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Eski Diploma

siye Dönüş 
İtalya ile Habeşistan arasında bir 

Bav.: çıkmasına mani olmak için Pa
rıste toplanan Üçler Konferansı da bir 

ey yapamadan dagıldı. lngiltere, 
Fransa ve ltalya delegelerinin iştira
kile yapılan bu konferansın toplan
rnasr hatırlardadır ki Uluslar Kurumu 
l<onseyinin son toplantısında verilen 
karar iktizası idi. Konsey geçen ayın 
&onlarına doğru toplandığı zaman, 
ltalya - Habeş davası, artık genişle
miş, Valval kuyula •• etrafındaki çar
pışmanın doğurduğu anlaşamamazh
ğrn hudutlarını aşmış, kurum üyesin
d,n olan Habeşistanın erkinliğinin 
koıu.rı.,~~-ın~s~}.Cj!.L.~ekline giı;r:_~ş~. 
lrılle İtalya ile ara11ndaki davanın her 
8~fhasını Uluslar Kurumu Konse
Yınin incelemesini istedi. ltalya bu
na razı olmadı. Ve önce yalnız Val
\>al kuyuları meselesini tetkik için 
teşkil edilen ve görüşmeleri bir çık
hlaza giren komisyor un çalışmalarına 
~evam edebilmesinin teminini iste<li. 

unun için de komisyondaki Italya 
"e liabeş delegeleri arasında komis
Yonun salahiyetleri etrafında çıkan 
anıaşamamazhğın kurum tarafından 
~efsiri icap e d i y o r d u • H a -
lteş delegeleri Valval 
1 uyulannın hangi ülke içinde bu
h~nduğunu tetkike komisyonun sq,la
i 1Yettar olduğunu, ltalya delegeleri 
r~' komisyonun sınır meselesine gi-
ışrnege salahiyeti olmayıp yalnız 
~rpışma ctrafında!:i mesuliyetleri 
, Ytn ödevile mükellef olduğunu ileri 
lırınuşlerdi. 

1 l{onseyin son toplantısı, Habeş işi
de Yakından alakadar olan üç büyük 
h C\>lct arasındaki görüımelere mün
l asır kalmıştır. lngiltere, Fransa ve 
ııı~1faa delegeleri görüşmüşler, anlaş
ıtı ş ar ve kararları da Uluslar Kuru-
d·~ konseyi tarafından kabul ve tas
~ edilmiştir. Karar ile bir noktadan 
ltaa:da her noktada ltalyan baknnı 

V ul ediliyordu. 
ltaı alvaı komisyonunun salahiyetleri 
lıa/anm istediği gibi tefsir edildi. 
frn Ya, beşinci delegenin konsey tara
ıııc!a~ ~eğil, Üçler tarafından seçil
cia nı ı~t~şti: ltalya bu noktada 
ria latım.ın edıldı ve Yunanistanın Pa
ltanı ııefıri Politis, Fransrz Ba~ba
iiı... Laval'in tavsiyesile besinci 

;r..;; seçildi. • 
te~onscy. Habeş meselesinin diğer 
ti. ~ &afhasını incelemekten vazgeç
bir d ncak ortada barışı tehdit eden 
letıt·:rum bulunduğuna gört!, bunun 
ara

6

1 1ni lngiltere, Fransa ve ltalya 
Oıeı ın~a. yapılacak bir konferanstaki 
lıç d goruşmelere bıraktı. Gerçi bu 
tanı evlet yanm asırdanberi Habeşis
ltad: lllukadderatı ile yakından ala
•afb: olmuş. Habeş meselesinin bir 
lllenr:ı da. bu üç devlet arasındaki 
blı U aUcrın telifi meselesi idi. ltalya 
rıe ı.ı Ç~er. Konferansının görüşmeleri
rti ista d:ııstanın iştirak ettirilmemesi
~1.ıau ~ 1 ve bu nok~adaki 1 tal ya ar-
~u a tatmin edildi. 

l'tqa/urn konseyinin ltalya noktai 
da"a ı~a uygun olmayan bir noktası, 
taltdird &ustos içinde halledilemediği 
toplan e konseyin 4 Eylı'.ılde tekrar 
;cru,~P ı:a,a :meseleyi incelemesi için 
ta.Jyan rardır. Kararın bu kısmı, 

l~c:ı &ib~n başı ucunda Damoklis'in kı 
lı.YcHrn 1k~sllı durmaktadır. Şunu söy· 
kabul 1 talya kararın bu noktasını 
tan81 ~~nıe~iştir. Şimdi Üçler konfc-

netıceye varamadan dağddı-
[Arkası 3 üncüde] 

A. ŞU krU ESMER 

" HARBiN MES'U LÜ iTALYADIR 1,, ' BAKANLAR KURULU TOPLANT ISI 

İngiltere Cenevreden italyanın Atatürk Dün Başba
Ta kb i h i için Karar istiyecek kanı Kabul Ettiler 

İtalyanın Barış 
İngilterede 

Durumuna 

Büyük Bir 
Karşı Aldığı Vaziyet 
Hiddet Uyandırdı 

ltalyt/n delegesi Aldisi Fransız Dı§ Ba'kanlrğına gelirken ... 

Paris, 19 A.A. - Akşama doğru 
y e t k i 1 i çevenlerde söylendiğine 
gön., üç taraflı konferansın sonra
raya bırakılması, yürütülen görüş
melerin kesin bir sonucu ohırak te· 
lakki edilmemelidir. Filhakika bu 
konferans, Cenevre çalışmalarını 
tamamlayıcı görüşmeler mahiyetin
de idi. 

Bu çevenler, Fransanın uluslar 

sosyetesine karşı olan durumunu 
değiştirmediğini söylemektedir -
ler. Fransız siyasasının ana prensip· 
1 ı Fransayı, Cenevre çerçevesi i
çınde )ngiltere ile birleştirmekte
dir. Fakat Frar..sanın İtalyaya karşı 
duyduğu dostluk hisleri, bir çözge 
bulunması yolunda Fransayı büyük 
gayretler sarfetmeğe sevketmiştir. 
Fransız delegasyonu. elindeki bü-

tün imkanları tüketinceye kadar 
bu gayretlerine devam edecektir. 

lngilizler takbih kararı 
isteyecekler 

Londra, 19 A.A. - Söylendiğine 
göre, 1ngiliz ~eveplerinde Musso
liniye karşı büyük bir hiddet var· 
dır. Bu çevenler de Habeşistanda 
muvaffak olmadığı takdirde ltal 
yan rejiminin fazla devam edemi
yeceği söylenilmektedir. Her hal -
de, Baldvin kabinesinin projeleri 
basittir. 

İngiliz hükCımeti, konseyin 4 ey
lul toplantısında, İtalyaya kar ı 
bir takbih kararı verilmesini isti
ycccktir. 

Görüşe göre, İtalya bu toplantı
da hazır bulunmıyacaktır. 

Eden Habeş murahhasına 
izahat verdi 

Paris, 19 A.A. - Eden İngiliz 
Büyük elçiliğinde Habeş elçisi ~~c 
lchavariyat'ı kabul ederek kendısı
ne konferan• hakkında uzun uza -
dıya malUmat vermiştir. 

Laval ile Eden arasında yapılan 
6örüıanodo. İngiliz ve Fransız hü
kô.metlerinin, uluslar ı;osyetesi 'kon 
&eyinin 4 eylCıl toplantısına ait ha
ı:ırlıklar i~in devamlı bir dikkat 
göstermeleri ve bu hususta, diplo
matik yol ile sıkı sıkıya teması mu 
hafaza etmeleri kararlaştırılmıştır. 

Lavalin İtalyan delegelerine yap· 
t:~" göret daha ziyade şekle aitti. 
Fransız bakanı ile İtalyan delege· 
leri arasında yapılan bu konuşma -
da, bilhassa gazete aytışmalarında 
karşılıklr itidal tavsiyelerinde bu
lunulmuştur. İtalyan • Habeş hakem 
komisyonu saat 17 de burada top· 
!anacaktır. 
İngiliz ve İtalyan delegasyonla -

(Arkası 7 indde] 

E KONOMi BAKANININ TETKiKLERi GI. Kazım Dirik 
Celal. Bayarın izmire izmirden Cuma 

BAKANLAR KURULU ATATÜRKÜN BAŞKAN
LIGINDA ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK 

Dün Atatürk tarafından kabul edilen !~met Inönü Floryada 
Bakanlar kurulu toplantısı dün ya

pılmamıştır. Toplantı çarşamba gü
nü Atatürkün başkanlıgı altında ya
pılacaktır. 
Başbakan ismet Inönü dün FJor· 

yaya gitmiş ve köşkte Atatürk tara· 

fından kabul edilmiştir. 
Oğrendiğimize göre Başbakan iz. 

mir seyahatini de geriye bırakmıştır. 
Şehrimizde toplanmış bulunan bakan 
lardan bazıları dün kendi dairelerine 

1 Arkası ~ üncüde 1 

Gitmesi Muhtemel Günü Ayrılıyor italyan Mektep Gemileri 
Celal Bayar dün Afyon inhisarında 

bazı tetkikler yaptı ve T ü rkofi s t e 

Celal Bayar Türkolis.ten pkıyor .• 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar, dün, 

şehrimizde bazı incelemelerde bulun
muştur. Oğledcn sonra Uyuşturucu 
maddeler inhisarına gelen bakan, bu
rada yarım saat kadar kalmış, genel 
direktör Ali Sami ile görüşerek afyon 
i-ıleri etrafında izahat almıştır. Celal 
Bayar. afyon inhisarından sonra Tür
kofis İstanbul şubesine gitmiş, bir sa
at kadar meşgul olmuştur. Türkofisin 
Vakıf hanında işgal ettiği kısımlan 
sezen Ekonomi Bakanımızl direktör-

lük odasında Tiirkofis erkanından 
muhtelif konular üzerinde malumat 
almıştır. Diin Ankaradan şehrimize 
gelen Türkofis Başkanı Necdet te bu 
toplantıda hazır bulunmuştur. Celal 
Bayar Akşam iizeri de Paşabahçede· 
ki şi§e ve cam fabrikasını gezmiştir. 
Ekonomi Bakanının, arsıulusal lzmir 
panayiri a~ılış töreninde bulunmak 
üzere, bugün Izmir vapurile lzmirc 
gitmesi muh!cmcldirı 

lzmir, 19 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - llbay General Kazım Dirik 
cuma günü buradan ayrılıyor. Ken
ôisine parlak bir ayrılış töreni yapı
lac.akttr. Bu akşam belediyede şerefi
ne yüz kişilik bir şölen verildi. Yarın 
akşam da memurlar iki yüz kişilik bir 
ziyafet vereceklerdir. 

Telefon Sosyetesi 
ile mukavele 

S o s yete delegesinin 
londradan dönmesin
den sonra imzalanacak 

Bayındırlık Bakanlığı ile Telefon 
Sosyetesi arasında.satış mukavelesini 
hazırlamak için yapılan müzakereler 
esas itibarile tamamlanmıştır. Tele
fon Sosyetesi delegelerinden M.Bayau 
Sosyete hissedarlarına müzakereler
deki sonucu bildirmek üzere Avru
paya gitmiştir. 

M. Bayau Avrupadaki temaslarrnı 
bitirip döndükten sonra mukavele 
kat'i şeklini alacak ve Bakanlar He
yetinin tasvibini mütea~p iki taraf 
delegeleri tarafından imzalanacaktır. 

Ali Cjetinkaya 
Cjankırıya gidecek 
Çankırı, 19 (Özel aytarımız bil

diriyor) - Bayındırlık Bakanı A
H Çetinkayanın, Irmak • Ereğli 
hattı inşaatını tetkik etmek üzere 
buraya geleceği haber verilmekte • 

· dir1 

Dün Limanımıza Geldiler 
Genç İtalyan subayları bugün Cümu • 
riyet a nıtına çelenk koyacaklar 

ltalyan mektep gemilednden bir tanesi ve gemi kumandanının 
]/baylığı ziyaretinden bir görünüş 

İtalyanın Christophoro Colombo 
ve Amerigo Vespucci mektep gemile
ri diın sabah dokuzda limanımıza gel 
mişler ve Salıpazarı önünde ,demirle 

mişlerdir. Gemiler top atma~ s~retilc 
şehri selamlamışlar ve Selımıyeden 
atılan toplarla mukabele edilmi~tır. 

[Arkası 3 ünciıde] 
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Dl1$liNDöKC ~ 
SiNEK HiKAYESi 

İstanbul matbuatı, nihayet, 
üstüne pervasızca hamle edebi-
1 eceği bir aüşman buldu: Sivri
sinek. Her gün başka bir gaze
-temiz, cihanşümi'ıl İtalya - Ha
beş davasının yanı sıra, büyük 
serlev'halarla, resimlerle bu ulu 
sal düşmana saldırıyor. · 

Matbaa mürekkebinin haşe
rat öldürmekteki müthiş kuvve 
tine inanmıyanlardan değilim; 
fakat bu milletin iliğini emerek 
ve kanını kurutarak damarları
nı birer düdük makarnası biçi
minde boşaltan, bir sivrisinek
ten başka parazit kalmadı mı 
ki, bütün gazeteler, büyük taar
ruz halinde oncağıza her gün 
ver yansın ediyorlar! Yoksa 
aleyhine en kolay ve tehlikesiz 
yürüneıbilen mahluk sivrisinek 
olduğu için, ·bütün haşeratın da 
belli belirsiz, perde altında mü
messili imiş gibi onun aleyhine 
yazmakla, tenkit ve münakaşa 
zehirlerini asıl hedeflerine bo
şaltmak sevdasında mıdırlar? 
Eğer gücümüz bir sinekten 

başka bir şeye yetmiyorsa, ben, 
yalnız lstanbulun binnisbe re
fah içinde yaşayan halkının dol 
gun ve besili kanından çimle
nen bu küçük anaforcuya değil, 
daha başka bir sivrisineğe, fa
kir Anadolu halkının beynini 
de kanile beraber kurutan sıtma 
sineğine de saldırmalarını aııka 
daşlardan rica edeceğim. 

Vaktile bir dostum anlatmış
tı: Türıkiyeye dair bir seyahat
name yazan Avrupalılardan bi
ri, Türklere gelinceye kadar 
Anadoluda kaç tane medeniyet 
göçüren amansız düşmanın sıt
ma olduğunu kaydetmiş; bu sey 
yahın müşahedesine göre üç 
dört batın geçtikçe bir sor ku
rutan o illet varken Anadoluda 
hiç bir medeniyet barınamamış 
ve barınamıyacaktır; gene de 
en çok mukavemet eden Türk
lenniş, fakat.iki üç asır varmış 
ki, onlar da b\ı aaranp adlduru
cu, . gözevleı;!ni ;&Uk'!rlaştrncı, 
şakakları oyucu, birer macun 
haline soktuğu kemikleri yala
yarak eritici, mantıkı, muhake
meyi, bilhassa hafızayı kurutu
cu ve en sağlam ırkın soluğunu 
kesici derde artık takat getire
mez olmuşlardır. 

Samimi söylüyorum, cümuri
yet hüklımetinin muhtelif mın
takalarda sıtmaya çaldığı gale
be, altı yedi asırlık saltanatın 
bu uğurda yaptıklarından çok 
fazladır ve belki bütün Osmanlı 
fetihlerinden daha şereflidir. 
Fakat Anadoluda gene sıtma 
vardır arkadaşlar, gene vardır 
ve gene batından batma gizli 
bir hümmanın gıdım gıdım yi
yip bitirici zehiri içinde sararan 

No. 1 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Evvelki tefrikatarımızm 
hullsası 

[KaraıümrUiün deli Cemilesi yirmisini 
ıeçldn, ıüzcl bir kızdır. Karaıiimrüktcki 
evden kaçmayı aklına koymuş, bunun 
için zencin bir ihtiyari kandırmayi, icap 
ederıe annesinin mücevherlerini çalıp sat
mayı, halta &iıortah evi atete vermeyi 
aklına koymuıtur. Ablası Şahinde ile be· 
raber Tahsin bey isminde zencin ve yaşlı 
bir adamın verdifi biletlerle baloya ıide· 
ceklerdir. Şahindcnin baloya yedi aylık 
çocuiunu ıötürmck istemesi Karaıiım· 
rükte mesele olmu~tur.J 

• 
-2-

Modarenlik hayatın icapları 
Mürvct'in dediği doğru imiş : Ye· 

di aylık bir çocuğun baloya gitme
sinde Avrupa muaşereti bakımından 
bir mahzur olup olmadığı bütün Ka
ragümrük semtinde günün meselesi 
lıaline gelmi,ti. Cemile ile Şahinde 
sokağın köıcsini döner dönmez kar· 
§ılarına çıkan Fırıncı Salih, iki eli
ni de yu"karı kaldırarak onları dur
durdu: 

- İyi ki ıize rastgeldim, dedi, ha· 
beriniz var mı, dün akşam kahvede 
olan bitenlerden? Bu çocuk yüzünden 
a z: daha Fethi, Kaşıkçı'nın torunı..nu 
vur uyordu. Polis yetişmeseydi kan 
çıkacaktı. Siz çocuğu baloya götür -
mek istiyormuşsunuz. Dün akşam 
Malmüdüriinün evinde Kadın Birli-
1\ndeki hanım itiraz etmiı. Kavafın 

Liselerde talebe 
Kaydına bugün 
Başlanıyor 
~hrimizdelai bütün Jise ve orta 

okulı'~u<da ıt:ılebc yazma i.şir!~ bu sa
bah&.ın itlbarc-n bc;shn:ıcaktır. Bu 
sebeple dün lise v; ort.a okullarda 
direktörler.in b~kanlrğında toplan· 
trl;:r .yapılmıftır. Bu topb.rttılanda 
okullaıın genel durum/an ıincelen
miş, bu 11rao'a her okulun ~imdiki 
taıebe kadrosu gözden geçirilmiştir. 
OkuUarın kadrosu dolmuş olsıı biJe 
kayıt müddeti okn ıon gün içinde 
lu0 çbir müraaaat geri çevrlilmiyccek, 
icabına göre mektepleI!Ck yem §Ubc 
Ie.r .açılacaktır. 

Her srnıftıa eIH talebe bulunacak, 
Eazll!.~arr diğer nıcktrrplere taksim 
edile<Y:klerc!ir. Bu, tal~benin detrs 
dinleme bakımından faydalanması
nı r-emJn edecektir. 
Kayıt v.c kabul nıuamc1esı' 31 a

ğustos cumartesi günü saat 13 te 
sonuçlandrrı1.a."'~a.kur. H f!.r okul on 
gün dç.inde JJC kad~ talebe kaydet
tiğini BaJt,;ınlığa bildire~ktir. 

Yaz eOlencelerine hazırhk 
Bu yıldan itibaren başlamak üzere 

her yıl şehrimizde yapılacak olan ar
sıulusal Festival (yaz eğlenceleri) 
hazırlıkları devam ediyor. Balkan 
devletleri festivale büyük bir alaka 
göstermişlerdir. Dün Romanyadan iki 
defa telefon edilmiş, birincisinde 40, 
ikinci telefonda da 70 kişi olmak üze 
re festivale 11 O Romanyalının iştirak 
edeceği bildirilmiş ve kendilerine yer 
tedariki rica edilmiştir. Alakadarlar, 
gel:c~k misafirlere otellerde yer te
darıkine başlamışlardır. Misafirler 1 
Teşrinievvele kadar şehrimizde kala
caklardır. Festival hazırlıklar.ile meş· 
gul olan komite Balkan devletlerinin 
Matbuat mücfürltiklerine birer tezke
re yazarak milli oyunlara ait muhte· 
lif resim ve mali'imat istemiştir. Bu 
hususta Arnavutluktan cevap gelmiş 
ve Arnavut milli oyunlarına ait resim 
ve birçok malumatı muhtevi büyük 
bir kitap gönderilmi§tir. Komite bu 
kitabı diğer Balkan devletlerinden 
gelecek olan cevaplarla birlikte ince
leyecektir. 

Ne Dersiniz? 
BiR KUÇUCUK FAiZ iŞi 

Şehrin, belki de bütün Türkiye· 
nin en büyük depo bankası olan 
bir mÜeHese ile ulak bir iı dola· 
yısile münaaebete girdik ve bir kü· 
çük, küçücük faiz. meselesi karıı· 
sında kaldık: 

Bu müesaeseye, belki de bütün 
faiz. iıi yapan bankalara para ya· 
tırırsanı:r. lai:r. parayı yatırdığınız. 
günden sonra gelen (iı günü) n· 

den iılemeğe baılar. Bu fU de· 
mektir ki; parayı yatırdığını:r.ın 

ertesi günü bir tatil gün ue o da 
sayılma& ela öbür günden baılar. 
Bir de faiz.deki paranı:r.ı geri çek· 
tiğini:r. gün için de faiz. verilmez.. 
l.Gkiiin, eğer n:r. faiz.le para alır· 
•an~ hem aldığınız;, hem de bor· 
cunu:r.u verdiğiniz. gün için fai:z. 
iıler. Bu ulak ( expoai) anlatıı . 
tan çıkarmak istediğimiz aonus 
rudur: 

Diyelim ki; 1 Kananusanide 
bir aene için 100 lira yahrdını~ 
Söylediiimiz; bu büyük ( emanel 
paralar) müe .. eHsİ yüa liranı~ 
ıiu - tabii faiz.ile beraber -
ancalr 3 KônunuHnide iade eder. 
Eier yatırdığınız. günün ardından 
B'elen 6iin veya •iu paranın iade 
edildiği gün bir tatil lfÜnii ue o 
&aman ancak 4 Kcinunu•anide ala· 
bilir.ini:&. Böylelilrle göz. göre gö
re Üç günlük faiainiz gider. 

O müeucH •İze bunu JÖylı 
iz.ah eder: 

- Paranızı aldığımız. pn ta· 
bii lai:r.e veremeyiı. Onun için er· 
teai günden laiı verim. Ertesi 
gün tatil günü ise tabii kapalı ol· 
dulumu:s için faiu veremeyiıı ve 
onu da hesaba katmayu. Paranı· 
&ı çelreceiini:r. gün de parayı •i· 
zin emrinize amade bulundurdu· 
iumuz için bir gün evvelden ha· 
&ırlan:&. Şu halde eder üç ,ün. 

lca bir ıey değildir. Buna muka· 
bil o müesaeaenin . borç para ver· 
diği ve alacağının tesviye edildi· 
ği günler için de müşterisinden 
faiz iatediğini tam bu sırada söy. 
lersek müessese ile müıterinin ne· 
kadar B'ayri müsavi şartlarla 

alıı veriı ettiklerini görürüz.. Kal· 
dı ki; bir sene 365 gündür. 1 Ka· 
nunusanide yatırılmıı bir para ge· 
lecek •enenin 1 Kanunuaaniııinde 
bankada tam bir sene durmuı de· 
mektir. Haydi paranın yattığı B'Ü· 
nü aaymıyalım ue buna mukabil 
B'•len aenenin Kanunu&aniainin bi
rinci gününü aeneyi 365 güne ta· 
mamlamak için hesaba katalım. 
Şu halde Kanunu•aninin 2 inci 
günü paranın iadesi ve Faiz.inin 
tamam verUmeai lazımdır. "Para
nın iade edildiii gün faiz hesap. 
lanma:r." demek açıkça bir muga

letadır. Paranın iade edildiği gün 
bir senelik müddetin zaten dıfın· 
tla olduğundan para sahi.bi onun 

faizini iatemu ki. Dediğimiz. gi
bi 1 Kanunusanide yatınlmıf bir 
paranın o Hnenin 31 Kanunusa· 
ni•inde müddeti biter. Ertesi ırii· 
nü baıka ••ne baılar. Bu müeue· 
ıeler bunun, biz.im fimdiki ya:r.dı· 
iımız gibi olduğunu da bilirler 
amma. Bu küçük, küçücük faiz. 
m .. et .. ile kimse uira,madığı, he-

lzmirde kongre yapllacak Bu heaap dokuz koyunun hua· 
Hava tehlikesine karşı lzmir ve bı olarak bir pöateki ve bir itme 

le müıterilerinin çofunu teıkil 
eden kadın ue tekaütlerin bu ka· 
dar ince heaaba akılları ermediği 
için böylen her vadeli para iıin
de ba,tan ve •ondan birer gün gü
me gider. Haftada bir giin renni 
tatil, un.de 12 ,.ünden fazla da 
bayram olduğuna •öre buKÜnler
den birinin araya lfİrme.i de 
dörtte bir ihtimal teıkil eder. 
Böylece her vadeli günde ortala· 
ma heaapla bu mÜe••••• halkın 
para•ını 2 1/4 gün faiz.si~ elinde 
tutar. Vade ,.ünü ,.elemeyip pa· 
rcuını bir ilri 6iin •onra anyanla
nnki b caba (buna bir fey demi-

hinterlandmm müşterek bir halde ~a de yoiurt ,.etiren çoban hikôye•i· 
lışmaaını temin için lzmirde bir kon· ne çok lienur. 
gl"e yapıl~ ~~WfW'1Jıq~~---ı~ı.__._.._......., _ _,.,.ı. ,Mflldn.Mlrwalı 7V•-;,· ·--· _,,__ ~-" 

utemediğimi:a bu (ananet p«ra) 

ve altı yedi evladını sıtmaya, 
kahbe sıtmaya, sinsi ve kalta
ban sıtmaya kaptıran aileler, 
köylü aileleri pok çoktur. 

Suadiye, Erenköy ... kryıların
da yaz safasına giden İstanbul 
kadınlarının ve erkeklerinin 
pembe yanaklarında, kulak me
melerinde, burunlarının ucunda 
eksilen yarım damla kanın sene 
lik biançosunu ister!:en göster
diğimiz hassasiyetten sonra, 
bari, hemen gözlerimizi Anado
luya çevirsek te köylünün ense
sinden bütün bir ırkın kanına 
tarihi zehirini akıtan sıtma si
neklerine de biraz yüklensek! 

Peyami SAFA 

hanımile bahse tutuşmuşlar. Ihsan 1 
gece geldi, kahvede anlattı. Fethi 
Kadın Birliğindeki hanımın ukalalı
ğına kızdı : "Zaten o suratsız, lafazan 
karıya içerliyorum, yolda rastlarsam 
bir fiyakasına getirip tersliyeceğim." 
dedi. Kaşıkçı'nın torunu da bu sene 
Darülfünura ginniş.Fan fin, fan fin 
gavurca lakırdılar karıştırarak Fethi· 
ye çıkıştı. Birçok şeyler söyledi ya, 
asıl ne dedi bakayım? Ha... Mondı-n 
mi, monderen galiba. monderenlik 
varmış şimdi, çocuğun baloya gitme· 
si rezaletmiş. Ne ise işte rezaletti, 
değildi derken boğaz boğaza geldiler. 
Kahve halkı Fethi'ye hak verdi. Doğ
rusunu istersen ben de ona hak veı 
dim. Balo malo bilmem ben, gitnıiş
liğim, görmüşlüğüm yoktur ama akıl 
var ya ... Çocuk neden baloya gitme· 
sinmiş? Bizim analarımız Hıdırell.:z· 
de bizi Kahtaneye götürmezler mıy
di? Ben de bunu söyledim, Kaşıkçı
nın torunu: "O başka, o başka" de· 
di, "Neden başka? dedim, iltisi de 
e&lence ı'l ~ ğil mi?·" 

Bütün kahve halkı tarafından mü· 
dafaa edildiğine sevinen Şahinde: 

- Biz de şimdi Hacı Kamil Beye 
gidip bunu danışacağız, dedi. 

- Hacet yok ama bir kere gidin, 
akıllı adamdır o, bilir, baloda çocuğa 
nasıl bakılacağını tarif eder. 

Şahinde fırıncıyla lafa dalacak ol
duydu, Cemile ablasını kolundan çe· 
kerck: 

- Am~n rurü, dedi, nereye gide· 
ceksek gıdelım de şu oğlanın bahsi 
kesilsin artık... İçime baygınlıklar 
gelmeğe başladı. 

Yolda Şahinde'yi koşmağa da mec
bur etti ve kısa bir zaman sonra ocak 
reisinin karşısına çıktılar. 

Hacı Kamil Bey ayakta idi ; bun· 
ları görünce ; 

ki; bu mCieueaelerde ftıi~ İfİ 

"bugün geldi, yann iade edile· 
cek" gibi e•ki eytam •andıklan 
ıeklinde deiil, durmadan akan 
bir alıf verif halinde cereyan 
eder. Onun için paranın alındığı 
ve verildiii gün için lai~ heaap 
etmemek nazariye•i •adece o mÜ· 
e•seseler he•abına kaydcdilmif 

ilci günlülı bir (avanta) dan bClf• 

müeuumnin vadeli mevduatı 30 
milyon liraya yakın olduğunu aÖy· 
leraek bu küçücük faiz. heuıbının 
mahiyeti anlaıılır ... Alacağına ıa· 
hin, vereceiine karga darbımeae· 
line çok ben:r.iyen bu küçük, kü
çücük lai~ meıele.ine 

Biz. böyle düıünüyoru:r.. 

Siz ne dersiniz ? , _____ .i 

hkokullarm tamiri 1 Paraşütler dUn teslim ahndı 
Şehrimizde tamire mühtaç ilk okul Hava kurumu tarafından sivil tay-

ların keşifleri yapılmıştır. Yakında ta yarecilik için Rusyaya ısmarlanan 
mirlerine başlanacaktır. Bunlardan 28 paraşütlerle paraşüt kulesi vcsair mal 
tanesini belediye tamir ettirecektir. zeme dün lstanbulda teslim alınmış 
Önümüzdeki ders başına kadar bu ta ve Ankara genel merkezine gönderil. 
mirler bitmit olacaktır. nıittir. 

- Hah 1 dedi. şimdi sızın lafınız 
geçiyordu. lki hanım bahse tutu§mU§· 
lar. biraz evvel burada idiler, kun· 
dakta çocuk baloya gider mi diye 
sordular. 

Cemile atıldı: 
- Ne dediniz siz? 
Hacı Kamil Bey doğruldu; sakallı 

zamanından kalma bir itiyatla çene
sini aıvazhyarak biraz evvel öteki ka
dınlara verdiği cevabı hatırladı ve 
ağır ağır tekrar etti : 

- Kızım, dedi, biz şimdi küçük 
büyük herkesi asri hayata, hani n;ntl 
diyorlar bakayım, moderen hayata 
alıştırmak istiyoruz. Avrupa'da nasıl
sa bizde de öyle olacak, yavrum. Ba
loya edebini, terbiyesini muhafaza et
mek şartile bakire, seyyibe, hamile. 
emzikli, emziksiz, evli, bekar, kun· 
dakta yahut ihtiyar, genç, çoluk. ço· 
cuk, büyük, küsük herkeı gidebiür, 

Cemile bir kahkaha attı : 
- Yedi aylık çocuk orada edebini, 

terbiyesini nasıl muhafaza eder? Ağ
lar, bağınr, viyaklar, kakasını yapar 
ayol! .• 

Şahinde atıldı: 

- A ... Ben çocuğun pamukluları· 
nı da götüreceğim, altını değiştiri· 
rim. 

Kamil Bey başını salladı: 
- Tabii, tabii... Annesi beraber ol

mak §art ... Çocuğa bakar o ... Anladın 
mı kızım? Biz asri hayata çocukları 
~ekirdekten yetiştirmek istiyoruz. 

Cemile yüzünü buruşturarak arka· 
sını döndü ve kapıdan çıktı, Şahinde 
de Kamil Beye teşekkür ederek çıkı
yordu, merdivene doğru yürüyen Ce· 
mile'ye seslendi : 

- A ... dedi, gel, bir şey daha so· 
racağım. 

lki kardeı >:ine iscri girdiler. Şa· 

KUÇUK HABERLER 

• lzmirde Birinci Kordonda Ha
va kurumuna ait bulunan sinema 3 
sene müddetle kiraya verilmiştir. 

