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Harp Yüzde 95, Çok 
Vahim Bir Durum Var BiZDE TURiZM ! 

Hiç münasebeti olmadığı halde, 
turizm de, sanki metalürji gibi, en· 
düstri haline geldi. Harp sonra3ı 
yoksulluğunun doğurduğu yaman 
bir endüstri ki, mÜfterİ&İ azalmıf 
bütün bafka iıleri de aürükleyip 
kurtaracak bir motör, bir ifletici 
kudret değeri alıyor. Her memle· 
ket, adına •eyyah denen paralı ve 
Bıkıntılı avareyi kendine çekmek 
icin, rengin ve resmin en aon baskı 
hilelerini kullanarak, ufkunu cileme 
lıof gö:stermeği arlık birinci if edin· 
mİftir. Tt•rizm endüstrisinin bütün 
muvaffakıyet ırrrn bu ustalıkta giz· 
lidir. 
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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Arıadoluda guete ve ki
tap yayımı " - Orhan Se
lım'in fıkra=ıı : "Reklam 
yenildi" - Siz ne dersiniz? 
- Şehir haberleri. 
Ankıın haberleri - Ham· 
di Aksoy'un seyahat not
lan - Felek'in fıkrası : 
" Kırık, doklik ". 
Azi:r: Hüdai Akdemir'in tef
rikası : " Bizde casusluk"
ôağhk öğiıdu - Scvi~me
lcr, evlenmeler. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN - Şat
ranç dersleri. 
Güzel sanatlar tıÜtunTarmda 
Elif Naci'nin yaırsr : "Kaz
ma" - Nizamcddin Naı:if'in 
yazısı : " Harmetliı Kaza 
hazretleri ". 
Avrupa gazetelerine göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlığının son gÜn· 
]eri - l<'aydalı bilgiler -
Hikaye. 

lzmir Panayırı 
Açılırken 

Arııanu/lah Han 

1
ingiliz kabinesi, parla 
mentosu toplanıyor 
lngilizler Ateş 
Püskürüyorlar 

200 bin italyan· as
kerine karşı Habeş
liler 400 bin asker 

topladılar 

İtalya hava kuvvetleri ne · 
16 bin kişi daha kattı 

Adisababa, 20 (A.A.) - Paris kon 
feransının inkıtaa uğraması dolayısi· 
le resmi mahafil. vaziyetin her zaman 
dan ziyade vahim olduğunu beyan et 
mektedir. Bu mahafil, uğranılmış olan 
hayal inkisanna sükun ve şecaatle ta 
hammül eylemektedirler. 

Le Bourget, 20 (A.A.) - Eden 
dün saat 18,32 de Londraya hareket 
etmiştir. 

BUtOn Umitler Cenevrede 
Londra, 20 (A.A.) - Eden ile Sir 

Samuel Hoare. bugün Paric; konfe -
ransmdaki muvaffakıyetsizlikten do
ğan sonuncu görüşmek üzere sıkı bir 

· temas muhafaza etmişlerdir. Ingiliz
lerle Fransızlar arasında diplomasi 
yolu ile yapılan konuşmalar, tam bir 
it birliği havası içinde devam etmek-

~· ... t•t ,Tl ı_ ~-'\.,,v&. ı.,.,_ 

seyının p tı11ndan .evvel faal bir 
tedbir alınması beklenemez. Tahmin 

l 
il 

• 

inkıta günü Üçler Konfer.ansı 
binasm<!an çıkıyorlar 

edildiğine göre, kabine yalnız Edenin 
raporunu dinlemek için değil, fakat 
ayni. zamanda konseydeki Ingiliz de
legasyonuna talimat vermek için top 
}anacaktır. lngilterenin bu hususta 
Cenevredc vermiş olduğu sö.z muci • 
hince. Eden uluslar sosyetesi üyele
rinden olan iki devlet arasındaki esef 
1i .anlasm~tlırın !l:.nn dururnnnıı k:ln· 
ıfeye izah edecektir. 

(Arkası 10 uncuda] 

Bakanlar Kurulu Bugün 
ilk Toplanllsını Yapıyor 

Toplantıya Atatürk 
Başkanlık Edecektir 

Atatürk Flor}•ada ismet lnönü ile beraber ... 

Bakanlar Heyeti, bugün, Atatür
kün Başkanlığında şehrimizde ilk 
toplantısını yapacaktır. İstanbulda 
bulunan bakanlardan bir kısmı, dün 
ayrı ayr-ı incelemelerde bulunmuş· 
!ardır. Ba§bakan dün de Floryaya 
giderek Atatürke mülaki olmuştur. 

Bakanlar Kurulunun Floryada 
Atatiirk köşkünde saat on ':leşte va· 
pılması muhtemeldir. Bu topla~tı· 
da Başbakanın Şark _seyahati hakkın· 
da Bakanlar Kuruluna izahat verece· 
ği ve bazı önemli kararlar alınacağı 
söylenmektedir. 

Yalovaya giden f ~ İ§leri Bakanı 
Şükrü Kaya da Bakanlar Kumlu ~.....- ,.. ._. •u......
toplantısrnda bulunmak üzere dün 
ıehrimize dönmüştür. Galatasaray Peştede 
İsmet fnönünün İzmir seyahatini • 

geri bıraktıkları yolunda dün ver- 5 • 2 yenıldl 
diğimiz haber teeyyüt etmiştir, ismet 
lnönünün eyhil sonuna kadar §ehri- ı [Yazrsr 9 uncu sayfada] 
mi,:de kalecağı ve yazı İl!ltanbulda ......,.... • ...., .... ....., a p 
geçirccegi anlatılmaktadır. 

Başka alanlarda, para getiren 
malı daima dıfarı çıkarmak düfii· 
nülürken, turizmde, lam ler&İ, pa• 
ra getiren baıka bir çefit mal ha· 
line gelmiı seyyahı, daima içeri al· 
mak gerekir. Büyük ıraVaflan kırıl· 
mıf çıkan ita/ya fehirlerini doldu· 
ran, ne faşizm ideolojisi, ne de Ro· 
ma harabeleridir. Mussolininin ef• 
.eiz güzellikte yaptırdığı otomobil 
caddeleri - Auto Strade'lerdir ki, 
/ta/yayı, otomobil seyyahı için bü
yük cazibe noktası haline getirmif· 
tir. Rakamlar göateriyor ki, .ey
yah cinsleri araaında en çok 
para bırakan otomobil gezgini, 
Jtah•an devlet bütçesinin en büyük 
ı:elirid İr. 

Roma diktatörüne zaman za· 
man o kadar dik konupnak 
ceaaretini verenin ne olduğu· 
nu aramak için aebepleri ne • 
ticelere bağlaya bağlaya yürüme • 
ğe baflayınca, yarı yola gelmeden, 
bir cetvel kadar düzgün çizilmif 
yollarında arabaaını yağ gibi kay· 
dırarak hızlı gitmenin nihayetsiz 
zevkini tatmağa gelmif fOfkın aey· 
yahın nwraklı Jıal06iletlir Jıi, kari' 
karffya gelinir. 

Bunun içindir ki, ltalya, Habe· 
~an imoarafnruna karşı çok serf, 
fJJi.IJll liiitün ou,,ült llrııo • Str.Je'-
1;r 6at,.,._,cı olan l11Hird •olttala
rıncla, prnr;ifile, poliaile, otomo
bil .. ,,,,.ıunrıt önünde el~ sökmiif 
va~iyetteclir. 

• ltalyaaa öyledir ama. bide 
de fÖyledir iti, bunclan on bef gün 
evvel, budala bir aeyyala,, her na
ulaa, cenup hudutlanmıadan içeri 
girmek hevuini ,.öaterir. 

Hemen yakalarlar. 
Muayene, müzakere, paaaporf, 

dövi~, lalan, /ilan derlren, bütün 
bu muameleleri yaptırmak üure 
aclamı bir kamyona oturturlar ve 
ifİ bitirmek ünre latanbula yollar
lar. Huduttan latanbula kaclar, tam 
on altı dela paaaport muayene edi
lir/ 

Ve fÜpheli bir cıclam veya her
hanl'i bir döviz kaçakçıaı olmadığı 
anlQfılınca, tekrar lıamyona, tek • 
rar hududa, ve orada adam otomo
biline biner, /atanbula ,.elir. 

Hele otomobilliaine bu kadar ko· 
laylılt 6Ö•tertliktcn aonra, sokakla
nmızın bu derece aeyyahtan geçi· 
lemiyecclt hale Belmİf olmasına na 
aıl hayret edilebilir? . 

• 
Eğer turizm karııaında bizim va· 

zİyetimiz bir reaimle çizilmek ia
tenae, geleni geri çevirip arkasına 
bir tekme indiren bir karikatür, 
hiç fÜphe yok, bugünkü vaziyeti 
tam göaterir. 

Ali Naci KARACAN 

Kazanç Ve 
Muamele 
Vergileri 

Finans Bakanı Fuat Ağralı, dün 
de İstanbul finans dairesıne gele • 
rek müsteşar Faik Baysal ile bir· 
li kte çalışmıştır. 
İncelemeler (tetkikler), vergiler 

hakkında ve en çok kazanç, muame
le vergileri üzerınde toplanmakta
dır. 

Bu vergilerin tatbikleri ve görü· 
len itirazlar hakkında bakan. ta -
hakkuk ve tahsil direktörlerinden 
izahat istemtı ve aluıı~tır. Ayrıc~ 
finans cnspektörleri ve ınurakıpl~rı· 
le de görüsmüş, onJ1,rın da Juşun
celerini ,ormuş. kendisine izahat 
verilmi§tir. 

Bu incelemeler sonucunda bu 
vergiler üzerinde gerek vergilerin 
tahakkuku ve gerek alınması yü -
ıilndcn lüzumlu dcgişikiikler yapı
I~cair -sanılmaktadır. 

SAY 1 121 - 3424 
On Birinci YIL 

SAHiP ve 

BASMUHARRlRl 
Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür : 24318. Yazı işleri ı 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

EKONOMi BAKANI GiDiYOR 

izmir Sergisi Yarın 
Büyük Törenle Açılıyor 

Celal Bayar bugün izmire gidiyor, 
Sergiyi açtıktan sonra Nazilliye gidecek 

Arıııulusal Izmir panayırı, yarın sa 
at 18 de büyük törenle atılacaktır. 
Ekonomi Bakanımız Celal Bayar, be· 
raberinde Sümer Bank genel direktö
rü Nurullah itaat olduğu halde bu 
gün Ertuğrul yatilc Bandır • 
maya, oradan da trenle Izmirc gide· 
cektir. Celal Bayar. lzmir panayiri
nin açılış törenine başkanlık ettikten 
sonra, lzmir panayirinin ikinci büyük 
dokuma kombinesinin ilk temel taşı· 

m koymak üzere Nazilliye gidecek· 
tir. 

Dün lsmire blqn vapur ve tren
ler, tenzilattan istifade eden yolcula· 
n akın akın panayıra götürmüşlerdir. 
Devlet Demıryollan idaresinin ilan 
ettiği yüzde 80 tenzilatlı tarHe de 
dün tatbik edilmiş, Bandırmadan iz· 
mire birkaç yoku treni birden kaldı· 
rılnuştır. Gelen haberlere göre, ser· 

[Arkası S incide] 

ANADOLUDA SAGLIK HAZINELERi 

Kayseride de iki Çamur 
Kaynağı Bulundu 

Çamur göllerinden 
maddeler tahlil 

ah nan 
ediliyor 

... -

Çamur gölünden iki görünüş ve Dr. 
Haydar lsmail Gaspralı 

Kayseri, (Özel aytarımız bildiri -
yor) - Doktor Haydar İsmail Gas 
prah, yaptığı araştırmalar sonucun
da burada hassalı ve şifalı bir ça· 
mur kaynağı bulmuştur. Şimdi bu 
çamur üzerinde etütler ve tahlil • 
lcr hazırlanmaktadır. Doktor Hay • 
dar İsmail bana bu buluşu etrafın· 
da ~unları söylemiştir: 

" - Küçüklliğümü Kırımda ge • 
çirdim. Orada Sak ve Moynak tuz 
gölleri kongularında iki çamurcvi 

vardır. Buraya kötürüm olan hasta 
arabası ile ancak gelebilenler, bir 
iki defa çaınur banyosu aldıktan 
sonra bastonla yürüyebilecek bale 
gelirlerdi. Kayseri hastanesine ,a
tandığım vakit bu yolda araştırma
lar yapıyordum. Kayseriye 12 kilo· 
metre uzakta Hasan Alp köyünde 
böyle bir çamur yeri olduğunu öğ • 
rendim. Yerine gidip gördüm. 

Küçük bir momba suyunun biri • 
kintisinden meydana gelen pek az 
bir çamur yığınını •. Kongunun htr 
türlü konfordan uzak bulunması ve 
bakımsızlığı bu yere dcgerini ver -
memişti. Sonraları Kayıeriyc 46 ki
lometre uzakta bulunan, orta Ana • 
dolunun en büyük tuz kaynakların
dan biri olan Tuzhiaar gölünde de 
böyle bir çamur buldum. Bu çamur, 
Kırımdaki Sak ve Moynak tuz gôl
lerinden çıkan çamura çok benzi • 
yor. 

Şimdi bu gölün birçok yerlerin • 
den alman çamur tahlil edilmekte • 
dir. Umar,ım ki, müsbet sonuç elde 
edilecektir. Bu takdirde bu çamur, 
romatizma, nikris. bağıı kemik ve 
oynak hastahklarmda, kadın tena -
sül cihazı hastalıkları onulmasında 
pek -çok ite yarryacaktır.,. 
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Dl1$öNDtJKCI; 
ANADOLUDA GAZETE VE 

KiTAP YAYIMI 
Bilgimle görgüMinün tam iya 

rmı bulmuş sade ve güzel bir 
ınakaleısinden. anladığımıza gCS. 
re, değerli meslektaşımız Reşat 
Nuri de Anadolu.da gazete, ki
tap satışının düşüklüğüne pra
tik sebep ararken batta yayım ve dağrtma işinin bozukluğunu 
buluyor. 

Yazanla okuyan araemdaıki 
alnn satını münaeebetıinin esaa
larmden birini araıtınnak, hiç 
şüphesiz, basanla satan arasın
daki tevzi mekanizmasının mü
kemmeliyet derecesile karşılaşı 
nz. Okuma i!htiyacma rağmen, 
sırf uzak Türkiyede kolayca te
darik edilememesi gibi idi ve 
pratik bir sebepten dolayı kimbi 
lir senede kaç bin kitap, adresi
ne varmamış ve zarfı açılmamış 
mektuplar halinde, kenarlan ke 
silmeden, içi tıklım tıklım dolu 
iade çuvallarile gene tabiine gön 
deriliyor. Uzak değil, Konya gi
bi yakın bir vilayetimizde bile 
hazan aranan bir kitabın bulu
nabilmesi iç3n ancak teeadilfün 
gizli kanunlan tarafından hhna 
ye edilmek liamgeldiğini Re• 
şat Nurinin milalleriınden anlı
yoruz. Anadoluda guete ve ki
tap, piyango evaaı gibi ancak 
şans yudımile ele geçebilen bir 
madde oldı*ça «*ayacu kıthfı
ıp mutlaka bir okuma iştahsızlı 
ğı llİlbetinde aramak elbette 
doinı değil gıöi görünür. Halbu 
ki ed>ep olarak aldığımız bu tne 
kanizma bozukluğu, hakikatte 
ve ayni zamanda, her Mbep gi
bi bir netice dejil midir? Neden 
tevzi tetkilltmm bcm*tur, di -
ye 4Uf&necek olunak, bunun al
tında geae bir iltek uhfı, bir 
'ftah tereddücHi bulmu mıyız? 

Büyik bir ihtiyıaı kendi 
\'Uıtalarmı mutlaka yarattJiı • 
m bilenler için, okuma talebi art 
;;::~mmken 

nı Iiabül etme zarureti 
N etekim meslektaşnnm yazısı 

~ yaynn ve dağıtma işinin in
t.zama ginneei isteği kadar oku 
ma ihtiyacmm da arttığmı müj
deliyor. Bence herhangi bir dev 
let müdahale.inden çok evvel, 
gittikçe fazlalaşmnmı istediği
miz bu fikir açhğı, tevsi tefkili
tmm normal bir tekimülle dü
zeleceğine en büyük teminattır. 
Fakat herhangi bir müdahale 
veya inhiAr ıüpheai uyandumı 
yacak bir devlet yardımmm bu 
tekamülü kolaylaştıracağına en 
çok in8nanlanian biri de benim. 

Peyami SAFA 

No. 4 

Cumbadan 
Rumbaya! 

SenuBBDl 
re aamfa,da tadlrdi. Kıs aıdc1e or
tı_. ~ ~ kadar poUae ba· 
tınyorcbı: ......- ... ,. bir adım 
&itmem. ... Karqllmdlk'1I Deli 
Cemile ~. Param isterim. Sen 
polİll olacabm: benim hakkımı ala
cafın yerde ...... kumpanyayı mil· 
dafaa ediyonnan. Koluma dokunma. 
~fena bir..,- yaparım. •• " 

lıte o arada balk aaundan tik· 
nuca. elli yafU'da, siçekbozuiq ve 
tol yanatıııda bir Haı.p çıbam olan, 
lllbar kdık1ı bir adam ,.u.e adeta 
emredercelİlle: 'Hanımı llUt bırak, 
çekili" d4'C1i. Memur onaı "Efendi. 
ıen kim oluyonun?" diye ~ 
Halep çıbanlı adam cebinden bir Jı:art. 
Yilit çıkararak po1iH ıCS.terdi: "OJau
yum • buadan seJAmetle •T'1tt'9 
d..U. lhmur kartı &tirilr ıörmu bir 
IClım vererek uuklapmftl. 

Act.m, baUc dald sonra bot 
bir taw,. ipret Cemile'ye 
'iönerek: 

- Oabal buyur 
•üs yere ileteyim, 

Ah ne pker a 
adam. .• Cemile'nln cesm min
net ... Durur ımı ~? Fakat biru naz. 
laılclr. Saraçhane kırmalı bir cilve 
yaptı, nihayet ~e binerek ta 
KarasUmriiie kadar beraber ıeldiler. 

Cemile ona: "SU- lrinwiııtı? Kartı-
e ~or? Haıır mıemu:? Ye

is? "1'klar4uı ~? 

