası takip etmek, dünya işlerinin 
bugünkü haline göre kabil değildir. 
Buna mukabil, bazı İtalyan gazete
leri de Uluslar Kurumunun nüfu -
zunu tanımamakta ısrar ediyorlar 
ve İtalyanın Uluslar kurumunun 
mümanaati karsısında asl.ı tuttuk
ları yoldan ayrılamıyacaklarını söy
lüyorlar. 

Times gazetesi, M ussolininin 
kuvvete müracaat etmenin husule 
getireceği kin ve garaz karşısında 
hayrete düşeceğini yazıyor. 

Giornale d'İtalia da bunun İtalya
nın asla cesaretini kırmıyacağı ce
vabım vererek diyor ki: "İtalya bı
çagın bogazına dayanmasına asla 
müsaade edemez. İtalya her zaman 
durumunda sabit kalacaktır. Yeni 
Paris to~lantsını açık ve sarih bir 
itimatsızlıkla telakki edecektir. Bu 
toplantıya İngiltere tarafından ta· 
hammül edilmez bir şekilde baslan
mak istenmiştir. İtalya bu tehd°itle
re, kendine hürmet etti rmeği bilen 
bir millete ya}:ışır bir vekar ve mu-

1 

knvemet ile mukabele edecektir.,, 
lt.alyan ~azetesi ''tehdit,, sözile 

/ 1ngı.ltere!1ın Habeşistana yaptığı 
'\ teşvıklerı kastetmektedir. .. 

ALO/Si 
~ • 1 .. İşte Paris müzakeratı için cok 

luzumlu olan sakin havayı bulan -
dırmak tehlikesini gösteren İtal -
yan • İngiliz münnkaşaları bundan 
ibarettir. 

harbinin ö :ne geç.melr istiyor. 
Londrada olduğu gibi Pariste de 
1906 andlaşm... .. ı dahilinde mevcut 
bütün vasıtalardan i · ti fade edilerek 
silahlı bir ihtilafın bertaraf edil -
mek istenilmesi, bugün miızakeratın • 
bir anlaşma ile neticeleneceğini ü
mit ettiren bir ihti-ıaldir. 

lngilterenin siyasal ve toprağa 
müteallik olmıyan ve sırf ekono -
mik imtiyazlar verilmesine dair i
leri'i sqrdiijji ,.u.reti tesviyeye kar 

• 
l zinli Olarak Pansiyona Bırakı-f 
lan Kediler Köpekler Maymunlar 

Journal'Jen: 
Bu serlevha, geniş bir manada alı

nacak olursa garip görünecektir. Aca 
ba hangimiz kend!sine tam serbesti 
verebilecek olan bu zamanı tehaHikle 
beklememiştir. Şehri terkedip te her 
tiırlü işin sahile tatil edilmiş olduğu 
d~ğl:ıra veya kırlara gitmeği isteme
mıştır. 

Filhakika şehirde büyük otellerde, 
kaplıcalarda ve plajlarda sahiplerinin 
yanında bulunan kediler, köpekler 
hatta maymunlar böyle bir serbesti • 
yi bilmezler. Fakat yaz mevsimi için 
bir pansiyona bırakılan hayvanlar bu 
nu, insanlar gibi bilirler ve takdir e
derler. Pariste sayfiye yerlerinde ke
diler ve köpekler için ayni esaret ha· 
yatı vardır: "Ayağını ver .. Otur, aya 
ğa kalk: koltuğu tırmalama; .. ekse -

kısmı da mesela bir kavanoz içinde 
uyur. 

Ayda 80 • 100 frank pansiyon ile • 
reti verilen papağanlar, kanaryeler, 
göze çarpıyor ... 

- Bur\lya pansiyoner olarak her 
nevi hayvan kabul ediyor musunuz? 

- Evet birkaç maymun, bir tilki, 
bir panter, vardrr. Daha ne diyeyim; 
Lurasr Nuhun gemisi gibi bir yerdir. 

- Bu hayvanlar burada sıkılmazlar 
mı? 

~ riya tatlı sözlerle beraber amirane 
hitaplar ... 

- Birinci günü köpek ve kediler 
yabancı bir yerde bulunduklanm an • 
larlar .. Sahiplerini ararlar .. Fakat ni
hayet yemek. içmek ve uyumaktan 
ibaret olan hayvanlık hayatına alışır 
tar.Bunlar bir mUddet sonra, sevinçle 
tekrar eski sahiplerini bulacaklardır. 
Fakat şimdilik burada serbest bir ha 
Y.at geçirmektedirler. Bu sebeple, ta -
tıller esnasında en mesut hayvanlar 
pansiyona verilmiş olanlardır diyebi~ 
liriz. 

Efendileri ile sayfiyeye gitmiyen 
havvanlar n3sıl yaşıyorlar? .. 

Parise yakın olan bir baytarlık mü 
essesesi.. Burada irili ufaklr pek çok 
köpek görüyoruz. PanFivon ücrc:-ti "" 
da 150-250 arasında değişiyor. Di
rektör bu ücretin pahalr olmadığını 
anlatmak için diyor ki: 

Bir kere düşününüz. Sahibinin ya
nında çok uslu olan bir köpek bura-

~ ......... ._..-.....: 
Ulus ar kurumu 

konomi komitesi 
• Le Temps'den: 

Uluslar kurumu ekonomi komite 

ALMANYADA 

Yahudi Düşmanlığı 
Petit PaTissien'den: 

Yahudi düşmanı Julius Streicher, 
Nüremberg'den tayyare ile Berline 
g~ld~. Orada büyük bir nutuk söyle· 
mıştı. Yahudiler aleyhindeki bu sava 
şın nereye kadar gidebileceğini sor
mak zamanı gelmiştir. Oldenbourg' -
dan gelen haberlere nazaran yahudi 
aleyhtarlığı bir panayırda ilk defa o
l-arak görtilmüştür. Yahudi tecimen
ler, bu şehirde açılacak olan hayvan 
pazarında muamele yapmaktan mene 
dildiklerinden haberdar edilmişler
dir. 

Dortmund'da Yahudiler belediye· 
ye kredi ile eşya vermeği taahhüt e
demiyeceklerdir. 

Honovr'da sinema işletemiyecek 
bir hale getirilmişlerdir. Çünkü Ya
hudilere ait olan dört sinema hüku
met tarafından kapalılmıştır. 

GôRlNFG 

Buna mukabil Almanyanın muhte
lif semtlerinde halk, doğrudan doğ· ' 
ruya kendisine zarar veren bu gibi 
tedbirlerden şikayete başlamışlardır. 
Bazı su şehirlerindeki otelciler ve ta
cirelr, Yahudi müşterilerini kaybet
tiklerinden, vardiatlarının mühim bir 
nisbet dahilinde azaldığını görmek
tedirler. 

Bir spor müsabakası için bu şehre 
giden Hitlerist Milisler Nasyonal 
sosyalist propagandası yapmağa baş· 
lamışlardır. Bunlar sokaklara ilanlar 
yapıştırmışlar ve Yahudi düşmanlığı· 
na dair kağıtlar dağıtmrşlardrr. BU 
hal halkın hoşuna gitmemiş ve az za• 
man sonra aksi tesiri görülmüştUr· 
Hücum kıtlarr oradan ayrılır ayrıl • 
maz iliinlar yırtılmıştır. Biraz sonra 
sokaklarda halkı Yahudilerden alıŞ 
veriş etmeğe teşvik eden broşürleritl 
dağıtılmasına başlanmıştır. Buna 
mukabele bilmisil olmak üzere btı 
mıntakanın Nasyonal sosyalist parti 
si direktöı ü Hitlerist l\1ilisler tarafıtl 
dan orada protesto nümayişleri ter • 
tip edileceğini bildirmiştir. 

Bunların şikayetlerini nazarı dik
kate alan Bavyerada küçük bir şehir 
olan Rottach • Egern şarbay, bulun
duğu şehrin Nasyonal sosyalist par· 
tisine müracaat ederek badema Ya
hudiler aleyhinde ,hiçbir tedbir ala
mıyacağını söylemiştir. Bunun üzeri
ne o mmtakanın Nasyonal sosyalist 
partisi meseleye müdahale etmiş ve 
yahudileri şehri terketmeğe mecbur 
etmiştir. V estefalyada küçük bir su 
şehri olan Rothenfcl'de bir hadi
se olmuştur. 

Beraat eden mUcr:m 
Fakat, İngiltere, Fransa ve İtal

ya arasında yapılan büyük müzake
relerin italya ile İngiltere arasın
da bir kalem mücadelesine sebep 
olması teessüfe şayandır. Londra 
ve Roma matbuatı, barışsal bir su
reti tesviyeye müsait bir hava ya .. 
ratamıyacak ve hükumetlerin vazi ... 
felerini kolaylaştırmağa imkan bı .. 
rakmıyacak bir münakaşaya tutul
muşlardır. Filhakika Eden ve Alo-. 
isi bundan evvel iki memleket gaze .. 
telerinin kendine atfetti klerinden 
gayri bir hattı hareket kabul cdebl
lirler. Bu zevatın lisanları, resmi 
mahafilden mülhem olduklarını id
dia eden gazetelerin lisanından his
sedilir derecede farklı olacaktır. 

~-,..~~-"·~·---.-~.~~~.._..uc....s•'"'Jl · J.ır•ı.ror. 
Sonra bjz tamir ettiriyoruz. . .., 

ı;İ 43 üncü toplantısını 3 Eylülde 
cenevreae )crpactıRllr;-nv.nıumcu· ...... •----r~-

Bu münakaşa bazı nüfuzlu maha
filde mevcut haleti ruhiyeyi gös
termektedir. Eğer İngiltere hüku -
meti Uluslar kurumu siyasasına ta
raftar bir efkt\rı umumiyeye göve
niyor ise İtalya da, uzun zamandan· 
beri müstemleke ve genişleme si • 
yasetine doğru teveccüh etmiş bir 
efkarı umumiyeyi nazarı dikkate 
almak mecburiyetindedir. Bu hal, 
namuskar bir anlaşma çaresi bul • 
mak isterken, İngiliz ve İtalyan tez 
lerini biribirine yaklaştırmak husu
sunu çok nazik bir duruma koymak
tadır. 
ALpın öte tarafında İngiliz mat

buatının delillerine şiddetli cevap
lar verilmektedir. Bazı Londra ga
zeteleri, müzakereciler üzerinde bir 
tazyik yapmak için bir İtalyan • 
Habeş harbinin önUne geçilemedi
ği ve Uluslar Kurumunun otoritesi 
muhafaza edilemediği takdirde tn
gi )terenin Avrupa fşlerile alakadar 
olamıyacağını ve kendi güvenliğini 
temin için kendi öz vasıtalarına 
müracaat edeceğini söylemekle ah
vali ruhiyeye vakıf olmadıklarını 
göııt-enniş oluyorlar. Bunlar öyle 

No. 36 

RENE CHAMBE 
- Peki, siz nesiniz? Kimsiniz? Bu

rada işiniz ne? 
jacobi boyuna tekrar ediyordu: 

/ - Sizi Allah gönderdi, ıizi Allah 
gönderdi. 

Sandal yanaştı. Kürekçilerin ara -
sından iki sırmalı zabit ayağa kalktı. 
Biri geminin kaptanı, belli 1 Oteki de 
bir namzet! 

Kuleye dayanmca, oradakilerin Al 
man üniformalarını tanıdılar. Tabii 
son derece hayret içinde kaldılar. 

Kaptan Fournier sordu : 
- Alman bahriyesi değil mi? 

. - Evet efendiler, Alman bahriye
sı .. Hoş geldiniz, safa geldiniz! 

