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han Sclim'in fıkrası : "Kös· 
te:ıc:eye :!oi;ru" - Siz ne 
dersıruz? - Şehir haberleri. 
Aııkara telgrafları - M. 
Şevki'nin Askerlik bahısle
ri - Felck'in fıkrası: "Bey
oğlu". 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef
rikası : " Bizde casusluk " 
Sağlık ôğüdleri - Sevi~me
ler, evlenmeler. 
Son haberler - Meşhur Al
man casusu : Matmazel 
Do,ktor. 
Memlekette TAN - Anke
timiz : Koca mı, evlat mı? 
Spor. 
Ecnebi gazetelerine göre 
hadiseler. 
Sinema. 
Kazan Hanlığmm son gün
leri - Faydalı bilgiler. 
Kadın ve Moda. 
Konyalılar için - Hikaye. 
Radyo. 
Ekonomi. 

İstanbul 
Müze Şehir 
. ~tatürkün, Türk Tarihi Encüme· 

~ru harekete getiren yilluek bir 
<lırektifi, gözlerimizi, Türk dehaımın 
~aın be§ asırda yarattıijl bir ıan'at ıa· 
'B eseri üzerine çevirmiı bulunuyor. 

u taheıer, imparatorluğun YJkılma 
~evrinde birbirini koğalıyan zevksiz 
b~ bilgisiz idarderin, harpelrin, bin 
ır endiıe içinde yaıamıı ve can kay

.a~ıuna dü§mÜ§ olan neıillerin her f ~n bir parça daha ihmal etierek, ç.ir-
ınleı tirerek bize devrettikleri lı

tllr\buldur ki yeryüzünün hi~ir ıehri 
~~t bakrmından böyle bir zenginlik 
~osterernez. 

Bu büyük Türle ıehrinde otuz üç 
~Yrı kategoriye menıup tekiz yüz
'b :-r} fllZla tarihi eıer vardır. Ve her-
~~ı diğerinden daha baıka ve daha 
~rksek bir kıymet taııyan bu eserle
~ d' lıt~n~ul bir "müze·ıehir'' halin
.. e . r ~ h_ıç~ir. medeniyet tarihi buna 
l akip hır ıkincı ıan'at varlığını insan-
ı t h di}e etmİf bulunmuyor. 

talyanrn Roma.nnda Buyük Ro-
:tna'n . it t payıtahbndan ve papalann ;.to ile medeniyetinden buıüne ka]. 

f .ne vardır? Sent Anj kuleli mi? 
Bır Forum ve ıuraya buraya arkış· 

buş olan Kayzerler de.vrinin bir iki 
!Arkası 10 uncuda] 

TAN 

(ÜLÜSLAR KÖNSEYi HABEŞ 
··ŞiN. GÖRÜSMiYE BASLADI 

KUL TUR BAKANININ DiYEVi 

Saffet Arıkan Kültür Siya
samızın Güttüğü Yeni - -·· - 1 

Habe§ askerleri içi saman dolu çuva1Jar üzerinde süngü 
yapıyorlar - ltalya - Habe§ harbi İfİD Cibutiye getirilen 

talimleri 
silahlar ... 

ULUSLAR KONSEYi TOPLANDI 

Habeşistanı Manda altına 
Almak istiyorlar 
İngilizler, İtalyan uçaklarının Sudan üstün
den geçmesine ses çıkarmıyacaklar 

Cenevre, 31 A.A. - Uluslar sos
yetesi ltaJyan - Habeş çekişmesine 
bakmak için bugün saat 17 de top • 

.]anmış ve gizli bir oturum yapmış
tır. 

Bu toplantı silahsızlanma konfe -
ransmın salonunda o'muştur. 

Cenevre, 31 A.A. - Laval. Eden, 
Leje ve Roşa bu sabah buraya gel -
mişlerdir. Laval, doğruca Fransız de 
legasyonunun bulunduğu binaya git
miştir. Orada konsey uyelerinden 
birçoğu ik buluşabilmesi için terti
bat alınmıştır. 

tik toplantı tamamile özel olmak 
üzere saat ı 7 de yapılacaktır, 

Yeni teklifler 
Paris. 31 A.A. - Matin gazetesi, 

Londradan alıp neşrettiği bir telgraf 

geldiği malum olmadığını haber ver· 
mektedir. 

Bu teklifler, Habeşistanın arsıulu
aal bir manda altına konmasını ileri 
sürmektedir. Bu manda, ltalyaya e
konomik menfaatlerle bir miktar da 
arazi temin edecektir. 
İmparator, müşavirlerini, uluslar 

kurumunda üye bulunan devletler i· 
çerisin.den seçmek hususunda ser • 
best olacaktır. 

lmparato Avrupanın Habeşista• 
na, ancak cıconomik bir surett~ nil· 
fuz etzmsine mani olmıyacağını bil
dirmiş ve Habe§istanın tam bir er
kinlik içerisinde fakir ya§amasın • 
dansa, Avrupamn himayesi altında 
genişlemesini tercih edeceğini IÖY.· 
lemiştir. 

Amaçları Anlatıyor 

Köy okulları - 91 
Kültür kurulu -
Köy Çocuğu -
Savaşlar-Yeni· 
değişiklikler 

Ankara, 31 A A. - Ulus, Kültür 
Bakanı Saffet Arıkan ile bakanlık 
işleri üzerinde ônemli bir g1.>rüşme 
yapmıştır. 

Kültür Bakanlığının kıvanını gös
teren bu önemli görüımeyi aynen 
bildiriyoruz: 

Kültür Bakanı Saffet Arıkanı dün 
babnlıkta çalışırken ziyaret ettik. 
Kendileri yurt haritası üzerinde sa· 

• nat· okµJlArının yerlerini ve çıwrele
rini inceliyordu. Bakanlık yönet 
geri ile mesleki tedrisat tf,t,.kt6ri'I, 
hangi illerin çocuklarının hangi sa-
nat okullartna gitmekte oldul.)ar:uı 
anlatıyorlardı. Bakan bu illerin okul 
bulunan şehirlerle ekonomi ve ta~ın 
araçları yönünden bağlılığını arıyor 
ve konuşmalar sonunda kararlarını 
veriyordu. 
Arıkanın bakanlığa geçelidenberi 

birka~ kere kültür işlerimiz üzerin· 
deki dtlşüncelerini sormuştuk. Ba
kanlıkta geniş bir hazırlık yapıldı
ğını biliyorduk. Devlet kurulların • 
dan, okuJlardan, uzmanlardan bir
çok şeyler sorulduğunu okurlarımı
za da bildirmiştik. Arıkan önceki so
ruşlarımıza ötedcnberi taşıdığı öul 

[Arkası 10 uncuda] 

Eski Gümrük 
Vesikaları 

Saffet Arıkan 

• • 
lzmır 

Panayırı 

~--============= ta, Habeşistana yeni teklifler yapıl· 
dığı ve fakat bu tekliflerin nereden 

Ne konuştular ? 

Gümrük ve tekitler (inhisarla.r) Ba· 
kanı Ali Rana cumartesi günü Ankara 
dan şehrimize gelecektir. Bakan bu -
r:ıda bir hafta kadar kaldıktan sonra 
tekrar Ankaraya dönec.:ektir. 

• ; ••. l .. ~ . •• -:: 

1 • ' 

Yakında 
~Üyük Ulusal 
oınannnızı 

'tefrikaya 
Başlıyoruz 

r • 

~f:RVER BEDI ADILE YA • 
1J AN ÇOK DEGERLI ARKA
R AŞIMIZIN SON ZAMANLA 
~~N MODERNLiK AKIŞLA
z LE ALAY EDeN BU GU. 
G~L ROMANIN! YAKINDA 
lJ AZETEMIZ SÜTUNLARIN 

A, ZEVKLE, KAHKAHA -
l..ARLA, YÜREK ÇARPINTI
l..A.R1LE Ol~UYACAKSINIZ. 
tn 

KULAK VE Dil 
Bazıları kulak derler ama, bence 

insan vücudunun en önemli parçaşı 
dilidir.Cemiyet içinde yaııyan inaa
nın bütün hayatı çok defa dili ile 
kulağı arcuındaki münasebetleri iyi 
kullanmak derecesine ve ustalığına 
bağlı gibidir. 

Kulak, insan baıının iki tarafın • 
da, gök gürültülerinden en küçük 
yaprak hışırtı.sına kadar bütün ses
leri kapan en duygulu iıitme ahi • 
zemizdir. O kadar ki, insan :ekÔlı 
henüz aesleri oldukları gibi kulak • 
tan daha iyi zaptedebilecek bir an• 
ten icat edemedi. 

Dil, kulağı,n ifittiklerine, gözün 
gördüklerini ve hay_alin istedikleri
ni katııtırarak, iç hayatımuı dıf'I• 
rıya bildirir. lnaanların insanlara 
karıı sevgiai, düımanlığı, her çeıit 
hisai, bu ilgi ile' baılar ve biter. O
nun içindir ki, çok zaman duydu.kla 
rımızı ve gördüklerimizi anlatır • 
ken, irade, müdahale ederek ve ga
liba çok iyi ederek, dilimizi tutar. 
"Boğaz yedi boğumdur'' sözü gelifi 
güzel aa&?rulmuı laf tleğildir. 

Her duyduğunu anlatan adamla, 
yokuı "§ağı kendini tutamıyan, 
frensi31 araba araaında fark "ne ola
bilir? Yuuarlana yul)Qrlana, biri 
manen, öbürü maddeten, fakat iki· 
si de, eninde .onunda kınlıp par • 
çalanır. 

Dikkat edilirse görü!":r ki, hayat
ta en çok muvaflak olanlar, en ~k 
zekiler, en çok alimler değil, .öaii • 
nü YGIHJf yaVOf, dirhem dirhem IO • 

tanlar, az konuıcmlardır. 
A31 konuıanın lehine iki büyük 

fayda )l(Uılır: Biri konuıurken a.
yanılmak, ikinciai kafcuının nr dü • 
ğümünü bir türlü çözmiyerek, haki· 
iti benliği'li içinden daima cevher 
fıkmcuı beklenen earar clol"' bir 
kutu içinde Mıklı tutmalı/ 
Konufmanın gümüı, ..umanın al· 

tm ~lmGA bundcındır. 
Ali Naci KARACAN 

Londra, 31 A.A. - Taymisin Pa
ris aytarı, Eden ile Lavalin Habeı 
hakimiyetine dokunacak ve yalnız 
1talyaya bağışlanacak hiçbir imtiyaz 
gözetmediklerini sanıyor. Onların 
gözettikleri şey, Habeşistan hakları· 
nın korucusu vo modern Avrupa men 
faatlerinin mümessili sıfatile, ulus
lar kurumuna bağışlanacak birtakım 
menfaatlerdir. 

Fransa ile İngiltere, Habeşistana 
uluslar kurumu üyeliği sıfatının bir· 
takım mükellefiyetler icap ettirdiği
ni anlatmak niyetindedirler. Şayet. 
Habeşistan kendi evine düzen ver • 
mek iktidarında değilse, bu işi arsı· 
ulusal bir kuruma bırakmalıdır. 

Bu düşünce, uluslar kurumu üye· 
lerine, Habeşistan üzerinde manda 
verilmesi ve bu mandanın bir yüce 
komiser marifetile idare olunması 
teklifi ile müspet · alana dökülecek· 
tir. Bu mandanın şartları, Danzig . 
İnönü 

Erzincan da 
, 

Erzu:u~ 3.~ A.A. - Başbakan ts
m~t _1nonu .dun hastaneyi ve doğum 
evını gezmış, hayvan sergisine gire
rek atları görmüş, yetiştirilen hay
vanlan beğenmiştir. 

Erzrum, 31. A.A. - Başbakan İs
met İnönü bu sabah Erzrumdan Er
zincana hareket etmiştir. 

Erzincan, 31 A.A. _Başbakan İs
met İnönü saat 16 da şehrimize gel
miştir. Burada bir müddet kaldıktan 
sonra hareket edecektir. 

Ray Erganiye 
Vardı 

Elaziz, 31. A.A. - Erganiye doğ
ru uza~ta olan dcmiryolunun ray dö· 
şenmesı .?akır madenine varmıştır. 

Bu munasebetle beş .ağustosta ba· 
kır madeninde büyük bir tören yapı· 
lacaktır. Bu törende hazır bulunmak 
üzere Elaziz ve Diyarbekirdcn he· 
yetlcr gelecektir. 

Lava/ ve Eden 
yüce komiserliğinin şartları ile eş o· 
~ac~ktır. İtalyaya Habeşistanda bazı 
ım~ıyazlar verilecek, fakat bunla -
r~n kontrolu, uluslar kurumunun e
lınde kalacaktır. Bütün bunlara kar
şılık Habeşistan, uluslar kurumun • 
dan himaye ve finansal yardım gö-

f Arkası 7 incide] 

Gümrük ve tekitler Bakanlığı müs
teşarı Adil, şehrimizdeki tetkiklerini 
bitirmiştir. Dün sabah lstanbul güm • 
rüğünde meşgul olan müsteşar, güm -
rükler genel direktör vekili Mahmut 
Nedimle beraber bütün daireleri tef • 
ti§ etmiş, muhtelif işler etrafında iza • 
hat alrnı~tır. Adil, gümrüğün evrak 
mahzeninı de gözden ge~irmiş, burada 
uzun müddet kalarak tasnif işleri hak 
kında izahat almıştır. 

Oğrendiğimize göre, gümrük mah-
2eninde heniız tasnifi bitirilemiyen 
yüz binlerce evrak vardır. 

Bu işle uğraşan heyet, 1300 yılın • 
danberi biriken muhtehf gümrük iş -
!erine ait resmi vesikaları inceden in
ceye ayırmaktadır. Bu iş bittikten 
sonra, gümrüklerimizin inkişaf duru • 
munu tesbit etmek bAklmmdan tari -
hi kıymeti olanlar saklanacak, diğerle 
ri imha edilecektir. 

[Şarbay Behçet Salih bu yılki pana .. 
yrrm önemini gazetemize ·anlatıyor. 
Yazısı 7 inci sayfada] 

ULUSLAR KOnSEYi TOPLANIYOR 

MAt..HI\~ 
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00$l1NDtJKCI; 
ÇIÖLIKLARIN TEFSiRi 
Fısıltı ile konuşan bir memle

kette, Hakikat sesini yükseltti -
ği zaman, bütün benizler sararı
yor. Kulakların hazmetmeğe 
alışmadığı bu yüksek .eı dalga
sı, beyinlerde korku, hcyret ve 
dehşetle karışık bir bulantı uyan 
dırınca görünen manzara tudur: 
İşitmenin bile bir suç olduğunu 
sanarak parmaklarile kulakları
m tıkayanlar, •esin kaynağın • 
dan aksi istikametlere doiru ka· 
cışanlar veya miskin, mıymıntı 
bir nezaheti ıiper yaparak ani -
m2törii. ayıplıyanlar, ürkek bir 

.. .ışın manaapıda ittifak ede -
rek susuyorlar, artık fııılctqına. 
ya bile yanapnıyorlar. 

Büyük sesin etrafmda, artık, 
tıs yOktur. 

Korkuyu biraz mazur göre -
lim. Fakat çıtkmldnn bir mua
şereti vesile yaparak yükıek ses 
le konupıu ayıphyan rahat ve 
uyuşuk adamlar bilmelidirler ki, 
bu şiddet, onların koyun lqini 
andıran miskin duruşlarının bir 
aksülimeLidir. Mes\11 onlardır. 
Boğucu sessizliklerile en abes 
çığlığı teıvik ettiklerini bilmi • 
yorlar. 

Bir cemiyette her fert, ıesinin 
normal tonile konutsa, bitip tü
'kenmiyen sükut facılalannı dol
idurmak için yükselen haykını • 
larda normal seviyesini bulacak
tır; çünkü haykıran bir adam, au 
san bir kalababğm ifadesi olmak 
rolünü kendiliğinden bırakımya 
meclnır olacaktır. 

Peyami SAFA 

Sultanahmettekl hafriyat 
Sultanahmettı Araıta sokapıda 

hafriyata devam olunmaktadır. Hafri 
yat, ayıır deposu istikametinde Der • 
!emektedir~ 

Kıymetli mouyilderin bir knmımn 
tuğladan yapılnuı cöz cöz dilkkıncık 
lann altında kaldığı cörlilmilttilr. Bu 
dükkincrklardan icap edenleri profe -
aör hafriyat batına gelince yıktmla -
caktır. 

Boka• üç dört &Unc kadar tehri • 
mize dönecektir. 

Anneler Birli~inin toplant111 
Anneler birliği üUn mutat toplantısı 

nı yaptı. Toplantıda fakir annele· 
re yardımlar yapıldı. Bundan bafka 
yoksul çocuklara da yardım ıeldlleri 

düıunüldil ve membalar aranıldı. 
Gelecek çarpmba cUnU deniz ve 

bahçe ceı:intiıi ile eilenceleri Uaerin -
de eörütWecektir. · 

Son mUhlet te bitti 
Esnafa kayıt için verilen IOft mUh· 

Jet de dlln akpm bitmiftir. Fakat, he
nüz yuılımyanlann sayıa çok fuJa • 
dır. Bu cibllerden haber ılmmuı ka • 
ıarlatmlf tir. 

Romanyadan gelen 
göçmenler 

Romanyadan üçüncü cöçmen kafi • 
lesi de Nazım vapurile ıelmif. Lapıe
kiye ıönderilmiftir. Bunlann sayısı 
800 dilr. Bu hafta içinde bir vapur da 
ha ıelecektir. 

No.19 

Abanoz Bilezik 
RENECHAMBE 

lçcriıi yirmi paralık pomada, baya· 
gı podra ve 1'vanta kokuyordu. 

Garsona ltalyanca içkimiıi ısmarla· 
dun: 

- !iri clase mente ••• 
lçkinin S(irçöp •ttiii bir kafanın 

içinde koyu mentenin yapacalı telhi 
biltecrUbe biliyordum. 

Daha bet dakika ıeçmeden Lauf • 
fen d1nelderini masaya dayadı, ıösle 
ri yerinden b)'llllft 8nllnde duran 
kadehe bakıyordu. 

- Ne kacfar iyi etlenlyorus delil 
mi? dedim, yuık ki, Pramond'la Mö
cwe ıelmediler. 

- Bi .• Birak o beriOerf .• DedL 
Bu cevap beni pprtmadı denem, 

yalan olur. Hemen mevsuu canlandır· 
mağa koyuldum. 

- Niçin böyle IByleclinlJ? Onlar• 
dan hoflanmıyor muaunuı? 

- Bi .• Birak dedim p.. Ben ham 
hayat... Pe.... Pqinde k•nlardan 
hotlanmam. -

- Dofru sôylüyorı nu Lauffen .• 
Mauya bir yumruk uıdirdi: 
- El.. Elbette doiru ıöylüyorum .. 

Demzaltı muharebesi .. Bir .• Bir .• Bir 
budalalıktır. 

- Allah Allah. neye? ,. 

Ameli Hayat mek· 
teplerl kald ırıllyor 

Ameli hayat mekt~Ierinin bu
günkü durumlarının ıslahı mümkün 
göralmediğinden, bu mekteplerin 
büsbütun lağvı Jcararlaştmlmıftır. 
Çünkü bu mektepler, Jcuruldukl11rı 
zıman gözönünct. bulundurulan a
maçtan uzak sonuçlar vermektedir
ler. 

Bu mekteplerin yerillt!, yine vilı-· 
yet hususi bütçesile, garson, terzi. 
10/IJr gibi, üç dört sınıflı meslek 
mektebi açılacaktır. Bilhas/1111 garson 
ve şoför mekteplerine şiddetle ihti
yaç görülmektedir. Bu yeni mektep
lerin kurulma111 için, lizım gelen ha
zırlıklara baılanmııur. Mektep,.r •
çrlıp ille mezunlar çıkmağa b111ladılc
tarı sonra. bu san'atl•r, hakiki birer 
~slelc haline getirilecek, diplomuız 
garson, terzi v• saire lrull11nılması 
yasak edilecdtir. Bu yeni mekteple
rin önemli aoau~lu vereceği umul
maktadır. 

Genel Kültür Ku· 
rultayı toplanacak 

Önümüzdeki den yılının yaklaı

maaı ıebebile Kültür bakanhfında 

ıenel kültür itleri etrafında incele
melere önemle başlandığı haber ve
rilmektedir. Talebenin daha iyi ye
ti!meai için müfredat programları 
üzerinde yapılan tetkikler sırasında 
kendilerinden izahat alınmak üzere 
iki ilk tedrisat müfettiti !fehrimiz • 
den Ankaraya çafrılmıılardır. Bun -
lar ayni zamanda bu yıl tehrimiz 
kültür dire&törlilfilnde ilk okul ça
ğına gelen çocaklarm durumu hak
kında yapılan incelemeleri bakanlı
ğa bildireceklerdir. 
Diğer uraftan bu dua yılından 

en-el bakanlıkta kültür kurultayı 

toplanacak ve bütün kültür itlerini 
esastı suret~ gözden ıeçirecektir. 

Kurultayın bu huauıta yaptıiı in
celemeden eonra verilecek önemli 
kararlara cöre hareket edilec.ı.ktir, 

Takas yolsuzluiu 
llbaylık idare heyeti, takas yolıuı: • 

Juiu itinin incelemnesini bitinniftir. 
BugUnlerde su~ular için karar Yeri -
lecektir. Su_çlular karara itiraz ederler 
ıe dosya danıftaya (turayı devlet) 
gönderilecektir. 

Yerli Mallar aleyhine 
propaganda 

Sergide tefbir edilen yerli mallar a
leyhinde ban propaıan4alar yapıldı
j'I cörlilmüt. ilgililerce tahkikata ba! 
lanauttır .Serıinin ·endüstri pavyonun 
da bu yıl ilk olarak tefhir edilen oto -
mobil lbtiklerinin yerli malı olmadığı 
ve bozuk kalitede bulunduğu hakkın· 
daki propaıanda bu iti meydana vur· 
muıtur. Memleketimizde imal edilmi· 
yen hiçbir maddenin yerli malı ola· 
rak sercid~ ttfhirlne imktn olmadıiJ 
için bu eeuau iddianın mahiyeti arat 
tmlmaktadır. 

latanbul sanayi milfettifi Danlı. 
mevzuubahia liıtilderin EyUpteld lil 
tik fabrikuında yapıldıiını, bu hareke 
tin bir taraftan yerli mallarm kötWen 
meıi, bir taraftan da ıayri mqru re • 
kabet bakımmdan kanuni takibatı icap 
ettirecek mahiyette oldutunu aöyl, • 
mittir. 

- Bu ... Budalalıktır. Hele ak .. Ak· 
deniade denizaltı muharebei.. Bu ... 
Bu ... Budalalık .. 

Lauffen derin bir nefes aldı. Sonra 
sanki bilY'lk ve kati bir karar veren 
bir kumandan edaıile: 

- SU... Süvariler harbi kazanack· 
lardır, dedi. 

Ayala kalktı. Kadehini ı~ılerinln 
hiıuına kadar kaldırdı ve batırdı: 

- Hoch,Hoch,Hoch, Hurrah Voıı 
Marwiu 

Dibinde kalıt oynlyanlar baflanm 
çevirip bbe baktılar. SarhOflutumuıu 
ıörilnce,hof].anna citti. "Bruo" dl· 
ye bapdıtar ve birer kahkaha buıp 
tekrar oyunlanna daldılar. 

Lauffen bütün alJrblı ile kanape • 
ye çalctU. 

- Von Marwiu kimdir? Dedim. 
-O mu? •.• O, bulunmu adam.. Bu 

lunmu büyük tef .. Alman ıilvarileri • 
nin en bqı. .• En ... En büyük kuman
dan... ben onu bilirim. Von Mar· 
wits Allaıbtır be ... 

Hafiften sorutturmala bqlachm 2 
- Peki ama, Alman bahriyesi de • 

nlnltı muharebelerinden bir flY çıka 
cafını zannediyor mu? 

- Her .. Her .• Herkes kendi kafau
'fta ıöre diltünür. Bu itin lehinde olan 
lar da var, olmıyanlar da.. Ama ben 
inanmıyorum .• inanmak için de, bir a
damın ya .. Von Tir ..• Von Tirpiu, ya 
but Möewe olmau lbım.., 

- Von TirDitı mi? 

Ne Dersiniz? ,ı 
RAKAMLARA HURMETSIZLi~iMiZ ... 

Rakam, medeniy•t ölçü•üdür. 
Yabani kabileler •a.)11 bilmuler. 
Medeniyet ilerledikçe rakamın 

,.m yük•elir ve ona karfı herke.te 
f,ir •aygı baılar. Yalnız kadın yafı 
hunun bir i.tima•ıdr. 
Şakayı bir yana koyup ta fÖyle 

lrendi kendimi~ bakar•ak rakam
lGTG lıartı •Öd•rdi;imia laürm•t • 
•ialilrt•n biraa alrılırıa. 

Saat dörtt• rond•w o•rir, b•ıt• 
,uleria. On lira lraaaıur, b•ı lira 
ilrraa ccl•ria. 50 liraya •ti tutar, 
10 lira diye öoiinürüa. Tramt10yla 
ra 25 lıifi bin.celı diye yuar, 55 
lıifi alına. V apcırlonn ütüıp la.od. 
dini ,..,,..n 6ildiren maayen• fG• 
hodetnam.l•rinde yaaılı N.)llnın 
ilri luıtı yolcu alll', .,;,,. İf6İİIUD"
lılı ••t•rirU. 

Melıt•p ..,ull«nna 40 dan lala 
tal•he alınmaa diye 6uynıltaı.r 
plranr, 70 lıifi alına ... Hocaların 
1 S ..,., fl•r• olıutmcuıno öne• lra· 
rar oerir, sonra bunu YfllHlf YfllHlf 
24 aoaf• sılıanna .,. bütün 1nutı.r 
la ralıam m•lla.umana '"'"fi ople' 
ı,;,. lıa11taalılı ·•erin.. aa, lıöti 
6ir afôm•t oe mutlalıa ,.lıinilmai 
ltbı,,..•l•n bir allflıınlJrtll'. Bir,.,. 
kmOf fliae anlattı: 

Londra oto6ülerin4e ile •üul•· 

ki tramvaylar gibi binecek yolcu 
adedi tahdit edilmif ve arabanın 
içine ya~ılmıftır. Bundan la~la bi
nen oluraa biletçi indirir. 

Bir Bün, akı bir yağmur yağar 
k•n, bir adam bir otobü.c biniyor. 
Otobüste duracak yer çok. Lôlıin 
muayyen adet tamam. Biletçi bu 
adamı indirm•k i.tiyor. Adam: 

- Hada.)llm. l'afmur altında 
lıalır.am ölüriim, diyor. 

Biletp, GTGIHula yolcu atl•dinin 
tamam oldufanu 11• bir ltiıi inmez 
M aabayı lıaldıranuyacaiını aöy
lüyor. ls•rül•ki yolculardan biri, 
lama yolcunun yerin• İniyor q• o· 
tobü yoluna d•oam ccliyor. Orada 
•n fabü 6ir laar•lr•f olaralı yapı • 
lan 6u ifl•ri bia •arip hir ,.yrniı 
6i6i dinlern•lr ue )'Gamalıtan ne 
.acıman /ınırtalacalıa o• ne acıman 
ifl•ri talılit yerin• tatbilr •tm•yi 
tercih ed•cclia1. 

R•iimlerin en yiilıHlin• uarmıı 
6ir memlelr•t hallu lı.•r,.,,den eu
oel m•deniyetin en yiiltaelr yerine 
çılt,.ayı crmas 6ilmelidir. Bunun 
için d• illtönc• ••nel hayata ait 
lıötü al11kınlılılanmı~ •Ölcüp at • 
malı.)11~. Bia böyl• dütünüyoru~. 

Siz ne dersiniz? 
----------...-------------------~"""'---·-----·----.-..----~ 

Şehir pllnı 
Şehir plim için belediyenin açtıiı 

müsabakada iki kiti kazanmıt ve 
bunların projeleri lç İtler bakmh
ğına g(Snderilmiıtir. Yapılan uzun 
incelemelerden sonra tehir pllnmın 
daha önemli bir tekilde Proıta yap
tırılması takarrür etmittir. Fransız 
ıehircilik mütehaaaııı olan Proıt her 
iki ayda bir tehrimiı:e celecek ve 
bu it etrafmda eaaıh incelemelerde 
bulunacaktır. Ayrıca Türk mimar ve 
mühendisleri de bu itle metıul ola
caklar ve Prost'un vereceii direktif 
ve tarif dahilinde tehir pllıuıua ha• 
zırlanmaaile lıtrapcaklardır. Ptlıun 
kıç yüz bin liraya çıkacafı Ye neka
dar zamanda bitirileceği henU. an
la§ılınamıttır. 

Patabahçe yangınının 
aebeplerl 

Pap.bahçe müskirat fabrikasında 

gerek müddeiumumilikçe ve ıerebe 
inhiurlar idaresince yapılan inceleme 
ler henib bir sonuç vermemittir. Yan 
gının ıebebi üzerinde muhtelif tah • 
minler yUrUtillmektedir. Ambann mu 
gallanndan ve bacalardan çıkan kıvıl· 
cımlann depoya ıeçerek otlan tutuı -
tunDUf olmau itıtimali daha kunet • 
lidir. Mumafih bu tahminleri aydın· 
latac:ak olan teY• raporlardır. Yapılan 
tetkikatta, fabrikada yanpı söndür • 
me aletlerinin de Wi mlkdarda bu -
lunmadığı anlatılmııtır. 

Öğrendilimiıe cöre, yanan kmm 
tamamen aigorulıdır. lıpektörler tara 
f mdan yapılan tahkikat bucilnlerde 
sona erecek ve hazırlanacak olan 
rapor eenel direktörlüfe veriltcek • 
tir. 

Fabrika çalıımaama devam etmek
tedir, 

- Elbette ya .. Hem de Alman do -
nanmasmm erkim harbiye reis mua
vini... Ya Möewe? ... Siz ... Siz Fran
sada naeıl diyonunuz? Onun ... Onun 
uf kolu 1 

Lauff en artık açıldıkça açılıyordu. 
Ben tekrar kadehlerimizi doldurdum. 
Mandolin ile kitar lapanya hava11 ko
kan bir fandango tutturmuılardı. O • 
bür tarafta da kiiıt oyunu humı al· 
mııtı: 

- Fiore 
-Cuore 
-Spade 
Oyunu seyredenlerden bqinclal de 

ıaraon kıı:ı yanma çekerek ha bire 
ukıftUıyordu. 

Lauff en adam akıllı berteyi söyliye 
cek vuiyete ıelmiıti. Nihayet makta 
dıma muvaffak oJmak. Uaereydlm. 

Kekeliyerek anlatıyordu: 
- Bu.. Bu .• Bu Möewe olmuaydı, 

bizim seyahatlmia daha.. Daha çok 
tatlı olacaktı. Herif bomba cibi, Hp • 
perida lıöpilne düftil.. Hem •• hem ya· 
tın yolunu çizen de o .• Schwein .• Al • 
mıı emri Von Tirpitz'den .. Kalkmıı, 

ıelmit·· Rahatıınm bozdu. Bak göre
ceksin, Mısıra ıidecektik ya .. Gidemi
yeceiiz itte .. 

Sordum: 
- Ya Framond? Ondan bahıetmi

yorıunuz. 

- Onun adı Framond deiHl. Fra • 

Tifo vakaları 
Memlekette tifo durumu hakkın -

da fikrini soran bir muharririmize 
Sıhhat direktörü AH Rıza Bayıun 
demiıtir ki~ 

"- Ötede beride tek tük görülen 
tifo valraları bu mevsimde her sene 
meydana gelen hastalıklardır. Bu ıe
ne cörillen tifo niabeti. diler senele
re niıbetle, normaldir. 

htanbulda 60 belediye, 10 da hil
krtmet doktoru vardır. Buralarda 
meccanen tifo aşm yapılmaktadır. 

BUtün vatandıtlarm bu hekimlere 
baıvurarak tifo atrsr yaptırmaları 

hem kendi sağlıkları, hem de umu
mun sıhhati bakımındao bir ödev -
dir. 

Bası fırınlarda ekmeklerin kiğıda 
sarılmadan aatıldığı görülmüştür. 

DirektörlUk bu hususta alikadarla -
rın nazarı dikkatlerini celbedecek
tir. Halka verilecek olan kiğıtlı 

ekmekler ,ayet hamur, pifmemiş ve 
gayri sıhhi görillilrse müşterilerin 

ekmeklerin arkasında bulunan fırın 
adrulerini belediyeye bildirmeleri 
lbım gelir.,, 

TUrk ·Fransız mahkemesi 
bo,aldıktan sonra 

Türk • Franıız muhtelit hakem 
mahkemesinde cözden geçirilmiyen 
dava adedi 14 tür. Mahkemenin ya • 
kında tayin edeceği bir zamanda bu da 
valara bakılacak ve bu suretle bu mah 
kemenin iti bitirilecektir. 

Hakem mahkemelerinden botalacak 
olan binada belediyece ölçülmekte, 
fennf tetkibt yapılmaktadır. Bu bina 
belediyeye seçecektir. 

mund .. Adını ~oğ .. d~ğ ... doğru söyle .. 
Sen .. sen sankı onu yatın sahibi mi sa 
nıyorsun? 

- Elbette .. Yatın sahibi değil mi? 
- Hay .. Ha)' .. Hay budala .. 
Lauffen omuıwna hafiften bir yum 

ruk indirdi: 
- Uç defa budala .. Bütün parayı 

hUkf1met veriyor be .. Bu .. Bu adam .. 
Nenin Sahibi? Hiç 1 Hesperida köıkü, 
otomobiller, A viatik .. Bütün bunlann 
paralannı veren hükamet.. Uıtelik 
irad da alıyor .. Bunlan ıen bilmiyor 
mıydın? Baban defil ya.. Sıkılma, 11· 
kılmL. Hep paralan koca Alınan im • 
paratorluğu veriyor. 

O aırada !'&Jbimden dudaklanma ıe 
len bir ıuali ıonnaktuı kendimi tuta
madrın: 

- Ya Werner Golovine ve kızı? 
Lauff en gülümsedi: 
- O .• O .. Onlar mı? Avusturya -

mn en yüksek aileai .• Bu yat aeyaha· 
tinde onlann hiç bir alllcaaı yok. Mat• 
mazel Wer •• Werner Golovine yakın -
da benim nişanlım olacak. 

- Oyle ise hakikaten tebrik edil • 
meğe değersiniz. 

- Tabii .. Sen benim rakibimsin. O· 
nu da bilmiyor değilim. Ama bir Al -
man zabiti ile bir Fransız zabiti konu 
§uyor. Galiple maflrtp arasında bu 
kız kimi seçeceğini bilir. 

- Öyleee ... 
Fakat muhavere iıtikameıini değiı-

KUÇUK HABERLER 
• General Von Stanben vapurile 

diın şehrimize 700 Alman seyyahı 
gelmiştir. 

• Oseanya transatlantiği ile yarın 
şehrimize (600) seyyah gelecektir. 
(8) aaustosta da Sitioflandin vapu
rile (tOO) İngiliz gezicisi gelecekler
dir. Bunlar şehrimizde 24 saat kala
cak. sonra tekrar memleketlerine dö
neceklerdir. 

• Karadeniz sahillerindeki güm
rük muhafaza teşkilatını tetkik se -
yahatına çıkan gümrükler komutanı 
general Seyfi Karadenizden ıehri • 
mize dönmilıtür. 

• üniversitede yapılan inkillp 
dersleri imtihan &onuçlarmın bildi· 
rilmeıine devam ediliyor. Diln dıı 
ve sivil doktor mektebi talebelerine 
neticeler bildirilmiştir. Bugün de 
Hukuk fakültesine bildirilecektir. 

• Yeni çocuk tiyatrosu •bu yıl As
ri sinemada temsillere batlayacaktır. 
Bunun için bir piyes muaabakası a
çılmııtır. On ağustosta piyesler top· 
lamp tetkik edilecektri. 

• Finans Bakanlığı inceleme (tet
kik) bürosu ıefi Cezmi Karadeniz 
ilbayhkları bölgesindeki inceleme· 
lerini bitirmiı ve diln ıehrimize gel
miıtir. Cezmi, burada finansal (ma
li) araıtırmalarına devam edecek • 
tir. 

• Haseki haatanesi cilt hastalıkla
rı miltchasıı11 O•man Erem küçük 
yaıtaki çocuklar arasında görillen 
bir5ok kel hastalıklarmın tedavisi 
hususunda kendi buluılarile muva..(.
fakiyet gösterdiğinden Sağlık Ba
kanlığı tarafından kendisine bir tak
dirname gönderilmiıtir. 

• Kadastro işleri devam etmekte
dir. Kadaatro birinci mıntıka direk
törlilğü dahilindeki Yenikapıda Ki· 
tip Kasım mahallesi muamelesi bi
tirilmiı. bu aabahtan itibaren de La
lelide Mimar Kemaleddin mahalle
sinin kadastrosuna baılanmııtır. 

• Evkaf genel direktörü Fahret -
tin bazı tetkiklerde bulunmak ve ev
kafa ait binaları ıözden ıeçirmek 

üzere Bunaya 1itmi1tir. 
• Brükıelde yapılacak olan mide 

ve barsak hutalıkları kongresine it· 
tirak etmek üzere doktor Akil Muh
tar bugün Brilksele gidecektir. 

• Teniı mahallerinden dana yer
lerine kıyatm yüzde 90 niibetinde 
verıi- alınmaaı icap ettili Tecim o
dasından ilgililere bildirilmittir. 

• Liman genel d~ktörli Rauf 
Manyasi bugün Ankaradan ıehri -
mize dönecektir. 

• Galata tahakkuk baı memuru 
Mustafa Sü Bakanlığı muhasebeci -
liğine atınmııtır • 

• Çocuk Esirgeme kurumu Beya
zıt Nahiye kolu 10 ağustos cumarte
si günü Saraybumu gazinosunda fa
kir çocuklar için bir sünnet düğünü 
yapacaktır. 

• C. H. Partisi Alemdar nahiye 
kolu tarafından arkadatlarla tanıt -
mak üzere 30 atuıtoı cuma günü 
Şirketi Hayriyenin 68 numaralı va
purile Çınarcığa bir deniz gezintisi 
tertip olunmuıtur. 

TOrk-Yunan mahkemeal 
Türk - Yunan muhtelit mahkeme· 

sinde evvelce karara ballanan (8) da· 
va hakkında iadei muhakeme talebi ya 
pılmıştır. Mahkeme 26 aiuıtosta top
lanarak bu davaları tekrar cıszden ıe
çirecektir. Diier taraftan iadei mu • 
hakeme müddeti dün akpm bitmiftir. 
Bu ıebeple bundan sonra yapılacak 
talepler kabul edilmlyecektir. 

tiriyordu. Tekrar esiri mevzua dönme 
ge çalı§tım : 

- Lauffen, 1imdi biz nereye cldi
yoruı, biliyor muıun? 

- Bilmiyorum... Ben de hiç ... hiç 
bir ıey bilmiyorum. Onların kafaların 
da denizaltı muharebesi var •. Benim 
kafamda bu, yok. Şimdi Akdenbde -
ylz ya .. lıte Akdeniıin bir taraflann • 
dayız .• 

Lauffen parmafmı önündeki mente 
kadehine batırarak. masanm mermeri 
üstünde Akdeniain aletacalp bir bari· 
taamı §ismete koyuldu. 

Adam akıllı sarhot olmuttu: 
- Bak, bak.. diyordu, lıte buraıı 

Konika ...• Burau da 1... t... lt.alya. .. 
Artık bir ıeyler söyliyemez olınut • 

tu. Kelimeler manalarını kaybetmifler 
dl. Ben de daha fula bir teY öfrene • 
bileceğimi .zannetmiyordum. 

Zaten o dakikaya kadar i>irendik • 
leriın de kafi delil miydi? Demek ki, 
filphelerim beni aldabnamıftı. Fakat 
şu öirendiğim mal6matm acaba ne 
dereceye kadar ehemmiyeti vardı? Ka 
lamda bunu teabite çalıpyordum. 

Hemen yalnız kılmak, dil~nmek, 
fikirlerimi bir araya toplamak ıstiyor-
dum. t 

Kitarla mandolin, timdi Allegro bir 
polka çalıyorlardı. 

Hesabı görmek isterdim, fakat 
garson kız ar~i oUlua doiru 

KÖSTENCEYE DOGRUL 
"Altmkum,, plijı diye bir plij 

vamuş. Boğazın, Karadenizden 
yana, ağzına doğru bir yerdey • 
miş. 

Sağ olsun, Şirketi Hayriye. 
düşünmüş taşınmış, "fu plajı is· 
kelesiz bırakmıyayım,, demiş. 
Gelrniı, bundan bir kaç sene ön· 
ce "Altınkum,,a bir iskele kur • 
tn\lş. İskele kurulur kurulmaz 
kumlar gerçekten de altın olma· • 
ğa başlamışlar. Fiatlar yüksel • 
miş, pahalılık baş göstermiş. 

Pahalılığın karşısında dayanı 
hr mı? Plaja yıkanmağa ge • 
lenler de dayanamamışlar, baş· 
lamıtlar Karadenizden yana"Bü 
yük liman,,a doğru kaçıp, orada 
bir kır kahvecisine beı kurut ve· 
rerek yıkanmağa .. 
Sağ olsun, Şirketi Hayriye, 

şimdi de "Büyük Liman,, da bir 
iskele kurmağı düşünüyormuş. 

Bunu duyanlar gelecek sene 
daha ötelere kaçmak için yer a • 
ramağa koyulmuılar. 

Bu gidifle Şirketi Hayriye is• 
keleleri en arkada, ortada pa • 
halılİk ve önde ·çrplak insanlar 
Boğazdan çıkıp Köstenceyi boY. 
lıyacaklar .. 

Orhan SELiM 

Ecnebi ve azhk 
mekteplerinde 

Ecnebi ve azlık mektepleri için 
geçen yıt· Kültür Bakanlığından ge· 
len bir tamimde kültür derslerinin 
ikiıinden dönen talebenin doirudan 
doiruya sınıfta kalacağı bildirili • 
yordu. Bazı ecnebi uhk mektepleri 
tamimin yanlıı tefsiri yil.r:ünden iki 
dersten dönen çocukları ikmale bı· 
rakmışlardır. Kültilr yönetıeri bu 
talebenin doirudan dolruya smıf \a 
kalacacını mekteplere bildirmittir. 
Bu sebeple Bakanlıktan gelecek ka• 
rara göre hareket edilecektir. Tami· 
min yanlıt tefsiri Kültür yönetıeri 
tarafından olmamııtır. 