~ 

Orta Tedrisat kad· 
rolarında de§işlklik 
Yapılacak 

KIUtQr Balunl.ığı Nkan ve dittlc· 
törlll~a orta tNlriat ltadromn
d• pal§ bir w/jfikJik yapıla.cağı 
babıt!r Y«ll~lctedli. Duyduğumu -
• götıe Bakanlık• bunuıı J9n bir 
liste buırlaDllllllctlidııt. Bu lim ö
nlimüzdelai d«s yılından evwl ba
zıMmaoalc w tttbı'lc sıabıuım ko~ 
ca.tttr. Bu lll'llllla ldlltlr 41#.ttörle
ri aNISlnda da esaslı ffiiılMkr o
lacaktır. lstanliul Jcültir • diırektör
liilB• n Salih Z4d getil'Jl«elctir. 
Salih %11/d ~mdai d««esini 
gösöııiJıule tutar& bM ~ hdar bu 
WAZifeyi it.abu/ etmemiı ise de Ba
Jc.aıılıJc lstanbal Kültür dire.lctörlü
iü• ~ole 6aem verdiğinden sabık 
mü.stepııın bu vazifeyi laabul etme
sini ıshulıa lstemiftlr. KilltiJr dlttk• 
t6rlüğilırün baremdeki maaı farkı
nın Salih klr:Jnin baHmdeld dere
_cesik ınat tefkil '1tınıınnıesl l~in ge
Del mllleıttiıln de bu vasile-ye vekile 
ten getiıVlmesi kuvvede muhteıml
dir. Bu talrdhde Salih Zeltıi fimdi 
aldığı .mıııaı• Kültür cftııektörlllğil
ne ~D taybı -1ilmif oJ.acat
tır. 

Mekteplere talebe 
Yazılmasına 
Başlandı 
Şehrimizdeki bütün liıe ve orta 

okullarda talebe yuma itine dün 
ubahtan itibaren batlanmıttır. 
.MOddet on gün olduğu için her o
kula fazla müracaatlar olmuıtur. 
Ba çok-luiun on gün mütemadiyen 
devam edeceği tabmia edilmekte -
dir. 
Bakanlık kayıt ve kabul itlerinin 

koltaya yiiriimni için talebe veli
leri tarafından doldurulacak olan 
be1annamelerin okul direktörü ta• 
nıfmdan tasdik edilmesini ve bun· 
daia baıka muamelelere lilzwn göa
terllnı.eme.kıi dOn bir yayımla kül
dlr dfreJ,ıtörlüfüne bildirmit ve di
rekttirlflll te bu ciheti bütün lise v..e 
orta oblıara yaymııtır. Şimdiye 
Jı:aclar mektebe yazılmak i•tiyen t~ 
lebe ilmtuıaber ve uire için birçok 
dairelere baıvuruyordu. Bakanlık 
bu 8nemli kararile talebe veHleriol 
belediye ve polis dairelerine milı'a· 

1Nrta • r .. 

. 
Bakanlık bu müddeti kafi görmek· 
tedir. Esasen mekte-plerin açılma -
aından evvel talebe Miktarını anla· 
mak ve gereken tedbirleri almak f. 
çin Bakanlık müdckthı bu kadar ol
maıını sarurt g6rmutttlr. Bu mtıd
det nrfrııda hiçbir milracaat ,eri 
çevrilmiyecektir. 

Mecidiye kByU için Bayın· 
d1rhk projesi hazırlanıyor 

Belec!iye imar btlrOlll Mecidiye 
töyti için bir proje huırlamakta· 
dır. Mecidiye köyii bir sayfiye yeri 
halin. ptirilecek ve projede buna 
gire yapılacaktır. Bu sebeple Me
cidiye köJüııde muvakkaten apart
man ve aaire gibi inpata mUaaade 
verilmemektedir. Yapılara, bu pro
je buırlandıktan sonra batlanacak· 
tır. 

soracak olduydu, fakat cnaret ede· 
medt ıaal dilinin ucuna ıellyor, yine 
bopsma bçıyordu. Yutkuna yutku
na ..-C. ~ etti. Adam da 
i1111inln taw. okJuiunu, Qalata'da 
Omer Ablt ilamda ~e tuttu
funu IByledlkt;a -.: "Tnadüf 
bell tramva,.cıa Wlai. Bir daha usah 
,erlere ptmek la ... mi. ~· 
neye telefon idin, lise kendi otoa19bt
limi ıonderiviriyim. .. • dedi. Sonra 
aynı Jinninci peqembe üpmı U• 
ldlclar mı. Bqiktq 1m b1riDin t.kele 
psinolunda Himayet Btfal menfa· 
tine balo oldupnu anlattı: ••stse ia
ttıııUHnU ~ bilet tahclim idivire
jim-.decU: Cemile'yi kapıama kadar 
ıatUrdD; .-ı &peadi. 

Bu vak9a olah Is etin var. Cemile 
bit daha TWin ~ ~ Anne· 
alne ve ablama her fl1l 8nlatmqtı: 
.. A- ıas ... lnpJtö ı.taetin çıktı r• 
c1edller. baloya gitmeie de kaNr ver
cHler, fakat Tahsin Beyin vadini 
unutmumdan korkuyorlardı. tıte o 
ubah adamcalız ayaiile ıeUp bilet
leri ıetirmit-

Oyleya, ayJeyı, bugiinden tezi 
10Jr, Tahsin Beye gitmeli- Baka • 
1- nedir herifin makıladı... Cemi
le bir kere daha: "beni abr mı o?., 
~1• 41f0ndil. Umaayordu. "Ze~ 
gın .S-. istene kıs mr bulamu?,, 
Falraa ~ da elliyi seçkin. Beyol 
lumm iklnlYida kuları ona va-
ndar 1lll Gari bayle pek tue 
ıinde ise t.unbutun iç mahal 
lelerine 10lnı1ııDuı lbllDi belki bi
lir onu o da c.ı..:aıeyi ıiSrine kn -
tirdi. Hele baı.tım. int•llah, itıfal
Jah amma alctanma,. ceJmu. "Bende, 
çfirilk tahtaya bıauc&k ıö• var mı? 
Milrve1*deiilim ben...,, hOft Cemile 
metre9. a da. pH imal ni-
JrO• , ......... ~ 

Ne Dersiniz ? 
BUZ D ·OLABI 

••Dünyıı flir clinm• dolaptır,, ,,.ri/•n ltula paro mel CCDIUI yoır 
ıliy. 6ir ••lü •Ö• oanlır. Bu .Ö• ,_ olmaa ~inden uercnin cer• 
riin ••çtilrfc ılalaa .. nifliyen laa- rw11 yaltıyor. Bunlar diyorlar lıi: 
lıilıat oldaia isin on• 6ir fflJ'ala " - Bis .,,.,,,.,, aletlerini • • 
6ıraltcilun 4a Pniin ,_,.711 dın felıtrilll. ifleti70na. Bu elelıtrilı 
tuile .wı- .,. 6ir ite parmak tarlİyfdı isin il• laiilırimet• oer6i 
fHualun. /atan6ulda h• ...,. ueriyoru-. /irinci bir oer~ ucrmi. 
ruuılmıt .• Aalır 711/ /atan6aWa elr- ye necl•n 1Mc6ar olalım. Kaldı lıi; 
ıilcn H aalan ,.,, 711lnıa 6a• N• ..,.,,,_ ınMinui almıf oloıt 6ii· 
flf' delildir. l.,_lıallla·.unit N - fiin nler .. ldıl•n ha. calmcular • 
flflt macun Mhp, Amerikan ı.., • ılı. ÇiinW 6a malıinelerin fOia 
hlı .,. --. le6le6üi _,.,., laalc lnıllanıldıjı sayfiyeler 6a. mıt 
..,,,., .,... ..,.,., emlö .,,,,,., qi ,.,.ferinden uaJıtollır. Alem 6eı, 
• aatıp fla hllri ...,,...,,.,.. Aran .ıtı, • lıilo 6a.m ,,.,.,,..,.,.. talap 
•, _,.,. ...ım., nice ıqfer 6ala- ,.,._, tramlHl)'a lıoyrıp yerine •ö
nur. Bellri fi• lnıı wnıla hth tirmeadi. 
ra...,.7İn _,. ...ın.,tır •• ,,,.,,, • Zaten bu depolan Aemen lae. 
"" .,...,.,,. 6isİnl ,...,... ,....... m.,. ,,.ıcıluıne ~iri her lriiyült 
6ir can6ul9 relıen f"7 -"• 6u ..mtte 6ir taneflir. Bqünlıü .}'ClfG 

olmn1 "'.Ü üuanlann .... almaJı ifin 
ÇinW 6au hWi)'e _,.,.. Aa iMele .,.711 ;.,_,,.,.. ........... 

lıaa _, ...... a ptlTtl ltGCPUr .,. 6a taA.nmil etmi)wr. Ş.lainle 6a 
tl• hWqe Wittain• flo,,._,.. tflfllnıqor flqs .. rnalıinelenlen 
laaan a _,,,,,._ itine Hrilen .,.,.~ almd tıpla, telel011 ~ • 
r.......ı önemin (ela~) ..... tlıldan ..,.;... ,.Air fl.mli poata İni· 
6i 6ö)'lece flfll• oarrılllötan ..,.. ılı __,,,,,.. ileri .ariip t.Won • 
,. 6a .. liri artvmoJı İfİn cliifiini ...... .,....i .... ,.. ......... 
,_ gore79 ••li,,.ru. y.,..,_ ince • ......,.,.. ..,.. 

hs _,.,..,. .......__ elelıtrilı
le iflİ""11 _,..,,,.,, ....... ,.,.; ... 
.. P ofmattar. (Bu •öriİf t• WJıi 
,,.,,_,.,. ). lmtli, hWqe ,,_,,i 
........ ......,.,, l9)W .,. 79""'. 
fini •lelıtrilıl• .,.., .... ntellıi • 
nelenleıa ffNIN olanM 6ir o.r6i 
rılma~ flifinmeldeflir. Jfalıine ... 
J.ipleri 6a '-- .,. ılifiincecl•n 
pelı memnan deliller. Çü.W laer 

B.wqder, 6ö7'• .uwate ,,,.,.. 
U. .ı.. .,. _,.,,. (ntodern) )lfl • 
,.,.,.,. qnlw ,..........,,.,. ... 

,__ ... ""'1tiıı.ı.n.I• N,..i,,, 
,,.. Mlil, ...,.... ,.lüre Pmriilı 
-- • • __._,__ -:ı.: 
- &U»Hell, ... --- ._., .,.,.,, So,.,,_.,, ....... .w.... 
tine llola,,,.a. ,..,.,_ --' u .. 
11İl• ıniilıellel delil mi4ir1,, .... 
lilrirflqis: 

Siz ne dersiniz ? 

~------------------------·-----~ 

KUÇUK HABERLER 
• Uray (belediye) ile ETkaf a

raınnda pürüzlü i!ler: ine.eleyen ha
kem heyeti din toplanmı!ftr. 

• İran İ§güderi Nuri lafendiya
ri, Ankaradan latanbula lelmiftİI'• 

• Uıküdar tramv:ty aoqeteai 
Kurbağalıdere tramV3y hatt1nr 7ap
mağa baılamııtır. Bu 1ebeple o ci
var halkı gerek ıoayo:teye ve cenk
ıe ıarbaya dıleklerinin bbul edil
diğinden dolayı yazdı teıekkürde 
bulunmuşlardır. 

• Mliltahıiller bel,diyenin yeni 
ıebze halinde aerbeı.t aatıt yapa~ 
dıklanndan fik'yet etmif1erdir.Bele
diye ise intizamı temin nıakıadile 
bir elden müsayedt usulünü kabul 
ettiğinden ıatıılarm mutavaaaıt va
ııtui!e ya.pılmunu zaruri &tirmek· 
tedir. . 

• Altı ay evvel muhtelif meaıle
ketlerin gümrük teıkilitlarmı tet
kik etmek Uzere AYaıpaya giden, 
tetkik müdürü Multafa Hurt ve mu 
amele müdürü Celiletten mürekkep 
gümrük heyeti gelecek ayın on be
tine doiru ıehrimize dönecektir. 
Heyet dönütte hmire de utraya • 
cak ve ora gümrüiünıde DUllple.Je 
itlerini tetkik edecektir. 

• T ü r le o f i ı danıpnanlarmdan 
Zeki Doğan oğlu ve Türkofiı Bat-
kanı Mecdet dUıa tamir vapuru Ue 
lzımire ptmitlerdir. Panayırm açı
lıtmd• bulundu}rtan .onra tekrar 
ıehrimize döMceklerdir. 

• Titrle • Yunan tecim anlapnaıı 
bir ay daha usatılmq ve bu karar 
ilgililere bildirilmittir. Atinadakl 
müzakereler bitirilmek üzeredir. 
Yeni mukavele yakmda İmlalana • 
eaktır. 

• Dün gUmrükte muhafaza memur 
luğu için bir mUubaka imtihanı ya• 
pılmıttır. imtihana 50 kiti girmit-
tir. İmtihan evrakı tetkik edildik • 
ten eonra kquıanlar aynlacak ve 
bunlar ııra ile yer açıldıkça vasife· 
ye tayin edileceklerdir. 

• ilk tedrlut yardirekt6r1erln -
den Hicri Bilecik k&lttlr direktör-

Sporla çok uzaktan a 
olan bir adamnn. Çocu 
sporla uğraşmasını isteriın, 
kat benim anladığım ··-~·
Spor için spor değil, rekor 
mak için spor değil, şöhRt 
para için spor de~ aadece 
cudünü aaflamlaıtırmak 
spor minamnda. 

Sporla, hele sporun güret 
yuyla çok uzaktan alik 
Bu böyle olduğu halde 
Mehmet pehlivan diye bil" 
reıçinin Amerikada ün sal 
tan sonra lstanbula ge · 
bitiyordum. Ve ne yalan 
yeyim, Dinarlıyla Mitliyim 
livanın yapacaklan güreşin 
nunu merakla bekliyordum. 
deki bu merakı; Dinarlmnı 
rafmda, tıpkı piyasaya yeni 
rillen bir diJ macunu için 
lan reCdim çeşidinden bir 
1im silaile1i zorla uyand 

Dinarh, Mülayim pehli 
yenildi. Oy.- ki, yenilen 
limdı. Ve ben, .porla çok 
tan alikaı olan adam, bu Y 
len reklim yüzünden Dinar 
kmldım. Bu kırgmlrk, rek 
na kapılarak aldığmı bir dit 
cünumuı ite yaramaz çıkrıdl 
dan duyacağım kırgınlığa 
ziyordu. 

Reklam kwvetli ıeydir, 
bir yenilmiye görsün, çünkil 
güç belini doğrultabilen 
den biri de yenilen rek.linıdJll 

Orhan S 

Doktorların sınıfl 
Taksimi bltirildl 

lüğüne tayin edilmittir • Etibba odau idare heyeti dibi 
Genel nlfu• .. ,.m 1 Muhafaza subayları • Kandilli liıeei direkt6ri1 Akil tat toplantıamı yaparak doktor 

1 
.. ~ Y 1 eylOlden itibaren tekaüde sevke- nn sınıflara ayrdmuı i•ini 

Gene DINUI sayım büroeu dOn etııttrllecek dilmİftİr. nrilt ve umf1ara a~ ifiııe 
toplannqtır. BCSlıe (mmtab) teri- G • Cumuriyet Halk Partili viil • vennittir. 
ni g8ateren A cetvellerinlft doldu- ilmrWder muhafua genel komu- yet merkezine ballı olaıı btanbul tanlı~ azel ··'--~ ··'-- · ...ı. Bu hunıta Btibba odası 
rulm11ına devam edilmektedir. •• llhuuuua •-yı yeuı~- Halkevi, dündetı itibaren C. H. P. 

Saya için halkı alıpm Te uya-ı mek üzere Harbiye mektebinde bir Eminönü kasa lııoluna bailanmıttlr-1 do~rl~~':!ı.'::~~,:'.~iı: 
nık bulundurmak O.ere ufak ve bil- kr11m açılnıaımı iatemi§ ve iatek b· Ev batkanlığına Eminöntl kua ida- darelerine verilen kasanç ver 
~'k afial- us...ıı- 1• 11!'_.........,.1~.:.•a rar altına •liılmıt. tır_. Bu yıl açılacak re heyeti üyelerinden lnikJiJ lise- 1 .... '-il d be 
I"' r;1i'.•. uwnuu -a•-r ._..... o ~+·~i~d~i .• reı.~;töril~~A~-;;JıS~ırr~ı~in'ti~·ı.Eırpie;·~r;n~e~=~·~-~·~A~~e:e1n~it~~~uuı~. ~ 

4"'. P f1'~ lnr. ffın. Mff ~ •dene • • 
nema ve tiyatroların ve '&u gibi yer-
lerin görünecek yerlerme konKak
tır. Afitlerde ıu cümleler 11Sdıdıf: 

''20 ilkteırin puar. 
Ogün evinde bulunan btltOn nil• 

fUIU yudır.,. 

SUtoQler ne Y•P•Cakl•r ' 
Yeni ıüt talimatnameahıin tatbi· 

kine bugünlerde bqlanacaktır. Ta
limatname serek relmi psetede ve 
gerekle diğer ıuetelerde sıktık • 
tan eonn !Jalk ıütçlllerden etiket 
i.temiftir. Bunun ilsedu ailtçlilcr, 
cemiyetle-rine milrACUt etmltJer ve 
cemiyette bu ciheti belediye7e bil
direrek ne yolda hareket edecekle
rini aomıuıtur. Talimatnamenin tat 
bikine yakıada bqlanacalı cihetle 
bu pbi tilriyetlerin anü k1A nman 
da alınaut olacaktır. 

Bunfaı'hı yetiımeli müıpet- sonuçlar 
verdiii takdirde &elecek yıl mektebe 
daha çok talebe ahnacak ve teJkilit 
ta semtJetUecektir •· 

On iki Tifo vakası oldu 
Dünkü bazı ıueteler tifo butabiı 

nm çoğaldığmdan bahsederek Gureba 
hatanelinde 80 ve Haıeki baltane • 
ainde de ZO yataklı birer tifo koiutu 
açılacapndan bahlediyorlardı. Bu hu 
IU9ta dtln Sıbhat itleri clirekt8ri1 Ali 
Rüa Bayaun f\inları 18ylemlttir: 

- Bu haberler btiyen doğru de
lildir· Baiim yaptıtım tetkikata ıö
re butanelerde bunun için koğuıtar 
açılmam dUtUnOlmecliii gibi bildin 
lıtanbulda da bir ıy nrfında anc:U 
12 tifolu tıutaya tesadüf edilmit • 
tir. 

ci yuaoıiGm • mun11 ile 24 afua- yamadık. V...llUiiD. de ppaut 
tos cumartesi günü ıaat beıte kil· ğumus bUıuil tahkikat ve.t 
çük Moda yalı cazinotıında 11hri - bu netjceyi teyit etti. Bu 
misdeki Efganlı talebeler tanfm - layı ldgbir kimleyi fevkallde 
dan bir çay ziyafeti verilecektir. fa ayıramadı-. 

• Kadaıtro Meslek mektebinin S4S doktordan takriben 28. 
Ankaraya nakli için yapılmakta o- ci emda 79, üçüncü ıınıfa 230, 
lan tetkikat bltmit ve mektebin An dUnci1 ıınıfa da 206 doktor 
karaya nakline karar verilınittir. llllflardır. 