• Belediye narh komisyonu dün 
toplanmış, ekmek ve fıran~alayı es
ki fiyatında bırakmıştır. 
. • Un.iversitedc İnklılap dersle -
rındcn ıkmale kalan talebenin ikin
ci imtihanlarına 9 eylülde baslana-
caktır. ~ 

• Mühendis mektebi son sınıf 
t a lebesinin İnkılap dersleri imti -
hanları dün yapılmıştır. Sonuç ya
kında anlaşılacaktır. 

• Oniv<:rsite yabancı dil mekte· 
binde ikmale kalan talebelerin yok
lamaları 29 ve 30 ağustosta yapıla· 
cakt ı r. 

• Seyrüsefer C4>nasında tramvay
dan atlayanlar, hareket halinde iken 
tramvayla ra binenler hakkındaki 
kontrol a rttırılmıştır. 

• Trakya genel espektörlüğüne 
atanan l:mnir İlbayı general Kazım 
eylCılün başında yeni işine başlaya
caktı r. 

• Iley:beliadada y eni kadastrola
rın yapılmasına başlanmıştır. 

• Genel nüfus sayım bürosu dün 
toplanmıştır. Büroya alınan dakti
lolar da çalışmağa başlaml§lardır. 
A cetvelleri doldurulmaktadır. 

• Mütehassıs Vağner belediye -
den izin alarak Akhisara gitmiş ve 
burada bazı incelemelerde bulun
muştur. Mütehassıs iznini Ak.hisar
da geçirmiş ve dün şehrimize dön
müştür. 

• Alınan haberlere göre, Evkaf 
~irektörlüğimde yapılacak değişik
lık ve yeni tayinler ürcrinde bir 
kadro tanzim edilmektedir. 

• Evkaf genel ~ircktörü azlıkla
~ ait tanzim edilen talimatnameyi 
hır defa daha görclen geçirmekte
dir. Direktör, burada Evkaf namına 
yapılacak bazı inşaata da nezaret 
edecektir. 
. ~ Evkaf ile belediye arasındaki 
ıhtılifı halledecek hakem heyeti 
bugün vilayette toplanacaktır. 

• Zehirli gazlerden korunma ko
misyonu, dün Sıhhat direktörlüğün
de, Zehirli gazlcr mütehassısları 
bürosunda İtfaiye direktörü İhsa -
nın iştirakile toplanmıştır. Komis
yonda, zehirli gazlere karşı alına
c..~k tedbirler üzerinde görüşülmüş
tur. 

• Sağhk ve Soysal Yardım Ba
kanlığını:a seçilen bir komisyon 
tarafından İstanbul e~zahanelerin -

~.:-ıe1:~1!~·~!~.~B!\_~~Z! .~tl!!! 
ğildir. Bu çalrşıuıua bir müddet 
daha devam edeceği söylenmekte • 
dir. 

• Kızılay kurumu Alemdar nahi· 
ye kolu tarafından 24 ağustos cu
martesi günü Ahırkapı sahil gazi
nosunda yüz fakir çocuk sünnet et
tirilecektir. 

300 Fransız doktoru geldi 
Fraq.sanın tanınmıı doktorlarından 

300 kişilik bir kafile De Grasse vapu
rile şehrimize gelmişlerdir. Fransız 
doktorları dün lstanbulu gezmişler, 
camileri ve müzeleri ziyaret etmişler
dir. Dün limanımızdan hareket eden 
doktorlar ayni vapurla Trabzon, Ba· 
tum. Yalta, Odesa ve Köstenceye uğ 
rayacaklar ve Kö&tenceden Bükreşe 
gideceklerdir. Fransız sefiri Kamme· 
rer dUn doktorlar arasında bulunan 
bazı tanınmış kimselere bilvasıta se
lam göndermiştir. 

hinde dedi ki: 
- Kuzum beyefendi... Bir mera· 

kım daha var ... Balo Beşiktaş'ta İs
kele Gazinosunda olacak... Buradan 
oraya saatlerle yol... Evden erken çı
kacağız ..• Baloya biraz yemek, zey
tinyağlı dolma, kuru köfte filan gö· 
türsem ..• 

Hacı Kamil Bey belki buna da fet
va verecekti, fakat Cemile iki elite 
birden ablasının koluna asılarak onu 
oda kapESından dışarı çeke çeke ba
ğırdı : 

- Yürü l lçime fenalık geliyor. ba
loya mı gidiyoruz, Çırpıcı çaymna 
mı? Evde bir şeyler zıkkmılanır, çı
karız. bu da sorulur mu? 

Oradan çıkarak sokakta hiç konuş
madan eve döndükleri zaman kapının 
önünde eşyalar gördüler. Selamlık ta
rafına kiracılar taşınıyordu. 

Cemile eve girerken kiracının genç 
oğlu ile göz göze geldi. Nedense iki
sinin de bakışları biribirine fazlaca 
yapışmıştı. Cemile: "Şirin bir oğla. 
na benziyor!" diye düşündü. lki adım 
yürüdükten sonra batını çevirip bir 
daha bakmı§tı. Su sefer genç kira
cının halinde aradığı ıey sevimlilik 
değil, yapmak istediği kantık itlere 
yarar beceriklilikti. Tekrar ıöz göze 
geldiler. Cemile bu sefer de: "Kurnaz 
bir oğlana benziyor!'' diye düşündü. 

Eve girerken kanı daha fazla kay
nıyor, bacaklarına daha fazla dinç
lik, çeviklik geliyordu. Merdivenleri 
ikişer üçer atlıyarak, "Vur patlasın, 
çal oynasın, bu hayat böyle geçer" 
şarkısını çığırarak nef e içinde çıktı, 
odasına koştu ve kendisini karyolaya 
attı. Bacaklarını havaya kaldırarak 
bağınyordu : 

- Bana Karagümrük'IU Deli Ce
mile derler, yolumu kesenin alnını 
karışlarım. 

DUR! 
Ağır bir hastam vardı. Dak· 

torlar; "acele ameliyat'' dedi· 
ler. 

Hastayı bir taksiye bindir· 
dik. Yola çıktık. 

Ameliyatın yapılacağı hasta· 
ne Boğaziçinde. Vakit dar. 
Elden geldiği kadar çabuk git· 
mek tazım. 

Beşiktaşı geçtik geçmedik, 
şoför birden bire otomobili dur· 
durdu. "Ne oldu? Ne var?" de· 
meğe kalmadı, iş anlaşıldı. 
Meğerse seyrüsefer işyarları 

şoförlerin vesikalarını kontrol 
ediyorlarmış. 

Önümüzde vesika kontrolÜ 
yapılan dört beş taksi daha var. 
Sıra bize gelinceyedek bir hayli 
bekledik. Amma o bekleyişi bir 
bana sorun, bir de hastaya! 

Neyse, sıramızı savdık ve yi· 
ne yola çrktık, ve yolda beni bir 
düşüncedir aldı: 

Şoförlerin ehliyetnamelerini 
kontrol etmek gerektir, buna 
diyeceğim yok. Yalnız bu kon
trol işi taksinin iç.inde yolcu ol· 
madığı vakit yapılamaz mı? 
Çünkü unutmamak lazımdır ki, 
bizde taksiye binenlerin, binme 
ğe mecbur kalanların yüzde sek 
seni eğlenmek, otomobil gezin
tisi yapmak için değil, geri ve 
geç kalmasından canları gibi 
korktukları bazı işlerini görmek 
için bu masrafa katlanırlar. 

Hem "vakit" kazanmak için 
"nakit" kaybet, hem de bir 
"DUR 1" la kazandığın "vakti'' 
elden çıkar!. Bu olur mu? 

Orhan SELiM 

Üniversite eylülde açıhyor 
üniversitede kayıt ve kabul mua· 

melesine 1 Ey!Cılde başlanacaktır. BU 
yıl ikmale kalan talebenin yoklama• 
lan da ayni gün yapılacaktır. Gerek 
kayıt ve kabul muamelesi ve gerekse 
ikmal imtihanları 30 Eyl(ılc kadar 
bitirilecek ve 30 Eyllılde Univer&ite· 
törenle a~lacaktır. Bu törende rek· 
tör, profesörler ve bütün talebe bulu 
re-rct\>~ŞliiiacakTır. . . - • .3- .3- ..:ı---

Belediye afiş işlerini 
kendisi yapacak 

Belediye, afiş işlerile uğraşmak 
üzere Beyoğlunda bir şefin idaresin· 
de üç memurdan mürekkep bir bür.o 
açmıttır. Bu büroya "İstanbul beled~· 
yesi afişaj memurluğu" adlı bir mil• 
hür de verilmiştir. Resmi mührü ol· 
mayan afişler kaçak addedilecek ve 
sahipleri cezalandırılacaktır. 

Yaniden açılacak san'at 
mektepleri 

Lağvedilen Ameli Hayat okulunun 
yerine terzi, tolör, aşçı gibi sanat 
mektepleri açılacağını yazmıştık. :BtJ' 
nun için bir komisyon toplanfnıştır· 
Komisyon yeni açılacak sanat ıne}': 
teplerinin nasıl bir durumda olacagı 
nı incelemektedir. 

Sonra ayaklarını biribirine sürte • 
rek elini dokundurmadan iskarpinle• 
rini çıkardı ve odanın ortasına fırla• 
tıp attı. Kendi kendine söyleniyor• 
du: "Kurnaz: oğlan, §İrin oğlan. ca: 
nım oğlan ... Bununla gönlümü eğlen. 
diririm; Maraş'hyı kafese koy~~ 
sam bu oğlanla beraber yapacag ı1 
ben bilirim. Moderenlik hayat na~ 
yaşanırmış, görsünler Cemile'>:~;: 
Ben bir salon hanınu olayım da go 
sünler." • b 

• Cemile'nin içi tezdi: Yolda h•'e· 
yürür, atıttıra atı§tıra gayet acele :a" 
mek yer, daima fevkalade bir \'8 ~ ıı 
dan bahsediyormuş gibi harlı, tel:!a 
konuşur, aklına geleni söyler. a.k ~r· 
koyduğu şeyi çabucak yapmak ıst 
di. • :seti 

O günden tezi yok, Tahsın 011• 

görmeğe karar verdi. Yemekt~n 5 
it" 

ra onun Galta'daki yazıhanesıne h~,,e 
meği diltünüyordu. Fakat ne.~ te" 
ile? Onu da buldu: Biletler ıçııı ~· 
şekkiir etmek ve balo için baZ

1 

lumat almak... ~· 
Cemile'nin Tahsin Beyle tanı tJ•· 

ar da çok tuhaf bir tesadüfle ~:~•· 
tu. Kız bir gü:ı Karaköy'den t ktJrıı' 
ya bindi, biletçiye yirmi ~e§ rıtt1" 
verdi, biletini aldı. Biletçı ~edliJ~ 
üatünil vermeği unutmuştu. . biletÇ1 

biraz sonra parasını istedı: rıııe 
verdiğini iddia etti. V erdiy~ı, ;r-ı.et' 
diydi, veremezdi, vermeliydı aıı::ıI11j 
kavga büyüdü; Cemile açt:.ııaiııt" 
yumdu gözünü... Biletçi: .1 elit'" 
Bayrakları açma I" dedi; Cerrıı e or
deki çantayı biletçinin suratı~:~ça~" 
tasına vurarak· "Ben bayrakla d bl' . ~ r ı. rt 

sam böyle açarım!" diye bagıdtJ· öı.ı' 
letçi zili çekti, tramvay dtJr }İS gel" 
dükler öttü. halk toplandı, pO k uı::'' 
di, Ccmile'yi karakola gaturrııe J 

(Arkası \'ar 
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KRONiK 

Yunan Dansları 
Birkaç ıün oluyor. ~. ıueteai 

yarmııtı: Blılbıı baftuı ıçın~e BI· ükadada ... _,__ araamdaki mey· 
y ~- 1 • 
danlıkta, aruu1111al bir feetiva tertip 

lral'llllflaraa da dana 1aer yerde ilkin 
tapınma ayinlerinde baflımııtır. Eski 
Mraır tapınma yerlerinde "Yddrz SEYREK ANLIYAN ADAM 1 
Damı" denilen ve 16kteki yıldızlarm 
hareketlerine benzetıere1ı: oymmlan 
kutsal dana, din danalannın en mq
hurudur. Eaki Yunanlılarda danı il
kin Anadoludan gelen dinle birlikte 
öğrenmiılerdi. Gökten inme denilen 
dinlerin de dana tapmma heyecanlan 
arasından çıkarmağa muvaffak ola • 
madıklan, sonradan tiireyen taribt
lann hemen hepsinde danım bilyiik 
bir yer tutmut olmaıile ubittir. Mau
rice Barrh'in dediğine ıöre, Konya 
Mevlevilerinin dan11 kutıaal danslar
daki heyecanı en yükaek derecesine 
vardırmıştı. Fakat öteki tarikatlardan 
da birçoğunun oturduklan yerde bir 
ağızdan ahenkle zikretmeleri hep 
dam ilıti19cmdan batU bir teY de

ESKı PARALAR Tem inat Olarak 
Damgalanmış Banknotlar Verilen Hisse 
Tekrar ibraz Edilebilir Senetleri 

edilecekmif, burada Balkan komtu· 
lannuzdan herbiri kendilerinin ulu· 
aal danalanru ıöstereceklermif. 

Çok güzel bir fikir ! ilkin kimin 
aklına geldiae sahibine yürekten te· 
ıekkıi.ir etmeliyiz. Yalnız bir uluıun, 
Birayla, kendi kıyafetlerile dana ettik· 
lerini 1eyretmek bile insana daima 
keyif verir. Ayni elinde veya ayni 
gecede birkaç uluıun, 11rayla, kendi 
kıyafetlerile danı ettiklerini ıörmek 
ıüpbeaiz pek beyecanlr, ıilzel bir 

[Ozel aytarımıs bildiriyor) 
An.bı'a, 19 

lırtJK paralarm değiştirilmesi ha}dt!11da, Finaı_ıs Ba~.anlığı a
~ı olanlara bir taminı göndennıştır. Bu tamıme gore, para 
~e taıimatnameainde son defa yapılmış olan tadilattan 
e..eı, gerek Merkez Bankası, gerek para değiştirme işlerini gö
"e.ı tnuhabirlerin gişelerine ibraz edilerek, talimatnamenin ilk 
tekli ntucibince değiştirilmeğe elverişli görülmemetli yüzünden, 
~alanarak ~ynen sahiplenne geri verilmiı, banknotlar d~, 
~ ~ildiği zaman, talimantm«:d~ bu defa yapılmış olan tadı
-.ıa ıore, yeniden muameleye tibı tutulacaktır. 

avuzlardan istifade Edilecek 
Ankara, 19 (Özel aytanmız bildiri~or) - ~ab~a ":e hawzı..;; direktörlüğüne ait tamiıiıanelenn, yenı denız mşaa~ 
~ surette faydalı bir hale getirilmesi için, bu fabrika
~ Yapacaldan deniz inşaatmda kullnılmak üzere lümm~ o
~ demir, demir aaç ve çeliğin., teşviki sanayi kanunu muaiıye
' istifade ettirilmesi Bakanlar Heyetince oııammttJr. 

An karadaki Şehir Mezarlığı 
~ •• 19. (Özel aytarnnız bildiriyor)· - Burada yapı~c.ak 

'-ıi lllezarlık için Cebecinin şimalinde, telcizin cenıöı p.rkısın .. 
~ lnceau mesire yerinin arkasmda 380 dönümlük yer aynlmış-
1ı.· _ftfezanık yerinin duvar inşası ~ünakasaya ~ulmuştur. 
~- bu ay içinde yapılacakqr. Mczarlığm plim ıçın arsıulu: 
~~ÜUbaka açılmıştır. Kooperatifin yanından ~enet deresı 
~ün sağını takiben mezarlığa kadar ufalt bır yol yapı· 
L41ttır. Bugünlerde münakasa ilanı yapılacak ve yol beş ay 
~e bitirilecektir. Aynca mezarbğm su tesisatı münakasaya 
~. Cebecide Muaiki Muallim Mektebi yanından alma
~ olan au mezarhğm yanında 930 rakınımdaki tepede bir ıu 

u yapılacaktır. Yeni mezarlık üç sınıfa aynlacaktır: 1 -
.:&: nıezarhklan, 2 - Şaha ait satm alman mezarlıklar, 3 -
~ ait olmayan mezarlıklar. Yeni mezarlığm inıuı ilanal 
~ten IOD1'a Cebeci mezarlığına ölü gömmek durdurulacak .. 

Hesusı 

Edilen Bir Zabitin 
ezarında Kavgalı Gtisteri 

~tiua ıg (Özel aytarmuz bildiriyor) - Papulas ile beraber 
~---edilen ve Maruaya mezarlığriıa gömülen Kimisisin mezaq:ün birtaknn halk toplanmış ve onun hitıraamı anmışlar
~ arada, ordunun tasfiyesinde çlkarılmış olan zabitlerden 
~o,anie bir nutuk söylemiı ve hükUıneti tahkir etmeğe baş
~· Halk aralDıda bulunan kndcılardaiı birkaç kişi itiraz
~U§lar, bmılara bir kısım Venizeliatler mukabele etmiı, 
~ ~lamrştır. Polis detbal gelmiıtir. Fakat Venizelistler 
~de mukavemet ebnişler ve "Yqaım Raatirae" diye bağır
•.•'.~. Birkaç kiti tewtif edilmiştir. 

~irde İncir Piyasası Açıldı 
~ lg (Özel aytanmız bildiriyor) - Sü ve lnhiaarlar Ba

piyaaadarı kuru üzüm ve incir alacaklardır. incir pi
~ı. Fiyatlar 8 - g kW'U§tur. Dört yüz balye alivre yeni 

.._.., .. lltı_tı da yapılmıştır. incir imalithaneleri çall§mağa 
·ilk parti gelen incir on bin çuvaldır. 

ki Diplomasiye Dönüş 

mtfb. ltte 1904 Franaa • lnptere iti
lifrndan iki yıl aonra ltalya, Fransa 
lngiltere arasında imza edilen bu iti
lif ile Habefiatan da nüfwı mmtaka
larma ayrılıyordu. 

1906 itilifı imzalanalı aradan yir
mi dokuz yıl ıeçıniıtir. Fakat bundan 
daha mühim bir hidi1e olmuıtur: 
Genel 1ava1- Bu zaman içinde impa
ratorluklar yıkıldı. Yeni uluaal dev
letler kuruldu. Anruluaal münaaebet-

[Ozel aytarıınız 
bildiriyor] 

ıA11kiıı111, 19 

Finaıw Bakanlığı alakalılara bir 
tamim göndererek, teminat ıeklin· 
de kabul edile~k hi.ue ıenedi ve
ya tahvillerin kabulü eanaaınaki 
kıymeti için tatbik edilecek fiyata 
NU teıkil edemiyeceğini bildirmiı 
ve ıirketlcre ait hiaae senetlerinin 
biır kanmın hamiline, bir kısmının 
da nama muharrer olmuı dolayııi
le, ileri-de herhangi bir yanhtlığa 
mahal vermemek ibere, teminat o
larak kabul edilen eelıam ve tah•i
litın mutlaka hamiline muharrer ol
maaına dikkat edilmeli lizım ıel • 
diği ilave edilmiıtir • 

, manzara olacaktır. Hele Yunanlı 
k0mtularmm, umduğumuz gibi, eski 
Yunan danılarını ihya ederek Büyllk
adada bUe onlardan birkaç tanesini 
ga.terirleıM o festivalde du19cağı • 
mız zeyk - tarih kitaplarında oku
yarak imrenditimb mamaralan can· 
lı olarak ıareceğimizden dolayı -
birbç Jrat dahe artacaktır. 

NiimerotaJ kontrolii 
Bugiin batllıor 

Bu Hml"m uluaal danaları neb
dar ctbel olaalar, eeld AmaDlardaki 
cknalafm derecelerine vanmwıd*l•n
nı tabii bilir9inia. Eeki nmanlardaki 
uıu.ı dansların UMmda da, tarih 
kitaplarma bakım., en cUzeUeri ve 
en mükemmel dereceye nrmıt olan
lan Yunan danelanydı. Bunun lebe
bi, tllphem, eüf Yananiatanda dana 
itlerine en bUylk ft10llOflarm bile b
flflllJI olmaluıcbr. 

Kaid y~ ..... knlm -
lerde dam IDdn tapınma yerlerinde 
rahiplerin llretmeaile mf1•11Ufo IOD• 

Ankara 19 A.A. - Haber aldığı- ralan ancak ba1k aramdan yedfen 
mıza gar;, Yozgat, Nitde, lçel, A- dana hocalannm bulu11arile ilerlemit
dana hariç olmak üzere yurdun her ti. Halbuki eski Yunaniatanda, en 
tarafmde biltiln numerotaj itleri, büyük filozoflardan Sokrat'ın ihtiyar 
kaza w nahiyelere varıncaya kadar yaımda iken dana etmeğği öğrenerek, 
bütikı lrıontrol edilmiı ve bu kon • Periklea'in kamı, bizim Anadolu gü
trol C9Daaında idare reislerine aa· zeli ve Sokrat'ı da tatırtan zekhile 
Ylll1 ameliyesi hakkında f&hlen iza- ün •lmıt Alı-ya ile oynadıfı meı
bat verilmiıtir. burdur. (salınt'm kamile anların. 

lemi sayılan dört vilayette de da çrbn Jraypnm sebebi de bu olu 
bu ay sonuna kadar lrıo11trol yap1- ıerektir.) 

lacaktır. L>ntrollar neticesi, bal • Platon'• ıeUnce. Ctanı o bUyilk fi. 
kın ve idare tefkilltıın bu ite mat- Jozofun e1erlerinde birçok defa yer 
IQp alakayı g6sterdiğini meydana tutmuıtur. Bir kere climhuriyet ki-
çıkarmıftır. tabmda danı, demokflllinin temelle-

lat:aftbul ıehrinfn •YllD ftlerfni rinden biri aayılrr. Platon pirlere pet 
tanzim etmek üure kurulan hu.u- te ,uz vermediği halde danar aAle
at •ynn büroıu yarındatl itibaren re çıbnnqtır. CUmhuriyet çocnJda. 
resnen faaliyete geçecektir. Gaze- nnm cUzel ye uyumlu durumlara 
te radyo, ıinemalarla propaganda alrtmaJan ve bunlardan hemli olan 
itl ı ey161den itibaren batlamak Ü· diüplini öğrenmeleri için dana pek 
zere tertibat ahnmıttır. lflzumlu bir we}'dir. 
Sayımda tnpit ediJecek nfifuı o Tiyatroda trajedi ......,. 

p her mevkide ve pbeen hazır olan Etil. -----~ ... 
bulunu allfuatur. Nüfusu mukime bir yer ~lfndm .. idliıl ete .,_... 
tefrik .edilmiyecektir. ,

1 
rı ~ ft ikt&'lere 111111 dans edtcek-

Savını isJeri haktfnda ıbtıll!J*fte İr.rint 1r~"i•i öiretirdi. 
ve mutalea arını bı dirinek uzere J)ıllla ·...a.n yetttiftllôtoflar-
mÜ§&vir ufattl.- ngıaje- eüleft &. • 1\tlab Lflti}"etl d8as ~ bir ~ 
viçre iatatiıtik umum mtWtbtl aynca bir ı..ı tüm etlllif< w __,. 
Broudwailere 20 eyldlde memJeb- "Dan. imana Herlrill lrunetinf ve 
timize gelecek ve 30 teırinievvele Venüı ıüzelUğini verir" diyere-k ken
kadar kalacaktır. dinden 8nce gelenlerin fikirlerini gü

zelce hullaa etmittir. 
ilk BOretman okullar.na 

parasız talebe 
Ankara, 19 A.A. - Kültür Ba· 

kanlığından bildirilmektedir: 
1935 • 1936 dua yılı için ilk öğ

retmen okullarına parMız yatı ta
lebeei alınacaktır. 

1 - İırteklinin ıu prtları taııma
aı gerelttir. 

• - Türk olmak, 

Bu Jradar bUyWr adamlardan te • 
veccilb 16rmflt olan dana eski Yuna
~~nda pek ziyade ilerlemit ve bir 
ilim kolu ıibi f iloı:of ça tasnif bile 
edilıniftf. 

Bu blanife c6re eaki Yunan dana. 
lan bqlıca d6rt 11nrfa aynlırdı. En 
batta. .tabii, kutul danatu ıelirdi. 
Dansa kutaaı bir ııfat verilmesine 
Ptmamalıaınız. Gakten inme denilen 
claDlr tapınma yerlerinden drpn çı • 

ğildi. 
Baki YunanWtandaki din dallllan

nm en metburu Gnoaau dansıydı. 
Eüi Yunanlrlar bunu Girit adum
dan ıelmiı aarurlardr. halbuki onu da 
yine, ilme ve ıtızel aan'etlere' bath 
birçok feyler pbl Anadoludan, Sllrar· 
ya neb\i vadilerinden ıelen Kunt -
terden n Kaveyroalardan atrendik· 
leri eomadan anlqrhmttır. Bu dam 
ta tapmma yerlerinde milıNp etrafın
da yrldısJann barebtlerini taklit 
ederek o,aanılırdı. 

Kutul damlardan 101Va tiyatrolar
da oynanılan danalar ~ Bunla
rın da trajediler için, 1ı:oaMıdiler ifiıı 
•• komik ,ahut bici• piyelleri için 
ayrı ayır cetitleri ftrdr. En mepur
lan trajedilerde tanntarıa konuwma· 
ğı g&teren Emmeli danu idi. 

Uçündl aııu.fı tetJdl eden harp 
damlan ilk zamanlarda lcılıçlan kal
kanlar üzerine vurarak oynambrken 
onlar da &ittikçe incelmiıler ve zarif
lik peyda etmif.lerdi. F.eki Yunanlı -
tarda danı aıkerlik talimleri arasında 
sayılır ve asker harbe ıidtrken dana 
ederdi, fakat tabiidir ki. dana fderken 
yapılan hareketler, •fır ve daima 
lcahramanlık ifade edecek tarada ya
pılırdı. 

Meruim danalan denilen en aon, 
dördüncü amıf danalannm, ululal 
bayramlara, evlenme düğünlerine, zi· 
yafetlere. cenue alaylarına mahaua 
ayrı ayn ve türlü türlü çqitleri var
dı. Bunların arumda en metbudan 
Ormoa (Gerdanlık) denilen duaı 
genç kı~larla, delikanlılar elele tutu
ıup halka yaparak oynarlardı. Me
ruim danllanndan buı1annr - fÜP
...... c1aha dyade dyafetlere mah· 
1U1 ol~ - cennette Adem De 
HaV..'nm kıyafetlerinde oynamak 
adet olmu!tu. Bu dan5\arın da kut
sal danalar kadar ıünahaız ıeçtiiüıi 
~r iddia ederlene de, c!Olruaa
- ....U Y .... tamdan lıGlrler. 

Her halde, Btlytilmdamn çamları 
ortaımda tertip edilecek danalar ara
sında bu çeşit danalann bulunacağı
nı sanmıyorum. Çünkü Tan gazeteli 
programı anlatırken, dansta ulusal 
kıyafetlerin giyileceğini yazıyor. 
Halbuki o türlü danıta Adet olan kı
yafet arııuluaaldır. Meğer ki, dana 
meydanına pek yakın olan Aya Yor
gi manaıtın prabının verecei#, 11cak
hk teairile, dans edenler uluaal dana
larını göaterdilaten aoma, brdqtiji 
bir de arııuluaal duı etmek derece
ıine &ötürmek llteilııer 1 

G.A. b - Orta okulu iyi veya pek iyi 
derecede bitinnit. liae birinci veya 
ikinci ıınıfı iyi veya pek iyi dere
cede geçmiı olmak, 

Uo alcll muhafızhlı yepıhyor 1 OUmrUk komlayoncularının 
Tapu !e ~tro ~eneı direktaril lmtlhanlaM etrafında c - Ulueal karakterinin iyillfi, 

öğretınenler kurulundan aaptaDDUf 
bulunmak, 

d - Ya,ı ilk öfretmen okulları 
öğrenetinin 111ptıdıtı çıida ol • 
mak, 

e - Tinel ve bedenıel aailaınh
lı okullara gönderilmit olan ra,por 
örneğine RÖre okul doktoru tara • 
fmdan aaptaıunak, 

2 - Şehit ÇOcukları Ue ye~er 
üatün tutulacaktır. 

3 - Bu tartlara uygun talebenin 
bağlı oldukları okullara hemen bq 
vurmaları gerektir. 

La Heye kOll801oaumuz 
Ankara, 19 (Özel aytanma bil

diriyor) - Açık olan La Haye 
f abri komoloaluğuınua Merich Mi 
chel tayin edibnittir. 

Köylerde inhisar para 
cezala" 

Ankara, 19 (Özel •ytarmuı: bil
diriyor) - lnhiaarlar teıkilitı bu
lunmıyan k6y ve nahiyelerde hiik
medilen inbi•r para cenlannm 
yüzde be• aidat mukabilinde Fi
nana tahsildarları taraf lodan tah • 
ıil edilmesi Blıkanlar heyetince o
aanmııtır. 

Cemal dün tapu ıdareunde mqaul ol 
lllllftUr. Bucun Anbraya gidecektir. tahkikat yapıllyor 
.Aldıfmuz habere 16re tapu licil mm Gümriik komisyonculuğu için açı • 
tablan ıenifletilecek ve lıtanbul lan müsabaka imtihanında suallerin 
fİIDdilik üç sicil muhafızhfına aynla- önceden öğrenildiği tüpheai üzerine 
caktrr. BJ.1 aicil mubafızbklarından ;mtihanm yeailendiğini yu 
biri zaten mevcuttur. Mevcut Emin- Gümrük teftit Jaeyeti, bu~~& Uz 
inil aicil Dıubalızhjmm itleri çotal- de tahkikata batlamrtt· imt. 
clıjı için bu nımtaka ikiye ayrılacak- yonu uatannm lnl16matma milraca
tır. Bu mubafıtlrta: Manisa tapu ai- at ediJmiftir. 
ciJ lllallaftzr Feridunun tayin edilece-
ii Mfylenmektedir. 

ÇoPUmda hafriyat yapllecak 
KWttir Bakanhğr llüaeler ıenel 

dfrekttiril HAmit ZUbeyr, Çorumda 
bulunduğu tahmin olunan kıymetli 
nerleri meydana çıkarmak ınabadi
le hafri19t yaptırmak üure An.kara
dan aynhm,tır. Hafriyata, lıtanbul 
müzelerinden reaaaın Abdullah da it
tirak edecektir. Kuıda çok kıymetli 
ve değerli Türk eaerlerine rutlana
cafı umulınakt.dır. 

Kanada de ltelyanlar 
aleyhinde 

Londra. 19 A.A. - De Vakra. 
ulu.ter 901yeteainin eylOl toplantr
ıınde bulunmağa karar venniıtir. 

Bu toplantıda bar1Jın ft Habe· 
tiıtan erkinliğinin muhafnur için 
sarfedilen gayretlerıcte, hllkametin 
uluılar 1M>ayeteıi ile tam•mtle el • 
birliği yapınağa huır b\ıfüadutunu 
aöyliyecektir • 

Bakanlar Kuru .. 
lu Toplantısı 

[Bat tarafı 1 iaddel 
ait itlerle ınetıuI olmqlardır. lç ._. 
kanı Şllkrü Kaya dün aJqaııı üıeri 
ilbayhp sitmit ve ilbay muavini auJıc 
nettin S6zer ve Emniyet dlrektatil 
Salih Xılrç ile 16rfltmflttür. Piııana 
Balwu Fuat Ağralı :BiDanl en•PÜ*' 
teri daire.ine citmit ve vergi •eri 
ile meıculolm~tur. w.~- = 

Sıhhat s.Dnı~. ~ a esi 
..,. Sıbhat dlre1rdldtt1Une k 
direkt6r Ali Rua Baysan De ıörlit
mflt ve lataobulun aaflrk itleri bak· 
kında izahat almqtır. &kan bwu!an 
sonra kmlayın latanbul mümeaeilll• 
ğine giderek General Ali Çalrmlı ilı 
görilpnÜft~. 