Sandalın içinde iki zabit vatanda· 
şın:ı: soğuk bir selam verdiler. Ne ce
vap vereceklerini şa ırarak şüpheli, 
şüpheli Jacobiye b:ıkıyorlardı. 

jacobi kuleden eğildi: 
• - Efendiler, dedi, çok müşkül va· 

zıyette kaldım. Makinelerimizde cid· 
di bir arıza hasıl oldu. 

lki Fransız zabiti aralarında hafif 
sesle birşcyler konuştular, 

Foumier dedi ki: 
- Anlayamadık! Siz kimsiniz? 

lir uıhtelbahir mi? Oy leyse buralar-

- Burada kedi de var mı? 
- Evet, hatta bazen köpekten faz 

' la kedi vardır. Buraya bir kediyi ida
re etmek, köpekten daha güçtür. Hav 
lıyıı.n bir köpeği susturmak kolaydır. 

• şu meseleler vardır: Ekonomik du
rum ve bilhassa arsıulusal ekono • 
mik müncuebat hakkındaki rapo -
'un müzakeresi temmuzda ve Pa
riste toplanmıı olan Finans komite 
sinin ve bazı büro azalarının içti • 
ınaından sonra genel sekreterlik ra 
porun ihdas projesini tamamlama
ğa memur edilmiı idi. lıte bu yeni 
proje müzakere mevzuu olacaktır. 

, F:ıkat geceleyin miyavlıyan bir kedi 
yı susturunuz bakalım: 

EDEN 

şı İtalyanın yarı resmi olan Affari 
Esteri mecmuası diyor ki: 

11Habeşistana denizde bir liman 
verilmemelidir. Ekonomik imtiyaz
lar tahdit edilmemeli, Uluslar ku
rumu veya azası tarafından teminat 
verilmemeli, hakikatte bir İngiliz 
mandasından başka bir şey olmryan 
umumi veya müşterek bir manda 
da kabul edilmemelidir . ., 

t tal yan mecmuası İngilterenin, 
Habeşistanı seferberliğe teşvik et· 
tiği ve Süveyş kanalını kapamak 
tehdidinde bulunduğunu ve lngil • 
terenin Habeşistana kom'u olan 
yerlere ask,rr gönderdiğini ileriye 
sürerek diyor ki: ''İngiltere İtalya· 
nın Habeşistanda yerleşmesini iste· 
miyor, çünkü kendisi ilk fırsatta o
rada yerleşmek emelindedir.,, 

Lava), Eden ve Aloisi nıül5kat -
larının ilk yapacağı tesir, müzake
renin arifesinde, İtalyan, İngiliz 

da ne arıyorsunuz? 
- Denizaltı gemisi değil amma, on 

dan daha iyi 1 Eğer birkaç dakikanız 
varsa, size izah edeyim. Bu tesadüf, 
benim için bulunmaz bir nimet oldu. 
Eğer bana yardım ederseniz ... 

- Ne biçim yardım? 
- Böyle yukarıdan aşağıya size an 

latamıyacağım. Çıksanız da, gelip 
törseniz, çok memnun olurdum. 

- Çok naziksiniz, fakat bizim vak 
timiz yok. Dünkü fırtınadan da hay
li geciktik. Rotamızı buralara kadar 
değiştirmeğe mecbur olduk. 

- Ben şerefli Fransrz cümuriyeti 
denizcilerinin. a y n i meslekten 
olan diğerlerini müşkülat içinde bıra
kıp gideceklerini zannetmiyorum. 

Fournier bir an sinirli görUnüyor
du: 
,- Peki amma. ne istiyorsunuz? 

Onu söyleyiniz, dedi. 
- Rica ederim, bir dakika yukarı· 

ya çıkınız, göstereceğim. 
- Pekala, çıkalım ı 
Fournier merdivenlere asıldı. Nam 

zed zabit arkasından sordu: 
.- Kumandanuro ben de geleyim 

mı? 

Elbette gel! O saniye jacobi pla· 
nını zihninde etraflıca hazırlamış ve 
kararrnı vermi ti. Zaten böyle bir va· 
ziyette onun verdiği karardan başka 
verilecek başka karar olamazdı. 

Namzed zabit te arakdan merdiven 

- Bu küçük hücre boş mudur? 
.. - .Hayır, içindeki beyaz fareleri 

gormıyor musunuz?. Bu küciik hay
vanların nekadar sevimli fakat neka
dar tuhaf tabiatli olduklarını bilmez
siniz. 

- Pansiyon ücreti nekadardır? 
- Günde iki veya üç frank onları 

daimi surette nezaret altında bul.un -
durmak lazımdır. Kapıların açık hıra 
kıldığını tasavvur ediniz. Sonra ke
dilerin burada yapacağı katliamı bir 
düşününüz 1 .. 

Adam siz de ... Bunların sahipleri, 
farelerin deği~tirildiğini anlarlar .. On 
ların da kendilerine mahsus halleri 
vardır. Bir kısmı pamuk üzerinde, bir 

matbuat münakaşasının tevlit ettiği 
mUşkülatı izale etmek olmalıdır. 
Eğer İngiltere ve İtalya bu mi.ina
k~şanm önüne geçmek için tesirli 
bır surette harekete geçmiyecek o
lurlarsa Paristeki murahhaslarının 
vazifesi çok güçleşmiş olacaktır. 

lere sarıldı. 
De Soliers gerisinin artık ne olabi· 

leceğini, tahmin ve tasavvur edersi
niz. Eller sıkıldı, asansörle kuleden 
aşağıya inildi. Ondan sonra da sizin 
zabitlerinizin hayretleri ve şaşkınlık
ları basladı. 
Aşağıda makine şefi ve neferler 

arrzayı bir an evel düzeltmeğe ça
lışıyorlardı ve pek tabii olarak düzelt 
tile~. E}rkaç dakika sonra kule aşnğı
yıa ınmış olacak ve U • 3 denizaltı ge 
mimiz de oralara gelmiş bulunacaktı. 

Netekim öyle oldu. 
Faakt Fournier aşağrya inince he

?'en . tehlikeyi sezdi. Derhal çıkmak 
ıstedı, fakat artık kim dinler? 

Makine şefi arızanın düzeltildiğini 
haber verince Jacobi emrini verdi: 

- Derhal kuleyi aşağıya indiriniz. 
Schnell ! Schnell ! 

Motörler işlediler ve kule yavaş 
yavaş suların içine doğrğu çekildi, 
gitti. Artık denizin ortasında birşey
cikler yok. Ne Fournier, ne de yanın
daki! 

Kule suyun içine çekilirken, Creu
ae vapurunda ortalık allak bullak ol· 
muştu. Bütün bunları o dakika yeti
en U - 3 denizaltı gemisinin kuman
danı raporunda olduğu gibi anlatır. 

Hülasa, sizin anlayacağınız, iki 
Fransrz deniz zabiti elimize düşmüş· 
tü. 

Creusc sabaha kadar ayni yerde 

Ruznamenin ikinci maddesini et 
ithal ve ihracı meaelesi teıkil et -
mchtedir. 25 hazirandan 29 hazira 
na kadar toplanmı§ olan tali mü
tehassıslar komisyonu et ticareti 
hakkında arsıulusal bir mukavele 
projesi hazırlamııtır. 

Tali komite ekonomik komiteye 
verdiği raporda bu projenin muh
telif hükumetlere tcvdiini ve bun • 
dan sonra ;yeniden tetkikini teklif 
etmektedir. Projenin hükumetlere 
tevzii için konsey tarafından bir 
karar verilmesi lazımdır. Komite 
de 43 Üncü toplantısında bu mese • 
le hakkında bir karar verecektir. 

Ruznamenin ür.üncü maddesi de 
Sovyet Rusyanın bir teklifidir. it
halat ve ihracat mefhumlarını ta • 
dl eden arsıulusal bir mıihavelena 
menin tetkikine dairdir. 

bekledi, durdu. Iki zabiti bize getiren 
sandal da vapura dönmeğe mecbur ol 
du. 

Vepurun pervanesi işlemeğe başla
dı, sular köpüklendi ve vapur yavaş 
yavaş uzaklaşmağa başladı. 

Fakat U • 3 peşini bırakmıyordu. 
Möewe'nin sesi burada hafifledi : 
"Jacobi'nin verdiği emirler kat'i 

idi. Bizde bir defa emir verildi mi, 
yanlış olsun. doğru olsun mutlaka 
tatbik edilir. Artık ondan sonra de
nizin üstlerinde neler olup. neler geç 
ti bilmiyoruz. 

Bütün bunları dinlerken ne hallere 
girdiğimi anlarsınız. Boğulacak gibiy 
dim. Nihayet nefesim bir parça açıldı 
da: 

- Hay eşekler hay! diyebilmişim. 
Möewe oralı değil, bir kılr bile kı· 

pırdamadan anlatıyor: 
- Sen çocuksun. Biz burada Four 

nier'ye elimizden gelen en iyi muame 
leyi yapıyoru~. Bulunduğumuz yerde 
serbestçe gezıp, dolaşıyor. Hürriyeti 
tahdit etmiş değiliz. Fakat o kendisi 
iinzüvayı, köşesine çekilip düşünme· 
ği, bazı riyazi hesaplarla uğraşmayı 
tercih ediyor. O da bize ne? 

Artık kendimi tutamadım: 
- Peki, dedim, ya vapurun için-

dekiler? O kadar insan? Hepsi de 
şimdi deniz altında değil mi? 

Möewe sabırsızlandı: 
- Olur a, dedi, muharebe bu ı 

- Mademki bana mahkemede aptal dediniz ve bunu da ;s; 
pat ettiniz, o halde vekalet ücretini biraz indirmeniz laz1111d1t· 

- Hangi muharebe? Utanmaz he
rifi Ortada muharebe var mı şimdi? 
O kadar adamın nasıl canına kıydı· 
nız? 

Möewe: 
- Sahi sen ~ocukmuşsun be 1 dedi. 

Elbette muharebe var, ha ü~ gün ev
vel, ha üç gün sonra 1 Hatta otuz se
neden beri sizinle harp halinde oldu· 
ğumuzu bilmiyorsunuz demek ... 

Porames'in müstemlekelerimizde 
yapılan mücadeleler hakkında söy
lediği sqzler hatırıma geldi. 

- Siz muharebenin başladığını 
hala anlamadınız mı? Creuse vapu
rundaki müstemleke efradı ha bir 
ay evvel batmış, ha bir ay onra •. 
ıBunun ne hehemiyeti var? 

- Alman kafası böyle düşünür, 
dedim. 

- Alman kafası mı? Tabii.. Her 
halde Fransız kafası değil.. Beyni 
sağlam. zekası işlek Alman kafası •. 
Sizler kendinizi bir nevi santiman
tali:ı:me bırakıp koyuvermiş bir mil
letsiniz. Aramızdaki büyük fark bu· 
dur. Ne yapacaklarını §aşıran müte
redditlerin karşısında ne yaptığını 
bilen insanlarız. İşte onun içindir 
ki. siz her zaman mağlCtbiyetten kur
tulamıyacaksınız. Crcusc'ü batınnı
şız. Yumurtayı kırmadan da omlet 
yapılmaz ya 1 Sonra hadiselere se
bebiyet verenler yine biz değiliz, 
hep sizsiniz. 