Dit tabipleri ile ditçihrin 
lara tabimi bup bittiii i Tapu a'cil ltlerl kolay· 

l•tllrllacak 
Tapu ve Kadastro ıenel direktörü 

Cemal. dün akşam Ankaraya ıi1mit
tir. Tapu ve Kadaltl'O ıenel direktö
rü yaptıfı tetkiklerde, muhıtıellf mm· 
taka1ardaki tqkll&tlarm ıenifletilme
ıine ve bu aıretle aicll itlerinin hal
la memnun edecek derecede çabuk ıcs 
rillmeılne yarayacak imlr'nlan tetkik 
etmfttir. • 

nif yapılamamııtır. 
Birinci umf 200. ikinci 

llçUıactl sınıf 30, diirdilacil 
lira verp vereceklerdir. 

Doktorlar 1'unlardan batkı 
ca oturdukları muayene 
radı pyri uftlerinitı yibde 
ai de vergi olarak verme 

Beyanname uıulünil tercib 
ler kazançlarma nazaran 
nöeklerdir •• 

------~-------~--------

di. 
Bu ••noter nlklhr" tabirini de il .. 

kin Sabahatten duymuıtu. O Künkl 
11tlnnlılı hl~ aklmdan çıkmu. Par 
malı alanda lraldıydı. Çemberlita· 
tın önünde, llııi ay kadar evel. hafti· 
dir yil.ıflnU ıörmedlll Sablhate ral 
lamqtı: 

- Neredeeia. ayol, kırklara brq 
tın, Dbdari;.eden tafmıDrllın, nere
de oturuyorll\\Dt hMn. aramak IOr • 
mak yok mu. 1 

Diye söse lJqladr, Sabahat baba -
1111111 lldtf Plıl. bal•mm Samatya· 
dald evinde vturdufunu dJled(k • 
tea tonra: 

- Bvlendim. dedi. 
- E'Ylendita mi? Kiminle? Nere-

de 1 Sunatyada mr? Koca bol mu 
oraıda? Ben de oraya tlfm&JllD ~ 
Ne pbak? Haber de veımuam. dil .. 
IUn yaptıa 1111? Ne saman? Hmfm 
sanı mil ~ '1ltuJOI' mu1 

l 6nUne gelene 10ruyordu: ' - Oturun, dedi. 
- Ayol aiain noter nlklbmdan Kencll•l de koltuluna 

haberini• var mı? dkweklerlnl maAnm U.tilff 
Fakat Karag1lmrlktt 1ait 1dmee • du, böylece. yuıhanenin 

nin böyle bir umlclea Jlaberi yok • ayak &fak lldne atarak 

Sabahat Cemilenin bu telltlı. de 
U dolu ıualterlae sUJ•rek: 

- Ben noter nlklhile evlendim, 
dilliln filin yok, bir evde de otur· 
aıuyoruz, beıı Samatyada halamın 
yanındayım_ o da ~ollunda bir 
paMiyonda oturuyor, arada bir o -
nun evine pdiyorum. bana aylık ve 
riyor, aGya eskidetı borcu varmıı ta 
bana ~J sene de tabltle adiyecek
mit libi notude mukavele yaptım. 
Senin anlryKafm bet aenelik kan 
koc&yıs, birlbirimbden memnun o
luruJr devam edecelfs, olmuuk 
eeltmtlnaleyldhn, aleykibmeıtm ay
nlılioafıs .. 

._ Mud teY o. Slıbabat? Adıta 
metfeallk hıyatı bu, delil mi ? 

- Gibi bir ... 
- Gibisi filln yok, tastamam .•• 
- Ne niyete alına öyle ... 
Sabllaat bltdenbire aynlarae 11 -

aklqmııtı. Cemile o pn busb 

fu; Cemile de bmUla bir 11181 oldu- mi lenin db kapakları Tah 
tuna inanmtıor, it 1tet Jm ıra11n- yin tam burnunun biAlıaa 
da kalmıt blr icat oldutuu bWame clu. 
diror, "maıitlnotahlm Wr batka - Çob memnun oldum. 
tUrlUıil. • .,, Dlrorda. Sönralan bir te böyle eviniz Pbi ıelin. 
iki ke-re dahı' kutatına bu ••noter als cibl otu':'lln• ben öyle 
nikahın sözü çalmdı ve yanı ya • millkten bofJanmam. keyl 
vq bu ite aklı ,.maıya batJadı. babala, nbah sabah ıel 

Her günkünden fala acele bir ye ben, biletleri getiriim. -.::>~ 
mek yemitti. Amıeli de, abluı da Cemile maaanm Uattlodfı!J,; 
tatırmıılar: k6te koltutana oturarak: 

- Kıs lokmalar boiasmda 'kalı • - Eklik olmayın 1 dedi 
yor, boiulacabm, Yllnf. nedir ace vindim, bir ~ndim ti ... 
len? Diyorlercb. - .Daha ihtiADu oturt& 

Cemile yemekten daha acele li· kterim. 
yinerek eokala fırledı. Ama hiç iyi - A. 
etmemiıti. Oalatada Omer Abit ha W 
ııına gitti.il ama~ yeaMtle çılanıt 
olan Tabiin Be;t bir _.ttaı fazla 
beklemele mecbur oldu. CeaaUe 
çin a1am_ 
Sabınısbktan deli otacaktL 

bdar ııkılıyordu ki, artı• aan 
yelerde oturamadı, ıid)p T 
Beyin koltupna yerlettl, 
1a1mın lıtilntl kM'lttmli. 
dört kate bir cam içinde _,. 
radıtmı aalamadıiı boncsaldln dik 
ttı. toplaym1 derkeD t11en m. ml
rekkeple lekelen.ti, TW!n Beyin 
bititik odada owran ve arada bir 
bprduı bakan uplı onun h lıllle 
rinclen memn111l defilcll lllllG atamı 
açıp biııey liJliyemiyorda. CemHe 
ıılantıamdan TaMiıı Beyin JUi 
muaar üıtülle çıkıp owrdu. Tam o 
ııracla Tahsin Bey içeri ıirmes mi? 

- Rahatmua bakın, nl:eyi oanı· 
nıa çekene oturun! Dedi. imnek 
için bir hareket ya.puı CemiltaiD 
bir elim wMaı 
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Hassas Şair, Gündeci Muharrir 

HAMiDiN YERiNE D k A 1 k 
Bet d" B k . o uz y ı e ıye aş amm~ ~enı Kontenjan 

Yardımcısı Seçıldı Kararnamesi 
[Ozel aytarıınız bildiriyor] 

lç Bak 1..11- h .. • "- •. •• E A. nkara, 
20 H a z 1 r 1 a n d 1 

~esi ba an 1K ususı kalc:n dıre~~o:U .. kremin Istanbul beledi- Ankara, 20 (Özel aytarımız bildi
riyor) - Birinciteşrin 935 - hazi • 
ran 936 devresine ait 9 aylık kon
tenjan listesi ve kararnamesi Yük
sek tasdike iktiran etmiştir. Liste 
yarınki resmi gazetede neşredile
cektir. Kararnameye merbut ser -
best S klering aktettiğimiz veya 
iktisadi müvazene vaziyeti lehimiz
de olan memleketlerden gelecek e -
yaya ait K L siparişinden evele ait 
oldukları Bakanlığın müsaadesi a
lınmak lazımgelen V, yanlarında 
yazılı miktarda kontenjanlarla mem 
leketimize girecek mallara ait K 

tir. şkanlık :ar:dımcılıgına tayını yüksek tasdika arzedilmiş-

~ili Lirayı Geçen Paketler 
~nkarat 20 (Özel aytarrmız bildiriyor)" - 50 liradan eksik 
Şah ~da paketlere ayırmak suretile getirilecek paketlerin menşe 
§alı a etnamelerinin geçirilmesine meydan brrakılmaması için 
ııı:~sa._veya bir firmaya gönderilecek, ayni zamanda gelen v~ 
<:l'UJlruk ta ·f · · · gini rı esının aynı numarasına giren eşya paketlerinin hep 
a~~:n.~lli.~irayı geçtiği _takd.~rd·~-~enşe ş:ıhadetnamesinin 
bti!:f gumııiikler genel dırektorlugunce alakalılara bildiril-

ıt ır. 

.... fll?lllJUftTI1ilJUJOO[JlJJ1lıta1JlLR&M 
HUSUSi 

aergama ile Bürhaniye Ara 
~·~da Feci Bir Çarpışma 
~öy~1:' 20 (Özel ~y~nmrz bil~iriyor) - Menemenin Uluca 
liUrha:annda f ecı bı~ otomobıl kazası oldu. Ber:gama otobüsü 
llıa n f ~eden gelen bır lkamyonla çarpıştı. Yolculardan jandar
§ofö~ ln Mc:hme~ derfual öldü. 1stanbu1Ju Ekrem ve kamyonun 
~dev brah~m agır surette yaralandılar, şoför yakalandı. Sor-
' am edıyor. 

\nıir ilbayı Bursadan Uğurlandı 
ten~'· ~O. (Özel aytarnmz bildiriyor)" - Bursalıların yürek
drlltıa gıs1~1 kazanmış olan yeni İzmir ilbayr Fazh Güleç Ban
ti iııe~o~u ıle hareket et.~i. Bursalılann gönüllerinde derin sev
~aşıaı;ı ıı:_akan llbaY, Guleç !halkın samimi alkış ve hatta göz-

e ugurlandı. 

Y.~nizelosun Yeni Bir Teklifi 
b1.. '_.., ,u ...... a dY LClt;t.. __ ~ı...ıı.ıvv•"' 

t..., ... , Part'l · · · ) " " ......... t1
-"''""' t.""v.1~""' .'ttı aitrnd ı erın ıştmık edecekleri muvakakt bir kabinenin neza~ 

ıı llıünak a yapıl.ma~mı teklif etmiştir. Kondilis, böyle ibir tekli-
::::::,._ aşa edılmıyecek !kadar gülünç olduğunu bildirmiştir. 

• 
lzmir Panayırı Açılırken 

'he~ [Baş tarafı 1 incide] 
~1'tçil~~ıe~.leri. daha geniş coğrafya , ıı..a, ,, . uzerınde yapılmış olanla- nemli y;r .tutan genç cumuriyet son 
<tr

1 
.1an1 tzm· . . . .u.çak P. lanıle hava, her yıl bir yıl 

ı,. ll.e .. e . ır sergısının benzer- k d ~ k • nıh f k once. ın en daha hızla ileriye giden 
~ 'l>ın le ayet ev alade manalar demıryolları planile kara, yakın ve 
~tlltkçetd r taşıdıkları için adları- uzak. seferler deniz işletmesi irin 
ı.u· ı ı~e e de ekspozisyon den- ta b k h :s "lltıı '<lZırn 1 1 · t 1 e azırl.andığı bir planla hem 
~-:ı,, rı !Pa ge en erıne (*) kadar y~pılmış gemı ve hem de büyük kü-
~ ı litıde nayırlar hep bu hedefi gö- çuk harp ve ticaret gemileri yapa-

t'er. tutanların eserleri sayıla- ~~k tersaneler almak yoluna girdi
~: ~İr gınden deniz taşıma endüstrilerini 
ıott11~1ta ıpanaymnın Ege iktisat çok y~kından alakadar etmektedir. 
"- 1~t sında bulunmasına ve Ege Yenı d ğ 1 ~ıı-. tnı k . . o an u usal Türk endüstri-
b ""Cti ~ta asının ise yarım asır- sının eserlerini takdir ile ve bir 
q 11ilhp kırnsar dalavereleri içinde p~rça da bir pazar kaybettikleri i
ttt~tUst almış olmasına bakılınca çın azapla gqzden geçirecek olan 
hıtı· it.,.;: ~a!1ayırı derhal birinci yabancılar. dünya küçük sanayiine 

,.. ile ltı etını en sarih ve vazih her yıl .mı iyonlar gönderen bu alr· 
\,,ırt•ı"tıı· eydana koyar~ h ,.~z cının. ıç olmazsa şimdilik büyij,k 
t~ "e ~ tarım, toprak ürünleri, sanayı alıcısı vasfını alışından 
~l bUtii aş .sebze ve meyvalar bu- memnun olacaklardır. 
\qt~ııt'tltak tı~ri rolü kendi cebini Fa~t 1.zmir panayırının asıl e-
aıı, hiçb·tan ıbaret olan yerli sim- hemmıyetı bunlarda değildir. 

)tıı:ı iltsıut mesl:k karakteri olmı- .!"f e: yılın üç yüz kırk dört günü 
r Cde

11 
u~al sımsarın darbesini Turk~ye dış piyasalarla olan müna

~ nıuşteri ile karşı kar§ıya- sebetıni Türkofisle ve Türkofis te 
l~ alaty dış memleketlerdeki Türk memur
)qı~l\da n:n kayısısı, cihan piya- larımn ~~zlüğüyle ve dış me.mleket
~ltı ı~ tak · ını berbat eden kimi l<;r?e ~ızım olan münasebetlerini 
~lıc <hı.. ıp; ve kimi hem rakip bızımkılere aşağı yukarı benziyen 
~ ıı~ 1_Tlllan k · - k 1 1 ttll""tı d e onomıg cephelerin -urum ar a çevirirler. Uzaktan uza-
t~l.n-ıuş~ an burada yüzde yüz ga .Ya~ılan bu işlerin birçok engel-

t Ilı it i ur. Jerı,· bırçok aksayan tarafları bir-
~ ı ıı 1-· ncirlerin ·ın 1 · ·· ·· c"'k · · ' trı 1tah k , zmır uzumle- ~·· mcmnunıyetsızliklere ve hatta 
l,'ııtae \>e sa~;t~uluğundan, kah pis zararlara yol açan huysuzlukları ol
ltdtb·lar1a kg ıga uygun olmıyan ması pek tabiidir. 
~~cı'lecek ~.rut~lduklarından bah- .. tz.~ir p~nayrrı her yılın yirmi 

tlil te ku1 kır dıl bulunamaz. Ve gununde ıştc bu yüzlerce günün 
~ta dot~ur~ lan kötü _pr~paganda- s~yısız anlaşamamazlrklarrnı tan • 
f 1 tok \iri.inl~·uş .. old!"gu ıçın Türk zım eden ve kötülükleri kökünd 

<l ~ege bil ı u~~rınde çeşitleri- kazıyan ekonoıni vasıtamızdır en 
~ili allıga e luzum görmeden Ge.rek İzmir şehri ve gerek.se E-

trı ilrı sını vu 1 · ge h 1 d ~(fo n bü . rmuş o an dış pı- ınter. an ı i.çin turing bakımın-
it l\ct ~e baı/uk alıcıları satıcı ile dan da bır haylı ehemmiyetli netice-
'ırıed~Şrna~Şınca ve yanyana ge- ler veren bu kurumun panayırhğı 

iL l~llı{'ni ka ~ropangadalar derhal d;v ":?~larile aşarak Brüksel, Pa;c ltıt t Pana y ederler. rıs ~uyuk ekspozisyonları hududu
~t, Çl.ık crrd:.ına! ağır endüstri nda. bır an evvel ulaşmasını temenni 

1~ • b~tor, ına~~n, dokuma, yiye- e ıyoruz. 
f ~tı a, deni ıne, elektrik, kim- Dost yabancı memleketlerin bay-

listeleri vardır. · 
Kararnamenin esasları şunlardır: 
1 - Ekonomi Bakanlığı 40 gün 

evvel ilan etmek şartile S listesin-
deki eşyanın ithali müsaadesini 
klerinkli ve ticaret müvazenesi le
himize olan memleketlere hasrede
bilecektir. 

2 - Her ay gUmrüğe gelen eşya 
o ay için gümrük genel direktörlü
ğünce ayrılacak K kontenjanını geç 
tiği takdirde gele.c;ek aya devrolu -
nabilccektir. Kontenjan tevziine e
sas tesçil sıra numarası olacaktır. 

3 - Gümrük kapılarında açıla -
cak pazar ve panayırda aynen mü -
badele edilecek eşya, kontenjan dı
şında memlekete sokulabilecektir. 

4 - Tekrar çıkarılmak şartile 
memlekete sokulacak nümune ve 
modeller kontenjana tabi olmıya-
caktır. 

5 - Her hangi bir hüküm ile itha-
line müsaade olunan eşyanın mü
teamil zarfları da ayrıca resim ver
ı;in vermesin serbestçe memlekete 
sokulabilecektir. 

6 - Gümrük tarifesinin mütefer
rik maddelerinde diğer eşya ile ka
rışık zikrolunan elektrik, hava ga
zi gibi sınai ve beledi ihtiyaçlara 
hadim tesisatın daimi surette tadili 
icap eden aksamile dahili mamula
ta kombine suretile dahil olan muh
.. ...ı.:r -=-" .... ~Arl,..,rr FJcnnom· Bakan 
lığınca verilecek nümunelerine ve
ya resimlerine muvafık olmak şar
tile tahdit harici memlekete ithal 
olunabilecektir. 

7 - Yolcu beraberinde gelen 50 
lir.aya kadar ticarete arzedilmiye -
cek eşya ve hayvanat kontenjana 
dahil olmıyacaktır. 100 liraya kada
rını kontenjan dışında olarak mem
lekete sokmağa gümrük ve inhisar
lar bakanlığı salahiyetli olacaktır. 

8 - S ve K, L listelerindelti eşya 
P?st~ ile ithal olunabilecektir. Ay
nı lıstelerde yazılı eşyadan nümu
nc olarak getirileccklerle dahilde 
mümasili "imal edilmek üzere dışa
rıdan getirilecek nümuneler 50 lira
yı geçmemek üzere Ekonomi Ba
kanlığının m.üsaadesilc sokulabile -
cektir. 

9 - Mer'i hükümlere göre ser • 
bes~çe ithal olunamıyan veya kon
ten1ana tabi bulunan ve dahilde te
dariki kabil olmıyan eşya Ekonomi 
Ba~a~l~ğının müsaadesile tiihdit 
hancı Jthal ~luna~.ilecektir. Bu e§· 
Y~~an :nı~nşe.ıne gore serbest döviz 
rı:usa.adesı Fınans Bakanlığınca veı
rı lebılecektir. 

lO - Şahıslara hediye olarak ge
len 10 liraya kadar olan eşyanın 
~emlekete sokulması serbesttir. 50 
Iı~aya kada~ olan eşya için Ekono
mı Bakanlıgının müsaadesi alına • 
caktır. 

11 :- .Kar~:namenin ihtiva ettiği 
en muhım huküm şudur: 

• _Devlet b~tç~si ve hususi, mülhak 
~utçelerle .. ımtı!}'azlı veya inhisar 
ışleten muessese ve sirkctler tara
fında~ bedeli vcrilme.k üzere Türk 
p~~asıle yapıla~a~. ecnebi eşyası 
mubayaatı her turlu takyidattan ha
riç ve serbesttir. 
~ararnamenin diğer hükümleri 

e~kı kararname hükümlerinin ayni
dır. 2 - 2004 sayılı kararname orta
dan kaldırılmıştır. 