TUrk Nlklh kanunu ile ... 
Arjantin konaoloıu Polenka Vil

lalta'nın kızı Selva Maria ile İtalyan 
tebaasından Dominika Carpi'nin ni
klhları Tilrk #anunlarına göre akde• 
dilmittir. Dlnt merasimi Beyoilu 
Saint - E.prit kilisesinde yaprlmıf 
ak11mı konaoloahmede bir resmi ka· 
bul yapılmıgtır. 

Evlere konan numaralar 
Öfrendifimize göre, bina ve s~ 

kaklarda yapılan numerotaj işinin bir 
an önce bitirilmesi kararla§tınlmıştır. 
Alakadarlar, daha henüz yerlerine ta· 
kılmamıı 2 bin sokak levhaaile 40 bin 
ev numarası bulunduğunu söylemek· 
tedirler. Haber aldığımıza naıaran, 
bunlann takılması iti bir müteahhide 
verilecektir. 
Numerotaj sonunda bel~diye tarafın• 

dan ulu bir kontrol yapılacak ve bu 
teftit latatiıtlk ıenel direktörlüğü 
enspektörleri tarafından bir kere 
tekrar ediltcektlr. 

Sokakları temizleme 
aeferberllll 

Belediye temizlik itleri direktörlü 
ğil telırin temblili için yeni bir ka 
rar vennittir. Bu karara ıöre baftad 
bir gece çöpÇWer seferber edilerek ıe 
rin ıokaldan ıenel bir tekilde ıüpru 
lilp temizlenecektir. 

kayboldu. 
Karpmııda oturan k11pınlardan iki 

ıi, aya&a katkımı, danı ediyorlardı 
Biribirlerine iyice yapıgmı!Jlar, önü 
mi.izden geliyorlar, eeçiyorlar ve he 
gelip ıeçiılerinde de vücutlarının sar 
bot bir erkeii tahrik edecek bütu~ 
tedevvür kabiliyetlerini apaçık kulla 
nıyorlardı. 

Lauffen ise kızlara yiyecek ıibi ba 
kıyordu. Hatta bir aralık önümü.de 
geçerlerken, bir tanesini yakalamak i 
tedi, ıendeliyerek masanın Uıtllne dil 
til. Kızlar birer kahkaha savurdular. 
Beri tarafta oturup kalan en ıüzelle 
ve en gençleri Lauffen'e uzaktan ip 
ret etti. 

Lauffen fevkalbeter denecek bi 
kudretle yerinden doğruldu, yüzü kı 
kırmızı, HDdeliye ıendeliye kızın ya 
nına gittl: 

- Hoda, Hochl hey ıUıel kızlar. 
YL •• YL •• Y~ ellenelim. 

Xular d.tW keııd11ini kaptılar, 
ralanna oturttular, yüzilnil, cöıiln 
öptiller, kabbha, neıe yeniden can 
lanml§tı. 

Ben bir puntoaunu getirip kendi 
bardan dıt1nya attım. Oh! Hava ıe 
rindi. Denizin m'1temi celmete başl 
mııtı. Yıldızlar tertemiz, pırıl pır 

yanıyorlardı. 

[Arkası var] 
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GiZLI TARiKATÇILAR 

Nevşehirli Bektaşiler 
Ağustosta Mahkmedel 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 
A nkara, 31 

~nkara ağır ceza mahkemesi mevkufiyetleri uzayan suçluların 
ayda bir defa sorguya çekilmeleri hakkındaki kanun hükümleri
ne istinaden, bugün Nevşehirde Bektaşi ayini yapmaktan suçlu 
olarak şehrimize getirilmiş bulunan yirmi beş kadın ve beş er
keğin sor:gulannı yapmış v"' suçluların mevkufiyetlerinin deva
lllına karar vermiştir. 

Suçluların muhakemelerine 26 ağustosta başlanacaktır 

Panayıra Gelecek Mallar 
.. J\nakra, 31 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bakanlar He

Yetince İzmir panayırına iştirak edecekler hakkında kabul edil
nıiş bulunan kararnamenin üçüncü maddesinden istifade eden bü 
tün memleket mallarının, bu kararnamenin KL listesi mucibin· 
ce serbestçe yurda sokulmasını alakadarlara bildirmiştir. 

1 Tem muzdan itibaren Mallmız 
Ankara, 31 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Aydın ve ~ube

leri demiryollarına ait mukavelelerin tasdiki tamam~andıgı .ve 
Yolun 1 temmuzdan itibaren devlet demiryollan idaresıne teslım 
~dilerek, işletilmesine başlandığı cihetle, Aydın ~eı;niryollarmm 
ışictme muamelelerine dair. olan kanun hükümlnnın 1 temmuz 
935 tarihinden muteber olması Bakanlar Heyetince kabul edil-

. llliştir. 

Fransa ile Ticaretimiz 
.. Aıtkara, 31 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Fransa ile hil· 

kum etimiz arasında yeni bir ticaret anlaşması yapılması etraf m· 
da Pariste murahhaslarımızla Fransa hükumeti arasında yaprl
nıakta olan müzakereler son safhaya varmıştır. Yakında parafe 
Cdilccek olan anlaşma esasları her ilci memleketin ticari muame
lelerini inkişaf ettirecek yeni ve faydalı hükümleri ihtiva ede· 
cektir. 

.. Paris, 31 A.A. _:_ Türkiye ile Fransa arasındaki tecim gö
ruşmeleri bir uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu uzlaşma, iki adet 
olup biri tecimel ve diğeri klering uzlaşmasıdır. Her ikisi de he
lllen imzalanacaktır. Bir uzlaşmanın süresi 20 ay içindir. 

Berline giden lngilizler 
. Londra, 31.A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor : İngiliz lejiyonunun aon 
defa Betlin'i ziyareti, birçok yerli 
kurumların hoşnudsuzluğunu mucib 
0lrnuştur. . 

Çünkü ,bu :turumlar, bu ziyaretin 
1lasyonal sosyalist partisinn menfaa· 
~na döndüğüne ve bu partinin yapı· 
~n gösterilerden istifade ettiğine ka

:tııdirler. 

Bir uçak kazası 
Londra, 31.A.A. - İngiltere, mo

törsüz uçak mesafe şatnpiyonu Ko
lins, Ramsat'ta yapılan gece şenlik
leri esnasında kazaya uğrayıp öl
müştür. 

Kolins'in bindiği uçak, bunu ye· 
deyen u ç a k t a n ayrılır, ay • 
rılmaz:, kanatlarından biri kopmuş, 
uçak ta, seyircilerin g,Çzü önünde ye-
re dü§müşt'ür. / 

Güzel S an' atlar Akademisi 

1 'Güzel Sanatlar Akademisi ta- görülüyordu. Bilha~sa mima~i 
;be sergisi kapandı. Bu sene §Ubsinde bir talebenın akadcmı

kademinin ders devresi içinde ye ilk girdiği günden iti~ar~~ 
~alı§Ilmış. etüdleri ihtiva eden son konkuruna kadar geçırdıgı 

u. sergide gerek resim, gerek istihaleyi gösteren bir kısım ga 
j 11!Jari şubelerinin geçirmiş ol- yet istifadeli ve §ayam dikkat
ugu tekimül derecsi vazıban ti. Resim §..ubesinin de A vruP..a 

Maliye ,Teşkilatı 
S ınırları 
Değiştirilecek 

[Hususi muhabirimiz 
b i ld i r i y o r ] 

Ankara, 31 
Finans bakanlığı İstanbul Maliye 

teşkilatı şubelerinin eskiden tayin 
edilmiş bulunan hudutlarının, bu
günkü mali teşkilatta zorlukları mu
cip olduğunu ve bu hudutların mül
ki teşkilata da uymadığını görmüş
tür. 
Bakanlık, maliye şubelerinin ihti

va ettiği mahalle ve sokakların muh
telif hudutlara karışmış olması yü
zünden doğan karışıklıkların ve ver
gi mükellefleri tarafından vaki şi -
kayetlerin önünü almak üzere İstan
bul maliye teşkilatı hudutlarının ye
niden tayinine karar vermiştir. 

Jgtanbul vilayetinin ve İstanbul 
tahakkuk ve tahsil direktörlüğünün 
bu hususta mütaleaları da alınmış -
tır. Yapılacak tetkikat neticesine gö 
re, lstanbul maliye teşkilatı hudut -
lan yeni baştan düzeltilecektir. 

Bigada Yangına 
Uğrıyan·lara 
Yardım 

Ankara, 31 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - İç Bakanlık Bigadaki 
yangın dolayısile. Çanakkale ilbayı
na bir telgraf çekerek, felakete uğ
rayanlara lazım gelen yardımların 
hemen yapılmasını ve halkın açıkta 
bırakılmaması için icap eden tedbir
lerin alınmasını bildirmiştir. 
Diğer taraftan Kızılay merkezi de 

Çanakkale ve Biga şubelerine birer 
telyaznu göndererek, icap eden ted
birlerin acele alınmasını bildirmiş • 
tir • ' 

Sergisinde 

konkurunda birinci çıkan Hali -
din, ikinci çıkan Yakubun ve Ü· 
çüncülüğü kazanan Bedrinin 
yaptıkları tablolar cidden takti -
re değer işlerdi. Bu sene Akade
mi mimari şubesi pansiyon ha· 
/inde ley_Ti talebe alacaktır. _ 

ASKERLiK 

Japonya Ve Uzak Şark 
RUSYA 
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UZAK ŞARl\IN UMUMi VAlt'\'ETI •. 
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-I-. 
Barışsevenleri korkutan kaynak

lardan birisinin de uzak şarkta bu
lunduğu herkesçe bellidir. Çok defa
lar Ruslarla Japonların kapışacağı, 
uzak şarkta en çetin muharebe_lerin 
başlıyacağı söylendi. Bugün de kah 
Japonya ile Berlinin anlaştığı, kah 
Amerika ile Rusyanın sözleştiği or· 
taya çıkar, barış sevenleri gene te· 
Jaşa düşürür ve bütün bu esnada da 
Japonya Çin içersinde ilerler durur. 
Bu ilerleme nereye kadar devam 
edebilir ve eninde sonunda büyük bir 
muharebeye müncer olmak zorunda 
mıdır? Bunları bir kere de askerlik 
bakımından incelemek faydalı ola
caktır: 

Büyük harbin ckmeği~e yağ sür
düğü bahtiyar devletlerın başında 
Japonya gelir. O; bu hjupte uzun 
boylu yorulmadan bütün ganimet· 
lerden pay almasını bildiği gib.i harp 
sonunda Avrupa ve Amerikanın bel· 
libaşlı devletleri bitki_? b~ halde 
kendi yaralarını sarmaga ugraşırken 
Japonya uzak şarkta istediği gibi 
hareket imkanım bulmuştur. Rusya 
rejim değiştirmekle, İngiltere A~ru· 
pa ve müstemleke mcselelerıyle, 
Amerika iktısadi işlerlç, Almanya, 
Fransa, İtalya bin bir dahili gailele· 
riyle uğraşa du.rs.un Japonya .M.ançu
riyi Japon emrını bekl~yen bır ımp~· 
ratorun idaresine verdı ve askerlerı· 
ni yerleştirdi, Çinin şimal vilayetı.c;
rini aldı. Şimdi "de Mongolistana yu-
rüdü. ' 

Bu işlerde Çinlilerin kar.şı koya-
mıyacaklan anlaşıldı. Belkı de ya
kında Japonya lehinde bir Çin - Ja
pon anlaşmasına bile şahit olacağız. 
Bundan sonra bu işlere en bellibaşlı 
karşı koyucu olarak Rusya görünü· 
yor. Onun için uzak şark durumu 
incelenirken her şeyden evvel Rus· 
Japon münasebeti gözden geçirilmek 
gerekiyor. 

bugün için bu fikre hiç de taraftar 
olacağı yoktur. Çünkü bu uzun ve 
çetin muharebeden muzaffer çıksa 
bile bu yorgun halinde ~arşısında. sı
ntacak olan İngiltere ıle Amerıka, 
Japonyanın uzak şarkta en ziyade uy
kusunu kaçıran bu iki Anglosakson 
devlet olacaktır. O vakit Rus sahil 
vilayetleri Vladivostoktan başka şüp· 
hesiz bugün işgal ettiği Mançuri ve 
§imali Çin de tehlikeye girecek ve bu 
iki devlet derhal .. açık kapı,. siyasa· 
smı ileri sürmüş bulunacaklardır. 

Kaldı ki bugünkü Rusyaya karşı 
zafer kazanılması da Japonya icin 
pek kolayca hatıra getirilemez. Bu
günkü Rusya 1905 RusY.asına benze
mediği gibi 1930 Rusyası da değil· 
dir. Rus hava kuvveti bugün için 
J aPonlannınkinin takriben üç misli
dir, yann neye baliğ olacağı kestiri
lemez. Petrolsuzluktan kıvranan ve 
bir harp halinde Amerikaya muhtaç 
kalacak olan Japonyaya mukabil Rus 
ya sonsuz petrol membalarına malik· 
tir. Bu büyük hava kuv;veti kısa bir 
zamanda Japon adalarına büyük za
rarlar verir. Islah edilmiş ve çoğal
tılmış Rus demiryollan uzak şarkı 
malzemesiz bırakmıyacağı gibi bizzat 
Sibiryanın ve uzak şark vilayetleri
nin ziraat ve endüstrice ileri götü
rülmüş bulunması uzak şark rus or· 
dusunun ihtiyacının büyük bir kıs· 
mınr bu <eivardan tedarik etmesini 
temin edecektir. Buna mukabil uzak 
şarkta görünmiyen ve fakat sinsi 
olarak devam eden bir Japon • An
glosakson rekabeti vardır ki onu 
gelecek yazıda izaha çalışacağız. 

M. ŞEVKi 

G e di z 
Köprüsü Açı ldı 
İzmir, 31. A.A. - Bugün saat 11 

de Menemen yakınnıdaki büyiık Ge· 
diz köprüsü, Bayındırlık Bakanı ta· 
rafından balkın Cumurluğa karşı duy 
duğu yüksek sevi gösterisi arasında 
açıldı. Törene İzmirde bulunan say
lavlar, gazeteciler, çevrenin ilçebay
ları ve ileri gelen işyarlar ile halk 
iştirak etmiştir. 

Bu köprü 98 bin liraya çıkmıştır 
ve beş gözlüdür. 70 bin lirasını Ba
yındırlık Bakanlığı, arta kalanını da 
özel hesaplar direktörlüğü vermiş • 
tir Eski tahta köprü kışın tehlikeler 
gö~teriyordu. Otomobiller, yolcular 
Gediz çayından sallarla geçiyordu. 
Zaman zaman gidiş geliş tamamen 
kesiliyordu. 

Tören için hazırlıklar büvüktü. 
Taklar kurulmuştu. Menemen şar -
bayı ve bayındırlık ba§ mühendisi • 
nin diywinden sonra, Bayındırlık 
Bakanı: "Ata türkün, İsmet 1nönü
nün ve Cumurluk hükumetinin na • 
mına köprüyü açıyorum,. diyerek 

BEY O Ö L U ! .. 
Yabancıaı ve düıkünü için bu söz 

ne çok ıey anlatır!.. Zevkin, eğlen· 
cenin, süsün, modanın, güzelin ve 
konforun göbeği değil mi? •• 

Cebinde bin<aç pulu olan aefih 
oraya düıer, sırtına bir fi•tan alacak 
kr.dın oraya gider, canı sıkılan iısiz 
oraya can atar, güzel görmek istiyen 
hasret orada gözünü açar ••• Ve bun· 
lann hepsi aradıklarını bulurlar mı? •• 
Beyoğlu bugünkü haliyle ne bi~ 
ne ıizin, ne onlarm malıdIT. lfadeaız, 
manasız, terbiyesiz ve düzenıiz bir 
halde açrk bir (Degen~eacence -
hezal) gösteren bir sergidir. • 

Rahat ise, orada rahat edemezsı· 
niz; temizlikse, orada bulamazsınız; 
güzelse, orada aramamalmnız. Orada 
yalnız Beyoğlu sözünün kendilerine 
anlattığı birtakım (bahi) manaları 
her önüne gelen kadına göz ve söz 
atarak anyan avarelerden ba§ka bir 
ıey bulamazsınız. 

Bilmem hiç dikkat ettiniz mi? •• 
Nedir bu caddenin densizliği, tel"bİ· 
yesizliği ve saygısızlığı?. 
Akıama doğru inlerinden .çıkmıt 

bir takım yabanilerin ferih fahur iı· 
gal ettikleri yaya kaJdmmJan üze• 
rinden, erkeksiz bir kadmm rahat 
geçmWne imkSn yoktur. Bu sokak, 
sanki edep anlamının dııında kalmış 
bir aerbest nuntaka gibi namuslu 
adamların kaçınması gerek olan bir 
çeıni almı!lır. 

Gün batar.ken, hele gece baılangı· 
cında çamura bulaımadan veya be· 
laya girmeden buralardan geçmek 
artık bir hüner haline girdi. Dünya
nın her yerinde kadına bakarlar, 
dünyanın her yerinde sokakta gezer• 
)er dünyanın her tarafında içki içer• 
ıer: Ve ıüphe yok ki; dünyanın en 
güzel kadınları ve en zendost erkek
leri Beyoğlu aokaklarmda dolaımı· 
yor. Buna rağmen gezip gördüğüm 
hiçbir 'ehirde B.eyoğlunda "c:. günün 
ilcrlemı§ •aatlennde raaladıgnn ka
dar aaygmz, densiz ve terbiyesize 
raslamadon. Maaleıef ıritgide ahımı• 
ya batladığnnız bu kötü prtlann 
düzeltilmesi neye bağlı ise yapmalı· 
yız. Y ok&a günün birinde Beyoğlu 
caddesi eski Kemeralb halini alacak 
ve namuslu aileler artık oradan ge· 
çemiyeceklerdir. 

Kol kola ginniı sallana sallana 
caddeyi kesen iısiz delikanlılardan, 
gündüzün YOJ'KUnluğunu dört duble 
rakı ile çıkannak istiyen aktamcıla· 
ra kadar herkes sokaktadır. Ve bun• 
lar, o caddede herke•ten afzla hak 
sahibi gibi gezerler, yolcuya yol 
vennez, kadını göğüslerler. Bunu 
bir ıehrin hayatiyetine ait tabii bir 
ıey aaymal olduğu gibi, bir takım 
kendini bilmiyenlerin sakin halk •· 
leyhine bir anızlığı saymak ta vardır. 
Ben edepıizliğin de bir edep ve türe 
içcrsinde yapılması lüzumuna ina• 
nanlardan olduğum İstanbulun en 
büyük caddesini böyle zevk avcılığı· 
na pusu yapanlara tahammül edemi
yorum. Bilmem baJkalan ne diyor
lar? 

B. FELEK 
makasla kurdeleyi kesti. Halk bu da
kikayı: ''yaşasın Atatürk, yaşasın 
Cumurluk,. avazelerile kutladı. A
çımdan sonra Menemene dönüldü. 
Menemenliler bir şölen verdiler. Bu 
şölende Menemen Parti başkanı bir 
söylev vererek Menemenin gerek Çe 
tinkayamn gelişindn, gerekse büyük 
köprünün açıhşından duydukları se• 
vinci anlattı. Bakanı selamladı. Ba
kan kısa bir cevapla, Cumurluğa, A
tatürke ve ulusal davaya karşı gös
terilen ilgiye teşekkürden sonra: 
"Bugünkü izer ufak görünebilir, fa. 
kat onun özelliği, Cumurluk devrine 
ait ve ulusal oluşundadır,. dedi. Bir 
iki ziyaretten sonra İzmire döndü. 
Ali Çetinkaya yarın Balık~sire hare 
ket edecek ve oradan Ankaraya g~ 
çecektir. 

Mançurinin işgalinden sonra Rus
J apon münasebetinde bir taraftan 
bir iyileşme, diğer taraftan bir kötü
leşme meydana çıkmıştır. İyileşme 
fillen Japonların idare ettiği mmta· 
kada kalması dolayısile Mançuko 
hükumetine ve daha doğrusu Japon
lara satılan şarki Çin demiryolların
dan gelmektedir. Bu demiryolu hatta 
Çar zamanlarından itibaren uzak 
şarkta Rus • Japon münasebetlerinin 
çarpışmasına bir sebep teşkil et
mekteydi. Şimdi bunun satılması bu 
ihtilafı ortadan kaldırdığı gibi uzak 
şarkta Rusların Japonya aleyhinde 
emperyalist hareketlerde bulunmak 
niyetinde olmadığına dair de Japon· 
lara teminat vermiş gibidir. Buna 
kar ılık, Mançurinin Japonlar eline 
geçmesinden sonra bunun şark yam· 
nı boydan boya tehdit eden Rus sa· 
bil vilayetleri ve adaları, Vladivos
tok müstahkem mıntakası Japonlar 
için bu sahada kendi göğüslerine 
çevrilmiş bir silah gibi görünmekte
dir. Hele Vladivostok'un Rusların 
Japon adalarına yapabilecekleri hava 
hücumlarının en tabii bir üssü olma• 
sı bu görüşü daha keskinleştirmekte· 
dir. 

Bu sebepten bu mıntakanın seri 
bir baskınla alınması ve bir emriva· 
ki halinde Japonlara mal edilmesinin 
1931 de ve Şanghay muharebeleri 
esnasında çok düşünüldüğünü anlıyo
ruz. Fakat henüz Mançuriye tama· 
men el koymamış olan Japonlar o 
gün için bundan sarfınazar etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Cadde Çöktü, Tramvaylar, 
Arabalar işleyemediler! 

Ya bugün veyahut yarın? 
931 de dahili çetin rejim mesele· 

!eriyle uğraşan, harici politikada he· 
nüz: tecrit edilmiş vaziyette bulunan 
Rusyaya karşı belki böyle bir hare· 
ket yapılabilir, hatta belki de muvaf
fak olunabilirdi. Fakat bugün bu 
baskın ve bu emrivaki artık geçmiş
tir. Rusya Amerika tarafından res
men tanındıktan ve dostane müna
sebetlere giriştikten, milletler !11ecli
sine dahil olduktan ve Fransa ıle as· 
keri bir ittifak yaptıktan ve ?epsin
dcn daha mühim olarak Vladıvostok 
modern bir müstahkem mevki haline 
getirildikten, teçhizatı arttınldıktan, 
mühim hava kuvvetleriyle seferber 
edilmiş on piyade ve birkaç süvari 
fırkasından mürekkep bir kuvve~e 
takviyeden sonra bu baskın ve emrı
vaki artık bir hayal hükmüne girmiş
tir. Geriye Rusya ile yapılacak tam 
manada bir harp ile bu mıntakalan 
almak meselesi kalır ki Japonyanın 

Dün öğleden sonra odun yüklü 
3836 numaralı kamyon Sirkecide 
tramvay hattı üzerinde caddeye sap
lanmıs ve bir çok gayretlere rağmen 
kamyon yürütülememiştir. Bu yUz
den otomobil geliş gidişleri güçle§· 
tiği gibi tramvay &cf erleri de 1,5 • 

2 saat kadar yapılamamıştır. 
Elektrik sosyetesinden gelen fen 

mühendisleri yolun açılabilmesi i
çin kamyonu bir tramvaya bağlat
mışlar ve çökerttiği yerden kurtar• 
mı§lardır, , 
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No. 97 ~ziz Hüdayi AKDEMiR 

Demirci Köyünün Türedisinden Sonra Bir de 
Şah İsmail Patırdısı Çıkmıştı ! 

Çete şimdi, asıl vazifesine başla- 1 
nııştır: Birkaç Türk köyü arasında 
birkaç ta Rum köyüne saldırıyor, 
(Oklalı) da üç Rumu öldürüyor. Hı
ristiyan köylüler htanıbula sığın -
rnak üzere köylerinden kaçmağa 
baslıyorlar, Trakya ile beraber l s
tanbul hükiırneti de telaşa düşüyor. 
Hattı Fasıl Komiseri Yarbay Ke
ramettin'e (şimdi general) Rüştü 
meselesinin halli emrediliyor. 

(Ormanlı )da buluşuyorlar. Rüştü 
tabancasını çıkarıp komisere çevir
<lıkten sonra: 

- Ne istir.~rsunuz? diye soruyor. 
Komiser: 
- Eğer Anadolu hesabına çalışı

yorsanız kuruluşunuzu çabuk biti -
rıp Trakyaya geçiniz, diyor. Rüştü 
cevap veriyor: 

- Ben kuvvetlerimi takalara bin
dirip Yunan kıyılarına saldıraca
ı;ım ! 

Fakat bir taraftan da komiserle 
giden sildh1ıların ellerinden silahla
rını ahyor. jandarma sübaylarını 
kendi sünıtülüleri arasında hareket
t en menediyor, bir kısım jandarma 
askerlerini de çeteye girmek için 
zorluyor. 

Hat komiıeri sağ, salim dönüyor
sa da jandarma kumandanı 24 saat 
Ruştii'nün yanında esir kalıyor. 
Tabancası alrndıktan sonra ertesi 
gün bırakılıyor. 

Bu ana kadar iç yüzü ve amacı 
;ınlaşılmıyan Rüştü çetesi artık ken· 
dihi göstermiş bulunuyordu. 

tık önce bir mektup yazılarak gü
zellikle teslim olması teklif edildi. 
Rüştü cevap bile vermedi. Onu as
kerce tutmak lüzumu anlaşılmıştı. 
Fransızfar da yardım sözü verdiler. 
Osmanlılardan: 
BiTinci alayın ikinci taburundan 

6 makineli tüfekle beraber 170 erat. 
Bir agır makineli tüfek bölüğü. 
Bir arabalı rn~kincli tüf•~ takı-

tnı. 

100 Jandarma. 
Fransızlardan: 

Otu.ı ikinci Tunus nişancı alayt
nın birinci taburu, (hafif JY':akineli 
tufeklerilc birlikte). 

Alay 66 dan bir bölük. 
l makineli tüfek bölüğü. 
1 kano - otomobil .makineli tüfek 

takımı. 
Bir dağ topu (37) lik. 
Siyahi süvari bölüğü. 
Telıiz telgraf takımı. 
Bu kuvvetler bizim hattı fasıl ko

miseri ile Fransız kumandanının 
emrinde idiler. 
Fransız kumandanı 6 Mayıs 337 

de Riıştü'yc bir ültimatom göndere
.rck 24 saat zarfında dağılmasını ve
ya teslim olmasını bildirdi. 

Bu sırada Anadolu hesabına çah
ı;<ı.n Trakya Cemiyetinden birkaç 
kışi Istrancaya giderek Rüştü ile 
goriısmuş ve Anadolu hesabına ça
lrsıyorsa, oradan aldığı vesika ve 
dırektifleri r.öatcrmesini istemiştir. 
Riıştiı hiçbir şey gösterememiş ve 
verilen nasihatleri de dinlememiş -
tır. 

Şah lsmail 

tır. Esirlikten kurtulup gelince Ana· 
doluya geçmiş, (Taşköprü) teşkilatı
na girmiş, merhum Yahya kaptar.la 
çalışmış ve kaptanın şehit edilmesi Ü· 
zerine Istanbula dönmüştür. Fakat ge 
ne boş durmak istememiş, Gebze öte
lerinde toplanmakta olan (yüzb<ışı 
Okuduğum bir belgeye göre Rüş

tü'nün gerçek ve değerli hizmetleri 
de yok değildir. 

Balkan Harbi sıralarında Make
donyada, Büyük Harpte de Filis
tinde (küçük zabit) olarak bulun • 
muş, (Dul Kerem) de İngilizlere 
esir düşmüş. kendisine zabit süsü 
vermiş ise de bir müddet sonra kü
çük zabit olduğu anlaşılmıştır. Esir· 
Jikten kurtulup gelince Anadoluya 
geçmiş, (Taşköprü) teşkilatına gir
miş, merhum Yahya Kaptanla çalış
mış ve Kaptanın şehit edilmesi üze
rine 1stanbu1a dönmüştür. Fakat yi
ne boş durmak istememiş, Gebze 
ötelerinde toplanmakta olan (Yüz
başı Mesut) çetesine girmiş ve 
Kandıranın işgaline kadar orada 
kalmıştır. İşgalden sonra Kastamo
rluya geçmiş iac de, orada ve ulu· 
sal kıt'alarda kalmamış, izin aldıgı
nı söyliyerek, lstanbula gelmiştir. 

Damat F erit hükiımetinin Anada. 
luya karşı en keskin, en acımaz bir 
savaş açtığı zamana tesadüf ettiğin
den Rüştü'yü Anadoludan gönderil
miş suikastçilerden sanarak Üskü -
dardaki evini basıyor ve araştmyor
lana da ne kendisini ve ne de ara-

dıkları vesikaları bulamıyorlar. 
İşte bunun üzerinedir ki Rüştü 

ne lstanbulda ve ne de Anadoluda 
barınamıyacağrnı anlıyarak Sarıyer 
civarındaki (Demirci) köyüne git -
rniş ve orada Anadoludan geldiğini 
ve Anadolu hesabına Yunanlılarla 
çarpışacağını ilan ederek, yukarda 
anlattığımız, hikayeye başlamıştır. 
Rüştü gerçekte ne idi? Ana dolu

dan bir ödevle mi gelmişti? Yoksa, 
başlangıçta söylediğimiz üzere, Ana 
dolu zararına çalışmak için gizli bir 
servisten hizmet mi almıştı? Bunu 
düşünmeğe ve bulmağa çahşmak 
lüzumsuzdur. Çünkü Rüştü'nün yap 
tığı iş ve vardığı sonuç hiçbir tara
fın işine yaramamıştır. 

Şah lsmail 
Zıpçıktılardan biri daha ı Vak'ası 

ve sonu henüz hatırlarda olacağı 
için Rüştü çetesi gibi, uzun boylu 
anlatmağa değmez. Bu da bir çete, 
bu da bir haydutluk idi. Kimler ta
rafından ve niçin yapıldığı da bildi
ğimiz gibidir. 

Şah İsmail nihayet tutuldu. Hap
se tıkıldı ve mahkemeye verildi. 
Muhakemesi uzun sürdü. Şah İsma
ili kurtarmak için uğraşanlar çok
tu: Hem arkadaşları, hem de efen
dileri 1 Para ve müracaat kir etme
yince işi zorbalığa kadar götürmek 
ve her halde Şah İsmaili kurtarmak 
çarelerine baş vuran bir gizli kurum 
vardı. Topladıkları bin lira ve elde 
ettikleri hapiahane gardiyanı bu işi 

beceremedi. Şahın 6on muhakemesi 
idi. Yalancı şahitlerin padişah uğ
runda, Kuvayi İnzibatiyedeki kah -
ramanlıklan da, yeri olmadığı ve 
sorulmadığı halde, sayılıp dökülü -
yordu. Tam bu sırada idi ki dinle
yiciler arasından bir tabanca patla
dı ve Şah İsmail olduğu yere yı
kıldı. Mahkeme salonu allak bullak 
olmuş, herke$ biribirine karışmıştı. 
Mahkemeden hapishaneye götürü -
lürken kaptp kaçmak üzere o civar
larda bekliyen gizli kuvvetler ancak 
Şahın cenazesini görebilmişler ve 
ne olduğunu anlryamamışlardı. Biz 
de hala bilmivrıruz. Kim ve niçin 
vurdu?, 

~Arkası var) 

lstanbul MDlli Emlak MüdürDüğünden: 
Muhammen Değeri 

FENER : A.bdisuoaşı Fener ltapr caddesi ( 
eski 19-21 yeni 11 sayılı üstünde iki o-
da bulunan kağir dükkanın tamamı. 1 

EMİNÖNÜ : Ahıçelebi mahallesi Limon iske
lesi sokak eski 55.57 yeni 57 sayılı dük
kanın 5/120 payı. 

TAKSIM : Kuloğlu mahallesi Ağa hamamı 
sokak eski 74-76 yeni 99 sayılı dük
kan ve odamn 675[1200 payı. --

'Nakden 

Lira 

'.1000 

. 417 

500 
63 

Rüştü kopacak fırtınayı anlayın-
ca 1 7 Mayıs 33 7 de lstrancadan (Bu 
dıma) ya geçmişti. Fakat artık Rüş
tu'nün yanındakiler de uyanmağa 
başlamışlardır. Öte beri almak için 
birkaç silahlı ile (Demirci) köyüne 
gondcrdigi kardeşini bunlar yolda 
soymu lar ve Necati (Rüştü'nün "' 
kardeşi) de Karacaköy jandarma ka
rakolunca tutulup Çatalcaya göndcf
r ı lmiştir. 

BALAT : Hacı İsa Y oğurtliane sokalt eski 
30 M. yeni 41 sayılı evin 3/ 16 payı. 

ALTIMERMER : Hacı Demir mahallesi Ha
mallar so}tak eski 88 yeni 84 arsanın 

563 

96 

tamamı. 60 
Yukarıda yazılı mallar 16-8-935 cuma günü saat on iki otuz

da açık arttırma ve mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasiyle 
satılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini saat 
12 den evvel yatırmalan. (B.) (4427) 

~111111111111111111111111111111111111111!;: 1 LA rt 
SATILIK 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Çorapsız 
Bayanlar 
Çıplak kol modası kadar değilse de 

çıplak bacak modası da gittikçe ilerli
yor. Bunlara, birkaç yıl önce, yalnız 
yazlık köylerde, deniz kenarlarında 
rastlanıyordu. Bu yıl şehir içinde bile 
tek tük görülüyor. 

Hele evlerde daha çok. Bir vakitler 
anneler çocuk a rına sabahleyin kalkın 
ca çoraplarını giymeği öğretirlerdi. 
Şimdi birçok apartımanlarda, köşkler 
de çay saatlerinde davetlileri çorapsız 
bacaklarla karşılamak galiba daha 
candan misafirseverlik sayılıyor. 

Bu moda da acaba, çıplak kollar gi
bi, daha güzel görünmek için mi? Mo 
danın her icadı kadını daha güzel gös
termek için olduğuna göre. bu da öy
le olacak. Fakat çıplak bacakların ipek 
çoraplı bacaklardan daha güzel görün 
dükleri bence pek şüphelidir. Profes
yonel gazeteci olsaydım, ben de - ba§· 
ka bir modaya uyarak - çoraplı bayan
lar mı, çorapsız bayanlar mı daha gü 
zel görünür, diye bır anket açardım. 

Acaba, ekonomi yapmak arzusun • 
dan mı? Kadınla ekonomi biribirinden 
o kadar ayn şeyler ki, böyle bir fikir 
ancak erkeklerin aklına gelebilir. 

Her neden gelmiş ise, bu moda, İl· 
kin, bayanlar için çok zahmetli bir iş. 
Bu modayı da tatbik etmek için ba -
yanların birçok külfetlere katlandık -
lan ne kadar belli oluyor! Çorapsız ba 
cakları güzel göstermek için onları ilk 
önce temizlemek, sonra pomatalarJa 

parlatmak, ayakların tırnaklarını da el 
lerinki gibi güzelleştirmek, kimbilir 
nekadar vakit alıyor 1 

Ondan sonra da, gayet kirli bir mo 
da! lnsan kadın olsun, erkek olsun, te 
mizliğe ne kadar meraklı olsa, bacak
larını ve ayaklarını kapalı tuttuğu va
kit bile onları temiz bulundurmakta 
güçlük Çeker. Çünkü dışarıdan hiç bir 
türlü toz gelmese de, insanın kendi 
ifraz ettiği ter ve yağ bu kımmları en 
çok kirletirler, 

Böyle iken, o kısımları bir de büs
bütün açarak sokakların tozlarına kar 
şı tutunca artık ne olacağını düşünü
nüz. Çıplak bacakların derisinde bir 
milimetre murabbaında ne kadar mik
rop bulunacağını hesaplamağa lüzum 
yok, sokaklardan gelen tozlar hiç mik 
ropsuz bile olsalar insanı kirletmeye 
yetişirler, 

Lokman Hekim 
Aşkın bir hastalık olduğu fikrini i

leri sürmüs olan sayın bay Dr, geçen
lerde burada yazdığım bir f;kradan do 
layı, zahmet ederek bana da bir mek· 
tup gör~Jermiş. Bir noktanın tavzihini 
rica ediyor. O nokta gibi ilmiğ mese
lelerin tavzihine bu sağlık öğütlerine 
gazetede bırakılan yer yetişemediği 
için, arzusunu yerine getiremediğim -
den dolayı özür dilerim. L. H. 

• - Doktor · ~ 

1 Emi~.?~~~..':~!!;1 
ya- .il 

• - nmda Telefon: 24131 .:....__.=• 
5767 

Dr. A. KUTiEL 

Sevilmeyen nişanh 

Daha ömründe hiç kimseyi 
sevmemiş olan bir genç kız, ken
disine nişanlı olarak tanıtılan 
bir genci de sevmemişse ne ya -
pabilir? İşte bize Kmalıdan 
İpek imzasile yazılan mektupta 
böyle bir hadiseden bahsedili -
yor. İpek diyor ki: 

Yirmi bir yaşına geldiğim hal 
de şimdiye kadar hiç bir erkeği 
seve[11edim. Hiç bir erkek zihni· 
mi birkaç gün işgal edemedi. Bu 

-
nu ailem de bildiği için bana u -
zak akrabamızdan bir doktor 
namzedini münasip gördüler ve 
nişanladılar. Zannettim ki boş 
olan kalbim bu müstakbel eşi se 
vecektir. Çok uğraştım. Ni§an
lımla her gün alakadar oldum,· 
fakat aradan iki ay geçtiği halde 
ona karşı en ulak bir sevgi his -
cstmiyorum • • Hayret ettiğim 
nokta şu ki nişanlım genç, gü -
zel ve terbiyeli, çok nazik bir 
gençtir. Yani bir nişanlıda ve bir 
sevgilide aranan bütün evsafa 
malik. Amma gene sevmiyorum 
Ne yapayım? Acaba bu hal ben
de sevmek kudretinin olmama -
smdan mı? Yoksa yavaş yavaş 
alişır mıyım? 

Nişanlıya alışmalt mı? Bu 
mümkün. Fakat sevmeğe alış -
mak mümkün değildir. ·Seveme
diğiniz, amma nefret de duyma
dığınız bir gencin eşi olmak mut 
laka insanı bedbaht etmez. Ken
disine alışır, onunla yaşamaktan 
zevk bile duyarsmz. Fakat sev -
mek, çıldırasiye sevmek ... Ö baş 
ka şeydir. Böyle bir evlenmenin 
bir tehlikeli tarafı varsa o da sev 
meyen bir genç kızın ileride bu 
ihtiyacı duyması, tatmin edeme
mesi, bu yüzden acılar duvmasr
dır. 

• 
Dayak mı? 

Bir zamanlar çocukların gidi
şi ailelerinden çok çocuğun ken
di benliğine ait görünür,çocuğun 
fena bir hareketi, büyüdüğü za
man kötü bir adam oluşu ailesi
ni hiç rahatsız etmez, ana baba 
omuz silkerek: . 

Ne yapalım; biz uğraştık am
ma onda kabiliyet yokmuş! 

Der geçerlerdi. Fakat bugün 
her memlekette çocuktan ailesi 
mes'ul görünmektedir ve çocuk 
anasile babasının istediği gibi 

yuğurabilecegi bir hamur sayıt J 

maktadır. 
Bundan dolayıdır ki her tür• 

1ü geçimsizlikler, ayrılıklar za ~ 
rarsız düzeltilebilir; fakat çocuk 
terbiyesinde ana ile babanın uy• 
gunsuzluğu tamir edilemiyecek 
neticelere sebep olur. Eskişehir· 
den Na. Ka. imzasile gönderilen 
bir mektup bize bunları hatırlat
tı. Bu ana soruyor: 

••• Anası yumşaklıkla, tatlı 
dille, güler yüzle çocuğunun ku
surlarım düzeltirken babasının 
tokata, sopaya ve kulak çekme • 
ye baş vurması nasıl netice ve· 
rir? Hangisi daha doğrudur? Ye 
ni terbiyede dayak var mı? 

Eşimle aramızda hemen het 
gün eksik olmayan bu ayrılığın 
sizin tarafınızdan hallini rica e· 
deriz. ô dayağın hala terbiyede 
esas olduğuna kanidir. Ben is~ 
çocuğun gösterdiği fena hallerı 
fena etrbiye noksanları ile id· 
diamı isbat ettiğime kaniim. Ne 
dersiniz? 

İki tarafın da hakltı var: Tath 
sözle de, dayakla da terbiyenin 
temel direğini kuran medeni mil 
letler eksik değildir. Fakat bi • 
zim çocuk terıbiyesinde tama • 
men unuttuğumuz bir nokta var. 
ki, bu, dünyanın her tarafında 
ittifakla kabul edilmiş terbiye 

şekildir: Çocuğa anası ve babası 
kendi tavırları ve hareketlerile 
nümune olmah, hiçbir şey söy • 
lemiyerek, hiç bir ihtarda bulun· 
madan evvel ana, baba geçimle· 
ri, uysallıkları ile misal göster " 
melidirler. 

Dok-tor Cesy Murey'in ~u söz• 
lerini aklınzdan çıkarmayınız: 

Babalarm ve analarm hayatı 
çocukların hayatı üzerinde en 
mühim rol oynar. Bu rolde ter• 
biye, tekdir, ihtar, emir fila11 
yoktur. Ananın babanın hareket 
/eri, sesleri, tavırları ile hiç Jar· 
kında olmadan yaptıkları çocuk 
üzerinde bırakt1kla11 tesir, her 
zürlü te§ebbüsün üstündedir. Ya 
şı ne kadar küçük olursa olsun 
çocuk babasının, anasınin hare· 
ketlerinden o derece fazla müte 
essir olur. Hiçbir §ey anlamadı· 
ğı sanılan çocuk kendi önünde 
babasının ve anasının yaptıkları 
muameleden dersler alır. 

Karaköy Topçular caddesi N .33 
5167 ------,-, 

,~TAKSiM~,: 
KIZILAY~, 

BELEDiYE 
11 

1 

BAHÇESi '1 

Muhterem mütterilerimizin 
arzusu üzerine 

ispano Pariziyen 
ROVUSU 

4 Ağustos pazar rününe kadar 
temsillerine devam edecektir. 

1 

l ı 

l ı 

1 

Cu~artcıi •c Pazar aaat 17 de ı ı 
mahn~ ı ı 

Bahçe kısmında sinema , 

HAST ABKICI HEMŞiRELER 
OKULASI DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır
lıyan okulamıza yeni talebe vazıhna ve alınma muamelesine 
başlanmıştır. 