- Biı miyiı? Ne yapmışıı me.c· 

··ster· 
ta? Creuse'ü batırmak için go ı? 
diğiniz sebep hep bu kadarcık ~ı;· 

Möewe. Framond'a döndü. :Sa > 
tılar, gülüştüler. ıı· 

Bir elile de boyuna torpili okŞ 
yordu: • s6S 

- Efendi, dedi, hesap ettık·. 0 r. 
liklerden bir tanesi kafi gch>'ltııl 
Fakat burada 450 likler de var nııı· 
Siz bir şeylere inanmıyorsu ıw 
H a t t a g ö z 1 e r i n i z 1 e g i· 
d ü ğ ü n ü z ş e y 1 e r e d ertlıı· 
nanmıyorsunuz. Bu, bizim hoŞ~ö'' 
za gidiyor. Yüz kilometreye Jat'J ' 
mermi gönderecek Alman top initl 
nın adını işiteceksiniz. rne,rft!ı öd 
yerinde patladığını göreceks.1~1.ı cJe 
yine inanmıyacaksınız. Şirndı ;,vıı 
kolera ve tifüs mikropları 

8 
bİ~ 

mermiler de var. Bütün bun~:rı,esitl 
aklınız ermiyor, değil mi? 
daha iyi 1 et1İ' 

Uzun ve katil parmaklarını ~;r ' 
den mor çeliğin üzerinde geı ç .,e 
meğe başladı. Bu adam kork~~5ıı11 
hain bir Almanyanın canlı tı 
gibiydi. atlsll' 

Ah, buradan kaçabilsem, .. F~ü1'W 
ya dönebilsem de, bütün gor 
rimi olduğu gibi anlatsam- -"' 

Framond dedi ki: eder 
- Vakit geçiyor, giln ner 

doğacak. 
Möewe dikildi: ~,rJ 

[AtkaSJ 
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~4 Nizamettin NAZiF 

Seyis Para İle Dolu Olduğu Anlaşılan Bu Torbayı 
4/ınca Kılıcını da Çözüp Kendi Elife Beline Taktı: 
, ''-Haydi ! - Diye Bağırdı - lzindenKoş I ,, 
: bllır an göz göze geldiler. Sonra ~i
ba.rtrlerile anlaşmışlar gibi, Mekanık 

ekctlcrle ahıra daldılar. 
t nuru bir ata kaşağı vuran bir se
a~ bunları görünce saygılı bir tavır 
'-"ındı. 

~U§Oglan hemen sordu: 
"tt-d· Şimdi giden adama sen mi at 

ın? 

t Seyiste ne bir korkaklık. bir ~ekin 
~rılik, ne de mühim bir i te rol ola
eu bir adam kurnazlığı sezilmiyor -

· Gayet tabii bir sesle cevap verdi: 
1i - Ben kimseye at vermedim ünlü 
~· Yalnız az evvel dışardaki hay • 
lız kişnemişti. Çıktım. baktım. Dil
lartıı kısrnet gemini çözmüı üstüne at -

§tı. 

~atnış Bırdı; 
~ lyi gördün mli? • dedi - dilsiz 

et miydi giden? 
rck Evet Hanım ... Hatta bana güle
da elini salladı. O her zaman ahırlar 
bırn at çıkartır, bahçede dolaşır, yine 
ı...a, ilı dolaşıp eğlenecek gibi geldi ba
tct /\nıa baktım ki, hayvanı sürüp 
tıt~:· .. Şu karşıki dıvaı:dan atlattı, 

- Neye peşinden koşmadın? 
~- Peşini kovalamam mı lazımdı? 
~k tedersiniz Hanım... Şimdi bir at 

er, arkasına düşerim. 
::: '\/az geç artık ..• · 

dı;' P~ki. ~~ma dışardaki hayvan ne S e~erli duruyordu? 
~ea:ısin bu suallerden Jıiçbir şey an 
bir a ığı besbelliydi. Yine çok tabii 

&esle · 
~li;- O benim atımdı ... • dc<li • he • 
tırnıÇelnıiş, üzerinden inmiş ve ahıra 

l!tiın. 

~- ~Ukemmel ... Demek giden dil
V l{tsrnetti ha?. Vay melun vay! 

e, kusoğlanın koluna girerek; 
~ ._ liavdi. .. Dönelim. - dedi -

Utıı.ıı.cuuı :tıUA&IUjJ ~ .. uu U'" 

dı -e; nden kurtardı. Ve gözüne kes 
· gıw hayvanlardan birine acele a
....._ eger vurmaga başlarken, 

' d Sen burada kalırsın Mamış Han 
~ !~c b~gırd.ı - Ben o herifin peşine 

....._ ek ısterım. 
....._ B::Yhude. Yetişemezsin. 

~tiki Bır tecrübe edelim. Bakalım. 
\> Yakalarız herifi. 

Sı~d bir iki dakika sonra ahırdan 
....._ ~ğı ata atlarken ilave etti: 

ltıı b" arda yürüyüp iz bırakmaz cins 
tcği~r keramet sahibi ise ... Bir diye 
b d 0Iınaz. Fakat bu at dört nalı -
ta~p a~ğa.sını, bastığı her yerde bı
~ ~ gıtıniş ise, gitmekte ise, kork
~ı: k aıntş Han Kısmeti yakalamak 
~t ısrnet olacaktır. 

b. ~e a. sakallı, kendi el ile yetiştirdi-
~ın. bu nikbin sözlerini dinle • 

~ akat Ydı? Burası pek kestirilemez. 
~ lla b 0 mahmuzlarını hayvanın kar. 
htle ,:t~r!p uçar gibi uzaklaşırken ve 
a~a/ısın işaret ettigi duvardan bu 

tCtıe11 b'atıatırken gözlerinde pek be 
' lJ tr parıltı sezildi: 
' ğurlar olsun Kuşoğlan! .. 
' tı ··: •••• 
beli &urlar olsun .. ı 

• !~ ~nhnm arkasından baka kal • 
>t1.. • oır 
'·•ıra an yerinden kımıldanmadı. 
k do:yava~ yavaş geriye döndü. An 
lend7 .b~ . <:dım atmıştı ki, seyisin 

...._ U gını ışı tti: 
...._ nıu alin! .. 'u ..... 
'~nlü lian 
, A. c var? 
'- li ta ~inıniyeceli misinir: 'l 'n angı ata? 

~Selli Una ... 
ll\1 ~· gemlerini şıkırdatarak avurt 

\t~11ltla n1sa:an ve ar<1:klarmı her ba
abıtda tık top .gıbı zıplayan bir 

h • .' n n çıkarmıştı: 
"il. Un · . .. u da sızın ı~ın hazırlamış • 
'li ·~~ıaYır ... Ben gitmiyeceğim. 

h'l tJı: is~ ~~n tekrar yoluna devam 
)ıg ey g e 

1
1
•• Fakat birdenbire aklına 

)et~ bakt~ ~ış gib} tel_trar döndü. Se 

b lı. 'h 
1 

u çcvık bır gence benzi
ı ""le e .• 1 • 

')lı r kapı goz erınde öyle kıvılcım 
an g · ·· t ··• 11.tuu k 0 Z'll par~ltısı vardı ki ... 

<'~~lı:anı~ a bu delıkaoh, müthiş 
"lllijın i saklıyordu içinde. 

~ ,. l:>eı:nrnek~k o~a yaklaştı: 
s'tı? ı delıkanlıya yetişebilir 
llJli, hi 

~ '- lli ç düşünmedi: 
t t>' r Çeyrek 
~toltıJıcge b sonra at başı bera • 

~~ lı at aşlarız. 
~ancır~nunkinden !iOk ilerde bir 
'1\ . 

~ ).r~ ıa. Al §Unu r 
' t 1ll ış lian .. ğsii 
~t C§in torba go ıc;nden büyücek 
, t Para ile d çı ıp uzatmıştı ve 

:lrba olu olduğu anlaşılan 
"eli clı'!Yı alınca kılıcını da .. ü 

e on11 ... b Un çoz p ... _. c c taktı ve-.a , ~ ... 

• rı - Bu ok ancak §Uradan atılmış olabilir ... ,, 

- Haydi! - diye bağırdı • atla atı
na! Onun izinden koş. Nereye gider 
se beraberinde ol. 

Seyis bu emri tekrar ettirmedi. Hay 
vana atlayınca dört nala uzaklaştıBir 
iki saniye sonra o da küçük ormanı 
çeviren duvann öte tarafında gözden 
kaybolmuş bulunuyordu. 

O zaman Mamış Han koşarak sa • 
raya döndü. Gizli merdivenden çıkar 
ken kapıyı 11ürmelemeyi unuttuğunu 
hatırlayınca tekrar indi~ve kapıyı sür 
meledikten sonra basamakların dör -
dünü beşini birden adımhyarak Ha -
tunun odasına daldı. 

Onlar imdi saraydaki hadımlan 
toplanmışlar,isticvap etmekle uğraşı-

yvt.a.a.!u&. U~'- AG\\.G uıcıuu .&.GJ\.Utı. ~o.-

hilelerinden birinden on bir yaıında 

iken gönderilip sarayaa büyütülmüş 
Akkartal olduğunu ve ölü bulundu • 
ğu odada teşrifatçı hadımlardan Kıs
metin yattığını öğrenmişlerdi. Yal -
nız Hatunun sorduğu suallerden Kıs
metin üstüne toz kondurmak isteme
diği ve hatta onun da başına bir ka
za gelmiş olmasından korktuğu anla· 
şıbyordu. 

[Arkası var] 
Açık muhabere: 1 

"Ankara - Samsun· Ambuland .. ya 
zıh ve üç kö eli bir damga ile pulu 
iptal edilmiş bir mektup gönderen M. 
A. ya; 
Düşüneyim efendim. Bulabilirsem 

~ w.~ ... ı.~acla. e...-ap wc.ririm...-.ı!P 
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PO L i S 

Beykozda Bir Genç Tabanca ile 
Kardeşin i Ağırca Vurdu 

Beykozda Akbaba köyünde iki 
kardeş arasında bir cinayet olmuş
tur. Yapılan tahkikata göre Beykoz 
Akbaba köyünde oturan Kemal oğ
lu H a s a n i 1 e H il s e • 
y i n n a m ı n d a iki kardesten 
Hasan geçenler.de karısını döğmüş 
ve kadın da annesinin evine git -
miştir. Küçük kardeşi Hüseyin de 
yengesini tekrar eve getirmiştir. 
Fakat Hasan karısının eve geldiği
ni istemediğinden, iki kardeş ara
sında kavga çıkmrş ve neticede 
Hüseyin tabanca ile ağabeysi Hasa.· 
na ateş ederek Eol bacağından ve bir 
kaç yerinden yaralamıştır. Yaralı 
Hasan jandanna tarafrndan hasta -
neye kaldırılmış ve Hüseyin de pcr 
lis ve jandarmalar tarafından yaka
lanmıştır. 

Dört arkadaş Bekçiyi 
dövmek istediler 

Evvelki akşam Mehmet, Sedat, 
Süreyya, Hasan isimlerinde dört 
arkadaş Nuruosmaniye camii için
den sarhoş oldukları halde bağıra
rak gitmekte iken Sedat arkadaşı 
Hasanın ayağına basmış ve bu yüz
den aralarında kavga çıkmıştır. Bu 
kavgaya bek~i Hüseyin yetişmiş ve 
kavgacı l arı ayırmak istemiştir. Bun 
dan muğber olan dört kişi bekçinin 
üzerine hücum ederek döğmek is
temişlerdir. Polis tarafından dört 
arkadaş ta yakalanmış, adliyeye ve
rilmiştir. Adliye de bunlardan üçü
nü tevkif etmiştir. 

• Limanda bağlı bulunan bir Al
man vapurundan yük çıkarmak isti
yen hamal Yusuf, denklerin yıkıl
masile altında kalmış ve bacak ke
mikleri parçalanmış bir halde denk
lerin arasından çıkarılmıştır. Yu • 
suf hastaneye kaldırılmıştır. 

• Kariye civarında oturan Bekçi 
Osmanın karısı Fattna, Leman is -
minde. ~iri tarafından döğüldüğünü 
v.e evının taşlandığını iddia etmiş
tır. Yapılan tahkikatta Fatma ile 
Osmanın Lem.ana bıçak çektikleri 
anlaşılmıştır. Her üçü de zabıta ta
rafından yakalanmıştır. 

• Fatihte Kızta ında Necmettin 
apartmanında üs katta oturan Hati
ce ve Mürvete ait altı parça eşya 
Ekrem tarafından çahnmı§. hırsız 
yakalanmıştır. 