S listesi 
17 - 47 B, 48 B, 51 A, 54 A. I., 64 

A, 69 - 72 C, 79- 98 A, 100 • 119 -
125 A. I, 129 B. 144 • 162 • 166 • 167 • 
170 B, 197 C. 210 • 240. 241 • 242. 
244 - 245 - 248 - 249 - 250 - 251 -
261 - 264 • 271 - 272 B. C, 273 • 277 
C. D. Z. 279 -284 C, 288 A, 289 _ 

Marquise de Sevign~'nin Fransa
daki önemli şahsiyetini ve şöhretini 
herkes bilir. Bir otel adının böyle 
bir kadına izafe edilmesi, Marquise 
de Sevigne'nin birçok eserlerini bu 
otelde yazmış olmasındandır. 

Hergün Fransanın muhtelif kö
şelerinden gelen Fransızlar, eğer bu 
otelde oturamıyorla1"6a, behemehal 
bir kere olsun, otelin kapısından ge
çerek, mermer levhada yazılı olan şu 
cümleyi okurlar~ 

"Marie Dora Boutin Chantal. 
Marquise de Sevigne 1676 ve 1677 
senelerinde bu paviyonda oturdu.,, 

Otel bu adı almakla acaba ne ka
"Zandı diyeceksiniz? Çok, ama ~ok 
şeyler kazanmıştır. Biz pazartesi gü
nü hareket edeceğimizi direktöre 
söylediğimiz zaman, adeta mahzuz 
olmu§tU. Hiç müşteri gider de otel 
sahibi memnun olur mu? Olur. 

Çünkü, müşarünileyh oda tutmak 
için, hatta telgraflarla müracaat eden 
eski mü§tcrilerine boyuna menfi ce
vap veriyor: Yer yok, yok, yok! Bu, 
adamcağızın maddi kazanç tarafı .. 
Fakat bunun bir de manevi tarafı 
var. Memleket edebiyatında yer tut
muş bir kadına karşı, evvelce otur· 
duğu bir otelin duvarlannda olsun, 
kadirşinaslığını yapmak .• 

Burada bir şeycikler unutulmuyor. 
Ve ben de sanki dünyada her şeye 
hayret etıneğe gelmişim gibi, bura
larda öyle dolaşıyorum. 

Brendizi ve Venedikten itibaren 
Padova, Arona, Stresa, Montro, Lo
zan ve nihayet Vişiye gelinceye ka
dar her uğradığımız yerde ben hep 
hayran! 

Zevkim ve görgüm daralmış ve kı· 
salmış olmalı ki, eşyaya, binalara, 
renklere, ne dersiniz, çiçeklere ve 
ağ~çlara bile hayret ediyorum. Her 
şey değişmi§ ve başkalaşmış, dünya 
değişmi§. fakat ben değişmemişim. 

Ortalıkta bir dev adımı gidişinin 
hızı var. "Köhne medeniyet, ihtiyar 
dünya, buhran ve saire .. ,. gibi bir
takım laflarla biz, memleketimizde 
beyhude yere beynimizi yoruyoruz, 
kafalarımızı §işiriyoruz. 

Hangi köhne medeniyet. hangi ih
tiyar dünya? .. Bir gün yıkılıp gide
cekmiş 1 Nereye yıkılıp gidecekmiş? 
Halbuki her şey yeniden yapılmış ve 
boyuna yapılıyor. Lozanda senelerce 
tahsil hayatı geçirmiş olan Yusuf 
Ziya Öniş bile Lozanı tanıyamadı. 

• Beş sene evvel uğradığım Paris'e 
alı t:ünü ula acagız. Artık orada 

"hayrl:t etmeyıp te a,pışı.p ka\acağımı 
zann öiyorum. 

Bizim gezimiz sadece görüşten 
ibaret kalıyor. Fakat her memleke
tin asıl içini görmek, ruhunu anla
mak için zaman ister, tetkik ister, 
bilgi ister. Halbuki bizler, şu gecti
ğ!~iz yerlerde ne gördükse ona gÖre 
hukümlerimizi veriveriyoruz. Bu hü
kümlerimizde de nckadar haksız ve 
isabetsiz olduğumuzun farkında de
ğiliz. 

İ~i yanan bir memleketin duyduğu 
sızı, maden ocaaı gibi igin için yan
ma~. Beşer, öyle bir mahlıiktur ki, 
hazın felaketlere tahammül edemez. 
~.emen :ıuyduğu acınıq derecesine 
gore sesıni yükseltir ve bağmr. He
le madenlerin bağırması kadar bura
larda hazin ve kulakları yırtan hiçbir 
ses yoktur. 

İsviçre gib; harp görmemiş bir 

B, 577 D. H, 578 - 579 A. B. 580 A. 
B. D. H. 581 • 583 B, 584 A.B, 586 -
587 A, 591 A, 597 A. C, 599 • 600 • 
601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 607 A 
B. C, 608 - 617 B. 620 - 623 - 627: 
628 - 629 • 639 A. C, 653 D, 654 -
661 A, 1 • 666 A, 2. E. F, 667 B. 675-
677 - 680 • 687 - 688 A, 692 - 695 B. 
C.D, 696 - 699 - 700A, 705 - 706-710 
A.B.C.D, 711 ila 730. 731 B 732 B 
733 ila 744 - 745 B, C, 647' B, 749. 
A. B. C, 751 - 752 - 753 - 754 A. B. 
C. D. H. Z. K, 755 - 756 B, 757 -
758 - 759 - 762 - 764 ila 122. 774 na 
1so - 786 ila 191 • 793 • 794 • 796 • 
79i A. 798 - 799 - 800 - 801 - 802 -
805 - 810 • 812 B. C. D. H. 813 • 815-
816 A. C, 817 ila 820 • 824 iJa 852 • 
853 c. 

9 Ayhk K listesi 
Tarife No. 
212 A. 2 
177 
17B 

213 B 
227 
233 B. 
236 A. 
272 A. 
276 c. 
276 D. 
374 
459 

Kilo 
5400 
2700 

1,350.000 yalnız 
Suriye, Mı
sır ve Yu

nanistan i-

s10,ooo 
94,500 

4500 
81,000 
13,500 

324,000 
162,000 
72,000 

cin 

'lrıltıı 'ttcndi.iıstr~ ye_ k.ara taşıma vası- raklarrnı taşıyan paviyonlarında o 
~ııli~terj1~r. Zi~~ ı~ınci büyük vas- memleke~lerin en önemli firmala
~ ı.>'il ı . Olan dunyanın en çok rrnd.an bırçoğunu toplamış bulunan 
it 8atıCrınj Ve toprak ürünlerinin ~~ır _ panayırı böyle bir tekamül 

1 
·~ııdaıı. ayi Pl_ren Türkiye büyük ıçın lazımgelen vasıfların hi birin-

lı tııı.· büyük anının yapıcısı oldu- den mahrum değildir. ç 

290 - 294 - 295 - 296 - 301 - 304 -
307 A. 3 B. 308 • 311 - 312- 313 • 
315 - 316 - 320 A, 328 A. 336 B, 346 
B. 348 - 349 • 350 • 351 • 354 B, 355 • 
357 A, 358 • 360 - 370 B. C. 375 _ 
378 - 392 • 393 A. 398 • 403 • 409 A 
412 - 415 - 417 • 421 A, 1 - 425 _ 431 : 

469 

440 - 456 - 462 • 464 - 465 B, 467 c, 

675,000 valrtız 
son °fondü 

225 000 yalnız 
çiftçilikte 
kullanılan 

tıd~I\ tn ·· endüstri memleket-.,. ır on Pla TAN 
.. ~ ·cd· de. ndaki alıcılarından 
ra.._ 'Ye 

"'Q.J il onurun 
e arsıuı un sarsılmıyan de-

- Usal piyasalarda ö-

•. rti<J Bizde yapılan bazı sergileri &Ör· 
d!lktcn. so~ra artık ekspozisyon kc,inıc.-;i
nı scrgı dive tercüme etmek doğru olını
ncak. 

468 - 471 - 477 A. H. Z, 479 - 482 -
486 - 489 - 492 - 493 - 506-507 - 508-
509 - 513 - 514 - 516 - 517 - 618 - 521 -
540 - 546 • 548 A. 550 A. T 551 C 
553 A. 554 c. 556 A. 559 A. c. B: 
569 A. B, 570 A. C, 574 11, 575 • 5i6 

472 
525 B. 
529 D. ı 
532 A. 1 
532 B. 

çimento 
~:ooo 
81.000 
40.500 

270.000 
18,000 

Yazan : Hamdi AKSOY 
Vişi, 13 

~e~le~et parçası olan Lozanda beş 
bın ı_şsız olduğunu, golde bizi gezdi
ren bir motörcü söyledi. Daha o ak
§am Lo:ı:an komünistleri !hafif bir 
gösteri bile yaptılar. Fakat tabir 
verinde ise, edibane ve nazikane bir 
gösteri .. Ertesi gün bir hayır kurulu 
işsizlere yardım rozetleri dagıttı. ls
vicreli olsun, yabancı olsun. herkes 
ro~etleri kıvançla yakrılarına taktılar. 

Bu sessiz gösterileri gören hassas 
bir şair, yahut gündeci bir muharrir, 
dünyanın batmak üzere olduguna ve 
her şeyin yakında yıkılacagına hü
küm veriyor. 

Londrada §Ik bir dilenci şapkasını 
açmış, dileniyormu . Bizi.m Sal~~t
tin Refik bunu şöyle tef sır etmışt1: 

- Her şey var. Fakat İngil!z di
lencisinin o akşam şaraba verılecek 
parası yok. Onun için dileniyor. 

Buradaki işsizler ele kendilerine 
yardım edileceğini bildikleri icsin, 
işsizliğe tahammül •· ı,. ediyorlar. 

lş meydanı daralınca. insanlar pa
ra kazanmak için tabii nerede iş 
varsa, oraya giderler. Şanghayda, 
yahut Kanadada mesela bir Yunanlı
yı göriirsünüz. Fakat Lozanh. bu 
güzel memleketi bırakıp bir tarafa 
gidemiyor, 

•• 
Hep, hayretten başka bir hayrete 

düştüğ'ümü de söylemiştim. Yarın 
akşam Secile Sorel Vişi tiyatrosuna 
gelecek. Bu ihtiyar artist hala sahne
de ı Hala seviliyor, hala atkı !anıyor. 
Halbuki bizim artistlerimiz daha bu 
günden ihtiyarladılar ve çöktüler de
t:em. yalan olmaz. 

Mesela bizim zavallı Raşit Rıza ı 
Gerdanı sarkmış, yarı tok, yarı aç 1 
Bir gün kimbilir hangi köşelere atı
lacak, unutulup gidecek. Behzadın 
jübilesine hazırlanıyoruz. Galiba o 
da inhisarlarda tuz ambar memurlu
ğuna şimdiden taliptir. Vasfi Rız<ı, 
o başka!.. Geçen yıl Avrupaya bir 
gezi yapmış, söylediklerine göre bin 
lira ile yola çıkmış ta, bin beş yüzle 
dönmüş. Demek onda artistlikten kö
şe sarraflığına geçebilecek kabiliyet 
var. Ertuğrulun filmleri onu.ı kılını 
dahi oynatmaz. Nihayet hepsi bir 
haJli, Turhallı vesselam .. ::.;.....-----

Secile Sorel deyince hat1rımda za
rif bir iki fıkra uyandı. Üç. dört se
ne evvel Mısıra seyahatimizde Ati
naya uğramıştı. İnsan A tinaya gi
dince, bir defa Akropole mutlaka uğ
rar. Bizden evvel Atinar.a gelen Se
dle Sorel'i Yunanlılar tantanalar, 
debdebeler. sölcnlerle karşılamışlar. 
Bir çay ziyafe,ti verilmiş. Bütün kor 
diplomatik te oraya çağrılmış. 

Elçilerden biri, İngiliz: clı<isine sor
muş: 

- Siz de geleceksiniz tabii .. 
- Doğrusu ben, artık asarıatika 

görmekten bıktım . 

Secile Sorel o gün yanındakilerle 
beraber Akropole sıkmış, orada bin 
bir eski ve tarihi taşların önünde 
durmuş. demiş ki: 

- Ah bilseniz. bütün bunlar ba-
na neler, neler söylüyorlar? 

Gencin biri arkadan fısıldamış: 
- Anne 1 diyorlar. 
Bu fıkraları söz arası anlattım. 

Yarın akşam Secile Sorel'le karşı 
karşıyayız 1 Tabii görecegimiz ve 
söyliyeceğimiz şeyler olacak. 

532 c. 
532 D. 
543 
674 
700 A. 
700 B. 
708 
861 

108,000 
135,000 

94,500 
18,000 
45,000 
81,000 

9000 
13,500 

K. L Fisteteri 

H. A. 

23 A. B, 25 - 30 - 31 - 32 • 33 A .• 
43 - 44 - 45 • 54 A.C., 64 C, 66 • 67 -
68 - 76 - 79. 90 - 91 - 99 - 102 - 103 -
105 - 108 • 112- 115 B. C. D .. 126 -
150 - 131 • 132 A., 133. 148 A., 164· 
165 - 169 - 173 - 211 - 228 - 231 -
234 - 239 • 262 • 263 • 264 A., 
'.!67 - 270 - 274 - 275 - 276 il., 277 
A., 277 H., 278 - 280. 281 • 285 • 286 
298 - 300 - 302 - 305 - 307 - 321 - 323 
s2s - 326 - 327 • 330 na 335 - 337 -
342 • 343 - 345 - 353 - 361 B .. 363 -
366 B. C .. 367. 368 - 369 • 370 - 372-
373 - 376 - 386 - 387 - 390 - 391 - 390 
399 - 413 - 416 - 421 c .. 423 - 441 -
442 - 459 - 461 c .. 463 - 474 - 475 -
476 A. B .. 477 B. D .. 483 • 484 - 485-
487 - 488 - 490 - 495 - 496 - 497 - 498 
A .• 499 A. • 500 - 501 • 505 • 511 • 
515 - 519 - 520 - 523 - 524 - 526 - 527-
528 A. B .. 529 • B. C .• 530 • 533 • 
534 - 539 - 541 • 544 A. B., 545 _ 548 
B., 549 A. 2, 551 A. B., 553 B., 554 
B., 555 • 556 B., 557 A. B .• 558 _ 559 
A. 3, 560 • • 562 • 563 • 654 .\ 565 A. 
B .. 567 - 569 • C. D. H 570 B D 
571 - 573 A. B 574 ·• · ·• 
582 

• 
585 

B · • • 576 A., 577 B., 
.• 593 - 594 - 595 - 597 

B .• ~99 • 606 • 607 D. H. F. z .. 614 • 
615 ıl; 619 - 621 - 624 - 626 - 632 iJa 
634 • 636 B., 648 - 652 • 653 A 
652 • 663 • 665 - 667 A. B. H. v:: 
669 A., 670 - 671 • 676 - 679 • 681 -
682 A. B. C. H. V., 689 - 690 • 693 -
695 • B. C. D., 697 - 698 - 702 - 703 • 
i04 • 707 - 70C) - 710 H. V. Z. 547 A. 
154 F. l... M. • 756 C. 763 - 773 - 792· 
Sl2 V • 816 B • 821 • 853 A. 861. 

KiRiK DÖKUK 1 
- Her tarafım kırık dökük. Sor

ma halimi Felek! 
- Mevsim ha&tahğı. Uç. günde 

geçiyonnu!· Derecen kaç? 
- Hasta değilim. Yalnız uykusuz 

kaldım dün ::ece •• 
- Sh·risinek mi? 
- Hayır hayır! Dün Adaya gez" 

meğe gittiydim de ... 
- Ha! Geç vakte kadar aık yol. 

lannda dola!tın öyleyse! 
- Ne münasebet! Bende o h 

var mı?. 
- Aman be birader. Ne diyecek• 

sen del 
- Gözümün bebeği. Dün akşam 

Büyiikadaya gittim. Şöyle hem hava 
almak hem ba§ımı dinlemek ... Adı 
lazım değil (belki reklam olur) ora• 
daki otellerden en iyisine indim. 
~~taklann ne halde olduğunu dil ile 
soy)ernek ve el ile yazmak kabil de
ğ!l· ~in<:vizlerden kalma bir somyc• 
nın uzerındc her dönüşümde bir top 
patlıyor. Kendimi filo kumandanı 
sandmı. Nedir bu r.clam toplan? •• 
Neyse döne döne uyku tutar gibi 
oldu. Derken üst odadan sesler: 
"- Ay allah .aşkına yapma!n 

Yalnız ~enım karyola değil bütün 
odalardak! yatakların somyelcri tOP. 
atıyor ••. ~ır~ r.onra yan oda açıldı ... 
Jçeri gırıldı... Kundura çıkarılma 
gürültüs~ .. Gardrop kapısının gıcır• 
tısı ve nıhayet orada da somycnin 
patlaması .• Eh dalar gibi olurken: 
Bir kadın sesi "- Yarın da ev sz.hİ• 
bi gelecek; aylık İ&lemiye?,, Er<kek: 
"- Ne yapalım? Şimdi bunu söyle• 
menin sırası mı?,, Kadın: "- Herif 
asılıyor ayol! Edepsiz bir adam. Uç 
gün evvel ağzına geleni söyledi_ 
Erkek: "- Ne haddine! Polise ha. 
bt.r ver. Ağzını açamaz. Nihayet 
mahkemeye müracaat eder., sustu. 
lar ••• 

Bu sefer soldaki odadan bir kadı11 
sesi: "- Aman aklnna geldikçe yü .. 
reğim oynuyor. Ne yapacağız Seli. 
min pantalonunu? •• ,, Erkek "- Le.. 
keciyc veririz. Temizler. Gözü kör 
olsun o garsonun. Kabahat bendo 
mi?.

09
, Kadın "- Rezalet vallahi! 

Çocuk eşyasını emanet bıraktı. Sen 
tuttun giydin! Kepazelik,, Erlcek 
"- Kamaksıl Kes sesini de uyuya• 
hm. Kadın "- Evet, sana göre hava 
hoş! Lakırdı işitecek benim! Allah 
bu erlu:klerin cızırtısını versin!,. 

Sur.tutar... Derken yukarı odadan 
kadın sesi: "- Ley lanın söylediği 
şarkı nasıl başlıyordu?.,, Erltek: 
"- Habnmda değil. Kadın; 
"- Canım neydi o? Ay çallıyacağım 
meraktan.,, 
Sağ taraftaki odada bir §Rngırht 

Kadın "Ayyyl O ne o?., Erkcl;; 
"- Sus bağırnu yahu! Ne oluyor• 
su.!"? .. Karanlıkta ~~rahiye çarptını. 
Ou§tu.,, Kadın: Hoppala! Yarım 
lira da cereme vereceğiz.,, 

- Yahu! Sen bu muhavereleri na,. 
sıl ezberledin! 

- İnsan sükunet içinde itittiğini 
unutmuyor. 

- Anladım! Otelde rahatsız ol• 
muşsun, ıİşte o kadar. Ne büyültÜ• 
yorsun?. Bunu mu anlatnuya gel" 
din? •• 

- Y ook! Ziyaret için. 
- Güzel. Kahve mi istcrıin? Li~ 

monata mı? •• 
- Bir koruk §erbcti J>ulamaz mı,. 