Kabul şartları : 
l - Türk tab'ası olmalt 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı '6u1unmamalt 

(Muayene okulada yapılır). 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
4 - İffet ehli ve ahlak sahibi olmak, 
5 -En az orta tahsili bitinniş olmak veyahud o aereceae 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek. 

Budimada toplanan çete Osmanlı
l<'ransız kuvvetlerinin geldiğini du
yunca titremeğe başlamışlardır. Bu 
arada köylerden zorla alınan para -
Jarın bölüşülmesi, Rüştü'nün bu pa
rcılarr aslan payı yaparak kardeşile 
gızJice evine göndermesi, Trakyaya 
geçeceğini söylediği halde geçme
mesi elebaşıları biribirine düşür -
muş. nihayet çete şeflerinden Şeref 
Rüştti'yU baglatarak Karacaköy 
Jandarmasına teslim etmiştir. 

Deniz yolları z 

iŞLETMESi 30 ton istiabında muı. Petrol ile -~~~!!!!!!!l!!!!!ii!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!! • 
işleyen .. PARSONS,, markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motöril havi. 

6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış yeya 
zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. 

"J - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 
ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı, 
okuladan veya meslekden ihracı halinde tahsil masrafını 
ödeyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenme
diği ve meslekde kaldığı müddetçe Hemşireler yurduna 
bağlı kalacağına dair Noterden müsaddak bir kefalet· 
name vermek. 

Çete darmadağın olmuş. Şeref'le 
kalan 150 kişi biraz toplu kalabil • 
mişler ise de asker kuvvetinin yak
laştığını görünce onlar da çil yav
rusuna dönmüşlerdir. 

Şeref ve yanındakiler Rüştü'niln 
makzıadınr bilmediklerinden dolayı 
onunla birlik olduklarını ileri sü
rerek hükQmetten af dilemişlerdir. 

Rüştü kimdi? 
Okuduğum bir belkiye göre Rüştil

nun gerçek ve değerli hizmetleri de 
yok degildır : 

Balkan haroi sıralarında Makedon· 
yada.btıyiık harpte Filistindc ~küçük 
zabit) olarak bulunmuş, (Tul Kerem) 
de l ngilizlcrc esir diışmüş, kendisine 
ıabit stisü vermiş ise de bir müddet 
~nıa kiıçi.ık zabit oldugu anlaJdmıJ· 

Acenteleri: Karaköy Kapriibqı 

Tel 42362 - Sirkeci MUbürdar-

11111 zade Han. Tel 22740. 111111 

Mersin Yolu 1 
ÇANAKKALE ••puro 2 Atuatoı • 
CUMA rDnfi aaat 11 de Merıine ! 
kadar. (4399) 5794 § 
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Vekaletten Azil 
Şişlide, Osmanbeyde Rumeli so

kağında 30 numaralı Bayan Nazire 
Cenaniyi vekaletimden azil eyledi
ğimi ve namıma yapacağı muamele
nip hükmü olmadıı;ını ilan eylerim. 

' Kemal Şevki 

Uzunluğı. 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ., 
Sür'ati .: 2 mil 
Masif aka}u ağacmdan bir aalon, 

bir hala, bir bilfe ve saire. 
ŞERAiT MOTEDlt 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 - 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve §eriklerine 
müracaat. (3091) 5751 

IKUÇUK ILAnLAR 1 

1111111111111111111111111111111111111111111 

1 VAPURCULUK 
İ Türk Anonim Şirketi 
i lstanbul Acentalığı i Liman Han, Telefon: 22925. , 

ıızmir sürat postası' : 
ı: SAKARYA Yapuru bu haftaya 
E mahıuı olmalc üzere C U M A 1 

E günü saat 16 da İıtanbuldan : 
E IZMIRE ve PAZAR iünleri de $ ,, 
S IZMİRDEN latanbula kalkar. _a 1 

! Trabzon yolu § 
Senelerdenberi ev işlerinde gayet - : 

mütehassıs bir bayan ucuz bir maaş- 1: AKSU Yapuru l Ağuatoı PER- z 
la aile nezdlerinde çah§mak arzu- ı ..., .. ŞEMBE ıünü saat 20 de Hopeyc c 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci Teşrin başlangı- I 
cında baŞlar. ı 

9 -Talebelerin iaşeleri, giyiınleri ve Yatılan Kızılay 1 

Cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her 
ay münasip bir harclık da verilir. 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 
Cemiyeti tarafından kurulan Hastabaktcr hemşireler 
Yurdu himayesine girer. Hastalananlara ve çalışamı
yanlara bu yurd bakar. 

11 - İsteklilerin 15 Eylül 1935 günlemecinc kadar bizzat ve· 
ya yazı ile Aksaray'da Haseki caddesinde Okula Di
rektörlüğüne müracaatları. sundadır. Sirkeci Mersin otelinde No _ kadar. : 

1 
bayan Şemsi. •m 11111u1111111m1111111111u1111111••19iiiii~ ~~~~~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!~-• 
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iCMAL 
OÇONCO ENTERNASIYO· 

NAL'IN SEKiZiNCi 
KONGRESi 

Vçüncü Enternasyonalin sekizinci 
arsrulusal kongresi Moskova'da top
Jandı. Malumdur ki, Üçüncü Enter
nasyorral, bütün dünyada komüni~t 
rejiminin kurulmasrnı temin etmege 
çalrşan arsıulusal bir teşkilattır. 
J'arihte buna benzer iki kurum da· 
ha vardır. Birinci Enternasyonal 
Marks ve Engels tarafından kurul
muştu. Fakat Paris komününün mu
'Vaff akiyetsizliği ile bu enternasyo
nal tarihe karr§tı. 

ikinci Enternasyonal ise 1889 yı
)rnda kurulmuştu. Sosyalist işçi sı-
111fının arsıuluul bir teşkilatından 
ibaret olan bu kurum da Büyük Sa
'Vaş ıçinde kaynadı. Her iki enttır· 
nasyonalin muvıaf f akı:yetsizlıklerin
den ders alan Lenin Uçüncü Enter
nasyonali kurmuştur. Lenir.'e göre 
ihtilal ,ha/km ani bir feveranı üze
~inc her zaman çıkabilir. Fakat m:ı-
1'İfet onu id.ame etmektedir. Bunun 
b"çin de kuvvetli bir merkez teşkila
tı lazımdır. l§te bu esas mülahaza
dan mülhem olan Üçüncü Enternas
'Yonal kurumu lsviçrede Zimmer
':Wald ve Kienthal konferanslarında 
doğmuş, fakat ancak 1919 yılr mar
tında kat'i olarak kurulmu§tur. 

Uçüncü Enternasyonal şimdiye 
l-adar y«li .arsıulusal kongre aktet
miştir. .Sovyet Rusya'nın devlet 
•dam/arr Üçüncü Enternasyonalin 
•zalarıdır. Arsıulusal bir ibtili.I ku
l'Umu azaları olmaları dolayısile, ya. 
hancı devletler uzun zaman, Üçün· 
cü Enternasyonal teıkili.tı ile Sov
)'et hükumeti ~rasrnda ayrılık gayrı
Jı/c olmadığını iddia etmi§lerdi. Bu 
da Sovyet Rusya'nrn bu devletlerle 
lnünas.ebet/erine düzen vermesine 
engel oluyordu. 

'üçüncü Enternasyonalin kongre .. 
)eri, burjuva devletlerine kar§ı bü -
'J'ük bir tezahDr vesilesi oluyordu. 
Son kongre de 1928 yılında yapıl -
lnı§tır. 

Bu defaki kongrenin bundan ev
\r~J~i yedi kongreye hiç te benzeme
dığı, içtimada söylenen sözlerden 
Ve yapılan tezahürlerden anla§ıl
malrt.adır. Filhakika 1928 yılından -
beri aradan geçen yedi yıl içinde du
rum hayli deği§mi§tir. Bı'r defa 
Sovyet Rusya Uluslar Kurumuna 
aza oldu ve bütün burjuva devlet -
lerJe münasebetlerini tanzim etti. 
Sonra komünizmin müthi§ bir dü§
m.aıır belirdi: Fa§İzm. Bunun için -
dır ki, kongrenin aplı§ söylevinde 
komünist/erin fa§izme karşı sosyal 
demokratlar, hatta liberal demok -
ratlar ve burjuvalar ile ittifak etme
leri ileri sürülmü§tÜr. Bu, Uçüncü 
E~termsyona/in §İmdiye kadar ta
lcıp ettiği tabiyeden büyük bir ay
rı/ıştır. - • * • 

~ek üniversltelile· 
rinin bir sevgi 
ı-eıyazısı 
, latanbul, 31 A.A. - Atatürk'e Çe· 

:O•lovakya üniveraiteai birliği tarafın 
an gönderilen saygı telgrafı ve Cu • 

:nuru Batkanımız namına genel sekre 
.ı:.':tlik tarafından verilen cevap aJa-
5ı<i&dır: 

, Çcit üniversiteliler birliği tarafın • 
dan Atatürk'e gönderilen tel yazııı: 
:rurkiyıe Cumur Ba§kanr Kamil 

Atatürk Hazretlerine 
ISTANBUL 

Çek ünivenıite birliği, Türkiye Cu
blur Baıkanına, modem Türkiye'yi 
Yaratan dahiyane eseri önünde eğilen 
Çckoalovakya üniversitelilerinin en 
clerin saygılarını sunmakla ıercf ka • 
lllnır. 

Çek Üniversiteleii Birliği 
Ba§kanı 

Batck 
'Praha - Temmuz • 935 

l Curnur Batkanlığı genel sekreteri 
lrafından verilen cevap: 

~'eJt 'Orıiversitdileri Birliği Ba1kanı 
Batek 

PRAHA 
t5ayın bayım, 

(! Çek ünivensitelileri birliği tarafm • 
A. arı Türkiye Cumur Baıkanı Ki.mal 

tattü. ·-e gönderilen telgraf kendileri 
~ •untI· 'u. Xcmil Atatürk. bu ince 
btz•L ' l , 

-et nrıx--ıeminden çok duygulan • 
~lar ve size teıekkürlerile beraber 
at Urkiye ve Çekoslovakya gençliği 
1 l•ında fikriğ Ye kültürel beraber ça 

1'!rnanın inkipfr hakkındaki temenni· 
ı:~~~i bildirmcge beni memur etmiı -

ır. 

~ ·1 . 
tı 1 veaıle, derin saygılanmı ıuna • 

rn &ayın bay. 

~"ızııır Bqlunliğı Genel Sekreteri 
ı. il. ,R. Soyalı -

BREMEN VAPURUNDAKi HADiSE 

Almanya Nevyorktaki. Son 
Gösteriyi Protesto Etti 

Vaşington. 31.A.A. -Alman hükumeti, ayın 27 sinde Bremen 
vapurunun Nevyork limanından çıktığı sırada nasyonal sosyaliz
me karşı yapılan gösteriden ötürü Amerika dış işleri bakanlı
ğında protestoda bulunmuştur. 
Sağlam bir kaynaltan haber alındığına göre. Alman hüku

meti, dış işleri bakan vekili. Vilbür Kar'm esef beyan etmiş 
olmasını kafi görmemiştir. Bununla beraber, Alman notasının, 
Amerika'n~n mutlaka özür dilemesini istemediği sanılıyor. 

Bayrak Koparılması Hadisesi 
Nevyork, 31 A.A. - Nevyork şar

bayı La Guardia, Almanyanın dış 
bakanlığına karşı protestosunu mü
teakıp. Bremen vapurunun üzerin • 
deki Nazi bayrağını koparanların 
adliyece takip edileceklerini bildir
miştir. 

La Guardia, hadisenin baıtangı • 
cında vapur süvarisinin, ıpolisin yar
dımını reddetmiş olduğunu ve niha
yet Amerikalı Moris Salmon adında 
birinin, bayrağın koparılmasına mi· 
ni olmağa çalıştığını söylemiştir, 

Yahudiyi tehd1d 
Berlin, 31 A.A. - Geçen gece Peş

te sokağında bir manifatur~ı Ya
hudi ile kavgaya tutuşan bır yolcu, 
hasmının üzerine ruvelverle dört el 

ateş etmiştir. a. 

Çelik miöferlilere karşı 
tedbirler 

Dresden. Şl A.A. - Saksonya İç 
bakanı ''Çelik miğfer,, üyelerinin 
ilniforma giymelerini ve miting yap
malarını yasak etmiştir. 

Bu tedbiri hakh göstermek için 
neşredilen resmif bir bildirik, çelik 
miğfer kurumunun, üyelerini terbi
ye ctmeğe muktedir olmadığını ve 
kendilerine, yeni Almanyanın felse
fesini öğretemediğini söylemekte -
dir. Ayni bildirik. birçok devlet düş 
mantarının çelik miğfer kurumuna 
sığınarak, Nasyonal sosyalizme kar
şı hareket ettiklerini ilave etmekte
dir. 

Mısır Kralının Mücevherleri 
Roma. 31.A.A. - Kahire gazetelerine bildirildiğine göre Arap 

matbuatına nazaran Mısır Krallığına ait mücevherlerle Kralın 
şahsi mücevherleri Londra'ya gönderilmiştir. Bunlar Londra 
bankalarından birinin kasasında muhafaza edilmektedir. 

Fon Papen'in Avusturya Gezisi 
Viyana, 31 A.A. - "Österrayhişe Çaytung am Abend,, m 

yazdığma göre, Von Papcn'in Avusturya illerindeki teftiş gezi
şi, ilbaylıklardan, Hitlerciliğe karşı alınan tedbirlerin hafifletil
mesini elde etmeğe matuftur. 

1 
KUÇ UK HARiCf 
HABERLER 

Cebelitarik, 31.A.A. - Burada dün 
öğleden sonra, 600 ton kumu bera
berinde sürükleyen bir yer kayması 
ıı olmuştur. Ölen yoktur. . 

• Tokio, 31.A.A. - Japon hüku
metinin Mancuko'da tatbik edilen 
harici memleket haklarının yavaş ya
vaş kaldırılma11ı hakkındaki planı 
onamaya hazır olduğu söylenmekte
dir. 

• Pekin, 31.A.A". - Alman gaze
tecisi Müller, Kalgan'a gelmiıtir. İn
giliz gazetecisi, Jones ile Çin'li hay· 
dutlar tarafından kaçırılması hak
kında !hiçbir şey söylememiıtir. 

• Varıo\f.l, 31. A.A. - Madam 
Curie'nin doğmuı old~u ev yıkıl
mııtır. Şimdiye kadar onbeı ceaed 
çıkarılmııtrr. 16 yaralı vardır. 

• Madrit, 31 A.A. - l Ağustos 
Kızıl bayram dolayıaile çıkabilecek 
hadiseleri önlemek üzere, hükUmet 
şimdiden birçok kimseleri tevkif et
tirmektedir. 

• Nevyork, 31.A.A". - İlbay, L& 
Gardia, Alman masajcısı Paul Kross
in, çalııma mezuniyetini yenilemeği 
reddetmiştir, 37 yaşında bulunan 
Paul Krcss, mezuniyetini elde et
mek için icabında Nevyork §Ohrini 
dava edeceğini söylemiş ve ilbayın 
kendisine Alman olduğu için mezuni· 
yet vermediğini ilave etmiştir. 

• Moskova, 31.A.A. - Dün sen
dikaların Spartakiyat oyunları baş-

Polonya ile Çekoslovakya 
arasmda hadise 

Prag, 31.A.A. - Polonyanın Prag 
elçiliği, kendi hükumetinin, Silezya
nın Polonyaya ait kısmında, "!'eşen'· 
de, evvelisi gün yapılan gösterileri 
yasak etmek hususunda Çekoslovya
ya söz verdiğini yalanlamıştır. 

Prag'ın yetkeli çevenleri, Polonya 
hükumetinin, sınıdarın tashihini is
teyen bu gösterilere izin vermiş ol
ma:>ına esefle bakıyorlar. 

Hollanda kabinesi 
La Haye. 31. A.A. - Kolijn. yeni 

kabinenin listesini bugün Kraliçe 
Vilhelmin'e verecektir. 

Bir madende 79 kişi öldU 
Ermelo (Transval) 31, A.A. -

Estantia kömür madeninde çıkan bir 
patlamada dört Avrupalı ile yetmiş 
bet yerlinin öldüğü söylenmektedir. 

lamıfi ve genç kadın ıporcu Bikova 
500 metreyi bir dakika 16.8 saniye
de alarak yeni bir dünya rekQ!u kır
mıştır. 

. •. _Danzig, 31.A.A. - Leh ajansı 
bıldırıyor. Almanyaya çağrılan Dan-
2iğ ö.ğretmenlerinden bazısı bu çağ
rıya ıcabet etmediklerinden kültür 
işleri senatörü Bök bunlar; Danzig-
den ayırmağa çalışmıısa da bir so
nuç elde edememiştir. Bu suretle 
yerlerini değiştirmeye çağrılanlar a
rasında senato eıki başkanı Ziehm de 
l;ulunmaktadır. -

Açıkta Denize Girilmiyecek 

Açıkta denize girmek yüzünden 
son hafta içinde iki kişi boğuldu. U • 
ray (belediye) nizamnamesi açıkta 
denize girmeği yasak etmektedir. 

Adalar ilçebayı, nizamnamenin ta· 
mamen tatbik edilmesini Adalar böl • 
&eıiııe r.armııtu. folil ası~ delliie 

girenleri mcnetmektedir. Emre aykı
rı gelenlere ceza verilecektir. Adalar-

da olduğu gibi bari şehrin diğer de 
niz kenarlannda da bu yasak yapılsa. 
Hele, yukarıdaki resimde görülen ka
Yl&ll Pı'puı çöplükleri .içinde l 

BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Zavallı Karl'ın Cesediyle Karşılaştığım Zaman 
Deli Gibi Oldum. Kendimi Kaybettim 

-10-

~nne - Marie, zangır zangır 
titriyordu ... Bereket versin za • 
bit, ondaki bu heyecanı, bir ölü 
görmekten mütevellit saıumştı. 
İyi ki cesedi görünce: 

- Kari! diye bağırmamıştı ... 
O zaman iki türlü felaket olur, 
hem de üzerine aldığı vazife 
meydana çıkardı ... 

Cesede uzun uzun baktı. Kapı 
nm arasından sızan ışık keskin 
bir hançer gibi Karl'ın vucuduna 
saplanıyordu ... 
Nasıl oldu da ..... 

Nasıl oldu da? 
Anne • Marie otele döner dön

mez, derhal hazırlandı ... Ve erte 
si günü İsviçre trenine atladı ... 
Kompartımanın yastıklarına 

ağırlaşan başını dayamış, müte
madiyen düşünüyordu: 

- Nasıl oldu da Karl kendi
sine kıydı? Ne derneğe kıydı? 
Vazifesini başarmadan neye bu 
işi yaptı ... Sonra bu zabitin evin· 
de ? . İşte genç kızın havsalasr 
bu son noktayı bir türlü alamı· 
yor ve kendi ıkendisine mütema
diyen şu cümleleri tekrar ediyor 
du: 

- Anlamıyorum ... Birşey an
lamıyorum. Eğer kıskandı ise, 
bana iki kelime söylemesi kafi 
idi. Yoksa ben zabitin evine gi
dermiydim? Halbuki bu işe be· 
raber karar verdik. Hatta bu pla 
nın tatbikini o bana tavsiye et -
ti. Anlamıyorum ..• 

Beyninin içini sanki bir bur· 
gu ile oyuyorlardı. Alnından 

damla damla ter akıyordu. Ba • 
şmda müthiş bir hümma vardı. 

Kafası düşünen, anlayan bir 
kuvvet halinden çıkmış, bir yı • 
ğın et ve kemik ıkitlesi haline 
gelmişti ... 

Gözlerinde ağlayacaıt taliat 
yoktu. Dudakları kuruyor, boğa
zı kuruyordu. Hududa yaklaştı • 
ğı zaman biraz kendine gelir gi
bi oldu. Son bulduğu sureti hal 
şu idi: 

Genç adam kendisini çoli sevi 
yordu. Vazifesinden, vatanın -
dan fazla seviyordu. Onun için, 
işi tam başaracakları sırada kal
bi vazifesinin üstüne çikmış, o
na hakim olmuştu... Sevgilisi • 
nin bir düşman kolları arasında 
bulunmasına tahammül edeme -
mişti. .. 

İşte bunun için •• , 

Bir rapor 
'Anne - Marie yeniden Brük

seldeki Naohrichten • Büro'ya 
gelmişti. Yüzbaşı Berg'in huzu
runa çıktı. Ödada saçları boz 
renkli küçük bir zabit daha var
dı. Arkasını duvara dayamış, 
gözlerini genç kızdan ayırmıyor 
du. 

. - Şimdi söyleyin lialialm,de
dı. Karı Wianciky nasıl öldü ve . ' sız nasıl canınızı kurtarabildi • 
niz? Bize hepsini anlatın! 

Bir saniye zarfında genç kız 
§1;1nları düşündü: Bu kadar mü
hım bir vazifeyi üzerine alan bir 
alman zabitinin, yapacağı işleri 
unutarak intihar ettiğini söyle
meliydi? Çünkü o biliyordu ki, 
Karl'ın hayatı kendisine değil, 
vatanına aitti. Önu kendi isteği 
ne, kaprislerine göre kullana • 
mazdı. 

Herşeye rağmen söylemeğe 
karar verdi. 

Gözlerinden yaşlar aliıyordu. 

Genç kız cesedi görünce 

kadar mühim şeyler değildir, 
Matmazel. Kaybedecek zamanı. 
mız yok. Şimdi benim sorduğum 
suale cevap verin: Önu getirdi· 
niz mi, getirmediniz mi? 

Anne - Marie başını sallaya
rak şu cevabı verdi: 

- Evet, getirdim. İnanınız ba 
na, bu kolay bir iş değildi. Cese· 
diyle karşılaştığım zaman deli g 
bi oldum. Ne yapacağımı şaşır
mıştım. Fakat bir anda vaziye
tin vehametini anladım. Herşe • 
yi saklamak lazımdı. Hiç birşey 
bilmediğim hissini vermeli idim. 
Bu adam da kimdi? Ne derneğe 
buraya gelmiş, kendisini vur • 
muştu? Fakat o zaman genç za
bit belki meseleyi çakacak, işi 
derinleştirecekti. Önun için za • 
bite, bu adamın İsviçreli bir mü 
hendis ve benim nişanlım oldu
ğunu söyledim ve şunları ilave 
ettim: Şüphesiz beni takip et • 
miş olacak. Yabancı bir erkekle 

hayretle donakaldı: Bu Karl'dı. 

bir eve girdiğimi görünce .belki 
dayanamadı, her ikimizi de öl • 
dürmek üzere eve girdi. Fakat 
sonra nedense fikrinden caydı, 
kendi canına kıydı. Bereket ver
sin bu yalanı, hadiseler, vakayi 
tevsik etmişti. Karl'm üzerinde 
İsviçreli olduğuna dair kaatlar 
bulundu ... 

Evet Karl'ın cenazesini !sviç· 
reye getirtebilirim. Şimdilik Ba· 
le'de defnettireceğim ... Eğer ai· 
lesi isterse sonra Almanyaya ge 
tirtcbilir ... 

Saçları boz renkli zabit: 
- Fak~t, dedi, size sorduğu· 

muz şey bu değildir, Matmazel. 
Bu katiyen bizi alakadar etmez. 
Asıl sadede gelelim ... Siz Parise 
niçin gittin izdi? Almanyadaki 
Fransız casuslarının listesini ge 
tinnek için değil mi? Onu getire 
bildiniz mi? Bize bundan haber 
verin. 

[Arkası var] 

ÇALDARiS KAPLICALARA GiDiYOR 

Cumur Başkanı Ayrışık 
Parti Liderlerile Konuştu 

Cumuriyefç i
ler Kon d i 1 is'in 
Zorla Kralı ge
tirmesinden 
endişeediyorlar 

Atina, 31 A.A. - Cumurluk Baş
kanı Zaimis, ıırasile, Cumurluk par
tisi önderlerinden Sofulis, Papa~n • 
dreu ve Milonaai kabul ederek, bun
ların rejim meselesi hakkındaki gö
rüm noktalarını dinlemiştir. 

Rejim meselesi hakkında bütün 
siyasal partiler başkanları araMnda 
tasarlanmış olan konferansın. Çalda
risin yabaneı ülkelerde seyah~tten 
dönüşünde toplanacağı arla~ılıyor. ZAIMIS 
Demek oluyor ki, rejim mesc:lesi, ey- ı . . . 
lüle kadar aaıntıda kalacaktır. mur Baıkanını zıyarct etmıştır. 

Ç . . Bundan sonra Cumur Başkanı bi-
aldarıa gidıyor rer birer diğer ayrışık parti liderleri 

~tina, 31. <_ö:zel) - Başbakan Çal- Papaandreu ve M:ilonaıı dinlemiştir 
darıs tedavı ıçın yarın Almanya kap c B k ·1 ~ l' l ı · d y • umur aş anı ı e AOnuıan ıder· 
~ca ~ı~a gı ~cegınden bugün v.eda ler rejim işinin Cumuriyetin lehinde 

e met d uzkert~ umur Başkanım zıya· halledileceğine kanaat getirmi!ller . 
re e ece ır. d. A k b · :r ç Jd · b · • • ır. nca u meselenın muvafık bir 

a. arıs u vesıle ıle Y~~anuıta· şekilde sonuçlanması için Batbakan 
nın sı>:asa du~umunu ve reJım hak- Çaldariıin hükumetin başında bulun 
kındakı noktaı nazarını Cumur Ba~- ması lizımgeldiğini sö lemi }erdir. 
kanına .alatacak, Başkanın ay~!şık Iı- Fakat Çaldaris hüklım~ti deneral 
derl~r ılc ne konuştuklarını ogrent- Kondilisin eline b k Al a 
cektır . ıra ıp manyay 

Bununla beraber kendisini güç· 
lükle zaptcdebildi. Fransız zabi
tinin evinde geçirdiği uzun sa • 
atleri anlattı. Sonra ertesi sabah 
şafak sökerken, merdivenin ha • 
samağında nasıl sevg-ilisininin 
cesedile karşılaştığını söyledi. 

Hiç söz ~öylemeden mütema
diyen kendisini dinleyen zabit 
birden kuru bir sesle dedi ki: 

· gıtmektedir. Ayrışık parti liderkri 
Ayrıtık liderlerle görüşme Kondilis tarafından bir darbe ik 

kralın getirilmesinden şliphelenmek-
Atina, 31 (Özel) - Hürriyetpcr- tedirler. Liderler. Cumur Başkanına 

ver parti lideri Sofulis birçok defa- başvurarak Başbakanın Yunanistan
lar Terakkiperver parti lideri Ka • • dan uzakla§lllamaımı iıtiyecekler • 
fandarie ile konuştuktan sonra Cu· dir. - Bütün bwılar biaim için o 
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islah istasyonunda Pamuk 
Cinsi de Tesbit Edildi 

' 

r:. ·Aydın, (Özel aytarrmız bildiriyor) - Pamuk ıslah istasyonun 
ua şimdiye kadar 8 - 10 cins tohum üzerinde denemeler yapılmış 
tır. Bu denemeler sonuçunda iklinJ ve hava şartlarına en elveriş
li görülen ve elyafı dokuma endüstrimize en uygun bulunan eka
la cinsinin üretilmesinde karar kılınmıştır. Bu yıl bu cins tohum
dan 500 dönüm ekilmiştir. Gelecek yıl tohumlar çiftçiye dağrtıl
mağa başlanacak, 3 yıl sonra bütün Ege bölümünü bu cins pa
muk yetiştinneğe başlıyacaktır. 

Tarifelerde ilk Tenzilat Yaplldı Akşehire ~u 
1 Aydın, (Özel aytanrnız bildiriyor) - Aydın hattının hüku- Ve Elektrık 
mete geçmesi üzerine genel direktörlük yeni nakliye tarifeleri Akşehir, (Özel aytarımız bildiri -
hazırlamağa başlamıştır. Şimdiye kadar kilometre başına tonun- yor) - Şehrin su ve elektrik işleri
dan on iki kuruş alınan zeytinyağı, çiğitli, çiğitsiz pamui?'un to- ni üzerine alan Akşehir Bankası ile 

... kararlaştırılan formül, şar kurulu -
nundan 5, 25 kuruş alınması dün bütün duraklara bildirilmiştir. nun son toplantıaında onaylanmış-
lncirin beher tonu da lzmire 5,5 liraya taşınacaktır. tır. 31 yıl sonra, bütün tesisat para-

sız olarak uraya devredilecektir. 

Kızılay Kongresi Toplandı 
Sivas, (Özel aytarnnız ibildiriy.or) - Kızılay kongresi- yıllık 

toplantısını yapmıştır. Merkez heyetine Nüzhet, Celal, İbrahim, 
Sıdıka, Nazrm, Kazım, Faik, Fehmi, İrfan, Şevket, Halim, Dr. 
Halim, Veli Behçet, Cevat Kadri, Ragıp seçilmişlerdir. idare 
heyetine Nüzhet, Sıdıka, Celal, Nazım ve Kazım getirilmişlerdir. 

Kuduz inekleri Kesip Yemişler 
. A~.apazan, <,öz:l. ayta~nnız bildiriry~r)- Beylikkışla köyün
oe, dort kuduz ınegın kesılerek yendıgı haber alınmış, hükumet 
baYtarlığınca takikata başlanmıştır. İnekleri kesenler ve ~iyen· 
ler hastahaneye gönderilmişlerdir -

Cezalandırılan Fırıncllar 
'.Balıkesir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Uray, noksan ekmek 

~ıkardıkları görülen 5 fırıncıyı cezalandırmıştır. İki gündenberi 
fırınların gene ekmek buhranı görülmeğe başlamıştır. Saat 6 dan 
Eonra halkın fırın kapılarında bekleşmesi üzerine ~arbaylık tah
kikata başlamıştır. 

Aydın Köylülerinin Hamiyeti 
Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Aydın üretmenleri 

üründen hava kurumuna verdikleri yüzde 2 yardımdan başka 
yüzde_ ı daha venneği taahhüt etmişleridr. Yeni hava kurumu, 
ilbay. Özdemir Salimin ilgisile üye yazımı işlerine büyük önem 
vermektedir. Aydın şoförleri, kurumdan aldıkları yardım mak
buzlarını müşterilerine dağıtmağa başlamışlardır. Aygın hava 
:kurumu Halkevi ile beraber büyük bir miting hazırlamıştır. Sö· 
ke ilçesinde bugüne kadar 4740 lira toplanmıştır. Germencik ka
monun abağlı Musalh köyleri yeniden 200 lira daha taahhüt et
mişlerdir. Alangillu köyü de 50 lira vermiştir. 

. Si~as, (Tan) - Sivas erkek öğretmen okulunu bitiren 65 gen
~ın dıplomaları törenle dağıtılmıştır. Törende iJbay ve daha bir 
çok zevat bulunmuşlardır. Aşağıki resim, yeni mezunları bir ara-
da gösteriyor. · 

Uray, yakacağı elektriğe karşılık 
bankaya üç bin lira ödiyecektir. 
Elektrik ve su fiyatları bir komis
yon tarafından kararlaştırılacaktır. 
ihtiyaç karşısında esaslı bir elektrik 
fabrikası kurulması muhlemeldir. 
Yukarıki resim, banka idare mecföıi 
Başkanı Tacettin'le Şarbay Agah 
arasında mukavele imzalanırken 
alınmıştır. 

izmir kuru meyve
cilerinin dünkü 
Toplantlları 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) 

İzmir kuru meyvacıları borsa salo
nunda bir toplantı yapmışlardır. 
Topla tının mevzuu şudur: Meyvacı
lar birliğinin üzüm fiyatlarını bir 
miktar indirmesi Almanyada korku 
uyandırmış, ilgili makamlar bunun 
sebebi hakkında izahat istemişler
dir. Dünkü toplantıda bu iş konuşul
muş diğer memleketlerin fiyat kır
maları karşısında bizim için de bu 
yolu tutmaktan başka çare olmadı
ğı tesbit edilmiştir. Bu hususta il
gililere malUmat verilmek üzeredir. 

lzmir avcıları Tahtahköyda 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) 

İzmir avcıları Tahtalı köyüne gide
rek avcılar bayramını kutlulamışlar
dır. Tahtalı köyde önce avlanılmış, 
öğleden sonra atış müaabakaları ya
pılmıştır. 

1 
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HABERLERi -* Emniyet Sandığı Direktörü 
Tevfik tekaüde ıevkedilerek yeri -
ne Direktör Muavini Reşit tayin 
edilmiştir. 

* Zonguldak, (Tan) - İşçi birli
ği tarafından yapılmasına karar ve
rilen 60 yataklı hastanenin dün te· 
mel atma töreni yapıldı. Hükumet 
ve Parti büyüklerile maden işçileri 
bulundu. Maden işçisi ve ailesinin 
parasız bakılmalarına mahsus olan 
bu hastanenin yapılması havza işçi
leri arasında derin bir sevinç uyan
dırmıştır. 

"' Sıvas, (Tan) - Kayseri Kapı 
mahallesinde- oturan Bakkal Ham -
dinin 4 yaşındaki küçük oğlu kay
bolmuştur. Zabıta çocuğu aramağa 
başlamıştır. 

"' T.urgutlu, (Tan) - Turgutlu 
Gençlık Yurdu bir sesli sinema vü
cuda getirmiş ve bu sinema çalış • 
m<lğa başlamıştır. 
. * .~alıkesir. (Tan) - Bölge bi -

rıncılık oyunları pazar günii Ali 
Hikmet Paşa stadyomunda oynan
mıştır. Balıkesir İdman Yurdu ile 
karşılaşan Edre.nit İdman yurdu 
2 • O yenilmistir. Balıkesir takımı 
şampiyon olm~ştur. 

POLiS 

Bir norve~ gemi· 
sinde zehirlenme! 
Öğrendiğimize göre dün, Haydar

IPaşa açıklarında demirli bulunan bir 
Norveç gemisinin makinist ve tayfa
larından birkaçı o sırada denizden 
geçen bir kayıktan aldıkları balık • 
!arla zehirlenmişlerdir. 

Zehirlenme "alametleri evvela ma
kinist Heryosla Norkhas ve Volan
da görülmüş ve tayfanın hepsi Zey
nep Kamil hastanesine gönderilmiş
lerdir. 

• Dün saat 11,45 te Eminönü kay
makamlığı binasında Sultanahmet 
Beşinci hukuk mahkemesinde Nesim 
ile karısı Lunanın boşanma davala
rı görülmüştür. 

Luna mahkemeden sonra beraber 
geldiği Pepo ismindeki adamı da ya· 
nına almış ve Sirkeci caddesine doğ
ru ilerlemiyc başlamıştır. Bu sırada 
Nesim arkalarından yetişmiş ve sak
ladığı bıçakla Pepoyu karnından a
ğır surette yaralamıştır. 

Pepo Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmış, Nesim yakalanmıştır. 

• Dün saat 13,5 sularında Ortaköy 
iskelesi önünde küçük bir botla Mü
nevver ve Enver isimlerinde iki ço
cuk gezmiye çıkmışlardır. 
Havanın bir aralık sertleşmesln • 

den bot sallanmıya başlamış ve kor
kak çocuklar ayağa kalkınca devril
miştir. 

Denize dü~en Münevver yüzme 
bildiği için yüzerek sahile çıkmış, fa 
kat Enver boğulmuştur. Çocuğun 
cesedi aranmaktadır. 

• Dün gece saat 23 te Göztepede 
Kadir ağa mahallesinde 35 numaralı 
evden yangın çıkmış, yandıktan son
ra söndürülmüştür. 

Ev sigortasız ve Adana tütün in
hisarı memurlarından Ahmet Refiğe 
aittir. Tahkikat yapılmaktadır. 

• Dün Haydarpaşada iki hayvanın 
bacaklarının kopmasile biten feci 
bir kaza olmuştur. Öğrendiğimize 
göre, Eminin idaresindeki araba 
Haydarpaşada gar yanında bulunan 
geçitten geçerken bir manevra ile 
hatta bırakılan vagonlar arabanın Ü· 
zerine yüklenmiş ve arabayı parçala
dıktan başka iki beygirin de ayakla
rını koparmıştır. Arabacı Emin, ken 
disini arabadan fırlatıp atmak sure
tile kurtulmuştur. Tahkikat yapıl
maktadır. 

• Mecidiye köyünde Büyükdere 
caddesinde bakkallık eden Aznifin 
dükkanına Ali isminde birisi girmiş, 
dükkanda bulunan bir çantayı çalar
ken yakalanmıştır. 

HAK YERLERi 

Çolak Habib 
Öldürenler 

Çatalca köylerinin birinde, Çolak 
çoban Halili öldürmekten suçlu Ü· 
zeyir, berber Mehmet ve Arifin du
ruşmalarına dün ikinci cezada devam 
edildi. Genel Savamanhk, geçen cel
selerde her üç suçlunun da idamları
nı istemişti. 

Dün suçlu vekilleri yükletilen 
suçun en ağır cinsten olduğunu ileri 
sürerek müdafaa için kendilerine 
vakit bırakılmalarını istediklerin
den duruşma, eylulden sonraya bıra
kıldı. 

• Bakkalköyünde Halil ve Meh -
met isminde iki kıptinin evlerine gi
rerek altınlarını zorla almaktan suç
lu Osman, Cavit, Cemal ve Ferru
hun duruşmaları ağır cezanın işleri
ni gören ikinci cezada yapıldı. Ve 
bazı şahitler dinlendi. Gelecek cel
sede. genel aavamanlık iddiasını ya
pacaktır. 

• Zimmetine para gecirmekten 
suçlu inhisar satış memü"rlarından 
Muzaffer aleyhine açılan davaya 
dün ikinci cezada bakıldı. Ve Ömer 
ismin~e bir. tütün satıcısı şahit ola
rak dınlendı. Duruşma, öteki şahit
lerin çağrılması için başka güne bı
rakılmıştır. 

• Bakırköyünde Viranposta çift
liğinde morfin fabrikası işleten Ha
cı Andonyadis, Moiz, Fehim, Eşref, 

-==N=o=.=7=4========== ı ni, ?enim seni sevdiğim kadar J .. - N ~reye istersen oraya gö- ı çok seviyorum, daha çok onun 
sevıy~r m_usun?.. tur Fent... oluyorum. Ve .. Bayık ki onun V O S M A ! . _Fent bır yandan kafasının Ve .. bu kendini verişle Feri - olacağım. Ferit, benim için aş .. 

Etem lzzet BENiCE 

Nesrin sevda taşan gözlerini 
gecenin karanlığında Feridin 
yeşil gözlerine dikti: 

- Nereye istersen oraya gö
tür ..• 

Dedi, sözüne ekledi: 
- Sevgilim, tamamile seni -

nim. 
Ve .. bir saniye düşündükten 

sonra, ilave etti: 
- Amman, saat ikiden sonra 

ya kalamam. Evden kaçtığım 
bir çakıldı mı keserler beni. 

Ve .. durmadan söylüyordu: 
- Seni bir saniye gözümden 

ayınnak istemiyorum. 
Ah, bir evlendiğimiz günü 

görsem ... 
Feritsiğim, bilnwn sen de ~~-. 

ıçınde ne yapacağını, sevgilisi - din kolunda ilerledi!. kın tek ifadesi ta kendisi ilki 
ni nereye götüreceğini düşünü - . • sonu, bütünddÜr 1 ' ' 
Y.or, bir yandan da ona güven ve- ~.~~-~~~~~~-::: Ve .. bu söyleniş, tatlı hayal 
rıyordu: Ertesi gündü.Nesrin göğsünü jçinde gecenin korkusunu, heye 
. -:-. f'! e~r~n~iği1!1. Biz ~ kadar geçire geçire Feridi düşünüyor- can~nı, o ölçüde de tadını, şenli

bırıbırımızınız kı, bunu dılle an- du. Onun bol kirpikli, iri yeşil ğinı, doyumsuzluğunu zihninde 
!atabilmenin imkanı yoktur. Sev gözleri, bakışlarında sevdanın ve .. gözlerinin önünde yürüttü ... 
mek, aşk, sevda ... Benim sevgi- düğümünü yapan sürerli bir ha- III 
min yanında sade bir lakırdı... yal gibi idi. Sıcak, çok sıcak, ŞüphP.nİn kudurttuğu 
diye kalırlar ve ben sana olan kanı kaynatan, damarlara hız ve 
sevgimi bu kelimelerle ifade et- geceler ren sesi kulaklarından gitmiyor 
mekten iğrenirim. Bizim sevgi- du : Doktor Hasta! 
rniz, üzerinde durulmaktan ar • 
tık çok üstüne çıkmış temelleri
ni benliğimizin ve diriliğimizin 
özüne kurmuştur. Biz böyle se
vişiyoruz ve .. böyle sevişeceğiz. 

Ve .. Nesrine önerge ediyor -
du: 

- Parkoteline gidelim mi? .. 
Nesrin bütün gücünü, bütün 

hızını ona bırakmış bir tavırla 
tekrar etti: .J 

- Nesrin .. Oh .. Nesrinnnn ..• 
Bu sesin ve o iri yeşil gözle

rin ruhunu dolduran dalgınlığı 
içinde mırıldandı: 

- Ne soydan çocuk. O kadar 
hoşuma gidiyor ki... Ne desem 
yapıyor. Bir kere iziq verdim, 
dudaklarımdan öptü. O kadar. 
Bekliyor, beklemesini biliyor. 
V el. o beklcdik_çe bcıı onu daha 

Fazıl bir akş~~-~~;-ğ-~idi·K;~ 
rısı ile karşılaştığı vakit suratı 
asık, rengi soluk, keyfi kaçıktı. 
Güney sordu: 

- Nen var Fazıl?. 
Fazıl: 
- Hastayım karıcığım ..• 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Bir grip geliyor galiba ... 
Güney kocasının yanma otur-.. - ~ 

Koca Sevgisi mi, 
Evlat Sevgisi mi? 