• l'o,v.kapıda B.eY.azıt ağa mahal; 

lesinde Kalaycı sokağında oturan 
Pakizenin üç yaşında Er<Wğan a -
dın.daki çocuğu kalaysız bakır kap
tan süt içtiğinden zehirlenme alai
mi göstermiş ve Gureba hastanesi
ne gönderilmi tir. 
w • Ety<:mczde Sultan çeşme soka
gında 3 numaralı evde oturan Bed
riye <:vvelki gece 22,5 ta evine dö
nerken İsmail oğlu Recai tarafın • 
~an tecavüze uğramış, kadının ba
gınnasr üzerine Recai yakalanmış
tır. 

• E .. :Yupte oturan Osman oğlu 
Ha~.de.r .. 27 sayılı motosikletle Ka
ragumruk caddesinden geçerken 
Karabaş mahallesinde oturan kun
duracı Rahminin dört yaşındaki oğ
lu Rıdvana çarparak yüzünden ve 
kolundan yaralamıştır. Suçlu yaka
ıar:nış ~hkikata başlanmıştır. 

. Fa~ı~ tramvay durak yerinde 
Alı Emırı sokağında oturan Gülşen 
kızı Mah~~.re ve damadı Nuri tara.
fı~dan dogulınUşt~r. Gülşen polise 
muracaat ederek şıkayet etmiş, suç
lular hakkında tahkikata başlan -
mıştır. 

• Haliçte Hasır iskelesinde san
dalcı Yak.~ ile sandalcı Bahtiyar a
rasında nobet meselesinden kavga 
çıkmış. sandalcı Bahtiyar demir 
parçasile Yakonun kafasını yarala
mıştır. Yako hastaneye kaldırılmış 
ve Bahtiyar yakalanarak tahkikata 
ba~lanmıştır. 

• Dün 1stinyede Cevadın yalısın
da elektrik kont~ğından yangın çık 
mış, üst katta bır . odan_ın kaplama
ları yanmıştır. 1stınye ıtfaiyesi ça
b~k .. hab7rdar edildiğind;:n ateşin 
buyumesıne meydan verılmemiştir. 

• Salıpazarın~a gazinocu Tahsin 
oğlu Mehmet, Ali adındaki kardeşi 
ile bir para meselesinden kavga et
mişlerdir. Bir aralık Ali kızarak 
Mehmede tabancasını boşaltmış ise 
de kurşunlar boşa gitmiş ve Ali ya
kalanmıştır. 

• Mehmet isminde bir saka Sir .. 
kecide bir çeşmeden su doldurmak
ta iken Mustafa isminde bir saka ile 
su doldurma meselesinden do.layı 
kavga etmişler ve neticede Mustafa 
Mehmedin tenekelerine bir tekme 
vurmuş ve orada bulunan bir san • 
dalyayı da Mehmedin kafasına in
cinniş ve yaralamıştır. Mustafa ka ç 
mak istemiş ise de yakalanmıştı . . 
Xaralı hasta.neye kaldırılmıştır •• · 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Bayanlar ic;in cimnaatik. Bayan 
Azade Tartan. 18.50: Fransızca ders. 
19.10: Ordu Saylavı Selim Sırrı Tartan 
tarafından konferans. 19.40: Haberler. 
19.50: Romen halk havaları. İstegaço or
kestrasL 20.20: Şiir, Mesut Cemil. 20.30: 
Bayan Bedriye Tüzün. türkçe sözlü eser
ler, radyo caz ve tango orkestrası. 21.35: 
Son haberler, borsalar. 21.45: Gavne 
kardeşler ve orkestralarL 22.10: Plik ne~· 
riyatı. 

Budapeşta 
19.30: Caz. 20.10: Sözler. 20.40: Trio 

konser. 21.30: Operadan röle. "İnci de
meti,., adlı piyes. 23.10: Duyumlar. 23.40: 
Plak. 24.15: Çingene müziği. 

Varşova 
18.0: Oda mliziği. 19: Sözler. 19.15: 

Şarkılar. 19.30: Sözler. 19.45: Plak {ke· 
man konseri). 20.05: Sözler. 20.15: Rek
lamlar. 20.30: Süel yayım. 20.50: Sözler. 
21.10: Operalardan havalar. 21.45: Du
yumlar. 22: Senfonik konser. 23: Spor. 
23.10: Küçük radyo orkestrasL 

Belgrat 
20.30: Ulusal yayım. 21: Keman konse

ri. 21.45: Çingene şarkıları. 22.15: Plak 
ile Puççini'nin "11\adame Buttedlay,. ope
rası. 

BU kreş 
13-15: Plak ve duyumlar, 18: Radyo 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin süreği. 20: Sfö:ler. 20.20: Plak. 20.50: 
Duyumlar. 21: Sözler. 21.15: Oda müziği. 
21.45: Şarkılar. 22.05: Flüt müziği. 22.30: 
Duyumlar. 22.50: Röle konseri. 23.15: Ya. 
hancı dillerle duyumlar. 23.25: Konserin 
süreği. 

Moskova 
16.15: Çocuk yayımı. 18.30: Schubert, 

Veber ve Fraz'm eserlerinden konser. 
19.15: Rus müziği. 20.30: Sesli film mü
ziği. 21: Plik. 22: Almanca yayım. 23: 
İngilizce. 24.05: Macarca. 

Laipzig 
21: Duyumlar. 21.10: Eğlenceli müzik. 

22.30: Sözler. 23: Duyumlar. 23.30: Gece 
müziği. 

Roma • Napoli - Bari 
(Miışterek yayım) 20.15: Kar ıs ık p!Ak

lar. 20.40: Turizm yayımı. 20.45: Karı.,ık 
konser - Sözler. 20.50: Derı. 21.15: (Ba
ri): Rumca yayım. 21.30: Duyumlar. 21.40 
Franz Lehar'm "Gigolettes,, opereti. 24: 
Duyumlar. 

Bresi av 
20: Eğlenceli müzik. 21: Kısa duyum

lar. 21.10: Müzikli skeç. 23: Duyumlar. 
23.3q: Gece müziği. 

Hamburg 
20: Radyo orkestrası. 20.IS: Koro 

konseri. 2 1: D uyumlar. 21.10: Skeç. 22 . 
25: Schubcrt'in eserlerinden ı;enfonık 
konser. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli 
program arauı. 24: Radyo orkestrası. 

• 
NÖ B ETÇi 
ECZA NELER 

Bu gece nöbetçi eczahaneler liUnlardır: 
Alemdarda Übeyd - Lilelide Sıtkı -

Küç.ükpazarda Cemil - Aksarayda Ziya 
Nurı - Karagümrükte Arif - Fenerde 
Emilyadi - Modada Faik İııkendcr -
Altryolda Mahmut - Samatyada Teofi
los - Bakırköyde 1. Terziyan - B~ik
ta:;ta Recep - Şehremininde Nazım -
Has~öyde Yeni Türkiye - Kıısımpaşada 
Ycnı Turan - Büyükadada Mehmet -
Heybelide Tanaıı - Beyoğlunda Kanzuk 
Pangaltıda Güneş - Taksimde Karakin 
Kürkçiyan - Galatada Hidayet - Şişli
de Peı tev - Ey{jpte Hikmet eczahaneleri. 

• 
L t M AN 
HAREKE fLERİ 

Bugun hmanınuu gelecek vapurlar J 
Saat 

6.30 Saadet Bandırmadan 
9.- Konya Mersinden 
9.- Ayten İzmittcn 
9.- Tayyar Mudanya.dan 

14,30 Tari Karadenizden 
ıs.- Sakarya lzmirden 

, . 

Bugün limaıunıızdan gidecek vapurlar : 
Saat 

• 
9.- Antalya Bandırmadan 

21.- Asya Mudanyaya. 

SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Şehir Opereti: Tepebaşı bahçesinde 
peı::ljembe, cuma, cumartesi, pazar gün
len 11aat 21 de "Deli Dolu" operet 3 
perde, yazan Ekrem Reşit, besteliyen 
Cemal Raşit. İstanbul ciheti, Bebek ve 
Şişli tramvaylan temin edilmi tir. 

• Sümer : İlkbahar Şarkısı - Alayın 
Kızı. 

• Melek : Aşık Rahibe - A15k kelepçesi. 
• Yıldız : Korkunç Ev - Çılgın kan. 
• Alkazar ı Makinalı adam. 
• Şık : Tarzanm Sevgilisi - Kadınlar 

ne isterler. 
• Oıküdar Hisle; Şahane Vals. 

• iTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeşi lköy, Bakırköy, Euyük
dere, Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe. Kandilli. Ercnköy, Kartal, 
büyükada, Heybeli. Burgu:. Kmab mm
takalan \cin telefon untralmdaki memu
ra (yangın) kelimesini tıöylcrnek kafidir. 

• 
ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLATI 

Bu tıumarıdaıı imdat ot.tımobili 
btClllf; 

(TAN) iN OYKUSU 

SUSUZLUK 

Gozlerini açar açmaz, Feridun, sev 
gilisinin adını söyledi : 

- Güzin! 
Hasta bakıcı başını ona dogru iğe 

rek: 
- Demin geldi, gitti; yarın gele -

cek! dedi. 
Etrafta herşey beyazdı: Duvarlar. 

perdeler, masa, iskemleler,karyolanm 
demiri ve hasta bakıcının esvabı. Bü
tün beyazlıklar Feriduna hem sami -
mi, hem de ıharikülade görünüyordu: 
Bazı rüyalarda olduğu gibi. 

Dünyaya henüz gelen bir çocuğun 
aklı ve dili olsa duyabilecei!i merak
la sordu: 

- Nerdeyim? 
Hastabakıcr cevap verdi: 
- Dostunuz operatör Namığın hu 

ausi hastahanesinde. 
- Eyvah ... O kadar ağır yaralı • 

yım ha? .• Ölecek miyim? 
- O nasıl söz? .. Uslu durursanız 

bir haftaya kalmaz çıkarsınız, fakat 
susunuz, çok konuşmayınız ..• 

Feridun, itaat ederek gözlerini yum 
du. Kapalı göz kapaklan üstüne kıp 
kırmızı bir gece abanıyordu. Karnı -
nın içinde mi, üstünde mi, yanında 
mr, nerde olduğunu anlıyamadığı 
müthiş bir ağırlık. 

- Aman bu <1ğırlık nedir? diye in 
ledi. Kaldırınız bunu ... 

- Geçecek ... Uyursanız geçecek. 
Feridun ellerile vücudunu yokla

mıya cesaret etti. Belinden böbrekle
rine kadar bütün karnı sargılar için-
de idi. ,.. 

Yavaş yava hatırladı. Renkler, ses 
ler, şekiller, artık birer birer hafıza
sının davetine koşa koşa geliyorlar -
dı. İşte, ıslak ot kokan yemyeşil bir 
kır, hafif bir rilzgar ... Ve karşısında, 
onu öldürmek istiyen bir adam: Güzi 
nin kocaSJ 1 Sonra bir silah sesi ve bu 
lutlar ... Bulutlar .. Ve bulutların çat
lağı arasında bomboş, aydınlrk ve 
masmavi bir gök ; bir gök yüzü ki, 
Feridun bu açık kapıdan ruhunun o
rada, orada, ta uzaklara süzülüp git· 
tiğini sezer gibi olmuştu. 

Fakat ne zaman oldu bu? Hasta ba 
kıcıya soracaktı. arkadaşı operatör 
Namık içeri girdi ve Fcridunun sua
line cevap verdi: 

- Bu sabah oldu. Altı saat kendi
ne gelemedin. 

- Karnımda bir kur un mu var? 
- Var "idi,,. Artık yok. Perhiz ve 

istirahatle yakayı kurtaracaksın. 
Parmağını dudakları üstüne koya-

rak: 
- Suss ... Dedi, çok konuşma ı 
Yarah mırıldandı: 
- Güzin ..• 
- Yarın sabah gelecek. Sen gü -

zeke bir uyumaya çalış 1 
Gece yavaş, ağır, kabuslu geçti. 