ıın? •• 
Bu misafire verdiğim cevabı ya• 

zamıyacağıml Kusura bakmayın? 

e. FELEK 
As)-alı okuyucumuza: 
Her gün saat 3 ten sonra TAN 

telefon sant~~lı~d:'n nerede olduğu. 
mu öğrenebılınıınız. Saygılar. 

Bir kaymakam ötdU 
Ankara. 20 (Özel aytarımız bil· 

bildiriy<>:_} - Silvan kaymakamı 
Vedat Sıırt hastanesinde bugün bl• 
dü • 

Fransa ile clearing 

.~nkara, 20 (Özel aylarımız bil· 
dırıyor) c·· ''kl .. .. _ - umru er genel direk• 
torlugü Frans ·1 h''k~- · · • a ı e u umetımız 
arasında ticari mübadclcrin tesvi .. 
ycsini kolaylaştırmak maksadile ali 
dedilen klering anlasmasrnı ve Fı-an. 
sız modüsünü gümrüklere bildir ,. 
miştir. 

Geniş adeseli dilrbilnler 
Ankara, 20 (Özet aytarımız bil• 

diriy~r) - Muhtelif memleketler • 
den tıcaret maksadilc memleketimi• 
ze getirilmekte olan dürbünlerd n 

k. e se ızden fazla büyülten geniş d • 
seli el dürbünlerinin memleketea 6~ 
kul~~sı dBa~anlar heyetinin karar 

ve m\lsaa esıne baglı olması hakkın 
da Bakanlar. heyetince bir k;;a .. 
me kabul edılmistir. 

Tayyare kazasında ölen 
ltalyan bakanı 

Roma, 20.A.A. - Son tayyare ka
zzsında ölen İtalyan bakanı Razza• 
run blü töreni yapılmıştır~ 
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.No. 116 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Lô.vrens'in En Büyük Zevklerinden Birisi De 
Trenleri Havaya Uçurmaktı 

Bundan sonra Lavrens Şamın 587 
kilometre cenubunda gene bir tren 
atı,,or-. ., Türk askeri ölüyor. 

"_ .. ~ gün sonra gene oralarda 
bir tren daha uçuruluyor, içerisinde 
Türk erkanı harp zabitlerinden Naz
mi Bey mavzer tabancasiJe Lavrense 
ateş ediyorsa da tutturamıyor. Lav
rens ve Araplar trene hücum ediyor
lar. 20 Türk askerini öldürüyorlar ve 
yetmiş ton erzak ele geçiriyorlar. 

Bu sırada Emir Faysal, Ali, Ab
dullah ve Zcyid de boş durmuyor, bir 
sok Türk süel trenini atıyorlar. 1917 
yılında Lavrens ve bunlar 25 tren, 
1500 ray, 57 köprü veya su yolu atı
yorlar. Lavrens Araplara kumanda 
ettiği müddet içinde 79 tren ve köp
rü atmıştır! ( 1) Allenby bir raporun 
da diyordu ki: "Tren atmağı Lav
rens Araplar için ulusal bir spor ha
line koydu.,, 

Aradan çok geçmeden Şamın ce
nubunda, Der'a istasyonunda Lav
rensin "Lale,, !erinden biri daha açı
yor. Uzun bir sücl trenin lokomoti
fi parçalanıyor. Ne tesadüf! Ordu 
kumandam Cemal Paşa da bu trende
dir. Vagon salonundan kendini bir 
hendeğe atıyor. 

Uvrensin yanında altmış kadar 
bedevi vardır. Türklerle düzgün bir 
ateş muharebesine başlıyorlar. Bede
vilerden 20, Türklerden 125 kişi ölü
yor ( 1). Ne çare ki Türklerin sayısı 
pek çok olduğundan Lavrens kalan 
bedevilerle tabana ' kuvvet kaçıyor. 
Lavrensin gülünç bir merakı varmış: 
Türk istasyonlarının işaret çanlarını 
alır, kolleksiyon yaparmış. Bazan 
yalnız çan almak için istasyonlara 
baskın yaparmış! Gene bizi güldür
mek için olacak, Lovel Tomas anla
tıyor: 

Tren ve köprü atmak Uvranste 
bir illet haline gelmişti. O kadar ki 
savaş bittikten sonra Lavrensin Mı
sırdan geçer~k P.arise gideceği du
yulunca Mısır işgal kumandanı ge
neral Vataon Kasrünnil köprüsünün 
özel bir kıt'a ile muhafazasını cmrct
tı. Lavrens tek sayıları uğursuz sa
yarmı§. Savaş müddeti~ce 79 lağım 
atmış olması onu düşündürmekte 
imiş. Bundan ötürüdür ki arkadaş
larından birine İngiliz karargahı ya
kınındaki Kasrünnil köprüsünü de 
atarak çift sayı yapmak istediğini, 
ıalay olsun diye, söylemiş, kumandan 
da köprünün muhafazasını emretmiş. 

Son ölümünden evvel Lavref\Sİ 
görseydim gittiği Y.erde sırat köprü
sünü atarak açtığı lağımları seksene 
çıkarmasını, kahraman bedevilerinin 
başında çatlak kafatasile gene taçsız 
sultan kalmasını öğütlerdim. 

Türk tayyarelerinin Akabe üzerin
de uçarak bomba atmaları bedevile
ri öğütmekte idi. Şerif Hüseyin bir 
gün Livrepsc şu mektubu gönderi
yor: 

"Ey mümin 1 Senin hük(imetinde 
çekirgeler kadar uçak var. Allah aş
kına kralına yalvar da beş on tane 
olsun bize de göndersin. 

Hüseyin,, 
Günahı boynuna Amerikalı yazgan 

diyor ki,Araplar kendi dillerine "Me
laikeler dili,, diyorlar. Tel sözünü 
ilrapçaya çevirmek için 450. deve 
'kelimesi için .$22, kılıç için 1037 ke· 
lime kullanıyorlar 1 Telgraf nekadar 
acele olursa olsun süslü yazılıyordu. 
Mesela bir gün Emir Abdullah Uv
rense şöyle yazıyordu: 

"Savaş görülecek bir halde idi. 
Silahlı lokomotifler, arkalarındaki 
vagonlarla, başından vurulmuş bir 
yılan gibi, kaçıyorlardı!,, 

Lavrens, bir müddet sonra, Cidde
ye geldiği zaman esir edilmiş Türk 
mızıkacılarmı topladı. "Almanya her 
şeyir. iistünde .. (2) havasını çaldırdı 
ve telefonu açarak Şe.rj( Hüseyne 
dinletti. 

"Bir Arabı güldür, elinde ne varsa 
al.,. Bunu Uvrens pek iyi anlamış
tı. İngilizcenin eğlenceli sözlerini &e
serek arapçanın her türlüsüne çeviri
yor, onlara kendini sevdiriyordu. 

Bir gün Şamın cenubunda Azrak 
kasabasında bulunurken Türk casus
larının Akabeye giden Suriye kervan 
ların<ı karışarak yola çıktıkları habe
ri gel'3i. Uvrens bunların yapacağı 
fenalığı önlemek üzere yola ve yor
gunlu?a çok dayanmasile ün almış 
Horanlı birini alarak Akabeye yollan 
dı. Bir aralık kumlar arasından iki 
Arap zuhur etti. Uvrena ve arkada
şına develerinden inmelerini emretti
ler. Bunların Türklere dost, bedevi
lere v~ İngilizlere düşman Beni-Sak
re kabilesinden oldııl-'.'.1 ımnı anlamış
tı. 

Araplar : _ ::! __ :..ıi çevirerek sö-
7.e başlryacakları sırada Lavrens tat
lı tatlı giilerek dt:di ki: 

- Yaklaş, kulağına bir şey söyli
ycceğ!m. 

S:nnn A r:ıhtn •İiı!!rİne !!iôkularak 

A mıdolu savaşı sıral11rı11'lcı Traky:xla 
yıJ..an türlü çetelere kal'§! yerli 
Bay ~N'lh Nuri kumandasında 

[Ortada ve imde kasketli ve kılınçlı 

sordu: 
- Senin adın nedir, bilir misin 

bakayım~ 
Arap şaşırmıştı. Lavrens sözünü 

tamamladı: 
- Galiba senin adın terestir. 
Arap büsbütün afallamış, bayağı 

l-ir yolcunun ne cesaretle böyle bir 
hakarette bulunduğunu ve buna 
karşı ne yapması lazımgeldiğini dü
şünmeğe dalmıştı ki Lavrens arka
daşiyle devesini sürerek kaçmıya 
başladı. 

Araplar arkalarından ateş açtılar. 
Fakat Mckke'nin sarışın sehzadesi 
(3) orada bir tepenin arkasına sığm
dı ve kurtuldu. 

Lavrens anlatıyor: 
"Harpten biraz evvel, Maraş ta

raflarında dolaşırken de başıma böy
le bir kaza geldi. Dehşetli bir sıt
maya tutulmuştum. Yolda önüme bir 
Türkm en çıktı. G idecc2;im yolu aor
ciıım. 

- Soldan, şu tepeden gideceksin, 
ôedi. 

Biraz açılmıştım ki Mongol seğirt
ti ve arkamdan gırtlağıma sarıldı. 
Hem yorgun, hem sıtmalı olduğum
dan başa çıkamadım. Beni altına al
dı. Karnımın üstüne oturdu. Taban
camı aldı. Kulak tozuma dayıyarak 
tetiği çekti. Emniyet tetiği kapalı ol
duğundan ateş edemedi. Açmasını 
bilmiyordu. Tabancayı fırlatıp attı. 
~üyük bir taş alarak başıma vurma
ğa başladı. Kendimi kaybetmişim. 
Kendime geldiğim zaman Mongolun 
nem var, nem yok hepsini alarak 
savuşmuş olduğunu gördüm. O va
kittenberi Colt tabancalarını uğurlu 
sayarım ve daima yanımda taşırım. 
Uğursuzluk Uvrensin kafatasında 

olacak. Doğduğu günden öldüğü gü
ne kadar hep kazalar bunun başında 

kurulun ı•e Türk köylerini yakıp 
Tü;ık ve Bulgarlt:l'dan topla ı·ın ve 
Anadolu h~sab111a çRTı~an bil' çete. 
duran cerrah Nuri'dir.j 

Büyük harpt~ Lavrensl~ gı'zli te • 
maslar yaptığı söyler.en §eyh Gafil 

kopuyor. Arabistanın taçsız kralı ve 
Oksfordun Hitit eserleri mütehassısı 
bu kafatası yüzünden neler çekme
miş! Meğer ölümü de onun yüzün
den olacakmış 1 

[Arkası var] 

(1) Lovcl Tomas'tan, A. H. 
(1) Bay Tomas Battal Gaziyi çok oku-

muşa benziyor. A.H. 
(2) Dcutıschland übcr Allcs. 
(3) Lovcl Tomastan aynen 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlcrinizi : 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane t atbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde mUemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
mında aigortalı hayatta bulunurS3 ve mah1liyete uğramamı§ ise mliem• 
men mebliğ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malCUiyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maHUiyet halinde müemruen meblağın 
% 10 u ıenelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita· 
mında müemmen mebliğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umumi accntalııh : Galata, 1inyon han. Telefon: 44.888. 

5752 

--SAG LIK 
ÖGÜ TLE R i 

Tatarcık 
Olmasın? 

Sivrisinekler. her yıl bu mevsim· 
terde bizi çok seven. sevgilerile bi.zi 
taciz eden o vızıldayıcı misafirleri· 
miz bu yıl gazeteler içi.n önemli 
bir aktüalite oldular. Nasıl başla
dı, pek iyi bilmiyorum ama, sivrisi
neklere karşı savaş yapan doktor -
larla. bazı gazetelerin okuyucuları 
arasında münakaşa uzayıp gitti. Bir 
taraf sivrisinek yoktur, diyor. öte
ki taraf vardır. diyerek yer yer mi· 
saller gösteriyor. 

Benim oturduğum yerde, savaş ya 
pan kurulun himmetile, sivrisinek 
kalmadığından şimdi o kurula du
acıyım. Fakat bundan dolayı sivri
sineklerden şikayet mektupları gön 
deren İstanbulluları da büsbütün 
haksız görmiyorum. Onlar gerçek • 
ten rahatsız olmasalar elbette şika 
yet etmezler. He le aralarında bazı
ları kendi semtlerinde sivrisinek 
bitmi-şti de, gene türedi, diyorlar. 

Bu halde ben de kendi kendime, 
acaba bu ol<uyucuların şikayetleri -
ne sebep, sivrisineğe benzer fakat 
ondan başka bir hayvan olmasın? 
diyorum. 

Tatarcıkları bilirsiniz. Onlar en 
ziyade bu mevsimi, kuraklığı se -
verler. Onlar da, sivrisinekler gibi, 
akşama yakın, karanlık başlayınca 
yuvalarından çıkarlar. Evlerin için 
de yeni yakılan ışıklara doğru gide 
rek odaların karanlık köşelerinde 
saklanırlar. Sonra geceleyin, hem 
de insanın uykusunun en tatlı za • 
manında, sabaha doğru sokarlar. İn 
sanın üzerinde en ziyade beğendik
leri yerler de eller, kollar, ayak bi· 
lekleri ve bacaklardır. Tatarcığın 
soktuğu yerde ilkjn beyaz bir kabar 
cık olur, sonra orası bir düğüm gibi 
katılaşır. Bu şişkinlik epeyce de 
sürer, ancak sekiz, on günde kay -
bolur. 

Tatar<:ıklar geceleyin hep bir a
rada, beyaz beyaı kanatlarını oyna 
tarak dans ettikleri vakit onları ta
nımak kolay olursa da, odanın bir 
köşe.sinde teker teker saklanarak in 
aanı tatlı uykusunda soktukları va
kit sivrisinekten ayırdedilmeleri güç
tür. 

Sivrisineklere karşı savaş kuru
liyle gazete okuyucuları arasındaki 
ayrılığa &ebep tatan:ık ta olabilir. 
O da sivrisinek gibi sokar ve fena 
ı.. ,,,,.ı~- ---· · ··-'-- "I:'_.,_ ... - ··'------
da insanın onu sivrisinekten ayırt 
edememesi pek mümkündür. 

Tatarcık bazen, üç günlük hiım
ma denilen bir de hastalık taşır. Ku 
rak mevsimlerde insanı birdenbire 
yatıran, fakat çabuk geçen, çok de
fa mideyi ve barsakları da bozan 
hastalıkları o s:!etirir. Fakat bu has 
talık hafif geçtiği gibi, tatarcığın 
huyu, adetleri iyice bilinemediğin -
den, sivrisineklere yapıldığı gibi, 
ona karşı da sava§ açmak şimdilik 
kabil değildir. 

Lokman Hakim 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

5838 

•-Taksim bahçesinde~• 
Bu ak•am Hat 21 1/2 da 

SÜREYYA OPERETi 
tarafmdan 

UGURLU KIZ 
Dühuliye 5, Meırubat 40 -

60 kuruıtur. Her tarafa t ram-

·--~~~ vay Yardır. --·--• 
6294 

tat. beşinci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu

karrer Taksimde Abide gazinosunda 
gazino eşyası 23-8-935 cuma gunu 
saat 13 ten itibaren satılacağından 

taliplerin yevm mezkurda mahallin
de ha.zır bulunacak memuruna mü

racaatları ilan olunur. ( 13853) 

Bandırma İcra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayi mahcuz bulu

nan Hofherr marka 2348 numaralı 

yirmi beyğir kuv~etinde mazotla iş
leyen bir değirmen motoru ile altın
da Uç böyük çarkli ve üstünde bir 
taşlı etrafı sandıklı değirmen üzerin
de buğday sepeti bulunan biri bü
yük diğeri ufak iki motor kayı§ı 

ve bir büyük au deposu iki çekiç 12 
anahtarı bulunan değirmen alat ve 
edevatının açık artırma ile satılığa 
çıkarıldığından 23-8-935 cuma gü
nü saat 12 de Edincik nahiyesinde 
müzayede ıuretile satılecaktır. Alma
ya istekli olanların temamının kıy
meti muhammencsi olan 1200 liranın 
yüzde yedi buçuk pey akçalarile mü· 
zayede mahallinde hazır bulunm:ıl;:ı
rı ilan olunur. (13843). 

Bir Rum kızı ile 

Tiirklerin yabancı ırktan e§ al • 
malarma taraftar değiliz. Fakat bir 
kere kurulan yuvanın tashihi müm
kün olan kusurlar, eksikler yüzün • 
den bozulmasını da istemeyiz. Yu • 
valara musallat olan ve bunları mah 
vetmekten başka çaresi bulunamıya 
cak gibi görülen öyle tasavvurlar 
vardır ki, hep görgüsüzlük ve bil • 
gisizlik eseridir; küçük bir himmet 
ve bir müsamaha ile tashih olunabi
lir. 

Bize A. F. Taş imzasile Bakır • 
köyden şu mektup yazılıyor: 

On sene evvel, daha yıi'.mi üç ya
şında iken Beyoğlun~a bir 11um ai
lesi yanında pansiyoner idim. Mek 
tebe gidiyordum. Ailem Eskişehir
de idi. Bu nım ailesi bana benimki
ıe._,.,j aratmadı, Son derece temiz, ti
tiz, ev i§lerinde çok rrMhir olan bir 
ana bir kız. ikisi de türk~yi pek az 
biliyorlardı. Hele bir rom lise.sin • 
de okuyan kızı türkçıeyi hİf bilmi
yor gibi fol'. Fakat baına ~endi aile
leri efradı gibi dikltıat ettiler. lkisi 
de en ulak telerrüatıra kadar bü -
tün işlerimi görmekte o derece dik
kat gösteriyorlardı ki, iki sene bu 
pansiyondan çıkamadım ve nihayet 
bu dilimiz asla anleşamıyan rum kı 
zı ile gözlerimiz ve blpleıimiz an
laştı. Evden dışanya annesiz ayak 
atmıyan bu kız birkaç gece benim 
odama keçamak yaptı ve iki sene 
sonunda evlenmiye kclrar verd>ı'k. 
Bu Jurar da !lir dilsiz oyunu gibi it 
tihaz olunmu~u. Annesim! söyle • 
dik. Sıesini çıkıarmadı ve sol1/.lnda ka 
bul etti. 