Akbabacı Anlatıyor 
Evladı feda et
mek, insanın 
birazda kendi
si.ni f~da etme-

sidir 
''Akbaba" sahibi şair Yusuf Ziya, 

masasının başında, (Aydabir) çıka • 
cak mecmuasının yazılarını hazırlıyor 
du. O sırada klişeci elinde iki resim 
orijinali ile gelince Yusuf Ziyanın yü 
zünde tatlı bir sevinç dalgası uçtu: 

- Çok güzel! .. Harikulade güzel!.. 
Resimlere yan gözle ben de baktım. 

Bunlardan biri Nurullah Ataç'm, ö
teki Hüseyin Cahit Yalçının ressam 
Münif tarafından yapılmış karikatür
leri idi. 

.Yusuf Ziya, bir aralık bana da: 
- Nasıl, benzemişler mi? diye sor

du. 
- Ancak bu kadar benzetilebilir ... 

dedim. 
Yusuf Ziyanın tekrar çalışmasına 

devam ettiğini görünce: 
- Ustadım, dedim, söz verdiğiniz 

anketin cevabını almağa geldim. 
Yusuf Ziya, tatlı bir gülümseme a

rasında: 
-Şimdi yazarım ... dedi ... Ve bir çır

pıda, pek az yerinde düşünmeğe lü -
zum görerek, anketin cevabını yazıp 
v~rdi. 

Şair: 
"Koca sevgisi mi, evlat sevgisi mi?" 

sorgusuna karşı şunları söylüyor: 
- Her meselenin iki yüzü vardır: 

Duygu ve düşlince ... Bir felaket kar
şısında, ana, çocuğunu mu feda eder, 
kocasını mı? .. Aklın kararını sorarsa
nız, o bize: çocuğunu, der ... Çünkü. 
bir meyva için bir ağaç feda edilmez!. 
Fakat, ölümün ağzı, iki candan birini 
yutmağa bu kadar hazırlandığı bir kor 
kunç anda, artık akıl, mantık, muha· 
keme kalır mı? O zaman, biz, hisle
rimizin i,plerine bağlı birer kuklayız .. 
O, ne emrederse yapacağımız odur! 

O, ne mi emreder? 
Yüzde doksan dokuz, diyeceği §e· 

yi biliyorum: Çocuğunu kurtar! ... 
Dünyada, menfaate dayanmayan 

bir tek sevgi vardır: Ana sevgisi! 
Dünyada, yalnız bir kişi insanı se

ver: Anası! 
Geri kalan sevgilerde, ipek çora

bın, lavanta şişesinin bile rolü oldu -
ğuna inanınız!. 

Kocayı, çocuğa feda edebilmesi için, 
ana kalbinde. bir masal aşkı olmalı ... 
Plajların ve dans salonlarının yatak 
odasına döndüğü bir asırda, Leyla ile 
Mecnun aşkı düşünecek bir budala ta
savvur edebiliyor musunuz? 

Aşk, kalbin değil, borsanın malı ol
muştur: Esham ve tahvilat gibi, ya -
kında, orada alınıp satılacak l 

izdivaçlara bakıruz: Kaşın, gözün, 
rolünü, artık apartıman, otomobil gö· 
rüyor! 

Seni seviyorum, dediğiniz zaman, 
kaç yaşındasın? değil, kaç paran var? 
diye soruyorlar 1 

Ben, öyle abdatlaşmış güzeller gö
rüyorum ki, ona sahip olan adam bir 
tek zahmete katlanmış: Kalemi hok
kaya batmp bir çek imzalamış l 

lzdivacın bu kadar ticaret işi oldu
ğu bir devirde hiç bir kadından şöval-

ve Hakkının duruşmalarına dün 9 
uncu ihtisas hakyerinde gizli olarak 
devam edildi. Şahitler dinlendi. 
Suçluların sorgusu fasılasız beş sa
at sürdü. 

Dün gelen şahitlerin duruşması i
çin, duruşma başka güne bırakıldı. 

Şair Yusuf Ziya 

ye fedakarlığı beklemeğe hakkımız o• 
lamazt 

Siz, sorgunuzu §U biçime koyunuz: 
Kadının bir elinde kocası, öbür e• 

linde apartımanı var... Felaket kar· 
şısında hangisini bırakır ?. 

Cevap vermek için çok düşünmek 
lazım! 

Yalnız, telaşla size şunu da söyliye• 
yim : bu sözlerimle, hiç bir kadın ve• 
fasızdır. hiç bir kadın duygusuzdur 
demek aklımdan bile geçmedi... En 
muztarip demlerimizde, gene o sıcak 
kalpten ba§.ka sığınacak nemiz var 
ki ? •• 

Siz, sualiniz.den (kadın) kelimesini 
kaldırıp mücerret (insan) kelimesini 
de koysanız, cevaplarım gene değiş· 
mezdil 

lpek kumaşın büyüsü, terzi maka• 
sının hüneri .. pırlantanıQ cazibesi, dan 
sın sarhoşluğu, otomobil, apartıman. 
hatta içki, kumar, kadını zevcelikten 
o kadar uzaklaştınyor ve kadınlığa o 
kadar yaklaştırıyor ki ... O siyah göz .. 
lerin gecesine, yahut o mavi gözlerin 
göğüne baktığımız zaman bir yıldızla 
içimiz aydınlanır: evlat sevgisi 1 

Bu sevgiyi makul gösterecek başka 
sebepler de yok değil: lnsanın çocuğu 
nu sevmesi biraz da kendisini sevme· 
sidir. Onun gözlerinde, sizin otuz yıl 
evvelki bakışlarınız var. Onun mini 
mini ellerine bakınız : Sizin ellerinizin 
yavrusu .• Duruşu siz, gülüşü siz ... 

Bu benzeyişler, insanda ölüm mef• 
bumunu munisleştirir ... Sanırsınız ki, 
vücudünüz, yarın siyah bir slobenin 
gölgesinde yatarken, ruhunuz onun 
gözlerinden dünyaya bakacak! 

O halde evladı feda etmek, biraz da 
kendini feda etmek olmaz mı? 

Salahattin GUNGÖR 

Esnaf federasyonu 
Tecim ve endüstri odası meclisi 

dün Saidin başkanlığında toplarımı§ • 
tır. Bu toplantıda esnaf federasyonu 
teşkili hakkındaki nizamname projesi 
görüşülmüş, kabul edilmiştir. Meclis• 
evvelki giın yapılan tecim ve zahire 
borsası idare heyeti seçimini tasdik 
etmiştir. Borsaya, oda namına Forton 
zade Murat ve Abdülhalim seçilmişler 
dir. Borsa idare heyetine ayrılanlar 

şunlardır: 

Osman Nuri, Mehmet, EfdalcddinJ 
Halil Hilmi, Şerefeddin, Hüseyin, 
Fahri. 

Yeni idare heyeti bir iki güne ka • 
dar toplanarak işe başhyacaktır • 

du, saçlarını okşadı: 1 ne çoğalıyor. Ben hemen yatrı:~ 
- A ... Senin ki de laf. Doktor lıyım. Göğsüme, ciğerlerimin u• 

hastalanır mı?.. zerine on beş yirmi kuru şişe~~-
Dedi, lakırdısını sürdürdü: kiver, biraz tentürdiot sür. Bil" 
- Biraz soğuk filan almışsın- reçete yazayım, onu da yapu.~t. 

dır. Kocası böyle söylerken Gu • 
Fazıl ney : , ··r 
-Gerçek, hastayım. . - A .. A .. ~un!ar: Şişe, te~t~ 
Dedi, ilave etti: dıyot, termo1enlı pamuk f ılall 
- Akşam üzeri yurdda birden kocakarı ilaçları... . 

bir kırıklık geldi, ateş bastırdı. Diye alaylı alaylı söylend1
• 

Biraz piramidon, kinin filan al- Fazıl: 
dim amma, ateşim hafif sürıü • - Sen ona bakma. İyidir ..• 
yor. Dedi, ilave etti: 

Güney minicik ellerini kocası- - Alkollü kafur da s~Lık al • 
nın alnında dolaştırdı, gınhğına karşı iyidir. Beni onutı 

- Evet, biraz ateşin var... Ta da bir uğuverirsin. Sonra, do1' 
Dedi, ilk önceki şakalarını bı- torca yazdığrm ilaçlan da yaptı'" 

raktı, rırsm. Hastalığı savuştururuIIl· 
- Ne istiyorsan yapayım ko- Ve .. söylediği reçeteyi yazd1• 

cacrğım... Sonra da : 
Diye, Fazılın gözleri içine - Haydi ben yatayım karıcı· 

baktı. Fazıl, ğım ... 
- Yapılacak şey yok... Diye, yerinden kalktı. 
Dedi, bir iki şey söyledi: - Peki kocacığım!. 
- Nabzım iY.i değil. Ateş ge. (Arkası var] 
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Davisi ingiltere 
Su meşhur tenis turnuasında İngilizler Amerikalıları O - 5 yendiler 

, 'Dünya memleketlerinin en 
1Y~ tenisçileri arasında her se~e 
Yapılmakta olan meşhur Davıs 
kupası maçları bu sene de so
nuna erdi. 

Bu kupayı geçen sene İI1:giliz
ler kazanmıştı. Tumua nıza~
n.aınesine göre finalistlerden hı
rı, geçen senenin galibi olan İn
gilizlerdi. 
. Dömifinal, Almanya ile Ame

tıka arasında oynandı. Von 
C:ramm gibi dünyanın en iyi ve 
en dürüst bir tenisçisine malik 
olan Almanlar, Amerikalılara 
Yenildiler ve Amerikalılar in
gilterenin karşısında finale kal
dılar. Bununla beraber, Ameri
kalıların Almanları yenmesi 
Pek kolay olmadı. Hatta Al -
lllanlar çift maçını, sırf Von 
Cramm'ın cok dürüst ve çok 
Sportmence. bir hareketi yüzün
den kaybettiler. 

1 Almanya - Amerika çift ma
cının en . önemli ve en kat'i bir 
anında Amerikalılar topu avuta. 
attılar. Daha doğrusu; hakem 
<i~, yan hakemleri tle, bütün se
:Yırciler de topun avta gittiğini 
sanmışlardı. Vakıa top avta git
llıişti ama, ondan evvel V on 
Cramm'm raketinin ucu topa 
h~fifçe değmişti. Hiç kimsenin 
gormediği bu hareketi Von 
Cramm tam bir sportmenlikle 
l-ıakeme verdi ve Almanlar bu 
c!iirüstlük yüzünden maçı kay
h~ttiler, fakat bütün seyircilerin 
&enıpatisini ve kalplerini kazan
dılar. 

Final İngiltere ile Amerika 
arasında oynandı. İngiltere ta
k.cmı dünyanın en iyi tenisçile
tınden İngiltere, Amerika, Fran 
sa ve Belçika tenis şampiyon
lukıannı elinde tutan Perry ile 
ı\ustin, Tuckey ve Hughs'den 
~~rekkepti. üç gün süren ve 
dort tek bir çift müsabakadan 

lrı ·ı Cı tere takımınrn vl dünyanın 
en iyi tenisçilerinden Perry 

~aret olan finali İngilizler ha
~rtılarına hiçbir galibiyet ver
lt Cdcn 0-5 alarak kahir bir zafer 
lt Clıandılar, bu sene de Davis 
u.e~sını muhafaza ettiler. 

~ 11'llbldon'da bundan evvel 
:}) apııan müsabakalarda İngiliz 
C;rı-y birinciliği, Alman Von 
l:> ~rn da ikinciliği almışlardı. 
oya."1s kupası maçları da bu iki 
en ~tunun doğrusu dünyanın 
du ... aşta gelen iki tenisçisi ol-
~~nu gösterdi. 

lllrş ger finale Alman takımı kal 
sına olsa2dı, bu iki tenisçi ara
ent a Yapılacak maç son derece 
han crie~aıy olacak ve belki de 
etrn g ksının kazanacağını tahmin 
la b c Çok güç olacaktı. Bunun
~an b:,a~cr finalden evvel yapı-

Utuu maçlarda Von Cramm 

Bu .senc1H Davis kupası maçlarrn'da büyük bir sempati uyandıran 
Alman Von Cramm 

,, 

Amerika takrmrnm en zayrl o -
yuncusu görülen AJTison 

raketi kendisine, topu da raketi
ne nasıl esir ettiğini göstermiş 
ve bütün seyircilerin takdirini 
kazanmıştır. 

-

1 ngiltere takrmınrn ikinci oyun
cusu Austin 

Londra, 31 A.A. - Davis kupası, 
tek erkekler tenis final maçında Aus
tin 6/2, 6/4, 6/8, 7 /S ile Amerikalı 
Bugdeti, Perry de 4/6, 6/4, 7 /S ve 
6/3 ile Alison'u yenmiştir. 

Dinarllya Meydan Okuyorlar 
Ulusal takımımız güreş~ilerinden 

Mustafa da güreşmek istiyor 
Iki seneye yakın Amerikada kaldık

tan sonra memleketine dönen Dinarlı 
Mehmet pehlivanın geldiğini yazmı§ 
ve kendisile ilk olarak görilımüştük. 
Dinarlı Mehmet gelir gelmez başta Ço 
han Mehmet ve Türkiye bat pehliva
nı Kara Ali olmak üzere öteki alatur
kacılara da serbest güreşte meydan 
okumuştu. Bu meydan okuyufu bütün 
güreşçiler kabul ettiler, fakat ortada 
henüz müsbet birşey yok. Herkes ken 
di kendine gelin güvey oluyor, müsa
bakalar tertip ediyor. her kafadan bir 
ses çıkıyor, fakat sonu gelmiyor. 

Dinarlı meydan okudu ve sırasını 
savdı. Şimdi de ona meydan okuyor
lar. Nctekim Cağaoğlunda Dr. Sil • 
reyya apartımanında 9 numarada otu 
ran soför Ascı Halit isminde güçlü 
kuvvetli ve güreş meraklısı bir zat, 
Dinarlr Mehmet ile gı.ireşmek istediği 
ni ve onun namına Dinarlıyı bir maça 
çağırmaklığımızr bi~den istedi.Yalnız 
bu zat yağlı güreşmeği şart koşuyor. 
Bizden istenileni yapıyoruz. Bu mey
dan okuyuı bir cevap görür mü gör
mez mi, bu maç yapılır mr, yapılamaz 
mı ona karışmayız. 

Diğer taraftan mevıuk bir yerden 
öğrendiğimize göre Ulusal güreş ta
kımımızın kıymetli güreşçilerinden 
olup birçok başarıklarla genel bir sem 
pati kazanmış olan Mustafa da serbest 
güreşte Dinarlı ile karşılatmak iste • 
mektediı'. 

Bize kalırsa, Dinarlı memlekete dö
ner dönmez ilk olarak Çoban Mchme
de meydan okumu§tur. Çoban ulusal 
takımımızın ağır siklet ve bunun için 
başta gelen güreıçisidir. Bu itibarla 
ilk olarak Çoban-Dinarlı maçı akla 
gelirse de, Mustafa da güreımek iste
diğine göre evvela Mustafa • Dinarlı 
maçı yapılmalıdır. Eğer Dinarlı bu 
maçı kazanacak olursa ondan sonra 
yapılacak olan Çoban Mehmet - Di -
narh maçı da daha önemli bir duruma 
girmiş olur. 

Bu vesile ile bir noktaya da temas 
etrneği - boşuna bir dua ~ ol:ia • lil· 
ıuvılu buluyorla. , 

Dinarlrya meydan okuyan §Oför 
Aşçı Halit 

Gerek Çoban - Dinarlı, Mustafa -
Dinarlı, Kara Ali-Dinarlı maçları. ge
rek şehrimizde yapılagelmekte olan 
Balkan güreş şampiyonlukları gibi 
büyük bir ilgi uyandıran maçların ya· 
pılabileceği bir kapalı salonumuz. gil 
reşçileri ve seyircileri rahat ettirecek 
bir yerimiz yoktur. T. l. C. l. umumi 
merkezine son eşya piyankosundan 
bir hayli para kaldığı veya kalmı!J ol· 
ması lbımgeldiği tahmin edilebilir. 
Hiç olmazsa bu para lüzumsuz yerle· 
re ve faydasız işlere sarfedilmiyerek. 
biraz da öteden beriden eklemek sure· 
tile, belki de - bu da boşuna dua am· 
ma neyse! • Belediyenin yardımile İs· 
tanbula güreşçilerimize ve güreş me· 
raklrlarına layik kapalr bir müsabaka 
yeri yapılsa, gUreşçilerimiz şu stad, 
bu atad, şu tiyatro, bu tiyatro diye do· 
!.ajtınlmua f cna ma elw ı 
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Habeşistanı Manda izmir 
Panayırı 

Altına mı Alacaklar? Belediye başkanı şi· 
[Baş tarafı 1 incide] 

reccktir. 
Laval-Eden görOşmelerl 
Paris. 31 A.A. - Laval ile Eden, 

dün saat 17 den 18 e kadar dış ba • 
kanlığında göril§mUşlerdir. Dış ba· 
kanlığı genel sekreteri Aleksis Leje 
ile lngilterenin Paria büyük elçisi 
Sir Corc Klerk ve İngiliz dış bakan· 
lığının uluslar kurumu dairesi baş· 
kanı Strang, bu görüşmeye iştirak 
etmişlerdir. 

Lava!, gazetecilere, bu görüşme -
nin İtalyan - Habeş davasına taalluk 
ettiğini ve Cencvrede buna dair da
ha başka görüşmelerde bulunacak -
larını söylemiştir. 

Laval ile Eden geceleyin Cenevre
yc hareket etmişlerdir. 

Londra, 31 A.A. - Diplomasi çev
renleri, lngilterenin uluslar kurumu 
konseyindeki durumunun tamamile 
Laval ile Edenin dünkü görüşme • 
leri sonucuna bağlı olacağını sanı • 
yorlar. 

ltalya çekilirse 
Roma, 31 A.A. - Tribuna gazete· 

si, İtalyanın uluslar kurumundan çe
kilmesile, kurumun büsbütün sarsı
lacağı fikrindedir. 

Bu gazeteye göre, uluslar kurumu, 
İtalyayı Habeş meselesinde gerekli 
göreceği tedbirleri almaktan her hal 
de menedemiyecektir. Bu gazete : 

''Mussolini ltalyasının. Avrupayı, 
uluslar kurumu denilen bu ağır saç· 
ma ve karışık kurumdan kurtarması 
zamanı gelmiştir,, diyor. 

ltatya para arıyor 
Londra, 31 A.A. - Daily Teleg

raph gazetesi, İtalyanın ödünç para 
aramakta olduğunu yazıyor. 

Toplantı geriye mi kalacak? 
Cenevre, 31 A.A. - Daily Teleg

raph gazetesinin aytarı .bildiriyor: 
''Baron Aloisi ile Laval ve Eden 

arasında yapılan ba§langıç konuşma
ları bir uzlaşma alanı hazırlayamadı
ğı takdirde, uluslar sosyetesi konse
yinin bugün öğleden sonra yapacağı 
toplantı her halde &onraya bırakıla • 
caktır. 

Nikbin bir hava 
Cenevre, 31 A.A. - Dün akşam 

burada daha nikbin bir hava esiyor
du. Bir buhranın önüne geçebilecek 
bir formül bulunabileceği iimit edil
mektedir. 
ltalyanlar imam Yahyadan 

asker ıstemlşler 
Aden, 31 A.A. - Burada dola§an 

şayialara göre, İtalyanlar İtalyan is
tihkam kıtaatı için asker toplamak 
üzer~ İmam Yahya nezdinde teşeb
büste bulunmuşlarsa da İmam bu te
şebbüsü reddetmiştir. 
Diğer taraftan lmam Yahyayı gör

mek ve Habeş ordusu için asker is
temek üzere bir Habeş delegesi yol
ladılar ve İmamın Habeşistana kar
şı teveccühü olduğu için bu önerge
yi reddetmiyeceği sanılmaktadır. 

Mussolini barışcıl ! 
Londra, 31 A.A. - Röyter ajansı 

Romadan öğreniyor: 
Bugün bura çevrenlerinde Mussolini 

nin barışcrl bir harekette bulunmuş 
olduğuna dair birtakım haberler do· 
!aşmaktadır. Sanıldığına göre, hal-

Macar Takımı 
Bugün Burada 
Macaristanın eski şampiyonu ve 

932 senesi merkezi Avrupa kupası ga
libi U jpest takımı bugün lstanbulda 
bulunacaktır. Bu takım Ankara klüp
leri tarafından 5 maç yapmak üzere 
çağrılmı§tır. Ujpcst ilk oyununu önU 
müzdeki cumartesi günü Beıikta§ klü 
bü ile ve ikinci oyununu pazar giinü 
Galatasarayla oynıyacaktır. 

Müsabakalar stadyomda kabil ol -
mazsa Şeref stadında oynanacaktır. 

Atletler idmanlarına 
başlıyacaklar 

Atletizm federasyonundan: 
Ulusal atletler namzetlerinin din

·ıenme devresi bugün (pergembe) bit
ti. G~nçlerin eskisi gibi idmanlarına 
Taksım stadyomunda devama ba§la
maları tebliğ olunur. 

Carnera ringı 
Bırakmıyacak 

Napoli, 31 (A.A.) - Italyan bok
sörü Carncra, dün sabah buraya gel -
mittir. Kendisi gazetecilere beyanat
ta bulunarak bilhassa ortaya çıkardan 
haberlere rağmen ringi bırakmıyaca -
ğını söylemiştir. Malüm olduğu iızere 
bu haberler, Carnera'nın joe Louis ile 
yapmış olduğu maçtan sonra ortaya 
atılmıştı. ' 

Eski dilnya boks şampiyonu ,bila
kis boksörlüğüne devam edecek, bu -
nunla beraber ikinci derecede maçları 
kabul eyllyecektir. 

Carnera'nın birkaç ay sonra Avru
pada Alman ağır siklet şampiyonu 
Nt\&Hl il.t 4Qripui mubtcmddiı. 

ya be§lnCi bir hakem gösterilmesine kayet Ve Serzenişinin 
karşr şimdiye kadar yaptığı muha - • • 
lcfetten vazgeçecektir. İtalya ulus· s ebe b 1 n 1 anlatıyor 
lar sosyetesi konseyi, uzlaştırma ~- B ' 'ki gündenberi İstanbulda hu-
sulü bir sonuç vermez ve konse~ lu- 1 ır ıİ mir şarbayı Behcet Salih 
zum gösterirse İtalyanın Habe§ısta· ~~alz~ir arsıulusal panayırına İs
na ka.rşr olan duru~u hakkında et- l ta~bul tecimenlerinln de iştirakini 
raflı ızahat v.erecektır. b I . temin için teşebbüslerde bulunmak-
Oiploması mUnase et erm tadır. Behçet Salih Uz, dün Par~ 

kesilmesi otelde bizi kabul ederek bu senekı 
Londra, 31 A.A. _ Röytcr ajansı· panayır hakkında şayanı dikkat bir 

nın Adisababa aytarı bildiriyor: diyevde bulunmuş ve bilhass~ ulusal 
endüstrinin bu panayırda gorUnme

Bir milyondan fazla Habeş, silah· si lüzumunda pek haklı olarak ısrar 
tarını temizlemek veya bilemek su • k' 
retile harbe hazırlanmaktadır. etmiştir. İzmir şarbayı diyor ı: 

On, on bir yaşında çocuklar bile - İzmir muharebe görmU§ v~ kır 
silah kullanmasını öğreniyorlar. İ· men yanmış bir şehirdir. Bu se ep. e 

ı d özel ihtimamlara muhtaçtır. Şehrın 
talyanlarm memlekette ayrı ma'it ~- bayındırhğını kolaylaıtırmak ve !"-· 
vam ediyor. Adisababada yalnız bır nadolunun biricik muntazam bir ıh
ltalyan kadını kalmıştır. ltal>:~~. o~: racat iskelesi olan bu şehrin ekono
ta elçisinin imparatorun yıl.donu'fu mik durumunu yUkıeltmek için, her 
senliklerine iştirak etmemesı burada sene mevsim itibarile ekonomik fa
büyük bir hakaret şekli~de tela~ki allyeti en "Ok olduğu bir ıaman-
edilmekte ve bazı mahafıl İtalya ıle ~ 
diplomasi münasebetlerin kesilme • da, üç hafta devam etmek Uzere arsı-

. 1 ulusal bir panayır kuruyoruz. 
sini tavsiye etmektedır er. Panayırın arsıulusal olmasının 1z-

Zira, bu hareket diplomasi ananc:-
d. mir için hususi bir kıymeti vardır. 

ye uygun görülmemekte ır. Eskidenberi tecim alanında ihracat 
Askerler ve katırlar işleri dolayrsile Avrupa ile yakın -

Napoli, 31 A.A. -Ramolo vapuru, dan münasebete giri§miı olan İzmir, 
dün 700 mitralyözcü asker, 80 katır. bir çok müşterileri bu panayır mü
ve 750 işçi lle doğu Afrikaya hare - nasçbetile celbedebiliyor. 
ket etmiştir. Masavvaya gitmezden Hükumetimiz panayır için her 
önce Mesinaya uğrayıp yükünü ta • türlü yardımları ve kolaylıkları gös
mamlayacaktrr. termektedir. Bunun için geçen sene-

Viminal vapuru da, 750 otomobil- lerde görülen bazı güçlükleri berta
ci asker ve bir miktar levazımla yola raf etmek için ayrıca bir kanun çı
çıkmıştır. karılmıştır. İcabında arttırılmak ü

Gene İtalia vapuru, 702 slibay ve zere 200 bin liralık döviz müsaadesi 
900 kadar sıhhiye ve hava askeri ile de verilmiştir. Devlet demiryolları-
Kagliari'den Eritreye yollanmıştır. nın bilet ücretlerinde yaptığı tenzi-

11 uçak için Mısırdan Iat yüzde sekseni buluyor. 
On beş günlük halk ticaret bilet-

izin istenmiş !erinde yüzde so tenzilat yapılmıı-
Londra, 31 A.A. - Avam kamara· tır. Yani 12.S lira mukabilinde ikin

sında bir sorguya cevap veren Slr ci mevki bilet alan bir kimse 15 gün 
Hoare, son altı ay içerisinde, ftal- zarfında hem İzmiri görebilir, hem 
yanın, ancak 11 tane silel uçak hak- Türkiyede istediği yere gidebilir. 
kında Mısırın üzerinden uçmak için Deniz yolları idareaile, Ulusal va
izin istediğini söylemiştir. Mısır hü- purculuk sosyetesi de yolcu ve eş
ktimeti, kendi topraklarının üzerin- ya tarifesi üzerinde yüzde 50 tenzi
den geçecek olan uçakların sayı~ını )at yapmışlardır. Bundan başka di
tesbit etmeyen açık bir izin vermeyi ğer devletler de gerek vapur ve ge
reddetmiştir. rek tren ücretlerinde arsıulusal pa
()Uney Afrikasından ·asker nayırı için de yapacaklarını bildir-

Pretaria, 31 A.A. - Bundan son- mişlerdir. 
ra Habeı ordusuna 'ahut İtalyan or- Hariçten panayırı ziyaret etmek 
dusuna girebilecekleri, gUney Afri- üzere Izmire geleceklerin pasaport 'a halkına .haber verilmiştir. vizeleri parasız yapılacaktır. 

Bununla beraber, harp çıktığı tak- İzmire gelecekleri memnun etmek 
dirde Afrikalılar, asker olmakla gay için İzmir şehri her türlü tedbirleri 
ri kanuni bir hareltette bulunmus 0 • almış bulunuyor. İzmirin tatlı ha
lacaklardır .Cünkü güney Afrika~ın- tıra1ar1a sevinçlere boğulduğu zama
da da muteber olan ecnebi ordulara na rastgelen panayrr günlerinde fev
iltihaf< kanunu, İngiliz tebaasından kalade ıenlikler ve eğlenceler yapı
olanlara, İngiltere ve imparatorlukla lacaktır. lzmire gelenler ve Izmir 
barışta olan bir ülkeye karşı harp e- halkı hayatlarının en tatlı ve en ne
den bir orduya girmeği yasak etmek- şeli günlerini geçireceklerdir. 
tedir. Panayıra şimdiye kadar Yunaniı-

k b 1 tan, İtalya, İngiltere ve Sovyetler 
Habeş imparatoru a u iştirak etmiştir. Bundan başka bir 

edemez ~ok ecnebi firmaları da Tilrkiyede 
Londra, 31 A.A. - Resmi scv

renler Eden ile Lavalin dün Habe
şistan üzerinde uluslar sosyetesi' 
mandası kurulmasını derpİ§ et,,iş 
oldukları haberini yalanlamaktadır. 
Esasen Habeş imparatorunun b'iyle 
bir projeyi kabule yanaıması ihti -
mali yoktur. 

ltatyan tayyareleri Sudan 
üzerinde uçacaklar 

Londra, 31 A.A. - Avam kamara
sında ltalyan tayyarelerinin Sudan 
Uzerindcn uçması için müsaade iste· 
nilip istenilmediğine dair sorulan 
suale Hoare. on beş tayyare için mü
saade istenilmi§ olduğu cevabını 
vermiştir. 

İngiliz Somalisi üzeriııd:-n uçmak 
müsaadesinin istenilip istenilmcdi~i 
sualine Malcoln Mac Don.-ld cevap 
vererek 23 tayyare için mUsaade is
tenilmiş olduğunu söylemiottir. Her 
iki halde de istenilen müsaadeler ve
rilmiştir. 

Mussolini: " Bu işi halle
deceOiz ,, diyor 

Roma. 31 A.A. - Röyter ajansı 
bildiriyor: Popolo d'ltalia gazetesi 
Mussolininin yazdıgı söylenen bir 
betk~de diyor ki: 

''Patırdılara son vermek için red
dedilmez iki delilimiz vardır. Bun
lardan birisi İtalyan ulusunun haya
tiğ asığları, öteki de İtalyanın doğu 
Afrikasında sUel güvenliği mesele
sidir., Bu ikincisi katidir. 

"/t~lyan - Hnbe~ meselesinin an
cak tek bir tesviye tarzı vardır ve bu 
mesele Cenevre ile birlikte, Cenev
resiı:, ve hartl Cenevreye kar~ı da 
olsa o surıetle halledilecektir.,, 

ilk varllan bir anlaşma 
Cenevre, 31 A.A. - Röyter bildi

riyor: Fransa dıı bakanı Lava! ile 
Sovyet dış bakanı Litvinof ve İn
giliz delegesi Eden İtalyan - Habeı 
işinin kotarılmasında §U dört nokta 
üzerinde anla§mışlardır: 

l - Uzlaşma usulü devam edecek
tir. 

2 - Bu arada harp yapılmıyacak
tır. 

3 - Bir beşine~ yargıç 'Seçilecek -
tir. 

4 - 1906 andlaşmasını imza eden 
devletler ara bulmaya calısacaklu -.... 

bulunan mümessilleri vasıtasile hu
susi olarak panayıra iştirak ediyor
lar. 

Sergide mevcut 170 pavyondan 
hemen de hepsi tutulmuştur. Yalnıı 
otuz pavyon kalmııtır. Bunları da 
lzmirde Ege mıntıkası endilıtricile
ri :ve mUstahıUleri pek tabii olarak 
kapatacaklardır. 

- f.ıtanbul tecimcnlerinin panayı
ra ;ıtiraki için ya.ptıtınız teıebbüa
ler ne netice verdi? 

- Cuma günU ıaat 15 te bu mak
satla Ticaret odasında bir toplantı 
yapılacak ve bu meıele &örüıillecek· 
tir. 

Memleketimizde yapılın yerli mal 
Jar içinde bihakkın çok iyi olanları 
vardır. Arsıulusal bir sergide bunla
rın kamilen teıhir edilmemesi mem
leket hesabına iyi bir ıey delildir. 

Burada teessürle kaycli icap eden 
bir nokta vardır ki İzmir panayırın
dan, günlük kazancı beklemek bizim 
gibi yeni endilstri hayatına atılmış 
bir millet için çok batalı bir dUıün
cedir. Bazı müesseseler bugünkü aa
tışlarını kafi görerek tamamile müs
tağni bir tavır takınmaktadırlar. Bu 
müessese sahipleri bu propaganda 
devrinde nasıl oluyor da böyle bir 
zihniyet besliyorlar? 

Bunlar reklama ihtiyaçları olma
dığını söylüyorlar. Ben ise phsen 
derim ki, bu, çok ilerlemek istiyen 
Türkiyemiz içil) öldürülmesi icap e
den bir zihniyettir. Her ıeyde oldu
ğu gibi yeni endilıtri hayatımızda da 
üstün olmak için daima iyiye, daima 
daha fazlayı dofru koımak mecbu
riyetindeyiz. 

Bu senenin yenilikleri arasında 

yeni yaptırdığımız bir gazino var
dır. Sonra Sümer Bank gilzel pavi
yonunu bu ıene genişletmittir. Sov· 
yet dostlarımız paviyonlırmı daha 
mükemmel bir tekle koymuılardır. 
Yunanlı dostlarımız da kendi mima
ri tarzlarını eöre bir pavyon yaptı• 
rıyorlar ... ,, 

lngiliz uçakları 
Londra, 31.A.A. - Dıily Teleg

raph'ın haber verdifine ı~re, İngiliz 
hükumeti, geçen harptenberl, en ö
nemli uçak ıiparitlerinden birini ver
miştir. Sahil ketif uçaklanna ait o
lan bu siparişle, bu cjnı uçıldıarın 
sayısı 200 ü bultc~r11 
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PARA BAHisLERi 1 Haşmetlu Prens Hz. ile Arşi- f uı 1 K Jehi·kNd 
Ley Kıymetten Düşüyor mu d.. H .,,ı hk u da us ar urumu e ı e e uşes z. ırıa eme rıuzurun . k .k .. .. nl-

!nformation'danı 
"Romanya parası bugünlerde ken

~isinden fazla bahsettirmeğe başla
dı: Leyde "devaluation,, ya,pılacağı 
bildirildi. Bükreş bunu tekzip etti. 
l"akat Romen parası Londrada "Ko-

'Kral KaroJ 

'le,, edilirken, para düşmek istida
dında olduğu meydana çıktı. Bina -
.enaleyh hadiseyi aydınlatmak lazım-

\ dır. ...ı...ı... ı • Ley, Romanyanın !1'tiklilinden 
90nra ihdas edilmiştir. Romen para 
&istemi, 14 nisan 1890 kanunile te
aia olunmuş, ve leye tamamen fran
ıgın, yani O, gram 290323 altın kıy
ıneti verilmittir. 

Umumi aava1 yüzünden Romanya 
sun parası fena halde uraılmııtır. 
Frangın sukut etmesine rağmen ley. 
3919·senesinin nihayetinde 18 santi
me,1920 aonunda 18 santime, 1922 
:nihayetinde iae 8 eantimo kadar 
düşmüştür. 

l 
!tibara müstenit tedavüllerin faz

hlaşmasr bütçenin ~üzeltilmesini 
sermaye hareketlerinin ve kambiyo 

l.nun intizama alınması, leyin on san· 
timin biraz üstüne çıkmasına yardım 
etmiştir. 

• Nihayet 7 şubat 1929 "Stablisatl
~ en,. kanunu, leye yeni bir karşılık 
·vermiştir~ Leyin altını 10 miligram 

1 
olacak, ve bir leyin içinde 10 da 9 
yani O gram 009 altm bulunacaktır. 

l l3u suretle ley Fransız frangına na-
1 zaran aşağı yukarı 15 santimde istik
' rar ettirilmiı, fakat genel uyaıtan 
twvelki kıymete nuaran yllıdo 97 
düf\lrUlmüştür. . 

~ Bükreş, bundan sonra yeni bir fe
l laketle karşılaşmış ve İngiliz lirası 
sukut etmiştir. Romanya buna karşı 
mukavim durmuştur. Çünkü paranın 
lcıymetten düşürülmesinden, infla -
tion'dan fazla ağzı yandığı için tek
rar bu çarelere başvurmak istemiş-

. tir. Fakat diğer taraftan parasını 
korumak için Merkezi Avrupa dev
letlerinin kullandıkları usule baş

ı vurmuştur. Kambiyoyu "dondur· 
mak,, ve serbest alışverişi durdur
ınak. 

V ekayiin tazyiki altında kalan Ro
manya, reami müşavirleri olan 
Charleı Rist'in Roger Aubin'ın na· 
gihatlerini dinleyememiştir. Bugün 
Romanyanın harici ticareti fazla i
&e de, bütsesinde yine açık vardır, 
Romen Milli bankasının altın mev
cudu yükselmekte ise de para cih~
tinden yine sıkıntı çekmektedir. 

ı Diğer taraftan leyin karşılığı su
reti zahirede muhafaza olunmakta
dır. Kambiyo murakabesi tesis edil
diği için, "Kara borsalar,. vücut bul
muştur. Bu borsalarda nizam altına 
alınan dövizler, aşağı yukarı dt:şük 
kıymette satılmaktadır. 

Bu gayri resmi piyasada ley he
men hemen nazari kıymetinin yüzde 

r No: 93 

40 aşağıaına satılmaktadır. Romen 
maliyecileri de bu işe vakıftırlar. • 
Hatta geçen haziranın 11 inde, Ro
men Milli bankası, ihracucılarm e
lindeki dövizlerine. kanuni miktar -
dan fazla ley vermege razı olmuş, 
ithalatçıların istedikleri dövizler için 
de fazla bir prim alıruştır. 

Bununla beraber kanuni leyle, fili 
ley arasındaki fark karar;ızdır. İh
racatçılara verilen prim yüzde 10 
dan yüzde 40 a kadar değişmekte -
dir. Bu değişiş ihracat maddelerinin 
nevilerine tabidir. 

(Petrol için yüzde 10, mısır için 
yüzde 15, odun için yüzde 25, arpa, 
çavdar, yulaf için yüzde 30 buğday 
için de yüzde 40.) ve ithaliitçılardan 
istenen prim ise yüzde 44 e kadar 
yükselmektedir. 

Ley bugün için vasati yüzde SO a 
düşmüş demektir. İşte bunun içindir 
ki, Londra kambiyo borsası.bu yüzde 
üzerinden hesap ederek Romen pa
rasını düşük kaydetmektedir. Lon -
dra bunu 11 hazirandan itibaren ya
pacaktı. Fakat ancak Romen dövi-
zi etrafında bazı yeni mukarrerat 
alınacağına dair 23 temmuzda Bük
reşten gelen bir telgraf üzerine ha
rekete geçmiştir. Paris borsasında 
Ley üzerine 14 temmuzdanberi mu
amele olmamıştır. 

• 

~ataresko 

J3u tarihte leyin'1'l'lukabiti 0,1525 
franktı, yani tam karşılığı idi. Eğer 
Paris, Londra gibi hareket ederse 
Leyin 11 santime düşeceği muhak
kaktır, 

Fakat BUlrre! vaziyeti böyte gör
memektedir: Romen Finanı baktım· 
na nazaran ley kıymetten düşürül -
mediği için daima 15 santimdir. Fa
kat Romen Milli Bankasının nezdin
de vaziyet his te böyle değildir. 1-
§in esası aranırsa münakaşa beyhu
dedir. Haddi zatında ley bir de fili 
ley vardır. Borsalar ister biri, ister 
öteki üstünde muamele yapsınlar, 

bu o kadar haizi ehemmiyet değildir. 

Toprak altında kalanlar 
Varıova, 31.A.A. - Silezyada bu

lunan Şorzov yakininde!ci Hillebrand 
kömür madeninde bir çökme olmuş 
ve dört İ§çi toprak altında kalmıştır. 
Kurtarma işine devam edilmekt~ir. 

Paris borsası 
Paris, 31.A.A. - 30 tarihli Borsa 

durumu : 
Hala bazı noktalarda düzensizlik 

bulunmakla beraber, esham borsası, 
bugün genel surette daha iyi bir du· 
rum göstermektedir. Fransız rant
ları üzerindeki muamelelerin hissolu 
nur derecede artması yerli eshama 
iyi bir tesir yapıruşsa da işlerin az
lığı, bu istidadın genişlemesine en
gel olmaktadır. 

1 
KIRMIZI VE SiYAH 
ı 

uşakla karşılattığını anlatınca Julien 
~itredi. Madame de Renal: 

- Sen korkuyorsun, dedi; ben, 
tözlerimi bile kırpmadan, dünyanın 
bütün tehlikelerine göğüs gerebili
rim. Benim korktuğum bir tek şey 
var, o da sen gittikten sonra benim 
i>ur.ada yalnız kalacağım saat ... 

Bunu söyleyip koşarak gitti. 
J ulien, içi coşarak: 
- Bu yüksek ruhlu kadının gö

r zünde, vicdan azabından ba§ka kor
ikulacak §ey mi var 1 dedi. 

Nihayet akfMt oldu, M .de Renal 
ıazinoya gitti. 

Kansı fena halde başı ağırdığını 
•öyleyip odasına çekildi, Elisa'yr ba
§ından savdı ve hemen kalkıp Juli

. cn'in kapısını açtı. 
1 Julien acından bayılacak hale gel· 
mişti. Madame de Renal kilere, ek· 
mek getirmeğe gitti. Julien bir çığ
lık işitti. Madame de Renal döndü 
ve anlattı : kiler odasına ıtıksız git· 
mif, ekmek bulunan dolaba yaklaı
mıf, elini uzatınca bir kadın koluna 
değmitti. Julien'in itittiii ~ığbğı ko-
taran Eliaa idi. • 
" • .Qra.~a ııc yapJY.QrduZ;' 

STENOHAL 

Madame de Renal tamamile ilgi
siz bir tavurla: 

- Ne yapacak! dedi, ya tatlı ça
lıyor, ya da bizi kolluyordu... Çok 
şükür ben bir ''patc,, ile bir koca 
parça da ekmek buldum. 

Julien, madame de Renal'e önlü
ğünün ceblerini gösterer.ek: 

- Bunlar da ne? dedi. 
Madame de Renal, yemekten beri 

ceblerinin ekmek dolu olduğunu 
unutmuıtu. 

Julien onu, en ateşli ihtirasla kol· 
lannda aıktı; onu hiç bu kadar gü· 
zel görmemişti. İçinden hayal me· 
yal: '"Paris'te bile, diyordu, bundan 
daha yüksek ıralı kimse bulunmaz!,, 
Madame de Renalde böyle itlere 
alışmamış bir kadın acemiliği, hem 
de yalnız büsbütün başka cinsten, 
doğrusu korkuncluklan da başka 
tehlikelerden, yalnız onlardan kor
kan bir insanın hakikiğ yürek pek
liği vardı. 

Julien iıtahla yemeğini yer, ciddiğ 
ıeyler konuımaktan nefret eden sev
gilisi de bu yemeğin hafifliğinden 
gülerek bahsederken oda kapısı hız
la. 11ruldı., M. de Rcnal gclmiı~ 

.... 