Rüyasında hep Güzinin kocasile mli
cadele ediyor, kadını onun elinden 

Yazan : MI. FA. • 

-
çekio almak için surahi kapağı gibi 
çocukça, :>:a_hut ta yatagan gibı kah· 
rama?ca sılahlar kullanıyordu. Bütün 
bu kabuslar arasında uyanık bir tek 
arzusu vardı: Güı:ini görmek. 

Kadm sabahleyin hastanın odası .. 
na girdiği zaman herşey birdenbıre 
nekadar ve ne güzel aydınlanmıştı ı 

- Nerdesin? Dedi. 
Ve Güzinin ellerini tuttu. 
Kadın soruyordu: 

1 
- Nasılsın? Çok eziyet çekiyot 

musun? 
- Biraz. 
- Biraz mı. sahi mi? 
- Bilmem, şimdi çok mesudum. 
- Artık ebediyen biribirimize ai• 

diz. Kocamdan ayrılıyorum. 
- Bir haftaya kadar ben de iyi 6-

lacağım. 
- Evet, Namık Bey de bana öyle 

di. Fakat perhiz etmen şart. 
- Zarar yok, ben yalruı: sana acı .. 

kının. 

• 
Ancak ertesi geceden sonra per •' 

hiz işkencesini hissetmege başladı; 
f a k a t a ç 1 ı k değil, susuzluk 
felaket ... Kırk sekiz saatten beri ne 
bir şey yemiş, ne de içtimişti. Yalnız 
arada bir dilinin üstüne, hararetini 
büsbütün hissettiren fındık kadar kü 
çtik bir buz parçası koyuyorlardı. 

Bir iki gün daha geçince susuz .. 
luk ıztırabı o kadar arttı ki, rüyasın 
da hep buzlu şerbetler, gazozlar, §anı 
panyalar, biralar görüyordu. 

Sevgilisi ziyaretine geldikçe, kendi 
kendine: "Ah, bu kadını bir bardak 
suya veririm!,, dcmege ba§ladı. 

Daha ertesi gun, gôzleri dışardan 
yağan yagmura o kadar takılrru tı ki 
Güzinin odadan içeriye girdiğini gör 
medi bile ... "Ah, drşarda olsam da 
ağzımı yağmura a~ıp dursam!,, diye 
dü~ünüyordu. 

Güzin odadan çıkarken Feridun 
sordu: 

- Ne içeceksin? 
- Bilmem?.. Hararetim yok. . 
- Fakat dün, yahut bu sabah, her 

halde bi rşey içtin 1 
Güzin Feriduna evvela kırgın göz 

!erle haku, sonra onun sayıkladığına 
hükmeden:'k sessizce agladı. 

Feridun sayıklamıyordu... Yalnız 
canı müthiş su istiyordu. Ve cani is· 
tedikçe bol bol su içeblien sevkili i· 
ı.e karşı hudutsuz bir ofke düymıya 
başladı. Demek ki, Feridun onun yü
zünden ölse imiş. bu kadın ayni lez
zetle yaşamıya devam edecekmiş. 

Hasta on günde iyi oldu. ( 
Güzin hastahaneden beraber çık .. 

mak için geldiği gün Feridun onu ıt .. 
ti: 

- Çekil... Dedi susuzluk gunlt: • 
rimde senden tiksindim, seni sevmıyo 
rum artık! 

Bütün dünya talebelerinin ilin· ~oplamak için müracaat ettiJr • 
/eri bür_ük kaP..I:, Suıboıı .U niversitesl. 
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ııldamaktadır. 
Eve doğru ilerledikçe, çalılar 

arasından keklik sürüleri fırlar. 
Harold'un misafirlerinden esir
gediği yegane spor da bunların 
avlanmasıdır. Her nedense se
vimli artist kuş ve balık avına 
son derece muarızdır. Bunu çok 
boş bir spor telakki etmektedir. 

Ürünlerimiz Mısır Piyasa-
Kıymetleniyor! 

Türk ofis tskenderiye şubesi, buttan ithalat yapılmamaktadır .. Çil~ 
larında 

HAROLD LOiD NASIL YAŞIYOR 

Harry'nin büyük köpeklere 
cok derin bir merakı vardır. 
Bunların ayrı ayn evleri, geze
cek yerleri vardır. 

ürünlerimizin Mısır'daki durumunu kü ince nohuttan Mısır'da küllı'IC 
gösteren bir rapor hazırlanmıştı.Ra- ve ucuz leblebi yapılır." 
porun mühim kısımlarını aşağıya alı
yoruz: Trabzon fındıkları 

Beyaz Perdenin Kahramanı Mükellef Bir 
Kaşanede Prens Gibi Ömür Sürmektedir 

Eve girmeden evvel etrafı 
çiçeklerle süslü birkaç tenis 
kortu göze çarpmaktadır. Te -
nis kortlarının etrafına çok ra
hat şezlonklar konmuştur. Bu
rada Harry'nin küçük oğlunu 
ders yaparken görüyoruz. 

Ev daha yukarda taras şek
linde inşa edilmiştir. Methalin
de sizi iki kırmızı papağan kar
şılar. İçeri girince insanı adeta 
ferah bir nefes alır. Her şey o 
kadar yerliyerinde, aydınlrk o 
kadar boldur. Hele kütüphane
nin son derece ince bir zevkin 
yarattığı bir sükun ve istirahat 

Sah:e::ı: 
"Mısır'a sahlep yalnız Türkiye ve 

Suriye'den gelmektedir. Evvelce ol
dukça ehemmiyetli bir miktara baliğ 
olan Mısır'ın sahlep istihlaki son se· 
nelerde bu madde yerine kola ve mü
masili kimyevi maddelerin kullanıl -
ması yüzünden azalmıştır. Bu husus 
Mısır istatistiklerile de sabittir. 

Filhakika 1933 senesinde 4.053 ki
loya baliğ olan Mısır•ın sahlep itha
Uitı, 1934 senesinde yalnız 2.319 ki
loya dü§müştür. Bu ithalatın da Tür
kiye 1933 senesinde 1.744 kilosunu 
temin ettiği halde 1934 senesinde an
cak 553 kiloluk ihracat yapmıştır. 

T r a b z o n .- Y e n i f ı n d 1 ~ 
ürünü törenle Tarı vapuruna yük!e• 
tilmiştir. Havalar güneşli gittiğı!Y 
den ürün iyi kurutulmaktadır. 

On gündenberi fındık fabrikal~ 
rında biiyük bir çahşma vadır. fa 
rikalar dış piyasalara gidecek iç fırı 
dıkları hazırlamaktadır. 

Bu yıl yabancı memleketler; 
Trabzon iskelesinden dört buçıı 
milyon lira değerinde 150 bin çıı • 
val fındık gönderileceği tahmin e
dilmektedir. Borsada, kabuklu fırı· 
dık 23, iç fındık 46 kuruştan satıf 
görmektedir. 

~ ............... ... 
B o R s A 

köşesidir. 
Bütün odalardan dünyanın 

her tarafından getirilmiş lale -
lerle, çiçeklerle süslenmiş bah
çeyi görmek kabildir. Zeytin 
ağaçlarına karşı artistin husu
si bir merakı vardır. Bunlardan 
bütün arazi dahilinde birçokla

Gümrük resmi 100 kiloda parça ha
linde gelenlerden 4 Mrsır lirası ve 
toz halinde gelenlerden de 6 Mısır 
lirasıdır. 

Fiyatlar toptan olarak parça halin
de gelenlerin okkası 20 • 30 Mısır 
kuruşu ve toz halindekilerin de 40 • 
50 kuruştur. IthaUitın yüzde doksa
nını parça halinde gelenler te§kil et
mektedir. 
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rına tesadüf olunuyor. 
Harold Lloyd'un kabul salo

nu son derece hoştur. Bir köşe-· 
de orktan tutun da bütün C§Ya 
renk ve ton itibarile biribirine 
o kadar uygundur ki insan bir
denbire şaşırır. Muhakkak ki ar: 
tistin bu evi bu şekilde döşiye
bilmek için çok ince bir zevk 
sahibi olması lazımdır. 

Fransız tarzında döşenmiş 
küçük musiki odasının son de
rece tahaf bir hususiyeti var
dır. Los Angelos'u, Beverly ka
sabasından ayırarak belediye 
hududu işte tam bu musiki oda
sının ortasından geçmekte ve 
bir eyalette yasak olan bir ha
reketi; odadaki halının üstün -
den öbür tarafa atlamakla ka-

Mahlep 
Mısır'a en fazla mahlep ihracatı ya

pan memleket Türkiye'dir. Mısır'ın 
umum yıllık ithaUitını teşkil eden 80-
100 bin kilo mahlebin Türkiye 1933 
senesinde 40 bin ve 1934 senesinde 
de 80 bin kilosunu temin etmiştir. 

Mısır'ın mahlep ithalatının 1934 
senesinde fazlalaşmış olmasına başlı· 
ca sebep buradan transit olarak Su
dan'a büyük miktarda ihracat yapıl
makta olmasıdır. Bu itibarla mahlep· 
lerimiz Mısır piyasasında büyük bir 
rağbet görmekte olduğundan ihraca
tımızın daha fazla arttırılması kabil
dir. Çünkü Sudan'ın istihlakiltı ısene
den seneye fazlalaşmakta ve memle
kete de mahlep yalnız Mısır'dan ~.ran
sit olarak gitmektedir. 

Gümrük resmi 100 kiloda bir Mı
sır lirasıdır. Fiyatlar okka başına ı 0-
11 Mısır kuruşudur. Transit fiyatla
" ise okka ba~ına 8 • 9 kuruş arasın· 
dadır. 

nuni şekilde diğer eyalette i§lc- Bamya : 
mek kabil olur. 

Mısır•da kuru bamva ithalatı 18 -

1
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~1111111111111~1111111111111111111111111~ bir kanunla yasak edilmiştir. 

§ Denız yolları ~ Barbunya fasuıyası: 
""" - Mısır, bu ürünün kolaylıkla ve bol 
3 1 Ş L E T M E S 1 : miktarda yetiştirilmesine muvaffak 
: Acenteleri: Karaköy Köprfiba11 E olmuştur. Bundan dolayı 1931 yılında 
: Tel. 42362 _ Sirkeci Mühilrdar· : bu maddenin gümrük resmi ı.4 Mı
- .. sır lirasına çıkarılmıştır. Halbuki bu 
:111111 zade Han. Tel. 22740. mmE tarihten evvel fasulyenin değeri üze
- 1 k d • 1 .. rinden ancak yüzde 8 gümriik resmi 
: 5 en erıye yo U = alınırdı. Bu yüzdendir ki, evvelce bü-= İZMİR vapuru 20 Ağuatoı SALI : yük mikyasta yapılan fasulye ithali· 
S günü saat llde İSKENDERIYE'- E tı §imdi çok azalmıştır. 
E ye kadar. (48491 6247 E 
:';111111111111111111111111111111111111111';; 

Dr. Hafız Cemal 

Leblebi: 

Kabartma lı"lmk.!'ln ilk te.crü0e'lerldı" yaparl yıld'tz ••. 
Dahiliye mütehassısı 

Mısır hükQmetinin 1930 senesinde 
leblebi ve mümasili nohut vesaireye 
ait gümrük resminin ton başına 14 
Mısır lirasına çıkarması üzerine leb
lebi ithalatı azalmış ve Fon senelerde 
4 - 5 bin kiloya düşmüştür. Yüksek duvarlarla çevrili 30 

dönümlük arazisi içinde yaptı
ğı evinde oturan beyaz perde
nin en şöhretli komiği, ve bel
ki de artistlerin en zengini 
Haı;ry Lloyd'i ziyaret, tıpkı İn
giltere kaşanelerini gezmeğe 
benzer. Evvela kapıcı hakkı

mzda malfımat ister, sizi uzun 

' No: 112. 

uzun süzer ve küçük, şirin ku
lübesinin içindeki yavaş yavaş 
çalan radyosunu susturarak sa
atine bakar ve nihayet sizi mü
tereddidane kabul eder. 