Dq Bakam Tevfik Riiftü Arn Pe 
rapalaa otelinde ltalyan sefiri Culcıı 
Gali'nin ziyaretini kabul etmiftir. 
88'b•kan lzmlre gldemlyor 

!amir, 19 (Özel aytaraıa bildi~ 
riyor) - BaıbalranllDWn bur-ay& 
ıelemiyeceği anlqıbyor. Panayırı 
Ekonomi Bakanı CeW Ba79r aç .. 
caktır. 

İtalyan gemileri 
(Bq tatafı 1 lndde) 

Kumandan An!dra1 Paladini dün evve. 
1' ltalyanın ADbN Hfiri Gali'yi ziya 
ret etmif, onclaa ~ latanbul ilba 

r. ve ~J'J Muhiddın Uıt~ct:ıti 
ıtanbUI ına.mdanr General 

ziyaret etmlfth'. Bu ziyaretler atte.;. 
den IOGıa We edibniftir. Bugürı 1&• 
at .andıi jlmlletde bulunan zabit nanı 
setlerD]en "bir lfUP Taksim Cümuri .. 
~ amtma pderek bir çelenk koya. 
Caktır. Gene misafirlerden bir ırup 
ReJbeU deniz liaeaini ziyaret edecek· 
ler ft deniz liaeainden bir ınıp ta 
ftalyan zabit eaıtızetlerinin '\;u ~ya· 
ietiiıi iade edecektir. Perıembe ıUni 
•at 1 7 de ltalyan kolonisi Casa d'I• 
talia'da kumandan ve zabitler werefie 
ne bir reami kabul tertip etmittir• 
Italyan tefiri Carlo Gali de bir siya .. 
fet verecek ve ziyafetten aonra bir 
nami kabul yapılacaktır. 

Chriatophoro ColOınbo ıemm 
1925, ve Ameriıo Veapucci de 1931 
de, mekt.ep ıemiai olarak yapılmqtır. 
Yelkenli olan bu ıemDerin ayni za. 
mart 2090 beyp kuvvetinde yede~ 
birer motörleri de .ardır. 

ler bqb eaaa1ara iatinat ettirildi. Bu 
giinkU acunu otuz yıl önceki acundan 
ayınn ya1Db otuz yıllık zaman ölçü
aii delil, koca bir tarihtir. SanrJmıştı 
ki aıtık eeki mukaveleler, eski anlat- df 6yle oldu. Fakat. lllelele bunda 

değildir. Mesele ıenel •vattanberi 
areıuluaal münasebetlerin tanzimi 
için takip edilen yoldan aynıa1'9k es
ki diplomasi uıulüne ıeri cidilmif ol
maamdadır. Bunu neıredilen tebliğ 
de açıkça söylüyor. itte bu noktadır 
ki, Habeı davallDID ıu veya bu teldl
de halli meselesini çok geride bırakan 
aal üzerinde durulacak ll'lrulullll bir 
irtica w bir dönilm noktau oluyor! 

Gemide İtalyanın Lmmı deniz ab 
demilinden mezun •e ıtaj ıönnekte 
olan zabit namzetleri bulunmütadır4 
Bu meyanda ıene Livom deniz ab .. 
'l:lemisinde tahlil ıörmüı 14 lnn .abit 

. .....,.,.. .. ~namsedf de .ardır. Gemilerin eiWı· 
tlrı 7,İ bir altı tayyare topu ve befel' 
~en ibarettir. ltalyan cemi· 
leri bir hafta bdar 1imanmirzda kala• 
caktır. 

malar tarihe bnftı. GarUlüyor ki hiç 
te öyle deiilmiı. Bir devlet, UluaJar 
kurumunun ilyeaf olan batb bir dev
letin erkinlilbıe ıö.r koydu mu, etki 
hesaplan karqtırarak bu huıuau tat-
min için meydana vesikalar çıbrabi
linnif. lıte Pariı g6rfitmelerinin ye. · 
ni anıuluaa1 münasebetler üzerine ya 
pacajı kötü teair bu noktadadır. O
nun içindir ki bu ıörilfl!lelerde bir 
neticeye varmlk pek pçtü. Netekim A. ŞUkrU ESMER 

ı--------~-----~ -~zınaAL-
PARKELER 

Geael nülus şayımı için alıaaod dalıtilolar suiliyor 
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No. 115 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Lavrens Türk Kanı Akıtmaktan O Kadar Çok 
Zevk Alıyordu ki Bir Gün 400 Ne/erimizin 
Havaya Uçuşunu Doymaz Bir istek ile Seyretti 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Altı Aylık 
Ondülasyon 

Bayanlarrn saçlarını kıvırcık ya
pan elektrikli aletler bu aralık fena 
günler geçiriyorlar. Bir iki yerd1: 
bayanların saçları, altı aylık ondü
lsyondan sonra dökülüvermiş. onun 
için bu aletler yasak edilmiş, yahut 
edilecekmiş. 

Aletler yasak edilmiş olsun, ya
sak edilecek olsun, her halde y.sa
ğm pek uzun süreceğini sanmıyo· 
rum. Vaktile Tanrı erkeklere dört 
defa evJenmeği emretmiş olduğu 

: tı :. bütün ümit ve güçlüklerin anahtarı Lavren$'in elinde idi. Me- zamanlarda, bayanların Tanrı emri dinlemediklerini bilirsiniz. Altı ay-
ıdineye giden yolları istediği ~adar lık orıdülasyon makinesi gibi, ba-
lbozabilir, oradaki Türkleri imdatıız yanlara o kadar lüzumlu olan bu a-
ve ümitsiz bırakarak, uzun atan de- Jetin yasağı nasıl uzun sürebilir? 
niz topları ile de döverek teslim ol-mağa veya eriyip bitmeğe mahkum Sonra da bayanların saçlarını kı-
cdebilirdi. Fakat Lavrens gibi bü- vırmaları her vakit adet olmuştıur. 
tün düşünceleri yırtıcı ve ağulu Eskiden, bu elektrikli aletler daha 
olan bir adam için bu küçük ve ko- icat edilmemişken, düğünlerden bir 
lay işlere tenezzül etmek ayıp olur• gün evvelki akşamdan saç maşası 
du. Kendi kendine: ısıtılarak, saçlar m<!şayla kıvrılır, 

- Hayır, dedi. Tersine, Medine tutam tutam kağıtlara sarılarak iğ-
yollarını açık bırakmalı. Türkler nelenirdi. Ertesi gün düğüne gidi-
Medineye yeni kuvvetler, toplar, de- leceği vakit saçlar kıvır kıvır mey-
veler, katırlar, zırhlı arabalar, uçak- dana çıkarlardı. Doğrusu, o vakit 
lar getirıSinler. Böylece hem başka de, şimdiki gibi güzel olurdu. 
cepheleri .zayıflatmış, hem de hep- Şimdi, elektrikli aletler icat edil-
6ini birden ele geçirmiş olurum. diğindenberi bayanların kendi saç 

Lavrens dinlenmek ve beklemek ma;..ları da kalmadı. Erkekler de 
için Süveyşte Sina oteline geldi. Bir artık bıyıklarını tıraş ettiklerinden 
aydanberi yıkanmamış, deve eti ve hiç bir evde maşa kalmadı. Onun 
hurmadan başka birşey yememiıti. k için bayanlar saçlarını kıvırtmak 
Banyoya girdi. Uç saat su içinde otur Ba_rış . onferansmda: Ortada Emir Faysal, solunda General Nu- istedikleri vakit kuvaföre gidiyor-
du ve ılık suyun verdigi rahatlıkla: rı Saıt, sağında Albay Lavrens. Bunların aralarında Fransız lar. Orada saçları maşayla kıvırt-

- Oh, dedi, işte bugün Muham- yüzbaşısı Pirani mak da mümkün iee de bu türlüsü 
medin en iyi cennetindeyim. pek çabuk açılıveriyor. Onun için 

Lavrensin Arabistana giditi ve o- za giden yolcular arkadaki üçüncü saçları elektrikli iletle kıvırtmak 
radaki işleri gizli tutulmuştu. O 11ra- mevki vagonlara binmek için birinci zaruri oluyor. Bunların altı ay silr-
larda General Allenby harekat ordu- mevkiin üç misli fazlasını ödüyorlar- düğünü ~öylüyorlar ama, o kadar 
su kumandanlığına tayin olunmuştu. dı. Çünkü Lavrens Laleyi (5) daima sürüp sürmediğine dikkat edeni 
lsmailiyede Arap kıyafetinde dolaş- ilk vagonları atacak surette koyuyor- hiç görmedim. Zaten her baloda, 
makta otan Lavrens Allenby'nin rıh- du. Lavrens Araplara tren atmağı öğ her düğünde kıvırtmak lüzumlu ol-
tıma çıktığını görünce Amiral Rous- retmiyordu: Korkuyordu ki savaş bit ~.uğuna göre, bir defasının altı ay 
lyn Wemiss'in yaverine aordu. tikten sonra da bu oyunları tekrarla- sürmesinin ne önemi olabilir 

K
. masınlar. Bundan ba§ka Araplar iz-

- ım bu zat? ]erini belli edebilirlerdi. Onlara Jale Saçları kıvırmak için kullanılan 
- Allenby • dikmeği öğretmek tehlikeli olacaktı. elektrikli aletler vakıa bazılarında 
- Ne yapacak burada? K d zararlı oluyor, sarJarı birden de-

G 1 · · en isi demiryol civarlarında hep ... . :s 
- enera Müray'ın yerıne gelı- yalınayak yürürdü. Eğer lokomotifi gılse de, yavaş yavaş kırıyor. Fakat 

yor. yoldan çıkarmak iıtiyorsa yarım ki- bu zarar aletin kendisinden değil 
Birkar dakika sonra Lavrens, A· 1 

1 
k · · berberlerin - yahut bayanların de~ 

:s o, parça ama ııtıyorsa 20 kiloya d"k rap ihtilalinin vaftiz babası olan Ami k d · ı !eri gibi kuvaförlerin - aletleri a ar dınamit koyuyordu. k 1 ral Wemiss'le görüşüyor, raporunu ve ul anmayı bilmediklerinden ileri 
riyor. O da Allenby'ye Lavrenıin yap O gün Arapları sevindirmek için geliyor. 

tıkla nı e ı"st d"kl · · 1 t blitün treni havaya ururmak istedi. El k rı v e ı erını ana ıyor. :ı •• e trikli alet de, aynile maşa 
Aııenby La·-·n·ı· oörm k • t• Iki traversin arasını, bir saat ug"" raca- b ,,... .. • e ıs ıyor. s gı ı, saçı hararetle kıvırıyor. Ma-
Ayakları çıplak, gens, yabani bir Be- rak, kazdı, 25 kiloluk bir li.j~.~azır uud!.zı.ufa8rknı~. lci. •ad:ıır icercinrt .. _ 
ck!Vi geliyor ... '.BıJ, Lav;ensti. ladı. Yola yakin 'blt t.pay.;.. ~ ! .,... ft !1J1.:!ere~'tannc·''1!'ft"'r-

nan yirmi metrelik Dir tel uzattı. Bir t "kl h · 1 _ Hoş geldiniz, diyor. rı e, o suyun araretl arttın ıyor. 
Allenby soruyor: çalının gölgesine oturarak bekledi. Lavrens Arap ihtilalcilerinin Hararet ıpek fazla olmasa, saçlar gü-
- Ne var, ne yok? Tren geliyordu. llk vagonlar geçti. eleba§ılarile konU§Uiken zel kıvrılacak, hem de onlara hiç-
- Şerifin saygıları. Araplar Aka· Tam orta vagonlar geçerken Lavrenı . bir zarar ~clmiyecek. Fakat berber, 

1 d
. AI . rıkmı• olan Tiırkler hemen kamiten s 1 k • 1 • d h beyi aldılar. te e cereyan ver ı. tı katlı bır apar 1 ~ld"" ill:ı: .• t•· Ç k 1 d b aç arın ıvırcı,; ıgını a a u~un 

tı b. d k 1 ·b· k k 0 ur muı u. ı mayan ar an azı- müddet sürdürerek bayanı memnun 
Lavrens yapılan i§leri birer birer ~~ ... 1r .. en yı 1 ıyor gı ı.. or unç ları kasabildiler. etmek idn elektrik "ereyanını ar·. 
ı tı k k d" d h" hah tın" bır gurultu koptu. Lokomotıf havaya B d ·ı k. :s "' an a r en en ın en ıç ıe ı- f 

1 
k .k. b'T" d.. K e evı er trende ı para ve eıyayı, tırdıkça, artırıyor, suyu kaynak 

yor. Her muvaffakıyeti Arap §efleri- ı~r ay~raç ~·~ye oalun 'ta aza~ pat- kavga ederek paylaşıyorlardı. Bu kan derecesine getiriyor. 
ne ve Arap ihtilalcilerine veriyor. ı;11t · ~e 1 pdarç arı vrensın et- lr ve acıklı işi yapan Arabistanın taç-
Fakat İngiliz karargS.hı muvaffakıyet ra ına yagıyor u. ırz Sultanı ve Oksfordun bilgin talc· Ondan dolayı üç ay sonra eaçla-
lerin asıl babasını bildiklerinden Lav- Trende erzak değil, Medine kıt'a- besi Lavrensti. rm tellerinin ucuna doğru, bir aan-
renıi tekrar Akabeye gönderiyorlar larını değiıtirecek 400 Türk askeri [Arkası var] timetre geride küçük küçük inci 
ve rütbesini teğmenlikten (mülizim) vardı. Türkler vagonlardan fırladı- gibi kabarcıklar hasıl oluyor ve bir 
albaylığa (miralay) çıkarıyorlar. Hal lar ve Lavrensin saklandığı yere doğ (1 J Lovel Thomu biraz ölçüsüz: ıit- kaç gün 60nra saçlar 0 kabarcıklar-
buki Lavrens henüz "sağa dön!" ile ru kaçışmağa ba•ladılar. Bu sırada mi,tir. A.H. d k 1 k (hazırol !) kumandalarını bile bilmi- B s [2) Ünlü bir İnriliz yazıını an ırı ıyor. Ondülasyon te rar e-

yordu. 
edeviler bunlara şiadetli bir ateş aç [3] Asurilere ait eski caerler miıte· dildikçe, ıtadar uzıyacağına kırıla 

tılar. Ayni zamanda Lavrensin bir haursı. :s 
Gene, ancak bu sıralardadır ki köşeye sakladığı mitralyöz de ate§ [4) Jan Bardın'm kitabmdan. A. H. kırıla kısacık kalıyorlar. 

Türkleri, casuslarının verdiği haber- püskürmeg""e ba•ladı. Vaoonlardan [SJ Lavrcns raylarm altma koyduiıı Berberler usta olsalar da bu a-ıet-
J b

.. ·· A h k tl · · · s • llfılara bu adı vcrmiıti. c:, utun rap arc e erını çevıren teri iyi kullanmayı bilseler ne ba-
görünmez elin I.avrens olduğunu öğ-
1 endiler. Lavrensi. ölü veya diri ge- •!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Pek Y•kinda yanların saçları kırılır, ne de ilet-
tirecek olana (50,000) Ingiliz: liraıı : p A N o R A !!i_Miiii!i!!!!!!!!!!!A!!!!!!!i!!!ı!!!!!!!!!i!!!ii!!!!• lerin yasak edilmesine lüzum kahrl 
mükafat koydular. (1) Lokman Hekim 

Lavrens ve Emir Faysal Arap kuv
vetlerini ikiye ayırdılar. Düzenli ve 
biraz süel işleri öğrenmiş olanlar Ir
landalı P. C. Joyce'in kumandaaına 
verildi ki Lavrensten sonra Araplar 

Bahçesinde 

SÜNNET DOGONO 
üzerinde bunun kadar hüküm ve nü- •~ Herrün bahçe mildiriyetine ınüraeaat. Telefon : 41065 - • 

Boğaziçi Liseleri Direktörlüğünden : 

OPERATÖR 
DOKTOR nlMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 ha3talarıru 

kabul eder. 4932 ...______________ __,_,.. ______ ....... 
5151 

Ölen, bir kız için ismi'm ağzından düşmüyormuş. a~ 
nesi gözyaşlarını tutamıyarak kıS: 
nı görmeğe ga"tmemi, hatta hı!~ 
bera~r git~kliğimizi, çünkü kt'I 
cağızın gittikçe fenalaştığını ve ~ 
ni görü~ belki biraz açılacağı -' 
söy~edi. Ha_zrrlanıp gideceğimi s~~ 
Jedım. lhtıyar kadını gönderdı J 
Bir sut sonra tam kapıdan çıka~,.J 
ken sevdiğim kız geldi. GidelDJ 

Hangimizin hayatında ölünciye diın. O gün ak~ma kadar kurtulıJ 
kadar pişmanlıklar, esefle hatırlıya- madım. Erte.si gün imtihanım vıl 
cağımı z hırek.:tler e~iktir? .. Her- dı. Üçüncü gün gittiğim zaman ıı" 
kes birçok vak'alardan dolayı vic- va/lr kız da gitmiştl. Cenazesi o ~ 
dan azabına yakın ıstıraplar duyar. bah kaldırılmıştı. Annesi bana ~J, 
H ele bunların çoğu ihtiyarimiz dı- mendil uzattı. Küçük bir mendilj 
şında olduğu halde... "Bu11u size bıraktı!" dedi. Jki 11: 

İşte onun bir tanesi: fzmitte ş. oluyor. Bu mendil ve o hatıra beİI' 
M . onun acıklı macerasını okuya- rahat bır@kmıyor. Derin bir vicdzıl 
tım : azabı içindeyı'm. Sanıyorum ki be~ 

"iki aydanbclfi beni bir saniye ra- den habersiz, beni seven bıı kı 
hat bırakmıyi!11 fena bir hatıra hak- görmeğe gitseydim ölümden kurt~ 
krnd.a fikrinize ve te~IUnize ma- racaktım." 
racaat ediyorum. Tatil günlerim· Ne bu . aşka mukabele etmemekte. 
bab:ımın kimseslz, harap bahçele _ ne zava Ilı kızın ölümünde tzınit!B 
rin,i.e - tek bu Jıatrradan kurtul- • gencin kabahati yoktur. İkisinin biJ 
mak it;in - geçirdij.ı'm bugünlerde ribirinden habersiz: seviştiklerinııl 
sizden gelecek küçük bir teselliyeı §Üphe yoktur. Yalnız bu küçük k

11 

muhtacım. Ba.pmıJan geçen vak'a değil , İzmitli genç te sevmiş; fak•• 
§UdUI: ı başka bir alemde, başka bir meVS~ 

lst21nbul<ı."a iki sene bir ',aile yaJ bularak zaten gizli kalan bu sevı1.ı 
nında mlMfir kalmr§tım. Bu aileni~ yi unutmuş. Genç kız ise hastalri~ 
bence daha pek küçük _ on be§, 0~ sırasında son derece faaliyete ge 
altı yaşfarında - bir kızı vardı. B~ çen muhayyelesile bu sevgiyi ve bıı 
küçük kızla tırka~, tam arkadal sevgiliyi büyütmüş. Büsbütün )ıc11"' 
idik. Derslere beNlber çalı~ryor; ta-1 caklamış. Hastalığı bu sevgiye kU~ 

" vet vermiş. Bu romantik bir kıı:ırı' 
ti/ günleri beraber si11emaya gidi~ oJ ~orduk. Aramızda arkadaşlıktan fatal aşkıdır. Ne bu aşkta, ne b 
tazla hiçbir hareket ve söz geçm~ ölümde kimse kabahatli değildi!· 
di. Dediğim gibi ban onu henüz ço.it Çünkü b• küçük kız sevmeden !"J 
kü~ük görüyordum. Bir gün bu kız- ~l de şüphe yok ki, hasta idi. s:I" ~ k~t hasta olmauydı yine şüphe yo~ 
~agızın. fena br hastalığı olduğunuı kı, bu derece sevmiyecekti ..• 
ogrendık. Babam beni başka bir ev~ 
de ytırJeşmeğe mecbur etti. lstemi.J • 
ye,.ek onlardan ayrıldım. AyrıldığıJ Çok görülen bir teşebbU• 
mın haitasrnda da zavajlı kızın ya..; 
tağa düştüğünü, RcybeJiadaya kaJ.l 
dmlm:ısma lüzum görüldüğünü öğ.l 
rendim. Babamdan gizli onu Adad• 
fBmlar altıncfa görmeğe de gittim. 
Fakat pek az. Bir sene içinde ü-,,-4 
defa. ' 1 

Bu_ müddet zarfında oturduğum , 
pansıyonun kızlarından birisiltı 
büsbütün başka türlü dost oldum. 1 

Sevişiyorduk. Bu sevgi, mektep gaJ 
ile/eri, ;ırada bir lzmite gidip geJ.J 
mek beni küçük kıza karşı ihmale! 
rın;. R~"iimi iai~gS"rn:tğe g/fmeai'j 
ğim için şikayet «fiyordu; cevap 
yazmadım ; rıandevu verdim, fakati 
yine gkiernedim. ı 

Pansiyondaki genç kızla aramııJ 
çılgın bir rabıta jle bağlanmıştı. Be-! 
rab.ar gezip tozuyor, eğleniyordulcJ 
Bu sırada hasta arkada~rn11 unutuıi 
gibi olduğum bir gün annesi geldiJ 
Gözleri ya§ içindeydi. Söylt:md~ 
istediğini söylemek~n çekiniyor J 
du. Nihayet bin mü§külatla anlat J 
tı: Kıunr Adadan tekrar lstanbulal 
getirmişler; çünkü Adada sıkzlmıı. 
Faydasınr da görmemi§. HerKüriı 
lstanbulu sayık/amağa lnı~lamıı.I 
On güntfenberi ls&anbuldalri evle-' 
rinde veo yine ya.takta imi~. Dün bir~ 
denbire çok fenalaımıı; ~yıklamaJ 
ğa ba~lamrş. Bu $ıNJda hep b~ni ha~ 
tırlıyor, beni bıekliyormuı. Benim 

Kadirgadan Mermer imzasite: 
Alt.:_~ danberi _tanışıp sevi~~1 

kız. gem.k ailesi hemen nişanJ.5 
mamızı iştiyo.Jar. Fıakat ben te1' 
düt C·diyr>rum. Çünkü arlııada§lal'_,, 
dan biri bu genç kızın evvelce ~ 
ha/le&irule bir b&Jka gençle sevı~ 
ğini, onunla da nı"?nlanmak üı ,_ 
iken oayrılmı7ıiJ mecbur oJduğ~ 
bildirdi. Böyle macual•r geçit:;,) 
bir kızla ~vlen~k doğru olur "';!• 

Herbir kızın evvelce bir başk• ıJ' 
le nişanlanmak teşebbüsünde : ~ 
lunmatı, yahut bir baıkası tar• 1 ı• 
dan iıtenmeıi artık evlenemeı11~,., 
ne aebep olursa vay kızların b• 1' 
ne 1 .. Biraz munsif olmak li' t 
Evleninceye kadar kendilerini ıı:, 
türlü müna~ebetlerde hür saııtıl' 
erkeklerin alacakları kadınd• ~• 
zamanlar ba§kalarile nişanlatıP"""~ 
tasavvurunda bile bulunm~l•~ır 
çok görmeleri inufsıılık de~ . ::::::::--.-. - -

1 iTTiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eylerİS" 
Sigortalan halle için müsait ıeraiti havidir• 

Merlıui ülarui : Galaıaılcı Vnyon HC111ınJe1 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır· 6 
Telefon : 4.4887. 57

4 

fuz yürütmüı başka bir gayrimüılim 
§İmdiye kadar görülmemiştir. Karııık 
ve dermeçatma Araplar ise Lavrenı 
kumandasında idiler. Arapları bu ıu
retle yola koyduktan sonra Lavren
sin ilk yaptığı muharebe Tufilcdedir 
ve burada değerli Türk kumandanı 
Hamit Fahri şehit düşmüştür. 

Bir gün Lavrens, bin kadar Bede
vi ile, gene sefere çıktı. Bedevi sürü
sünün söylediği ıarkı Arabiıtanın 
taçsız kralını, Oksfordun yetiştirdi&i 
genç bilgini o kadar övmekte idi ki 
Lavrens yeni bir Ebu Bekir olmuıtu. 

Liıemizin bQtünJeme ..-e enıel ıınaçlan 2 Eylül paz.arteai ıilnfl 

baılıyacaktır. Proıramlar mektepten ıönderilebilir. 

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
• .-Taksim bahçesinde-• ·~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!·~ 

20 Atuıtoı Salı ve 21 Çartam· 

ba ;~;~~·~;·~~E~E~I · lstanbul Sıhhi müesseseler art' 

Lovel Tomas yazıyor: 
- Fakat Lavrens bu şarlnlara ku

lak bile vermiyordu. Biz ona Hitit 
eserlerinden bahsederken o birden 
1.ıire bize sordu: 

- Benim en çok sevdiğim, en tatlı, 
en hoş manzara nedir, bilir misinizı 
Mesela şöyle toplu bir Türk kıt'aıı
nın bomba ile havaya uçuıu 1 

Bunu söyleyen Arabiatanın taça11: 
Padişahı, Efganistanın §aVI (2), Af
rikarun Şmiti, kibar caauı ve zama· 
nın büyük, çok büyük mac:eracıaı 
Lavrenstir. (3). 

Lavrensin sürüsü Muan tarafların
da Hicaz demiryoluna varmıştı. Lav
rensin demiryolu ve köprü atmakta
ki ihtisası eski eserler ,.. ~kkmdaki ih
tisasından -~a~ı ı" ,!İl•;. Bombaları 
daima kenC:ı c"il-: !, ;::, ~devileri yal
nız yağma ve kan dökmek için çağı
ırrdı. 

Tren atmalar o lcadar çok ve bir 
teviyc yaoılıyordu ki Şamdan Hica· 

Askeri Liselerin son sınıflarına talebe alınmağa de
vcım edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihine 
kaciar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya Askerlik ' 
Şubelerine müracaa~ etmeli. ( 181) ( 4908) 

u c ~a~a~n~anK 1 z tırma eksiltme komisyonundan: ııi 
(la Maacotte) Şisli Çocuk hastanesi için 2 3 5 kalem ilaç ve sı~·.ı 

Operet 3 perde, müzik: ODRAN • 1 118)' 
Dühuliye yoktur. Meırubat 40- malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve kapa 

1 

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
60 kuruıtur. Her tarafa tram- usulile eksiltmeye konmuşdur. 15 ô' 

•~!!l!!!!e vay vardır.!!!!!!!~~· 1 - Eksiltme 4-9-935 çarşamba günü saat . $,O' 
C2ğalQğlunda Sağlık Direktörlüğü bin~sıı1dak1 

Maltepe Askeri Lisesine girmek için müracaat eden 
ve şeraiti haiz bulunan isteklilerin Ağustos 935 28 inci 
çarşamba günü mektebde buluiımaları lazımdır. (187) 

(4909) 
' 

Fabrika ve Havuzlar Direktör
lüğünden: 

İdaremizde müstamel fakat işler bir halde ( 6) aded 
muhtelif voltta dinamo açık pazarlıkla satılacakdır. 
İsteklilerin ayın 23 üncü cuma günü saat nn da levazım 
ve ticaret aubesinde bulunmaları. ( 4893) 

3 üncü icra memurluğundan 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

bir adet 6 yaıında al beygirin 
28-8-935 çarpmba günü saat 9 dan 
10 kadar Fatihte At pazarında birin-

ci açık artırma suretile satılacağın
dan isteklilerin tayin olunan gün ve 
aaatta hazır bulunacak memuruna 
müracaattan ilan olunur. (13822) 

Metamorfoz 
6109 

misyonda yapılacakdır. 
2 - Tahmini fiat : 6440 lira 87 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat : 483 lira 7 kuruştur. atııı'' 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak hastaneden 

bilir. . 'fiC,re~ 
5 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aıd .;e 17~ 

Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge l<~f 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka rtl~ ıa.' ' 
larile usulü dairesindeki teklif mektublarını ha~~ııcef 
Jan yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat ~ 
kadar makbuz mukabilinde Komisyona verın;~e;3·3) 
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ı.l'!1z pal'Jamentosu geçen cuma 
lJııe a" ç.alışmasıru tatil etti. Parla
ğı nt~n bu sonuncu günü ya.ptı-
1/les ımunakü!Ja.kır arasındlı Jc.ıiçük bl.r 
riı eleye de dokunulmuştur ki ln
~ ız lcarahtari hakkında blr /il~·r 
d~~ek itibari!c r.cıbancılar için 
~ a~e değer. Mesele §Udur: lngil-
1:;rıın küçük bJr )cöyünde ilkmek
~ talebeslnden Ma.ıJd isminde bir 
~ıo.a.ğız, kendiisine hocası r.a.ralrn
c!;/1 Vt;rJJen ev v.a.aifesini yawrk.en. 
di 11Y.amn en ly.i Yı61'i lngiltcre<fıir 

i'e Yazmış. 

fl 11"";.if bakıanlığı e.nspcktörlarin
~etı ~ui, değil Jngiltereden hatta 
~köyünden bile dış.ırı ıayak .at
ie.tJ küçük bir kızın bı~ e~ ıvaai
teı ilde .bu der.eoe önemlı bı~ me-
ti e. lıakkında hüküm veremiyece
ttı; 1Ji •~susi c~tae mektep mu.ul.i
Ce Ge soylem.i§. Bunun üı:erine ımek
ı: :"llıa/IJmi i1e enspektör l<mısınd!a 
flu'--'1tt!ll'~ güaeJ olmasa da güul ol· "'tt" tıalebeye söyletmek ulusal 
~ iktızası olup olmadığı hak
~lıı uaun bir münakaş;r .a.çılmı§. 

Pelctör, OllJCf'a: 

t - ~u peşit emperyalizm 'Nlô71wi 
::~§ zamanlarda sava§lar doğur-

ftqr, &mi§. 

be ltta~, mektep ditelktörJüğü -
~~· Dl.rektör d~ Jııe5'!leyi 
fi, llılıento ıazas11ıdan bhiine ~akle-
6;ı~iiGa?,&eJe.r, ·.i~e Jııarı§ır ve mesel,Je 
~.O ~llÜ, lagilte.re.de küçük mek
'1llJ focukJarına verileet!k tetrbiye
felcJ~.hiyeti ~trafınc/.a bir ihtilaf 
,., 

111V fl/rr. B.a.zı .gazete/dır, 1 ngiltıe· 
~IJıe1 olsa •da olmasa ıda böyle bir 
'trıı ıtaltfbt!.ye t.elltin elmek bir 'vazi
)iJ,J, deırJ<U. Bazıları, kendi Jcö
._ d~JJ ıdı§a'lil tsyak tatnuyan bir kı
clı AZ11y.anrn ıen güzel yeri Jut.kkın
'' 6~0k.üm verd.i!rıan rerblyenin \aykı-
;~ usuı .olduğunu idiJAa ,ederler. 

lf. '~istam veırilen başyasa ile 
t::'1stanG1a lngilt.cre lmpar~torlu 
k.a 11 güdeceği sıy,asa111n münak.a
"'~ 4rası11a sıkışan bu terbiye me
.. ll'İ lngiltere pa.rlamentosu, 
"~·ne .mahsus olan ısükünet ve 
lılJ;::Jçinde müzake'l1e "tti. Bu 

'-i::~:JW .J.rel1E.Kı~Jf!!HŞ. <l~ 
~ müdafıatıı fN]enler. büyük ~o
""bılllc -&!§kil 'l«ler. Yani -eğer bu t.,. Yıeı .me.se!s.\Si hakkında bı'tr ka
t~ ~~le Jizuııgelseydl, lngi/~ 
~ IJJusaı ~rbiyterlin Mt!nd krırn 
"'ııo 'llda olduğu gibi, /ngilte.reyi 
~za Mt ~mlekettıe.n güzel ve 
'ts:sterffcek bir hedef takip 
' ö i fnıeticeısine varılacaktı. An S" n.eticeye hakem yabancılar 
lf~ '-1 '/QaJıd;rr:lar ki lnglteır:eilıe lngi
~l~lJ ~~ yurtseverUk hisleri 
-,,~ıtlme.slne ~lışr/mıyacaktır. 