]ournafden: 
Francois - Joseph'in küçük yeğe

ni Arşidük Gillaume de Hababurg 
dün Paris 16 mcı Ceza Mahkemesi
nin huzuruna çıkacaktL 

Fakat gelmedi. Zaten geleceğin
den şüphe ediliyordu. 
Kapıda kendisini karşılamak için 

iki keçeli muhafaza askerleri dizil
memişti. Lakin iki tane jandarma 
bekliyordu. O da müşarünileyhi 
maznun sandalyesine götürmek için
di. Kral hanedanma mensup olan bu 
prensin ''nişanlısı" Matmazel Pau -
lette Couyba zaten orada kendisine 
muntazırdı. 
Bunların ikisi de, dolandırıcılık, 

emniyeti suiistimal ve karşıhğı ol
mıyan çekler vermekle maznundu • 
lar. 

Arşidük Guillaume de Habsburg 
mahkeme usullerini, adetlerini bili
yordu. Onun için müstantiğin kapı
sından kartvizitini bırakarak sıvışıp 
gitmişti. 

Mahkeme reisi, evrakı gözden ge· 
çirdi. İstikbalde bir arşidüşes olacak 
olan Matmazel Paulette Couyba, 
yaldızlı kartlar, mührü kraliler ve 
saire ve saire ile birçok kimseleri 
kandırmış, hayli paralarını çekmişti. 

Davada müddeii şahsi mevkiinde 
birçok kimseler vardı. Habsburg'la
rın iktidar mevkiine geleceğini zan 
edip faka basan sanayi erbabı, bir 
a11idükün nipnlıaına elbise yap -
makla öğünen terziler ... velhasıl bu 
mühim prensten ve nişanlısından 

alacaklarını koparamıyan birçok in
sanlar... Dolandmcıhk birkaç yüz 
bin franga yükselmektedir. Fakat.. 
bunların içinde en şayanı dikkat· 
olanı Paulette Couyba'nm uydurdu
ğu bir Ritz ziyafeti hikayesidir. 

Bu kız Eymard isminde bir ser
mayedara Roçilt bankasının eshamı
na malik olduğu'llu söylemiş ve bun
lar üzerine kendisine 400.000 frank 
vermesini istemiştir. Sonra serma -
yedara emniyet telkin etmek için 
kendisini Ritz'te bir ziyafete çağır

mış, ve onu burada Baron Roçilt'le 
konuşturacağını söylemiştir. 

Ziyafet verilmiştir. Tabii birkaç 
züppe gençten başka davetliler ara
sında Roçild'ı tesadüf edilememiş
tir. 

Bu arıidüşes Roçild'in başka mü
him bir işi çıktığını, yandaki salon· 
da bulunduğunu ve kahve içmek za
manı gelince gidip kendisile görü
şeceklerini söylemiştir. 

Matmazel Paulette kırk yaşların
da kadar görünüyordu. Ağır vücut
lu, şişman bir geçkin kızdı. Başın
da kadife bir bere, üzerinde beyaz 

- Kapıyı niçin kilitledin? diye 
bağnyordu. 

Julien hemen kanapenin altına so
kuluverdi. 

M. de Renal içeri girince: 
- Bu da ne demek? dedi, soyun

mamışsınız, yemek yiyorsunu~ ama 
kapıyı kilitlemişsiniz. 
Başka bir gün olsaydı, madame 

de Renal, kocalık hakkının verdiği 
sertlikle 60rulan bu soru karşısmda 
telaşa düşerdi; fakat şimdi kocası
nın bir parsa eğilecek olsa Julien'i 
görebileceğini hissediyordu; çünkü 
M. de Renal, kanapenin karşısında, 
demin Julien'in oturduğu iskemle
ye çöküvermişti. 
Baş ağrısı her şeyi örtmeğe yet

ti. M. de Renal de, gazinonun bi -
lardosunda "poule" oyununa girip 
kazandığını, ''doğrusu tam on dokuz 
franklık bir parti!", uzun uzun an
latmağa başladı; tam o sırada ma • 
dame de Rfoal'in gözüne, şuracık
ta, üç adım ötede, bir iskemle üze
rinde Julien'in şa.pkası ilişti. So
ğukkanlılığı bir kat daha arttı; ıo
yunmağa başladı ve bir yol, kocası
nın arkastna geçip. elbisesini ıapka
nın bulunduğu iskemleye attı. 

M. de Renal nihayet çıkıp gitti. 
Madame de Renal de Julien'den, 
medreacdeki hayatını bir daha an
latmasını rica etti. "'Dün seni din
lemiyor, seni savmak için cesaret 
hulmağa1 bu İJe kctıdimi ruı etme-

benekli siyah bir elbise vardı. Bir 
arşidüşesten ziyade tariki müsta -
kimden çıkmış bir ahçı kadına ben
ziyordu. 

Bununla beraber reis kendisine 
''büyük maceraperest" diye hitap 
ettiği zaman fazla cilveleniyordu. 

Diyordu ki: 
- Ben bütün bu işleri Guillaume 

de Habsburg için yaptım. Onun ni
şanlısı idim. Müstakbel bir hüküm
darın müstakbel karısı icin elbette 
lüks bir hayat yaşamak gerekti. 

Paulette bu müatakbel hükümdar 
sözünü söylerken öyle bir eda alı
yordu ki, dehşet 1-' 
İlave etti: 
- O, Ar~dük Cherles-Etienneıe. 

Arşidüşes Marie - Therese de Tos
cane'ın oğludur. Ukraynada savaş
mıştır. Büyük bir mevkie sahiptir. 

- Para hususunda değil galiba ... 
Paulette bütün bu dolandırıcılık

ların kendisine "haşmetlu prens 
hazretleri" tarafından emredildiği • 
ni söylüyordu. 

Paulette - Haşmetlu prens haz
retleri bana, eğer kendisine Fransa
da para bulamazsam başka yerlere 
gidip para arıyacağını söylerdi. Ben 
bu auretle Fransız - Avusturya dost
luğuna hizmet ettim. 

Geçkin matmazel bundan sonra 
Ritz'de verilen ziyafetin parasını 

ödeyememekten mütevellit teesıür
lerini ""( !) ızhar etti. 

'L 
- Çünkü, dedi._ ayni gün tevkif 

eqilmiştim. Bu tevkiften dolayı son 
derece müteessirim. Düşünün bir 
defa. Mussolini ile randevum vardı. 
Bununla üçüncü defa oluyor ki bu 
randevu tehir edildi (kahkahalar) ..• 

Paulette kendisini eski nazır ve 
senatörlerden M. Couyba'nın kızı 
olarak takdim etmişti: 

- Elbet, diyordu, bir kız haşmet
lu prens hazretlerinin nişanlısı olur
sa, bir Fransız nazırının kızı oldu
ğunu aöylemeğe lüzum görmez. 
Arşidü~es hazretleri kaküllerini 

düzeltti: 
- Zannedersem. dedi, Habsburg

lar krallığı ele alırlarsa arşidük 

hazretlerinden daha münasip birini 
bulamazlar. 

Reis - Avusturyada krallığın ia
desile sizin yaptığınız• dolandırıcı -
!ıklar arasında ne münasebet vardır? 

Paulette - Fakat evvela prens 
hazretlerini doyurmak lazımdı. 

Bundan sonra şahitler dinlendi. 
En nihayet mahkeme, prens hazret
lerini 2.000 frank cezayı naktiye ve 
5 sene hapse, arşidüşes hazretlerini 

de 3 ıene ,hapse mahkum etmiştir. 

ğe salışıyordum,'' 
. ~adame de R~nal baştan aşağı 
ıhtıyatsızhk kesılmişti. Pek yüksek 
sesle konuşuyorlardı; saat iki sula
rında kapıya hızla vurulduğunu du
yup _su~tular, Yine M, de Renal 
gelmıştı • 

- B~pıyr çabuk açın, evde hırsız 
var! dıyordu; Saint-Jean bu sabah 
opların merdivenini bulmuş. 

Madame de Rcnal Julien'in kolla
rına atılıp: 

- Artık her şeyler bitti, dedi. 
Şimdi ikimizi de öldürecek, hırsız 
girdiğine inanmaz; ben senin kolla
rın arasmda öleceğim, böyle ölüm 
bana, hayatımda bulduğumdan çok 
fazla bahtiyarlık tattıracak. 
Dışarda öfkelenen kocasına cevab 

bile vermiyor, ateşle Julien'i ku • 
caklıyo:-du. 

Julicn ona emreder gibi bakarak: 
- Stanislas anasız mı kaİsın? 

dedi. Ben tuvalet odası penceresin
den atlar, bahçeden kaçarım, kö
pekler heni tanıdı. Sen benim elbi
selerimi bir paket yap, bir fırsat bu
lur bulmaz bahçeye fırlatırsın. Bı
rak kapıyı kırıp girsin. Sakın itiraf 
edeyim deme, buna katiyyen iznim 
yok; istediği kadar şüphelensin, 
kuşkulansın; emin olmasından iyi • 
dir. 

- Ama atlarken ölüverirsen 1 
Madamc de Renal'in biricik ccn· 

Journardenı yr, Habeşıstanda e onomı ustu u • 
İtalya • Habeı ihtilafı acaba yeni ğünü temin etmek isteğile ittiha~ et• 

bir safhaya mı giriyor? Iki hükümct mektedir. Japonya da ltalyanıp ıııyah 
Uluslar kurumu evvelceden mukarr~r ve san renkli insanlara karşı savaşa 
olduğu üzere gelecek hafta toplanma- giriştiği idida ediliyor. Fakat bu du • 
dan evvel biribirile anlaşabilecekler rumda sükut edenlerin en az tehlikell 
mi?. Bu bir ihtimale inanmak isteni • olduklanm da zannetmemelidir. Al • 
yor, fakat buna çok güvenmemelidir. manya, Avusturyadan vazgeçmemiş: 

Bu meselenin yeni ciheti ltalyanm tir. Onu elde etmek için fırsat b~klı• 
Adisababada yaptığı teıebbüstür. ltal- yor. Uluslar kurumunun mevcudıye • 
ya bu teşebbüste Ual • Ual ibtilifırun tini tehlikeye koyduğunu da söyleme· 
halli için başlanmıı olan müzakerele- ğe lüzum var mıdır? Esasen Almanya 
re devam edilmesini Hab~ı hükfımeti
ne teklif ediyordu. 
Diğer taraftan iddia edildiğine gö

re Habeş imparatoru ltalyaya arazi 
fedakarlığında bulunmağı artık red • 
detmiyecektir .Fakat iki tarafın bir
birile uyuşup uyufimıyacaklarını bil
mek lazımdır. Bunu temenni etmeli
yiz. Çünkü bu ihtilaf ltalya için oldu
ğu kctdar,Habeşistan için de tehlikeli
dir. Habeşistan erkinliğini kaybetmek 
tehlikesine maruzdur. Binaenaleyh 
Habeıistanın ilerde daha büyük fe· 
dekarlıklara katlanmaması için bugün 
bazı fedakarlıklara razı olması daha 
hayırlıdır. İtalyanın da kendiıi için 
çok masraflı ve uzun olacak aakec aev 
kiyatına giriımemesinde büyük men • 
faatleri vardrı. Birçok devletler de bu 
ihtilafın hallinden müstefit olacaklar
dır. Emniyet taksim kabul etmez Kil· 
renin herhangi bir noktaaından çıka· 
cak bir kıvılcım bütün dünyayı ateşe 
verebilir. Habeıistan meselesi, esasen 
Afrikada müıterek menfaatleri olan 
ltalya ile İngiltereyi muhalif bir va.zi-

MAK DONALD 

yete koymu9tur.ltalya ile Japonya da 
ayni durumda.dırlar. ltalya, Japonya· 

Taksitli mallar 

- Çocuğuma aldığım arabaaııı 
son taksitini vermeğe geldim. 

- Te~kkür ederim. Çocuğuau:e 
iyidir ya inşallah .•• 

- A.1/ah afiyet verirse plecek 
balta evlendiriyorum. 

bı bu oldu: bundan başka da bir en
dişesi yoktu. 

Julien'le beraber tuvalet odasının 
penceresine gitti; sonra onun elbi
selerini sakladı. En ıonunda kocası
na kapıyı açtı; M. de Renal hiddet
ten köpürüyordu. Hiç bir şey &Öy
lemeden odayı, tuvalet odasını araş· 
tırdı ve çıkıp gitti. Julien kendine 
atılan paketi yakaladı ve hemen 
bahçenin öbür ucuna, Doubs tarafı
na koşmağa başladı. 
Koşarken kulağının dibinde bir 

kurşun ıslığı, sonra da bir tüfek se· 
si işitti : 

''M. de Renal değil, dedi, o böyle 
çekemez." Köpekler yanında sessiz
ce koşuyordu; ikinci bir kurşun on
lardan birinin ayağına gelmiş ola
cak ki hayvan acı acr bağırmağa 
başladı. Julien bir taraçanın duva
rından atladı, saklanıp elli adım ka
dar ilerledi kaçmak için başka bir 
yol tuttu. Birtakım seslerin biribir
lerini çağırdığmı duydu, biri tüfek 
atıyordu; bunun, düşmanı olan Uflk 
olduğunu iyice gördü; bahçenin 
öbür ucunda da bir çiftçi çıkmış, 
ate§ ediyordu, ama Julien, çoktan 
Doubs kenarına varını§, giyiniyor
du. · 

Bir saat 90nra Verrieres'den bir 
fersah ötede, Cenevre yolunda idi. 
''Şüphe ederlerse, dedi1 beni Paris 
yal~nda ararlar.,. 

A.VENOL 
ve Japonyanın çekilmesile hafifle~it 
olan Uluslar Kurumu Italyanın çekıl· 
mesile artık yafiyamıyacaktır. O hal· 
de sulh mahkemesini Cenevreden bal 
ka yerde kurmak lazımgelecektir. Her 
türlü yanlış manevralardan sa";ıınmalı: 
dır. Iıte devletlerin birinci vazifesı 
budur. lhtılafı yatıştırmak isterken 
onu bir kat daha alevlendirmemek la• 
zımdır. lngiliz Amele partisinin zan• 
ncttiği gibi, Uluslar kurumundan ya• 
paınayacağı bir ıeyi istemekle, ondan 
en iyi netice elde edilemez. ____ _._.._ .... ___ ..,. 
Uluslar kurumunun 
Vazifesi ne olacak? 

Ulıular kurumunun Habcı • /tal• 
yan da1HU&ncla neler yapması laını 
geleceiini inceleyen T empa gaet• 
ai diyor ki: 

"Onemli bir aonuç almak için ya• 
pılmoaı geNk tek feYı İpin C.,...,,. .. 
de lıoponlmaandaıı ltoçauualt il,,. 
riyi gösetmeletir. Btı hruıutalıi du • 
rumun baP,. daha iyi olduğu H 
davalı no1ıtalor üurirade anlotmalc 
ümidi balunduiu halıkında alcimeC 
,.,. oanlır. 

Ulular lrunanunun otoriteai H 
haysiyeti namına, göriifmelerin ge• 
niıletilmuine ve daucının tamamile 
'incelenmeaine lü~um olcluiunu lngi 
liJ;ler hala layclalı görüyorlaraa, us 
ltıpna yollarının yeniden arO§tınl • 
maaını mümkün kılacak bir meta • 
clun denenmaine ele engel olmıya • 
caklan anlafılıyor. 

Şinuliki durumda, clavdnın aonıı9 
lanmaaını aavaaklamakla vakit Jıay 
becliliyor demek delildir. Zira bıı 
İfle ~man dahi bcınfaal bir aonu9 
için çalıımalıtadır. Gelecek halta • 
Itır içeriainde, bir ltalyan - Habef 
harbinin genel bant için na61l teh· 
likeli bir İf olacağı daha iyi anltıflla 
caktır. 

Bütün ilgili devletler iyi iatek v• 
aalOJma fikri göaterecek olurlaraa, 
kotanlmıyacak hiç bir aiyaaal me• 
aele yoktur. Ulualar kurumu kon_. 
)'İnin Jimdiki toplantıaı, elbirliği ıJ• 
baTlf aiyaaaı için lreain bir imtihon 
olabilir.,. .................. ~···' 

ikinci kısım 
Birinci Bölüm 

KÖY .SAFALARI 
Güzel deiil, allıiı yok. 

SAİNTE-BEUVE. 

Karnını doyurmak isin uğradığı 
hanın sahibi: 

- Paris'e gidecek posta arabas!• 
nı beklemeğe geldiniz, değil mi? dı• 
ye sordu. 

Julien: 
- BugünkU olmana yarınki, ace

lem yok, dedi. 
O böyle ilgisizlik taslarken p~sta 

arabasr geldi. lki kişilik yer vardi• 
Cenevre tarafından gelen yolcu, JıJ• 
Jien'le beraber binene: 

Vay! Falcoz, sen misin? dedi. 
Falcoz: 
- Yahu, ben seni Lyon civarınd~ 

Rhône'a yakın bir vadiye yerleştııı 
sanıyordum, dedi. 

- Doğrusu güzel yerleşmek. Ka• 
çıyorum. 

- Ne? kaçıyor musun? ~eıt. 
Saint-Giraud, bu akıllı uslu halın • 
le, bir suç mu itledin? • 

Falcoz bunu söylerken gülüyordıh 
arkadaıı; 11 

·· "' f Arkası ~ar J 

N.ATA~ 



ıı;;:t:::=== ~l. .... ...;;~~==:::-~=~=== ..... ~======= :Jj ~ rt=-=================== t .. lS. ~35 

Sinema Aleminde Bir 
Kuyruklu Yıldız Sô.nüyor 

. ---------· 

Marlene Oietrich 
,, iflas mı ediyor 
~i~~r~cnc Dietr{cn • Von Sternberg 
l'an ırındcQ ayrıldıktan sonra dün. 
hcc~~ tapındığı bu cazip yrldız ıö
l>arh mı ı yoksa daha ziyade mi 
~en ~atak?· Bu suali her sinema se
laJt §ırndi kendi kendine haklt ola· 

lt '°rtnaktadır. 
le ~~rlen:, Von Stembcrg fJe birlik· 
~ltıa •§t~gı müddetçe, rejisör bu ka
liye/(•stik dehasının en son kabi· 
ti?\. b~ sunınuş, kadın da buna de
Zlıiıti ır Fınerbutiyetle mukabele et· 
ki, tc~· ... akat şurası da muhakkaktır 
itada/Sör, bu kadar çalışmasma, bu 
l>ictr· gayretine rağmen Marlene 
ltabiJiıch'!n istidadından, artistik 
llıırı c~etınden azami isti fa deyi te
olaıtıad ernemiş ve nihayet muvaffak 
'<=trni .ığını kabule mecburiyet his· 

}fi§, .. kadını taliine terketmiştir. 
~ılt :i §Uphe yok ki yıldız ismine la· 
bile n:e~a. aktrisleri Hollywood'da 
ller]i d dırdır. İlk önce Marlene'i 
den ~ .; .~örerek istidadını keşfe .. 
Rctird·~ısor bu kadını Hollywood'a 
'-'affaJı:1i te~ !>~güne kadar onun mu .. 
tcltten Yetı ıçın öyle candan ve yü-

"ıtıa kab ~lr§mıştır ki, bu hususta 0 • 

dır. n a at bulmak mümkün değil
Olan V una ragmen ayni milletten 
tcJİ&ô ?n Sternberg gibi en usta bir 
tc, ~~un M~rlene'i daha yüksekle
ha Çık \1affakıyetin en üst basamağı
aıdtiğ ara1!1~dığınr görerek mağliip 
dınt .elnu ıtıraf ederse; böyle bir ka-
~ isl&r~ e.=" ıııes'y. 

liyetini Hollywood'da hangi 1ia6ayt
ğit üzerine alabilir? 

Ayni zamanda şurasınr da düşün
mek lazımdır ki, Marle'ne son film
lerinde. mesela en son filmi olan 
''Şeytan Kadındır" filminde bekle
nildiği kadar muvaffak olamamış ve 
bu itibarla, kredisi düımekte olan 
bir artist mevkiine inmişti. ''Şeytan 
Kadındır" filmi ile mukavelesi bit
tiğinden bugün Marlcne'in yeni bir 
mukavele için epey güçlük çekme
si lazımgeleceğini kabul etmemiz 
lazımdır. Halbuki: 

Paramount müessesesi kendisine 
senede çevireceği iki film için 250 
bin dolarlık bir mukaveleyi imza • 
lattırmak için haf talara peşinden 
ko§Illuş, onu ikna için uzun geceler 
uğraşmıştır. Son günlerde ş5hrctin· 
den bir şeyler kaybetmekte olan ar
tistin san'atine olan istidat ve kabi· 
liyetinden henüz azarni ranclmanın 
alınmadığına bütiin Hollywood kani 
bulunmaktadır. 

Bazıları Von Sternbcrg'l Mar • 
Jenc'i istismar etmek, ona layık ol
duğu ehemmiyeti vermemekle it • 
ham ediyorlar. Halbuki işin iç yü
zü böyle değildir. Rejisör daha zi
yade mevzu intihabında yanılmıştır. 
Marlene'i (Mavi Melek), (Morako), 
yahut (Şanghay Ekspresi) filmle. 
rinde görenl« bilahar.c. a,r.ni kadll!l.i 

FoTOGRAF 
VE 

~ iiR 
"' 'Şiiri u.<ıe Ira. 

lem ve muhay. 
yele değil fo
toğraf ta yara
tır. Yukarda. 
ki resimde ok 
atan artist ada
le kuvvetinin 
ve heykel ıü
ul1iğinin bir 
misali değ i 1 
midirl Onun 
yanında kendi· 
~ini güne~e ver 

'da1gırı 1ia1lna · 
bakın ... 

Nihayet en 
aşağıdaki f o .. 
toğraf sudaki 
hareleri en has 
sas pirlerin bi
le kalemlerin • 
den fıkamıya. 
csk derecede 
nefis bir §eki/. 
de tasvir etmi. 
yor m"~ 

mi~ gen~ kızın 

1 (Krırl Çariçe) yahut (Şeytan Ka
dındır) filminde seyrettikleri a:a· 
man hayal kırıklığına uğramı§lar .. 
dır. Bundaki kabahat Von S~m
berg'in mevzu intihabında yanılma· ı 
arndan ileri gelmiJtir. 

Artistin muvaffak olduğu filmle· 
re dikkat edecek olW"sak bunların 
ekseriya hareketi, dramı, vak'alan 
biribirile iyi mezcedcn mevzular ol· 
duğunu görürüz. Bilhassa tek baır
na kaldığı vakit ağırlaşan, şahsiye· 
tinden kaybeden Marlcne'in bir 
filmde ne kadar hareket ederse o 
kadar kazanacağına §ÜJ>}ıesi.1 naza. 
rile bakmalıdır. 

Von Stemberg'i verdiği karardan 
dolayı tebrik etmek lazımdır. Bir 
artiste en ıon gayretini sarfettik
ten sonra muvaffak olamadığını iti
raf etmek, her insanın gösterebilece
ği ferağat değildir. Marlene ilk ön· 
c:e, bundan sonra hiçbir rejisörle ça· 
lrşmıyac:ağınr ilin etmiş, fakat bu· 
gün artık yeni vaziyete kendisini 
ahştrrmaktadır. Paramount müesse· 
sesinden ayrılmakla yerini Emst 
Lubitclt, Frank Borzage. yahut 
King Vidor gibi üç meşhur rejisöre 
bırakan Sternberg'le Marlcne artık 
san'at bakımından tama.men boşan
mıştırlar. 

Marlene şimdi büsbütün muvaffa· 
kiyetsizliğe mi uğrayacak, yoksa ye· 
ni muvaffakiyetler mi kazanacak? 
Bu suale cevap vermek doğrusu güç· 
tür. Maamafih her §ey onun telakki 
tarzına bağlıdır. King Vidor, Dolo· 
res del Rio'yu, birinci filminde bü
yük bir fiyasko yapmasına rağmen 
ikinci filminde bir gece içinde bütün 
dünyaya tanıtan ve sevdiren bir re· 
jisördür. Emst Lubitch'e gelince, o 
da her işi bırakarak bütün vaktini 
Marlene Dietrich'e hasredeceğini 
söylemiştir. 

Her halde, Marlene için muvaffa· 
kiyet yolu kapanmış değildir. Bun· 
dan sonra her şey ona bağlıdır. Mu
vaffak olmaması için de ortada 
~saslı ıebeP. )".Oktyr, / 

iLAHi GRETANIN 

I • 

KADIN 

Holivut 
Aşıkları 
Sevgililerine 
Nasll Hediye 
Yollayorlar ? 
Kendinden zengin bir kadına he

diye göndermek bir erkek için. haJ?· 
katen zor bir iştir. Hele hedıyenın 
her şeyden evvel orijinal olmasma 
dikkat etmek, çok kesl$in bir hayal 
kuvvetine bağlıdır. 

Hollyvood öyle bir diyardır k1 b.u· 
rada en büyuk heyecan aşktır. İstıs
nasız olarak biıtün yıldızlar çok he· 
yecanh hayat geçir~ikleri isin onla
ra gönderilecek hedı~eler ~?.llyv<>_?d 
erkeklerini derin derın duşunmege, 
saatlerce hayli kuvvet sarfetmeğc 
mecbur eder. 

Burada hediyelerin pahalı . olm_.ası 
lazım değildir. Yıldızların bırçogu· 
delikanlılardan daha zengindir. Hep· 
&i de bilaistisna kendi kazanır, kendi 
sarfeder. Elmas. kürk yahut bir oto• 
mobil, bu itibarla sinema yıldızlarına 
sadece maddi bir hediyeden başka hiç 
bir mana ifade etmez. 

Hollyvood genci. eğer aşık oldu· 
ğu kızın nazarı dikkatini celbetmek 
istiyor&a uzun uzun düşünüp onun 
çok ho~una gidecek bir hediye seç• 
mek mecburiyetindedir. Aşağıya 
naklettiğimiz vak'alar şimdiye kadar 
yıldızlara ait neşriyat arasında tesa• 
düf etmediğiniz tuhaf ve orijinal aşk 
hikayeleridir. 

Orala Oarboya Işık 
George Brent, İsveçli yıldıza aııtc 

olmıya başladıgı vakit beyaz perde· 
nin en şaşaalı, en eksantrik kadının• 
yollanacak hediyenin çok sade olma• 
sını düşünmüş ve Garbo'nun doğdu· 
ğu gün kocaman bir pasta yaptırarak 
üzerine "mes'ut gün,, kelimesini yaz. 
dırarak bunu kendi eliyle getirmi~ 
tir. 

Brent pastayı kendi pi§irdiğini de 
ilave etmiş ve bu zahmetine mukabil 
Garbo'dan hiçbir §ey istemediğini 
gôylemiştir. Buna şeytan kadın bitta• 
bi inanınamıı gibi görünerek: 

"-Ya, demek benden, hiçbir §ey 
istemiyorsunuz, öyle mi?,. diyerek 
delikanlı ile alaya başlamı§tır. 

Bunun üzerine George Brent: 
''Yalnız bir tek dileğim var. Müsa• 

ade ederseniz avucunuzu oktimak ia
terim . ., 

Garbo'nun sonraları kendisinin de 
itiraf ettiği gibi bq pasta ve el oku. 
masx ona gönderilecek en pahalı el• 
mas, en güzel bir ilanı aşktan daha · 
tatlı gelmiş ve Brent ile ıeviımeaine 
sebep ;muştur. 

Jean Harlov'un atkı 
Son zamanlarda Jean Harlov bir 

dostuna şu itirafta bulunmuştur: 
"- Ömrümde Villiam Pouvell ka• 

dar sevdiğim ve seveceğim hiçbir 1;r• 
kek tasavvur edemiyorJ.lm. Onu o 
kadar seviyorum ki adeta korkuyo
rum.,, 

Birçok erkekleri cinsi cazibesiyle 
çıldırtan J ean Harlov nasıl oTcıu da 
çapkınlığı ile me§hur Villiam Pou• 
velle'e aşık oldu? 

Bunu gene ylıdızın ağzından din· 
liyelim: 

"Bir gün yazı kağıdım bitmiftf. 
Son derece canım sıkılıyordu. Kapı 
çalındığı vakit iki çocuğun koskoca• 
man birer paket getirdiğini gördüm. 
Paketleri açtığrm zaman içinden bir 
çok yazı kağıdı çıktı. 

"Bu esnada ben kitabımı yazmak· 
la me§guldüm. Villiam pek ali bili· 
yordu ki dünyada beni kitabım ka. 
dar alakadar eden hiçbir §ey yoktur. 
Bunu hisse«~n erkek elbet de beni 
çok fazla dütünen bir adamdı.,, - , 

Joan Crawford'a Aşık 
Franchot Tone; Joan Crawford'a o 

kadar aşıktır ki, ondan başka hiçbir 
şey düşünmüyor. Sevgilisine §İmdiye 
kadar birçok hediyeler göndermiştir~ 
fakat bunların arasında sevi11li Jo• 
anın hoşuna giden şey Franchot'nun 
kendisine bir musiki muallimi yolla. 
mış olmasıdır. Sevgilisinin musikiye 
olan istidadının sönük kalmasına ta
hammül edemiyen genç aşık kızın 
çok tatlı bir sese malik olduğunu 
evvelden keşfetmiş ve Joan'de onu 
kırmamak için bu hediyeyi kabul 
ederek bugün hakikaten bir musiki· 
şinas olup çıkmıştır. Bu kadar parlak 
bi yıldızın güzel sesiyle kendini bir 
kat daha cazip yapması; hayali çok 
kuvvetli bir aşıkın ısrarından ileri 
gelmişti. 

Garip bir dava 
Jhon Barrymore ile karısının ay. 

rılma davası, yılın en meraklı hadi· 
sesi oldu. 

Hakyerinde karı kocanın iddiaları 
pek tuhaf olmuştur. 

J ohn Barrymore dedi ki : "Yatı• 
mızla yaptığımız bir yolculukta ka .. 
rnn beni kamaraya kapadL Orada a.. 
deta mahpus bıraktı.,, 
Kansı da söyle anlattı: cEvet, bu .. 

nu yaptığımı itiraf ederim. Fakat, 
bunu, kocamın iyiliği için yaptım. 
Mütemadiyen viski içiyordu, menet· 
mek için başka çare bulamadım. Sıh-

1 

batini korumak için bu çareye baı 
vurdum.., 

Dava bu noktadadır, Bakalltıl bi
ldmle.r ne divecek~ .. .- · 
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Nizamettin NAZiF 

O Sadece Bu Köpeğin Peşinden Koşuyordu, Hasta 
•• 

O,lacağını, Hatta Oleceğini Bilmesine Rağmen •.• 
Kuşoğlan hemen yerinden fırla- , 

dı. Çul perdeyi açarken öyle bir 
siddetle kavramıştı ki ~iviler çatır 
çutur söküldü. Ve düşen pertJc.: 
ayaklarına takıldığı için köstekle· 
n en delikanlı boylu boyunça yere 
yuvarlandı. 

- Ufff 1 
Burnu eşiğe çarpmıştı. Fena hal· 

de canı acımıştı. Fakat bir zıplayış· 
t a doğruldu, dükkanr yıldmm gibi 
geçti, sokağa fırladı. Nalbant d.ük· 
kanının önünden geçen köpeğin sağ 
tarafta genişçe bir sokağa saptığı· 
nı görebilmişti; arkasından koştu. 

Kar yağryordu. ''Hay Allah be -
lasını versin!" bu köpek te nereden 
çıkmıştı? 

Her halde, Mamış Bırdın'ın de
ğildi bu hayvan .•. Öyle olsaydı, tabii 
adı ile çağırır, ve hiç olmazsa; 

- Canım ... Bizim k ö p e k o ... 
Ehemmiyet venne, şimdi gelir •• 
derdi. 

H em koşuyor hem de bunları dü· 
şünilyordu: 
''- Acaba bu küçücük hançerin 

de birtakım esrarengiz hususiyetle· 
ri mi vardı? Mamış Ban onu görün· 
ce şaşkına dönüvermişti. Hele kö· 
peğin hançere, acıkmış bir hayva -
nın yenecek bir şeye saldırması gi· 
bi saldırıp böyle kaçmasına ne de· 
nebilirdi? Köpeği sırf bu hançeri 
almak için göndermiş olamazlardı. 
Hançerin bu dükkanda bulunabilc -
ccğini kim bilebilirdi?" 

Köpek durmadan ko§uyordu. Ama 
ne koşuyordu? En cins tazılar bile 
ancak bu kadar sür'atle koşa.bilir
lerdi. Az ilerde aola saptı, ıonra 
onun tekrar aağa eaptığını ve iki 
metre yüksckliğindo bir duvardan 
atladığını gördü. 

Vay canına ... Ne yapacaktı şimdi? 
Bir saniye kadar durakladı. Fa

kat fazla dÜ§Ünmcdi. Zaten hızını 
almış bulunuyordu. Yaradana aığı
nıp bir fırladı. lki clile duvarın üı
tÜI)C tutunabilmişti. Kendini şöyle 
bir tarttıktan sonra kuvvetli bir yay
]an,ışla havalandı. Bir dakika sonra 
en iyi idman ettirilmiş bir atı ~öl· 
gede bırakacak bir çevikliklc9bir 
bahçeyi örten karlar üstüne dtişmüş 
ve derhal doğrulmuş bulunuyordu. 

Fakat köpek? 
Köpek ... gözden kaybolmuştu. 
Sunturlu bir küfüÇ/'savurarak ko· 

ca gövdeli bir çama sırtını dayadı. 
- Nereye gidebilir bu mel'un? 

.. diye homurdandı -
Biribirini takip eden bu hadiııe

lerlc kafası allak bullak ·olmuştu. 
Öyle de koşmuştu ki... yorulmuştu. 
Sık sık nefes alıyor ve alnından ya
naklarına yuvarlanan ter damlalari
le yüzüne vurdukça eriyen kar tane
lerini yenine ıilcrek etrafına ba -
krndı. 

Büyük bir bahçede bulunuyordu. 
Bahçe mi? .. Hayır .• buna kUçücük 

bir orman demek daha doğru olurdu. 
Biribirindcn büyük ağaçlarla do

lu bir kUçUk orman. 
Yağan karlar bu ağaçlara birer ak 

kılıf geçirmişti ve bu görUnüşlerilc 
ağaçlar azmış fidanlarla dolu bir 
pamuk tarlasına dönmüştü. 

Acaba burası kimin malıydı? 
Ve etrafları surlarla çevrili şc· 

birlerde ancak bir han sarayının 
böyle bir bahçesi olabilirdi. Yoksa 
Kazan hanlarının sarayına girmişti 
de farkında olmamış mıydı? 

Sık ağaçlardan on adım ötesini 
~örmek mümkün olmadıfı için iler
de bir bina olup olmadığını anlıya· 
mıyordu. 

Kar yağıyordu. 
Fakat bu mel'un köpek hangi tc· 

henncme gitmi§ti? 
Az &>tede onun dolmak üzere bu

lunan izlerini sezince. yorgunluğu
nu unuttu, ileriye atıldı. 

Terleri aoğumağa başlanuıtı. tl'şü
yordu. Sıcak bir yerden çıktp karlı 
sokaklarda ko tuktan sonra, bu ıo
ğuk bahçede terli terli dolaımanın 
kendisine pahalıya mal olacağını an· 
Jıyordu. Fakat öyle deh§etli bir me
rak içinde idi ki, hastalanacağını, 
hatta öleceğini bilmiş olsaydı yine 
bu köpegi bulmaktan vazgcçcmiye
cekti. 

Ve izleri takip ederek yürüdü, yil· 
rüdü. 

Kilçilk orman tahmininden f aı:la 
büyüktü. Köpek uğa aola zikzak 
yapmadan gitmiıtti. Demek ki gide· 
ccği yeri biJiyordu. Böylelikle yüz 
elli adım kadar yürüdil. Sonra dur
du. Kulağına bir ıes gelmişti. Karlı 
bir ağaç gövClesini siper alarak dik
katle dinledi. Bu bir erkek sesi idi ve 
sol taraftan geliyordu. 

• Gayet ihtiyatlı adımlarla ve karla· 
ıı hışırdatmamağa gayret ederek 
ilerledi, Yirmi adım ya atmış, ya 

~· 

Çalım kalesi idil tepesine hakim bir yerde idi ... 

atmamıştı ki içi birdenbire hoplayı· 
verdi: Köpeği görmil§til. 

Evet ... büyük bir kara köpekti bu. 
Kovaladığı köpekti bu. Uzun boylu 
bir adamın önünde kuyruğunu sallı· 
yarak yaltaklanıyor ve neş'eli nc§'e· 
li havlıyordu. 

Uzun boylu adam ise ağzının. SU· 
tarını akıtarak iki elinin ıehadet 
parmaklan arasında tuttuğu küçük 
hançere, altın hançere, köpeğin aşı
rıp kaçırdığı hançere bakıyordu. 

[Arkası var] 

lstanbul Müze Şehir 
(Baş tarafı 1 incide] 

izi ile asillik iddia eden Roma lstan
buıumuzun yarunda nekadar sönük· 
tür ... 

Ve bu lttanbul bizimdir .Bu yem· 
yetil tepeler üstünde, bu meımavi 
denize bakan ıu !ehre en yakııan 
fiziyonomiyi bız bulup biz vermiıiz· 
dir. • 

l ıtanbulda Bizansı arıyanlarm gÖ· 
robildikleri ne vardD'? 

Ayuofya, Kariye, bir ik! dikili 
ta§, bir mozaik ve üç bet yıkık du· 
var ... değil mi? 

14153 te bulduğumuz Koatantiniye 
de itte bundan ibaretti. Y oıkaa Bi· 
unaı lstanbuJda bu kadar darlaıtı· 
ran biz değiliz. Biz biWOs mecı.ni· 
yet tarihini bazı vesikalarından ınah· 
rum ebtlemek endiıeıine düımüı,onu. 
muhafaza ebnitizdir. Bunlarla ve Y•• 
rm öbürıün yapılacak olan arlleolo
jik araıtmnaJarla meydana çücartaca· 
ğunız mir"Mlariyl41 de Bi.zana hiç 
ıüpbe yok daha zengin bir yüz ıös
teremiyec::eık ve bizim kwduğumuz 
Iıtanbulun yanında ,ene buıünkü 
gibi ailik kalıpakta devam edecek· 
tir. 

Burada. Türk naillerinin 'f?'Ünar• 
lan adeta evvelden yapılmıı bir pla· 
nı tamamlar gibi, adeta biribirleriyle 
aözlO§mitlennit veya bir vuiyeti ye· 
rine ıotiriyorlanmı ıibi çalıımıılar• 
dır. 

Mannaradan, Boiudan, Ha• 
!içten bakılınca büyük Türle ıehrinin 
gözlere verdiği cephe Türk Mn'at· 
kit.rlannın insiyakına girmiı bir ıe· 
bircilik dehasının ifadesi ıibidir. 
Halbuki bir de bu ıehri içinden ıez· 
meie kalkııınız. O zaman bütün bu 
parlak •an'at hüviyeti birdenbire or· 
tadan kayboluverecektir. 

Zira iç tarafından lstanbul, girift 
bir Labirenttir ki bütün bu çarpuk 
mahallelerin, dar ve murdar ıokak· 
)arın aırf bu tarih kıymetlerini gÖs· 
tennerMk hırsıyle sonradan yapıldrk· 
ları Mnılrr. 

Bu da ki.fi ıelmemiıtir. En kötü 
yapılar arlcaıında g1%li kalan eter:le· 
rimizin asırlık bir bakımsızlıkla birer 
birer harap olmak yoluna 1irme1irıe 
de ıöz yummuıuzdur. lıte Tarih En· 
cümeninin koruyucu ve 
ıalahiyeHi hüviyeti tam 
bu ıırada yetiıip bu ite el at
mıt bulunuyor. Türk sanat doatlan· 
na ve lst.anbulu sevenlere bir azap 
olan bu hal artık sonuna ulqmııtır 
1ayıhıbilir .Tarih Encümeninin teıeb· 
büıünü derhal realiu ederek Sinanm 
Çifte hamamını kırtuiye depoluiun· 
dan kurtannaaiyle Şarbay bize yan• 
nın ıüzel lıtanbuluM dofru atılan 
ilk adunı ip.ret ebnit ıibidir. 

Hiç ıüphqiz bundan tonra kurlu· 
hıı aırası kimi kunduracılaT'a atölye, 
kimi muhacirlere han olarak kullanı· 
lan medreselere, eski imaretlere ıel
mit olacak ve daha sonra bu eserle· 
rin bir kül hatinde bir san'at ahengi 
ve bir tarih kıymeti tebarüz ettirme· 
lerine çalıtılacaktır. 

Acaba fatanbulun bu manasını gÖ· 
ze vurmak için yeniden bir plan mı 
yapmamız li.znngelecektir? Acaba ye 
niden bir mütehaa111lar rnıP.unun 

Istanbula gelmesi, burayı tetkik et• 
mesi, projeler ve komisyonlar kurul· 
ması nu lazımgelecektir? 

Hayır.. Büyük Türk ıelırine bu 
muhteıem senyotu, bu h21l"ikulade 
asaleti veren Türk mimarlan onun 
en estetik fonnunu da bütün batlari· 
le ve en ince tefen-üatile teşbit etmiı 
bulunmaktadırlar. 

Bunu realize ebneyi Üzerleri~ ala
cak olanlar evvela büyük eserlerimizi 
havaıızhktan kurtarmakla işe batlı· 
yacaklardır. O zaman lıtanbul bir 
büyük meydanlar, · ~it caddeler 
ıehri olacaktır. 

Büyilk meydanlar büyük abidelc· 
ri ortalanna a1acaklar ve büyijk bul-. 
varlar, avenüler, 1reaiı mcydanlan 
biribirlerine bağlamak için kullanı· 
lacaklardlT. 