Btm mektepten çıkıncaya liadar 
nişanlı olaro.k pek az gczıebildik. 
Memurıiyeta geç.er geçm~z nikahr • 
mız kıyıldı. F.a.kat artık ona ciddi 
suttttc türkçe öğretmiye ba§ladım. 
iki üç sene içinde ok.umasmı, yaz
masan bile öğrenmişti. Fakat bu se 
fer ar:ımız açılmıy,ı ba§ladr. Ne ga
riptir! ... Diye bilirim ki, g~zleri • --·- --.-,.·-a·~--... • ..... -~ 
le anlaş.ımıyor., daha doğ~usu dille 
rimizi anJatmrya ba§l'ayrnca aıtamız
da mühim uçullllmlar olduğunu gör 
miyo~uk. Benim beğendiğimi o 
be,ff.~nmiyor; benim sevdiğimi o sev 
miyordu. Ben ev mesıel"lerinde ana 
neye taraftardım, onun bu hususta 
kl tı'tizliği beni çileden çıkarıyor • 
du, Daha buraa benzer birçok ayrı -
/ıklar ki, senıeJer geçtikçe v-e onunla 
dı"Jkrimiz bı"'tle§ti'kçe ortıaya çıktı ve 
bugün artık g-eçile~z bir hal aldı. 
Ayl\llmıya karar verdik.. O n sene 
ırkım</~ olmıyan bu krzr almış ol
manın azabım çekiyonım. Çünkü 
arada hemen hemen büyük bir ge -
çimsizlik, büyük bir ihtilaf olma -
dığı Jul/de görüyorum ki, kanlarrmr 

·Har i k Hayat 

'p 
zrn ayrr ayrr ırklar'dan olması b~r 
hM gün biribirimfaden uzakla~ , 
yor. Yoksa benim beğe!Jdiğiın~:tll 
nun ~ğenmemesi, onun ı"steOl6·f' 
benim istememek/iğim başka ~~ 
hamlolunııbilir? .. Ben bir paza~ 

1 
daya gıaelim, dersem o Boga!~iJ 
ister. Onun beğendiği yemeğı tP 
de olmıyarak oon bcğenemiyofllsIJ 
Halbuki ikimız ifin de bu husD) 
da daha müsamahakar olmak, aJı~ 
olmazsa ses çıkarmıyarak uys r 
göstermek mümkündür y.a .. ear1 

Kabi'J değil. Demek ki, aramız, t 
mizde olmırdan açıla açıl.a artık f 
çilemiyecek hale gelmiştir. AY1~ 
maktan bajka sizoo biır çare vat 
dır? ıı ' 

Biz evvelce bir başka okuyıı~·~ı 
muza da yazmıştık: Aşkın kell, \11 
göre bir dili vardır. Bu dil bıı C 
konu~tuğumuz dillerden ayrıdı~~f 
nunla konuşup anlaşanlar için. e9 
ka bir dille anlaşmamazlık tehlı~ 
yoktur. Ayrılık iki tarafın h~)': 
rındaki eksiklikten ileri geltn!Ş 
caktır. Vaktile biribirine hiçbır JC 
söylemede-n anlaşanlar, Şimdi ~ 
ne dillerini biraz tutarak, az kO~ 
şarak gözlerile ve sevgilerini~ıııS 
ile anlaşmaya kalkarlansa geçı 
lik gene ortadan kalkacaktır. 

• 
iki genç arasında 

Geçenlerde bir kadının iki 1'i~ 
birden sevmesi imkanlarından 
setmiştik. Bir genç kız bize bO~ • 
bir vaziyette bulunduğundan 1>' 
ıediyor: . ·ı 

lkisinl de st!vdiğimden enıı~ 
Çünkü ikislni de lroybt!t!71l~ 
korktıyor, ikisi ile de komış~P.' 
dolaşmaktan hoşlan.ıyorum. /Jclğtl,• 
d~n birı'ni tercin ~mek lazım 'I. 
d'iğı' lda.111.atı' ile düşOrrüp ~ .ı 
ğım zaman buıta muvaffak ol~~ 
raoağı l.4'jl//Y.Orum. Demek l".'~ 
mttk mimkündür. Siz ıre derSJ 'I 
·Hayır, mümkün değildir ve ~ 

şılıyor ki, siz daha pek gençfl f 
Belki on beş. on altı yaşında- t 
yaşta görüştüğünüz gençlerin ~ 
sini beğenmeniz, hepsinden b 't 
manrz mümkündür. Beğenınel<•şı 
lanmak başka, sevmek başka· e~ 4 ğenmek ve hoşlanmak sevıt' ~ 
müjdecileri olabilirler: Fakı~' 
disi değildirler. Görüştüğü. ı / 
hoşlandığınız, kaybettiğinıs ~ . 
man hüzün duyduğunüz hcrlc'se( 
sevmiş olmanız icap etmez.. ~ ~ 
mek daha müğlak bir hasettı\~ıt: 
nu size çok değil, bir iki sene.~ 
rübe bizim birkaç &Ütunluk ~,. 
mızdan daha iyi göstereceJctl 

' 

1 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
UNYON SiGORTASINA yaptır~ 

Türkiyedc bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

1 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapttrmayıııJ1;14 
Telefon : 4.4888. 

-- Taksim Belediye Bah~esi ,t 
29 A;uıtoı Perşembe ~ndüz saat 16 dan rece ,. o 

2 ye kadar park k11mında 

BÜYÜK SÜNNET DüGON .,.ı 
Bilyük bando, Sinema, varyete, ınonolot, hokkabaz, kar•l

8
'' ~ 

..-e elektrik kuklala r , muhte lif et leneeler, can bal· ettif111' 

l
ı Duhuliye 5, Metrubat 22. 1-2 kurut\ur. Çocukların ıünnet437()3 

için acele bahçe miidiriyetine m6raeaat edıniz._'!!~ 
[~~~~~~!!!·~ Çocuk ıünnet Ucreti S liradır , 

Askeri Liseler müdürlüğünd~~ 
Maltepe Askeri Lisesine girmek için müraca~tS it1~ 

ve şeraiti haiz bulunan isteklilerin Ağustos 935 (1s1 
çarşamba günü mektebde bulunmaları lazırndır· 6ı16 

(4909) ~ : 

Askeri Liseler müdürlüğünd:, ıı~ 
Askeri Liselerin son sınıflarına talebe aJırırt'la ·11i~ 

vcırr e<;1ilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 ~rti~ 
kaaar Jstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Ask~5ıcef 
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya 6ı" 5 
Şubelerine müracaat etmeli .. ( 181) ( 4908) 
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iCMAL 
JAPON iMPARATORU 

" lJir Amcrikıı mermu~rnda çıkan 
/ !apon imparatorunu tehzil eden 
d ilrikatürün Japon efkarrnda uy.an 

1 1rdığ1 hassasiyetin manasını an -
da.lllak için imparatorun Japonya -
~ tanrısal bir mevkii olduğunu 

:ozönünde tutmak lazımdır. lmpa
ator he.kkırtdıı beslcnl!>n saygı o de

rece mistik şekiller alır ki, bunun 
~alıiyetini Japon olmıyanlar an -
'Yamaz. Meselfı maruf Japon ge -

7erallerinln, amirallerinin ve dev
/ .. t adamlal'ınrn bir ·imparatorun ö
Urnünde hükümdar hakkındaki say-

:J1arr'?-1 gö~termel• için intıhar et -
klerJ vakıdfr. 
Japon hükiimdarrnın devleti ida

~e hususundaki etkisi hudutsuz • 
ur. Ve bu daha ikı' hafta bnce J a
~onyanrn te§kilatı cs:ısiyesi hakkın 
.,,~ hükümet t.aıvıimdan neşredilen 
ti'1' heyannamc ile de teyit edilmiş-

r. 3 ağustosta. çıkarılan beyanna
';:6<1e Japon devletinin idaresi im
r~ratora tevdi edilmi§ olduğu bildi-
1 nıeı.-ta,air. 

; l!u beyannamenin çıkarılmasını 
;ti/zam eden ~p §Udur: Japon
r. '.4da süeJ makamlo.r ile mülki ida
de ıuıasrnıJa anlm;ırmımıazlık var -
c!.a.r. Bu anlaşamamazlık 1930 yılın -
: Londra silahsızlanma konferan -
b~ J~~a:Jarının tasclıiki Sirafarrnda 
\' sbutun boJirdJ. Askukr, muka -
d~~nirı tasdikbııe taraftar değiller
lıJ • Fakat onkırın itirazfaruuı rağ -
ete?, hükumet muk;ıvdeyi tasdik 
rl~~O .cündenberi a.sla!ri mes~lcle· 
rl Ukumetten ayr.ı o/.artık askerle
'llı nl Jce.;ıdi bildikleri gibi idare et
tı e crı yolunda. bir çrğır açrlmrş • ,J· A.skerler, devleti impa-ratorun 
:s/'<uc ettiğini ve devlet idaresinin 

11e/ • .. n.. • 1 1 
. 

P ı'.i' .. re su o an kısım arını ım-
"~~tor ile istişıre ede.rek kendile
d· 1dcn-e ed'eocklerini bildirmişler -tf:·. liükfımetin J ağustosta ne§r.et· 
gffı' beyanname bıı nolrtai nazarrn 
l'l<f ebe ç,alması demektir. Bu be.yan 
P '11e. ı'le ]aponyada hegemenlik Ja
<J~rı .ımparatorıuııun şahsmda mün -
la~ıç oluyor. Hani on dördüncü 
it j "devlet benim,,. demİ§ti. Onun 
2? adığı mine.da, nazari olarak va -
h'Yet bu merkezde olmakla bera -i:r, hakikatte Japon imparatoru 
d "l"eye en az karışan hükümdarlar
cı~Jl1. • jd!f h Ve Tıırınr. 'da hükii.ru
l:i; ıer ın aeaıg.. gruı, nu-
~1/f:;an ol~p, hükmetmemelerinin,, 
dı de bın se-nclik bir tarihi var
i'a~ D~1?1~uncıı ~sı~<Lınberi ]apon
fıJt a fılz ıda~ hukumdarrn elinden 
tct11§tt~. prta. çağda birtakım de
~ii eylcrının elınde olcm idare bu -
~,,,~de kabine, meclis, askerler ara
la a paylaşılnuştııt. Bim~enaleyh 
r/0rıyc:da 1930 danberi imparato • 
l>ı; Ctkikri ctrıafmda sürüp giden 
i1:1ı l1aJCaşa ve sa/Ohiy.ctlcrin bizzat 
iç,-"'1raıor tarafrna~;m kullanılması 
laf~/ d"ğil~ ~aşklaltırı ar~rnda pay • 
eti),, ~ı ıçın yapılan bır mücadele
~ret idi. - * ~ lf. 

~alyan subayları 
it bideye Cje enk 

Oydular 

''"' ~rı siıbayl.arı Cumurı'yet snr-
~ tmdan dönıiyorlar 
'iCQri • 

cı1tlll ern~z~e bulunan iki İtalyan 
~ttlcrf ~!sındcki deniz subay naın
llıc gid Un sabah saat 10 da Taksi
tcıııc ç efck Cumuriyet anıtına tö-
~· c enk koymuşlardır. 

q)tıncı~al Poladinf'nin kumandası 
~lta.11 •iib ınotorlarla Dolmabahçeye 

tılcairn aylar Gümüşsuyu yolile ;a lıtıkı~gelınişler ve törenden son
cı1ııc il . caddesi ve Boğazkesen 

h ltaıy &crnılcrine dönmüşlerdir. 
1."Ci.in ~ deniz subay namzetleri 
18tsini eybeliadaya giderek Deniz 

~·l'llr:t ta gezecekler, deniz subayla • 
;cck Çarafı!ldan kendilerine verile
ır. 't'a/ zıyafetinde bulunacaklar

~l'an ol~ ~a deniz subaylarımız 1-
i ıi~a u gemilerine giderek ia

rcttc bulunacaklardır. 

ı 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Berlinde Metropoliten Dün 1- • . • 

Ç öktü Ö 1 en I er Var ~f2 Numaralı Kuluyu Açtılar Bırde Baktılar kı, 
' Ozenle Saklanan Kutu iki Yanından Kırılmış 

Berlin, 20 (A.A.) - Metropolitenin yapılmakt_a ~l~n bir tü
neli 150 metre uzunluğunda çökmüştür. 20 kadar ışçının yıkıntı 
altında kalmış olduğu sanılıyor. Birçok itfaiye grupları, yıkın
tıyı ortadan kaldınnağa başlamıştır. Bu gruplara yardıma gel
miş olan Salibi Ahmer grupları, henüz hiç.bir naaş çrkannamış 
tardır. 

Berlin, 20 (A.A.) - Metropolitendeki çöküntüde kurtarma 
işi büyük bir ihtiyatla yapılmaktadır. Çünkü yeniden bir taknn 
çöküntüler olmasından korkulmaktadır. Yıkıntı altında kalmış 
olan işçilerin kurtarılmasından ümit kesilmiştir. Bunların sayı
sının 17 olduğu sanılıyor. 

Rostof'ta Ve Yangın 
Moskova, 20 (A.A.) - 18 Ağustosta Rostof şarında yağmur 

ve dolu ile karışık bir fırtına hü~m sün1:üş, şehrin aşağı ma
halleleri su altında kalmıştır. Şehırde gelıp geçme duımuş, 26 
ev yıkılmış, ve yangınlar olmuştur. ıs insan, ıs at ölmüş ve 20 
kişi yaralanmıştır. 

Kiliseden Çalınan Mücevherler 
Pampelune, 20 (A.A.) - 11 Temmuz tar.ihinde Panpelune 

klisesinden çalınmış olan mücevherlerin büyük bir kısmı Pampe 
lune'de Arias adlı bir saatçi nezdinde bulunmuştur. Birçok kim
seler yakalanmıştır. 

BERLiNDE BiR YANGIN 

Radyo Sergisinin Bir Kısmı 
Yandı, 20 Yaralı Var 

Berlin, 20 A.A. - Radyo sergi- ı düşen taşlar ve cam kırıklarile ağır 
sindeki yangın fevkarnde büyümüş- surette yaralanmışlardır. 
tür. Üç paviyon alevler içindedir. Yaralıların sayısı 20 den ibaret 
Asansörü harap olan emisyon kule- olduğu söylepmektedir. Çünkü yan 
si içindeki lokantada 13 kişi iki sa- gın, holler kapandıktan sonra çık • 
at mahsur kalmış ve en sonra kur- mıştır. 4 numaralı hol tamamile 
tarılmışlardır. yanmıştır. Radyo kulesi ve lokan -

Berlin, 20 A.A. - Resmi bildiri- tanın bir kısmı, alevlere karşı koy
ğe göre, radyo sergisi yangını, sa • muştur. 

~onl.ardan .bi~indeki kursirküi'den Sergi ı ve 2 numaralı hollerde de 
ı~~rı .~elmıştır. Muhafızlar, yangını vam etmektedir. Yangın saat 23,30 
sondunneğe çalışmışlarsa da, ateş, d ~ 1 hah 

2 
· d 

b 1.. · • d .. •1 • b 1 a ogru aza mış ve sa ın sın en o u ve ıçın e muşterı erın u un- 1 ·ı .. d" "l .. t'" 
du~u lokanta 1 sarmıstır. evve tamamı e son uru muş ur. 
~er taran~ aıevıerle kaplanmış 'I uz oınıer<:e meraırn,yangrn ye-

olmasına r ğmen, itfaiye efradı rinin etrafına tophınmıştır. 'Polis, 
müşterileri kurtarmağa muvaffak ol kalabalığı güçlükle zaptedebilmek
muşlardır. Yangının şiddeti asan - tedir. Goebbels ve polis dfrektörü 
sörün makanizmasrnı patlatmak teh Helldorf. yangının yaptığı zararı 
likesini göstermiştir. Uç kurtarıcı, görmek \!zere akşama doğru yangın 
bir servis gardiyanı ve iki itfaiyeci, yerine gelmişlerdir. 

YUGOSLAVYADA 

Hükümeti Tutacak Büyük 
Siyasal Bir Parti Kuru 1ldu 

Belgrat, 20 A.A. - Avala ajansı 
bildiriyor: 

"Yugoslavya Radikal Birliği,. a
dında yeni bir parti kurulmuş ve 
beyannamesini iç bakanlığa vermiş
tir. 

Bu ıpartinin çokluğunu, başta At
za Stadiyanoviç olmak üzere radikal 
ler, başlarında Spaho olmak üzere 
Bosna müslümanlarr ve bd.şlarında 
Monsenyör Koroşctz olmak üzere 
de Slovak Klerikalleri teşkil etmek 
tedir. 

Başka grupların ve bu arada sağ 
cenah demokratları ile müstakil de
mokratların ve Hırvat ulusal klü
bünün de yeni partiye katılmaları 
bekleniyor. Bunun için yeni parti 
Yugoslavyada kurulmuş en büyük 
siyasal parti olacaktır. Parti, Sto
diyanoviç hükumetini tutacak ve 
bu suretle hükumet, arkalarında ku 
rulu hiçbir siyasal parti bulunmıyan 
eski hükumetlerden farklı olacak -
tır. 

Yeni partinin örgütü için bir yÜ· 
rütüm komitesi kurulmuştur. 

Yeni partinin programı ulus için 
siyasal hüriyet ve şimdiki dış si-

STODIYANOVIÇ 

yasanın devamıdır. 
Parti Monarşi, Karacorceviç ıti

lcsi hanedanlığr, ulusun birliği ve 
mahalli otonomi taraftarıdır. 

Yeni partinin çoktanberi bekle -
nen kuruluşu memleketin her tara
fında derin bir memnuniyetle kar· 
şılanmıştır. 

------------------------~--
Conte de Chambrun Baş· 
bakanın kızile evleniyor 
Paris, 20. A.A. Başbakanın 

kızı Josc Lava}, bugün Quai d'Or
say kilisesinde' Kont de Chambrun 
ile evlenecektir. 

Her iki taraf ailesinin isteği üzeri
ne, tören çok sade olacaktır. 

Düşen tayyarecilerin 
cenazesi 

Nevyork, 20.A.A. - Vily Post'un 
ve Rogers'in cenauleri, 'Los AngP.· 
les uç::ık meydanına gelmiştir. Sena
to, saylavlar kuruluna gönderdiği bir 
takrirde, uçmanların cesedlerinin u
Jusal mezarlıfa ~ömülmesini istemiş
tir. 

Askerler siyasal işlere 
karışmıyacak 

Atina, 20 (Özel) - Hava kuvvet
leri Bakanı G.eneral Nikolayidis gaze 
tecilere askenn siyasi kavgalara ka -
rışmasınr umumiyetle takbih ettiğini 
söylemiştir. 

Siyonist kongresi 
Lucerne, 20 A.A. - Avrupa, A

merika, Asya ve Afrikanm 43 mem
leketini temsil eden 2400 deleğe, 
yarın akşam başlayan 19 uncu sio
nist kongre1öİne iştirak etmek üze
re buraya gelmişlerdir. 

Laval elçimizi kabul etti 
Paris. 20. A.A. - Lava!, Türki

ye el!SiJii ile Politis'i kabul etmiştir. 
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Mektubun ne suretle ele geç 
tiğine gelince, onu izah etmek 
gayet kolaydır: Casuslar hiç -
bir zaman sarih adres vennez -
lerdi. Çünkü bu takdirde yaka
lanmaları gayet kolaydı. Onun 
için ya posta koçanları, yahut 
postrestant kullanıyorlardı. İs
tihbarat memurları bu usulü 
bildikleri için böyJ e yerlere 
gönderilen mektupları daima 
sıkı bir elden geçiriyorlardı. 

Fakat işin içinde en şayanı 
hayret nokta, mektubun J o -
seph Fallow tarafından 122 nu
maralı posta kutusundan alın
mış olması idi! 

Nasıl olur da bu mektup ora 
dan giderdi. 