Bahçede ilk göze çarpan şey; 
son derece itina ile sulanan, 
kırpılan yemyeşil golf çayırı -
dır. Golf şampiyonlarına naza-

KIRMIZI VE SiYAH 
ye baktığı belli idi. Fakat söylediği
ni ıavgamağa (müdafaaya) hazır 
bir adam olduğu da görülüyordu. 

Mademoiselle de La Mole babası· 
na, Julien'e verdirdiği nişan için alay 
ederek: 

- Doğrusu şöyle serbest bir adam 
değil ama akılsız hiç değil. Karde
şim, kendisine nişan verdirmenizi on 
sekiz ay söyledi, hem de o bir La 
Mole! ... 

- Öyle ama Julien'in kendine 
mahsus düşünüşleri, sözleri var; 
bahsettiğiniz La M,.ole'da ise hiç böy
le bir şey gÇrmedi}t. 

Duc de Retz'in geldiği haber ve
rildi. 

Mathilde içinde, karşı konmaz bir 
esneme ihtiyacı duydu; babasının o 
yıllardır değişmiyen yaldızları, yıl· 
lardır değişmiyen çehreleri ile ruhu· 
na kasvet veriyordu. Paris'te geçi
receği hayatın ne kadar sıkıntılı ola· 
cağını bilirdi. Ama Hyeres•de iken 
de Paris'i özlemi ti. 

. "Daha da on dokuz yaşımdayım! 
dıyordu: bütün o sırınalr budalalar, 
bu yaşın bahtiyarlık çağı olduğunu 

STENDHAL 

söyler.,, Kendisi Provence'ta gezer
ken alınıp salonun konsolu üzerine 
yığılmış sekiz on cild yeni şiir kitap
lanna bakıyordu. Mathlide, M. de 
Croisenois'dan, M. de CaylUG, M. de 
Luz ve bütün dostlarından daha 
akıllı olmak gibi Qİr bahtsızlığa uğ
ramıştı. Onların güzel Provence se
ması, şiir, güney illcıri, v. s. v. s. üze
rine neler söyliyeceklerini, bütün o 
beylik sözlerin ne olduğunu ezbere 
bilirdi. 

En köklü bir içsıkıntısr, bundan 
da fenası, o ruhun hayltta bir zevk 
tatmaktan umudu kalmadığmı göc;tc
ren o gayet güzel gözler Julien'e 
ilişti. O, Julien, tamamile öbürleri 
gibi değildi; onun hiç değilse böyle 
bir meziyeti vardı. 

Mademoiaelle de La Mole, asilza
deler sınıfı -kadınlannın kullandığı, 

ağızdan birdenbire çılçıp, kesilen, 
hiç te kadınlık ruhu göstermiyen o 
sertçe sesle: 

- Monsieur Sorel, dedi, bu ak
ıam M. de Retz'in balosuna geliyor 
musunuz? 

- Mademoiselle, ben duc cenaP,· 

ran bu çayır emsaline az tesa
düf edilecek kadar muntazam
dır. Soldaki gölde küçük bir 
sandal ve gölün üstünde yüzen 
beyaz lotüsler gözünüzü okşar. 
Daha ilerde ve gölün üst başın· 
da 20 metreden düşen bir şela
lenin şarıltısı kulaklarınıza 
ahenkli bir musiki nağmesi fı. 

larına tanıtılmak şerefine nail olma
dım. (Sanki bu sözler, duc unvanını 
o kibirli taşra d~ikanlısının ağzını 
yırtıyordu.) 

- Kardeşime sizi de götürmesini 
söylemiş; gelseydiniz bana Villequi· 
er' deki köşkü de anlatırdınız: bu ba· 
har oraya gitmemiz söyleniyor. Bil
mem, oturulabilir bir ev mi, civarı 
da denildiği kadar güzel mi? Methe
dilen ne yerler var ki hiç de güzel 
değildir! 

Julien cevap.vermiyordu. Mathilde 
emreder gibi bir tavurla: 

- Kardeşimle baloya geliniz, de
di. 

Julien saygı ile selamladı. "Demek 
ki ben bir baloda bile, aile efradından 
her birine hesap vermeğc borçluyum. 
Bana, işlerine bakayım diye para ve· 
riyorlar ya!" Ofkeli olduğu için ak
lından şu da geçti: 0 Hem bakalım 
küçük hanıma söyliyeceğim babası -
nın, kardeşinin, annesinin tasarlarına 
uygun gelecek mi? Burası tam bir de 
re beyi sarayı 1 Insan burada hem tam 
bir sıfır olacak, hem de kimsenin §İ· 
kayetine mahal bırakmıyacak.,, 

Mademoiselle de La Mole'u anne
si, dostlarından birkaç bayana tak
dim için yanına çağırmıştı; J ulien o· 
nun yürümesine bakarak: "Bu uzun 
kız da ne zıddıma gidiyor 1 dedi. Mo
dayı da ifrata vardırır, elbisesi omuz 
larından düşecek ... Yola çıkmadan ön 
cekinden daha sararmı~. Şa~lar o ka· 

Pazardan başka günlerde saat 

(2,30 dan 6 ya) kadar 1stanbu1 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 5744 

dar san ki adeta rengi kalmamış 1 
Sanki şeffaflaşmış! .. Selam verişinde, 
bakışında bu ne azamet l Sanırsın ki 
bir kraliçe!'' 

Mademoiselle de La Mole, salon
dan çıkmak üzere olan kardeşini ça
ğırmıştı. 

Comte Norbet julien'e doğru gel· 
di. 

- Azizim Şorel, dedi, bu gece M. 
de Retz'in balosuna gideceğiz, sizi 
saat on ikide nerede bulayım? M. de 
Retz sizi oraya muhakkak götürme
mi söyledi. 

julien. yerlere kadar eğilip selam
lıyarak: 

Bu büyük IUtfu kime borçlu oldu· 
ğumu bilirim, dedi. 

Norbet'in söylerken gösterdiği o 
nazikçe, hatta ilgili halde alınmak 
için ~iç. bir sebep bulamayınca Julien 
öfkes.ını kendi kendinden çıkarmak 
istedı. Norbert'in iltifatlı sözlerine 
verdiği cevabı bayağıca buldu. 
Akşam baloya vardığı zaman, Retz 

konağının ihtişamı gözünU aldı. Ka
pıdan girilince insanın ilk önUne gelen 
bahçe, parlak kırmızı keten bezinden 
bir çadırla örtülmüştü: bu çok zarif 
birşey olmuştu. Bu çadırın altı, çiçek 
açmış zakkum ve portakal ağaçlan 
ile bir orman haline getirilmişti. Sak 
sıları iyice örtülmüş olduğundan bu 
a ğ a ç 1 a r y e r d e n çıkar gibi 
görülüyordu. Arabaların geçtiği yola 
kum dökülmüştü~ 

Bu yüzden de memleketimizden ya· 
pılmakta olan leblebi ihracatı çok 
azalmıştır. Bugün Mısır'a leblebi yal
nız Suriye ve Türkiye'den gelmekte
dir. Bunlar da tuzlu, yarım tuzlu ve 
tuzsuz olmak üzere üç kaliteye tefrik 
edilmekte ve piyasalarda bu suretle 
satılmaktadır. 

En fazla ihracat yapan Suriye'nin 
malları kalın nohuttan olup, ince no· 

Bizim taşra uşağı bütün bu hali 
pek fevkalade buldu. Böyle bir ihti
şamı hayaline bile sığdıramazdı; bir 
an içinde bütün sinirliliği, öfkesi kay 
boldu, kendini heyecanlı hülyalara 
bıraktı. Baloya gelirken arabada Nor 
bert pek bahtiyar gözükilyor, Julien 
ise her şeyi kara görüyordu; bahçeye 
girer girmez roller değişti. 

Norbert, bütün bu ihtişam içinde 
biraz ihmal edilmiş birkaç r~1M-avı 
görüyor ve ancak onlara ilgi gösteri
yordu. Herşeye ne kadar para gitmiş 
olyabiteceğini hesaplıyor ve masra
fın ne kadar büyük olduğunu anladık 
ça, Julien'in de pek iyi sezdiği gibi, 
kıskanıyor, adeta kızıyordu. 

Julien'e gelince o sanki büyülen
miş, hayrandı, heyecandan utanır gi
biydi. Dansedilen salonlardan birisine 
vardığı zaman işte böyle bir hafi var
dı. lkinci salonun kapısında herkes 
biribirini itiyordu: o kadar kalabalık 
vardı ki Julien bir türlü yol bulup ge
çemedi. Bu ikinci salon, Cırnata'nın 
Elhamra sarayını taklid ederek süslen 
mişti. 
Doğrusu hosa gitmek için elinden . .. 

geleni yapıyor. Bu contredanse" ta 
yalnız kaldığı zamanlar hak ne şirin 
gülüyor. Vallahi emsalsiz bir gülüm
seme. 

Mademoiselle de La Mole ne ka
dar beğenildiğinin kendi de farkında 
ama bundan duyduğu zevki belli et· 
mek istemiyor. Sanırsın ki kendisi 

PARALAR 

AlıJ Satll ----Sterlin 619,- 624.-
Dolar 123,- ııs.-

20 Fransız frani) 166.- 169.-
Liret 194 198,-
20 Belçika frangı 81,- 82.-
20 Drahmi 23,- 24.-
20 lsviçrc rr. 816,- s20.-
Florin so.- sı.-
20 Çek Kron 94,- 9s.-
Avusturya ı;ilin 22,- 23,SO 
Mark 40,- 42.-
Zloti 22,SO 23,SO 
Pcngo 23,- 24,50 
20 Ley ıs.- 16,-
20 Leva 23,- 24.-
::o Dinar 54.- 56.-
Yen 31,- s.z,-
lsvcı; Kuron 30,- 31.-
Altm 928.- 929.-
M.~idiye 52,50 ss.-
Banknot 233,- 234.-

ç EKLER 
Kapanıl _.,. 

Paris üzerine 12,03.-
İn&ilis liraıu 624.-
Dolar 0,79,86 
Liret 9,6s.2S 
Belga 4,72,so 
İsveç frangı 2,43,9~ 
Leva 63,38·'s 
Florin 
~koslov!_k kuronu 

ı.11.1 ı 
19,16,4 

Pezet& 5.sı.'g 
Mark 1,97.1 
Zloti 4.21 ....... 

Pcnro 4 51,4° 
Ley 63:nss 
Dinar 34,96,SS 

Yen 2.1s.s0 

fıernovets ıo.9' 
sveç kuronu s.~ 

ESHAM 
~ 

tıı Bankası Mü. 9~;50 
" • N. 60 
., ., H. 96'05 

Anadolu Mo 60 2 • " 42,SO " 3 100 .,5 
Şirkctlahyriye 14,.. 
Tramva• 26.S

0 
.1 8 ...... 

Bomonti - Nektar 15~0 Terkoı 2 so 
R~ ~ 

, JO·"" Aslan Çımento ~ 
Merkez Bankası i~.so0 Osmanlı Bankası 11,s

1
, 

Telefon ~ 
İttihat Değirmencilik T.A.Ş. 1'50 
Şark dcfirmcnleri 0,iS 

Sark Merkez Eczanesi ~ 
~i-S_T_l_K_R_A_Z_L_A p 

-------------------~-::........-; 
Tiirk Borcu I 2s.o~1o 

il 2 'cO 
" " 26 ... llI 5..,.... 