Pek pç olmryac:aitru, pek gecik· 
miyeceğini ve çok çahımıya bizi 
zorlamıyacainu tahmin ettiğimiz bu 
netice IN.nbulu bir an içinde iki ba· 
kundan dünya ıehirlerinin en ön 
pli.nma alnuı olacak ve bupnlrii hali 
le kıyas kabul etmiyecek dereçede 
değiıik bir yüz gösterecek olan lı
tanbul yalnız aeyyahlann dolup do
lup ta§&cağı bir tehir olmakla kal· 
mıyac:ak, ıark ile garbm, hıristiyan• 
tıkla müılümanhfın, medeııi Türit· 
lükle ŞaTki Roma. ve Bizamın mu • 
kayeseli bir etüt yeri1bir''müıe-ıohir" 
olacak ve dünya üniversitelerinin hiç 
bir f akülteıinde profesörler talebele
rini burada bir iki a.y bulundunnadan 
yetiımiı ve olgunlaımıı addedcmiye• 
ceklerdir. Bu uaalara dayanarak de
nilebilir ki Türk Tarih Encümeninin 
irtadı ile i!e bafhyan latanbul ıar· 
baylığı Türk inkılabının en t>üyük ve 
en Önemli ödevlerinde" birini üzerine 
almıt bulunuyor, 

ilerdeki savaş 
nasll olacak ? 

TAN 

Münib, 31.A.A. - Münib ıüel O• 

kulu direktörU Yarbay Slcbert, 2000 
üniverııitcli talebenin önünde tunları 
söylemiştir : ~ 

" Gelecek sava§ tam bir aavaı o. 
lacaktır. Harbin ilanilc beraber mu
haııemat ta derhal ba~lr~ıacaktır. 
Koğalama ve bombardıman uçakla

rilc motörlU bataryalar ve uzun men
zilli toplar ,sınır boylarında aıralam; 
h,.men faaliyete geçecekler ve bu 
arada, kuvvetli tflııiz istaıyonları, 

dlişmanın manevt kuvvetlerini kıra
caklardır. 

En bilyük gayret, di.l;ıman uluıun, 
son harptcnbcri hazırlamıı olduğu 
müdafaa tertibatını kullanmasına va
kit bırakmadan, onu can evinden 
vurmağa sarfedileccktir. Harbin ya· 
sası, ulusun bütün kuvvetlerini or· 
dunun peşi sıra ıilrüklifccektir. 

Yeni harp tekniği, fen adamlarını 
da geceli gündüzlü çalı§acaktır.,, _ 

.. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

BU kreş 
13°15: Pl1k ve duyumlar. 18: Radyo 

orkeıtruı. 19: Duyumlar. l!US: Konse
rin ıilrefi. 20: Sözler. 20.20: Solo flüt 
milziti. 20.45: Piyano mUziii. 21: Sözler. 
21.lS: Plak ile Uç perdelik "Barbier de 
Seville,. operası. (Arada duyumlar). 

Budapeşte 
19.30: Bachman &alon orkestrası. 20.15: 

toçi yayımı. 20.50: Opera müziği. 23 : Du· 
yumlar. 23.20: Çinıene müziii. 24: Plik. 
1.05: Duyumlar. 

Varşova 
20.30: PJlk.Söı:ler. 21.10: Sile) müzik. 

21.45: Duyumlar. 22: Şarkılar. 22.30: Söz· 
ler. 23: Duyumlar .• Kon(eranı. 

Belgrat 
21: Senfoo&k konser, 23: Duyumlar. 

23.20: Karı~ık müzik. 24: Röle konser. 

Prag 
20.25: Rie,er • parktan röle (mıizik). 

21.10: Gençler proıramı. 21.25: Salon 
lı:uarteti. 22.0S: Söılcr. 22.10': İsviçre 
ulusal bayramından ötürü İsviçredcn rö
le: Ulusal karışık yayUll. 23: Duyumlar. 
23.15: Spor. 23.30: Çift piyano: Eilence
li havalar. 

Moskova 
18.30: Antlrnilitariı;t konser. 19.15: 

Konser. 20.30: Yeni lfompozitörlerin 
eserlerinden konser. 22: Fransızca yayım. 
22.55: Kızıl meydan'dan röle. 23.05: Al
manca yayun. 24.05: İlpanyolca yayım. 

Leipzig 
20.20: .Zitar mliziii. 21: Duyumlar. 21: 

Operet muziii. 22.10: Akıam konseri. 23: 
Duyumlar. 23.30: Danı müziii. 24: Yeni 
hafif havalar. ' 

MUnih 
20: Yeni oda müziği. 21: Duyumlar. 

21.10: Yeni. 23: Duyumlar. 23.20: "Aylık 
dünya duyumları. 23.40: Proıram araaı. 
24: Yeni müzik. 

Brealau 
20: Hafif müıik. 20.50: Konferans. 21: 

Duyumlar. 21.10: Dans müziği. 23: Du
yumlar. 23.30: Dııısm sürdi. 2A.t \:'eni 
müzik. 

• 
NôBET(;I 

ECZANELER 

B.u .ıece nobetçi eczaneler ıunlardır : 
Emınonunde Mehmed Ki.ıım - Ankara 
caddeainde Eşref - Bayazıtda Cemil -
Küçükpazarda Yorıti - Şchzadebaımda 
1. Hakkı - Yenikapıda Sarım - Samat
yada Teofilos - Şehremininde - Na
zım - Kara&llmtiikte Fuad - Büyükada· 
da Mehmed - Heybelide Tanaı - Ba. 
krrk~yde l. Terziyan - Fenerde Hüsa
mettın - Has köyde Yeni Türkiye -
Kaaımpa§ada Yeni Turan - Kadıköyde 
Büyuk - Ycldekirmeninde Üçler - Be· 
ıikta~ta Nail - Karaköyde Okçu Musa 
caddesinde Asri İttihad - Kumbaracıda 
Garih - Taklimde Mis ıokaiında. Li
monciyan - Kurtuluşta Kurtul~ - "j;:. 
yüpte Hikmet "ICıaııeleri, 

• ,. 
DAVETLER 

TOR.KiYE BAŞ PEHLİVANINI SEÇME 
GÜREŞLER! 

Çocuk Eıirıeme Kurumu Genel Mer
kezince tertip edilmekte olan Türkiye Ba:ı 
Pehlivanmı •eçme güreoleri 1 İkinci Teş
rinde Ankarada Yeni ıta.dyomda yapıla
caktır. 

Bat pehlivanlıir kazanana önemli para 
ile birlikte bir de madalya verilecektir. 
Bütün Türkiye pehlivanları bu ,ureoe 
çıirılıdır. . • lSTANBUL HALKEVtNDEN : 

Evimiz!n Gülhanc parkındaki Alayköı
kü Tcmsıl kolumuz tarafından 1·8-1935 
perşembe gününden itibaren koro dersine 
ba~lanacaktır. Eski kayıtlı talebeai ile 
yeniden yazılmalı: isteyenlerin her ıUn 
uat 17 den sonran Alayköekü Direktör
liliünc baı vurarak kayıtlarını y;ı.ptırabi
lirler. 

ÇOCUK 
DAN: 

• ESİRGEME KURUMUN-

Çocuk Esirıeme Kurumu Genel Mer· 
kez.i ; yeni doğan ' çocukların bir yaema 
gelınceye kadar nasıl bakılacafmı öğreten 
"Annelere Öfüt" ün l inci eayısmı bas· 
tırmrıtır. (1 inci aayı öğütler 12 tane bi· 
rer aylık küçük: yazılardrr). 
Ayrıca çocukların nuıl bcslcnecefini 

ve mamalarının nasıl haımlanacaimı öğ
reten " Annelere Öğüt " ün 2 inci sayısı
!1r da baıtırmı5tır. 1 ve 2 sayılı öiUtleri 
ısteyenlere Kurum parasız olarak ıönde· 
rir. · 
Ankarıda bulunan Çocuk EsirKcme 

Kurumu Genel Merkezi l>aıkanlıjma yazı 
ile adres bildirmek yeter. _ 

• KUMKAPI İDMAN YURDU~DAN : 
10·8-935 cumartesi ıkeamı aaat 21 bu· 

çukta fevkalade kon&re akt edilecciinden 
bütün a.zanm relnıclerini dileriz. 

• LI M AN 
HAREKETLERİ 

Burün limanımızdan ıidccck vapurlar : 
Saat 
9 Güzel Bandırma lımite 
9 Koc.ı.eli Mudanyaya 

19 Bandırma Ayvahia 
19 Bartın Bartma 
20 Merıin Karabiıaya 
Bugün limanımıza ıetecek vapurlar : 

Saat 
6,30 Gülnihal Mudanyadan 
9 Konya Mersinden 

16,15 Ayten bmitten 
17 Gerz! Mudanyadan. 

• Si NEMALAR 
TİYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepebaşı Be -
ledi>:c bahçesinde Per_şembel Cu 

Kültür Bakanının Diyevi 
[B'-:l tarafı 1 incide] 

düşünceleri söylemek gerekmediği 
cevabın[ veriyor, araştırmalarının 
sonuçları üzerinde Bilyük Önderle, 
Başbakandan direktifler' alacağını 
söylüyordu. O zaman söyliycbilccck
lcrim, kültür işlerinde bütün yurtta
ki geniş ilgiyi tatmin ederse ne mut· 
lu ... 
Bakanın masa üstündeki harita -

dan ayrılan gözlerini bırakmadım, 
hemen sualimi sordum. 

- Çahşmalarmız üzerinde biz: 
aydınlatır mısınız? 

- Bakanlığa geldiğim gündcnbı-
ri kültür işlerini bir programa ve 
sisteme bağlamak direktifine uyarak 
çalışmağa başladım. Büyük Önderi
mize ve Başbakanımıza yaptığım İ· 
zahlara göre aldığım emirler çalış
ma çerçevesini kurmuştur. Bu ku· 
ram içinde bugilnc kadar geçen za
mana sığabilen incelemeleri geçen
de Atatürkc arzetmekle bahtiyar ol· 
dum.,. 

DeOişiklik 
Gazetelerde KültüT kurulunda ve 

bakanlıkta epey dcği§iklikler olaca
ğı yazılıyordu . Ankarada bir yığın 
tahminler günün konuşmaları ara
sında büyük yer almıştı. Ulus oku
yucuları için bunu sormamak doğru 
olamazdı. İkinci sorum da bu oldu: 

- KUltür kurulunda ve bakanlık
ta yapıldığından bahsolunan değişik
likler doğru mudur? 
-Doğrudur.Kültür kurulundaki ar· 

kadaşlarırndan yalnız ikisinin yerle
rinde çalışmalarının, diğerlerinin 
kendi uzmanlıkları içinde faydalı 
olmalarını daha uygun buldum. Ba· 
kanlıkta açık olan orta öğretim ge
nel direktörlüğüne Ankara Kız Li· 
sesi direktörü Avniyi getirdim. İlk 
öğretim direktörü Ali Rızayı da ye
ni açılan İzmir kültür direktörlüğü 
ile ödevlendirdim. Bu daireyi de ba· 
kanlık mUzeler direktörü İsmail 
Hakkı şimdilik vekillikle yönete • 
cektir. 

Ancak bu değişiklikti bir kısım 
yazıcılarımızm yürümek istedikleri 
§ekil ve yönde alınmamalıdır.Ben her 
vatandaşın kendi yetkesinden ve uz
manlığından en çok fayda çıkarmak· 
tan yanayım. Bu arkadaşlarıma ye
ni bir ödev verirken bu kıymetlerin 
bu yeni işlerde kamuğaaıya daha çok 
yararlık gösterecekleri kanı~ı ile ha· 
rekct etmil. bulunuyorum. Ve bun
ların aldıkları ödevleri en iyi başar
dıklarını görmekle de aevinç duya· 
cağım.,, 

Bu cevabında Bakan, gazetelerin 
doğru olmıyan yorulan üzerindeki 
duygularına çok yer vermişti. İ§ ala
nında her kıymeti, kendi çcvreııin· 
de faydalandırmayı erge bilen bir 
Bakan için bu sözler, yalmz. asil bir 
arkadaşlık duygusunun ilhamı de • 
ğildi. Bu cevapta kültür iılcrinin 
birer başarıcısı olacak her unsura Ö· 
zcl kıymetini vcrmeğe çahıan ve bu· 
nun için kendinde geniş bir mesuli
yet duyan bir bakanın derin dilşü -
nüş ku""'eti vardır • 

Bakanlık örgütündeki değişiklik· 
teri adları ile öğrenmiştim. Kilittir 
kurulunda da kimlerin çalışacağını 
okurlarımıza bildirmek gerekti, he· 
men sordum: 

KUltUr kurulu 
- Kültür kurulunda kalanlar kim

lerdir? Çekilenlerin yerlerine kim -
ler geliyor. 

- Killtür kurulunda aslen iki ü
yelik açıktır. Bunlardan vekil ola -
rak bulunan Saffet daha önce ken
dine başka bir i§ verilme&ini dile • 
mişti. Yerlerinde bnakılanlar Bat • 
kan İhsan ve üye Ali Haydardır. A
çık üyeliklere asil olarak §İmdilik 
İzmir kültür direktörü Hikmet 
Türk geıirilmi§tir. 

Ben Kültür kuruluna yalnu: b! • 
remde en yüksek dereceli olanların 
gcti rilmcsi fikrinde değilim. 

İ~inde uzman ve uzmanlığını öğ -
rctmenlik hayatında tanıtmıf olan 
genç arkadaşlarımın bu kurulda fay
dalı olmalarına çalıpcağım. Gere -
kirse bunu kanunla~tırmak için Ka
mutayın yüksek iradesine yalvara
cağım. 

Ankanın bu cevabı ile Kültür ku· 
rulunun alacağı yeni yön aydınlan· 
mıştır. Bakanlıkta kültür kurulunun 
nomal çalışmasından ba§ka özel ko· 
misyonlara da csash sorular verildi· 
ğini ve bunlar üzerinde çahııldığım 

ma, Cumartesi, Pazar günleri sa 
at tam 21 de "Deli Dolu" ope· 
ret 3 perde yazan Ekrem Reşit 
besteliyen Cemal Reşit İstanbul 
ciheti, Bebek ve Şişli tramvayla 
rı temin edilmiştir. 

• Sehir Tiyatrosu RektCSrlüiUnden : 
Önümüzdeki Tiyatro Mevsiminde 07· 

nanaca.lı: eserler Aiustos sonunda ıcçile· 
rek proıram yaprlacakttr. Yazıcı ve çevi
renlerin eserlerini (Çevirme olanlar Hıl· 
lariyle beraber) pazartesi. veya çareamba 
giinleri ikiden dörde kadar Tepebaımda 
Şehir Tiyatroıu Dramaturluiuna &Ön· 
dermeleri rica. olunur. 

• :;. ipek ı Benhur - Parisli hıktar. 
~ Sümer ı Cen~ kıılar klilbli - Kırmıır 

vaıon. * Melekı Aşık Rahibe - A~k kelepçesi. 
:;. Yıldız ı Kraliçe Kristln. 
:f• Alkazar ı Son Tayyareciler - Petrol 

muharebesi. 
:(. Elhamra ı Dul nieanlı - Garsonlar 

eahi. 
:f. Milli ı Fedora - Gaip Ruhlar adası. 
·i~ Şık : Adalar ç.lı;di - Deniz ejderi. 
• Oıküdat Hile 1 İlk Bahar Sarkısı. 

öğrenmi§tik. Uzmanlarla kurulan bu 
komisyonlar, yapdan geniş araştır· 
maları teknik bir yönden inceleyip 
karar altına alınacak şekle getire • 
ceklerdi. 

Ankaraya çağırllanlar 
-Bir takım kültür uzmanlarım An· 

karaya çağırdığın[z doğru mudur? 
- Doğrudur.Şimdi söyledim ki,bcn 

itini iyi bilir genç arkadaşlarımdan 
faydalanmak isterim. Bakanlığa gel· 
diğim gilndcnberi, okullarımızda öğ· 
retilcn ilim ve fenlerin hangi kay • 
naklardan okutulduğu işi ile uğraş
tnn, gördüm ki, bu kaynaklar tek 
sistem, tek kitap prcnsipinc uygun 
değildir. Ve düzeltilme yoksundur. 
Bilgisine gilvcnilir okutan bilginle· 
rin de bunların esaslı olarak gözden 
geçirilmesini istediklerini öğren
dim. Bir işte uzman olanın sözüne 
önem vermek, ancak istediğini esas· 
h bir irdel aüzgccindcn gcçirmek,bil· 
giye saygısı olanlar için bir borçtur. 

Bu sebepledir ki, güvenilir arka • 
daşlarımı buraya çağırdım. Bunlar 
bu dediğim it üzerinde önemle çalı· 
§ıyorlar.,, 

Bu ccvabilc Bakan killtür iılerin· 
de tutulacak yeni yolun ana çizgile· 
rini aydınlattı. Okutma kaynakları· 
nın tek sistem ve tek kitap prensi· 
pine uygunlaştırılması ilcriki kültür 
çalışmalarının esası oluyordu. An -
cak bu esastan saptanma alanına gc· 
çilirken uzmanların sözlerine önem 
verilmektedir. 

Köy çocukları 
Büyük Parti kurultayı geçen ma· 

y11ta kültürümüz için yeni bir pren
sip koydu. Ve köy çocuklarının ilk 
öğretim şeklini değiştirdi. Bunlar i· 
çin kısa zamanda pratik, hayat için 
lüzumlu bilgiyi' verebilecek üç veya 
dört ıömestrli köy okulları kurul • 
ması esası programa girdi. Bu okul• 
tar çocukları yükıck öğrftim dere• 
cclerinc hazırlayan ilk okullardan 
ayrı olacaktır. Buralarda çocukların 
daha olgun yaşta okumıya batlama· 
lan ve okumanın arasız; devam etme• 
si ve bu işi devletin askerlik borcu 
gibi sıkı tutmaııı yine programda i· 
fade olunmuştur. 

Saffet Arıkan, Kurultaya ıunulan 
Parti programı taslağının huırlanı· 
§ında Parti genkurulu üyesi olarak 
bulunmuştur. Kurultay aııkaşkanı 
Arıkan, kurultayın onayladığı ulu -
sal eğitim naslarını bakan olarak 
aaptamak ödevini almıştı. 

Kültür bakanının programındaki 
köy okulları üzerinde ötcdenberi ça• 
lışt[ğını da biliyorduk. Bunun üze• 
rinde Ulua okuyucularının aydınlan· 
masında büyük değer vardı, bunu ge 
ri bırakmıyarak sordum: 

- Parti programında bir özenlik 
verilmesi gözönünc alınan köy okul· 
ları için ne 'hazırlıklar vardır? 

- Çok yerinde olan bu program 
maddesi ne ilk gündcnbcri ilgilen • 
dim. Ancak size §İmdilik kesin bir 
karar söyliycbilccek ıonuca varmış 
değilim. Bilirsiniz ki böyle bütün 
kütleyi en çok ilgilendiren işlerde 
yapılacak §ey, en ince parçasına va· 
rmcaya kadar naıııl yapılacağı dü • 
şünülmck, yapacağın yerine kendini 
koymak, yapılabilir olduğuna kan • 
dıktan sonra karar ve emir vermek• 
tir. Bunun içindir ki bakanlığın en 
önemli olan bu işi ile bu yönden her 
an zihnimi yormaktayım. Ancak işin 
nasıl bir çerçeve isine alınmasında 
en çok fayda olduğunu kabataslak 
kestirdim. Gözettiğim amaç köy oku 
Ju talebelerinin Kamalist, yurtııevcr. 
uluscıl, biter fert, kamuğasıyı özel 
düşünce üstünde tutar ekonomik bi• 
rer unsur olmasıdır. Bu amaca var• 
mak için yeni bir program haztrla • 
mak gerektir. Bunun kolay bir iş ol· 
mıyacağını kcstirirainiz. Yalnız §U• 
nu söyliycylm ki, köy eğitiminde bÜ 
tün devlet örgütlerinin, b:ıkan!ılda· 
rm köylüden bilge olarak ne istedik
leri, bu programın temeli olacaktır. 
Bakanlıfa geldiğim günlerde ba

kan arkadaşlarıma yaptığım bu so· 
rulara önemle hazırlamakta oldukta• 
rı cevapları bekliyorum. Bunlar gelin 
ce, irdelenecek, hazırlık yapılacak 
tır.Bu yıl işidir.Bunun içindit ki size 
kesin bir şey söyleyemem demiştiı:n· 

Smaçlar 
Kültür işlerinde bütün yurdu il• 

gilcndircn konulardan biri de ıına~· 
lardır. Bunun üzerinde her zaman 
bir çok şeyler söylenir. Öğretmenle· 
ri suçlu çıkaranlar olur, çocuklar ~~· 
hşmryor denilir, usullere itiraz edı· 
lir. Bu bir yığın fikir arasında tek 
birleşilen nokta, on bini &§an çoc,ıı· 
ğun her yıl en iyi bir sınamaya erı§" 
meıidir.,, 

Yeni Kültür Bakanının amaçları• 
ınız üzerinde duracağından §ilphe et 
mcmiştim. Sordum: 

- Smaç öğreneğinde,(numari'larıl1 
da) deği§iklik yapılacatı haberi doı· 
ru mudur? 

- Evet, bunlarda değişiklik ya .. 
pılmasında aakmacak bir §ey görınU: 
yor ve fayda umuyorum. Kaldı k• 
ben fazla olarak ııınaç sorularının• 
talebenin kapaaitcıi, gözönUne al[ ... 
narak buradan gönderilmesinde, bı· 
tinci, ikinci ve genci amaçlara .,e 
öğretmenin talebesine dera yıtında 
yoklamasına ayrı ayrı kıymet ver • 
mck lilz;umuna da kaniğim.,, 

Kültür Bakanına teşekkür edere.~ 
ayrılırken içimde ulusal eğitim ıı· 
zerinde alınan yeni kararların ar • 
dınlık ve diri heyecanı vardı, 
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( Çofumas .a-ı döteli bir ocla wörünc• lmltanç • 
\irfan ltendimai alamayıs. Buna birinci nbep böy. 
!e bir odanın b~im keaemi .. aygun olmadılından 
~~ar. Fakat clüfiin.cek olur.alt bu yanllf bir te
uikkitlir. 

Bir fOklanmıs bir evi iyi döJDnek ifin elde fok 
Para olmcıJr lıDurulır Minneder•k ilk İf olarak doi· 
~ mobil)l'OCı dükkônlanna ltOfGrQ. Halbuki bun
_idClft eavel dÖfİyeceiimiıı evin mimari tar111, odala. 
l'ıftı hocmi v• aair telerrüatı naııari dikkate almalı 
~ecbariyetindeyiıı. Evim~i iyi dötemek, aevlti, ae
li!"l• aiialemek i.tiyoraak fU kaideler• •on derece 

4 - Seçeceiini11 her parçanın biribirine uygun ol 
manna, ayn ayn kıymetlerine dikkat ederek alını11. 

5 - Etyanııı ahenkli bir ~tte biribirine mu· 
cedilmelidir. Gerek ağırlık, gerekae •fyamın yük • 
aekliği dikkat olunacak noktalardır. 

6 - Odanın telrif planı ile birlikte elektrik ııiya. 
ar hakkında da kararlaftınlmlf bir gayeni:ıı olma .. 
lıdır.Alın taktirde ~iy_a ile TC'llkleı biribirin. cqmcq 
11• ahenk bo~ulur. 

ticryeıltcir olme9alıı lciııımdır. 
1 - Oclamn huaunyetini mimari farsına rl)',ün 

olarak dötenmeai temin edeceğin• wöre ilk ö~ bu 
toraı tetkik' lciııımdcr. 
g 2 - Odanın eni ve boyu nasarl clilıkate alınaralr 
~le renkler ve mobilya aeçilmelidir ki, kunırlannı 

PıyaraJı iyiliklerini meydana tılıarnn. 
3 - Evinm ne bifim dÖfİyecefinm evvelJ.,. ka. 

t'tırlGffırtıralı bir plan dahiirule hareket ederek ya. 
h Yalda lilıir deiiftirmemeliainia. Mıi {Mdirde .)'.CI 
~ )lanıalalı bir,.~ olıu. · · ~ · 

40 dan 
80e 
Kadar · 

Güzelliğin · 
Barometresi 
Biraz Yaşlanmış Kac 
dınlar ne bilmeli? 

ti!rrlr beıindeld bayanlar, elbisele
Ot de 90n derece itina etmelidirler. 'tt;:: Yaı elbiseleri artık tarihe ka-
1-n 1

1 olnıalıdır. Ekseriyetle yapı· 
•cıe ba~, çok gençlere yarqan elbi
tı.ı ;e!1~e~i~. Bu kat'iyyen doğ
•çı1rı gıldir. Bılhasaa renklerin ~ok 

A •tına heves etmemelidir. 
.. llqJt bu Yıl§ ta ı 

118 - Artık ihtiyarladım, elbisem 
&tl oı 

hi urıa olur'' diye bir haleti ru-

ti:~~ kapılmamak, tık ve temiz 

Jt lnınek gayesinden uzaklaımamalı: 
ıllııdır. 

t Elll beşindeki kadın 
ıu "-- . 

'°11.htıı."'"' !•§, hır kadın f çin belki 
tr11, ~ rı hatırlatır. Fakat aonbaha
~olı; kendine mahsus güzellikleri 

trıudur? 
t1u h . 

?le h eşındeki bayanlar, yüzleri-
1:l ı rıa er zamankinden fazla bakmalı
ltu,,.,,:·tl~e~gün buruşuğa karşı çok 
C0 .. 1 . 1 bır krem kullanmalıdırlar. 

.. erı · 
,,~ nı muhakkak surette hergün 

lı2-J!ln1 Sa~lannu be>:aılaı-

mıı ise UunTarı 6oya ile lirtmeti ye
rine büsbütün bembeyazlaştırmağa 

bakınız. Elli beıindeki kadm her 
ıeyden r:iyade aun'i olmaktan ka • 
çınmalıdır • 

İdmanı, artık terketmek zamanı 
gelmiştir. Hatta gezmek bile fazla 
yorulmamak !artile yapılmalıdır. 

İstirahat, her mülahazanın fevkin • 
de olmalıdır. Sekiz saat uyku şart
tır. Öğleden sonra da kısa bir ıe
kerleme çok faydalıdır. 

65, 75, 85 yaşmdaki muhterem ba
yanlar sizlere duadan gayri tavaiye
mi.z yoık. Sizler artık güzellik ve ta
zeliği kaybetmek korkusundan 
kurtuldunuz. Akıl, tecrübe ve hayat 
hakkındaki iyi görüşlerinizle bizle
ri irşat edecek mevkidesiniz. Yüzü
nüzde senelerin bıraktığı tatlı izler, 
bizlere sizin gibi hiç kimseyi darılt
madan, gücendirmeden v~mak 

lıiasiııi ilham etmelidir, 

f FAYDALI BILulLER J 
Muşammalar 

Mupmmaları, bilhassa mantarı 
fazla olanları yıkamak çok çabuk 
yıprandınr. Bunları temizlemek için 
balmumlu bir cila ile sildikten son· 
ra susam yağı sürmektir. Bu yağı bir 
saat kadar bıraktıktan sonra sıcak 
su ile temizlemek ve mupmmanın 
üstünü iyice durulamak ve rutubet 
kalmayıncaya kadar kurulamak ıa • 
zımdır. 

Voil tentene ve pamuklu 
Jorjetler için : 

Tentene, pamuklu jorjet1er ve voi1 
nevinden esvaphkların katılaştml -
ması için kola en iyi bir vasıta addo
lunursa da, pirinç suyu bundan daha 
çok iyidir. !pekli iç çamaşırlarını 
durulama suyuna üç dört parça ıe • 
ker atarsanız yumupmasının ve bu
ruşmasının önüne geçmiş olursunuz. 

Çay takımları için : 
Pahalı Çin işi çay takımlarınızın 

kırılmamasını istiyorsanız bunları 

yıkadığınız tasın dibine ec;kı bır hav
lu seriniz. Bu usul bardak yıkarken 
de faydalıdır. Uzun saplı §arap ve 
şampanya batdak1arı da böyle yıka
nırsa kırılmasının önüne 5eçilmış o
lur. 

Kristal takımlar 
parlatmak için 

Kristal takımları parlatmak ıçın 
biraz kireç alarak suda ıslatıp bar
daklara sürünüz biraz durduktan son 
ra bir fırça ile hafif hafif fırçalayı
nız. Kristal takımların parlaklığını 
bunların üzerinde kalan sabun kaçı
rır. Bunun için kireç ve bilahara de· 
ri ile parlatmak ~k muvafık olur, 

{ ...__;. __________ .... ______________ ....,...,_....;. __ _.. ________________ ...._ ____ __ 

Güzel Elbiseler 
MISS DVORAK TARAFINDAN GiYiLEN BU 

TRUVA KAR TUVALET UZER/NE LALE iŞLEN
MiŞ EMPRIMEDIR. ELBiSENiN RENGi YEŞiL, 
LALELER KIRMIZIDIR. 

"6" BU ÇAY TUVALET/ YUNLU VE PAMUK
LU BiR KUMAŞTANDIR. ŞAPKA SiYAH VE U· 
ZERiNDE KIR ÇiÇEKLERi VARDIR. HEM SE • 
RIN, HEM RUZGARA KARŞI MU HAF AZA 
EDER. 

"?"YAZLIK TAYYORLARIN EN ALASI. G. 
MEN FiLMiNDE ANN DVORAK TARAFINDAN 
GiYiLEN BU TAYYOR SON DERECE BEGENJL
MIŞTIR. BLUZ KAHVE RENGi SATENDIR. CEP· 
LER BUYUK VE DUGMELIDIR. 

' ·--..... ----------~----------............... ______ """"~~ 

YAKICI SICAKLARDA 
Bayanlara Kendi Rahatları 
• için Kısa Öğütler .. 
Güneşin kaldırrnı/ardan ateş çıkar

dığı günlere girdik. Hele öğle vak· 
ti köprünün üstü Karadenizden esen 
serin rüzgar olmasa insanı bayılta
cak kadar sıcak/ 

Bu sıcak günler, biz erkekleri ba
~a.nlardan fazla sıkıyor. Fakat bizim 
ıçın hayatta tahammül ·ve şikayet 
~tll!emek,· onlar için~ her şeyden 
ıstıfade ederek daha rahat ve serin 
yaşamak esastır. Ağustos sıcakların
da sevgili bayanların istirahatlerini, 
s~rin~iklerini temin etmek için ken
dılerıne §U tavsiyelerde bulunaca
ğız: 

1 - Bayanları sıcağın tesirlerine 
göre ikiye :ayırmak lazımdırz. 

a) Güneşten yananlar. 
b) Güneşten yanmıyanlar. 

. G_üneşten yanan bayanlar, renkle
rını muhafaza etmek isterlerse; gü
neşten kaçmaktan başka çare yok
tur. Büsbütün güneşten kaçmak 
mümkün olamıyacağına göre, güneş
ten müteessir olan bayanlar; güne
şe çıktıkları vakit yüzleri~ muhak
kak surette krem sürmelidir/er. 

2 - Güneşte yanmak, esmerle§ • 
mek istiyen bayanlar da meseli Ni
vea kremi cinsinden bir krem kul
landıktan sonra yanığa karşı gelmek 
üzere de derilerine zeytin yağı sür
melidir/er. 

J - Güneşlik mevsimlerde, ailık, 
podra, dudak boyası ve saire gibi 
tuvalet malze~sinin rengi daha ko
yu ve zengin olmalıdır. 

4 - Deniz banyosu ~vsiminde 
göz altlarına, kirpiklen sürülen bo-

yalarla .dudak boyası ıslanınca pk
mıyan cinsten olması şarttır. 

s - Denizde saçların ıslanmama
sını temin için bol bol briyantin 
sürmelidir. 

6 - Güneş gözleri bozduğu için 
akşamları gözünüzü banyo etmeği 
unutma.malısınız. 

1 - Eller ve ayakları güzel sak
lamak için vazelinden daha iyi bir 
şey olmadığını unutmayınız. Ayak
ları serin SF~lamak için iskarpinle
rin içine serpilen azıcık talk pod
rasr da son derece faydalrdır. 

8 - Esmer ve sarı§rnlar; banyo
dan sonra çeneden ayak parmakla· 
rınıu kadar muhakkak sonra ko • 
lonya ile vücudunuzu çok hafif su
rette uvalayını .. 

9 - Bundan sonra vücudun mu
ayyen yerlerine tıılk podrasrndan 
bol bol sürmek te lazımdır. Talk 
podralarının çok ağır kokulu olma
masına ve tercihan çiçek kokulu/a
rından seçilmesine de ehemmiyet 
vermelidir. Bunlardan bayların çok 
hoşlandıklarını da ayrıca söyleme
ğe hacet var mı? . 

10 - Katı ciltliler, yazları mu
hakkak surette yumuşatıcı bir krem 
kullanmalıdırlar. 

11 - Parlak deri hiç makbul ol
madığı i çin podra sürmeden evvel, 
yüzü çok hafif surette kremle bes
lemek ve bunun üzerine podra sür
mek §arttır. 

Bu tavsiyelere riayet eden bayan
lar, yakıcı sıcaklardan mümki1n or
duğu kadar az sıkıntı ~ekeceklerine 

EV KADlnl ,,......_..., 
._ ..... rtE BiLMELi? 

• 
Salata diyip te 
Geçmeyin 
Bunun yüz 
Çeşidi var 

• 
Size aalatalann sıhhat üzerindeki 
faydalarından bahsedecek değiliz. 
Doktorlarımız herkesin kulağına gi • 
decek patırtılı bir şekilde tekrarla
yıp duruyorlar. 

Evlerimizde yenen salataların daha 
iyi hazırlanmak imkanları olduğuna 
da inandığımız için size bu sütunlar
da biraz faydalı malumat vermeyi 
düşündük. 

Yeşil salatalarla karı§ık salatalar 
arasında epey fark vardır. Taze, ye
şil salata,nekadar iştihayı açarsa,ye• 
mişle sebzevatla yapılan karışık sa• 
latalar da o kadar ağzı sulandırır. 

Her ikisini de iyi hazırlamak ve iyi 
bir. salata tabağına koymak lazımdır. 

Yeşil salata, marul salatası 
Dı§ yapraklar atılıp iç yapraklar 

on dakika kadar soğuk, (mümkünse 
buzlu) suda bırakılmalıdır. Bundan 
sonra yaprakları almalı ve temiz bir 
havluya sararak salata yapılıncaya 
kadar soğuk bir yerde muhafaza et
melidir. 

Salatanın tuzunu sirke ile erittik
ten sonra katınız. Bizdeki ealatanın. 
üzerine tuz ekmek usulü doğru de
ğildir. Biraz da karabiber ekmek sa• 
lataya ayn bir çeşni verir. Bir öt. 
çek sirkeye iki ölçek zeytinyağı ka
fidir. Tuz, sirke, zeytinyağı ve kara· 
biberi ayrı bir kasede iyice karıştıra
rak ve çalkıyarak ekerseniz daha. 
muvafık olur. Gerek sirke gerekse 
zeytinyağım salatanın yapraklarına 
iyi içirmek için tabağın içinde yap• 
raklan alt üst ediniz. 

Karışık salatalann birçok nevileri 
vardır. Fakat mevsim yaz olduğu 
için bilhassa mayonezin çok taze ol· 
masına son derece itina lazımdır. 

iki dünya sa!atası 
Salata kasesinin içini marul yahut 

yeşil salata yaprakları ile döşeyınız. 
Üzerine biraz tuz ekerek birkaç 
damla da limon sıkınız. Kaynamış 
pancar ve patatesi dört lJ:ötc kese
rek yapraklann üzerine koyunuz. 
Üzerine mayonezi de ilave ederek 
bol bol yiyiniz. 

Rus salatası 
Yukarda tarif edildiği gibi salata 

yahut marul yapraklarını salata ki· 
sesinin içine dizdikten sonra, pancar 
domates, yeşil bezelye ve doğranmıı 
patatesi karııtınn. Her sofraya otu• 
racakların adedine göre herkesin 
önüne ayn ayrı kaselerle koyun, ma
yonezi büyük bir tabakta bulundur· 
mak lazımdır. Herkes istediği Jt.adar 
alır. 

Mayonezi bu kanşık salatanın içi. 
ne ilave ederseniz çok butaıır ve sa· 
latanın görünüşünü bozar. I 
Domates ve hiyar salatası 
Domatesi soymadan salata yap• 

mak bir ev bayanı için ayıptır. Do
matesi kolay soymak için bir dakika· 
cık sıcak suya batırmak kafidir. Ay· 
ni zamanda çekirdeklerini çıkarmak 
da şarttır. Bazı mideler hıyan çok 
güç &azmederler. Buna bir çare ol· 
mak üzere hıyarı soydukan sonra de· 
rince bir çorba tabağının içine ko
yun, üzerine tuz ekin ve bir saat ka· 
dar böyle bırakın. Tuz hıyarın en 
hazmı güç olan suyunu çıkartınrya 
yarar. Bundan sonra doğranmış hı· 
yarları bir havlu içine koyarak sıkar
sanız, domates ve hıyar salatasının 
mideye ağır gelmesine mani olursu
n~ I 

TUrlU salata 
Marul yahut yeşil salata, domates, 

hıyar, pancar, ve katJ pişıniı yumur· 
tadan mürekkeptir. Buna bazılan 
kırmıı:ı turp da ilive ediyorlar. Bize 
s?rars~nız .. kırmızı turptan vazgeçi· 
nız. Çunkü yukarda sayılan şeylerle 
karışınca turpun hazmı hakikaten 
çok güç olur. Mayonez ayrı bir ta• 
hakta verilirse çok daha iyi olur. 
Herkes istediği kadar alabilir. 

ve erkeklere daha cazip bir şekilde 
görüneceklerine bif §Üpbe etmesin· 
Jer. , 
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KONYALILAR SİZİN İCİN! •. 
Beyşehir Gölündeki Ameliyeye Derhal Başlamalıyız. 

Konya Ovasını Susuzluktan Kurtaralım 1 

~ 

· Susuzluktan yanan Konya ovasının Çümrasmdan bir 
görünüş 

Bereketile bir zamanlar ordu ambarı adını alan Konyanm 
say/iyesi olan Meram 

Konya //bayı 
Diyor ki ... 

Konyanm kuraklıktan kurtulması 
için çalışan Konya İlbayı Cemal 
muhabirimize uzun bir diyevde bu
lunmuştur. Bunun en esaslı noktala
rını neşrediyoruz. 

İlbay Cemal Bardakçı demiştir ki: 
- Profewr Salamonla Beytehir 

gölü çevresinde yaptığıpuz gezinti 
bizim evvelce ulaştığımız neticenin 
dogruluğunu açığa vurmu~tur. Biz 
Sansu'yun Beyşehrine akıtılmasını 
istemiştik. profesör bunu doğru bul-
luğunu söyledi. Sansu göle akını:a 

Konyanrn çok kıymetli ve iyi 
görüşlü //bayı Cemal Bardakçı 
&u sathı derhal yükselecek ve sula
ma kanallanna her zaman bol su bu
lundurmak mümkün olacaktır. 

Sille barajı 
İlbay yapılacak bir baraj etrafında 

da ıunları söylemiştir: 
- Profesörle Silleye de gittik (1) 

burada düşündüklerimizi doğnı bul
du. Biz. bir boğazın kesilmesini iste
miştik. Bu boğaz sarp bir kayalıktır. 
Su bu kayalıklardan azıntı yapamı
yacağı gibi suyun geliti bakımından 
da burası pek zengin bir baraj ol
mak istidadındadır. Şirvdi projeler 
hazırlanmaktadır. Çok çabuk dav
ranacağu:, bu işi tez elden bitirece-
ğiz. 

Karaman •.. 
Karaman işine gelince ; burada bir 

baraj yapılmasını profesör Salomon 
dogru bulmamıştı. Arazinin dy,nımu
na göre bir başka tilrtü suhl.ma terti
batı lazım olduğunu söylemitti. 
Şimdi profesör Şevketin Karamanı 

tetkik etmesine karar verilmi§tir. 
Bunun neticelerine göre bir sulama 
planı düşlinlilecektir. 

Bir de obruk iıi vardı. Acaba ob· 
ı:uklar yüzünden mi Beyşehir gölü
nün ıulan azalıyordu. Bir mütehas
sıs gönderdik, bunun yaptığı tetkik
ler müspet bir netice verm~di. Yani 
obruklardaki suyun gölden ayrılma
dığı anlaııldı. Gerek obruklardaki ge
rek göldeki balıklar tetkik edildi. 
Bunların cinsleri biribirine benzeme
diği görüldü. Gene anladık ki bunlar 
kayalıkların yıkılmaaiyle hasıl olmuı 
birtakım derin kuyulardır. Şimdi bu 
&ulardan da nasıl istifade edilebilece
ğini profesörün vereceği rapordan 
öğreneceğiz. 

Ilgın 

,lbay diyevine devamla Ilgın hak
kında da şunları s<Sylemiştir: 

- Bir Balkı boğatını kapayıp Il
gın için..ı;!e bir baraj yapılmasını doğ· 
ru bulmuştuk. Profesör buna da lü
zum olmadığını, şimdilik oraya bir 
kanal açılması kafi geleceğini söyle
di. Böylelikle ıular Bulasan denin-
4e toplanılacak ve Atlandı. ~'ulau 
•oylerinin ıulanma iıtiyacı temin 

Konyaya karşı ye2feni bir alaka 
gös.termeyi insanlığımızın bellibaşlı 
bir vazifcıi sayıyoruz. 

Konya ... 
Coğrafya kitaplarında "Orta ~na· 

dolunun buğday ambarı,. diye anı
lan bu geniı ziraat mmtakası son on 
yıldanberi pek acınacak bir hale gel
miştir. Yağmursuzluk ve susuzluk 
yüzünden yakıcı bir güneş altında 
çoraklapn tarlalar, köylüyü ve bü
yük ekim . yapanları pek fena netice
lerle karşılaıtırnuştır. 

Her ne kadar 931 yılında tabiat 
biraz güler yüz göstermiı ve yağan 
yağmurlar tarlaları yeşertmiş ve 
hatta biraz bolca bir hasat yapıl<tbil
miı idiyıe de, aksilik bu ya, o za
man da buğday para etmemiı çift
çinin eli gene böğründe kalmı~tı. 

Konya ovasının yirmi beş yıldan
beri dinlediğimiz bir aulama hi~aye
si de vardır. Kah Fransız. kah İtal
yan sermayedarların alakalarını cel
beden bu it imparatorluğun nafıa 
nezaretinde büyük bir komisyona 
uzun zaman dolgun maaılar dağıtan 
bir kayırma vasıtası olmuştu. 

Netice meydandadır: 
Türk milletine milyonlarca liraya 

mal edilen (Konya sulama şebekesi) 
nin şu ande Konya ovasında on pa
ralık bir faydaaı dokuııamamaktadır. 

Na11l dokunabilir ki kanallann ken
dileri bile ıusuzluktan ıahrem ıah
rcm çatlamıı bulunuyor. 