Postanenin açrk bulundu
ğu saatlerde orada mütemadi
yen iki üç memur bekliyordu. 
Ya bu memurlar Alman casus
larile suç ortağı idi. Ve yahut 
Almanlar postaneden bir el 
tutmuşlardı. 

Amerikan istihbarat dairesi 
derhal faaliyete geçti. Evve
la kutunun başında bekliyen 
memurları isticvap etmeğe baş 
ladı. Bunlar Amerikanın en a
çık göz insanları idi. 

Fakat ihtimal çifte casus -
luk yapıyorlardı. Hem Alman 
larm, hem Amerikalıların adam 
lan idi.. 

lsticvap faydasız oldu: 
Memurlar: 
- imkanı yok diyorlardı. 

Biz orada beklerken 122 numa 
ralı kutunun başına kimse gelip 
bir mektup almadı! Gözlerimi
zi kutudan ayırdığımız yoktu. 
Postanenin açrldığı saatten 
kapandığı saate kadar orada 
bekliyorduk. 

tihbo.rat daire~i, §Üpheyi 
bir memur üzerinde temerküz 
ettirmeden evel tahkikatı de -
ğiştirmeğe lüzum gördüler. 
Mektup belki postaneni niç 
taraf mdan, posta memurları 
vasıtasile çalınmış olabilirdi. 

Fakat buradaki memurlar da 
senclerdenberi postada çalışan 
emektar insanlardı. Ve hepsi 
de Amerika vatandaşı idi. Böy 
le müthiş bir şeye alet olmala
rı imkan dahilinde değildi. 

Fakat bir de postanenin 
gece nöbetçileri vardı. Acaba, 
kutudan mektubu bunlar çal -
mış olmasınlar? 

Bu nöbetçiler de sıkı bir is
ti~vaptan geçirildi. Fakat im -
kanı ~ok, bir ipucu bulunama -
dı. Zaten gece bile postane
nin önünde memurlar bekliyor 
içeri girip çıkanların ne yap -
tıklarını tahkik ediyorlardı. 

Kutular kırık 
Fakat nasıl oluyordu da bu 

mektup böyle ansızın ortadan 
kayboluyordu? Nihayet istih -
barat dairesi en sonunda kutu
ları açmağa .karar verdi. Çilin -
gir getirildi. Kutu açıldı: 

Hayret! 
Kutunun yan tarafları kırık

tı. ve birıkaç kutu arasında mu
azzam bir tünel vardı. 

Mektup mesela 122 numara
ya mı atılmıştı? Bunu hem 123 
ve 124 numaradan hem de 120, 
121 numaradan almak mümkün 
dil. 

Buraya gelen birisi yandaki 
kutuyu açmış ve oradan mek -
tubu çekip almıştı. 

Posta memurları işin farkın
da değildiler. Çünkü kutuların 
kırıldığını kat'iyyen bilmiyorlar 
dı. Onlar mektupları öbür ta -
raftaki delikten atıyorlardı. 

Artık mesele yoktu. Herşeyi 
evvelinden hesap eden casuslar 
işi gayet mükemmel surette tan 
zim etmişler ve memurlar ora
da gözlerini 122 numaraya di
kip beklerken birisi gelip onla
rm gözü önünde yandan mek -
tubu çekmişti. 

Memurlar yeniden isticvap 
edildi ... 

J stihbarat memurları kııtularrn 

Fakat işin çıkar tarafı yok -
tu. Bunlardan yalnız biri şu iti
rafı yaptı: 

- Yandaki kutudan sarışın 
bir kadının gelip mektupları al 
cığını gördüm ... 

- Peki ne derneğe takip et
medin? 

- Hiç aklıma gelmedi. O -

etralmda dört dönüyrlar. 

nun için dikkat edemedim. 
- Dikkat edemedinse san • 

şın bir kadının gelip mektup • 
ları aldığını nereden biliyor -
sun? 

- Çünkü kadın f evkaladc 
güz.eldi.. Onun için hafızamda 
kalmış .. 

[Arkası var] 

Ekonomi Yunanistanda 
Bakanı Gidiyor Rejim Meselesi 

(Başı ı incide] Atina, 20 (Özel) - Cumur Baş· 
gide boş hiç bir pavyon kalmamış, hep kanına karşı aykırı durum almış o
~i ~u~ulmuştur. Açılış .. ~?nü yaklaştı- lan general Kondilisin istifa etmek 
g~ .ıç.ın,. p~nayırda • butun hazırlıklar zaruretinde bulunduğunu yazan ay· 
bıtırilmıştir. 9 Eylul arsıulusal pana- k t l s· •• b kanı ~u ceva· 

b 1 .. •1 ~ b h rışı gaze c ere u a s 
yırma u yı gosten en rag et er . . 
yıldan kat kat üstündür. Mcmleke- bı vermıştır: • 
timizle başka ülkeler arasında teci - - Cumur başkanı ıle aramı~da 
mel ilgileri genişletm~k bakımından suitefehhüm bulunması ancak. bı. -
büyük imkanlar verebılccek olan pa- zim gibi düşünmiyen gazetecılerın 
nayır için. hükitmetimiz şimdiki it • fikridir. Halbuki memleketin ~n 

.... 
Cclfıl Bayar fabriktufa •.• 

halat rejimi dı ında geniş izinler ver
miştir. Yabancı stantlar bu defa pa
nayirda çok ve çeşitli bulunacaktır. 

Kurşun kalem fabrikasında 
Celal Bayar dlin Ayvansaraydaki 

Nurkalem kurşun kalem fabrikasını 
gezmiştir. Celfil Bayar fabrikada kur
şunkalemin nasıl yapıldığını, mesai 
şekillerini tetkik etmiştir. Fabrika 
meleketin kurşunkalem ihtiyacının 

bir buçuk misli kalem yapmaktadır. 
Ekonomi Bakanı fabrikayı beğenmi§ 
ve him~yc esasları üzerinde sanayi 
genel dırektörü ile Türkofise bazı e
mirler vermiştir. 

Türk· Yunan 
Ticaret mukavelesi 

Atina, 20 (Özel) - Türk - Yu
nan ~ni ticaret mukavelesi için 
görüşmeler yapacak olan Türk bt· 
yeti yarın gelmektedir 

yüksek makamını işgal eden zat ılc 
aramızda hiçbir zıddiyet yoktur. 
Kendisini sever ve hürmet ederim. 
Hatta belki herkesten ziyade ken
disine saygı gösteren benim. Re
jim işi artık ahal~nin r~.Yi~e kat -
mıştır. Halk hangı reJımı alırsa 
memleket istikbalde o rejim ile 
idare edilecektir. 
Şimdi sırası gelmişken biz hüku

met adamlarının içinden çıktığımız 
halka karşı bu mesele hakkındaki 
fikrimizi özgür ve hilesiz olarak 
söylemek mecburiyetindeyiz. Cu -
muriyet rejimine karşı hiçbir fena
lık yapmış değilim. Mademki re
jim işi ortaya atılmıştır. Ben de 
memleketimiz için en müsait hüku
met şeklinin krallık olduğunu söy· 
ledim. Ve genoy yapılıncaya kadar 
cumuriyct rejimine sadakatten ay • 
rılmıyacağım. Ondan sonra da aha
linin rey ve dileğine hürmet ede
ceğim. Ben işte bunun için istifa -
ya lüzum görmüyorum. 

Bundan sonra .general Kondilis, 
Venizelosu kastederek bazılarının 
imzaları altında yazdıkları yazılar
la cumur başkanına karşı kötü söz
ler kullandıkları halde kendisinin 
hiçbir vakit hürmetten ayrılmadı
ğını illi.ve etmiştir. 

Yunanistanın bu~day 
mahsutu 

Atina, 20 (OzcJ) - Bu sene buğ
day mahsulünün geçen seneden 20 
milyon okka fazla olduğu sanılıyor. 

l'Mlf Teksııyr 
kap1UJn da 1 m a 
~yle lap~lı urt 
•cr11anU et z • 

- ıcıcr4C Wlllıı. 
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ilk Parti Fındık Yolda 
'Giresun, 20 (A.A.) - 935 yılı yeni fındık ürününden ilk parti 

6.38 ç~val fın~ık içi bugün Erzurum vapunma törenle yüklenmiş
tır. Suslenmış f ındrk çuvallarının arkasında jandarma okulu ban 
dosile bir müfreze jandarmamız il ve şarbaylar tecim odası bas
'kan, ve üyeleri, bütün fındık tecimenleriyle cok klabalık halk oİ
duğu halde iskeleye varılmış, süslenmiş mivnalara yüklenmiş, 
f ~n?ıklarımız vapurun selam düdükleri ve halkın çoşkun göste
nsı arasında yurd dışına çıkışı selamlanmış ve uğurlanmıştır. 

Ordu-Fatsa Yolu Açıhyor 
Ordu, «?~el aytarıniız bildiriyor) - Ordu - Fatsa yolunun 

yapılı;ıası ıçın başlanan çalışmalar ilerlemiştir. Bayındırlık Ba
k~nlıgı tarafından yaptırılan Bolaman köprüsü bir ay sonra ge" 
ç~t ~~!ec.~ktir. Ilıca köprüsünün keşfi yaprlmıştır. Bu iki köprü 
bıttıgı gun Fatsa yolu açılmış olacaktır. 

Otomobil Bir Çocuğu Çiğnedi 
Izmi~, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Kestelli caddesinde bir 

otomwobıl ~aza~ı olmuştur. Alinin idaresindeki taksi arabası baş 
d~raga_ d<;'gru ınerken Salahaddinin dört yaşındaki oğlu Necmi
yı ezmıştır. Otomobil frenlerinin sağlam olmadığı anlaşılmıştfr. 
Hastahaneye kaldırılan çocuk biraz sonra ölmüştür. . 

Çoruma Elektri Yapılıyor 
Ç?~u?l,. (Özel aytarımız bildiriyor) - Çorum elektriğinin 

hallı ıçın ılk çalışmalar başlamış, santral binasının temeli de 
atılmıştır. Santralın inşaatı en kısa bir zaman içer.isinde bitiri
lecek, Çorum elektriğe kavuşacaktır. 

Peçeden Sonra Çarşaf Yasak 
Akşehir, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Peçe kullanılmasını 

bundan altı .a~ öne~ .yasak eden ~a~ kurulu, bu defa da çarşafın 
şarımızda gıyılmesını yasak etmıştır. Akşehir kadınları bu ulu
sal işte de önayak olmuşlar, kara çarşafı atarak tarihe 'mal et
mişlerdir. 

Tabancayı Karıştırırken 
Bartın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Pazar günü Akpınar 

köyünde bir cinayet işlenmiştir. Eyübün 13 yaşındaki oğlu Re
cep, babasının taban~asını alarak keçileri otlatmak için dağa 
çıkmıştır. Recep, dagda arkadaşı Ismaile rastlamış, tabancayı 
beraberce karıştırmağa başlamışlardır. İsmail namluyu çeker
ken tabanca ateş almış, çıkan kurşun Recebin şakağından gire
rek zavallıyı öldürmüştür. Küçük katil yakalanmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

Ba burt El ktriğe a uşuyor 
Bayb_urd, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Başbakanın ziyareti 

dolayısıle, Bayburdun elektriği meselesi de halledilmiştir. İs -
m~t Inönünün emri üzerine un fabrikasına % 9 faiz ve beş yıl 
muddetle 50 bin lira verilmiştir. Bu para ile fabrika. Bayburdun 
elektrik ihtiyacını karşılıyacaktrr. Ayrıca, yeni bir Halkevi ın
şası için 10 bin liralık tahsisat ayrılmıştır. 

l 

Bayburttan brr görünü~ 

Bayburt Okul 
Binasının 
Noksanları 

Bir ay Önce bu aütunda, Baybur· 
dun yeni ilk okul binasından bah· 
aetmiş, yapıdaki eksikliklerin te· 
ıellüm muamelesi sırasında görü -
lüp görülmediğini ilgililerden sor· 
muıtuk. Bu mesele ile ilgisi bulun
duğu anla§ılan baza kimseler neş· 
riyatımız; üz:erine Bayburt aylan· 
mıza kartı teessüfe değer tavırlar 
takınmıılar, hatta baz:ı manasız: te
§ebbüslere yeltenmiılerdir. Binler -
ce lira harcanarak kurulan bu 
mektebin göze batan ekaildiklerİ· 
ni tamamlamak ve ilgililerin dik· 
katini çek~k için yaz:ılan bu ya. 
.zıya, yine yazı ile cevap vermek 
imkanı dururken, me&eleyi aylan· 
mı.z aleyhinde bir §ahıa İfi haline 
dökmek hakikaten tuhaf ve gü
lünçtür. Maamalih, iıin bu taralı 
mahkemeye intikal ettiği için far.· 
la bir fey aöylemeğe lüzum görmÜ· 
yoruz:. Kaldı ki, Kültür Bakanlığı 
d~ ne§~İyahmr.z üzerine iıleri tet
kık ettırmeğe baflamış, bu husus· 
ta alakadarlara lciz:ım gelen emir
leri vermi§tir. .......... ~ .............. 
f;ekirdeksiz üzüm 
Alımına başlanıyor 

1rmir, (Özel aytarımız bildiri • 
r.o~) - Şa~aplık yaş çekfrdeksiz 
uzum alımı ıçin inhisarlar genel di
rektörlüğünden emir gelmiştir. Mü 
bayaata bugün Burnovadan başlan
mıştır. Bu üzümler doğruca Aslan 
~ık ~abrikasına götürülecek, şarap 
ımahnde kullanılacaktır. Misket 
üzümlerinin alımı biraz gecikecek
tir. ~i~h üzümler için de emir gel· 
memıştır. 

KÜÇÜK TELGRAF 1 
HABERLERi 

. l~n:ıir, (Tan) - Menemende ye
tıştırılen ılk pamuk mahsulünden 
6 _ki~o mahsul dün borsaya getiril • 
mıştır. Pamuk borsası bir iki güne 
kadar açılacaktu. 

• Çorum, (Tan) - Çocuk bakım 
ve doğum evi doktorlarından Şük -
rü, Ankara seyyar doğum doktorlu 
15•"• •'-ilnnu , y ıl ı l•ue ıgtı.n11~~1. 
Yerine atanan Emir Şerü de ödC4 
vine başla~§tır . 

• Merzifon, (Tan) - 'Merzifon. 
da tifo hastalığı hala geçmemiştir. 
Aşı tatbikatına devam edilmekte • 
dir. Hastalığın bakımsız ve bozuk 
yo11arla gelen içme sularından si -
rayet ettiği anlaşılmıştır. 

• Germencik, (Tan) - Aydın ha 
va kurumu başkanı Ahmet Arkaya
nın başkanlığındaki heyet burada 
temaslarda bulunmuşlardır. Yeni -
den 190 üye yazılmıştır. Kamutay 
Süleyman Yalçınkaya. şarbay ve par 
ti başkanı Tevfik Çeviren, kurum 
başka doktor Sabriye yar<lım işleri 
etrafında önemle meşgul olmakta -
dırlar. 

• Çorum. (Tan) - Parti başkanı 
A 1i Rıza Özenç şehrimize dönmüş
tür. Başkan, tribün inşaatı için la
zrmgelen bütün hazırlıkları bitir -
miş ve tahsisat almıştır. Yeni tri -
bün inşasına derhal başlanacaktır. 

• Balıkesir. (Tan) - Halkevi tem 
sil kolu, tenis kortunun açılması 
münasebetile güzel bir müsamere 
verr~iştir. Aşar ı;oyguncuları, ismin 
dekı piyes büyük rağbet gösterildi
gi için beş gece tekrarlanmıştır. 
Bu piye , köylerde de oynanacak -
tır. Yukarıki resim temsil kolunda 
ki gençleri bir arada gösteriyor. 

• İzmir. (Tan) - Bu yılın incir 
ürünü borsaya gelmiş ve beş buçuk 
kuruşla on bir kuruş arasında sa
tılmıştır. 

-4-
YAZI iŞARETLERi 

Şatranç üzerine yazılan yazılarda 
taşları göstermek için hangi harf -
lcr kullanıldrğını dün yazmıştık. 
Yine basın işlerinde harflerden baş 
ka, arsıulusal olarak kabul edilmiş 
birtakım işaretler vardır. 

Şatranç yazılarını takip edebil • 
mek ve anhyabilmek için arsıulu • 
sal şekiJleri bilmek lazımdır. 

Yazılarımızda taşları göstermek 
üzere kuJJanacağımız bu arsıulusal 
şekilleri aşağıda gösteriyoruz (şe
kil 1) 

Sah .ş 

Fer-z v 
Ruh R 
F.ı F 
At A 
Paytak p 

Şekli 1 

Yazılarda, Şatrans taşlarının ha • 
reketlerini kısa ve kolay bir ekil • 
de göstermek için de iki usul var -
dır: Fransız ve 1ngi1iz usulleri. 

Biz burada şimdilils yazılarımız • 
da kullanacağımız: Fransız: usulün
den bahsedeceğiz: 

Bu usulde, satranç tahtasının 
her bir hanesi için sekiz harf ve se 
kiz rakam kombinezonu düşünü) -
müştür. 

Aşağıdaki şekilde görü1eceği üze
re, asağıdan yukarıya her sütun şek 
Jin altına konulmuş harflerin, sol
dan sağa her 6Ütun da şeklin solu • 
na konulmuş rakamların ismini ta
şırlar. 

Böylelikle mesela tahtanın en üs 
tünde ve sol köşedeki haneyi gös
termek için (a 8) demek yeter. Bu, 
aşağıdan yukarıya (a) sütunile sol
dan sağa (8) sütununun müşterek 

hanesi demektir. 
lşi daha iyi anlatmak için bir mi 

sal daha gösterelim: Şatranç tahta
sının sağdaki en sol sütununun yu
karıdan aşağıya dördüncü hanesi 
(h 5) ile gqsterilir. Şekle bakınız. 
(şekil 2) 

" 

G 

'ı 

,, , 

. , , 

,, . 

• D JI " ol f 

ŞikJJ 2 

Aşağıdan yukarıya (h) sütunile 
soldan sağa (5) sütununun müşte -
rek hanesi, yukarıda, söylediğimiz 

hanedir. 
Taşların yürüyüşünü göstermek 

için yukarıda anlattığımız usulle 
taşın bulundugu ve gittiği haneleri 
yazmak ve hane işaretlerinin başı
na o taşın ilk harfini geçirmek la • 
zımdır. 

Mesela: ( Ag 1 - f 3) diye yaz -
mak, atın (g 1) hanesinden (f 3) ha 
nesine oynandığını göstermektir. 
Yalnız Paytak'ların hareketlerin· 

de başa (P) harfini geçirmeğe lü -
zum yoktur. 

Mesela: (e 2 • e 4) demek, (Pe 2· 
e 4) demektir; yani: (e 2) hanesin· 
öeki paytak (e 4) hanesine oynan -
mıştır • 

HAKYERLERi 

Sarhoş bir kadın 
Tevkif edildi 

Habibe Melahat isminde bir ka
dın, dün Taksimde sarhoş olarak 
caddede bağırıp çağırmağa başla -
mış, bu sırada kendisini karakola 
götürmek istiyen polis memurları
"..a da hakarette bulunmuştur. Me
lahat, Beyoğlu sulh hakimi karari· 
le tevkif edilmiştir. 