E~ganl" 9 'ıs 
İıstikrnzi dahili ~ 

1'ot' 
ile kanuşanın hoşuna gitınelcteıı ,

1
, 

kuyor. ııoşa gı 
- Çok iyi söyledin. lşte Je!· 

mek sanatini bilmek buna der bıl ~r 
Julien, herkesi teshir eden örıurıô~ 

dını görmeğe çalışıyorsa ~a J<iŞi ~ ıl' 
kendinden uzun yedi sel_?Z iyotÔ 
lunduğu için bir türlU goret11 G' 

Bıyıklı delikanlı: . d ru~ıııı 
- Onun bu pek asılce il 

hayli işvekarlık var, dedi. ıJ. 
Arkadaşı: • de'clt ,~ 
- Hele, dedi, içini b~Uı e i goP 1, 

nılırken birden bire o irı ınr di· n 
ni indirivermesi yok mu? e 
tam ustalık. i 

Bir üçüncüsü: fourfll ~· 
- Bakın, dedi, güzel .. 0Jıt\.e 

~ b"r ]cı ... onun yanında bayagı 1 ,r 
yor. 11dirıi ~ı· 

- Onun bu çeking~n, ~~ğiJ1İ ıı,i 
tan hali ile ne demek ıste ~1rıd•~11ı' 
mıyor musunuz? }{arşı 

0
1sa>' ôe' 

"Siz bana layık bir erkek ditJl?•• 
ben size ne iltifatlar etıneı 
mek istiyor. • ,r 

llk delikanlı: , de ııarıg'6ofı' 
- O yüce Mathild~. e 1 ıet<i• ,1 

kek Iayik olabilir? Guz~ 'rpte _)'~ ıf 
beti hoş, fidan boylu, 8 irtf11f 
lıklar göstermiş, yaşı da Y • f~ 
mamış bir Kral... uıı pW(; ~ 

- Rusya impeRl.torll~·r tıır• "' 
düğün münasebatıle r1Atıc9!S~Ç. 

N.A1 

l 
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lstanbul Kültür Direk
törlüğünden: 

LiSE VE ORTA MEKTEBLERiN BiTiRME 
VE ENGEL iMTiHANLARI 2 EYLÜLDE, OL
GUNLUK VE MEZUNiYET iMTiHANLARI, 11 
EYLÜ[DE başhyacakt1r. ilgililer imtihan günle
rini anlamak üzere mekteblerine müracaat 
edeceklerdir. (4809) 6218 

Devlet Demiryollan ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilinlan 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19742 
lira olan 32 kalem lastik malzeme 28-8-935 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle
rin 1480,65 lirıalık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydar-

mz~====~==~~~~~~~~~----------~---~~~~~ I ~p&~~~~S~kMüdiirlüi~~~ ~ra~ ti Malzeme Dairesinde dağıtılmaktadır. ( 4730) 609!1 

"""----------~---------------------------- 10757 lira 46 kuruş muhammen kıymetli takriben 

[ latanbul Harici Askeri Kıtaab il&nlan Dokumahane Şu be'si ne (100) ton lokomatif ve otomotris ocaklarına mahsus 
müşekkel ateş tuğlası gümrüklenmiş olarak teslimi 

'referrüatiyle birlikte bir ya konulmuştur. Şartname- • 

1 
f. 1 , k şartile 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15,30 da An-

~eaine biçilen eder 6 7 lira si Ankara L V. A. ST • AL. f Ş et m e Ş e f a 1 na Q a kara' da idare binasında kapalİ zarf usulile satın alına-
0 kuruş olan 1000 tane Komisyonundan ücretsiz cakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 806 lira 81 kuruşluk 
~ti Cadır kapalı zarfla olarak görülebilir. Beher T.. k • Z · t 8 k d muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, 
~tnıeye konmuştur. İha tonunun fiatı 3 ı lira ve Ur ıye 1 raa an asın an : kanunun 4 neli maddesi mucibince işe gir.meP,'e kanuni 
~dediı-22 Ağustos 935 saat 11 mecmu tutan 24800 lira manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 

k 1 b · kk t · Avrupa Mensucat mekteblerinin birinden mezun .Şartnamesini 338 u- o u temınatı muva a esı aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme-1\tea almak örneğini gör- 1860 liradır. Eksiltme 28 ve en aşağı üç sene muntazaman Fabrikalarda dokuma leri lazımdır. 
"-'-k · A... 935 b ·· işlerinde çalışmıoıı olmak !litarttır. Talipler arasında Al-
ekau'"64C. ısteyenler her &ün ve gustos çarşam a gu- v v Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Mal-

. 5 d Ank LV manca bilenler, Fabrikalarda başlı başma işletme mü-tnıeye girecekler ilk i- nü saat 1 e ara • zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
~ç parası ile 2490 sayılı A. ST. AL. Komisyonunda hendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanlar Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 4805) •• 61BI 
'tQlunun 2, 3 maddelerin- yapılacakdır. İsteklilerin tercih olunur. 
~r.azw belgelerle birlikte münakasanın yapılacağı İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
~f mektuplarını ihale muayyen saattan en aşağı mevcud hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil 
~tinden bir saat evvel An- bir saat evveline kadar te- derecesi, mekteb şehadetnamesi, şimdiye kadar hiz
~ada M M V S al · akka akb met ettikleri yerlerden aldıktan bonservisler ve nüfüs . . . atın - mınatr muv ta m uz-
~ komisyonuna verme- larile birlikde teklif mek- kiirtlan surtlerini ve tercümei hallerile birlikde, niha-

(126) (4516) tublanm Ankara LV. A. yet 25-8-1935 tarihine kadar Adanada .Blniat Bankam 
5919 ST. AL. Komisyonuna Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlü bir mek-

• • • ) < ) tubla göndermeleri veya bizzat getirmeleri. ( 4 7 3 2) - .... ".., \.Vu ~ıu.y u:. &u.ı..uLU Ll vermeleri. l 134 4626 '6
127 

'-Pllı zarf usulile münaka- Askeri Lise ve Orta~~ ---------------------
~ konulmuşdur. Sartna- kullara Öğretmen aranı- Darbhane ve Damga matbaası 
~ dAnkara LV. A.St.AL. yor. mu··du·· 1 .. 9

.,, u··nden. 
~ a her gün görülebilir. 1 _İstanbul ve Bursa- r U · 
~S =be 2gun

9
.. ü ~t~: daki Liselerle Kınkkale As- 1 - Kapalı zarf usulile elli ton yerli saf külçe kur-

"' '1nk keri San'atlar Lisesine ve ıun almacakchr. 
ti ara Levazım Amirli- orta okulasına ve Erzincan, 2 - Eksiltme 11 Eylül 935 çarşamba günü saat 16 
"'1tı Satmaıma Komisyo- Konya Askeri orta okulla- da Müdüriyetimizdeki Komisyonda yapılacakchr. 
Mt ~ yapılacakdır. Lin- rma ter ders için öğretmen 3 - İsteklilet ıartnameyi almak üzere Pazartesi, 
~ dnıürünün beher tonu- almacakdır. Çarşamba, Cuma günleri saat 14 den 1 7 ye kadar 30 
~ fiatı 11 lira ve mecmu 2 _ l'\.::...etmenlenn· ka- kuru"'' un be be M b · d b" ~ vgı- ~uk p a ra r uhase emıze müracaat e e ı-... tı 24552 lira olup temi- nuni fart vasıflan taımıa- lirler. 
~ ınuvakkatesi 1

841 lira lan gerekdir. 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 640 
~tur. İsteklilerin 3 - Bu gibilerden istek- liralık muvakkat teminat akçasını veya Banka mektub
~ ın yapılacağı li olanlarm dilek kiğıtlan- lanru tekİif mektublarile birlikde yukarıda yazılı cün ve 
bJ; l')ren saattan en aşağı ru Ankara'da Aske.ri Lise- saatten bir saat evveline kadar Komisyona verecekler-
~at evvel teminatı mu- ler Müfettişliiine gönder- dir. (4758) 6tso 
~ ta makbuzu ile birlik- meleri. 
'teltıif mektublannı An- 4 - Dilek kifıtlarma i
~ LV. A. ST. AL. Ko- liştirilecek kağıtlar ıunlar-
(la2) onuna vermeleri. dır 

( 4624) 6001 • 
• • • A - Fotoğraflı ve tas-

30 dikli fiş S::: bin kilo ekmeklik un B _ Cıkdığr yüksek o-
Sl k Zarf usulile münaka- kulanın ıahadetnamesi ve
"" onuinıuşdur. Sartna- ya tasdikli sureti 
\~kuruş karşılığın- C - Oniversitede imti-
~.,, ~da LV. A. ST. h !flal '<>nıiayonundan her an vererek ehliyetname al-
4i." ~lir. Eksiltmesi 29 mış ise bunun tasdikli su-
.... ~oa 935 · reti. Bunlardan tetkik e-~ tanhine mü- dildikten sonra uygun gö-
lg de ':l'Şembe günü saat rülenlerden aynca hüsnü~;:_ .ı nkara Levazım A-
>w':.~ Satmalma Komis- hal ilmühaberi, sıhhat ra
~da yaprlacakdır. U- poru ve teahhüt senedi is-
9.a b~er kilosunun fiatı tenecekdir. 
aaa00~ .tur. Mecmu tutan 5 - Ücretler şöyledir: 
~aı..ı_~ıra. olub teminatı İstanbul'daki Askeri Li-

-qtesı 213 7 lira 5 o seter için Riyaziye ve Fizik 
~tllr. lstekliierin mü- derslerinin aylık ücreti 108 
~~ Yapılacağı muay liraya, diğer dersler ücreti 
~t -.ttan en aşağı bir 98 liraya kadardır. Bursa 
~ ~ teminatı muvak- Lisesi için Riyaziye Fizik 
~ A~'-birlikde mektubla- ve Kimya derslerinin aylık 
•~~ ~a LV A ST ücreti 126 liraya diğer ders-
~ ~( 

13 
isyonun~ v~rme~ lerin ücreti 108 liraya ka-

l) ( 4623) dardır. 
6002 Kınkkale San'at Lisesi 

h-. ••• "VU için Riyaziye ve Fizik 165 
~ Yerli kok kömü- liraya kadardır. Diğer ders

Arfla münakasa- lerin aylık ücreti 126 lira· 

ya kadardır. Konya orta o- f yat çadırlan kapalı zarf 
kulam için bütün derslerin usulile ·satın almacakdır. 1-
ücreti 108 liraya kadardır. halesi 7-10-935 pazartesi 
Erzincan orta okulaaı bü- g ü n ü s a a t 14,5 de
tün dersler 126 liraya ka- dir. Bedeli 200000 liradır. 
dardır. \ Teminatı muvakkateai 

6 - Maarif okulalannda 11250 liradır. Evsaf ve 
dersi olan öğretmenlere şartnamesini almak ve gör
ders başına ücret verilir. mek isteyenler 10 lira mu-

7 - İsteklilerin 1 Eylül kabilinde M. M. Vekaleti 
935 tarihine kadar müra- Satınalma Komisyonundan 
caatlan. (155) (4727) almacakdır. Eksiltmeye gi-

• • • 6094 receklerin 2490 sayılı ka-
Antalyadaki birlikler i- nunda gösterilen vesaikle 

9800 k·ı ve 11250 liralık teminat ve 
çin 

26 1 0 
ekmeklik teklif mektublarile birlikde Un 29-8-935 perşembe 

günü saat 16 da Antalyada belli gün ve saatinden en 
Tümen Satmaln\a Komis- az bir saat evvel Ankara
yonunda kapalr zarfla alı- da M. M. Veklleti Satın 
nacaktır. Yüzde 7,5 temi- Alma. Komisyonuna ver
natı 1981 lira bir kuruş- melen. (165) (4822) 

tur. Şartnamesi Komisyo- •nı•-ı••-----•ı 
n~uz~a gö~eb~. . İs- 1 v APURCULUK 
teklilenn tekliflennı ıhale •• • • 
saatinden bir saat evvel Turk Anonım Ş~ 
A d K · latanbal Acmtabsı ntalya a omısyona ver- Uman Ban. T.W-ı noıs. 
meleri. (170) (4824) 

• • • • • • 6176 
• • • Trabzon yolu ı -Ordu Sıhhi ihtiyacı için 

90 ili 105 aded hastane ça
dm ile 5 ili 8 takun ameli-

AKSU .. ,_. 20 Apetoe ' SAU pi ... t 20 ele RIZE'ye 
kadar. 