1t bununla kalsa gene iyi ... Geçen 
sene Konya ovasının bugün için de
ğilse yarın için medet umduğu Bey• 
ıehir gölü de kurumağa yüz tutmuş 
ve sulan bir kilometre çekilmiıti. 
Bunun ne kadar mühim bir ıey ol
duğunu anlamak için bu sene yağan 
bol yağmurlarla göliln bu bir kilo
metrelik ıu azalışından ancak seksen 
santimini kazanabildiğini söylemek 
kifidir. 

O halde ne olacak? Artık bu göl
den Konya ovası istifade edemiye
cek mi? 

lıte cevabı ı 
Eğer tesisat bugünkü şeklinde ka

lırsa pek tabii olarak su}ama ıebeke
sinden istifade mümkün olamıya
caktır. Fakat suların azalmasından 
doğan yeni vaziyete göre gölde yeni 
bir ameliye yapılacak olursa Bcyşe· 
hir gölü ovaya faydalı olabilecektir. 

Konyadan aldığımız haberl~re gö
re bu sene bu işin yapılacağını ümit 
etmekteydiler. Fakat yazın geçmek 
üzere olduğunu gördük;.e hepsinde 
meyus olmaktadırlar. Konya, Çömre, 
Cihanbeyli ve Kadınhaf!ı tarafhmn
da kuraklık her vakit beklenen 1ey
dir. Tarla sulamak f(>yle dunun, ek-

KON YADA SPOR 

Konya kızları mekteplerde spor zevki alarak yetişmektedirler. 
, 1 Konyada spor \ - .. __ _,_--'""'-

' 
-\-

Konyanın Selçukspor klübü lutbol birinci takımı 

edilecektir. 1 
Uzerinde en büyük bir önemle du

racağımıı işlerden biriıi de Beı Göz 
suyudur, bu su aıaniyede bin metre 
mikibı üzerinden akmaktadır. Bunu 
on metre yüksekten düşilrdi:.;umüz 
takdirde bin beygir kuvvetinde bir 
muharrik kuvvet temini mümkün ola 
caktır. Bu suretle çalııtınlacak bir 
elektrik fabrikası bize elekt ~ ğin ki
lovatını bet paraya mal edeçek ve 
bununla etratafki kuyulanıı sularını 
çıkaracak vesaiti kolaylıkla ve ucuz
ca itletmek kabil olacaktır. Sarayönü 
lmmı Dil il& ile 11al1°dıiı için bara-

ja tabii ihtiyacı olmıyaCQktır. Cihan
bcylideki İn suyu ile iıe bir baraj 
yapmak imkinıız ıörülmüttür. Bu 
gibi yerler isin batka çarelere baıvu
racağrz. 

İlbay Cemal Bardakçının sözleri 
burada bitiyor .. 

Çalııkan ilb,.ayın Konya için gös
terdiği alaka karıısında Tarım ba
kanlığından beklenen ıey, tezoanlılık· 
tır.En bilyilk istihsal mıntakalanmız
dan birini yanmaktan kurtarmabyrzı. 

(1) Kon1aıa 7UD uat mesafede bir 
kö~. 

seriya kaynaklar ve kuyular bile ku
ruduğu i~in içecek w için bjle sı
kıntı çekildiği zamanlar oluyor. Bir 
çokları kuyuları derinleştirmekten 
başka çare bulamamıtlardır. 

Tabii bu yüzden hasat son derece 
fena oluyor ve her gün biraz daha 
borçlanan çiftçi itibarını yeniden 
kazanmak imkanlarını bir türlü bu
lamamaktadır. 

Memleketin en iyi idarecilr-rinden 
biri olan Konya llbayı Cemal Bar
dakçı bütün mıntak'lyı yer yer do
latmıı ve yaptığı incelemelerin ilk 
neticesi olarak yüksek makamlar 
kCSylilye tekrar tohum dağıttırılmas
nı ve ziraat bankasının yardım et
mesini doğru bulmuılardır. 

Bize kalına ilk yapılacak şey im
paratorluğun bir türlü faydasını 
Konyalılara tattırramadığı sulama 
ıebekesinin üzerinde durmak ve Bey· 
şehir gölüne Konya ovasını aulat
maktır. 

Faraza bu sene kırk bt§ gün de
V<ılm eden susuzluk yüzünden Konya 
ve içerilerindeki mahsul yüzde elli 
azalmııtır. Eğer bu susuzluğun te
melli çaresi bulunmazsa bu çiftçiler 
bir gün gelecek tohumluktan bir ke
nara dursun yiyeceklerini bile bu 
topraktan çıkaramıyacaklardır. Tek· 
rar ediyoruz: 

Beyıehir gölünü .yola cetirelirp. 
Tarım bakanlığı Sansuyun yatağını 
değiıtirip bu göle akıtılmasına karar 
vermiı bulunuyor. Bunu bilmiyor 
değiliz. Yalnız Tarım bakanlığımızın 
projelerle pek bap bottur. Bu Sarısu 
ile göliln aeviyeei yükselebilir amma 
bu yilkseliıin bir an evvel realize edil 
miş olması lazımdır. Konya, Tarım
cıJıardan proje değil su istiyor, su. 

Çirkin 
Bir Vak'a ... 

Konya Şarbayı Şevki Ergun 

Çok çirkin bir hadiseden bahset
meğe mecbur kaldığımız için acı du
yuyoruz. Fakat bunun üzerinde dur· 
mak ve vak'anın aarl can alacak tana· 
fını gözönüne vurmak vazifemizdir. 

Ekekon gazetesinde okuduğumuza 
göre; 

"Konya belediyesi zabıta memur: 
tarından Fahri, hiç kimseıi olmıyan 
Azime adında bir genç kızı hizmet· 
çi olarak evine ılmıştır. Azime 14 
ya,ındadır ve Fahrinin evine girdik
ten bir müddet sonra karakola gide
rek şikayet etmiş Fahri tarafından 
kirletildiğini söylemiftir. Yapılan 
tahkikat Azime'nin doğru söylediği
ni ortaya çıkarmıı ve tabibi adli ra
poru 14 ya'"1daki evlatlığına Fahri
nin saldırmıı oldufunu f ennen tesbit 

(TAN)IN OYKUSU 

Bir Boşanma Hikayesi 

- Karımdan aynlıyorum, dedi, 
- Nasıl olur, dedim, daha evlene-

li bjr yıl olmadı. 
- Evleneli deme, dedi, nikah olalı 

bir yıl olmadı. 
Beraber yürüdük. Susuyordu. Su

ratı asıktı. Bir türlü çözemediği bir 
düğüme takılmış gibiydi. 

- Yanıyorum, dedi birdenbire. 
Şu dondurmacıya girsek. 
Dondurmacıya girdik. Arka arkaya 

iki dondurma yedi, Mendiliyle yü
zünü sildi. 

- Niye ayrılıyorsunuz, dedim. 
Hemen cevap vermedi. Fakat §İm

di konuımak, anlatmak, çözemediği 
düğümde kendisine yardımım olur 
umuduyla anlatmak istediğini sezi
yordum. 

- Çok mu merak ettin? dedi, 
Bapmı salladım. 

Öyleyse dinle, dedi. Ben Ayıeye 
bundan üç yıl önce rasladım. 

- Sözümü kesme. Ben, Ayşeye 
bundan üç yıl önce rasladım. Bizİ1!1 
dairenin karfIUndaki büyük mağaza
da tezgi.htardı. 

- Biliyorum. 
- Sözilmü kesme. Tezgahtardı .. 

Gözleri ıeytan gibiydi. Konuımaaı 
kurnaz. Güzel bir kız. 

- Biliyorum. 
- Sözümil kesme.. Güzel bir kız .• 

Git, gel, ahbap olduk. Ben bekinm, 
o bekar. Ben kimsesizim. Onun ana
sı babası Anadoluda. Kendisi tek ba· 
ırna burada bir ailenin yanında pan· 
ıiyon oturuyor. 

- Biliyorum. 
- Sözümü keımc .• Pansiyon otu· 

ruyor. Gezdik beraber, dolaıtık. So· 
nunda ben ona aıık oldum, cı. bana .• 
Sözümü kesme.. Beraber yapmağa 
karar verdik. Aldım, Uç odalı bir ev 
tuttum, getirdim. Tam iki yıl dünya
mn en bihtiyar çifti gibi yapdık. 
Benim, kesildikten sonra filan, eliıne 
doksan lira bir para geçiyordu. O ça
lıştığı mağazadan kırk kiirt alıyor
du. Sözümü kesme.. Beraber kazanı
yor, beraber yiyorduk. Ne ben onun 
eline bakıyordum, ne o benimkine. 
Ne ben onun gırtlağını doyurmak, 
üatilnü baıını yapmak pahasına ko
calığrnı yapıyordum, ne o beni beı
elmek kartılığında kanhğrmı. Sözü
mü keamc. İkimizi bağhyan sevdadan 
ve karplıldı anlaıınadan baıka bir 
bağ yoktu. Gel ıelelim, hangi saadet 
uzun ıilrer? Bizimkinin de sonu yak
latmıımrı meğer. Oturduğumuz ma
halleden bir batkuına tafU1dık. 

- Biliyorum. 
- Elbet de bileceksin. ilk taıındı-

ğımız gece misafir gelmiştin. Her 
ne ise. Yeni evimizde bir hafta rahat 
oturduk oturmadıJu bir akşam geldi 
beni dairenin kapısından aldı. Bak· 
tım, gözleri kıpkırmızı. Ağlamıf. Su
ratı bir kanı. O zülmilı. Şöyle biraz 
yürüdük. Bir tey söylemiyor. Daya
namadım ben, sordum : 'Nen var, ni
ye canın sıkıldı?,, dedim. "Komıular 
dedi, dedikodu yapıyorlar. Ben se-
ninle metres hayatı yaııyormutum. 
Bu, mahalle için, mahalle arasında 
rezaletmit. Hele aağ tarafımudaki 
komıu hanım anamın eski arkadapy. 
mıt. Ona yazacakmıtr kızın orospu 
oldu, sen nerelerCieıin, diyecekmiı.,, 

Güldüm. "Komşulardan bize ne?,, 
dedim. "Anan sana ne kanpr?,. 

Biraz yatııtı. 
- Biliyorum. 
- Sözümü kesme. Biraz yatıştı. 

etmiştir.,, 
Adliye büyük bir hassasiyetle ite 

el atmış ve bu adamı derhal tevkif 
etmittir. Gene tüphe epnivoruz ki, 
bu tevkif müzekkeresi bir hapiı ka
rarına tebeddül edecektir. Ve Fahri 
mutlaka bu cürmünün cuaıwu ıöre· 
cektir • . 

Yazan : O. s; 

Gel gelelim iki g\in sonra yine d 
kızarmış gözler, yine o asık surat. 
Baktım olacak gibi değil. "Bu mahal• 
leden çıkalım,, dedim. "Nereye git• 
sek ayni ıey.,, dedi. Ya beni nikah 
eder alırsın, ya ayrılırız. Baktıdl 

olacak gibi değil. Nikih kıydık., 
- Biliyorum. 
-sözümü kesme. Niki.h kıydıti. 

Kıydık amma, ikinci ayda itler de• 
ğişmeğe başladı .Bizim .eski metre .. 
şimdiki niklhlı: "Ben artık gidip, 
mağazalarda tezgi.htarlık edemem.. 
Bugüne bugün senin karınım, beni 
beaılemeğe mecbursun.,. diye tuttur• 

. du. Ve dediğini de yaptı.çıktı, çalı .. 
trfı yerden benim sırtıma bindi. BaJ
ladık biz hanımı beslemeğe, giydir• 
meie, kuptmağa. insan tufeyliliğ• 
alıımıya görsün. Bizim hanım hant 
yeyiciliğ't batlayınca, günden güne. 
tunu isterim, bunu iıterimleri arttır• 
dıkça arttırdı. Ben bir sabrettim, ikf 
sabrettim. Sonunda ba!ladım kafa 
tutmağa. O iatedi, ben kafa tuttum. 
çınıar çıktı ıonunda. Ayrılıyoruz it• .._ 

- Biliyorırrn. 
- Evet biliyorsun, demin söyle• 

dim. Yalnız sana bir aorgun var, §U-' 

nu da bil bakalım. Benim hatun, b~ 
nim yanımda nikihsız yapr. fakat: 
keneli ekmeğini kendi kazanıp yal -
nu: bana gönülden bağlı oldufu va
kit mi utanılacak bir haldeydi, yoksa 
timdi mi? 

- Bilmiyorum ..• Fakat bu yalnız: 
ıizde görülen bir şey. Kimse duyma• 
sın ı dedim. 

TOrklye ·Romanya 
Ticaret müzakeresi 

Türkixe ile Romanya arasındaki 
tecim münasebetleri aon zamanlarda 
dwmuı gibidir. Bunun sebebi Tür
kiye ile Romanya arasında mevcut 
tecim anlatımsının Türkiye tara -
f ından f eahedilmit olması ve yeni 
anlapnanın hcnm imza edilmemit 
olmasıdır. 

Bunun netir:esi olarak Tilrkiye
den Romanyaya ithalatta bulunaıı 
Türk tecimenlerinin Romanyaya sat 
tıkları malların bedelleri de Roman· 
yada kalmııtır. 

Ankarada yeni bir tecim ve takat 
anlapnası için müzakerelere başlanıo 
mııtır. Müzakerat henüz bitmenı.JJ; 
tir. Bu anlaşmada tediye şekilleri 
bir esasa bağlanacak ve Türk tücca· 
rının Romanyada kalmış olan para• 
sının tediyesi için bir formül bulu• 
nacaktır. Müzakerenin neticesi bak• 
kında nikbinlik eseri gösterilmekte" 
dir. 

İatanbul ve lzmirden Avusturya. 
Çekoslovakya, Lehistan gibi Or~ 
Avrupa memleketlerine yapılan it• 
halatın bilhana yaş meyvalarunuııı 
daha kısa olan Romanya transit yol1' 
ile yapılması için birkaç günden~ 
ri şehrimizde Türk ve Romen ıııi1• 
tebauıalan aramnda müzakerelere 
devam edilmektedir. Bu heyet Bo
manya tarikile Orta Avrupa meııılr 
kederine gönderilecek Türk eıy••"' 
nın ne suretle aevkedfleceği hakkı!"" 
da bir rapor hazırlayacaktır. Bu rr 
por Türkiye ve Romanya hilkOJDQt
leri tarafından tetkik edilecektir. 

Romanyadan transit suretile ~ 
derilecek mallar hakkında vapur .C 
trenlerde hususi ve tenzitatlı bir ta" 
rife tatbik edilecektir. 

MUteha11ıslar, görUımelerind• 
müsbet neticeler elde ettikleri ulc" 
dirde timdiye kadar Orta Avrup•Y' 
Triyeste yolile yapılan gönderıııe " 
ler, bundan sonra Köstence yolile 1' 
pılacaktır. ~ 

Romanyanm Ankara sefiri FilO'J~ 
dün Türk ve Romen mütebassıı1• 
ıeref ine Perapalaa otelinde bir öj1' 
yemeği vermiıtir, J 

• 
' 
• 
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RADYO 
Dinleyicileri Arttırmak 

r. için Yollar 
~~dyonun ıtea.mmümü~den yıllar 1 radyo makinalarını ucuz sattırmak. 

~C:çtıkten sonra abonelerın artması Ancal(' radyonun ucuzlatılmasile her 
bçın birçok milletler muhtelif yollara kes bir radyo makinası alabilir. Ma-
aıvurmaktadırlar. Italyan radyo . . 

it . . . d'W kınalar pahalı oldukça hır memur ve 
umpanyası dınleyıcı sayısının ıgcr ya orta han· c d - ·ı d h · · 

tılus~ra nazaran çok az olduğu için . 1 ~ccar ~gı • a a ~yı v~
~eni abone kazanması gerektir. Bu • zıy~tc olan kımselcrın d~ alabilmesı
n~n çin geçen ay zarfında radyo ma- nev ımkan yoktur. ~!11er~kada olsu'.', 
kıncsi satın alan ve satanlar arasın • A rupada ol.su~ bu~un .. bır a~e~c! ~~r 
da kur'a çektirerek hem alan hem de r~dyoya sah~ptır._ Çunku .a~dıgı ~kı, ~ç 
latana büytiik ikramiyeler vermiştit. la~bah ma~!nc ~ır vcy~. ıkı •y}!gı nıs-

Alman radyo idaresi de - Almanla- bctınde degıl, ~ırkaç ı;undelı~ı. fıya • 
tın okumağa merakları olduğundan • tındadır. Me~ela Amerıkada bı~ım p~
dınleyiciler arasında müsabakalar ter ~amızla 12 lıraya satın a~mabilen bır 
tip ederek dinleyicilere değerli kitap alet. b~rada 90 v~>:a 100 hradan aşağı 
koleksiyonları kazandırmaktadır, d~ğıldır. Bunun ıçın yapılacak !.ey ma 

ı t kınaların ucuz satılmasını temın et • 
~ anbul radyosu da geçen kış mektir Bu iş için radyo şirketinin cid 

~~:;:f eyici kaza~~ak demiyclim de_· di tedbirler alması zamanı gelmiş.tir. 
beve ekette musıkı .. ve . beıte~~rh~.a Dli§ünillmelidir ki Amerikada 1000 

ı uyandı;mak ıçı.n bır musıkı mu- kişide ı 62 kişi, lngilterede gene ı 000 
:-bakası ~-ç~gma şahıt olmuştuk. Bun nüfusta yarım kişiye veya 2000 kişi
~rdan. ~ukafat ~a~an.an.lar da gene de bir kişiys bir radyo makinası düş· 
dınleyıcılerc &eçtırılmıştı. mektedir. 

b Daha _!Jirçok melek~tlerde buna Gümrük resminin son lniıinden 
enı:~r musabakalar tertip edere_k rad sonra tUccarlarrn da fiyatlarında de· 
~~nten:e -merakını. uyandrrmaga ç~- ğişikliklerin yapılması zamanı ~cl'?li§ 
b" • kta. ııclcr de bıı:ce buıilann hıç ve hatta gcçmis oldu2unu kendilerıne 
ın layikilc abone artmağa yetmez. hatırlatırız 

:adyo dinleyicisini çoğaltmak için • 
l§ vurulacak tek bir yol vardır. O da T. B, 

~---..._.._.,,,_,,,.,,.., _____ , ____ ._.._.. ____ ~-----·=-
HER HAFTA BiR ÖGÜT 

' Bazr radyosu olanlar makina• 
~rım evlerinin her tarafına gra· 

lllofon gibi taşıyarak çalmak is .. 
'terler. Fakat anten yetişmez .• 
iBirçok kimseler doğru olmıya -
l'ak evlerinin bir tarafına bir an· 
ten, öbür yanına da ikinci bir aıı· 
:ten ve makinalarmı her vakitki 
:Yerinden ltaldmnca ikinci anten 
)'ardımile radyo dinlerler. 

.Bunun yerine bir anten ile iş 
ıgörülebilir. Y.etcr ki yapılacak 
antenin teknik bir eksiği bulun
rnasrn. Böyle evlerinin muhtelif 
ı<>dalannda anten bulunmasını 
istiyenlcr krokisini çizdiğimiz 
'tarzda bir enstalasyon yaparak 
böylelikle Her oda veya katta Herliang1 "bir ~v veya apartmanCia 
bir anten hazır bulundunnuc. 

:r bir çok oda veya katlardan bir an-
olur. Yalnız dikkat edilecek ba- ıend1:n istifade edilebilecek bir ens-
?;ı;ı noktalar vardır. Bu tesisat ı talfısyon 
<>tuz, kırk metreden daha uzun 1 manlaraa giric:. urlarının auvar 
<>ldugu- d b" d f 1 :r :ı: -n. an lr ~a. yoya az a veya pencere kenarlarına degme 
~~n gelır. Bunun lÇın radyo ma sinın· önüne geçilmesidir Bunun 
ı11;1na · · · d f" • • ·ı sına gırış yerın e anten ışı en iyisi her ok yeri muallakta 3 

e makina arasına sun'i surette tutularak kullamldıU-r vakit ur- -ant · ,,_ l - h r· b- :ı: 
lko en1 ~ısa _tma.~a am sus lŞ larına bir tel bağlanrak radyo 

Yara'k 1stege gore anten kısal- makinasma uzatılmalıdır. 
.tılnıalıdır. Reaksiyonlu olmamak şartile 
k· D~kkat edilmesi gerelC olan i- böyle bir tesisat ile birkaç rad
~ncı bir şey de antenin izole bu- yo birden çalınır ve hiç biri di· 

~!l.c:r ;~" ıkullanılmadığı za • ğerlerini taciz etmez. 

KÜÇÜK DALGALAR 
Yazı : 11 Komşu dalgada 2 kilovat an -

ij 47,05 metrae dalga uzunluğun ten enerjili Kanada'mn Vinipeg 
a V enezuela'mn Caragas pos • postası her gece yansı aşın sa -

~sı Yayım yapar. lsareti YV 4 at 2 den sabah 6 ya kadar yayım 
.._ C olan posta gece 12,30 dan yapar. Dalgası 48,78 metredir. 
aabah 5,30 za kadar program ya- CJRÖ işaretli bu posta bazı sa
.,ar. Anten enerjisinin kaç kilo- hahları çok iyi duyulur. 
~at olduğu bildirilmiyen bu pos- Ayni dalgada Portekizin Lis -
bayı §İmdiye kadar alamamakla bon şehri yayım yapar. İşareti 
d~~~bcr Avrupadan iyi dinlen· CSL ve anten enerjisi yaran ki
l ıgı söyleniyor. Bunun için din- lovat olan Lisbon'un çalışma sa
llCtuneğe elverişli havalarda bu atleri bildirilmemiştir. Bundan 
d~ak Y.crin bulunması mümkün- sonraki karakteristik yayımlı is-

ur. tasyon gene V enezuela'nın Ca • 
h s.~~to Domingoda antene· ragas postasıdır. 49,08 metre 

crJ111 bildirilmiyen uzak deniz dalga uzunluklu bu postanın işa 
~şrrı 47,So metrelik bir postadır. reti YV 2 RC dir. Pazardan baş
r a ışına vakti her gün gece ya- ka her gece 12 den sabah bazan 
~~dan sonra 12,40 ile 1,40 ara- 5, bazan da 6 ya kadar program 

adır. yayar. 

~~===================================== 

Radyo trammisiyoa merhz/eri~a biri- , 

Her valit spor reportajlaii!e spor 
bahislerini dinlediğimiz Sait Çelebi 

HABERLER 
Sovyatlerde kaç radyo 

istasyonu var ? 
Sovyet Rusya memleketinin 

her tarafında radyo istasyonları 
yaptırılarak kendi halkına ve 
yabancı uluslara kendi dillerin • 
de yayunlar yaptırarak propa -
gandada bulunmaktadır. Her yıl 
yeni, yeni istasyonlar meydana 
getirilerek yayımların çeşidi art 
tırılmaktadır. Bugün Sovyetle • 
rin 65 radyo istasyonu çalışıyor. 
Yapısı bitmemiş olan daha bir
ç.ok istasyon vardır. 

• 
Amerikan radyolarında 

çahşanlar 
J\lnerikada radyoculuk yüzün 

den işsizliğin önüne epeyce ge
çilmiştir. Amerikan radyo istas
yonlarında çalışanlar, fen adam
ları ile işçiler ve memurlar da 
birlikte sayılmak §artile. 30000 
ni bulmuştur, 

• • 
Bir radyo llmbası 
nekadar dayanır ? 

Radyonun en pahalı satılan 
yedek parçalarından biri d.e rad
yo makinelerinin kalbi sayılan 
lambalandır. Bir lamba ne ka -
dar zamanda eskiyeceği birçok 
radyosu olanlar tarafından me -
rak edilir, fakat yerinde bir ce • 
vap alamazlar. Çünkü bu lamba
lar da elektrik ampulleri gibidir. 
Gelişi güzel eskir. Nasıl ki bir 
eve alman ampuller birer, birer 
eskir de değiştirilmeleri gerek· 
se onlar da birer, birer eskidik· 
se yerlerine yenileri alınarak 

konwur. Fakat aralarındaki fark 
şudur ki radyo lambalan diğer 
ampuller kadar çabuk eskimez . 
Bugün fabrikadan çıkan lamba
ların yaşayışı orta olarak 3000 
saat dayanır, Bwıunla beraber 
2500 saat te, 3500 saat te daya • 
nan lamba bulunur. 

• 
Amerikada radyodan çok 

otomobil 
Yapılan bir istatistik Ameri • 

katla radyodan ziyade otomobil 
sahibi bulunduğunu göstermek· 
tedir. İstatistiğe göre Amerikan 
halkmm yüzde 48 zi birer otomo 
bile sahip iken yalnız yüzde 35 
kişiye bir radyo makinesi düş • 
mektedir. Buna rağmen dünya -
nın en çok radyo dinlenen yeri 
gene Amerikadır. 

• 
1000 kilovathk bir istasyon 

Şimdiye kadar yapılan radyo 
istasyonlarının en kuvvetlisi 500 
kilovathktır ve bunlar ikidir. Bi
risi Moskovada, öbürü Çincina -
tı'dadır. 500 kilovatlık ilk istas
yonu Ruslar yaptırmakla 500 ki 
lovatlrk postalarda Ruslar rekor 
kırmışlardı. Amerikalılar bu de
fa öğrendiğimize göre 1000 kilo
vatlık son derece kuvvetli bir is
tasyon Yanmakta imisler. 
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H·aftanın Programı 

4 Ağustos Pazar Şarkılar. 23: Duyumlar. 23.30: Hılk mu· __ ..;;... _______ ziii. 

'BÜKREŞ 

'12.30: Koro müziği - Duyumlar. 12.50: 
Orkestra. 1~45: Spor. 13.55: Plik. 14.15: 
Duyumlar. 14.35: :>lak. 17: Köylü yayum. 
18: Popüler Romen müziği. 19: Duyumlar. 
19.15: Konserin &ureği. 20: Sözler. 20.20: 
Şarkılar, hafif romanslar. 20.55: Sözler. 
21.15: Radyo ulon orkestraııL 22: Spor. 
22.10: Konserin ıiıreii. 23: Duyumlar. 23. 
20: Plak. 

VARŞOVA 

20: Sözler ve aaire. 21.10: Şarkılı sen· 
fonik konser. 21.45: Konferans. 21.50: Du· 
yumlar. 22: Köylü ıiirleri. 22.0: Şen ya
yım. 2: Spor. 23.15: Duyumlar. 23.20: De· 
nizcilik konseri, 24: Sôzler. 24.05: Dans 
plildan. 

.PRAG 

20.05: Plilc. 20.10: Duyumlar. 20.20: 
Şarkılı kuartet konseri. 21.JO: Salon or
kestrası. 21.50: Sözler. 22.05: "Prag'ın 
iki ltı.z kardeıleri,, adlı operası. 22.35: 
Salon orkestrası. 23.35: Plalt 23.40; Du
yumlar. 23.45: Dans miıziii. 

BUDAPEŞTE 

19,30: Salon keinteti. 20.15: Konferan~. 
20.45: Opera orkestrasL 22: ReportaJ. 
"İzci yayımı,, 23: Duyumlar. Spor. 23.30: 
Caı: müıiii. 24.15: Çingene mu.ziği, 

'.MOSKOVA 

~8.30: Hafif müzik ve dans havaları. 19. 
15: Çayko(ıld ve Aernskinin eserlerinden 
konser. 20.30: Puccini'nin "Tosca,, opera· 
smm radyo adaptasyona. 22: Almanca 
rayım. 22.55: Kızıl meydandan role. 23.05 
lngilizce. 24.05: Almanca yayım, 

LElPZIG 

19.30: Halk şarkıları, baladlar ve dans 
mü.ziiı. 20.30: Bad Elster'den role. 20.50: 
Spor. 21: Mozart'ın "Die Gaertnerin aus 
Liebe, operasL 23: Duyumlar ve ı;por. 
23.30; Münih'ten dans müziii. 

HAMBURG 

19: Radyo skeçi. 20: Piyano müziğ~. 20 
35: Spor. 20.50: Hava raporu. 21: 'Ve
nedik'te bir gece,, adlı Johann StrauH'un 
opereti. 23: Duyumlar, 23.20: Spor. 23.50: 
Dana. 

MUNlH 

19.50: )oser Rciter'in eserlerinden kon· 
ser. 20.40: Spor. 21: Tarihi yayım. 23: 
duyumlar. 23.30: Dans mü.zili. 

• 5 Aftustos Pazartesi 

BÜKRES 
l3: Duyumlar. 13.05: Plik. 18: Orkes~a 

konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konsenn 
ııüreii. 20: Sözler. 20.20: Operetlerden 
pliklar. 20.50: Duyumlar. 21: Soıler. 21. 
15: Şarkı birliiile keman. 22.05: Mando· 
lin konseri. 22.30: Duyumlar. 22.50: Role 
konser. 23.15: Yabancı dillerle dll1UDllar. 
23.05: Konserin süreci. 

VARŞOVA 

19.45: Plak • Sözler. 20.30: Süel yaynn. 
20.50: Sozler. 21.10: Senfonik konser. 22: 
Duyumlar. 22.15: Şarkılar. 22.50: Sözler. 
23: Spor. 23.05: Duyumlar. 23.10: Reklam· 
lar. 23.25: Küçük radyo orkeıtruı. 

PRAG 

20.10: Pllk - Duyumlar. 20.25: Xonfe· 
ranı. 21.35: Reportaj. 22.15: Radyo orkca
traSL 23.15: Duyumlar. 23.30: Plik. 23.45: 
Almanca duYUmlar. 

BUDAPESTE 
20: Plak. 21: Stüdyo piyesi. 22.50: Du· 

yumlar. Spor. 23.10: Çingme miııiii. 24: 
Ca.zband. 24.20: Piyaııo müzifi. 

MOSKOVA 

18.30: Edebiyat. 19.30: Kültür parkm
dan role. 22: Almanca yayım. 22.55: Kı
zıl meydandan röle. 23.05: 1nıiliace )'l· 
:yım. 24.05: Macarca yayım. 

LE!PZIG 
20: Eilenceli müzik. 20.30: Münihten 

röle. 21: Rc:ile. 23: Duyumlar. Spor. 23.20: 
Skeç. 24.10: Gece mü.ziii. 

HAMBURG 
20: Sözler. 20.15: Danı müziği. 21: Du

yumlar. 21.10: "Kralların annesi,, adlı 
tariht ve müzilrili piyes. 22.10: u;utulmuı 
orkestra eserleri. 23.25: Müaikili proıram 
ırasL 24: Gece mü.ziii. 

MUN1H 
20: DuYWnlar. 20.10: Halk mü.zifi. 20. 

30: Sarktlar. 21: Duyumlar. 21.10: Sen
fonik konser. 22.30: Aktüalite. 23: Du
yumlar. 23.20: Proıram ırasL 24: Dans. 

HAMBURG 

20: Halk müziği. 21: Duyumlar. 21.10: 
Şen yayım. 23: Duyumlar. 23.25: Muzikli 
program arasL 24: Gece müziii. 

MUNlH 

20.50: Dans muziii. 21: Duyumlar. 21. 
10: Piyes. 22: Baladlar. 22.40: Konfe· 
rans. 23: Duyumlar. 23.20: Proıram ara· 
aı. 23.30: Seçme halk müzici. 

• 7 Aftustos Çartamba 
BÜKREŞ 

13: Orkestra. 13.45: Borsa. Spor. 13.55 
Konserin ıureii. 14.15:. Duyumlu. 14.35: 
Konserin sonu. 18: Plik. l9: Duyu°';!•~· 
19.15: Plik. 20: Sözler. 20.20: Od~ muzı. 
ği pliklarL 20.SO: Sözler. 21.15: Pıyano • 
şarkr. 22.05: Radyo salon .ork!strı.ıı. 22.30 
Duyumlar. 22.5o: Konsenn surefi. 23.15: 
Fransızca ve almanca duyumlar. 23.25: 
konserin süreii. 

VAR~OVA 
19.15: Halk tukılarL 19.30: Çocu~ ya

yımı. 19.45: Salon miııiii. 20.05: Sozle~. 
20.15: Reklamlar. 20.30: Keman kons~rı. 
20.50: Şen yayım. 21: Sozler. 21.10: Plak. 
21.45: Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: Re· 
portaj. 22.10: Salzburgdan rol~ _Serenad: 
Jar konseri (Viyana fılharmonısı). 23.35. 
Spor. 23.45: Danı müz:iii. 

PRAG 
2o.40: Plik. 20.50: Sozler. 21.20: Halk 

armonik müıifi. 21.55: Bohemya mana.~· 
tırlan. 22: Sözler. 22.10: Salzburgdan ro· 
le. 23.20: Duyumlar. 23.35: Plik. 23.50: 
Yabancı dillerle duyumlar. 

BUDAPEŞTE 

20: Napoli ıarkılan. 20.35: Radyo piye· 
si. 21.25: Plik. 22.20: Duyumlar. 22.40: 
Cazband. 23.10. Hava raporu. 23.45: Ya· 
bancı dillerle olimpiyadlara dair sözler. 
24: Çingene mü.zili. 

MOSKOVA 
18.30: Chopin, Dvorak ve Monuchko

nun eserlerinden konser. 19.15: Koro kon
seri. 20.30: Amerikan şarkıları, &esli film 
müzi&i. 21: Plalt. 22: Çekçe yayım. 22.55: 
Kızıl meydandan röle. 23.05: 1nıilizce ya~ 
;yım. 24.0S: Almanca. 

LElPZIG 

20: Operet müzifi. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal yayım. 21.45: Skeç. 23: Duyumlar. 
spor. 23.30: Gece mil.zili ve dans havala· 
rı. 

HAMBURG 
20: Bando mızıka. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulu&al yayım. 21.45: Köylü yayımL 22: 
Beethoven, Brahmı konıeri. 23: Duyum
lar. 23.25: Müıikli proıram arası. 24: 
Dans ve gece mil.ziii. 

MUNlH 
20: Radyo orkestrası. 20.SO: Duyu"?

lar. 21.15: Ulusal yayım. 21.45: Hafıf 
mü:rik. 23: Duyumlar. 23.20: Ara. 24: 
Dans. 

• 8 AOustos Perşembe 

EUKRES 

U-15: Pille ve duyumlar. 18: Orkeıt~a 
konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konser'!' 
ııüreii. 20: Sözler. 20.20_: P!yano kC?n~eı;ı. 
20.50: Sözler. 21.15: Plak ıle Puccı!" ~ın 
"Tosca,, operaıL (İatinhatte ecnebı dil
lerle duyumlar.) 

VARŞOVA 

21: Köylü çocuklar yayımL 21.10:. Sen 
yayun. 21.45: Duf!lmlar. 21.5~.: Sozler. 
22: Piyano konscn. 22.30: Sozler. 23: 
Spor. 21.10: Küçük radyo orkestrası. 

PRAG 

20.25 : Radyo orkestrası. 21.25: Sözler. 
21.40: Şarkı, halk fiirleri ve saire. 22: 
Sôıler. 22: Karıtılr reportaj. 22.40: Keman 
konseri. 23.15: Duyumlar. 23.30: Hava 
raporu. 23.35: Pllk. 

BUDAPEŞTE 

19.35: Şehir bandoıu. 22.05: Dş siyasa 
durumu. 22.25: Çinıene müziii. 22.45: 
Duyumlar. 23.45: Opera orkestrası. 

MOSKOVA 

18.30: Kültür parkından: karqık kon1er. 
ısı.ıs: Moıart'm eserlerinden koııaer. 20~ 
30: Konıer. 22: Franıızca yayım. 22.55: 
Kı.zd meydandan röle.'23.05: Almanca ya
ymı. 24.05: 111pan7olca yayım. 

LEİPZIG 

19.50: Ulusal yayım. 20: Skeç. 21: Da· 
yumlar. 21.10: Dana. 23: Dqyumlar. 23.30: 

• Danı mu.ziii. 
--..:...----- HAM BUR G 

BÜKREŞ 

U-ıs: Plik ve duyumlar. 18: Radyo A· 
lon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Kon
s~in ıürcii. 20: Sözelr. :io.20: Viyanada 
bır .ıece (plak). 20.50: Sözler. 21.15: Sen
fonık plik konseri. 22: Duyumlar. 22.20: 
Senfonik pliklarm ıüreii. 23: Konıer. 29. 
l~; Almanca ve fransızca duyumlar. 23.25 
Role konserin süreii • 

VAR~OVA 

20.30: Piyano konseri. 20.50: Sözler. 21. 
10: Plik. 21.45: D117umlar. 21.55: Söı· 
ler. 22: Süel müzik ve sozler. 23.30: Spor. 
23.35: Spor. 23.40: Salon mü.zili (pllk). 

PRAG 
20._10: Plik • Duyumlar. 20.35; Çift flüt 

ve vıyolonıel konseri. 20.45: Ka~dı: ya-
7!!'1· 21.30: Popüler çek prkılırL 21.50: 
Sozler. 22.05: Trio citar mü%i;i. 22.40: 
Şarkılar. 22.50: Orkestra konseri. 23.15: 
Duyumlar. 23.30: Plik. 23.45: Yabancı dil· 
lerle du;yumlar. 

BUDAPE§TE 
18.55: Bertha salon orkestrası. Sözler, 

20.40: Macar prkılan. 21.35: Sözler. 21. 
50: Torinodan: Boccherininin eserlerinden 
konser. 22.40: Duyumlar. 23: Plik. 24: 
Trio piyano konseri. 

MOSKOVA 
18.30: Rus müziği ve ıarlnlarr. 19.15: 

Bellini ve Donizettinin eserlerinden kon
ser. 21: Dans mü.ziii ve popüler parçalar. 
22: Almanca yayım. 22.55: Kızıl meydan
dan röle. 23.05: Fransızca yayım. 24.05: 
Felemenkçe. 

LE!PZIG 
20: Radyo orkestrası. 21: Duyumlar. 

41 1"• Alman eserlerinden ıarkılar. U.10i 

20.15: "Spielmarkt,, adlı piyes. 21: Du
yumlar. 21.10: Danı miizifi. 23: Duyum· 
ıar. 23.25: Dans'm ıureii. 24: G~ce mü· 

MÜNlH 

20: Halk müziii. 21: Duyumlar. 21.10: 
Az. iıidilen notalar. 23: Duywnlar. 23.20: 
Proıram arasL 24: Dana. 

• 9 AGuatoa Cuma 

BUKRE~ 

13-15: Pllk ve duyumlar. 18: Orkestra 
konıeri. 19: DuJ'UDllar. 19.15: Konacrln 
süreli. 20: Söıler. 20.20: Pltk. 20.50: 
Sözler. 21.15: Keman - Klarinet konıcri. 
22.os: Radyo Alon orkeatraaL 22.30: Du
yumlar. 23.15: Franm • Alman dillerile 
dU)'llmlar. 23.25: Konaerin aüreii. 

VAR~OVA 

20.0: Sarkdar. 20.50: Sen monoloı. 21: 
Sözler. 21.10: Reportaj. 21.45: Duyumlar. 
21.55: Sözler. 22: Senfonik konıer. 23: 
Spor duyumları. 23.15: Salon mü.ziii plik· 
larL 24: Sözler. 24.05: Danı pliklarL 

PRAG 

20.25: Armonik konseri. 21.15: Sözler. 
21.30: Ravel'in "İspanyol saati,. operası. 
22.30: Eilenceli yayım. 22.50: Eilenccli 
koro konseri. 23.15: Duyumlar. 23.30: 
Plik. 23.45 : Rusca duyumlar. Plik. 

BUDAPEŞTE 

20.15: Cincene mhili. ıı.u: tffrW. 
21.45: Opera orkeıtraıı. 23: Du1\lll1W". 

23.20: Piyano muzigi. 24: Pıyes. 24.JS: 
Cazband. 

MOSKOVA 

18.30: Ulusal Rus muziii. 19.15: Hafü 
müzik konseri. 20.50: Plak. 21: Danı mu· 
ziii. 22: Çekçe yayım. 22.55: Kızıl mey
dandan role. 23.05: !.~ilizc• .... ne. .. ' 

manca. 
LEIPZIG 

20: 1 .. 21: Duyumlar. 21.15: Unutulmui 
klasik müzik. 22: Ealri Prusya mar~larL 
23: Duyumlar. 23.30: Gece müzifi • 

HAMBURG 

20: Eğlenceli müzik. 20.45: Sözler. Zl: 
Duyumlar. 21.15: Ulusal yayun. 22: li l.ı 

Prusya maralarL 23: Duyumlar. 23.25: 
Müzikli proı;ram arasL 24: Sen ge'4 ı.'lu· 
ziği. 

MUNİH 
20.05: Eğlenceli müzik. 21: Duyumfar. 

21.15: Uluııal yayım. 22: Skeç. 23: Duyum· 
lar. 23.20: Ara. 23.30; Sözlü mıizik. 200: 
Şen miızık. 

• 
10 AOusloa Cumartesi 

BÜ KREŞ 
13: Du:vumıar. 13.05: Radyo saoln or· 

keıtrasL 13.45: Spor. 13.55: Konlerin ım· 
rei\. 14.15: Duyumlar. 14.35: Kon•enn 
süreit 18: Süel muzik. 19: Duyumlar. 
l 9.15: Süel konserin slıreii. 20: Braııov da 
ıiyah kilisede verilen orı konserini rulc. 
21: Sö.zler. 21.15: Radyo CUL 22.30: Du· 
yumlar. 23.45: Daıısm süreği. 23.15: Ya· 
bancı dillerle duyumlar. 23.35: Damı. 

VAR,SOVA 

19.45: Hafif müzik. Sörler. 21.10: Or· 
kcstra. konseri. 21.45: Duyumlar. 21.55: 
Konferans. 22: Yabancı memleketlerdeki 
Lehliler itin yayun. 22.30: Senfonik kon. 
ıer. 23: Spor. 23.10: Repo~. 23.30: Plak. 

PRAG 

20.10: Pille. 20.15: Duyumlar. 20.30: 
Operet mü.ziii. 21.30: Sc:izler. 21.45: Suel 
müzik. 22.30: Zenci prkıları. 22.50: Hcr
mann Srammel müriii. 23.15: Duyumlar. 
23.30 Pllk. 23.45: Salon orkestrası. 

BUDAPESTE 

20.30: Opera orkcatruı tarafmdan kon
ser. 21.10: Hayvanat bahçesindeki paı k· 
tan rolr". Fran:.: Lehar'm "Veuve joyeu~c" 
adlı opereti. 24: Çinıene müziği. 