_."tıo ntodaki münakaş;ılaırda bir 
'- fo~kson iJ1Cıeliği - riyakirlı
;~~- )'lak!n gelen blr JnceJı".k -
•4-ef • lngıltMlenin en güzel mem-
~~i Olduğu takbey.e söyletilmez 
~I t!._~r. fakat lngilt'ene.riJn ıen gü
lfıı);,,-mleJcet olduğu hakltrndaki 
~~ta/Jcın edilmez denilmiyor. 
~~ ibazr ~ylerin asla söyle
~ iltu, '3l Ang/o-sa'kson terb.iyesi-
~atasrndandır. - ıat.Y..Y. 

~ ........... =========-===-== 't,' .. "•ız sınırları 
" kim edildi 
~~un, 19 (A.A.) - Harp, sö
'L._ ~ i; t~kaüt bakanlığı etmiş olan 
~rht agınot adına dikilen anıtı 
'l..~h!kanı Lebrun açmıştır. Bu 
'ilde d t!e .Sü Bakanı Fahri söyle-
~ CrnıJtir ki: 

\ııı...-lı.a •e .. ğ 
$tl'f'-ı guzey-do u srnırlarımızm 
~~l'lti 1

• eserlerini zamanında ger
ttı ıt~pn~ş olması onun için ilerde 
~t tr Ço't, 

0
• a~aktır. Tahkim edilen böl 

~ıı 1>i y,t'ıy~ ~alzeme ile silahlanmış 
t~~ ola 1ıtırılen askerlerle doldurul 
~ ır. 'fttra~ topraklardan yükselmek· 
'ı..~ldllt ltınot'nun adı bu istihkamla 
~~~u kadar bugün çok mühim 
~~l!ıa llı:ı~e çok geniş hareket alan
~~ ltu bulunan ilk motörlü kıt'
tıt lliı, ~lınasına da bağlı kalacaktii: arıyOr un girdiği yol üzerinde ba 
tıı~l\liJr yu~. Bu yol sınırlarımızda 

O' 
}>ac,;;~ Udur. Bu yoldan asla ay-

~Q~ ~-: ..... -----
'~ ll,rli~•karunın söyledikleri 
~~ te~1~ (A.A.) - 11 inci araıu
lıt-:"diii b?ng.~esinin açılışı ilgi-si i-'• c.. buı:.:ylevd~, f'üze Bakanı 
~\ ~İbth dcmıştır ki: 
!ıc;ıdit tde~n fikri kültürünü, onu 
~~~'lcliıtt aratuluaaı yahudilik ve 
~l ~'tdtlti e~I korumak dü§üncesi, 

f' ~. ~eleri tnan delegelerinin ka • f ~ gereken düsturu olmalı· 

·ı.~~11 !ll &Özler· · ı • · · ~~ "'-'4cr· ı ı ave etmııt.tır : 
ı"lla ınıler :r it\ 1\ irta.ı tnevzuu bahsolduğu 

oıu.,11 ni kayıtlar tanımayan dev 
b1r~ halindedir ... 

YUNANiST ANDA HADiSELER 

Kurşuna Dizilen General 
için Kilisede Ayin Yapanlar 

Atina 19 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Divanı har,p Pa
pulas ile birlikte idama mahkum edilen ve kurşuna dizilen Ge
neral Kimişij için dün kilisede bir ayjn yapılmış ve bu ayinin 
sonunda cümuriyetçiler ile kralcılar gürültü ç~karn:ıı~lardır: Po
lis bu gürültülere sebep olanlardan üç cümurıyetçıyı tevkıf et
miştir. Kimisij'n mezarının başında yapılan ayin esnasında söy
lev söyleyen bir yüzbaşı için tevkif müzekkeresi kesilmiştir. -
İspanyada Faşist Düşmanları 
Valançya - İspanya 19 (A.A.) - "Sosyal~.s:.-1:<oı:-ıü~ist .müş- · 

terek cephesinin,, faşim1 haııbine karşı ve butun ışçılerın bırleş
mesi -. C' ley hine olarak boö a güreşi alanlarında yaptığı toplantı
ya yirmi bin kişi iştirak :tmiştir. Söz alanlar Leroux hükume
tine o kadar şiddetıle hücum etrı:iJ~erdir ~i, hükumet delegesi, 
söylevlerdeki ifade değiştirilmedıgı takdırde toplantıyı dağıt
mak tehdidinde bulunmuştur. Toplantı hiç bir hadise çıkmadan 
nihayetlenmiştir. 

Amerikada Manevralar Başladı 
Nevyork, 19 (A.A.) - Barış zamanında Birleşik Amerikada 

yapılmakta olan manevralar, bu sabah meşhur Demir fırkanın 
muhayyel düşmana bir hücumu ile başlamıştır. Hafta sonunda 
manevralara gelmiş olan binlerce asker, şiddetli sıcaklardan 
müteessir olmuştur. Manevralara 55 bin kişi iştirak etmiştir. 

Sovyet Rusyada Uçak Şenliği 
MoSkova, 19 (A.A.) - Dün Moskovada uçak alanında uçak 

günü şenlikleri yapılmıştır. Uçaklar, parti ve hükfunet başkan
larının, diplomatların ve yüz binden fazla seyircinin önünde güç 
akrobasi hareketleri yapmışlardır. tıevleme ve teknik gelişimi
ni gösteren bu hareketlerden sonra yolcu uçakları, motorsuz 
uçaklardan Utatışık hava trenleri parlak bir geçit yaptılar. 150 
paraşütçü altmış uça'ktan ayni zamanda atladılar. Şenliğin so
nuna doğru üç balon alan üzerniden uçtu. Bundan başka, şarın 
bütün parklarında yüzbinlerce halkın iştirakiyle büyük şenlik
ler yapılmıştır. 

Atinada Kralcılık Davası 
Atina, 19 (A.A.) - Basbakan Caldaris Atinaya döndüğü za

•h~ı~ n.1a1~J~ f:l _:~ıartar oıau~nu öuaırırse L.umuiıbaşkam Zai-
mısın çekılccegı ve bu taıkdırde de Prens Nikola veya Kralın 
Amca~ı A_ndre•in naipliğe ~~çeceği hakkında yaymtılar dolaş
ması uzerıne, gazeteler etkıh kaynaklardan aldıkları aşağıdaki 
notu yaymaktadırlar: 

."~aimis, siyasal anlaşmazlıklardan daima uzak durarak, ye
mımne. ıbayn (sad~.k) kalmaktad.~r. Dalına uzlaşma prensiplerin
d_e? esı~leı:en (mul~~ olan) cumurıbaşkam nomalliğin pekleş
tırılmesı ugurundakı ugraşlarma devam edecektir.,, 

Köniksberg Panayırı Açıldı 
. ~önigsberg, 19 (A.A.? - Anadolu Ajansının özel aytarı bil

dırıyor: Arsıulusal ~önıgsberg pa_nayırı dün törenle açılmıştır. 
A:lman İktısat ve Fınans bakanlanle Berlin büyük elçimiz Ham 
~ı açılm~ töreninde hazır ~ulunmuşlardır. Çrkat ürünlerimizin 
orneklerı bulunan Türk pavıyonu çok be<Yenilmiş ve ürünlerimi
ze kar.şı lıüyük bir ilgi uyandırmıştır. 0 

İstanbul Öğretmenleri İzmirde 
İzmir, 19 (A.A.) - İstal'\bul öğretmenlerinden otuz kadın ve 

?t,:.tz erk~k ~lmak ü~ere a!tmış öğretmen i_ncelemeler yapmak 
ıçın şehrımıze gelmışler, ıstasyonda Izmır öğretmenleri tara
fından karşrlanmışlardır. 

VENiZELOS SAHNEDE 

Giritli Mahkum Liderlere 
Genoy için Tavsiye Yapıyor 

Atina, 19 (Özel) - Dünkü gaze
teler, V.enizelosun rejim için yapı
lacak genoya bütün parti liderleri
nin iştirakile yapılacak bir temer
küz kabinesinin meşgul olmasını, 
aksi takdirde genoya girmemeleri
ni cumuriyet partile ri liderlerine 
tavsiye ettiğini yazmaktadırlar. Ge 
neral Kondilis te buna cevap vere
rek Venizelosun bu teklifinin tu -
haf olduğunu. çünkü ulusun hüku
mete emniyet gösterdiğini, artık 
Venizelosa söz düşmiyeceğini bil
dirmiştir. 

Kral Yorginin resmi 
Atina, 19 (Özel)- Atinaika Nea 

gazetesi hava kuvvetleri kumanda
nı general Reppasın karargahlarda 
eski kral Yorginin resminin asıl • 
masını emrettiğini yazıyor. 

Cumhur bafkam 
Atina, l~. (Özel) - Siyasi çe

venler Başbakan Çaldaris Alman
yadan döndükten sonra rejim işine 
karşı hükumetin bitaraflı ğ ı tamami 
le elde edilmezse Cumur Başkanı
aın ıitifa tdeceiini \cyil etmekte-

dirler. Estiya gazetesi ise Cumur 
Başkanının hiçbir vakit istifa et
mek ni~etinde olmadığını ve siya
sal partıl~r .arasında bir uzlaşmaya 
varılmak ısın sonuna kadar çalışa
cağını yazmaktadır. 

Cumhuriyetçilerle Kralcılar 
arasmda 

Atina, 19 (Özel) - Dün Patras
ta· cumuriyetçiler tarafından tertip 
edilen bir toplantıda yeni cumuri
yet partisi lideri Papandreu cumu
riyet lehinde bir söylev verecekti. 
Fakat cumuriyetçiler ile kralcıla
rın çarpışmasına mey-dan vermemek 
üzere bu toplantı polis tarafından 
menedilmiştir. 

Yunanistan borç para arıyor 
Atina. 19 (Özel) - Finans ba

kanı Pesmazoğlunun Londraya ö • 
dünç para almak için gittiğini ya
zan ayrışık gazetelerin haberleri
ni yalanlamış ve mart isyanı dev -
Jetin bütçesini karıştırmış ise de 
bunun yine kendi vesaitile kapatı
lacağını söylemiştir, 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HA·KiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Amerikan Memurları Şif re ·iıe Yazıl~ış Bir 
Elde Ettiler. Bunda Brovn I sminde 

• 

Mektup 
Bir Adamdan Bahsediliyordu 

-29-

Bundan başka bu isimdeki 
adamlarla alakadar olan herkes 
derhal takip ediliyordu. 

Fellow isminde herhangi bir 
adam bir lokantaya gidip te bir 
yemek yiyecek olsa, burada hiz
met eden garson, ailesi, dostla
rı derhal takibata uğruyorlardı. 
Böylelikle bir hafta zarfında 
takip edilen adamların miktarı, 
on beş bine ve nihayet kırk bine 
kadar yükseldi. 

Bu böyle devam edemezdi. 
Amerikan casusluk teşkilatının 
başkanı saçlarını yolarak: 

- Eğer, dedi, bu takibat 
böyle sürgit uzarsa, bir ay için
de cümhur başkanı da dahil ol
mak üzere bütün, Amerika'c!a
ki vatandaşların arkasına birer 
adam takmak lazımgelecek. 

İşte bu esnada yeni bir hadi
se oldu. Ve bu hadise tahkika
tın şeklini baştan aşağı değiş
tirdi. 

GörUnUşte gayet masumane 
yazılmış bir mektup 

Evvelce, b Ü t Ü n şüpheli 
adamlara gönderilen mektupla
rın gerek sansör memurları ve 
gerek kimyagerler tarafından 
inceden inceye gözden geçiril
diğini yazmıştık. Bunun için 
ilmin, fennin, s o n icatların 
meydana koyduğu bütün usul -
lere baş vuruluyor, tahkikat için 
hiçbir•masraftan çekinilmiyor
du .. Her şeye rağmen yine Al
man casusları mütemadiyen si
lah fabrikalarını, cephane depo
larını atıyorlar. içi mühimmat 
dolu vapurlan batırıyorlar; ye
ıfı e radı zehir1i konservelerle 
öldürüyorlardı. Hatta bir an 
geldi ki, artık askere konserve 
vermemek kararı bile alındı. Bu 
karar konserve fabrikatorları -
nın aleyhinde idi. Bu sefer on
lar ayaklandılar. 

Amerika büyük bir kargaşa
lık içinde idi. Ne Matmazel 
Doktor bulunabiliyor, ne de 
onun alakadar olduğu söylenen 
iki adam ..• 
Artık Amerika mukabil ca -

susluk teşkilatı aczini itiraf et
mek üzere idi. İşte tam bu es
nada sansör şu mealde yazılmış 
bir mektup yakaladı: 

''Aziz madam; 
Dostum Brown'dan yeni ha

berler aldım. Hastalığı yüzün -
den bana uzun zaman mektup 
yazamadığğmı biliyordum. Be
reket versin hastalığını atlattı. 
Tamamile iyileşti ve çalışabile
cek bir hale geldi. Mektubunda 
bana, kendi yokluğu esnasında 
bürodaki bütün işlerJn intizam 
dahilinde cereyanından emirı 
olduğunu yazmaktadır. Bu se· 
vinçli haberden sizi haberdar 
etmeği bir vazife telakki ede -
rim. Çünkü sevgili dostumuzun 
hayatrndan sizin nekadar ala -
kadar olduğunuzu bilirim. 

lmza: Mabel'' 
Filhakika bu mektup baştan 

aşağı şüpheli görünüyordu. Ya
zılış tarzı garipti. İki kişi ara
sında evvelce takarrür etmiş 
bir dil üzerine yazılmışa benzi
yor.du. Fikirlerine müracaat edi 
len mütehassıslar da ayni kana
ati izhar ettiler. "Dostum 
Brown uzun hastalığı tamamile 
atlattı.,, demek, belki de Brown 
ismindeki casus, hapishaneden 
çıktı. Veyahut: Brown isminde
ki casus kendisini takip edenle
ri şaşırttı. manalarına geliyor -
du. 

Kırk sekizinci sokak 
Mektup 122 numaralı posta 

kutusu joseph Fellow isminde 
birisine yazılıyordu. Gönderen 
kırk sekizinci sokakta Krduss 
isminde lir adamdı. Amerikalı 
polis hafiyeleri ve istihbarat me 
murları 122 numaralı posta ku-

Fellow isminde bir adam bir lokantaya.gidip yemek yese hemen 
tanıdıkları takibata uğrayordu . . 

tusunun etrafında mekik doku- ikinci bir mektup elde etti. Bu 
dular. Fakat kimse gelip esrar- mektup şu mealde yazılmıştı: 
engiz mektubu aramıyordu. Bel "Dostumuz Fellow'a Brown
ki de kutunun tarassut altında un tamamen iyileştiğini bildir. 
bulunduğunu farketmişlerdi. dim. Sizin tara/rnızdan da mev-

Bunun üzerine Amerikan is - zuubahJs buğday işinin bir an 
tihbarat memurları derıhal Kra- evvel bitirilmesini temenni ede
uss'un adresine gittiler. Burası rim. Fellow gönderilen mektu
muazzam bir bina idi. Fakat bu bu almış. Bana gönderdiği ceva 
binanın müdürü Krauss isminde hında bürodaki işlerin gayet mu 
bir adam tannnıyordu. Zaten ta azzam surette cereyan ettiğini 
mmasına da imkan yoktu. Çün- bildiriyor. Binaenaleyh işin o ta 
kü buranın müşterileri hergün raftan da ayrıca sıkı bir surette 
gelip gid\.!n ve hazan da isimle- tutulmuş olmasından emin ola
rini vemıeği unutan kimselerdi. bilirsiniz. GözlerinJzden öpe
Ne olursa olsun tahkikat hayli rim . .. 
ilerlemiş demekti. Mektup Viktoria postrestant 
Şimdi istihbarat memurları Madam Juliette J oônkro namı

hem 122 numaralı kutunun yam na yazılmıştı. 
başında, hem de Krauss ismin- Sansür memurları, bu iki mek 
deki adamın gösterdiği adresin tup arasında sıkı bir münasebet 
etrafında nöbet bekliyorlardı. buldular. Zaten Lellow ve 

ikinci mektup Brown isimleri bunun için kafi 
bir değildi. 

Tam bu esnada sansür dairesi [Arkası var 1 

Şaht Yahudi aleyh
tarllğını tenkit 
Ediyor 

Berlin, 19 (A.A.) - Ekonomi Ba
kanı Şaht, Königsberg panayırının a
çılıJı münasebetiyle bir söylevde bu
lunarak bazı ulusal sosyalistlerin ya
hudilere karıı yaptıklan intizamsız 
aleyhtarlığı ve dini tazyikleri tenkit 
etmiş ve bunların büyük iş yaratım e
serini baltaladığını söylemiştir. 

Şaht, dale-alı borçların berkitilme
si gibi baıarılacak daha büyük bir i§ 
kaldığını ve bunun ise ancak tasarru
fun yardımı ile yerine getirilebileceği 
ni kaydetmiştir. 

lran elçisi geldi 
İTanın Ankara elçisi Sadık Han 

yaz tatilini geçirmek üzere şehri
mize gelmiştir. 
Sadık Han bir müd-det lstanbul

da kalarak istirahat edecek ve son
ra Ankaraya dönecektir. 

fransanın nüfusu 
Le /ournal'den: 

1935 senesi ilk üç ayında nüfus ha
reketleri gayrimüsait bir durum gös
termektedir. Bu müddet zarfında 
166,590 doğum kaydedilmi§tir. Bu 
miktar geçen seneden 10,372 ve 1932 
senesinden 23,123 doğum noksandır. 

Buruı mukabil 200,046 ölüm vaka
ıı kaydedilmittir. Bu mikdar geçen 
seneden 10,802 fazladır. 

1935 senesindeki doğuma nazaran 
ölüm vakalarındaki doğuma nazaran 
öJUm vakalarındaki fazlalık 33,456 
dır. Bu fazlalık 1934 senesi ilk üç a
yında 12,262 idi. Bu mikdar üç aylık 
bir devrede savaş ve salgın hastalık
ların hüküm aürd\iğü devirler dıtın
da, ençok kaydedilen ölüm miktarları 
dır. 

Fr-ansada doğum mikdarınrn çabuk 
bir ıüratte azalması çok endişe ver
mektedir. Çünkü geçen sene Alman -
yada doğum miktarı 225 bin fazla 
idi. 

KUÇUK HARiCi 1 
HABERLER 

• Vaşington, 19 A.A. - Roose
veltin gelecek hafta sonundan ev
vel kongrenin tatil yapmasına mu
vafakat edeceği söylenmektedir. 
Rooecvelt, büyük servetlere vergi 
konulması hakkındaki proje de da
hil olduğu halde bazı kanun pro
jelerinin birkaç gün içinde kabul 
edilmesini istemiştir. 

• Arkaıon, 19 A.A. - Bir süel 
uçak denize düşmüş ve içinde bu
lunan iki u~man boğulmuştur. 

• Chamberg, 1.9 ~.A. - İngiliz 
bqbakanı Baldvın ıle refikası bu
gün öğleden sonra Aix • le& - Ba
nie'e gelmiştir. 

•Le Havre, 19 A.A. - Bir san
dığın d~şüp kırılması sayesinde, 
L:ood.~a .. ıle Paris arasında yapılan 
hır tütun kaçakçılığı meydana çı
karılmıştır. 

~ Fairbanks (Alaska), 19 A.A.
~ıley Post ile Rogers'in cesetleri
nı taşıyan uçak, bugün öğleden son 
ra Kanadada, Zovva bölgesindeki 
Thintehorde şehrine gitmek üzere 
havalanmıştır. 

• Napoli, 19 A.A. - Kahire yö
resinde İtalyan uçağına arız olan 
kaza sonucunda ölen bakan Ragza 
ile öteki kurbanların cesetleri. Di
az kruvazörü ile buraya getirilerek, 
kısa bir tö~nden sonra Romaya 
&e\?kedilmiştir. 

• Budapeıte, 19 A.A. - 29 ulu
sun mümeasillerini bir araya top • 
layan arsıulusal üniversite spor o· 
yunları bugün bitmiştir. 

Gelecek toplantının 1937 ydında 
Pariste yapılması muhtefleldir. 

OzUmcUlerin grevi 
Atina, 19 (Tan) - Pirgosta .. ti

zümcüler dün bir miting ya~cak
lar.dı. Miting yalnız orada yapıl • 
makta kalmamış Kiparisya, PiJos -
ta, Filyatra ve Gaga1yanosta da mi 
tingler yapılmıştır. Mitinglerde, 
fazla üzümün hektolitresinin 3500 
drahmiye alınması istenmiştir. 
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Altın 
Bodrumundan 
Para Çıktı 

Mersin, (Özel aytarımız bildiriyor) - Nüzhetiye mahalle
ı,inde oturan 70 yaşlarında hitiyar bir kadının evinde altın bu
lunmuştur. Bodrum kısmında yapılan kazı neticesinde 10 Ingi
liz, 5 Türk altını, bir miktar gümüş Türk ve Yunan parası mey
dana çıkmıştır. Araştırmalara devam edilmektedir. 

Bir işçi Toprak Altında Kaldı 
Bay;burt, (Özel aytarımız bildiriyor) - Saat kulesinin etra

fına su getirtmek üzere, cami önünde belediye tarafından açtı
rılan çukurda çalışan ameleden Muharrem, birdenbire çöken 
toprağın altında ıkalarak ölmüştür. Etraftan · yetişenler der- · 
hal toprağı açmışlar. eczahaneye kaldırılan Muharrem, bütün 
tedaviye rağmen kurtarılamamıştır. 

Ilgaz Ormanlarında Yangın 
Çankırı, 19 (Özel aytarımız bildiriyor) - Ilgaz ormanlarının 

Çankırı ile Kastamonu arasındaki kısmında yangın çıkmıştır. 
Ateş, rüzgarın tesirilc gitgide büyümektedir. llbaylar yangın 
mahalline hareket etmişlerdir. Ateşin söndürülmesi için büyük 
gayret sarf edilmektedir. 

Çorumda Mezbaha Açılıyor 
Çorum, (Özel aytarınuz bildiriyor) - Çorum Urayı tarafın

Clan inşasına başlanan mezbaha bitirilmek üzeredir. Açılış res
mi, 30 Ağustos Zafer Bayramında yapılacaktır. 

Aldığım malllmata göre, Çorumun elektrik işi de bir sonu
ca bağlanmak üzeredir. 

Peçe Ve Çarşaf Yasak Edildi 
Aydın, (Özel aytarmuz bildiriyor) - Aydın Şar Kurulunun 

verdiği karar üzerine, peçe ve peştemal yasağının tatbikine 
başlanmıştır. İlbay Günaydın bu hususta şunları söylemiştir: 
"- Bu işte halkın isteyip te yaptığı bir durum vardır. Uray 

bu kararı genel duygulardan ilham alarak vermiştir. Aydın 
uraymın bu kararına ilçemizdeki diğer uraylarm da uyacakla
nnı zannediyorum." 

Hava Kurumuna Yardım için 
Akşehir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Parti kurağma çağr

rılan yirmi dört köyün ihtiyar heyeti, 11<je'bay Talat Bozoğlu
ırıun ba kanlığı ~1t1ıida toplanmışlar, 'hava kurumuna y,ardrm-

İşi etrafında görüşmelerde bulunmuşlardır. 
Her köyün muhtarı ile· köy halkından mürekkep beşer kişi

Jik komiteler seçilmiş ve toprak mahsullerinden hava kurumu
na verilecek % 2 nin tahakkuk ve tahsili işi bu heyetlere bıra
kılmıştır. 

Ylldırım Spor Bisikletçileri 
Aydın, (Özel aytarırnız bildiriyor) - Ege bölgesinde bir bi

siklet turnesine çıkan Burdur Halkevi himayesindeki Yıldırım 
Spor bisikletçileri Tire'den buraya gelmişlerdir. Tire sınırın
da Aydın Halkevi bisikletçileri tarafından karşrlanan konuk-
.ıar, buradan Denizliye gitmişlerdir. 

Merzifon Posta
sı işi Henüz 
Halledilemedi 

Mer~ilon postaaının değiştiril • 
mesi ve bu ilceye daha kısa yoldan 
posta gönderilmesi icin bu sütunda 
birkaç ya~ı çıkmışt;. Direniyoruz; 
ki, bütün bir ilçe halkının dileği 
olan b•ı meHle, henü~ ilgililerce 
neticelendirilmemiıtir. 

Merzifon Ö~el aytanmız; biz.e 
gönderdiği bir mektupta §Unları 
yazıyor: 

"Maalesef posta iıleri düz.elece· 
. ii!J-e ,günden güne. bozuluyor. Yine 
ilçeye dört gÜndenberi gazete gel
medi. Yerköyden gelen Çorwn pos· 
ta•ı bombof çıkıyor. l•tanbul pos· 
tasının Havza yolu ile gönderilme· 
ıti bu vaziyeti düzeltebilecektir. 
Yazın dört günde gelen postanın 
"kııın kaç günde geleceğini kestir
mek kolaydır." 

lstanbul postasını Havza yolu 
ile ve gecikmeden vermek mümkün 
olduğuna göre, bu kolay isteğin 
bir an evvel yerine getirilmesi la· 
z.ımdır. Posta, Telgraf ve Telefon 
Genel Direktörlüğünün dikkatini 
releri:. 

Antalya saylavları· 
nın tetkikleri 
Kaş. (Ozel aytanmız bildiriyor) -
Antalya Ilbayı Sahip Orge, emni

yet direktörü ve dcfterdarla beraber 
ilçemize gelmiştir. Saylav Rasih Kap
lan halkla temas etmiş, bir toplantıda 
uzun bir söylev vermiştir. Konukla:
üç gün kal~ıktan sonra dönmüşlerdir. 

Çankırıda peçe kalktl 
Çankırı, (Ozel aytarnnrz bil

diriyor) - Şar kurulu verdiö-i 
bir kararla kadınların peçe kcl
lanmalarmı yasak etmiştir. 
15 kilometrelik yer yandı 
Çankırı, 19 (A.A.) - Çankırı. Kas 

tamonu, Tosya arasında Ilgaz dağı
nın Hişhiş mevkiindc çıkan yangın 
söndürülmüştür. On beş kilometrelik 
bir alan tamamen yanmıştır. 

• Çorum, (Tan) - 30 Ağustos 
Zafer ve Uçak Bayrıamının her yıl· 
dan daha güzel olması için çalışmala
ra başlanmıştır. 

• Elaziz. (Tan) - Balibey kamu· 
nunda son iki yrl içinde üç yeni okul 
yapılmış, köy yollarının mühim bir 
kısmı tamir edilmiştir. Meyve ağaç
larının aşılattırılması i~ine önem ve
rilmektedir. 

• Silivri. (Tan) - Silivride kavun 
ve karpuz son günlerde bollanmış ve 
ucuzlamıştır. 

500 göçmen geldi 
Bursa vapuru 500 kadar göçmenle 

dün Köstenccden limanımıza gelmiş, 
buradan Tekirdağma gitmiştir. Muha 
cirler için şehrimizde açılacak olan 
misafirhane binası etrafındaki tetkik 
ler bitirilmiştir. Misafirhaneye 300 
bin liraya yakın bir para harcanacak. 
emir gelir gelmez inşaata başlanacak 
tır. Binanrn Sarayburnunda inşası 
muhtemeldir. 

Sut talimatnamesi yapıhyor 
Sağlık ve soysal yardım bakanlığı 

tarafından tanzim edilerek Resmi Ga 
zctede intişar eden süt talimatname
si Sıhhat direktörlüğüne Vilayet ta
~~fından tebliğ edilmiştir. Direktör
luk, kaza hükumet tabiplerine tali
amtname ahkamını dünden itibaren 
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TAHTA VE TAŞLAR 
llköncc dört kişi arasında oynan

mak üzere Hindistanda icat edilen 
ve Avrupada daha artistik bir hale 
getirilerek iki ki~i arasında oynanan 
şatrançda her oyuncunun on altı taşı 
vardır. Bu taşlar, şatranç tahtası Üs· 
tünde hareket ettirilir. 

Tahta: 

Şatranç tahtası,"hane" denilen 64 
küçük murabbaa ayrılmış dört köşe 
bir tahtadır.Biribirinden ayırd edebil· 
mek için haneler sırayla ak ve kara 
(açık veya koyu renk) olarak yapıl· 
mıştır. 

Şekil: 2 - Şekil: 1 

(!) numaralı şekle bakınız: 8XS 
}'\ani 64 haneden ibaret olduğunu 
göreceksiniz. 

Tahtanın konulu§u: 

Şatranç tahtasını, köşedeki ak bir 
hanenin her oyuncunun sağına gcti· 
rilmek suretile konulması kaide ola
rak kabul edilmiştir: (2) numaralı 
şekle dikkat ediniz. 

Tatlar: 

Her oyuncunun taşları sayı ve de· 
ğerce biribirine denktir. Ancak biri· 
birinden ayırd edilebilmesi için on al 
tısı ak, on altısı karadır. 

On altı taştan birisi ''Şah,11 birisi 

Fol 

Şekil: J 

"Ferz.n...vahut "Y ezir_..__j~isi "ım .. 
1ıtnll .,n.(? tnm 1'Uu...- UC"l<"lJ:lof !\l._ 

"Paytak,. adlarını taşırlar. Bu taşla· 
rın en kullanılır şekillerini ( 3) nu
maralı resimde veriyoruz. 

Yazıda bu taşları göstermek için 
her ulus, bu taşlara verdiği adların 
ilk harflerini kullanmaktadır. Biz de 
burada ayni şeyi yapacağız; tanıdrğı
mız birçok kimseler, başka dillerde 
çıkan gazete ve mecmualarda Şat
ranç partileri ve meseleleri görmek
te, aliikadar olmakta ve yabancı dit 
bilmedikleri halde de anlıyabilecekle
ri bu meseleleri kullanılan harfleri 
bilmedikleri için anlıyamamaktadır
lar. Bu hususta da bir kolaylık olmak 
üzere, burada kullanacağımız işa· 
retlerden başka, beş ulusun kullan
dığı isim ve harfleri de aşağıya yazı
yoruz: 

Türkçe· 

Şah ş 

l•erz v 
Ruh R 
Fil F 
At A 
Paytak p 
Fransızca. 

Roi ~ 
Dame o 
Tour T 
Fou F 
Cavalier c 
Pi on p 
Jngilizec: 

K 
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Eyipte iki Kaçakçı Kavgaya 
• • 

Tutuştu, Biri Oldü ! 
Dün sabah Eyüpte, Defterdar 

kahvesi önünde, Haydar ve Hasan 
Tahsin isminde iki tütün kaçakçı
&ı arasında kanlı bir hadise olmuş. 
bunlardan Hasan Tahsin, rakibi 
Haydan, bıçakla vurup öldürmüş
tür. Haydarla Hasan Tahsin, öte • 
denbcri, biribirlcrini çekemezler -
miş. Haydar, dün rakibi Hasan Tah 
sini, kendi yerinde oturmuş, kaçak 
cıgara sattığını görünce hiddetlen
miş ve aralarında bir kavga başla
mıştır. 

Kavga gitgide kızışmış, Hasan 
Tahsin, bıçağını çekerek Ha.}'darı 
ağır surette yaralamıştrr. Haydar, 
aldrğı >'.~ra_ı.ar .. neticesinde çok geç· 
meden olmuştur. Adliye tabibi En
ver. Haydarın cesedini muayene e
derek gömülmesine izin vermiştir. 
Müddei umumi Feridun, tahkikat 
ile meşguldür. 