Muhammen bedeli 3,000 lira olan Devlet Demiryol
lan Ankara Umumi idare binası çatı kalorifer tesisatı 
5-9-935 1>4P"Şembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile 
Ankara'da Umum Müdürlük binasında ihale edilecek
clir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat te. 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan,kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmete kanuni manileri bu
lunmaOıiına dair beyanname ve teklilteriaı aynı cila 
saat 14 de kadar Cer Dairesi Komisyon Reislifine ver· 
meleri lazunchr. 

Bu işe aid şartnameler Ankara ve Haydarpaşa vezn~ 
!erinden parasız olarak alınabilir. ( 4815) aıt 

Manisa Şarbaylığından: 
Asgari takriben 240 beygir kuv

vetinde kondenseli kampavend 
sistemi dakikadaki adedi devri 
takriben 200 olan lokomobil veya
hut kazanı ayrı bir buhar makinesi 
ile bu makine ile doğru raptedil
miş " kayışsız ,, 200 kilovatlık 
"Triphase" 380/220 votluk en 
son model jeneratörü ile beraber 
Manisadaki yerine konmak ve işler 
bir halde teslim edilmek şartiyle 
"gümrük resmi belediyeye aittir,, 
bir makine alınacaktır. Taliplerin 
fiyatlarile birlikte Manisa Şarbay
hğına 20 gün zarfında müracaat-
ları ilan olunur. (4682) 

6064 

Edirne Şarbayhğından : 
Beheri 21 lira kıymet muhantmineli ve bir pusluk 

boru genişliğinde ve 7 metre miklbı nominal büyüklü
ğünde ve ölçü ayar baş Müfettişliğ'İnce muayene edilmiı 
ve Türkiye'yc ithali hükdmetçe kabul edilmiş ve ~
rük resmi ve bilumum masarifat talibine aid ve Edir· 
neye teslim edilmek şartlarile 20 aded su saatı açık ek
siltme ile satın alınacağından isteklilerin ihale KiinB 
olan 24-8-935 günü saat 11 de Edime Belediye Encü
menine müracaat eylemeleri ilin olunur. ( 4693) 



• 
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ASAN Tıras 
Şimdiye kadar icadolunan butun tıraş bıçakları arasında en miıkemmel 

keskin ve hassas taraftan vardır ki her bir tarafile Iaakal on defa tıraş 
ki diınyarun hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçagı istediğiniz 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

Petrol NiZAM 
Saçları 

Besler· Kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser uzatır. 

PETROL 
iZAM 

Tecrübe edilmiş en İ)'İ 
SAÇ ilacıdır. 

5933 

Yüksek Deniz icaret 
Mektebi Müdür üğünden 

1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktır. 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır. 
Bunların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on 
beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şartlı
dır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gün
leri mektebe baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacak
ları istidanameles.ine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtla
rını~ mektep diplomalarını veya tasdikli diploma suret
lerini ve polisce tasdikli iyi hal kağıtlarını ve velilerinin 
izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikalık 
fotoğraflarını iliştirmeleri ıerektir. 

5 - Yazılma işi 6 Eyliil 1935 cuma gününe kadar
aır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o günü saat g da 
kendilerinin mektepte bulunmaları gerektir. ( 3 7 88) 

5778 

Dünyada En iyisidir 
'e en fevkalade olduğu tahakkuk etmıştır.Pıyasada mevcud tıra.ş bıçaklanru şaşırtmıgtır. Hasan tıra~ bıçagırun ı . 2 3 • 4 numaralı gayet 
olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bır adet Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakda bilendikde yiız defa tıraş yapılmak mwnkundur. 
halde başka marka verirlerse aldanmayınız, taklitlerinden sakınınız. Fiyatı : Bir adedi S kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan deposu: 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

IUinları 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı olup ko
misyonca ihalesi yapılan 5 8 1 

bin kilo sade yağ·ma verileıı 1 
fiat makamca pahalı görül· 
düğünden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. Beher kilosuna ı 
tahmin edilen bedel 7 8 ku
ruş olup ihalesi 3 Eylül 9351 
salı günü saat 15 tedir. İlk 
teminatı 3393 liradır. Şart-

1 namesi 226 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin ilk teminat 1 
mektup veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 1 
3 üncü maddelerindeki ve~ 1 
sikalarla birlikte teklif mek 
tupları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar yani 
saat on dörde kadar Fın
dıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. ( 4 704) 

6119 

Konya Merkez Hastane
si için "Sen Kinğ werk A- 1 

G. Hildeskeim Fabrikası 
mamulatından ve 65 kilo
luk " bir adet çamaşır yı
kama makinesi ile aynı 
fabrika mamlllatmdan 
"Santirifüj'' 22 kiloluk bir 
adet çamaşır sıkma maki
nesi 1 birinci teşrin 9 3 5 
salı günü saat 15 de açık ek-
siltme ile alınacaktır. Tah-

-~-=--~=- ~ -

ul Gayrimübadiller Komisyon ndan: 
Dosya No. Semti ve mahallesi Bokağı Emlak No: Cınsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen g. 

2004· Bebek 

2048 Oskudar Yenimahalle 

2205 Yenikôy Panaiya 

3143 Beyoglu Kamcrhaturı 

3334 Bebek 

4051 Beyoglu Kamerhatun 

. 
4744 Orta koy 

5615 Arnavutkoy 

6186 Kandilli 

6187 
6602 Kadıkoy Rasimpaşa 

6931 Beyoglu Hüscyinaga 

Dere 

Karamanlı 

Köybaşı arka 
cadclesi 
Irmak 

Kilise 

E.Papas Kop• 
\"ÜSÜ Y. Yaya 
Köprüsü 

E. Tarlabaşı 
Caddesi 
V. Tınaz 
E. Ayanofri 
Y. Dul Kadir 
oğulları 

İskele Cad. 

E. Bakkal 
Y. Beyccgi.ı. 

Bılezikçi 

·---.. 
E.21 Y.25 

E.91 Y.83 

E. 9 

E.101 

E.54 Y.68 

E.30-32-
34-36-38 
Y.28-30 
32-34 
E.13 13 Mu. 
Y. 15-50 

64 

E. 24·26 
Y. 14-16 

E. 18 Mü. 
Y. 1-3 

E. 69 
Y. 63 

Ahşap hanenin 333 T. L. 
l 2 hissesi Açık arturına 

Bahçeli ahşap 500 
hanenin tamamı 
60 metre arsanın 50 
tamamı 

38 metre arsanın 38 
tamamı 

Bahçeli ahşap 750 
hanenin tamam• 
Evvelce iki dükkan 500 
şimdi 323 metre 
arsanın tamamı 

Bahçeli ahşap 195 
hanenin 1 /2 hısısesi 

Bahçeli ahşap 210 
hanenin 1/3 hissesi 

Ustunde odayı miış· 440 
temil ahşap iki dük
kanın 52,50/120 his. 
Ahşap hane ve 800 
dükkan ve bağ-
çenin 2/3 his. 
Kagir hanenin ta• 460 
mamı 

.. 
,, 

" 

.. 
•• 

"' 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkardmrştır. !haleleri 28-8-935 tarihine tesaduf 
eden Carşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiladır. 

:, ..... Muhayyer Hasan Şevki-

t D R A ve YACiSIZ KREMi 
. • Dünyada emsalsizdir .. Her yerde arayınız. 

Paris yazıh etiketlere asla aldanmayınız. -4' 

6 - 21 EYLÜL 1935 

BAR i (ITALYA) 
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ilk teminat 201 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli-ŞARK IÇlrt Ert MUHIM PAZAR 

Tafsilat almak ve kayid olunmak için İstanbul Ti
caret Odası katibi Bay Cemale müracaat olunmaSl 

5758 

U ~LE 

Eks·ı ·ıA 

ümer Ban 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Konya EreAlisindeki bez fabr"kası, ha tane, 
memur ve i Cjİ evleri inşaatl vahidi fiyat e asile 
ek iltmeye Cjıkarılmı tır. Tahmin edilen bedeli 
112,585,25 liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartname ı 

b) Mukavele proje i 
c) Fenni artname 
d) Hususi artname 
e) Metraj ve ke if hUf a cetveli 
f) Projeler 
1 teyenler bu evrakı 565 kuruş mukabilinde SU· 

mer Bank Ankara ubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23 A~u to 1935 cuma günü aat 

16,5 da Ankarada Ziraat Bank ı bina ında Sümer 
Ban merkezindeki komi yonda yapllacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf u ulile yapllacaktır. 
5 - Eksilt meye girebilmek i~in isteklilerin 

6,878 l ira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi 
işleri muvaffakiyetle yapmı olduğunu vesalkle 
isbat etmesi l azımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve 
ve aatten bir aat evveline kadar mUnaka a ko· 
mi yonuna verilebilir. po ta ile gönderilecek mek· 
tupların nihayat ihale atinden bi aat evveli· 
n kader gelmi ve zarfln kanuni ekilde kapa· 
tılmı olma ı lazımdır. 6044 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAiK 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, l 00.- Basıldığı ler : TAN matbaası. 

lerin vakti muayyeninde 
ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte Fındıklıda Satınal
ma komisyonu.na gelmeleri. 
(4735) 6120 

* * * İstanbul Komutanlığı-
na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan Üç yüz elli kilo çay 
29 Ağustos 935 perşembe 
günü saat 14 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin fiatı 
280 kuruş olup ilk teminatı 
74 liradır. 

Şartnamesi her gün Ko-
misyonda görülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin
de ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle birlikte Fın
dıklıda Komutanlık satın 
alma komisyonuna gelme
leri. ( 4 7 3 6) 

6121 
~ ı;: 

İstanbul Komutanlığı
na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan on bin kilo çorbalık 
pirinç 29 ağustos 935 per
şembe günü saat 15 de a

e morfoz 
6109 

Hurma ı;abunu 24 veya 12 aded
lik kutularda satılır 

GAYET MÜHıM 
Hurma tıabununun kokulu bir 1 

r;abun olmayıp tabii kokoulu ve 
emsalsiz cinste herşey ıçin kul
lanılan bir ev .sabunu olduğunu i 
bilhassa ev kadınlarının dıkkat , 
nazarlarına arz ederiz. 1 

Bir tecrübe siz.i iknaa kafidir. 
Hurma sabunu TURAN ma-
mulabndandır 

çık eksiltme ile alınacak- •----~~~~~!!!'!"""'!!!!!!!!!"!~ 
tır. Tahmin bedeli 1900 li
ra olup ilk teminatı 15 3 li
radır. Şartnamesi ve nümu
nesi her gün komisyonda 
görüle bilir. İsteklilerin 
vakti muayyeninde ilk te
minat mektup veya mak
buzlariyle birlikte vakti 
ınuayyeninde komisyonda 
hazır bulunn1alan. ( 4 7 3 7) 

6122 

İstanbul Komutanlığı
na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan Yirn1i bin kilo pilav-

lık pirinç 2 9 ağustos 9 3 5 
perşembe günü saat 14,30 
da açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 4600 
lira olup ilk teminatı 345 
liradır. Nümune ve şartna
mesi bugün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
ti muayyeninde ilk temi· 
nat mektup veya makbuz
lariyle birlikte Fındıklıda 1 

komutanlık satınalma ko
misvonuna gelmeleri. 
(4738) 0123 

Kumbara sahiplerine her sene 
daiıttığı ikramiyeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

/ ş Bankasının 

İkişer bin lir m ··kafatl.ı 
-kur'alarından birincisı 

1 ylQI 5 de 
Ankarada çekilecektir 

.b .k. b. r .. k fatll Yeni tertı · ı ışer ı ı a mu .. 11 
beş kur'a her senenin uba , az:ır~,
Temmuz, EylOI ve Bırinci anun aY608 rının ilk günü ekilecekt'"r 2 