MOSKOVA 

18.30: Kızıl ordu üçn konser. 18.15: Kı.
rışık konııer. 20.30: Offcnbach'm "Gu el 
Helene,. operasmm radyo adaptasyonu. 
22: Almanca yayan. 22.55: Kızıl mey. 
dandan :yayım. 22.55: Kızıl meli dandan r" 
le. 23.05: Franıızca. 24.05: İsveççe. 

LElPZIG 
20: ?- 21: D11711mlar. 21.10: "Lieoer

liche Kleeblatt,. adlı muzik ve prkılı 
radyo plycai. 23: Duyumlar. 23.30: Danıı 
müzifi. 

HAMBURCJ 

20: Sen yayun. 21: Duyumlar. 21.lo: 
Denizcilik yayımL 23: Duyumlar. 23.20: 
Arsıulusal teni& maçları. 23.40: n.... '· 
Dansm suregi • 

M'ONlH 

20: Gençler programı. 21: Duyumlar. 
21.15: Karışık yayım. 23: Duyumlar. 23.20 
Yüzme sporu ıaınpiyonluiıı. 23.45: Ara. 
24: Dans. 

Dünya Radyo birllOinln 
entresan bir istalistiGi 
Radyo tiryakilerinin günde 

ka~ saat radyo dinledikleri belli 
olmaz. Meraklıların çoğu günde 
üç dört saat dinledikleri gibi 
alu, yedi saat dinledikleri de 
vardır. Dünya radyo birliğinin 

bir incelemesine göre vasati o -
Iarak günde dört saat radY.O din
lenmekte imiş. 

• 
Yeni bir Lltince kelime 
Papa latince yeni bir kelime 

ortaya atarak radyonun karşılı
ğı olarak "Marconiana" Marko
nyana adını vermiştir. 

TAN 
Gündelik Siyasal Gazete 

T E L E o N { Yuı i~eri.: 24319. 
İdare ıılerı : 24310. 

TELGRAF: "TAN "i.tanbuı 

Bir aylıJC 
3 .. 
6 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye i~ 1>J1U1 lcia 

Lira K. Lira L 
1 50 
4- s-
7 50 14 -

14- 21-

iLAN 
İlanlar için İlincıhk Sirketlerin• mli

racaat edilmelidir • . 
Küçük ilanlar doirudan doiruya 

idaremizce almabilır. 
Küçük Ulnlarm 5 aatırhft bir defalık 

30 kuruştur. 5 satırdan fula11 için sa
tır 1-ıma 5 turuı almır. Bir defadan 
fazla için yclr4Ddan %10 kunıa lndirilir. \......,.. ___ ._, 
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J.••w·• 
Ulusal Ekonomide 

Ulusal Müdafaa 
Hava 'kurumuna hükumetin ve 

ulusun verdiği buyuk öpem dolayısı
le, ulusal müdafaanın uluScll ekono
mideki mevkiini tayin etmek yerinde 
OJUr. 

Başta, kurtuluş ve kuruluş ilimleri 
Üstadı büyük önderimiz Atatürk ol
dugu halde Türk ulusu, şimdi ve ge
lecekte, acuna örnek olacak bir Türk 
Devrimi yapmaktadır. 

Devrimde ulusal müdafaaya birin
ci derece bir yer verilmiştir. Yapıl
makta o~ın bazı isterimiz hakkında, 
mesela, oazı demıryollarımız için sü
eldir (askeridir) ekonomik değildir 
derler. Bu yolların tamamile süel 
bakımından yapıldığını dahi kabul et
ack yine bu dar ve yanlış bir görüş
tür. Siiel olan her iş aynı zamanda 
ekonomiktir. 

Süeldir, ekonomik değildir fikri bir 
çok tanınmış ekonomistler tarafın
dan söylenmiş, yazılmış ve bu suret
le kökleşerek söylene gelmiştir. Bu 
tarzda fikir yürüten yabancı ekono
mistler hiç şüphe yok ki düyunu 
umumiye zihniyetile yalnız finansal 
asığı (menfaati) düşünmüşlerdir. Bu 
ahşılmış fikrin aksinin ekonomik iza
hı, her ne kadar bir betgede (nıg.kale) 
güç ise de, hiç olmazsa bu fikri aşı· 
lamış olur. 

Ekonomi, kısaca, insanların ihti· 
yaçlarmı tatmin ugrundaki faaliyet
lerle ilgilidir. Ekonominin an'anevi 
bolümü, üretim (istihsal) tedavül, 
1oervetin bölümü ve istihlaktir. 

Üretim fayda yaratmaktır. Fayda 
bir ihtiyacı tatmin etme kuvvetidir. 
'Oretilen (istihsal olunan) şeyler ya 
eşyadır veya hizmettir. İnsanların ih
tıyaçlarını araçsız veya araçlı (bilva
aıta veya bilavasıta) tatmin eden her 
bizmet verimlidir. 

Bir apartıman kapıcısına, bir fab· 
rika bekçisine verilen paralar nasıl 
verimli ve ekonomik is: ulus bekçi
ıine verilen ve ulusal müdafaa uğ
runda sarfedilen her para da verimli 
ve ekonomiktir. 

Ulusal ekonomiyi yaratan topoğ
taiik ve demografik §artlar aynı za-

BORSA 

31 Temmuz Çarşamba 

PARALAR ·-------------
Alıs 

Sterlııı 619,-
Dolar 124,-

.20 Fransıı lrangı 166,-
20 Liret 196,-
20 Belçika francı 81,-
20 Drahmi 23,-
20 lsviçre fr. 816,-
Florin 80,-
20 Çek Kron 95,-
Avusturya ııilin 21,50 
Mark 38,-
Zloti ~2.50 
Pengo • 23,-
20 Ley 14,-
20 Lev, . 23.-
2ll Dınaı 52,-
Yen 31,-
lsveç Kuron 31,-
Altm 931,-
Mccidiyı 52,-
Banknot 231,-

ÇEKLER -----
Paris üzerine 
İngiliz lıruı 
Dolar 
Liret 
Belga 
bveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuron-. 
Avusturya • 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Çernove'tıı 
lıveç kuronu 

ESHAM 

Sa tıs 

623,-
126,-
169,-
198,-
82,-
24,-

'!20,-
81,-
98,-
23,-
40,-
24.50 
25,-
ıs.-
24.-
54,-
33,-
32,-

933,-
53,-

233,-

Kapan11 

12,03,50 
622,50 
'),79,70 
!il,71,07 
4,71.62 
2,43,53 

63,35 
1,17,14 

19,17,33 
4,18,58 
5.81,43 
1.97,20 
4,21,-
4.51.40 

,3,77,55 
34,96,33 

2.78,30 
10.98 
3,-

lı Bankası Mü• to.-
• • N. 9,50 
.. ,, H. 9,60 
Aııadolu 3 6C> 25,95 

,, % 100 42,SO 
6irketiahyriye 14,25 
Tramvay 26,SO 
Bomonti • Nektır 8,-
Terkos 15,75 
R~I 2.50 
Aılan Çimento 10,35 
Merkez Bankas'a' 57,75 
Oımanlı Bankası 24.-
Telefon 11,25 
İttihat Dcğirmencililı: T. A. S. 8,25 
Şark Deiirmenleri 0,78 
Sark Merkez Eczanesi 4,25 

ıSTIKRAZLAR . 
Tiirk Borcu I Kupo .. kesik 28,07,50 

" " Il .. ,. 26,35 
" lll • .. 26.80 

E;~ani 95.-
lstikrazi dahıli 94,25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10.25 
Anadolu I ve 1 l 45,40 

.. JlI Ku~n kesik 45,75 
Anadolu Mwncuil Kııpoıı knik 46,25 

manda ulusal müdafaanın ulusal eko· 
nomideki yerini tayin eder. Ekonomi· 
siz erginlik (istiklal), erginliksiz 
ekonomi olamaz. Sınırları içindeki 
tabii servet menbaları kafi gelmiyen 
uluslar bunları birçok şekillerde dı· 
şanda aramaktadırlar. 

Bir ülkedeki her türlü ekonomik 
yükselmeler için evvela siyasal istik
rar lazımdır. Paranın kıymeti, serma
yenin birikmesi, endüstrici ve tecimel 
yükselme etkelerinin (aJllillerinin) 
birincisi de budur. İngiltere, Alman
ya ve Amcrikadaki ekonomik geliş· 
melerin (inkişafların) başlan~ı hep 
ulusal varlıklarına güvendir. 

Bir de dünya tecim tarihine baka
lım. İspanya ve Portekizin yıkılma
sından sonra dünya tecimine kuzey 
(şimali) Avrupa hakim oldu. Bu me
yanda birinci derecede Hollanda ge· 
liyordu. Hollanda ile İngiltere ara
sında, ekonomik üstünlük için, (Act 
of Navigation) den doğan ihtilaf an
cak iki devlet arasındaki bahri bir 
savaş ile İngilterenin lehine netice
lendi ve Hollandanm ekonomsal şöh
retini bertaraf etti. 

Tarihte görülüyor ki, bir memleke
tin ulusal ekonomisinin ve arsıulusi\} 
ekonomik münasebetlerinin başlama· 
sı ve büyümesi ulusal kudretile omuz 
omuza yürüyor. 

Bir kül olan Türk devrimi her 
alanda aynı hızla yürümektedir. Bir 
tarafta acunun bugünkü yüzler kı
zartıcı durumunu ve diğer tarafta 
Türk ekonomik devrimini gözönüne 
getirenler cümhuriyettenberi ulu.sal 
müdafaa uğrunda ettiğimiz masraf
ları kat kat çıkardığımıza hiç şüphe 
etmezler. 

Hava Kurumuna yardım için bir 
tek işaretle hep birden kutsal amaca 
koşan yüksek ulusun bu hareketi de 
aynı zamanda ekonomiktir ve edilen 
masraflara mukabil önemli faydalar 
temin edilmekte olduğu ve edileceği 
apaçıktır. 

Jnkılap Enıtitüıü ve Hukuk 
Fakültui Ekonomi Doçenti 

Dr. Rüçhan Akıncı 

Fransız • Alman tecimi 
Bertin, 31 A.A. - Once Berlin'de 

sonra da Paris'te sürdürülen görüşme 
lerin suya dü§mesi ile 20-7-934 tarihli 
Fransız - Alman tecim mukavelesi ve 
klering anlaşması, yarından itibaren 
&onuna ermektedir. Yalnız ikamet ve 
seyrisefain mukavelesile, 30 ağustosa 
kadar muteber olan Sar anlll§maları • 
nın hükümleri meri ~alacaktır. 

Bununla beraber, yarın resmiğ ğa -
zete ile neşredilecek olan bir karama 
me, Alman mallarına en aşağı tarife· 
nin tatbikini emredecektir. Buna 
kar§ılık, Alman hükumeti de Franaa
ya karşı "en ziyade müsaadeye maz -
har devlet" menfaatlerini bağışlamak 
ta devam eyliyecektir. 

Bu tedbirler, Fransamn Almanya -
ya ihracatını azaltacak ise de. Alman 
ihracatı, klering tasfiye muamelesini 
yavaşlatmamak için azalmamak ikti • 
za eder, 

ZeytinyaOı fiyatları 
Muğla, 31 A.A. - Bu yıl içinde ce 

viz ve badem ürünü azdır. Kuraklık 
yli.izünden bu yıl zeytin ürünü de az • 
dır. Ancak eski rekoltenin onda biri 
kadardır. Bundan ötürü zeytin ve zey 
tinyağı fiyatları artmaktadır, 

DUn ge:en bul)daylar 
Buğday Hatlarında görülen 20 pa • 

ralık düşüş ayni durumu muhafaza et 
m~ktedir. Dün §elırimize 510 ton huğ 
day gelmiştir. Yumşaklar 6,35 kuruş
tan muamele gönnüftilr, 

Almanyada haftahk piyasa 
durumu 

Türkofis Berlinin son raporun • 
dan: 

Kuru Uzüm 
Izmirde eski ürün piyasasının bir 

dereceye kadar kuvvetlendiği ve fiatla 
rın bir hafta öncesine karşı çıkarıldığı 
anla§ılıyor. Hafta içinde 1934 ürünün 
den oldukça işler yapılmış ve bunla • 
nn bazılarının ödeme müsaade11i vası
tamı~la alınmıştır. 

Yeni ürününün piyasası bu hafta 
pek o kadar canlı geçmemiştir. Bunun 
sebebi kanaatimize göre ilk şırada pi· 
yasadaki itimatsızhktır. Yani Izmir • 
den istenilen fiatlara güvenilmemesi -
dir. Gerçekten Izmirde fiat birliğinin 
tesbit eylediği fiatlardan aşağıya bu -
gün dahi teklif alınabilmektedir. Böy 
le kaçamaklı surette düşük teklifler 
yapan evlerin hafta içinde az çok mü· 
him işler yaptıktan haber veriliyor. 
Bir yıl öncesine karşı çok olacağı hu -
ıuıi taraflardan tahmin edilen kuru 
üzüm rekoltesinin gerçek denildiği ka 
dar yüksek çıkması halinde bile fiatla 
nn indirilmesi ve bazı tacirlerce de ka 
çamak yapılması hayretle karşılan -
maktadır. Fiatların rasgele indirilme -
si üzüm ve incir gibi çok değerli mah 
sule ka111 ilgiyi azaltabilecektir. lz • 
mirde oturan"bazı ihracatçıların fiat • 
lan indirmeğe yeltenmelerinin yanı 
başında komşu Yunanlıların fiatlan 
hemen katiyen indirmcmclcri di~tc 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen de~er 

üSKtlDAR : Selami Ali mahallesi Selami Ali 
Efendi sokak eski 363 yeni 343 dükkanın 
tamamı. 

HASKÖY : Keremitçi Ahmet Çelebi Aynalı Ka
vak caddesi eski 12-12 mükerrer yeni 
14-16 evin 30/ 120 payı. 

ÇARŞI : Çuhacı han alt kat eski yeni 1 oda .. 
nın tamamı. 

Üsküdar : Pazarbaşı Miroğlu sokak eski 82. 
82 M. 82 M. yeni 96·98-100 sayılı ev ve 
dükkanın 2/ 3 payı. 

EMİNÖNÜ : Ahıçelebi mahallesi Lence sokak 
eski 16 yeni 16 - 18 dükkanın 
174720/ 1612800 payı. (650) lirası mü· 
badil ikinci tertib tasfiye vesikasile. 

üSKtlDAR : icadiye mahallesi Hamam cad· 
desi eski 11 yeni 5 sayılı evin 10/12 payı, 

ÇENGELKÖY : Yenimahalle Abdi oğlu so· 
kak eski 25 yeni 35 sayılı evin enkazı. 

KAMERHA TUN : Mahallesi Kordela sokali 
eski 22 yeni 36 sayılı evin 3/ 12 payı. 

YENiKöY : Köybaşı caddesi 180-182 eski 
200-202 yeni 204 sayılı arsanı11 
1160/2880 payı. 

KUMKAPI : Cadırcı Ahmet Celebi Kumkapı 
caddesi ~ski 15 yeni 19-sayılı dükka
nın 1/ 3 payı. 

KUMKAPI : Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesi 
Kumkapı caddesi eski 17 yeni 21 sayılr 
dükkanın 1/3 payı. 

KUMKAPI : Çadırcı Ahmet Çelebi Bali paşa 
sokağı eski 19 yeni 23 sayılı dükkanın 
8/ 48 payı. 

KUMKAPI : Muhsine Hatµn Fındık Kıran 
sokak eski 16 M. yeni 26 sayılı evin 
8/ 16 payı. 

SARIYER: Birinci Selimiye sokak eski 2 yeni 
4 evin 1/2 payı. 

KADIKÖY : Caferağa Sakız ağacı sokak eski 
35 yeni 14 evin 3/ 5 payı. 

üSKtlDAR : icadiye mahallesi Müneccim,; 
başı sokak eski yeni 58 evin 1/ 4 payı. 

KADIKÖY : Osmanağa Mirza oğlu sokak 
eski 5 M. yeni 11 evin 23/ 24 payı. 

MERCAN: Dayehatun mahallesi Çakmakçılar 
yokuşu eski 76, yeni 35 sayılı dükka
nın 4/6 payı. 

:MERCAN : Dayehatun mahallesi Çakmakçı~ 
tar yokuşu eski 78 yeni 3 7 sayılı dükka· 
nın 4 / 6 payı. 

MERCAN : Dayehatun Çakmakçılar yokuşu 
eski 80 yeni 39 sayılı 4/6 payı. 

FERiKÖY : ikinci kısım Kağıthane caddesi 
eski 157 sayılı arsanın 26/143 payı. 

KAMERHATUN : Kalyoncu Kulluğu cad
desi eski 99 yeni 107 sayılı evin 2/7 

Lira 

50.0 

400 

637 

351 

2817 

417 
K. 

2 200 

360 

1875 

400 

567 

200 

800 

250 

j800 

750 

192 

3200. 

3.200 

3200 

1804 

payı. • 1129 
Yukarıda yazılı mallar 16-8-935 cuma günü saat 14 de peşin 

para ve açık arttırma ile satılacakdır. İsteklilerin yüzde yedi bu
çuk pey akçelerini saat on ikiden evvel yatırmaları. (M) ( 4425) 
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~ Türk Hava Kurumu ~ - -- -
~ Büyük Piyangosu ~ 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
=: 19. cu tertip 4. cU Keşide 11 Aguatos 935 dedir~ 

~ Büyük ikramiye ------
~ 35.000 Liradır - -

--------§ Ayraca : 15,000, 12,000, 10,000 Llrahk lkrami· § 
=: yelerle 20,000 Llrahk mUklfat vard1r. =: 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !;:3:3fS 111~ 

çok değer bir hadise olsa gerektir. 

incir 
lncir piyasasında bazı ihracatçıla • 

rın kaçamak yaptıkları, yani fiatlan 
gizlice düşürdükleri ve bu suretle 
bir hayli işler de yaptıkları bildirili • 
yor. Bunun dışında, yani Birliğin tes 
bit ettiği esaslar üzerinde yapılan tek 
liflerde 1935 iirtinü kilosu 68 - 70 da
nelik extrissima genuine Izmir Natü
rel incirleri için yine geçen haftadaki 
gibi 100 kilo başına cif Hamburı 9 
Türk lirası istenmiştir. 

F1ndık 
Hafta içinde fındık piyasası biraz 

durgun geçmiştir. 1935 rekoltesi hak
kında verilen bazı tahmin haberinin 
buna sebep olduğu bildiriliyor. Ger -
çekten Hamburg piyasasında dolaşan 
bazı haberlerde Türkiye fındık rekol· 
tesinin bir yıl öncesine karşı yüzde 
100 fazla olacağı, yani geçen yı142000 
tona (530.000 kantar) karşı bu yıl 
74.400 • 85.600 ton(l.070.000-930.000 
kantar) fındık alınacağı bildirilmekte 
oir. 

Dikkate değer ki, bu tahmin dahi 
aynen üzümlerde olduğu gibi hususi 
olup alakadar resmi Türk makamla • 
nnca bu meselede henüz bir tebliğ 
neşredilmemiştir. Fakat ne de olsa re 
kolteler hakkında çıkarılan bu hususi 
haberler piyasaya az çok tesirden ge
ri kalmamaktadır. 

Hafta içinde yapılan tekliflere ge • 
lince, hemen yüklemek üzere 1934 ü
rünü için yine geçen hafta olduğu gi
bj 100 kilo baJına 65·67 lira i&tenmi§· 

• 

tir. 1935 ürünü ise eylül yüklemesi 
şartile 48-50 liraya, eylülden sonra • 
ki yüklemeler için ise 47-49 liraya tek 
lif edilmiştir. Sivri kabuklu fındıklar 
eylül yüklemesi şartile ı 00 kilo başı • 
na cif Mamburg 23 liraya teklif olun
muştur. 

YENi NEŞRiYAT 
--~--------

Varım Ay Mecmuası 
Yarım Ay mecmuasının ağustos sa

yısı çıkmıştır. Bu sayıda bir çok özel 
yazr ve resimlerle doludur. Içinde bir 
çok makaleler, renkli tablolar vardır. 

Perşembe Mecmuası 
Perşembe mecmuasının on sekizinci 

numarası çıkmıştır. Bu numarada Na 
ci Sadullah, lbrahim Alaaddin, Omer 
Rızanın fıkra ve makaleleri. Er. E. 
Recainin Habeşistan tefrikası, Mah -
mut Yesarinin romanı, Izmir gazete -
cileri hakkında bir reportaj vardır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 11_8. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. BcY.lerbcY.i 48. . ~918 

lstanbul Liseler Satın Alma Ku-
rumundan: 

Erzakm Cinsi Mık darı Teminatı Tahmin Eksiltme gÜn ve &aati EksilV 
L. X. Bedeli me ışckli -

Nişasta ) 250 22 8-8-935 Perşembe 14.00 Açrk 

ı:ksiltıne 

Böğrülce) 1000 9 ,, ,, tt 

Büğday ) 540 "17.82 7 
il ,, " 

Bulgur ) 500 11 

Tereyağ 2400 216.00 120 ,, :fJ ,, l4.15 .. ,, 

Tavuketi) 6750 50 
''" n 

14,30 ,, 14 

Hindieti ) 3750 478.12 80 

Karaci- ) 20 

ğer ) 1200 
İşkembe ) 1200 52.50 s ,. " " 15,30 .... 

Paça ) 1000 40 

Tuz ) 6500 49.95 6 ,, .,, u 15.45 " ,,. 

Soda ) 3450 8 

Şeker, toz) 36700 1076.52 26.25 " ,. ff ' 
l6.00 Ka• 

Şeker, ) 16000 29.50 
p.ı.lı zarf 

palı 

kesme } pah zarf 

Reçel 4400 148.49 45 t1" .. 16.15 Açık 

eksiltme 

Kaymak 840 88.20 140 ,, ., 
·~ 

16.30 .. ,. 

Çekirdek-) 
li kayısı ) 1950 45 

Çekirdek-) 
SIZ kayısı) 1300 45 12·8-935 Pazartesi 14.00 •• ,, ı 

' 
Çekirdek-) 258.27 20 

li kuru ) 700 2C 

uzum ) 
Çekirdek-) 20 

siz kuru ) 2100 
uzum ) 
Erik, ur-) 2500 50 

yanı ) 
Siyah e- ) 880 22.SO 

rik ) 

Arpa ) 6900 4.50 

Arpa kır-) 12500 $ 

masr ) 
Saman ) 12400 165.01' 2.50 ",, ,,. 14.30 ,, .. 

Kepek ) 4500 a.5' 

Ot ) 1500 4 

Gaz ) 6932.5 23 

Benzin ) 612.5 33 ,. ,, ,, ~S.06 ., ,. 

Vakum ) 1500 182 69 2i 

yağı 

Mazot ) 4000 
,, 

Kriple ) 
maden ) 

' 16.00 Ka" kömürü ) 85 1450 "ti H 

Tüvenan) 992 44 palı 
zarf 

Maden ) 
kömürü ) 1000 12000 
Kavun ) 22200 5 

Karpuz ) 16700 5 

Taze ) .. .. 
) 7000 20 uzum 

Taze ) 880 20 

vışne ) 
12·8-935 Pazartesi 16.30 Açıli Kiraz ) 750 17.33 

eksiltmo 

Elma ) 2350 315. 77 g 

Ayva ) 1700 7 

Armut ) 650 7 

Taze ) 330 'Z3.33 

kayısı ) 
Taze erik) 200 7.33 

Çilek ) 460 20 

Kurumumuza bağlı Galatasartt:)', Haydarpaşa, E
renköy Kız, Kandilli Kız Liselerile Çamlıca Kız Orta 
Okulasının yukarıda a&lan yazılı yiyecek ve yakacak 
ihtiyaçları bütün okulalar için toplu şartnamelerine 
göre yanlarında eksiltme şekilleri ve ilk teminatları 
gösterilmiştir. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Li
seler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapıla ... 
caktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Tiçaret Odası ve 2490 
sayılı kanuna göre ellerinde bulunan belgeler ve ticaret· 
hane namına işe gireceklerin işbu belgelereden mada N o· 
terlikten alma vekalaetnamelerile eksiltmeye girebilir· 
!er.Kapalı zarf eksiltmelerindeı l isteklilerin yukarıda adı 
yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektup· 
larında istenilen belgeler ve teminat makbuz veya ban
ka mektuplarını koymak suretile zarfların üzerinde 
tekliflerin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgah
ları yazılı ve zarfların kapanan yerleri mühürlü olarak 
belli günde belli saatten bir saat evvel müteselsil mak· 
buz mukabilinde Kurum Başkanlığına verilmesi ve te
minatların belli zamandan evvel Liseler Muhasebecili
ği veznesine yatırılmış olmasr ve eksiltmeğe şartname
lerini görmek üzere Kurum yazganhğına müracaatları 
ilan olunur. ~(4153) 5783 
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istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Bütün sene işliyen ve müıte- 1

1 

riıi çok olan Beyoğfonun mer- ! 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
.Kiralık Kasalar 

Bütün "'gün arasız açıktır" 

T. B. Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada T. B. M. M. 

1 

1 

1 

! 

! ı 

: i 

ı . 

ı 1 

l ı 

D. No. 

2022 

-
2595 

3901 

3919 

3944 

3982 

4300 

5541 

5677 

6571 

6572 

-
6626 

Semti ve mahallesi• 

Cihangir Defterdar ,,... -

Kasımpaşa Sirkeci 
Muslihiddin 
Anadolu Hisarı Kü·j 
çi.iksu 

Orta kor. 

" 
Paşa bahçe 

Üsküdar Pazarb'aşr · 

Yeniköy Ayanikola 

Feriköy 

Cen~elköy Kuleli Ca~ 

Çcngelköy 

Kadıköy Rasimpaşa 

Sokağı 

. 
E. Türbe 
Y. Defter-
'dar yokuşt 
Zincirli kuyu , 

Göksu Cad. 
• 

Katolik 
Kilisesi 
E. Menekşe 
Y. Hecai 
E. Köyiçi 

. 

Y. Çınar Cad, 
E. Toprak 
Y. Beybeli 
E. Terazi 
Y. Dirhm 
Karakol 

Kul el~ 

Kuleli cad. 

-

Emlak No. 

Ada Z 
Harita • 

102 

E. ve Y. 1 -

27 

t4 

E. 107 
"i. 26 
E.34 

. 

!{ .40/ l-40, ~ 
12 

'E. 16 

E. 73 
Y. 50 

E . 75 
Y. 41' 

Cinsi ve hissesi 

i kezinde ki.in işlek bir lokanta 
esbabı mücbireden dolayı a&b· ı t 

Hisseye göre ı ı 11 lıkbr. İıtiklil caddesinde 299 
1 

------ muhammen K. il / ı' No. lu Ani'elidiı" Tiitün mata-
1 1 

3 7 5 T. L. 1 • zasına muracaat. • 148 metre 87 
santimetre ar. 
sanın 1/ 4 His. 
Kagir dükka
nın 3/ 32 His. 
Köprü altı bos
tanı ve müştemi
latı 45933,50 
metre Bostanın 
vakıf mahallinin 
4/ 108 ve mülk 
maha 11 in in 
1/ 108 Hissesi 
64 metre arsanın 
tamamı 

53 metre arsanın 
tamamı 

:Ahşap hanenin 
tamamı 

Ahşap iki hane 
bağçenin tamamı 

Ahşap hanenin 
6/ 20 His. 
215 metre arsa
nın 2/ 5 hissesi . 
Beden divarları 
mevcut çatı ız 

kagir mağazanın 
1/ 2 hissesi 

Açık arttırma 5768 

85 

125 
" · 

51 ,, 

42 •• 

210 P.! 

830 " 
142 " 
150 ,, 

472 ,. 

1 

~ 
lstanbul Komutanlığı 

Satınalma Komisyonu 
IUlnlara 

Çatalcadaki kıtaat ihti· 
,, yacı olan (22) ton koyun e-

il 

i l ı 
1 
1 

1 

.B°edcn divarları 450 
mevcut çatısız 

mağazanın 1/ 2 

,. 1 

l ı 

ti pazarlıkla satın alınaca~
dır. Bir kilosunun tahmın 
bedeli (38) kuruş olub iha
lesi 7 Ağustos 935 çarşam
ba günü saat 16 dadır. Şart
namesi Fındıklıda Satınal
ma komisyonunda görüle· 
bilir. Eksiltmeye girecekle· 
rin 62 7 liralık ilk teminat 
makbuzu ve ticaret odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve 
sikalarile birlikde vaktin 
den evvel komisyonda ha
zır bulunmaları. ( 4.aıs) 

&806 

hissesi 
E . Aziziye E.ve Y. 21 Bağçeli Kagir 3000 Kapalı ı' 

6;nasının vantilasiyon tesisatı.) ·, 
l'esisatın keşif bedeli 50000 liradır. 

V. İzzettin '1anenin tamamı zarf ! 
Yukarda evsafı yazılı gayrımcnkuller on gün m~~detlc satışa çıkar~~mış~ır. 1halel~ri 9.g.935 tarihine tcsadUf 

1 
eden cuma gilnü saat on dörttcdir. Satış munhasıran gaynmubadıl bonosıladır. ı ı 

Hadımköydeki kıtaat in 
ti yacı olan 3 O O kilo koyun 
eti pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuşdur. Beher kilo 
sunun tahmin bedeli 3 8 ku 
ruş olub ihalesi 7 Ağustos 
935 çarşamba günü saat 15 
dedir. Şartnamesi her gün 
Fındıklıda Satınalma Ko 
misyonunda görülebilir. Ek 
siltmeye gi~eceklerin 86 li· 
ralık ilk teminat makbuzu 
ile ticaret odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikalarile 
birlikde vaktinden evvel 
komisyonda hazır bulun 
malan~ ( 4219) 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: ·-, a ı Eksiltme şartnamesi 
b : Mukavele projesi • lıtanbul Har•ci Askeri 
c ı Nafıa İşleri şeraiti umumiyesı ~ Kıtaatı ilanlan 
e ı Hususi şartname Çatalca, Hadımköy, Çer-
f ı Keşif cetveli kez köydeki birliklerin ih-
g : Proje 1 tiyacı için alınacak olan 13 2 

lsteyenler bu şartn meleri ve evrakı 2 5 O kuruş bede bin kilo sığır eti 13 Ağus· 
lllukabilinde T.B.M.M. İdare Heyetinden alabilirler. tos 935 salı gunu saat on 

3 - Eksiltme 12-8-1935 pazartesi günü saat 15 de beşde kapalı zarfla eksilt-
:T. B. M. M. İdare Heyetinde yapılacakdır. meye konulmuştur. Beher 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapd~cakdır. kilosunun tahmin bedeli 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3750) 29 kuruştur. 132 bin kilo· 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdak~ nun hepsine birden talip o
resikaları haiz olub eksiltme Komisyonuna göstermesı lunabileceği gibi her gar-
azımdır. nizan için 44 der bin kilo· 

Eksiltmeye en azı, bir parçada (20000) liralık vanti- dan talip olanların taleple-
lasiyon tesisatı yapmış olduğuna dair Nafıa Vekaletin- ride kabul edilecektir. U
rlen vesika alanlar girebilir. mumunun ilk teminatı 

6 -Teklif mektubları yuk'arıda ·(3) cü maddede ya· 2871 lira olup Garnizonla-
21Iı saattan bir saat evveline kadar T. B. M.M. İdare He- rın ayrı ayrı teminatı 957 
&etine getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine mak- şer liradır. Şartnamesi 1? 1 
buz mukabilinde verilecekdir. Posta ile gönd.erilecek kuruş mukabilinde komıs
'll1ektubların nihayet ( 3) ncü maddede yazılı saata ka- yondan alınabilir. Eksi)t· 
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice meye gireceklerin teminat 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler mektug veya makbuz ve 
~bul edilmez. (3616) 5777 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 

maddelerindeki vesikalarla lstanbul Sıhhi müesseseler arttır· birlikte teklif mektuplarını 
d ihale saatinden en az bir Ola Ve eksiltme kom İSyOnUn an: saat evveline kadar Fındık· 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu için nümune ~e hda komutanlık satınalma 
§artnamesi gibi (700) çift terlik açık eksiltme suretıle komisyonuna vermeleri. 
Satın ahnacakdır. (4335> * * * 5Sll 

Eksiltme yeri : İstanbul Cağaloğ·Iunda Sıhhat Dı· 
tektörlüğü binasındaki komisyondadır. 

,.. Eksiltme tarihi : 5 Ağustos 935 pazartesi günü saat 
\( ı s,30) dadır. 

Muhammen fiatı : Bir çifti ( 120) kuruşdur. 
lVIuvakkat garanti : ( 63) liradır. 
l - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika-

sı göstermeleri ve meslek erbabından olmaları şarttır. 
2 - İsteklilerin belli günde ve saatinden önce mu

vakkat garanti makbuz veya banka mektublariyle komıs 
~a gelmeleri. ( 4164) 5784 

Çorumda Alay Satınalma Komis
Yonundan: 

• 
lT 1 

- Çorum Garnizonundaki ~ıt'at .i~in 190.,00~ k~lo 
lll ~ evsafı kimyeviye şartnames1 dahılınde yırmı gun 

Uddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şart· 
~anıesi alay satınalma komisyoniyle Tokat, Yozgat, 
~sun, Amasya, Merzifon satınalma komisyonlarına 

&onde ·1 · · rı mıştır. 

d 2 
- Eksiltme S Ağustos· 9 3 5 pazartesi gün il saat 16 

a Corumda Ordu evinde yapılacaktır. 
t 

3 
- Muhammen bedeli 21850 lira olup muvakkat e111· 
ınatı 13 6 8 lira 7 S kuruştur. 

t 
4 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mek· 

<l Uplarını 5 Ağustos 9 3 S pazartesi günü saat on beşe ka· 
bar Corumda Alay satınalma Komisyonuna vermış 
Ulı1nacaklardır. _( 4180 )._ \Siıti\ 

Bayramıç Garnizonu 
Kıt'atının ihtiyacı için 
629000 kilo Un kapalı zarf· 
la eksiltmeye konmuş iha· 
lesi günü talibi çıkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Be· 
her kilosunun muhammen 
fiatı 9 kuruş 25 santim iha· 
lesi20·8-935 saat 15de 
Bayramıç Tümen Satınal· 
ma Komisyonunda yapıla· 
caktır. Unun şerait ve ev
safını bulunduğu yerin sa
tın alma komisyonuna tnü
racaat ederek öğrenebilir
ler. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü madde· 
lerine göre istenilen vesaik
le 4159 lira 12 kuruş mu
vakkat teminatın ve bank ' 
mektubunun ihaleden bir 
saat evvel Tümen Muhase
besine tevdi ile Komisyon· 
da hazır bulunmaları. 

- • (99) (4275) 
••• 

·Bir tanesine biçilen eder 
a .~nıru~ olan 2,000,000 de-

Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 
Umum idaresi ilanları 

Kuru incir ve meyankökü nakil 
ücretlerinde tenzilat: 

• 

15 A'.ğu~tos 935 tarihinden itibaren Aydı~ ~~ttı 
dahil olmak üzere Devlet DemiryoJlan şebekes1 uz~· 
rinde taşınacak kuru İncir ve naturellerden Ton ve kı· 
lometre başına ( 5) ve hurda İncirlerden ( 4) kuruş 
ücret alınacaktır. . J 

Meyankökü nakliyatına mahsus D. D./ 101 numaralı 
tarife tadil ve Aydın hattına da teşmil edilmiştir. 1 Ey
lül 935 tarihinden itibaren mer'iyete girecek olan yeni 
tarifedeki ücretler ton ve kilometre başına her mesafe 
ve istikamette ( 4) kuruş\ur. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
. , (1946) (4389) 

İlk eksiltmesi bozulmuş olan ve bedeli 5 8174 lira 
tahmin edilen ilaç ve tıbbi malzeme 16 ~ğustos 1~3 5 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulıle. Ankar~ da 
idare binasında satın alınacakdır. Bu işe gırmek ıste
yenlerin ( 415 9) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları kanunun ~ üncü madd~si muc~
bince işe girmeğe kanuni manilerı bulunmadıg~ma daır 
beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 aka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır· . . 

Bu işe aid şartnameler 290 kuruş mukabıhnde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakdadır. ( 4430) 

ğişik renkde makara kapalı makbuz almalı ve birer saat 
zarfla eksiltmeye konul· sonra da Komisyonda bu
muşdur. Şartnamesi 800 lunmalıdır. Beher kilo yu
kuruşa almak isteyenler her laf fiatı 3 kuruş 80 santim 
gün Komisyona uğrayabi· ve arpa fiatı 3 kuruş 5 O san· 
lirler. İhalesi 16 Eylül 935 tim tahmin edilmişdir. İlk 
pazartesi günü saat 14 te- teminatları yulaf için 1140 
dir. İlk inanç parası 9250 lira arpa için 1575 liradır. 
liradır. Eksiltmeye girecek- Şartnameleri Kırklareli Sa· 
ler ilk inanç parası makbuz tınalma Komisyonunda gö-
veya banka mektubu ve rülebilir. (110) (4415) 

*~~ 
2490 sayılı kanunun 2 ve Ordu ıçın 1000 : 2000 
3 cü maddelerinde yazılı Süvari kılıcı alınacaktır. Bir 
belgelerle birlikde teklif niimunesi Harbiye Daire· 
mektublarını ihale saatın· sinde vardır. Talip Kılıç 
dan bir saat evvel Ankara- f 

• yapan Firmalar tara ından 
da M. M. V. Satınalma bu nümune görülerek buna 
Komisyonuna vermeleri. nazaran yapacakları nümu-

. ( 1 1 1 ) ( 4 4 l 4) ne ile şartname ve teklifle· 
• $ !) 

Kırklarelinde 400 ton rinin Ağustos 9 3 5 nihaye. 
yulaf ve altı yüz ton arpa· tine kadar Harbiye Daire
nın kapalı zarfla ihalesi 16 sine gönderilmesi. ( 114) 
Ağustos 935 cuma günii ya· ________ <_4_4_4_6_)_ 
pılacakdır. Eksiltmeye gir· 
mek isteyenler ihale günü 
yulaf teklif mektublarmı 
saat 1 O da ve arpa teklif 
mektublarmı saat 15 de 
Komisyon Reisine vcrıp 

•- Satılık yeni bir Fransız-~ 

1 
Tenezzüh motörü il· 
Müracaat rcri~ Fenerler idaresi I 
•~ ... Poıbik, Telefon: 42007 -• 

5773 

5807 

*"' * 
Gümüşsuyu Hastahane 

sinin ihtiyacı olan yüz Ton 
kriple kömürü 16·8·9 3 5 cu 
ma günü saat on beş buçuk 
ta açık eksiltme . ile alına 
caktır. Beher tonunun fiatı 
on altı buçuk liradır. İlk te· 
minatı 224 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. !s .. 
teklilerin vakti muayyenin
de teminat mektubu veya 
makbuzu ve Ticaret Odası .. 
na kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle birlikte Fın
dıklıda Komutanlık satınal
ma komisyonuna gelmele· 
ri. ( 4404) 

Gümüşsuyu Hastaha 
nesinin ihtiyacı olan ikiyüz 
elli dokuz ton kok kömürü 
16 Ağustos 935 cuma gü
nü saat 15 de açık eksilt
me ile alınacaktır. Beher 
tonun tahmin fiatı on se
kiz lira seksen beş kuruş o-
1 up ilk teminatı 367 liradır. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel komisyonda go
rülebilir. İsteklilerin vakti 
muayyeninde teminat mek
tup veya makbuzlari ve 
Ticaret Odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikalariyle 
birlikte Fındıklıda Komu· 
tanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. .. ( 4405) 

• !il. 

İstanbul Komutanlığı 
Hayvanatı ihtiyacı için ay· 
nı gün zarfında teslim edil· 
mek şartiyle pazarlıkla on 
beş ton yulaf alınacaktır. 
lsteklilerin 2·8-935 cuma 
günü saat onbirde Fındık
lıda Sa tınalma Komisyo 
nuna gelmeleri. ( 4406) . 

• 

I 
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HASAN KUVVET URUBU 

'ZAAF- UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK Hastalıkrarına şifai tesirleri Çoktur. Çocuklar, 
~Ge O er, Gene Kızlar ve ihtiyarlar her ·yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA deposu 

TORKIYE ŞEKER FABRiKALARI ANONiM ŞlR· 
JCETlnin AlpuDu, Upk, Eakite)ıir ve Turhal 

§EKER F ABRIKALARINDA VE lSTANBULDA 
· fabrikalann tealim edecekleri tarzdaı . , 

Kristal kilosu 25 kuruş, 
Kesme ,, 28 kuruştur. 

Müoterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşaiıda ya
zılı yerlerde de ve bizalarmdaki fiyatlarla 1 O Ağustos 
1935, taribinden itibaren satışa bqlanacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursada 25,50 28,60 
lzmir Vagonda 26,10 29,25 
Bahkeair ,, 26,40 29,70 
Adana n 26,80 30,15 
lzmit ,, 25,25 28,30 
Adapazarı,, 25, 80 
Sam un limanın· 25,10 da fob 

'(Fob Samsun rıyatı; Karadeniz 
sahillerinde her bansi bir iskeleye •&derilmek üzere 
fabrika tarafmdan vapura yüldetilmit bul~ kay -
diyledir. Ve Samsundan IODl"&ki navlun ve sair inuraf 
mtilWip aittir.) 

Sipariflet, labrikalardan cayri yerlerde .on ıün içinde 
ifa edilir. Pabriblann bulunduiu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON li-
parit kabul edilir. • • 

• (Bir V8IOD ısa çuval veya 260 sandılrtır.~ ~ • ---------------ili 
:Yukarıdaki fiyatlara qorta dahil delildir. ' ~ • ,. . . -d(~· 
Diler liparıf tartl8rı fabrikalardan veya lstanbul, 

Ankara ve Sam•un Bürolarından öfrenilebilir. 
5755 

Osküdar Amerikan kız llsesi 
llıldllt lrlllla 2S MI PmrW ~· MI U,30 • aplar. Ka

pl ı' 'm A1•11"• •--Wa " CuaaM.-.1 ~-· Fala 
w.lt et ~ •ti lupla ,. Waat .ancıaat ..-.... l.tl, ..... 
--•ktelala tadfa.,111 ......... T.Ww '°'14 --

1200 ~5 '13 
195 250 30 