Kaçak ipekli 
Selani.kten limanımıza gelen Ro

manya bandıralı Prens Marya vapuru 
yolcularından Madam Kiryakinanın 
vaziyeti şüpheli görülerek mantosu 
aranmrş ve astarının içerisinde gayet 
mahirane bir surette gizlenmiş bir ki 
lo kadar kıymetli ipekli kumaş mey
dana çıkarılmıştır. 

Kara sularımızda bahk avı 
Gümrük muhafaza memurları Maa

rız körfezinde kara sularımızda ka -
çak suretile balık avlamakta bulunan 
Teodos ve Yani kaptanların idaresin
deki iki yelkenli kayık ile üç tayfa ve 
denize atılmış iki paraket, yüz kilo 
kadar balık yakalayarak hepsi Çanak 
kaleye getirmişler ve yelkenlide bu
lunanları müddeiumumiliğe vermiş -
lerdir. 

Bulgaristandan gelen 
beş mUltec i 

Bulgaristanın Razgrat kasabası 
halkından iki kişi ve Kemaller kasa
b~~ınd~~ üç kişi ki ce~an beş Türk 
multecısı 15 - 16 gecesı Çalorhk ci· 
varından hudutlarımızı geçerlerken 
Lalapaşa muhafaza memurları tara -
fından görülerek, Lalapaşa hudut bö 
lüğü kumandanlığına teslim edilmiş
lerdir. 

• Dökmecilerde Zeki paşa kona
ğındaki bir odaya yeni taşınan Şe· 
fika ismindeki bir kadının eşyala
rını taşımak bahanesile bir beşibir-
1 iğini çalan Şükrüye ve Elif adla
T)tldaki kadınlar tutulmustur. 

- _........ ... :«t. - r---
müraeaat ederek .Sultana, Mari ive 
Emine adlarındaki üç arkada§ı ta
rafından hiçbir sebep yokken döğül 
düğünü iddia etmiş, suçlular yaka· 
lanmrştır. 

• Galatada Vatan otelinde yatan 
Yuhan, polise başvurarak odasında 
bıraktığı el çantasmın içinden o
t~lde çalışan Necibin 3 lirasile dip-

Qucen Q 
Rook R 
Bishop B 
Knight Kt 
Pawn p 

hal yanca: 

Re R 
Donna D 
Torrc T 
Alficre A 
Cavallo c 
Pedone p 
t&panyolca: 

Rey ~ 
Dama o 
Torre T 
Alfil A 
Caballo c 
Peon p 
Almancıv 

Koenig x 
Dame T) 

Turn T 
La uf er L 
Springer . s 
Bauer B 

loıma ve sair kıymetli kagıt_lar~ 
çaldığını ileri sürmüştür. Ne<:ıP > 
kalanmıştır. \r 

• Dlin Eyüptc Kontroplak f1 ~ 
r0ikasında ç.ok feci bir kaza olıll11• 
tur. . r 

Fabrikada bir iki scnedenberı }ı· 
lışmakta olan amele Ömer, dil~ 111 
ne makine başında çalışırken, 1§1 r, 
fazla dalmış ve o sırada yanındB.11 
ocağın üzerinde bulunan büyük zır 
kazanına çarpmıştır. Çarpmada it, 
zan devrilmiş, içindeki zift öıners' 
sol tarafına dökülmüştür. Ka:Yıı 61 ziftin kolunu yakmasile fer:Y8 

1
• 

başlayan biçare işçi, başka bir ıar 
fı yanmadan arkadaşları tarafın~~ 
kurtarılmış ve hiç bekletilıne . 
Eyüp dispanserine gönderilmi~tır· 

Hadisede kimsenin suçu yoktıı;;. 
• Dün 14,30 da Yeniköy cad si 

sinde 357 sayılı ölü Cevat kar'ır 
Pakizenin sigortasız yalısının 
çüncü katı duvarından ateş çık~~· 
görülmüş, yetişen itfaiye tara , 
dan büyümesine meydan verilın' 
den söndürülmüştür. ~ 

• Emin camide oturan çalS r 
Refik, polise müracaat ed~rek u;

11
• 

den Barda muhafaza edilmekte ~ 
lunan armonikıinin çalındı~ını. ; 1 
bu barda çalışan gar5on f.smaı~ 
Antonyadan şüphe ettiğini ılt 
&Ürmüştür. Anoonya tutulmuştur·C' 

• Paşabahçcde ln.cir köyünde . 
turan Hakkı kaptanın oğlu 22 ya., 
larmda Üniversite talebesinden S 1 
leyman, dün saat 14 te Paşaba~f 
lskele gazinosunda otururken lt•..c 
durmasından ölmüş ve bcled1

1: 

doktorunun verdiği izin üzer.ine f 
mülmüştür. r 

• Dün 21,35 kararlarında Ftor1 
dan lıstanbula gelmekte 'olan şeftfl. 
Eşrefin idaresindeki katar Ba~ır,. 
köy istasyonuna yaklaşırken bır ..ii1 
damın trenden aşağı düştüğünU ı;·. 
müş ve yapılan tahkikatta bl111 
Yeşildirektc oturan Sait olduğu~ 
laşılmıştır. 

Saidin sağ kolu kırılmıştır. 'fi 
kikat derinleştıirilmektedir. rır 

• Beyazıtta Tavukpazarında 1 
ci ustanın simitçi fırınında r,s; 
seyyar simitçi Şükrünün Istı 
caddesinde simit satarken üztr1~ 
bir fenalık gelmiş, yere dil§et 
baygınlık geçirmiştir. 1 

Hasta belediye hastanesine le~ 
dmlmış, fakat orada kalp dul1" 
smdan ölmüştür. 

o 1' 4 5 c 1 &i .. --=-~ 

Hükumet aleyhitl~ 
Uluorta söylemit r 

d 
.. ,r 

Valde hanında vaaz ver ıgı !ı 
da uluorta sözler söylemek ..,e ıı" 
kıimet aleyhinde bulunmaktan_!, 
lu İranlı Hoca Esadın duru~ .. 
dün İkinci cezada yapıldı. . ~ 

On iki kadar müdafaa şahidi t ~ 
lendi. Bunlar, Esadın, hükuıne.şır 
icraatı aleyhinde bulunduğunu 1 

mediklerini söylediler. . ı' 
Mahkeme, mü<idei umumin'~ııı" 

teği üzerine hoca aleyhinde Jr;ı ı 
lik eden Hayriye ve kocası sı • 
öteki şahitlerin yüzleştirilıı1e 
çin duruşmayı 2 eylCıl saat ıo ' 
raktı. ~ 

Suçlu Hoca Esat, bunun uıe ııt 
suçsuz olduğunu iler.j sürerc1' sıJ ;r 
hakemesinin serbest yapılmasdi1' 
tedi, fakat mahkemece bu 
kabul edilmedi. d' ~ 

• Hasan kızı Hayriye isnıifl ,ı ( 
kız, müddei umumiliğe mürac'ıtııı 
derek kendisinin bir polis ~e edl 
tarafından namusuna tecavu~ ıııtl 
diğini iddia etmiştir. Müdded

1
,. 

milikçe tahkikat yapıhnakt~ öt ~ 
• Bir toplantıda, Ali iSIDı~3~r 

rıini öldürmek ve Cemili yara dılrf> 
tan suçlu Rec;ep ve Halidill derı 
maları, ağır cezaya veka.Iet e 
kinci cezada yapıldı. .. fa' 

bildinrıeğe başlamıştır. 

Suçlular kendilerini mud:·ııterı 
tiler. Duruşma. şahitlerin :dı· 
mesi için başka güne bırak1 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~----~~~~~~~~~~~~!!!!_~~!!!!-~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~.~ 
Yurda giderken kı yine her vakitki sôztefl 
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YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

şarsın kocacığım. Tabiat kanun
ları belli olmaz. Elimizde hiç
bir yazılısı yok. Bugün, bir sa
niye bile ne olacağım, neler o
hı.bileceğini bilemeyiz. Bütün 
hesaplar bi;den altüst oluverir. 
Cok yaşamak istiyen bir adam 
için o anda ölmek, sakat kal
mak, hasta olmak mümkündiir. 
Mademki bizi yapan biz deği -
liz; onun için de hiçbir şeye gü
venmemeliyiz. 

Hergün için her şeyi bekliye
bliriz. !ster gelecek iyilik, ister 
rkötülük olsun! 

Doktor: 
- Söylediğin doğru .. 
Diyerek devam etti: 
- Çok iyi buldun: Tabiat 

kanunları belli olmaz. Bizi ya-

pan biz değiliz. Bugün bu sani
yede öleceği beklenen bir has
ta birden hayat bulur, yaşar, 
hem de çok yaşar. Olümü hiç 
umulmıyan, çevik, kuvvetli, gür, 
yüzünden kan damlıyan birisi 
de yine bugünün bt: saniyesin
de ölüverir. Tabiat, yani beni, 
seni, hepimizi ve bütün gördük
lerimizi yöneten, fakat, ne ol
duğunu bilmediğimiz şey bütün 
söylenenlere karşı halfı en basit 
bir düğümü bile çözülememiş 
bir giz örenidir. Laboratuvar, 
fen, teknik, şimi, fizik hiçbir 
şey bütün ilerililiğinin tersine 
biz yaratanın en küçük bir gizi
ni hile ortaya koyamamışlardır. 
Söylenenlerin, b u 1 u n a n -
lann hepsi birer buluş ve söy
leniş olmaktan bir adım ileriye 
geçmiş şeyler değildir. En bü
yük bilginler bu yolda ne vakit: 

- Bulduk .. 
Demişlerse en derin bir bu

lamamazlığm içine düşmüşler 

ve o kaybın içinde yok olup git
mişlerdir. Onun için hala hiç
bir şey bilmiyeceğiz, bilemiye
ceğiz. Şimdiye kadar bulunan 
her şey tabiatin yapma gucu
ne ait buluşlar değil, yapılmış 
şeyleri bulup ortaya çıkarma 
buluşlarıdır. Onun da niçin ve 
nasıl yapıldıkları yine o giz 
öreni içinde saklı. 

Ve Fazıl bir saniye bile sür
miyen biı susmaktan sonra yi
ne sözüne devam etti: 

- Elimizde insan yapısı di
ye bir şey var ve ben hekimim. 
Hem de söylediklerine göre iyi 
bir hekim. Fakat. inan ki yüz 
yıllardır bütün dünya hekimleri 
bu insan yapısı üzerinde daha 
bir sürü şeylerin ne olduklarını 
anhyamamışlardır. Ruh, mane
viyat, beyin kuvvetleri, yaşama, 
yaşatma, yapma, yaratma. duy
ma, işitme, sevinme, ağlama gi
bi baştanbaşa giz olan şeyler 
bir yana dursun en sadesi: Kör-

barsak, bademcik nedir, nıçın 
yapılmıştır, vücuttaki ödevleri 
nedir bilmiyoruz?. Bunları böyle 
bilınediğiıniz gibi hiçbir şey de 
bilmiyoruz ve tabieı.'"in yaptığı 

en basit olguları, yaratıkları bi
le benzetip yapamıyoruz. Bil
diklerimiz, gördüklerimiz. sa -
dece bulunduklarımız ve göz 
önünde olan şeylerdir. Lafın 
kısası tabiate ait her şeyin ne 
yapısını, ne de niçin ve nasıl 
yapıldığını bilmiyoruz!. 

Güney yine burada doktorun 
sözünü kesti: 

- lşte onun için benden son
ra da yine senin yaşıyacağmı 
b·ı . ' ı mı yorsun ... 

Dedi ve gülerek ilave etti: 
- Haydi kalk ikimiz de ban

yomuzu alalım .. 
Ve doktorun kalkmasını, bir 

şey sormasını beklemeden tez 
canlılıkla kendisi kalktı, yürü
dü! 

······························ söy 1 üyord u: oıı· 

Doktor yurda giderken Gü- _ Çok özenli olacakstı1·1}1of• 
ney sordu: ney nereye gidiyor, ne ya~i ~ı· 

- Ben de gelecek miyim?.. kimlerle konuşuyor, bepsı 
11 

rıt" 
- Hayır. Sen evde kal karı- rer birer bilmeliyim. anla.~:ıeriıı' 

cığım.. Ve bütün bu söyledı~ 
Dedi ve Fazıl gecenin, saba- ekliyordu: ca 11e1 

hın kendisine verdiği biribirine _ Beni yurda bırakı11 
karşı duygular, hayaller, acı ve men eve dön. ,,,,ıı~ 
sızılarla evden çıktı! ını Kurtuluş ~-·· • 

Arabası kapıda hazırdı. _ ........ --··· . r0e 
ık F 

. . N . ,:.., bır 
Güney de ba ·onun pencere- erıt yıne esrın u· ,. 

sinden gözetliyordu. tubunu okuyordu: . . ı.ıt11• .ıı1 
Fazıl şoförün yanına oturdu. - Ferit'ç:ğim, bıhyordıır uı t 
Güney: kadar sıkılıyorsun, .n~ka 8ı11ot11 , 
- Arabanın arkası dururken lüyorsun. Fakat, hıç ta5iğiOôe, 

önüne ha!. Kurtuluş günlerinin eş ere'" 1 
· ·· 1 za v ·ııı1 Diye içli içlı oy endi ve ila- yiz. Başımızı başı~1.ı ıctiğı 1r 

ve etti: ğimiz ve kendimızı ç~ J1 51ıt e' 
- Daha uslanmadm doktor.. sıkıntıların karşılığı 0 a becte~,, 
Ve bu kadarı onun için ye - sız rahatlığın içinde ~~y ı.-ıı~15t· 

terdi. ğimiz büyük gün bızı giiıl ~ ı • 
Araba hızla Pangaltı soka!t- mağa hazrrla~ıyor. O ııyac'j 

larmdan Taksim'e doğru kaı- bimiz;i kalbimızc yas 51 vıı' 
Y.arkcn doktor da şoföre sıkı sı- [Arka 
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ingiltere Cenevreden italyanın 
~--====-=~----.;;;....~-. --~-Takbihi için Karar istiyecek 
Fenerbahçe-Galatasaray Maçı nnmbuak_şamPa<istcnaynlmalan [Baştarafılincide] 1 

muhtemeldır. 

Y o k · F e n e r ş a m p i y o n o 1 d u 1"~~1!~.·~9 ~u:_usı :::.:,ke;j:n~: 
' aytarile yaptığı bir konuşmada Ha-

Futbol Federasyonu, Maçın Tekrarına 
Lüzum 

liatıtlar'-dadır: İstanbul futbol 
§~piyonunu belli edecek son Fe
nerbahç~ - Galatasaray maçı doksan 
dakika ikı tarafın bütün gayr.etile 
'devam ettiktep ısonra sayısız olarak 
berabere bitmiş ve on beşer daki
kadan iki devre uzatılmıştı. Bu u
zatılma devresı ı11rasında Fenerbah
Çe bir gol yapar<ık şampiyonluğu 
kazanmıştı. Ancal: yine bu uzatıl • 
rna devresinde yan hakemlerinden 
biri 'tnaçı bırakarak ~ıkmış. yan ha
keminin vazifesini o~·ta hakemi üs
tüne alarak oyunu derıam ettirmiş 
\>e bitirmişti. 

Galatasaray. yan hakeminin maçı 
bırakmış olmasını ileri sürerek ar-
61Ulusal futbol kaidelerine göre yan 
hakemsiz oynanan bir maçın mute
b~r sayılamıyacagmı söylemiş ve •i
~ıraz etmişti. Diğer taraftan Fener-
ahçe de, Galatasaray takımında 

0Ynayan Adnanın Çukurova mınta
kasından cezalı olduğunu bildiğin
~cn bu byuncu hakkında itirazda 
Ulunrnuştu. 

Olmadığına Karar Verdi 

-. 

Futbol /edcrasyonunun son kararile lstanbul ~mpiyoııu olatt Fener
bahçe futbol takmu ... 

beşistan elçisi Teclchavariat şunla
rı söylemi ·tir: 

"İngiltere çok dürüst hareket. et
ti. Konferans hakkında bundan faz
la bir şey söyliyemem. Bu konfc • 
ransın menfi bir sonuca varması 
hakkındaki düşüncemi de size söy
liyeme.m. Daha doğrusu. bu hususta 
kesin olarak hiçbir düşüncem yok
tur. EylUlde Cenevrede Habeşistanı 
temsil edeceğim.,, 

Eden dönüyor 
Londra, 19 A.A. - Eden saat 

10.45 te Croydon uçak alanında bek 
lenmektedir. Sir Samuel Hoar bu 
akşam Norfolk'dan Londraya döne
cektir. Norfolk'da bulunduğu sı -
rada Sir Hoar, gerek şimdi Aix • 
!es - Bains'de bulunan Baldvin, ge
rekse Mac Donald ile telefonla te
ması muhafaza etmiştir. 

Kabinenin özel toplantıya çağ • 
rılması için muvakkat tedbirler a
lınmışt ı r. Tahminlere göre. kabine 
on gün içinde toplanacaktır. 

Britanyanm Habeşistanda 
menfaatleri var 

Londra, 19 A.A. - Gazeteler, P.a 
ris konuşmalarının muvaffakiyet -
sizliğe uğramasından doğan veha
ırıeti kaydetmektedirler. O zamandanberi bu mesele bir 

~Urlü halledilemiyordu. İşi futbol 
b eycti futbol federasyonuna, fut
~1 federasyonu 'da hakem komite-

OYUNLARI 
Uluslar sosyetesinin toplantısına ' 

~ınc atıyor, biribirlerinden soruyor
ar ve kati bir hüküm veremiyorlar
dı: Yan hakemsiz oynanan bu maç 
muteber sayılmalı mı, sayılmamalı 
rtıı? 

Bu arada Fenerbahçenin Adnan 
~akkrndaki itfrazı tetkik edildi ve 
U oyuncunun hakikaten Kocaeli 
rtııntakasmdan cezalı olduğu anla
j11dı. Bunun üzerine bütün heyet
cr geniş bir nefes aldılar, çünkü 
~u suretle mesele kendiliğinden hal 
edilmiş oluyordu. 
Bununla ~eraber heyetler bu iş

ten kurtuldu\tlarma sevinmekte a
te}e ediyorlardı. Çünkü arada ge -
~crı zaman esnasında Galatasaray rr'._ ._e -·-'--~• "'l....~• ... ·f'·~t. A .ı ..... 
akkınd'aki .kariu:ı nakzettirdi. İş 

Yıne dayandı: Yan hakemsiz oyna
~n maç muteber midir, değil mi -

1r? Meselesine 1 
F'utbol federasyonu, kat'i bir ka

~ar vermek üzere nihayet arsıulusal 
\'Utbol federasyonuna başvurdu. Baş 
r·Ururken de meseleyi bütün tefer· 
liatile anlattı: 

bo Bir iki gün evvel arsıulusal fut
~ 1 federasyonundan cevap geldi. 

u <Cevabın geldiğini öğrendikten 
~0rıra dün futbol federasyonu baş
k:nı liamdi Emil ile görüşerek ne 
te tar verdiklerini sorduk. Bize şu 

"'abı verdi: 

11 - Arsıulusal futbol federasyo -
l Urıdan gelen cevaba göre maçın 
'·<:ltrarına lüzum olmadığına karar 
vetd'k 
f 1 ve bu kararımızı İstanbul 
lıtbo1 heyetine bildirdik. 

0 liaındi Emilin bu ifadesi üzerine 
ht~ada mesele kalmamış ve Fener
ha Çenin İstanbul şampiyonluğu ka 
tuı edilmiş demektir. Şu halde Tür
~e birinciliklerine de İstanbul 
f' ~ına şampiyon olarak Fenerbah
~c ıı.t· 

ıı ırak edecektir. 

'<ızııcahamamda 
~'"a kurumu bUyük pehlivan 

UUreşleri hazırladı 
30 ~~ılcahamam hava kurumu, 
~a gustos Zafer Bayramında 
~P1lnıak üzere büyük pehlivan 
ll'ı{C§leri yaprlmasma karar ver
"!3a. §, hazırlıklara başlanmıştır. 
3o §a ıoo, baş altına 50, ortaya 
l~ ?~ğa 10 lira ikramiye veri
ti~ tır.. Bu büyük güreşlere 
la.r ek ıstiyenlerin bulunduk
bcı1 :Y.erierdeki hava kurumu şu-

erıne .. 1 . 
gele muracaat etme erı ve 
lcri ~:klerine dair imza venne

aııındır. 

Ilı 
~!';! 1 Mehmet' lzmire gitti 

l!uaıos;;an Dinarlı Mehmet. 25 a
hPaca ~ İ~irde Manisah Rifatla 
trııttir. gı gure için dün lzmire git· 

tieybeliadada yelken 

1 ıs A. ~ Yarış la rı 
atak 0~Ustosta Heybeliadııda yapı
~l'ldalJa~n Yelk~n yarışlarına Moda \ it Yclk 

1
• ııı.arpıler, boleler ve kü-

tı;li.. enJıler de istirak edecek-•• . 

1 

1 

kadar geçecek zaman içinde soğuk- Son hiıdiseJerin çrktığı Ualunl mın-
kanlılığı muhafaza etmek gerekti- takasrndaki Habeş şefi 

Atletlerimizin Rejimi 
ğini kuvvetle kaydeden Times ga
zetesi diyor ki: 

'' Avrupanın karışık durumunu 

nalaşabilir. 
Fransa, bu ihtimali evvelden dü

şünerek lngilterenin yıanında kal -
malı ve ayni zamanda Roma ile te
masını dıa kaybetmemelidir. Çün
kü. İtalyanın barış disiplinlerine 
karşı isyan e.derek, karışıklık çı -
karanlar arasında Almanyaya katıl
masına meydan vermemek gerektir. 

21 Ey!Ulde şehrimizde başlaya -
cak olan Balkan oyunları için atlet
lerimizin sıkı ve fay'dalı bir rejime 
tabi tutulmaları düşünülmüştür. 

Bu karar üzerine, otuz kırk kişi
lik bir atlet kafilesi bir eylulde 
başlayarak Balkan oyunlarının so
nuna kadar sürmek üzere rejime gi
receklerdir. 

Bunun için bir kamp açılması 
düşünülmüş ve buna en münasip 
yer olarak Valde bağındaki prevan
toryom görülmüştür. Atletizm fe
derasyonunun düşüncesipe göre 
prevantoryomda atlet kafilesine yer 
tah ts edı1 cıc l\te bunların masraf
ları spor teşkil!tin .. a ait olmak -üze
re kam,p yapılacaktı. Halbuki pre
vantoryomda yer olmadığmdan bu
na imkan görülememiştir. Buna mu 
kabil, Balkan oyunlarına büyük bir 
ilgi gösteren Kültür Bakanlığı, sta
da yakın mekteplerden birinin bu 
işe tahsisine çalışmaktadır. 

Balkanlar arası 
Spor komitesi 

Türk Atletizm federasyonu, Bal
kan oyunlarının açılmasından evvel 
ve on beş eylülde 1stanbulda bulu-

• • 

Balkıı.n oyun.bnncla.n knndi.<:ine bü
yük ümitler be.sJen'en Karakaş 

narak oyunlara ait bütün işlerin da
ha evve 1 görtişülmesi için, Balkan
lar arası spor komitesinin muhtelif 
Balkan ulusları delegelerini İstan
bula çağırmıştır. 

Atina Şarbayı mı geliyor? 
Yunan gazetelerinin yazdıklaıı -

na göre, Atina şarbayı Bal\.:an oyun 
larmda hazır bulunmak ve Atina 
şehri namına Balkan atletlerini se
lamlamak üzere şehrimize gelecek-
tir. 

irfanın durumu 
Balkan oyunlarına girecek atıet

lerimizden Ankara atletleri dışında 
bütün atletler şehrimize gelmişler
dir. Bu atletler, antrenörlerin neza
reti altında antrenmanların:ı devam 
etmektedirler. Şimdilik Ankarada 
çalışmakta olan atletlerin de h•ı
günlerde şehrimize gelecekleri an
laşılmaktadır. 

Tahsilde bıılu11duğu lngilterede, 
mektepliler arasında yapılan atle
tizm müsabakalarında başarıklar el
de eden İrfan da Balkan oyunla -
rında gülle atmak üzere şehrimize 
getirtilmişti. Ancak İrfan buraya 
gelmeden evvel bir apandisit ame
liyatı geçirdiğinden federasyonca 
hastaneye &ötürülerek muayene et· 

• ve büyük devletlerin çok haklı di
leklerini nazarı itibara almadan çıl
gın bir hareketin avukatlığını ya
panlar, barışa pek az hizmet et -
me ktedir ler. 

Büyük Britanyanın Habeşistan 
da önemli menfaatları vardır. 
Barışçıl bir çözge bulmak ıçın 

diplomatik yol ile yapılan konuş -
malar muvaffakiyetsizliğe uğradığı 
takdirde uluslar sosyetesi nin nasıl 
bir durum takınacağını öğrenmek 

0 kadar önem lidir ki, bu hususta a
lınacak herhangi bir karardan ev
vel soğukkanlı bir muhaketne yü -
riJbnC'K lazımdır.v 

Daily Telgraf şun1arr yatıyor: 
''Uluslar sosyetesinin toplantısı

na kadar ~çecek olan zaman, dün
yanın şimdiki durumunda harp teh 
likeleri ta~ıyan herhangi bir çöz -
genin ulusları kayıtsız bırakmıya -
cağını göstermek itibarile büyük 
bir değeri haizdir. 

Munolini her h alde hayallere ka 
pılamaz. Kendi nizamnamesine yüz 
çeviremiyecek olan uluslar sosyete
si, derhal harekete geçmelidir.,. 

ltalyanın uluslar sosyetesin· 
den çıkacağı tahmin ediliyor 

Pari~. 19 A.A. - " Petit Parisi
Ba/J<la.n oyunlarına girecek atl'f!!tle· en", cEoho de Paris> ve "L'O euv-

rimizden Veysi re., gazeteleri, Paris görüşmeleri
nin yarıda kalmasmın fena sonuç
lar vereceğini, bir Afrika harbinin 
karışıklıklara sebep olacağını ve 
İtalyanın uluslar sosyetesinden çe
ki lmesini icap ettirebileceğini san
maktadırlar. 

tirilmiş ve kendisini muayene eden 
operatör. -gülle atabileceğini söyle
miştir. İrfan da antrenman larına 
başlamak üzeredir. 

Atletizm pisti 
Federasyon tarafından Balkan 

oyunları için Fenerbahçe stadında 
yeniden yaptırılan koşu pistinin, 
terkos suyu olmamasından istenilen 
şekilde sulanmasına imkan görüle
memişt i r. Bunun üzerine Federas
yon şarbaylığa müracaat ederek bu 
işi görmek üzere bir arozöz iste
miş ve şarbaylrk oraya bir arozöz 
tahsis etmiştir. 

Yugoslavlar itiraz mı etti? 
Yunanlıların Balkan oyunlarına 

girmek üzere Amerikada bulunan 
bazı Yunan atletlerini getirtt ikle
rini yazmıştık. Yugoslavların, Ame
rikadan gelen bu Yunan atletlerine 
itiraz ettikleri hakkındaki şayialar 
üzerine Atletizm federasyonumuz 
başkanı Burhan Felekle görü~tük. 
Bize şunları söyledi: 

- Yugosl~vların, Yunan atletle· 
rine herhangi bir itirazları hakkın
da bize resmi bir müracaatları yok
tur. Bu gibi ı:nüsabakalarda her u
lusun kendi yurttaşlarile temsil e
dilmesi arsıulusal bir adettir. Şim
diye kadar bunun aksini görmedik. 
Bunun için Yunanlıları da Ameri
kadan gelen Amerikalı atletlerin 
temsil edeceği düşünülemez. Ame
rikadan da gelseler, Yunanistanı 
temsil edecek atletler her halde yi
ne Yunanlıdır. 

Balkan oyunlarıetiketleri 
Atletizm Federasyonu memleke

timizde ilk defa yapılacak olan Bal 
kan oyunlarının lliyıkile reklam ve 
propagandasını yapmak üzere afiş
ler, el i lanları, kartpostallar hazır -
!atmaktadır. Bu arada, bir milyon 
tane rekli etiket te bastırılmakta
dır. Bu etiketlerden yarun milyonu 

Bu gazeteler, Fransız siyasası
nın, Cenevre prensiplerine dayan -
makta devam edeceğini bildiriyor
lar. 

Echo de Paris diyor ki: 
''Duçenin daha ziyade, Adua he

zimetinin intikamını almak ve nü
fuzuna bir de sile! muvaffakiyet ek 
!emek isted iği sorusu akla gelebi
lir. Eğer, Duçe buna karar vermiş
se, onu hiçbir kuvvet durduramaz.,, 

Ayni gazete Edenin, 4 eylfıl ta· 
rihinde, Cenevrede İtalyan mesuli
yetlerinin dosyasını açacağını ve 
Lavalin konsey kararlarına iştirak 
etmesi lazım geleceğini sanmakta 
ve bu takdirde, İtalyanın uluslar 
sosyetesinden çıkacağını tahmin 
etmektedir. 

Bu gazetenin tahmin ettiğine gö
re, Uluslar sosyetesi böyle bir buh
rana belli de dayanamıyacak ve 
müşterek güvenlik sisteminin ifla
sı üzerine, Fransız Alman tazyiki
nin Avusturya üzerinde daha fazla 
arttığını görecekt ir. 

Avrupadaki durum pek kolny fe-

kibrit kutularının arkasına yapıştı
rılacak, dört yüz bin tanesi sigara 
paketlerine konulacak, geri kalan 
yüz bi n tanesi de muhaberat ta zarf
ların üstüne yapıştırılacakt ı r. 

Denizli bisikletçileri turne-
den döndüler 

Denizli. 19 (A.A.) - H~lke~i~in 
tert ip ettiği 2 ı 68 kilometrelık bısık
let turnesini bisikletçiler muvaffakı
yetle bitirerek şehrimize dönmüşler
dir. Bisikletçilerin gezileri sıra sın da 
Ankara, Bursa ve Balıkesirde koşu
lar yapmışlardır. Bisikletçilerden Ha 
lit, Ankara yarışlarında üç metre fark 
lı:ı ikinci, Bursa ve Balıkesir yarı_şla
rında birinci &clmi§tir. 

Bu harp Avrupa için bUyUk 
tehlikedir 

Paris, 10 A.A. - Madam Ta
bouis. Oeuvre gazetesinde yazdığı 
bir yazıda İtalyanın, hemen hemen, 
bir himaye şekline eşit olan teklif
leti gçri çevrilmesini §iddetlc ten
kit ettikten sonra diyor ki; 

"Harbln·•önüne geçilemiyecek • 
tir. :Fakat, mesele, İtalyanın bir sa
vaş başlangıc ı ile mi iktifa edece
ğini yoksa Hıabcşistanı bir hamlede 
ele geçirmek mi istiyeceğini, bil
mektedir. Bu harp. Avrupa için bü
yük bir tehlikedir. 

Roma kabinesinin, Brenner'i mu
hafaza etmek i-çin elde be§ yüz bin 
kişi bulunduracağına ve Balkan 
memleketlerile uzlaşma siyasasına 
faaliyetle devam edeceğine dair o
lan i n a n c ı n a ( t e m i -
n a t ı n a ) r a ğ m e n , İtalyanın 
bazı dostları, güney İtalyan Tirolü 
ve Anschluss hakkındaki Alman 
ihtirasının gittikçe kuvvetlendiği -
ni bildirmektedirler. 

EylUI ayında harp başlayacak 
Paris, 19 A.A. - Üç taraflı kon

feransın muvaffakiyetshlikle so • 
nuçlanması, gerçc bu kadar kesin 
ve bu kadar çabuk bir inkita bekle
miyen gazetlclcr için hayrete de -
ğer bir hadise değildir. Bu konfe
rans hakkında ileri 6Ürülen bazı fi
kirlerden sonra birçok kimseler, 
diplomatik yol ile yapılacak gele
cek çahşmaların da boşa çıkacagmı 
düşünm<' lı:t:e<lirler. 

Le Journal, bu hususta diyor ki: 
''Bu inkita bir 'sürpriz olarak ka

bul edilemez, çünıkü ilgili tarafla· 
rın açıkça takınmış oldukları du -
rum. yakınlaşma manevralarını he
men hemen imkansız kılıyordu. Bir 
uzlaşmaya varmak için atlatılması 

gereken mü~küllcri iyice kıavrayan 
Laval, müspet bir sonuca vann~k 
için elinden geleni yapmıya kesın 
olarak karar vermiştir.,, • . 

Gelecek haftalar içinde daha ıyı 
sonuçlara varılabileceğinden şüphe 
eden Peti t Pıarisien, şunları yazı -
yor: 

''Gerek dış bakanlığı, gerekse İn
giliz delegasyonu akşama doğru 
pek bedbin görünüyorlardı. Barış
çıl bir çözgeye v.armak umudunun 
pek az oldugu. ?ızl:nmemektedir. 

Siyasası, 1ngılız sıyasası ile dost
ça işbirli~inde bulunarak daima u
luslar sosyetesi prensiplerine da -
yanan Fransa, İtalya ile dostluğu
nun rmrettiği uzlaşma çalışmala:rı
na bakmadan ve elindeki bütün im
kanları tüketinceye kadar devam 
edecektir ... 

Matin diyor ki: 
''Henüz toplara intikal etmiyen 

söz, CÜplomatlardan çıkmak üzere
dir. Bu acıklı meselede Fransa. dü
rüst hareket etmiş olmakla övline
bilir. 

Fransa. ne hakka, ne dostluğa 
karşı suçlu hicbir harekette bulun
madı ve düzeltilmesi imkansız ola
nı düzeltmeğc çalıştı. Muhakkak
tır ki, Fransa bu yolda devam ede
cek, gerek kan dökülmesine ve ge
rek Avrupadı müvuenesf%lk husu-

lüne karşı gelmek imkanı bulunduk 
ça, o imkanı mutlaka kullanacak
tır.,, 

Bazı gazeteler, inkitıam tam ve 
kesin olduğunu ve Mussolininin 
harp yolunda yürümekte bulundu
ğunu yazmaktadırlar. 

İtalya kuvvetlerinin ~ylülde A~ 
disababaya yürüy~<:e~ler! ve har • 
bin önüne geçmenın ımkansız oldu
ğu sanılmaktadır. 

lngiıiz gazetelerinin 
yazdıkları 

Londra. 19 A.A. - Times gazete.-
6İ yazıyor: 

"'İtalyan kararına gerektiğinden 
fazla bir deger vermek müşkülıdür. 
Habeşiıstanda kovaladığı ergeleri 
yerine getirmek için İtalyanın kul-
1 andığı usulleri hiç· 
bir zaman mazur gös
teremez. Mussolininin istediği şey
ler, Habeşiı;tan ve uluslar sosye~
sinin kabul edebilecekleri nispetin 
çok üstündedir. 

New ChronichJe diyor ki: 
''Paris konferansının uğradıgı 

muvaffakiyetsizliğin biricik mut -
lu sonucu, Fransa ile 1ngilterCJıin 
kollektif güvenlik prensiplerinin 
korunması için eskisinden çok da
ha sıkı bir şekiıde yakınlaşmaları· 
.nı temin etmesi'dir.,, 

İngiliz kabinesi 
Londra, 19 A.A. - Birçok gaze

teler, Paris görüşmelerinin akame
te uğraması yüzilnden İngiliz ka
binesinin hemen toplanacağını tah
nün etmektedirler. 

Daily Mail gazetesine göre, İn
giliz kabinesi ya bu hafta sonunda 
veya gelece}s hafta başında topla • 
nacaktır . 

Ambargo kaldırıhyor 
Londra, 19 A.A. - Daily Eks • 

pres gazetesi, İngiltere hükümeti
nin Paris görüşmelerinin akamete 
ugranı<;sı üzerine, evvelce silah ih
racatı üzerine koymuş olduğu am
bargoyu kaldırmağa karar verece
ğini zannetmektedir. 

Daily Mail ve Daily Ekspress ga 
zetelerine göre, İngiliz kabinesinin 
toplantıya çağrılması pek yakın -
dır. Eden dündenberi Basbakan 
Baldvin ve dış bakanı Hoar ~ile te
lefonla konuşmaktadır. 

Silah ıhracatı 
Londra, 19 A.A. - İtalya ve Ha

beşistana yapılan silah ihracatı ü
zerine konulmuş olan ambargo, bu 
arada yapılan görüşmelerde müsait 
bir hava yaratmak ergesile alınmış 
olan ilk tedbirdir. 

Reuter aytarının söylediğine gö
re şimdi görüşmelerin akamete ug
raması üzerine silah ihracatı mese
lesinin baştan aşağı yeni.den göz -
den geçlıj"lmesi muhtemel-dir. 

' . 1000 topçu neferı 
Napoli, 19 A.A. - Önemli mik

tarda harp gereçi ile 50 sübay ve 
1000 topçu neferi taşıyan iki gemi 
Massaouah'a gitmek üzere hareket 
etmiştir. 

Mussolininin teftişle ri 
Benevent, 19 A.A. - "Yirmi e· 

kiz birinciteşrin,, adındaki fırkayı 
teftiş eden Mussolini, bu çok mü
him anda İtalyan ulusunun ileriye 
aıltacağını ve bütün • engelleri yı
kacağını söylemiştir. 

Habeşliler duva ediyor 
Adisababa, 19 A.A. - Dünkü 

gün, her taraft~ d.i~i iı~inlerle geç
miştir. Sen JorJ kılısesınde yapılan 
hususi ayin~e büyük bir halk yığı
nı arasında ımparator da bulurunu~
tur. lm,parator çıkarken halk tara
fından. çok şid~etle alkışlanmı tır. 
Patrık Habeşıstan ve bütün dün

ya için barış dileğinde bulunmuş
tur. 

ltalyanlara ilk mukavemeti 
yapacak şef 

Londra, 19 A.A. - Reute ajan
sının bildirdiğine göre, Ogaden 
bölgesinde, yanındaki 5500 askerle 
İtalyanlara karşı ilk mukavemeti 
yapması muhtemel olan başlıca Ha
beş şeflerinden biri emrinde büyiık 
miktarda silah ve cephane olduğu 
halde Diredua bölgesinin kumandıı
sını almak üzere hareket etmiştir. 

Amerıkan · lngiliz 
görüşmeleri 

Londra. 19 A.A . - İtalya - Ha· 
beş anlaşmazlığı hakkında İngilte
re ile Amerika arasında yapılan is
tişarelerde bir değişiklik yoktur. 
Görüşmelere bir müddettenberi 

diplomatik yol ile devam e<lilmek
tedir. 
Amerikanın Londradaki biiyük 

elçisi tatilini geçirmek üzere gide
ceği sayfiyeye hareketinden evvel 
dış bakanlığına giderek türlü me· 
seleler hakkında görüşmüştür. 

Sanıldığına göre, Eden dün Pa· 
risteki Amerikan maslahatgüzarı 
Marinner ile görüşerek kendisine 
son durum hakkında izahat vermiş
tir. 

Amerika ile İngiltere arasında bu 
kabil temaslara devam cdilecegi 
tahmin edilmektedir. 



I 

8 ==============:::;:::::====::::;=========================--=T ~ N============================================ 20 • 8. 935 

Dünya Gazeteıe-rine Göre Hidiseler 
VARNADA ID . L. a· il zrı 1 ROMANYAOA ... • ... . • • . 'anzıg ımanına ıren ıv.ıa ıar • •• •• • 

Veladıslav için Dıkılen Amt için Danzig'in Polongaga CeVabı Kral Dıktatorluk Aleyhmde 

Amiral Hörti 

vestnik na Vestru"tsite'den: 
Tam bir sukut üzere bulunan ve 

orta kurun medeniyetinin iki büyük 
manivelası sayılan şövalyelik ve ka· 
toliklik V eladislav seferini tertip et· 
mişlerdi. Bu kuvvetler Varnada mu
taassıp Feodallerle, İkinci Muradın 
sipahilerile ve yeniçerilerile karşıla
laşıyorlardı. Bu, feodalizmin meyda
na getirdiği bir ordu idi. Ve Osman
lı Türkleri bu usulü selçuklardan al
mışlardı. Türklerin Avrupaya yerleş
meleri işinin çabuk bir surette halli 
bu sayede olmuştur. Buna muvazi. 
olarak da orta kurun Avrupasında 
büyük Şarl tarafından meydana geti
rilen Cihanşümul bir hükümdarlık 
vardı ; ki bu da Feodal hükumetle
rin kurulmaları zamanına tesadüf e-
der. . 

Bu sağlam ve israf edilmemi! feo
dalizm yüksek korporatif bir ruh ve 
kendisine çabuk zaferler temin eden 
Türk ordusu tarafından takviye edil
mekte idi. 

Diğer taraftan Türk ordusu o de
virlerde hıristiyan ordularına faik bir 
moralle temayüz etmiş bulunuyordu. 

Veladislavin hezimetinin neticesi 
olarak Bulgaristanda uzun asırlar sü
ren orta kurun Türk hakimiyeti 
teessüs edebilmişti. Fakat Bulgar u
lusu bunun karşısıpda bir kal'a taba
kası teşkil ediyordu. Bu scbeptendir
ki biz ve diğer Balkan ulualan, garp 
sulhunun ıs inci yüz yılda da 19 un 
cu yüz yılın iptidalarına kadar şahit 
olduğu o şanlı devirleri uyanık bu
lundurduk ve bu uyanıklık, onları, 
Hünyad ile Vladislav muzaffer olsa
lardı, o zaferlerle sıkı bir temasa ko
yacaktı. 

Slove·a~n: 

Yakın zamanlara kadar bundan 
491 yıl evvel Varna civarında oyna
nan korkunç faciayı bugünkü nesil
lere hatırlatacak maddi ~ir işaret 
yoktu. Ancak Varnanın dört kilo
metre §imalnide zaman denilen kuv
vetin bile tahrip edemediği iki tarihi 
tepe vardı, ki, 10 Teşrinisani 1444 
günü Türk esaretinden kurtulmak 
için parlayan ümit güneşi, burada 
bınlerce Macar, Lehli vesair hiristi
yan askerlerle beraber sönmüştü. Bu
rada Şuvalye - Kral ile onun meç
hul kahramanlarına giden tek yol 
yoktu. Buraya, A-;yalı Fatihi Balkan 
yarım adasından kovmak i~in kanla
rını birbirine kan~:ırarak ölen mil
letlerin mukaddes ölüleri huzurun.fa 
diz çökmeğe. hiç kimse gelmiyordu. 

Dline kadar bu, böyle idi. 
Bugün anıdlarla birıbirlerine bağ

lanan o iki tarihi tepe, güz;el bir par
kın ortasında yükselmektedir. Müs· 
terih olarak uyuyanların ruhları, ken 

No: ~13. 

di varlıklarımızı barındıran her top
rak üstünde artık serbest yaşamakta 
olan kendi nesillerine fena gözlerle 
l•akamıyacak. 

Vladislav Varnınçık için dikilerek 
4 Ağustos 1935 günü açılma ve tesit 
töreni yapıldan ve o kanlı savaştan 
491 sene sonra yapılao bu park ve 
anıd, artık o b'yük gazaya karşı 
gösterilmesi icap eden kadir§İnas
lığm maddi bir ni~;nesidir. 

Bizim bol bir surette kanlarla yı
kanan topraklarımızda yeni bir ışık 
kaynağı yükseliyor .1444 ün galiple" 
ıi" mağluplarının nesilleri için aynı 
derecede mukaddes olan ve minnet
le diz çökülecek bir yer ... Burası fü
tuhat ve feragat ilham eden kurumaz 
bir kaynaktır. 

Novidni'den: 
Kral Vladislavın anıdı münasebe

tile bugün Varnada yapılan törenin 
derin ahlaki bir ehemmiyeti vardır. 
Bununla biz bulgarlar, Tırnova Çar
lığının sukutundan yarım asır sonra 
ulvi bir mefki'ıre ile Balkan Yarıma
dasındaki hıristiyanların hürriyeti i- · 
çin çalışan iki alicenap ulusa Macar 
ve Lehlilere karşı olan minnet ve 
şükran duygalanmızı bütün medeni
yet dünyası müvacehesinde ilan et
miş oluyoruz. 

Lehler ve Macarlarla olan sami
mi münasebatımız eski ananenin bir 
nişanesidir. Dostluğu ve iyi karşılan
mayı biz takdir edenlerdeniz. Leh 
mültecilerinden Çertoriski ve Çey
kovski Pariste Aleksandr Ekzarha 
yardım etti~i sıralarda Türkiyede 
münevverlerimize de ateşin ve mistik 
vatan sevgisi aşılamıştır. 

Neofit buzolu, İllariyon Makri
polski Çomakof lstanbulda Leh mül
tecilerinin himayesi altında iş gö 
rebilmişlerdi. General Bistronovski 
de daha Kırım savaşında Bulgarista
nın manda altında bir devlet ıhalinde 

Kral Boris 

teşekkül etmesi planını çizmişti. 
Leh mültecileri büyük Mitakeviç'i 

de esir Bulgaristana davet ederek o
nun vasitasile Leh münevverlerine 
ulusumuzu tanıttılar. 

Gazeteciyi öldUren Çin 
·haydutları 

Pekin, ı 9.A.A. - Reuter ajansı
nın haber verdiğine göre, İngiliz 
büytik elçiliği öldürülen gazeteci 
Jones hakkmda resmi bir teşebbüs 
yaparak suçluların cezalandırılma • 
sı için gerçin açılmasını istemiştir. 

Çin jandarmalarile İngiliz gaze
tecisi Jones'i öldüren hay.dutlar a
rasında yapılan çarpışmada haydut
lardan beşi ölmüştür. 

KIR MIZI VE SiYAH . 
• 

Kral ediliverir •.. Yahut ki sadece o gi 
yimli kuşamlı köylü hali ile Comtede 
Thaler •.. 
Kapının önündeki kalabalık biraz 

azaldı, Julien içeri girebildi. 
İçinden: "Mademki bu bebekler o

nu bu kadar dikkate değer buluyor, 
ben de bir gözden geçireyim, diyor
du. Bu adamların gözünde kuaursuz
luk ne imiş, bir anlıyalım . ., 

julien gözleri ile Mathilde'i araştı
rırken Mathildc de ona baktı. Julien 
içinden: "Hadi vazife başına.,, dedi; 
fakaıt artık öfkesi geçmiş, belki bir 
az yüzünde kalmıJtı. Merakla ilerle
di; Mathilde'in omuzlarına ıöyle ili
şivermiş olan elbiseyi görmek de zev 
kini, doğrusu unurunu pek de okşa
mıyacak bir aurette, arttırıyordu. 
.. Güzelliğinde bir tazelik var!" dedi. 
Aralarında, kapıda konşurlarken duy 
duğu gençlere de bulunan beş altı ki
§i, ikisinin ortasında idi. 

Mathilde: 
- Bütün kışı burada geçirdiğiniz 

için siz daha iyi bilirsiniz, monsieur, 
dedi : hele mevsimin en gi.ızel balosu 
"' deiil nıH 

STENDHAL 

Julien cevap vermiyordu. 
- Coulon'un bu kadrili cidden 

h~ş §ey; buradaki bayanlar da kad
rili doğrusu kusursuz oynuyor. 

Delikanlılar, muhakkak cevap ver
mesi istenen bahtiyar adamın kim ol
duğunu görmek için dönüp baktı
lar. Ama Julien'in cevabı, konuıma
ya hararet verebilecek bir aöz olma
dı. 

- Ben bu işte iyi bir hakeıxı ola· 
mam, mademoiselle; günüm yazı ile 
geçiyor: ömrümde ilk olarak bu ka
dar ihtişamlı bir balo görüyorum. 

Bıyıklı delikanlrlar adeta içerledi
ler. Matbildc, daha çok ilgi göstere· 
rek: 

- Siz bir usmansınız (hakim), 
monsieur Sorel, dedi; btitün bu ba
lolara, bu şenliklere bir filosof gözü 
ile, mesela bir Jcaı;ı - Jacque Rous
seau gibi bakıyorsunuz. Bu delilik
lere §aşıyor, kendinizi kaptırmıyor
sunuz. 

Bir söz Julien'in hulyasını dağıtı
vermiş. gönlünden her türlü tatlı 
vehmi uzaklaıtırmıştı. Belki mübala
iahca bir hafif seme edası ile dudak 
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Berliı!'!r Tag~blatt'tan: 
Polonya hükumeti, Danzigdeki mü

messili sefir Papee vasıtasile, Dan
zig Sinatosu başkanı Greiser nezdin
de, hayatiğ önemi haiz olan malların 
serbest şehre girmesine müsaade et
meleri hakkında gümrük direktörle
rine verilen talimatı protesto etmiş
ti. Protestonun esbabı mucibesinde 
Danzig'in bu meselenin ekonomik 
mahiyetini siyasal bir şekle koy
duğundan bahsoulnuyordu. Polonya 
bundan başka Danzig'in bu mesele
ye karşı resmiğ bir vaziyet alma
sını rica ediyordu. Nitekim Sinato
nun basın bürosundan alınan haber
lere göre, Danzig, cumartesi gunu, 
Polonya sefaretine şu notayi vermiş
tir : 

" Sefir Hazretleri 1 Zatialinizle o
lan mülakatımda, Danzig bükiıme
tinini, mevcut şerait hakkında Po
lonya hükümetile müzakereye giriş
meğe hazır olduğunu, bir defa da
ha arzetmiştim. Fakat yine bu mü
nasebetle, Polonya hükumetinin Fi
nans bakanı tarafından 935 yılının 18 
Temmuz tarihinde neşredilen karar
nameyi kaldırmağa taraftar olmadı
ğını verdiğiniz izahattan anlamış- ; 
tım. Maalesef bu kararnamenin Po
lonya için fayda ve lüzumu ne açık· 
ça anlaşılabiliyor, ne de Polonya hü
kümeti tarafından izah olunuyordu. 
Buna mukabil bu kararname, Dan· 
zig hük~meti için, Danzig limanın
dan va.-laa ;..,. 1

·-... .,. ....___ 

masını, Polonya ile ckonorntlcbir 111-
nır ihdas edilmesini ve tediye blan
çosunun da alt üst olmasını mucip 
olmakta idi. 

Şimdi korkulan neticeler bir ha
kikat olmuı ve Danziğ limanından 
yapılan ithalat durmuştur. Polonya 
alakadar makamr, Danzig'den Polon
yaya sokulan malları müsadere et
meğe veya yeniden gümrük koyma
ğa karar verdiği için, her iki mem
leket araaında yeniden ekonomik bir 
sınır ihdas olunmuş ve bu suretle 
muvazeneli bir tediye bilançosunun 
temeli tahrip edilmiş oluyor. Polonya 
Finans Bakanlığı tarafından neşredi
len kararname ile, ı;erbest Danzig şeb 
rinin ekonomik hayatı tamamiyle 
mahvolmak üzeredir. 

Polonyanm, Versay muahedesi ve 
bunun tatbiki için imzalanan diğer 
anlaımalarla idame~i.ni taahhüt ettiği 
Danziğ serbest §ehrinin hayatiyeti, 
bizzat Polonya hükumetinin aldığı 
vaziyetle sarsılmıştır. Devletin ve e" 
konominin bu derece müşkül bir ve
ziyette bulunması karşısında, serbest 
şehrin daha ziyade beklemesine im
kan yoktur. Danzig hükumeti, üze
rine düşen mesuliyeti tamamen idrak 
ederek, Polonya )\ükümetinin ııcbep 
olduğu tehlikeli durumu bertaraf e-

bükerek: 
J.- J. Rousseau, dedi, kibarlar ale

mi hakkında hüküm vermeğe kalk
tı mı, bence budalalaşıveriyor; doğ
rusu kibarlar alemini anlamamış, o 
muhitte sonradan görme bir uşak ru
hu ile dolaşmııtır. 

Mathilde tıapar gibi bir tavurla: 
- Rousseau, Contrat Social'i ya

zan adam... dedi. 
Bir taraftan cümhuriyet kurulma

sını, krallık devri rütbelerinin, un
vanlarının kaldırılmasını ister, bir 
taraftan da bu sonradan görme, 
dostlarından birine arkadaşlık için 
bir duc her günkü gezmey yolunu 
değiştirse sevinçten sanki serboş 
olur. 

Madcmoiselle de La Molc, ilk defa 
olarak bilgisatarlık (malumatfüruı
luk) edebilmenin verdiği bazla ken
dinden geçmiJ gibi sevinç içinde: 

- Evet, dedi, duc de Luxembou
rg'un Montmorency'de M. Coindet 
isminde birine J>.aria yolunda arka" 
da§lık etmesini söylüyorsunuz, dedi. 

Hani akademi üyelerinden biri ta
rihte Feretrius adlı bir kral buluver
mişti (1), Mathilde de bu sözleri 
söylerken hemen onun kadar bilginli 
ile koltuk kabartıyordu. Julien ona yi 
ne o ruha itlemek ister gibi keskin, 
adeta arıphyan bakışı ile bakıyordu. 
Mathilde bir an coşar gibi olmuştu; 
ayrıç (mubatab) ının o ıert. ıoiuk 

o o 

v.e Polonj'a 

M. Beck 

debilmek amacile bir takım tedbirleri 
karar altına almağa mecbur olmuş
tur. Bu münasebetle 31-7-35 tarihli 
görüşmemizde, Danzig hükumetine 
bu alanda tam bir hareket hürriyeti 
elde ettiğimi hatırlatmak isterim. 

P. k jl·~ ti bıindan ôevdfve~L~ ~~'liiji~\'it 
önemi haiz olan malların gümrük res
mine tabi olmadan, serbest Danzig 
ıehrine girebilmesine karar vermiş 
ve gümrük dairelerine bu hususta e
mir vermiştir. 

Danzig hükumeti, Polonya hüku
metinin aldığı tedbirlerle gerek ser
best ıehrin haklarının ve gerek Ver
aay muahedeai hükümlerinin ihlal 
olunduğunu tespit eder. 

Buna mukabil, Danzig hükumeti
nin aldığı tedbirler, tahripedilen eko
nomik durumun yeniden tesisine ve 
Versay muahedesinde tekeffül ettiği 
hayat hakkını idame ettirmiye matuf
tur. Bu sebeple Danzigin baş vur
duğu Ç'<lreler, tamamilc ekonomik 
mahiyette ve herhangi bir ekonomik 
buhrana Danzig kanunu esasisinin 
sarsılmasına mani olacak şekildedir. 
Serbest şehir, evvelce olduğu gibi 
şimdi de Polonyaya deniz yolunu açık 
bırakır. Binaenaleyh gümrük idaresi, 
Polonyaya ati eşyaların gümrük ve 
resim alma muamelelerini, yine aynı 
şekilde ifa etmekte devam Cclecektir. 
Aynı suretle Polonyanın alakadar ol
duğu mall~nn üzerinden ihraç resmi 
atacak ve ıcapeden tazminatı tespit 
edecektir. 

Liman komisyonunun ve demiryol-

duruşu onu ta içinden sarsıp şaşırtı
verdi. Bir türlü anlıyamıyordu, de
mek ki karımndakinin çoşkunluğu 
üzerine soğuk su döküvermek yalnız 
kendi4ine vergi değildi. 

O sırada marquis de Croisenois, 
büyük bir saygı ve sevgi -gösterirce
sine, mademoisetle de La Mole'un 
yanına seğirtiyordu. Pek yakına ka
dar geldi ama kalabalıktan daha faz
la sokulamadı. Bu engel yüzünden 
ilerliyemediğini söyler gibi gülümsi
yerek bakıyordu. Mathilde'in yakın 
akrabasından marquis de Rouvray de 
M. de Croisenois'nın yanında idi. 
Marquise, kocasının koluna girmişti; 
daha on beş günden beri evli idiler. 
Marquis de Rouvray de pek gençti; 
yüzünden, evlenirken asillikçe de, pa 
raca da kendine uygun bir kız bul
maktan başka bir şey düşünmediği 
halde kısmı:tine gayet güzel bir ka
dın çıktığmı gören adamın bütün o 
budalaca a§kı seziliyordu. Çok yaşlı 
bir amcası vardı; o ölünce, M. de 
~ouvray duc olacaktı. 

Kalabalığı bir türlü yarıp geçemi
yen marquis de Croisenois gülüp du
rurken, Mathilde, gök mavi iri göz
leri ile onu ve yanındakileri süzü
yordu. İçinden: "Bu insanlardan da
ha bayağı ne olabilir? dedi. İşte be
ni almak istiyen Croisenois; halim 
selim, terbiyeli bir adam; M. de 
~ouvray &ibi onun da her hareketi 

Ad'~verul'den : 
Kral ikinci Karol bir takım sergü

zcştci direktörlük meraklılarının pek 
çok defalar hükümdara atfen yaptık
ları gayri nazikane propagandalara 
karşı Asociated Pres gazetesi muha
biri Jamcs A.Milles'e bir diyevde bu
lundu. Bu diyev hükümdarın dikta" 
törlük aleyhinde olduğunu kat'i su
rette beyan etmektedir. 

Maalini nakledelim : 
" Romenler ne istibdadı ve ne de 

zulmü isterler. Başka memleketler
de görüldiiğü veçhile hiçbir vakıt 
mebusan meclisini ve yahut diğer 
serbest müessesatı dağıtmak suretile 
diktatörlük ilan etmeyeceğim ma
lumdur ... 

Ortalığı kanştırmak için müfsitle
rin ileride kuracaklan planlara karşı 
bizzat Kral tarafından vaki olup hiç 
bir veçhile tesir edilmesi ihtimali .ol
mayan bu beyanat kat'i bir tekziptir. 
Bu hal başka türlü de olamazdı. Di
ğer memlekelerde hükumet birliğini 
tehlikeye düşürecek surette fırka
lar arasındaki elim mücadelelerin 
artması diktatörlüğün tesisine vesile 
oldu. Bu vesile, parlamanter rejimi 
kaldırıp yerine diktatörlüğü koymak 
için namuskarane ve hakiki bir vesi
le sayılamıyacağını söyliyebiliyoruz. 
Bu yalnız bir pabaneden ibaretti. 
Buna Yugoslavya vakasını göster
mek kafidir. Radiç ile Pribiçeviç'in 
arzu ettikleri şekilde serbest intiha
bat yapılmış olsaydı veya mecliste a
yaletler serbest temsil edilmiş olsay
dı ve yahut hükumet meclisi kendi 
mukadderatına bırakmış olsaydı Yu
goslavyanın başına bütün felaketleri 
gctirmiye sebep olan diktatörlük re· 
Jİmi kendiliğinden olacaktı. Bizde 
ise diktatörlük heveskarları bu tesis 
için hiçbir veçhile yardım göremez
ler. Çünkü bizde fırkalar arasında e
lim mücadeleler yoktur. Bilakis tid-
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tcrmektedirler. Hükumetler de, ınc"' 
kilerini sükunetle tcrketmektedirler· 
Hatta son seneler zarfında bu değiş· 
meler pek acele ve fasılalı oldu. A· 
yaletlerde ise herkes, kendilerini ,,,. 
tanperverane bir surette akıllıca idıı· 
re edenleri tanımalıdırl~r. Bu husus 
hakkında iki vaka zikretmek kafidir· 
Bunlar da Basarabya'yı itiraz götür: 
mez bir surette temsil eden Mösyö 
C. Stere ile Ardeal'da büyük bir nU· 
fuza sahip olan Luliu Manudur. :Sıl 
zevat muhtelif sebepler dolayisi!e-
hakarete maruz kaldıkları halde hl~ 
bir vakit ayrılıktan bahsetmemişler
dir. Bilakis dünkü ve yarınki diit' 
manlanmız tarafından hudutlarıttlı• 
zın mukadderatı konuşulduğu ağır 
zamanlarda bile gerek C. Stere ,,e 
gerekse Luliu Manu evvelce maruJ 
kaldıktan siyasi hakaretleri un~ 
tarak ve muhalifleti de nazarı dikkati 
almıyacak ayaletlerin eski kırallık ile 
bağlılıklarına dair kat'i beyanatt• 
bulunmuşlardır. Bu gibi ahvallerde 
kanunun çerçevesi dahilinde teş~k· 
kül eden fırkalar nazırlar heyetılC 
de takviye edilirse meşrutiyet k•· 
nunlan hükfimet kuvvetlerine akıllı• 
tasına çıkar yolu gösterebilir. :Me• 
sut bir §Ckilde olsa bile diktatörlii1' 
rejimini tesis etmek birlik Roman)" 
isin meş'um bir yanlışlıktır. Bunufl 
içindir ki, Kralın bu beyanatı di~· 

.ı......--~~.,.......:.-'!'Il'M...,-.+---.. ~-....... IH~m ... e:~:;~vl:r;;;;~-~ib~yet ·~eru~~ 
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det ve cinayetler tav.iye eden sağa 
mensup ufak bir gruptan maada di
ğer fırkalar ve gruplar kanunun çer
çevesi dahilinde meşruti saltana
tın çizdiği yolda faaliyet gös-

larının haklan aynen mahfuzdur. 
Sefir hazretleri, 1 ağustos Cumar

tesi ak13mı zatıalinizle olan müla
katım esnasında Danzig hükumetinin 
derhal müzakereye girişmiye daima 
hazır buluduğunu bildirmiştim. Me
selenin bugünkü durumu kartısında 
herhangi bir müzakereye giritmeği, 
Polonya hükümeti namına redetme
nize rağmen, 1 Ağustos tarihinde 
memleketim namına yaptığım teklifi 
bir defa daha tekrar etmeme müsaa
de ediniz. 

kusursuz. Bu bayların insanın ruhu
na kasavet çökertmekten başka bir 
kabahatleri yok. O da; benimle balo
ya giderken tıpkı marquia de Rouv
ray gibi dar kafalı, memnun bir adam 
hali takınacak. Evlendiğimizden bir 
yıl sonra arabam, atlarım, elbisele
rim, Paris'ten yirmi fersah ötede 
köşküm, her şeyim istediğimden ala 
olacak; görmemİJ bir kadını, mesela 
bir comtesse de Roiville'i günüden 
çatlatmağa yeter ... Ya sonrası?,, 

Mathilde umuda da imkan bula
mamacasına bunalıyordu. Marquis 
de Croisenois onun yanına sokulabil
miş, bir §eyler anlatıyordu; fakat 
Mathilde ona kulak vermeyip hulya
ya dalmıştı. Onun için Croisenoia'nın 
sözleri, balonun gürültüleri aNsın
da bir gürültüden başka bir ıcy de
ğildi. Gözü ile mihaniki bir surette, 
Julien'i takip ediyordu; Julien saygı 
ile, fakat kibirli ve hoınutsuzluk 
gösteren bir tavurla onun yanından 
avrılmıştı. Mathilde bir kö§ede, dö
nüp dolaşan kalabalıktan uzakta, 
comte Altamira'yı go1'dü; memleke
.lnde ölüm ce?.asına çarpılmış olan 
bu adamı okurlarımıza tanıtmıştık. 
xıv üncü Louis zamanında akraba
larından bir kadın, bir prince de 
Conti'ye varmış olduğu için bu ha
tıra hürmeten rahibler kurulunun 
polisi omte Altamira'yı fazla rahat-
11u: etmiyor~u. 

tir. 

U~akların Sovyet 
Rusyaya hizmetıerl 

Ruayadaki bütün llazeteler, Sotl' 
yeder birliği uçak günü münaıebl' 
tiyle, birçok etkeler neırederek s~ 
yet uçakçılıiının ilerleme ve geli.f 
muini ırö.termektedirler. Sivil " 
çalıçılık bQfkanı Kaçef, Pravdo ı' 
~etuinde diyor ki: ,, 

Sovyet hava hatlannın uz.unl~ 
70 bin kilometreyi geçmekted~ 
Uçaklar, 935 tle 111 bin yolcu 
11,500 ton posta ve efya taıımı~ 
drr. Uçaklar 120 bin hektar top ;i• 
ekmiıler, 600 bin hektar topralı .. , 
%erinde %ararlı hataratı öldür~ 
ler, üç milyon heltlar bıdaklık 
ziyi aıhh; hale aokmuflardır. d' 

/%veatiya gauteai de ıunları '1 

zıysor: l b. z·w• J b" .. ıı' ovyet er ır ıgınue ugurt • • 
harJa klübü vardır. Bunlarda b"',ıı 
lerce genç durmadan uçuf •°" ~ 
öğrenmektedir. 1934 de 1400 pi ôl 
riz.m mahfeli 18,000 kifiye uçul 
retmiıtir. J 
~· 

"'ti' 
I : .. thilde rinden: "Yalnız . ölUiii' 

cezası bir insana gerçek bir Us!unl il". 
veriyor, dedi: onu satın alınaga 
h: :ı vck da ondan.,. •. 

1 11e 
"Şimdi söylediğim hoş bir soı ıW 

yazık ki karşımdakileri hayran ~ı,, 
cek bir sırada aklıma gelme cW 
Zevki ince bir kız olan Mathit~e b,r· 
ceden hazırlanmış bir nükteY'.caı:W 
camak için konuşurken fırs~t ~. fa• 
na kalkışan kimselerden de~ıl~ 's1ıı' 
kat kendini de haylı beğen•~. ıtı1 t>i' 
lardan olduğu için böyle guz~ idi
şey bulunca sevinmesi pek. tab: ııtıt.' 
Yüzünde, demin görülen ı~s~eıJird~ 
yerine bir memnunluk halı cr0r 
Hala anlatıp duran marquis .deosıeri• 
1enoiı, kızın bu halini kendi s nar~ 
ne yordu ve artık işi oluyor t8 
lafını uzattı. ..,a· 

Mathilde içinden: "Benim ~: ıı• 
me, itiruı en çok sevenler uee:e" 
diyebilir? dedi. Tenkitlere .,er ıııı"'' 
cevabım da var: baron, co~t~r. it'1.': 
ru para ile alınır; niıan .,~rilı ~~ 
deşime verdiler, ama o nışa~rrıa1' d• 
için ne iş gördü? rütbe a aıııı•tı: 
kolay. İnsanın on yıl kışla.d~ k sU t>'. 
yahut akrabalarından birının rt gı~ 
kanı olması, kendisine No~bc "eri~., 
süvari bölüğü kumandanlıgı orıJ• .' e 
rir. Büyük :.ir servet! ... en ~·si ~J 
zoru olduğu için dr en şere~sı f,t 

~~A1A' 



Nizamettin NAZiF ·'No. 45 ,---
'Kazanla Sarayı, Batıhan Sen Muhafaza Ede-
ceksin! Fakat Hatunun Dairelerini Nogay Atlıları 
koruyacaklardır. Onun Kız Kardeşim Olduğunu 

Nasıl Unutabilirim ? ,, 
fı~e;cıen yanma yaklaştı. Ço~ ha
l bır sesle ve birkaç kelime ıle a
.~lıda ögrendiklerini anlattıktan 
'""llra: 

d "."'" Artık yapılacak iş ölüleri göm 
lt llflnek ve k:m lekelerini sildirip 
• ~glanrn dönüşünü beklemektir 

dı -
~~.atunun bir işareti üzerine oda
~ 1 hadımlar, teşrifat memurları 
~ bazı ı&aray süvari yüzbcylcri dı-

rı Çıktılar. 
ıı () zaınan Mamı§ Bırdı tekrar ağ-

tıı açtı: 
d - Artık burada durmak manasız
)':~· Çok konuştuk; işe başlama}~.· 
llıt · liatunum sıze veda etmeklıgı-

ırıuaaade buyurunuz. 
- Gitnıek mi istiyorsunuz? 

tı; Elbette. Ben bir an e\rvcl Ça
~ kalesinin yolunu tutmalıyım. 

h Ekrem Han: 
lı.;' Dogru söylüyor ... - dedi - Ça
dt arı Vesikaların ehemmiyeti ne 
~e rece büyük olursa olsun, öle.nl7r 
>oıt ltaçanlarla uğraşacak vaktımız 
rıı.ı t\Jr. Zaten ben de artık adamla-

l/ırı başına gitrnege mecburum. 
tı. t letanıış Hana dönerek ilave et-

llııa- Az evvel Batır Hanla konuş • 
t~nı. Siz Çalım kalesinde biz~m 
111 ''cegimiz haberleri beklersı -
~ ~zan atlıları Kuşoglanın git
lft •ıı, başsız kaldıkları için onları 
illi ~atır Han idareye memur edil
,1~tı.r., Ablama gelince: Onun işi 
a_ dilık sarayında bulunmak ve •bt' l>oganla adamlarını astırmaktan 

ret olacaktır. 
~,7' Peki ama Bay Dcığanı tutabil· 

ız nıi? 

k Bilmiyorum amma... Gidenler 
•çık göz oldukları için. .. Sanı· .. , .. 

rada perde açdmış - ve ha
rdan biri gözükmüştü: 
tfe var? 

lıt liogay yüzbeylerinden biri iln· 
Utnu gorınek ister 'i: Gelsin ... 

ti)' ır ıdakıka sonra elinde kargısı 
~lttı:~ı bir genç odanın ortasında 
tİİle 1lc. duruyordu. Ali Ekrem Han 

...._ l'Jtizle ona yaklaştı: 

"lwm hidcletle irkl/di: «Ne diyorsu nuz? iki yüz Kazan at!Isile baı 
edemed~ mi? .. ,, 

~d lia•ıl yüzbcy ... lşiniz zor ol- 1 tepelemek. 1 Ya? ...... '·.;. · = E~;t .. Düşmanı tepelemek. Ve 
, . Üdafaaya kalkıştılar mı ( düşmanı tepl:lemek için yap~lacak 

la:'ltlf.· ~pıinı· tuttunuz mu ? Bay Do- ilk iş düşmanı ele gcçirmektır. 
"'' Ve kızkardeşine doğru koşup ma 
~tı lntbilir ne kadar patırtı yap- ni olmasına meydan bırak.ın,;1.~an 
ltt"'~? Fakat ne ııusuyonun? Söy- kucakladı. İki yanağından ve goz -

\~ı:!!'•rı g,nç, göderini yerdeki ~:~inden şapır şupur öptükten son

bit le tt bir noktasına dikmişti. l'ok - Allaha ısmarladık abla! • di-
' •le cevap verdi: 

l"'- Uıııu Han 1 Bay Doğanın kona· ye haykırdı - Düşman mademki Ka-
-.. ~. d zan dışma kaçmıştır. onu yakala-
' ~ r ık, mak için benim de Kazan dışına 
l' le "et... çıkmam lazım gelir. Haydi Mamış 
lııdt11 a.pılar kapalı idi. Dört tara- Han ... Kale dııtına kadar beraber gi-
',... llardık. :r 

~11 1 deriz. 
l.°'.' li ze ... Ve Batıra dönerek devam etti: ~ ~n kılıcımın kabzasile .üst- _ Unlü Karacı Batır ı Kazan. ka· 
-, ""\ defa büyük kapıya vur • 
, lesinin içi ve kızkardeşimin tsarayı 
, ~Çtılar mı? sana emanet C>dihniş oluyor. Etraf-
' q? ayır... ta o kadar çok ihtiraslar ve dalave-
' ? ralar var ki bunlann içinde Hatun 
~t ~Uııun uzerine adamlarıma ile oğlunun muhafazası epey güç
"ltct1~'tdiın. Derhal büyük kapıyı leşmiştir. Kazanla sarayı sana cma-
' '"~ net ederJcen Hatunun benim kızkar-'... . 
~ fittt:tıağa daldık. En altından 
,1~ l ile kadar her tarafını ara-
lt t.tt'ride yalnız kadınlar vardı. 
' s~.rkek bulamadık ... 
...... lt ı ıni? 
'- t "et lianrm. • 
'- lt~ıı demek?, 
'- \r e~ Hanım ... 

~,' s:btt 1 Kö.pek ! 
b ~t Sif ~a. karşı adamları ile be
~s.._ hre tlığıne yollanmış. Belki 
~ lttd llaklanmııtır diye düşün • 

llttu,;nlardan bir ikisini biraz 
'l~ uın. 

~li tk' döveydin ! .. ı 
tllt ltcır teın lian bu sözleri dişle
>tr "e aad&tarak, yumruklannı sıka-

.! 'tur .. g lc~ağının ökçesini hızla 
·~ •ta .. 1 • l , tu11 1• • ~Y emışt • 

)t ~li gnırJı sinirli: 
ltt~rı1dot kreınr Ali Ekrem! - di
~ı illi !'d! • Kadınlarını döğme

'ıt böitıı letıyorsun? 
~Ydi kıahlc k ne demek? Tepele

~llt ll'altat a l~rı l 
, ""1u n .. benun de bir kadın ol

~I\ Seni ~l ~.nutabiliyonun? 
~'ıı bu ka ~durmek iste<liğim za
' d 0 labili dar hiddetlenmeğe hak
~~~u ~ Sen de benim Nogay 

ay 1eııi '::.._UYoraun galiba. Bir 
bar le& lı rbe. girmek lıteuc 

cdefı vardır: l2ü11maı 

MUteahhiller, paralar1nı 
dUzgUn alamadıklarından 

tlklyet ettiler 
Şehrimize gelen Evkaf genel direk 

törü Fahreddin dün Evkaf direktör
lüğünde meıgul olmuştur. Aldığımız 
habere göre Evkaf işlerini gören mü
teahhitler genel direktörlüğe müraca 
at ederek Evkaf işlerinden dolayı ve
rilecek paraların sıraya konulmaması 
ve paraların muntazam bir şekilde 
verilmemesi ve ancak haftada veya 
ayda bir iki müteahhide para verilme 
si yüzünden zarara uğradıklarını bil
dirmitler ve alacakları paralara mu
kabil vakıf paralardn borçlarının tes 
viyesini istemiılerdir. Dileği incele • 
yen genel direktör bunu kabul etme
miş ve paralann verilmesi itini baş
ka tekilde halledeceğini bildirmiştir. 

Sellnlk panayı rı 
Selanik panayirindeki Türk pavl

yonu komi.seri Süreyya Ankaradan 
ıehrimize gelmiştir. Birkaç güne ka
dar Seliniğe gidecektir. Panayirde 
tethir edilecek nümunelerin birçoğu 
yola çıkarılmı9 bulunmaktadır. Ser
gide propaganda işine hakkiyle önem 
V(rilecektir. Bunun için ywıanca bro 
J\irl~ı ele buarJaAmıatır,. 

deşim olduğunu da unutamıyorum. 
Binaenaleyh ... Karar verdim. Ha -
tunun saraydaki dairelerini bizzat 
adamlarım koruyacaklardır, )'üz
bey ! 

l ri yarı de likanh: 
- Buyur Han 1 - diye b'ağırdı • 
- Sana yüz atlı daha vereceğim. 

Senin adamlarınla beraber demek 
oluyor ki tam iki yüz Nogay saray
da tnplanmış olacaktır. Ve sanıtım 
ki iki yüz Nogay kızkardeşimi ko
rumak için kafidir. 

- Bize emniyet edebilirıiniz ün
lü Han ! 

Ali Ekrem ba§ka söz söylemedi. 
Mamış duvarda asılı kılıçlardan bi
rini alıp beline taktı ve sağ elini 
kalbi üzerine basıp Süyun Bikenin 
önünde eğilirken: 

- Ünlü Hatunum ... tvanr püskür 
te<:eğiz. Buna emin olabilirsiniz ... 
- diye söylendi • 

Bir dakika aonra iki erkek oda
dan çrkmıı bulunuyorlardı. 

[Arkası var] 

Otomobilli seyyahlar1n 
gelifl çoGalacak 

Otomobillerle memleketimize ge • 
len seyyahlara hudut gümrüklerinde 
gösterilen .kolaylıklar dolayııile Av
rupadan bırçok otomobilli seyyahlar 
gelmeğc başlamıştır. Dün de, Bcrlin 
Üniversitesinden Billegalt, Regele ve 
Singer isminde . üç genç otomobille 
şehrimize gelmıılerdir. Otomobilli 
seyyahlar. Avusturya, Çekoslovakya, 
Macaristan, Yugoslavya, Yunanistan 
ve Bulgaristan yolile lstanbuta gel
mişlerdir. Burada i~i üç gün kaldık
tan sonra gene aym yollarla Alman
yaya döneceklerdir. 

Tevfik Fikret ihtifali 
Şair Tevfik Fikretin ölümünün 20 

inci yıldönümü münascbetile dün E
ytipte bir ihtifal yapılmıttır. Saat 15, 
30 da Tevfik Fikretin mezarı batın
da Eyüp Gençler Birliğinden birçok 
üyeler, orta mektep talebesi, öğret· 
menler ve Darüşşefakalılar toplanmı§ 
lardır. Şair Nazım Filorinalı, Tevfik 
Fikretin hayatını anlatan uzun bir 
söylev vermittir. Eyüp Gençler Bir
H"inden bir genç te Fikretin unutul
maz eserlerinden bahaetmİJ, bıraktı 
ıı hatıraları N)'.IDlf tır, 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,3{) Almanca ders. 18,50 Karmen, 

opera, 19,45 Ege caz, Türkçe sozhi eser
ler. 20,15 Nihad Eıenın,i Saksofon solo. 
20,30 Stıidyo orekstrasL 21,- Radyo 
caz ve tango orkestraları. 21,35 Son ha
berler borsalar. 21,45 Şehir tiyatrosu ar
tistlerinden l. Galib, konuşma. 22- Plak 
neıriyatı. 

Budapeşte 
19.40: Liszt'in piyano eserlerinden kon

ser. 20.30: Tarihi skeç. 22.10: Duyumlar. 
22.40: Bud;ı.peşte konser orkestrası. 24: 
Çingene miıti&i. 

Var şova 
19.45: Plik. 20.30: Şarkılar. 20.50: Ak

tüalite. 21: Sözler. 21.10: Orkt'stra kon
seri. 21.45: Duyumlar. 21.55: Konferans. 
22: Müzikli yayım. 22.30: Orkestra konse
ri. 23.30: Spor. 23.40: Küı;ük radyo or
kestrasL 

Brelgat 
20: Plik. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu

sal yayım. 21: Kuartet mtiziii. 21.30: 
Radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23.20: Popiı
ler prkılar. 23.45: Radyo orkestrası. 

BUkreş 
13: Duyumlar. 13.05: Orkeatra. 13.45: 

Borsa spor. 13.55: Konserin süreii. 14. 
15: chıyumlar. 14.35: Konserin süreii. 18 
Plik. 19: Duyumlar. 19.15: Plik. 20: Söz
ler. 20.20: Pllk. 21: Sözler. 21.15: Senfo
nik konser. 22: Duyumlar. 22.20: Konse
rin ııüreii. 23.15: Frs. ve alm. duyumlar. 
23.25: Dans müzici. 24: Hafif müzik. 

Moskova 
16.15: Çocuk yayımı. 18.30: Konser. 

19.15: Plik. 20.30: Pllk. 22: Almanca ya
yım. 22.55: Kızıl meydandan role. 23.05: 
Fransızca yayan. 24.05: Felemenkçe ya
yım. 

Leipzig 
21: Duyumlar. 21.10: Suel muzik. 23: 

Duyumlar, ıpor. 23.30: Gece müzifi. 

Roma - Napoli • Bari 
18.15: Karışık hafif müzik. 18.55: Söz

ler. 19.40: (Bari): Rumca yayım. 19.45: 
Konferans. 20: Sozler. Plak. 21.30: Söz
ler. 21.40: (Bari): Uluı;al Yunan müziği. 
21.40: Varyete. 22.45: Sözler. 23: Oda 
müziii konseri. 

Bresi av 
20: Uzaktaki va.tandaılara proıram. 21. 

10: Karışık yayım (danalı). 23: DuYWD
lar. 23.30: Halk müziii. 

Hamburg 
20: Marılar. 21: Duyumlar. 21.10: Ka

rışık akşam miız\li. 22.15: Şiir ve müzik. 
23: D~. 2325 : M,üzikli program. 
arası. 24: liaik JDüii\. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi ec.ıaneler ıunlardır : 
Sirkecide Beıir Kemal - Çemberlitaı

ta Sırrı - Gedikpap.da Aıaduryan -
Cibalide Necati - Akaarayda Seref Ce
lil - Karaıümrükte Kemal - Defter
darda Arif - Kadıköyde Muvakkithane 
caddesinde Saat - Söiütlü Çeımede Os
man Hulusi - Samatyada Rıdvan - Ba
kırköyünde Hilll - Beıiktaıta Nail -
Şehremininde A. Hamdi - Haıköyde 
Halk - Kasımpaıada Merkez - Kurtu. 
luıta Necdet Ekrem - EY\ipte Hikmet 
cç%aneleri, 

• 
ll M AN 
HAREKETLERi 

Buciın 1iınannnızdan ıidecek vapıırlar: 
Saat 

9.- Ayten lmıite 
9.- Kocaeli Mudanyay• 

11.- İzmir Iakenderyeye 
20.- Akaa Karadeniıe 
21.- Gülnihal Bandırmaya 

Bucün limanımıza ıelecek vapurlar l 
Saat 

• 

6,T 
9,30 

13.-
17.-

Bandırma Karabiıadan 
Kemal Ayvalıktan 
Bartm Bartmdan 
.A.sya Mudanyadan 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Ş.hir Opereti ı Tepeba51 ~çesinde 
22 - 23 - 24 - 25 Aiuıtoı cünlerinde 
" Deli Dolu " operetnii aon 4 temsili. 
29 Aiuıtoıtan itibaren "Yalova Tiır
küsü". 

İstanbul ciheti. Bebek ve Sifli tramvay
ları temin edilmiıtir. 

• Sümer : İlkbahar Sark111 - Alayin 
Kızı. 

• Melek : Aıık Rahibe - Atk kelepçesi. 
• Yrlclıs : Korkanc Ev - Çqm kan. 
• Allcuar ı Makinah adam. 
• Şık : Tarzanm Sevsiliıi - Kadmlar 

ne isterler. 
• Oakid... Hlle: Sahane Vatı. • iTFAiYE 

TELEFONLAJU 
lıtanbal itfai;reıl 
Beyotla itfaiyesi 
Kadıköy itfai19i 

Y etilköy, BakırklSJ", Bti71ik-
dere. Uıldidar itfaiyesi eo825 
Patabahce. Kandilli. Ereak67', Kartal. 
bilyübda, Heybeli, Bursu. K~ mm
talcalan için telefon santralmdaki memu
ra (yaqm) kelimeaiai söylemek kafidir. 

• ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLATI 

811 numuaclq imdat otomobili 
iatemc. 

' -

Deli Kızın Hatırası J 
l • 

Senelerce evvel genç bir adam 
tanıdım. Benimle beraber yaşamayı 
teklif etti. Ailemden ayrılamaz -
dım. llkönce razı olmadım. Israr e
diyordu. Beni mesut edeceğinden 
pek fazla emin göründü. Yalancı 
vaitlerine kapıldım. Gönlüm olmu§· 
tu. Ailemden ayrıldım ve hem ken
disini, hem de beni betbaht eden 
bu adamla beraber yaşamıya başla
dun. 

Bir müddet, pek fırtınasız geç -
miyep hayatıma katlanabilmiştim. 
Gitgide canıma tak dedi. Mahmut 
(onun adıdır) eve sarhoş geliyor, 
miıthiş kıskançlıklar gösteriyordu. 
İşinden de çıkarılmıştı ve gariptir, 
fahişelik ederek para kazanmamı 
istemeğe başladı. Anlayamadım, ne 
den beni kıskanıyordu öyle ise? 
Kıskanıyorsa neden beni bu iğrenç 
meslekte görmeğe katlanıyordu? 

Bir gün, iki yerime bıçak sapla
dığı için, bu çalkantılı yaşayıştan 
iğrenerek ve yorularak ondan ay • 
rıldım, anamın babamın yanına dön 
düm. Mahmut bana bir sürü mek • 
tuplar yazdı, hiçbirine oevap ver
medim, sonra iki ay kadar ondan 
hiç ses çıkmadı. 

Bir zaman sonra onun kızkarde
şine rastladım, Mahmu.du bıraktı ~ 
ğım için bana sitem ettı, M>~ra .~~.nı 
kendi evine çağırdı, ha!b~k_ı gotur
düğü yer kardeşinin evı ımış. 

Mahmut benıi tatlı sitemlerle kar
tıladı ve bir an için kendiıini ter
kettiğimi unuttu. Arkasından arka
daşları geldiler ve ona rakı parası 
verdiler. Kafayı ~ekmeğe başladı. 
İlkönce gülüp eğlendik ama ak
şam olup ta benimle haşhaşa kalın
ca tehditler savurdu. Ben ev.ime 
gitmek istediğimi söyledim. bı
ça ğrnı aldı, beline sokarak: ''Hay
di, dedi, ben de beraber gelece· 
ğiml,, 

Beraber çıktık. Yolda onun öfke
sini yatıştırmıya çalışıyordum: ''Ka 
bahat sende, diyordum, benimle u.s
lu akıllı yaşayacağın yerde, senın 
fenalığını istiyen arkadaşlarına uy
dun.,, Biraz sonra yoktan yere kız
dı ve bana lakırdı söyletmek iste -
medi. Bir meyhanenin önünden ge
çiyorduk: ''Beni biraz seviyorsan 
bana iki kadeh rakı ısmarla t., de
di, ona acıdım, öfkelenmesinden de 
korkıuyordum, razı oldum. Bana da 
içirdi. 

Meyhaneden çıkarken bana dedi 
ki: 

- Mutlaka eve mi gideceksin? 
- Kararım kafidir, dedim. 
Suratımın ortasına müthiş bir 

yumruk indirdi. B ı Ç a ğ ı belinden 
yere düşmüştü. Ağzım, burnum kan 

BORSA 

AQustos PAZARTESi 

PARALAR 

Sterlin 619,-
Dolar 123,-

20 Fram11 francı 166.-
Liret 194 
20 Belçika fr~ı 11,-
20 Drahmi 23.-
20 lsvicre fr. 816,-
Florin ao.-
20 Çek Kron 94.-
Avustur7a silin 2Z.-
Mark 40,-
Zloti 22,50 
Penco 23,-
20 Ley ıs.-
20 Leva 23.-
::o pmar 54.-
Yen 31.-
lsvec Kuron 30,-
Altm 921,-
M .:idiye 52,50 
Banknot 233,-

ÇEKLER 

Paris iu:enne 
1nııliz lırası 
bolar 
Liret 
Belga 
İsveç fr7a~ı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 

Zlou 
Pencu 
Le)' 
Dinaf 
X• 

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

820.-
11.-
91.-
23,50 
42,-
23,50 
24,50 
16,-
24.-
56,-
32,-
31.-

929.-
53,-

234,-

Kapu111 

12,04 
fi22.50 

0,79.75 
9,67,57 

4,2,38 
2,43,75 

63,38,35 
ı.ı 7,50 

19.16,42 
4.18,65 
5.81,43 
1.97,69 
4.21.-
4.51,40 

63,77.SS 
SU6,3S 
J.71.M, 

Yazan MI. FA. 

içinde idi, ne yapacağımı bilmiyor• 
dum, yerden bıçağı aldım ve gögsü
ne sapladım . Yere yuv~rlandı: 
Ölmüştü: Bol kan aktığı için can 

çekişmedi gibi bir şey. 
. Yakalandım ve karakola götürül
düm. Davam bitinceye kadar, on 
bir ay tevkifhan~de kaldım. 

üç sene yedim. 
Hapishanede geçen zamanlarımı 

anlatamam: Pişmanlık, acı, keder, 
tevekkül, isyan, haykırı§, gözya§ı, 
hıçkırık, sessizlik içinde geçen bıt
mez tükenmez yılların hikayesine 
başlamak bile istemem. Tarif edil· 
mez. Ben değil kimse tarif edemez. 

Oç sene sonra aileme kavuştum, 
Kollarını açarak beni aralarına al
dılar. Muamelelerinde hiçbir de • 
ğişmemişti. llk günler fena geçme
di. Fakat sonra sonra yemez içm:z 
olmuştum, ağzıma bir lokma birşcy 
koymuyor ve en küçük şeye kızı " 
yor, köpürüyordum. 

Delinnişim. 
Beni tımarhaneye koydular. Şim· 

di oradayım. Sekiz ay oldu buraya 
geleli. Artık iyi o!dugumu sanıyo
rum. Annemin, babamın yanına git· 
mek ve şimdiye ka~r onlara verdi· 
ğim acıyı unutturmıya çalışmak İs• 
tiyordum. Fakat salrvermiyorlar. 

Çok kağıdım olmadığı iç.in haya· 
tnnın en ehemmiyeti parçasını ;!11 
birkaç satıra uğdırmıya çalıştım. 
Gazetelerde buna ben.zer vakalar ne 
kadar ç.ok okunmuştur. Fakat ga
zeteciler hep o bctbahtların ağzın· 
dan yazarlar ve onlarm duydukları-

nıatamadığı için kıy· 
metini büsbütün düşüren edebiyat• 
lar yaparlar. Ben de biraz mÜftk· 
kep yalamrıım. Fakat ifademi &Ül4 

lemek istemiyorum. Bu kiğrtlar ki· 
min eline geçerse bilııinler ki nM
tası noktasına doğrudur ve ben ar .. 
tık deli değilim. 

Deli değilim amma talisizim. -0 .. 
lur ki delilerin çoğu ''deli değilim,~ 
dedikleri için beni buradan çıkar .. 
mazlar. 

Çıkarırlarsa dışarıda iyi ve na •· 
muslu işçi kızlar gibi yaşayacağım. 
Beni tanımış olanların hepsi naza
rında kaybolan itibarımı kazanmak 
istiyorum. 

İçimde iylik aşkı var. İnsanlar 
bunu anlarlarsa ne melek bir kız ol 
duğumu onlara göetercceğim. A~ 
lamubrsa, beni hırpaları.rııa,kızdı. 
rırlarsa, sapıttırırlarsa o zaman yi
ne hissediyorum ki ben dünyanın 
en kötü, en ceheımemUk, en kafast 
ezilecek mahlüku olabilirim. 

Size bir bal, bir de zehir tabağı 
uzatıyorum, hangieıinden iateraeniı: 
ondan buyurunuz! 

10,91 
3,11.43 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 
" .. JJ 
.. .. 111 

Erpni 
İstikrazi dahili 

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu J ve il 

.. m • AswloJll MiilDel 

27,90 
26.20 
26.60 
95,-
94.25 

lo,45 
45,85 
4125 
M.ai 
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lstanbul Harici Askeri Kıtaatı lllnları Su Mühendisi Aranıyor 
Cinai 

Yün Çorap 
ipliği 
Kıthk el-
biselik ku· 

Miktarı Tah.Fiati tık T• lartna· Ebiltme lıWe !hale ıı..ı. 
ltanq minatı •• ,.. ıekll tarihi ıünü u.ati 

Lira ra11 K. . 
22000 Kilo 180 2970 187 Kapah 28-8·93S Çarpmba 11 

.zarf 

maı 65000 met. 250 9375 ıu • . 
18000 Kilo 180 24SO 153 • z.g.935 Puutesi 11 

Vizenin 44275 liralık ek
meklik Ununun Pmarhisa
rm 31280 liralık ekmeklik 
unun Pınarhisarm 16600 li 
ralık sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuşdur. 
Vize Ununun ilk pey 3320 
lira Pmarhisarm 2346 lira 

A;.=~~ ~!:aeti~~ Ankara Şarbaylığında 
saat 15 de kapalı zarfla Ba· 350 lira ücretle Sarbayhk Su işleri Fen müdürr· 
hkesirde Kor Satmalma için Yüksek Mühendislik diplomalı bir su mühen 
Komisyonunca almacakdır. alınacaktır. 
Tahmin bedeli 16 bin lira· İsteklilerin mektep şahadetname sureti, bir boy 
dır. İlk teminatı 1200 lira- tor:rafisi ve şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden 
dır. Sartnamesi İstanbul dığı vesikalar ilişik olduğu halde müracaat etmeleri. 

Yün Çonp 
İpliği 
Kışlık el
biselik 
kumat 
Kaputluk 

60000 met. 250 87 50 750 .. 2·9-935 15 Pmarhisarm etinin ilk pe
yi 1245 liradır. Üçüncü i· 
haleli 26 Aiustoa 935 pa
zartesi- saat 16, 18 dedir. 
İsteklilerin Vizede Satmal
ma Komisyonuna celmele
ri. (133) (4627) 

llaumt 50000 " 270 IHO 175 ,. 5-MSS ......... 11 
Kq1ık eı. 
bieellk • 
lauDq 58000 .. 250 1150 700 " 5-MSS .. 15 

Sartnamelerinin yukarda yanlı Fiatlat karldıimda 
almak ve ömelderini cörnlek iatQenler her aün ölle
den IOm'a ICoQUayona plmdml 

Levaznn Amirliği ve Balı- · (2241) (4887) 
kesir Satmalma Komisyon- - - - -------- --------.---...:; 
larmda görülebilir. İstek· O..let l>emiiTolJan " IJmaalan ieJ+-
lilerin ihale saatinden bir Umum lclareli ilialan 
saat evvel mektublanm Ba-
hkesirde Satmalma Ko- Haydarpaşa - Ankara - Haydarpqa arasında • 
misyonuna :vermeleri. mekte olan 1 ve 2 No. lu sür'at katarlanna 20-8-935 
(128) (4543) 5940 rihinden itibaren ve 1-12-935 tarihine kadar Uç·· 

Eksiltme,. iirecelderin yukarda ~ kanuni temi
natları ile arttırma ebiltm8 an.-unmı 2 inci maddesi
nin birinci Pıkrumda ve 3 ilndl ..,.,,_nde yuıh ve
sikalarla teklif mektuplarım ihale cünü ve saatinden 
en az bir mt evvel Ankarada M. JL V. Sattnalma Ko
misyonuna vermeleri. ( 140) (4&72) eoıa 

••• 
129000 kilo atiır eti ka· 3 üncü maddelerinde yuıh 

pah zarfla ekalltnıeye kon· belcelerle birlikde teklif 
m1Jldur. Muhammen be- niektublanm ihale saatin
dell ı 9350 lira ve yüde 7 ,5 den bir saat evvel Ankara
ilk teminat 1452 liradır. da M.M.Veklleti Satma1nıa 
Şartnameler KonıiaYondan Komisyonuna veı meleri .. 
bili bedel alınabilir. İhalesi (UI) (4170) 6027 
4 2yl\il 935 çaqamba CÜ- • • • 
nü saat 15 de &sincanda . eoo ton 87 oktaiı d~e
Tiimen Satmainıa Komia- li bemin kapalı zarfla eksilt 
yonunda ~ San meye konmUftUI'. Tahmin 
namenin dördiindi ~dde- edilen bede;t 258.000 liradır. 
si mucibince istekliler teklif Sartnamesi ı 2 lira 90 kurut 
niektublannı 2490 l8)'l1ı mukabilinde verilir. Eksilt .. 
arttırma ve eksiltme bnu- me 24 - 8 • 935 cuma sünü 
nun 32, 33, 34 dl maddele- eaat l 1 dedir. Taliplerin 
ri abklmma tevfikan tan· 2490 l8)'l1ı kanunun 2. 3 
zim ederek ihale saatmClan maddelerinde yanlı vesika
bir -t evvel Eraincanda larla ve muanen -tten 
Xiimen Satma1ma Komİl)'o bir IUt evvel 19.350 1irabk 
ntma vei'meleri. (139) t~t mektubu ve tekli(-
'(4671) 6142 lerile Ankarada M. M. ve • 

• • • kileti utmalma komisyo • 

nıitte .. 

nuna .. meteri. ( 51) 
(5771) 5715 

lnn ve satmı komisyonunda muştur. Tahmin edilen be
ebiltmeai yapılacaktır. Mu deli 42.000 liradır. Sartna
vakbt teminatı 1173 lira· meai 21 O kurut karp1ıkla 
dır. Sartnameei her sün verilmektedir. Ebiltme 2 ı
KomiS)'onunda a&iilebilir. 8-935 çarwanıba cBnl uat 
1iteldilet 935 eenelinde a- 11 dedir. Taliplerin 2490 • 
bımut fotocraflr ve taldikli Yllı kanunun 2, 3 maddele
~ Odw vesibmnı rillde J'uı1ı ftlialarla ve 
beraberlerinde buluıulu- amaanen ... tten bir saat n 
racaklardır. Kapalı sarRar wl 3 ı 00 liralık teminat" 
aynı Pilde .._ı 14 de Xo- teklif niektuplanm Ankara
miayon Batk•lıliu ~- cfa.K.~ Velrtleti aatınal • 
lecektir. (147) (-4721' -~onana vermeleri. 

6143 (U) (n71) S'IH 

••• • 
Sankamışda bulunan 

kıtaat için azı 27000 çoiu 
30600 kilo sade yafı ve a
zı 3 milyon çolu üç milyon 
altı yüz bin kilo kuru çam 
odunu 28·8-935 çaqamba 
eünli -t 10 ve 11 de Sa
nbnutda Askeri Satınal
ma Komisyonunda bpah 
zarfla eksiltmesi yapılacak· 
dır. sade yafmut tahmin 
bedeli ı 5840 liradır. Mu
vakkat teminatı 1 188 lira
dır. Kuru çam odununun 
tahmin bedeli 3G bin lira· 
dır. Muvakkat teminatı 
2700 liradır. ~ 
komisyonda c&ülebilir. 
İsteklilerin terninatlarile 
teklif mektublamu ~ 
saatten bir saat evvel Sa· 
nkamflda Askeri Satmal-
ma Komisyonuna •ennel• 
ri. (141) (4&65) 

••• 
Bir tanesine biçilen eder 

55 santim olan Dart Mil· 
yon tane deiifilc numarada 
mıh kapalı zarfla eksiltme
ye konmuetur. lbalesi 
23-9-935 puartesi aaat 15 

• • • mevki vaton takılmıyacağım ve Uçüncü mevki 
Vizenin 12000 kilo sade 1ann yalDll'Yftml it1emekte olan ve Haydarpqa' 

yaim8, 32000 kilo bulgu- saat 14,50 de Anbradan aaat 19,45 da kalkan 
nuıa. Pmarbisann 8300 ki
lo ade yalına ve 26000 iri- hırda bulunacalmı aaym balkm malUmu olmak 
lo ba1pi'uJıa, Alpullunun ilin olunur. (4884) 

11000 kilO sade yafma ve '"'-32000 kilo bulpnuıa yine 20770 lira m1ınwnuen bedelli ve yerli malı (3100 
iateJr)i çıkmadıimdan son tane Devlet tipi Gal~• tirfon 5 Eylül 1935 ftat"!lam 

.,...,.1..a. 2 E..ıül 935 paar be günü &188t 15,30 da Aplrarada İdare binaamda 
r-~ ~· zarf 1JS1ıHle satın alımcaJttır. t• mt 17 ,18 dedir. Pı- Bu ile Pmek i..,._in 1557 lira 7 5 kunıaluk 
narhiurm 392.000 kilo yu- vakkat teminat ile bnumm tayin ettiij YV.&11° .....,.. 

lafıDa ve Alpullunun 73000 Kanunun 4 iıdl maddeli.mucibince ip cirmeie 
kDO kuru otuna verilen dı·.x.- ..a-.!-fıat korta viJklek t:rörüldü- manileri bulanım AN'• umı- beyanname ve &SA.1&&&'11• ' 

1
- • aynı elin mt 14,30 •kadar komifyon Reisliiine 

ilinden bir ay puarbp meleri Jamndır. 
konmuetur. İlk puarblı Bu iee ait prtnameler parasız olarak Apbrada 
~i93!ı.,~!kın: zeme daireBiııclen, Haydarpqada Tesellüm ve 
V'ıaede Satmana Komis- _m_ii_dfir.__ıü_lii ... 1m_c1en_ .. d_aı_ı1_ın1rta_ ...... •_._<_4_9o_3_>_, __ _. 

yoııuna aehnelerL (179) Muhammen tiecWi 8580 lira olan 1so dane &&MI&•'" 
(~912) çadn 6-9-1935 cmna sUnil mt 15,30 da bpah 

• • • UltHi ile Anbrada İdare binamda •tm almacaktltı 
Balıkesir Gariıizon hay- . Bu ip Iİt'IDlk iatenD1erin 643,50 lirahk mu 

vanatı için 400 ton yulaf 
ıa-9•935 ..ıı sünü saat teminat wımeleri ve kanunun tayin eıtiii vesikalar 
16 da ihaleli ,apılmak a... ite ıirmele manü kanmıl bulunmadıima dair ~mıı: 
re kapalı wfla ebiltmeye me ve tekliflerle_.- da saat 14,30 a kadar~--
konmatdıır. Tahmin bede- Reialiline ftlme~dD". Bu ite ait 
li l8000 lir.a, muvaldaat te- Haydarpaeada T..tliim ve eevk müdilrlüiünde ve 
minat mikdan 1350 lira- brada mal 11111 ....,..den param olarak da.lıtltlml 
dır. Sartnameei her sün tam. (4904) 
lrolpieoııda c&iiliir. ı. ________ __. __ ..... ________________ ..-f 

• • • 
•flfrfdedWr _t .. veı Ba-

Satınalma komisyonuna hkeairde Kor Satmalma Ko 
uiramalan. Eksiltmeye si- mlQmıuna vermeleri. Direktörlüğünden: recekler ilk inanç parası ile (186) (4910) 
2490 eayılı kanunun 2 ve 3 • • • 
üncü maddelerinde yanlı Hepsine biçilen eder 

Bir Eyll\lde ilk mektttblerin kayıt itlerine 1>8111111! 
cakdır. Çocuk velilerinin ( 1 O) Eyltile kadar nüfus 
iidJ, ap kiltdı, •ibk raporu, fotoltaf ve naJrU 
larile mekteblere her halde bq wrma1an ilin olun 

(49 

belcelerle birlikte teklif 38500 Hra olan on doku ka 
mektuplarım ihale uatin- lem aaraciye malHmeli ka· '* bir mt evvel Ankara· palı ıarfla ekailtmeye konul 
da M. M. V. SatmaJma Ko- muttur. ihalesi 11 Eylül -----------...-....------
nü'fı:una ~~eri. 5920 935 Cartamba pnü saat ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

• • • 15 dedir. tık inanç parası 
• • .... :ı __,_ Balat atelyellne U1nau olall 14 taa klnb1e m.S• 

Bir kilosuna bı...-~ ~ 2887 lira 50 laınıttur. açık *8iltmeye km1*nlJI, iba1e atlnllnde iltelrHli bal.uam.a 
700 kurut olan Bet bin kilo Sartnameler 193 kunqa dan ebiltme 23-8-935 tarihine uatılmlttn'· Bir ten ımd 
delilik NDk ve No. da ke- M. M. VekAleti Satmalma müriinUaı tahmin fiyatı 16 liradır. ş.rnam•l IMuim 
ten ipliii kapalı zarfla sa- KomisyQnundan ahmr. iünde &lrilliir. Baiıtmeye PrUıet için de 2490 Ha. h 
tur almacaktır. lbalesi ıt;kailtme7e &irecekler ilk yudı veaika ve ı 7 lira1* IQllftkkat teminat mübu veya 
24-9-935 salı sünü mt ıs inanç parası mektub "Y• tuba ile beraber 23-MU Cama ıUnli mt 15 de daimi 
tedir. Sartnameail 7 5 kuru· makbQslarile 2490 sayılı de biılunmalıdır. (B.) 
ta M. M. V. Saıtımlma ko- kanunun 2 ve 3 üncü mad
miayonundan alınır. Ek- deleriftde yazdı belplerle 
ai1t:me19 ~ 2625 birlikte teklif mektublanıu 
lirahk İlk inan' mektup ve- .ihale mtinden bir mt ev
ya ..UbUWiyle 24IO •· ve1 Arıkarada M. M. Vekl
Ydi anunun 2 ve 3 üncü leti SatJnalma Komiayonu
maddeldnde yutb ~ na veı11"1eri. (185) 
lerJe Wrlikte teklif me1miP- ( 4911) 
ıanm ıqı. -tilideil bir • • • . 
saat etteı' Ankarada M. M. :ümit Milatabbm mev-
V. 8atiRa1ma K~- ki lat'atınm 236,000 kilo 
na vermieleri. ( ı 23) un ihtiyaa kapalı zarf u-

<4511) -· aulü ile •tm almacaktır. 

buz1anıu ve teklif mektup
lanm ihale saatinden - u 
bir -t evvel Komiayona 
vennit bulunaçaldardır. 

(177) (4879) 
••• 

Umir Müstahkem mevki 
Merkez kıt'atmın taw. 
ve Denis Kıt'atmm 247#0 
kilo Sıilr eti 1500 ki10 ko-

1 
______ __. ..... -'! 

• • • :lhaleai 6-9-935 cuma cünü 
• • • Kapalı mftan pagrlJla aat 1&,30 da İzmir Müa-

yun eti 2450 kilo bliil eti 
bir kıt'a eartname ilo. ft P
palı sarf muliye atm alma
caktır. lhalesi .9.,35 per. 
tembe cini ı 6,30 
Izmirde laelada M-· ,_... 
kem Mevki Satmalma Ko
misyonunda ~
Sartnameli her stin Kcau
yoııda drfilebilh". Stiır· eti
nin beher kilo- için 19 -
yun ve kum etinin: 111t1mıııııa 

ıao ton muot kapalı seçen 108200 kilo aılır' ee tahkem Mevki Satmalnıa 
arfJa eksiltmeye komnuf- tinin ilk puarlaebiltılmi Komia)'onunda yapılacak
clqr. TabDJin edilen bedel 2 Eylül 935 ~ -'at tır. Sartııamesi her cün 
HOO liradlr. İhaleai 16 dadır. Bir ~an komisyonda c&illebilir.U
~011 peqembe dnü muhammen bedeli 24 b· nun tahmin edilen mecmu 

~ ........ mt 14 dedir. &aılJlaawini ~ Dit inanç.~ 1928 tutan 24780 liradır. Temi
daıı6 ve almak iateyealer lira ~ iitek1iler natı muvakkat akçesi 1858 

der ıısoo 1Dt iN_. pa- ebiltnmine Corluda ~~'ima Kcai• lira 50 kunıttur. tateldile-
l23a liramı tba1Mal 24!M) l8)'ı1ı kwı· nundan bir liraSG ...._. rin Ticaret Odamda a.,ıt-

r2am9 .•• 935 ,........he· -nt:u n11n IAedili ftllkalarla bir· llhiin. .• alabilir. .. ~. uarb- 1i olduklarma dair veaika 
..;.-; 1 o ~~- 1iide ihaleden bit mt ev- h iititak 1Jelli &'Öltermek mecburiyetinde-
ni JaraSIZ ~ öriıeli· "1 730 liralık teminat ve da ve enet mu• dirler. Mtinakaaama itti-
ni l&.ntek ~ lıel' teklif ınektublaolu Ankara vakkat temiıtat makbuzu rlk edecekler 2490 SQl1ı 
gji6r.._,,eje ~ da a. M. Velclleti Satınal- ve ~ ve11ikle be- kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
ilk - fNirası ,,,.~ " ata vemıele- rabcır kopusyonumuıa cet- delerinde yuıh vesikalarla 

ri. ff" ımleri. (180) (4913) teminatı m11vakkata mak· 

lo su içliı de 40 lnirat ~t 
tahmin ecUJır.rittir. Taina 
muvakb• aiçea\ 3&41 liri 
81 kurüttar.lsteliHI_. Tica· 
ret odumda. b~ olclukla 
nna dair vesika ca.teniıek 
meeb ı.-. Mil· 

... edecek-
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Tarsus American College ı; 
1 

~\J.~1lgf.;f.1~~~ 
• ·

1 Amerikan Erkek Lisesi :v•v4,,-.V6Y6f"·D•1.~.aiNl:·Y••••-'IN 
l=akat •yj cı ıkuruıandılıta~on~ı. 

vüc:udünüzü 

NİVEA 
l(remt ' • ya&;ı 

:ne uvmalı onuımayif'lrz ! Bu say en 
ıünıJJ• yanmak U h 1 ik esin t 
karşı korunmu' olursunuz, 
teniniz taze ve satlamlaJır. 
Cildiniz rumutak vı ıerıln kalır. 

Satllık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 

l ı 

'• 

Adanada eski İstasyon civarında Zincirli mevkiinde 
c~·an 45013, 3250 metro murabbaı arazi üzerinde 
kaın Belçika Fabrikası namile maruf : Makine dairesi, 
llliiberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta dairesi, çırçır ve 
tenıizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç dairesi, sulama 
\1e Paçal dairesi, çiğit anhan, koza mağazası, prese dai
re~i, koza mağazası malzeme anbarı, petrol ve benzin 
~~azası, atelyeler, hela otomobil garaji ve atelyesi, mü
·k1"ıyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, müdüriyet 
! .arnf;'t binası, baş muhasebeci binasından ibaret ve 
~•nde bir aded 3 5 O beygir kuvvetinde bollincik marka 

Uhar makinesi ve iki aded kazanı, bir aded 285 beygir 
~Uvvctinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded 

O beygir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup 
~ektrojen ,bir aded 20 beygir kuvvetinde kamyon mo·
t?rü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dinamo, benzin 
tıhazı, rutubetlendirme tesisatı bilumum transmisyon. 
Çırı:rır makineleri, şifleme makineleri ve elyafın tozlarını 
almak için makineler, vantilatörler, su cihazları, yan
~n tesısatı, çenber kesme ve delme aletleri, tozlan na
~ vasıtaları, bil'umum malzeme ve yedekler vesair ala- . 
~·~dcvat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
' Urk Anonim Şirketinin malı olan : 

2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRİKASI 
l3ankamıza 31-7-931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

~etle borçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
.. rk Anonim Şirkeine bu borcu ödemesi için yazılan ve 

~n~erildiği kayden müsbet 10-4-9 3 5 tarihli ihbarname 
le trıne de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun iha-

tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, si:tta i.icreti, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bil'u
~\lrn masarifile birlikde tahsili için bu borç mukabilinde 
~lc:.mt"-::ı .. inn+~1'1i oub vnk::ır.n::ı burlw~ . cin~ vesair 
>f· fı ve muştemılatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün 
b~n 930 tarih 137 numaralı tapu senedile Sirketin ta
~~fu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mu
~"1nce üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 107,500 r-b kı~et t~kdir olunan mezkur fabrika 1697 numa
~ Zıraat Bankası kanununun hükümleri daire
lt de 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddet-
26 açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 
t -8 .. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
~buı Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 

de 7,5 dir. 
.\~artname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 
~ Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır. ( 4833) 

lstanbul Kültür Direk
törlüğünden: 
() letanbulda bulunan BÜTÜN LiSE VE OR~~ 
~~lJLLARINDA Ağustosun 20 NCi SALI GU· 
~ SABAHINDAN iTiBAREN namzet talebe 
~~dolunacak _ _v~. AGUSTOSUN 31 NCi CU
~I ~TESi 0UNU SAAT 13 DE kayde kat'i 
~ son verilecektir, (4810) 6189 

~okumahane Şubesine 
./~letme şefi alınacak 
Urkiye Ziraat Bankasından: 

~e !ı'trupa Mensucat mekteblerinin birinden mezun 
1'!~~iı üç sene muntazaman Fabrikalarda dokuma 
llıClııca e çalışmış olmak şarttır. Talipler arasında Al
lı~diaı~i~enler, Fabrikalarda başlı başına işletme mü
\er~ ıgı Yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanlar 

1 ol~ur. 
'~~rin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
cfertcesi hızmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil 
~et ett·kı lll~kteb şehadetnamesi, şimdiye kadar hiz
~ittı 1 en yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfüs 
~, 2S~ 8Urtlerini ve tercümei hallerile birlikde, niha
"'trısu -1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Bankası 
~bla :~t Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlü bir mek-

Ondermeleri veya bizzat getirmeleri. ( 4 7 3 2) 
6127 

Tedrisat 1 Birinci Teşrinde başlar. 
Tam deneli lise oldutu Killtür bakanlığınca tasdik edilmiıtir. 
Türkçe, ln~lizce, Franazca okunur. Ticaret denleri Yardır. 

LeylT Ucret 220 lira, nehari Ucrel 40 liradır 
Fazla malumat için direktörlüge müracaat 

Satıllk . Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 

1 :: 
1 

il 

Adeınada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiindc 
bulunan ve cem'an 57915 metro murabbaı arazi üzerin
den kain ve Şinasiler fabrikası naınile maruf : Koza an
barı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı 
D~zel motor dairesi, şifleme dairesi, çırçır dairesi, plat
forma 1-2 Dizel motorler dairesi, buhar kazanı dairesi, 
biderlik, çiğit an ban, çiğit an barı, balya .an barı, temiz
leme paçel ve prese daireleri, malzeme anbarı, zibil an
barı, otomobil garajı, kütlü anhan, müberrit su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta ku
rutma dairesi, yazıhaneler, 1 N o. h pavyon " fen müdü
rü hanesi", 2 No. pavyon" sevk memuru hanesi", 3 No. 
pavyon" tamirat amiri hanesi" 4 No. pavyon "ustabaşı 
ranesi. ameJe helası su motoru dairesi, su deposu bina
larından müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei 
muharrikesini teşkil eden 1-2-3 numaralı Atlas mar
kalı beheri 150 beygirlik üç aded Dizel motorü, çırçır 
makineleri, şifleme makineleri, temizleme ve prese ma
k;neleri, vantilatörler, umumi transmisyon, kırıcı maki
neler, pamuk presesi, nemleme aleti, kantar, kütlü kır
ması, su deposu, buhar kazanı, demirhane makineleri, 
marangozhane makineleri, plat çırçırları, plat çırçırlan
nm kuvvei muharrekesi, lokomobil, roller gin atelyesi 
yedek alat edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 
sanayii Türk Anonim Şirketinin : 

1 NUMARALI ÇIRÇIR FABRİKASI 

İstanbul 6 ıncı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 
tarih ve 15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati 
yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mikdarı malum borcunun 10-4-9 3 5 tarihinde gönderil
diği kayden müsbet ihbarname üzerine tesviye etme
miş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap mas-

- rafı, nakli nukut, muamele vergisi, av..ukat ücreti vesair 
bil'umum masrafla birlikde tahsili için bu borç mukabi
linde Bankamıza ipotekli olub yukarda hudut, cins ve
sair evsafı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu müdürlü
ğünün 22-9-929 tarih 64 numaralı Tapu senedile Şir
ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu
na tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 
72.000 lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 
nu,nar ah Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
.26-8-935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat ak
çesi yüzde 7,5 dır. Şartname Galata'da kain Bankamız, 
Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asıl
mıştır. ( 4832) 

Satllık Ev 
lstanbul Ziraat bankasından: 
Adana'da yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli 
bulunan Şinasiler Fabrikası namile maruf pamuk ve ne
bati yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 
1 numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullaru
lc:n çimento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9-11:931 
tarih ve 15142 numaralı ev Beyoğlu 4 üncü No~erliğince 
tasdik edilmiş 11-2-933 tarih ve 640/33 numaralı mu
kavelelerle pamuk ve nebati yağlar sanayii T.ürk Ano-
nim Şirketinin Bankamıza olan mikdan malum borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbar
name üzerine de tesviye etmemiş oldt~'!undan işbu bor
cuı. ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komis
yon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukud, muame
le vergisi, avukat ücreti ve sair bil'umum masarifle bir
likde tahsil için bu borç mukabilinde bankamız ipotekli 
olub yukarıda cins ve sair evsafı ve müştemilatı yazılı 
Adana Tapu Müdürlüğünün 2-4-930 tarih ve 87 nu
maralı tapu senedile Sirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2:l80 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vu
kuf tarafından 8000 lira kıymet takdir olunan mezkUr 
ev 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dai
resn1de 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
deti~ açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saa.t 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
yüzde 7 ,5 dir. Şartname Galata.,da kain Bankamızla 
Adanp., Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılarına 
asılmıştır. ( 483 4) 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
almacakdır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanım vererek Bakaloryası
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Türk Tabiyetinde bu· 
lunmak lazımdır. 

2 -İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak
len gelecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar, 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
tomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ve 2 5 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lü7tJ.Im 
gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle
rinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini gösteremeyen• 
lerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or· 
man ç;ftliğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. 
Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak yer Çiftlikde parasız sağlanır. (Stajiyer talebenin 
yemesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken
di1erine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev· 
re~i içinde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı
şında olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasını 
bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hüku
metçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verile
cek nümuneye göre N otelikden tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
poı dan başka nüfus kağıdını, aşı kaadmı, polis veya 
Urbaylardan alacakları Uzgidim kağıdım, Orta mekteh 
ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki 
ehliyetnameleri iliştirerek el yazılan ile yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikde 
doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 
ilışik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kiğrtlarile başvuranlar arasın
dan kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvur-
ma tarihlerine göre seçilirler. . 

11 - Cevab isteyenler aynca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü

nünden Eylülün 30 uncu günü akşamına kadardır. 
Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( ı 7 5 7) 

(4080) 5779 

Osman 1 ı 
. 

Bankası 
T o r t ı ı ı n ı m Ş i r kıtı,. Ta ıtı T ı rıh ı : 1883 
Sermayesi : 10.000.000 lngillz Lirası 

TUrklyenln ba9hca 9ehlrlerlle 

Parla, Marallya, nıa, Londra ve Man«;•terde 

Mısır, Kıbrıı, Irak, lran, Filiatin ve Y unaniıtan' da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna· 
nistanda Filyalleri vardır. s1so 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 



• 
• 
• 
• 
• 
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Artık Rahata Kavuştular 

A N===============-============================ 20-8-935 ~ 

VC!::D~&~ 
TRAŞ KREMi VE TRAS SABUNU 

EN SERT SAl-<ALI 

~i,çln, 

••·~~~~~~~ Leyll ve rtehari ~~~~~ 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F EY Z i AT 1 Lisesi 

Boğaziçinde: ArnavutköyUnde: Çift Sar~Jard 
Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuş, ana ınnıfa. ilk kıınnı, 

Orta okul ve lise sınıflaran1 havi ulusal bir müessesedir . 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmış olan mektep 

kayıtlara başlamıttır. Kayıt için hergün saat ondan on altıya 

kadar mektep yönetimine başvurulabilir. lsteyenlıere mektep 

~~~~~tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 -~-
6254 

• Hükumetin ve dö büyük milli bankanın 
1,000,000 lira ile sermayesine iştirak ettiği • 

Gümrük Muhafaza Başmüdür .. 
lüğünden: 

Sivi! liselerin olğunluk imtihanlarında n1uvaffak ola
t'ak yiiksek mekteplere girmek hakkını kazanmış olan· 
lanlan Gümrük Muhafaza teşkilatı için Subay yetiştiril
mek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 okul alınacak' 
tır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harbi,ye Mek' 
tebi Komutanlığına hemen rpürcaatları ilan olunur . 

= -• • • 

• 

--

. . 

Bütün şubelerinde 

50 liradan itibaren 

• ~~~~~ ....... ~~~! 

• Adem~~ktidar 1 

Bel gevşekliğine 1 

HORMOBiN 
(4874) 62~ 

304 No lu ~'\ 

I SAPU CA Galata posta kutusu ı 
~~~~~~ 1255 .• iS 
---------------- Çiçek ticarethanesi, pazar günleri bütün gün açık bulunduğu• 

• 
Trabzon Elektrik • 11U mu9terem müğterilerine bildirir. 

~~~~~~~Telefon 40167 ~~~~~~-~
Türk Anonim şirketinden 6236 

____________________________________________ _.,, 

• 
• 5857 

• Heyeti umumiyemizin 17-1-935 ta· 
_ rihli içtimaında şirket sermayesinin Makina mühendisi aranıyor. 

üçyüz altmış bin liradan yüz 
otuz yedi bin beşyüz liraya tenkisine 
karar verilerek hisse senetlerimizin 
kıymeti 1 O liradan 5 liraya indirilmiş ii Her türlü mevduatınızı kabul etmekte ve • 

• olduğundan ticaret kanununun 397 
inci maddesi hükmüne tevfikan işbu 

Ankara Şarbaylığından: 
Şarbaylık işleri için 300 lira ücretle, Yüksek nıil' 

hendislik diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. 

• 

• ilan tarihinden itibaren üç ay zarfın
da hissedarların ellerindeki hisse se-

her ay ba ında faizini 
• netlerini damgalatmak üzere Trab

zonda ;irket merkezine tevdi eyle-
• meleri ve bu müddet zarfında şirkete 

tevdi edilmiyen hisse senetlerinin 

İsteklilerin mektep şehadetname sureti, bir boy f O' 

toğrafisi ve şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden al
dığı vesikalar ilişik olduğu halde müracaat etmeleri. 

(2173) (4798) 6!.!J 

ödemektedir, 
-

• şirketçe iptal edileceği ilan olunur. 
5959 

• Devredilecek ihtira 
beratı 

Baloya 
Dans etmek için gidersiniZ·· 

Bu; pek tabü ve pek doğrudur. fa; 
kat ... İki dans yaptıktan sonra oturııı: 

ııııııııı ııııımıııııı•ıııı mı 1111 1111 1111 1111 mı ıııı mı un mı 
•• .u..:...ıı.~ .... ~- .ır•ö'---·-

li1' hakkındaki ihtira için alınmış o

lan 25 Eylül 1929 tarih ve 824 nu
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve· 
yahud icara verilmesi teklif edilmek· 
tc olmakla bu hususda fazla malu
mat edinmek isteyenlerin Galata'da 
Aslan Han 5 nci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

----~ .. .:ıııu..-~ ---'·_ ... t 
kalkmak istemezsiniz. Çünkü; &Yf;r 
larmız şişmiş, ıztırap vermektCV-
Nasırlanmz, sizi rahat bırakın!! , 
ğından müteessir plur ve suvartıl 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bii.~ 
bu ıztıraplara mahal bırakmamak ı;: 

-~rmı:IPIP~~11 ~~~~~ Yarın Akşam • 

Harbiye'de BEL VÜ bahçesinde 1 

Bestekar 

Sal8.haddin'in 
MU~ik el hayatının 22 nci yll· 
dönümü kutlulanacaktır. 
Bu gecede memleketin en yUk· 
ek san'atkarıarını dinliyeceksiniz 

- ~Tel. 49091 • 

lstanbul Komutanhgı 
Satınalma Komisyonu 

llauıarı 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı i
çin alınacak olan 3 1 kalem 
eczayı tıbbiye 21-8-935 
çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. 

Tahmin fiatı 7621 lira o
lub ilk teminat 562 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 

6237 

RADİO SALTS banyosunu yap~" 
Bu şifabahş tuzla yapacağınız a1tt' 
banyoları sayesinde beklediğini.! IJ~ 
daviyi bulacak, sancı ve şişkil\ D 

zail olacaktır. Bilhassa nasırlarıWz;~r 
derece yumuşatır ki tırnak ucileilliS' 

• 11111111111 lll lll l lll il lll il lll lll il lll • men kökünden söküp atabilir5 § VAPURCULUK § __________ H_e_r_ec-za_n_ed_e _sa-tıl-ır_. ___ _/ 

~ Türk Anonim Şirketi ~ lstanbul Sıhhi Müesseseler Artır' = lstanbul Acentalığı : § LimanHan,Telefon:22925. ~ ma Eksiltme Komisyonundan: . 

,. MERZiFON İsteklilerin teklif mektub
larile ilk teminat makbuz 
veya mektublannı ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar Fındıklıda Komutan
lık Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 4 5 21 ) 

§ Trabzon yolu § Akliye v.e Asabiye hastanesinin 60,000 metre yer{; 
§ AKSU vapuru 20 Atustos E Amerikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat fat11, § SALI günü eaat 20 de RIZE,ye : görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye J<O 
: kadar. : 
- : mu~~ t 

Amerikan Kız Hayat Mektebi 
Lisan ·Ticaret - Ev idaresi Kursları 
23 Eylülde aCjıltyor. Kayıd ba lamıştır. 

Leyli ücret: 220 lira - Nehari ücret: 25 lira 
Orta derecededir. Buradan diploma alanlar Üsküdar - Amerikan 

Kıı Lisesine imtihansız alınırlar. 

5!>37 

Keşif bedeli 3999 lira 11 
kuruş olan harp Akademisi 
okulundaki yapılacak tami
rat açık eksiltmeye kon
muştur. İhalesj 4 Eylül 935 
çarşamba günü saat 15,30 
dadır. Şartnamesi her gün 
Fındıklıda Satınalma Ko
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
300 liralık ilk teminatlarını 

~~~~~~~~~~~ı!!'!!iii~~~· ve inşaat şubesince itimad 
Meşhur kazandıklarina dair vesika-

KAL Q D ERMA lariyle birlikte vaktinden 
Tuvalet sabunu- evv"eı komisyonda hazır bu

lunmaları. ( 4901) 

KALODERMA 
Tıra sabunu 

Yeniden TUrkiyeye 'geti· 
rilerek bUtUn ıtr1yat, tu· 
hafiye vesair başhca 

mağazalarda atışa 

ba lanmı tir. 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan : 

Müflis Tophanedeki Kumbaracı yo 
ı kuşu Alt başında marangoz fabrika· 

sında Todoraki biraderlere ait kon
kurdatonun reddini gösteren dosya 
dairemize iade edilmiştir. Tasfiye 
hakkında bir karar verilmek üzere a
lacaklıların 22-8-935 perşembe gü-

~~......-.i~~~~~~~~~=~~· nü saat onda dairede hazır bulun-
5988 malan ilan olunur. ( 13840) 

E lzmir sürat Yolu E 1 - Eksiltme : 28 Ağustos 935 çarşamba günü~:. 
§ SAKARYA vapuru her hafta E 15,30 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasırıd 
§ PERŞEMBE günleri aaat 16 da § ki komisyonda yapılacakdır. d (• 
: istanbuldan IZMİRE ve PAZAR : 2 - Tahmini fiat : Beher metresi - 3 2 - kuruş tl 

§ günleri de IZMİRDEN i.tanbula E 3 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 1( 

E kalkar. : 4 - Şartname bedelsiz olarak hastaneden all11 
i111111111111111111111111111111111111111i .. d d .. ··ı b'l' 

:!111111111111111111111111111111111111111~ - -
§ Deniz yolları § 
: iŞLETMESi : - -: Acenteleri: Kara köy Köprtibaoı : 

: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· : 

§111111 zade Han. Tel. 22740. 111111§ 
~ Ayvahk yolu ~ 
= BANDIRMA vapuru 21 Ağus- : = tos ÇARŞAMBA günü saat 19 E 
: da Ayvalığa kadar (4907) : 
;:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:; 

1 K u ç_u_K __ ı L_A_"_L_A_R_I 
Ankarada çalışacak ikinci r.ınıf bir 

hastabakıcı aranıyor. Sirkeci Be§ir 
.Kemal eczanesi ı11rasında dişçi Bay 
Hcrsise her gün öğleden sonra müra· 
caat. 

ZAYİ: Tıp fakültesine ait Hü· 
viyet varakamı kaybettim. Yenjsini 
çıkartacagımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

4 üncü sömestr talebesinden 725 
'lumaralı Ahmet Fahri 

ve numune e ora a goru e ı ır. gô 
5 - İsteklilerin 9 3 5 Ticaret Odası vesikasile zl<t9< 

sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muva ·re' 
garanti makbuz veya Banka mektublarile usulü d

31
89• 

sindeki teklif mektublarmı yukarda yazılı eksiltıtle ~o' 
tinden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde 13 
misyona vermeleri. (4589) ,P 

• 
1 [ 