. • ~eceleyin, Bcyazıtta karanlık 
b~r koşede, tanımadığını söylediği 
hır adamla edep ve terbiyeye uy
gun olmıyacak bir harekette bulu
nan Hayrullah isminde biri dün bi
rinci sulh ceza mahkemesi kararile 
tevkil' edilmiştir. 

• Seyyar simitçi Aleksandrdan 2 
lira rüşve~. almaktan suçlu, Kurtu
luş mevkıı polis memurlarından 
Osmanın muhakemesi, birinci ceza
da yapıldı. 

Müddei umumi suçu sabit göre· 
rek Osmanın cezalandırılmasını is
tedi. Suçlu vekili Hikmet, müda· 
faasını yapt.ı. Muhakeme, karar j. 
çin kaldı. 

• Şeker kaçakçılığından suçlu 
Karabekirle Salahaddin Rifatin ve 
arkadaşlarının duruşmalarına dün 
sekizinci ihtisas mahkemesinde ba
kılmıştır. Her iki duruşma da, ev
rakın tetkiki ve müdafaa için başka 
güne bırakılmıştır. 

• İmaritti isminde bir vapur 1i _ 
manımızda yükünü boşaltırken iki 
sandık sakarin çıkmıştır. İçerisin
de başka bir madde bulunması la -
zımgelen bu sandıklara gümrükçe 
el konulmuş, 8 inci ihtisas mahke
mesinden dün müsadere kararı a
lınmıştır. 

• 9 .ztıncu ihtisas mahkemesinde, 
dün, Tıp fakültesi talebelerinden 
Necdet isminde bir gencin duruş
ması bitirilmiştir. Eroin içmekten 
suçlu olan bu genç. birkaç defa ele 
geçtiği halde yolunu bularak kaç -
mağa muvaffak olmuş, sonra tekrar 
yakalanmıştır. Mahkeme Necdetin 
eroin müptelası olduğunu tespit et
miş ve altı ay müddetle hastanede 
tedavisine karar vermiştir. 

iş saati sekiz 
Saat olacak 
Şehrimizdeki endüstriciler, dün te

cim ve endüstri odasında bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda bakanlık 
iş uzmanı Vargel de hazır bulunmuş
tur. Endüstricilere iş kanunu proje· 
sinin esaslarını izah eden uzman, işçi 
ile patron arasındaki ihtilafların na
sıl hal1edileceğini, iş kanunu ile borç
lar kanunu arasındaki münasebeti ve 
• .. - .. -_,,J..,,. - -·-

mıyacağını anlatmıştır. VargcJ, bu 
izahatından sonra: 

.._ lşçinin sekiz saat çalışması 
prensip itibarile kabul edilmistir. Bir 
kısmı sanayide derhal tatbik oluna
caktır. Devlet Şurasının projeye yap
tığı ilaveye göre, kadın ve çocuklar 
geceleri çalıştırılmıyacaklar, işçi te
min eden iş büroları kurulacaktır.,. 
demiştir. Bundan sonra ulusal endüs
tri birliğinden birçok endüstriciler 
söz almışlar, iş kanununun beklenen 
ve özlenen esasları üzerinde noktai 
nazarlarını anlatmışlardır. Uzman 
bunları not etmiştir. 

Telefon şirketi satın alma 
mukavelesi 

Bayındırlık Bakanlığı ile Telefon 
sosyetesi arasında cereyan eden mü
zakerelerin ve mukavele şeklinin bu
günkü Bakanlar toplantısına arzedil· 
mesi ve yarın iki taraf delegeleri ara· 
smda alım satım mukavelesinin im • 
zalanması muhtemeldir. 

itfaiyecilik mektebi açılacak 
Belediye eylUl sonunda itfaiye • 

cilik tahsili için Avrupaya iki tale
be gönderecektir. Bunlar tahsilden 
döndükten sonra bir itfaiye mekte
bi açılacak ve tahsilden dönenler 
bu mektebe muallim tayin edilecek
lerdir. Bunun için yakında bir mü· 
sabaka imtihanı açılacaktır. 

No. 94 bir günde de amacın ta kendi- ı sürmesini bilirim. 
sinde ve biribirimizin kösne fakat, ekmek parası 1 

dan manevra yapmak, arkada- ı lüyordu: ı 
yine ki, öndeki birikmiş arabalar - Beş altı saat mağazalarda 

içinden kurtulmak gerekti. O, dolaşılır mı bilmem. üç dört 
VO~MA! 

:tem·lızet BENiCE 

damarlarımız birleşik bir kanın 
heyecanile çarpacak, dudakları
mız biribirinin içinde içimizi 
dış yapan yangının ateşi ile eri
yecek, ve biz aşk, sevgi, sevda 
dedikleri bütünlüğün gizi için
de günencin doyumsuz örenine 
karışacağız." 

Nesrin'in ü ç büyük kağıt 
dolduran mektubunun bir bu 
parçası, bir de son cümleleri 
üzerinde Ferit belki saatlerce 
durdu: 

"- Beklemekten yılma Fe-
rit. çok bekledik, belki biraz 
daha bekliyeoeğiz. Fakat, bek
lemekten hiçbir şey kaybetme
dik. Hep iyiye, kazanca, amaca 
yakın olmaga gittik. Ve bir gün, 
tn kısanın sınırları içine giren 

(şehvet) ten tutuşan, sevgiden ona boyun büktürdü. 
yanan kollarımızın çevirdiği Fazıl, yeniden sordu: 
kement içinde kilitleneceğiz. - Peki, bugün onu sen gö-

Ferit bu sözüme önem ver: tünnedin mi? .. 
O günlerin eşiğindeyiz. Yılına- Şoför kekeledi: 
dan, bıkmadan, yorulmadan bu- - Evet ben götürdüm. 
günü olduğu gibi o günü de Fazıl'm soruşları yine sertti: 
bekliyeceğiz." - Peki nereye götürdün?. 

Sorgu gllnll Şoförde yere bakma, kekele-
····· -··--------·--· me sürüyordu: 

Beşinci, onuncu, on beşinci - Evden aldım. Bir aralık 
gün. Doktor, şoförden soruyor: Galatasaray'da durduk. O önce 

- Ne var?. şekerciye, sonra da posta evine 
Şoför boynunu büküyor: girdi çıktı. Yine kendisini al -
- Hiçbir şey bayım!. dım. Tünele doğru gittik. Ba-
Doktor birden öfkelendi, su- zar dü Levan'm önünde tramvay 

ratı bumburuşuk oldu, kaşları yoldan çıkmıştı. Arabalar bi
çatıldı: rikmişti. Yol kapalı idi. Geçe

- Sersem, senin elinden de medim. Bayan birden: "Ben 
bir şey gelmiyormuş. burada iniyorum. Sen beni ile-

Şoför içinden söylendi: riki koşede bekle .. " dedi ve ara-
- Beni sana sivil polis, ya- hadan indi. Hemen arkasından 

hut ta casus, hafiye .. diye kim gidecektim. Fakat, arabayı bı
anlattı. Ben yalnız iY.i araba rakmak imkanı yoktu. Durma-

gözden kaybolduktan sonra, parça kumaş almış. Ona bakar
ben yol buldum, söylediği kö- san, seksen mağaza dolaştım 
şeye gitti:11· Dört beş saat ora- da bu kumaşları buldum. On 
da bekledım. Sonra, Afrika Ha- kere belki arabanın önünden 
nından ç~ktı, arabaya geldi. geçt~m. Şoför uyuyordu, beni 

- Afrıka Hanından mı?. görmedi diyor. Bu Afrika Ha -
- Evet Afrika Hanından.. nından çıktı! diyor. Hangisine 
- Ne var orada?. inanayım. Ne yapayım?. 
- Bilmem ki, birıçok şeyler Ve doktor yine öfkeli Öfkeli 

var. şoförün yüzüne içindeki kini, 
- Gelirken elinde paket fi- kızgmlığı vurdu: 

lan var mıydı?.. - Sen bu işleri becereıniye-
- Vardı. Uç dört parçaydı. ceksin. Haydi çekil karşımdan! 
- O, bana Afrika Hanından Şoför: 

çıkmadığını söyledi, yanındaki - Baş üzerine .. 
dükkandan çıkmış. Dedi, yoldan kıvrıldı. Zaval-

Şoför, birden durakladı. hnm içi içine sığmıyor, dudak-
- Bana öyle geldi.. lan mırıldanıyordu: 
Dedi. Doktor daha çok kızdı; - Rahathğma rahat. Para 
- Sersem, bana öyle geldi.. diizgün, yiyecek, içecek her şey 

demek başka. Oradan çıktığını bol. Fakat, çekilir herif değil. 
görmek yine başka. Bir iyi iş bulur bulmaz bir da

Şoför susuyordu, doktor söı- kika dumuyacağıl'\1 t 

Hava Tehlike
sini Bilenler 

Ankara, i 9 (A. A.) - Hava teb• 
likesini bilenler: 

İsmail İstanbul T. gemi kurtartll~ 
Şr. 40,80, Riz:a ayni şirkette 32,40• 
Halit ayni şirkette 32.40; Ali Sille)" 
man ayni şirkette 26.40: Salih ayııı 
şirkette 30, Mehmet İhsan 1stanbıı1 

telefon şirketi atölye 20,60: öın~t 
Şükrü ayni şirkette: 32.60, Muslı· 
hiddin Tunç Alp ayni şirkette 25.66 1 

Muzaffer Erin Kalem ayni şirkette 
26.40; Fani Salomona ayni şirkette 
i.:6.40, Necati Ba1ıaettln ayni şirkette 
20.52 ; Ha1il Refet Yörter ayni ~it 
!ictte 29.40: M . Ali S:ıfa ayni şir· 
ı..ctte 30, Mahmuıi Salahattin aynl 
şirkette 26.88; Bahri Kaşif ayni şı:· 
kette 21.60: MaJak Dadiryan ayıtl 
şirkette 22.32; J. Ava Kalsopu1° 
ayni şirkette 20.64: Ali Kamil peı· 
ker ayni şirkette 60, Haçik Hampar· 
yan ayni şirkette 38.40; Sabri Priıt• 
çek ayni şirkette amele 26.40; Salilı 
E:nir Hasanoğlu amele 21.60; NaJlJJ\. 
Biber amel: ll.86; Rafael Kendiye· 
ti komisyoncu 20, O Ş3kir Sabuncu 
zade ve oğullan fabrikası İstaııbıJ 
Kantarcılar l 00 bir defalık teberrU 
l.000 lira, Said Erda İstanbul C. Af· 
Bankası direktörü 103, Nazif 1natl 
Yar direktör 66, Kamil Refet 'Yar 
Direktör 66, Tahsin Kazım C. M 
kontrolör 66, Tevfik Fikret Mubi' 
sebe 45, Salahattin Tezer muhasebe 
29, Hikmet Alganer muhasebe zı, 
Atıf Bektaş kambiyo Ş. 45, Ekreıtl 
Hayri kambiyo muavir,i 29 Sadet• 
tin Sedad muavin 34. Reşad Raşit 
hesabı cari Ş. 43, Sadul1ah C. M. J3. 
işyar 24, Fahir Tahsin işyar 20, Ni· 
yazi Servet işyar, 24: Ali Kenan i~· 
yar 20, Reşad Faik işyar 20, Ferid 
Baltın işyar S 1, Şakir Emin işyar 
28, 1smai1 Hakkı işyar 26, Osrrıafl 
Mustafa işyar 24, Bayan Güzin işyar 
22, Safa Feyzi işyar 49, Vahit işyar 
22, Ali Nizami Aı_tosman işyar 40• 
Reşat Refet işyar 25. 

Ordu Terfi listesi 
Ordu terfi listeleri tamamlanına1' 

üzeredir. Sil Bakam General Kaııııt 
Ozalp, listelerin birkaç güne kada' 
yüksek tasdika arzedileceğini söyle' 
miştir. Terfiler, zafer nayranund:J 
ilan olunacaktır. 

YENJ NEŞRIY!! 

Yeni Adım 
Terbiye~i ls;nail Hakkı taraf ıJ1 : 

i-nci ~ayısı .... çıktı. İkinde güzel ya;ı· 
lar ve tercUmeler vardır. 15IJlai1 

Hakkının da .'Gençler için bUyii~ 
tehlikeler,, adlı bir yazısı vardır. 

• Meşhur Alman filosofu Şopet1' 
haver'in ''Aşkın metafizigi,, istnifl' 
deki eseri Talat Hamdi tarafında' 
diJimize ı;evrilmi§tir. Bu eser ayrı' 
ca kadınlara dair, dünya hakkı.11°~ 
ve fikirler ba§hğı altında orijııı' 
düşünceleri de içinde toplamakta ' 
dır 11 

et/ 
• Havacılık ve spor - Bu ııı 

tı'' muanın 149 uncu sayısı çıkını~ jıl 
Bu sayıda haxacıhk mcselelcritı' ,r 
celeyen mevzularda birçok yazıl 
vardır. 

• Bir kız böyle düştü - Elst
1
: 

Külütr direktörü Cemal Atacın '11

1
, 

dığı bu eser Resimliay matbaası t İ' 
rafından basılmıştır. Bir aile fa' 
asının hikayesidir. ,s 

• 420 yıl sonra - 420 yıl so1
\., 

hayatın nasıl olacağını, insanla~.,. 
nelere muktedir bulunacağını ~· 
teren bu eser Hasan tarafında11 

limize çevri1miştir. ..
11
,6 

• Yarımay - Yanmayın 13 u .,e 
sayısı renkli bir kapak içinde 1' , 
birçok yazılarla dolu olarak çı 
mıştır. 
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GUZEL SAN' ATLAR· 1 Haşmetlu Kazma Hazretleri ı 

- Nizamettin NAZiF :.J 
BiR YARA 

Arsıul u s al 
Sergiler Ve Biz 
,,..~, uluı için araruluaal ıergiler. 
ı.::_aquannı göetermek için en mü· 
~l fırsattır. Çünkü bu sergileri 
c~ lilkeden gelme milyonlarca insan 
4-nı • ve çünkü bu sergiler er mey· 

dır. 

ra::. acı habrayı hiç unutmam. 1925 
~ armııuaal sergisinde Türk pa· 
~onunun hali, acıklı hali gözümün 
)t de canlanıyor. Cami biçiminde 
~n bu küçük paviyonun içi, 

~ızligin, perişanlığın, çirkinliğin 
nUınunesi idi. Yahudi aatıcda.

~nlerin yakasına zorla eaans sürü· 
°'•.kolundan tutarak mal almıya 
~ ediyordu. Paviyonda alı,veriş 
:elitinden yerler pislik içindeydi. 
11.L!-'riyon yalnız Türk ülkesiılin 
k;~ •erginin de yüz kara11 olar.ak 

r ~ülünç ve kötü idi. 
\' -'Yn~ sergide, ve yanıbaşımızda, 
.. ~ıstan, bir Yunan köy evi biçi
-.uade inci gibi bir paviyon yaptır· 
~· köy halıları, dokumaları, eşya· 
~burada teşhir ediliyordu. Bu iki 
~onu gezen biz Türk talebeleri, 
tılt. ıızlıyarak sergiden aynlmı§-

Jİrftdiki Brüksel sergisine ne yolla
llt • kendimizi orada göstermek için 
-J'Ptrk? Hiç! Tütün ve likörleri 
dUJr trn üslQplu bir papiyona doldur
h 'le satbk. O }{adar. Bütün dün
h liitün yaptığımızı bitir. Likör de 
~gırnızı öğrenecekmi§. Eksile ol-

ltıı ~gilerin bir pazar yeri değil, bir 
a-_ tiir boy ölçüımesi olduğunu anla
--<ncak mıyız? 
l1i tw!iler bile soruyorlarmıı: Ha
ları? nnız, çinileriniz? Yazmalan-

)t,ı'lt;en soruyorum: Hani yeni Türki
ta .. :'1 kültür hamleleri? Ankarayı 
~ndıran şemalar, fotoğraflar, ka
~lar, hani ressamların, heykel· 
'8aii nn eserleri, hani minyatürleri-

, dekoratif itlerimiz?. 

~Ytr. bunların hiçbirisini yolla
'- lr; tütün ve likör utmakla ikti-

ettik t. 
Gene ayni aerıide Yunaniıtan, Ro

lncf :gtbi -pa'\li~'lHtJarda ktll· 
· goıterdiler, ve bizim gibi 

Anlıkta i'klifi etmediler. Bu ni· 
~ bayle? Çünkü -bunu her •man 
,~ aızlıyarak yazanm - çünkü 
~ iatan, Romanya, Bulgaristan, 
1.tc lt. ve kültüre bizden daha bü
.. bir önem veriyor, çünkü onlu 
~l&atik aan'atlar bizden çok daha 
~.himaye, ıevgi, alaka ile kartıll\-

'1t ~r Brüksel arsıulusal aergisi
~tlaamlannı ve heykeltraşlarını 
,., r~en bizim halkevlerinin ıergi 
'.._tize komiteleri tesbib çekerek 
' Yapıyor, yerli ıergilerde müm
'lduğu kadar resim satmaktan 
"'- hiçbir san'at kaygusu olmıyan 
!!l'f l aan'atlar birliğimiz göbek sal
~Otdu. Bin kue söyledik ki, bu 
~ aan'at işlerine düzen verecek 
~t Ve dürüst bir makam lizım-

~37 Pariı arsıulusal sercisi yava§ 
..;· .. _.. Yıklaııyor demektir. O sergitt.:''- ıene tütün, likör mü aata
'l.a ~ Gene paviyonumuzu gezenle
~ırma gülyağı sürüp, Mrarr-
11 ' habrlatan tezgihlarda ipek-
li. t1ar mı satacafız? 

\e1tı.~t kaygularımız ve hayattan 
Stltt.~erimiz göbeğimizden yukarı 
aıt-~- laınan, bir ülke için en güzel 
~andanın kültür ve san'at pro
~daar olduğunu idrak ederiz in-

Nur ullah BERK 

Kazma 
Tarih, yenileştikçc moda, moda es

kidikçe tarih oluyor. Bu marifet. ka
derin aağ eli olan kazmanın muzipli
&idir. Dünü bugüne çıkaran.bugünü 
de yatma gömen o yegane vasıta. o 
en iptidai alet, kazma. Bugün yerin 
altını üıtüne getiriyor ve yerin altın
daki üstünlüğü meydana çıkarıyor. 

Bu belki insaniyet kadar eski, hem 
yapıcı, hem yıkıcı alet. kazma. bugü
ne kadar kalemden, mantıktan. felse
feden, barut ve mitralyö~den fazla iş 
gördü. 

Dünkü ehemmiyetini hiç kaybet
meden haysiyetine yepyeni itibarlar 
katıyor ve bugün tarihin belkemi
ğinde ameliyat yapıyor. 

Uzak, çok uzak iklimlerin toprak 
kokularını enstitülerin kürsülerine 
kadar getiriyor. 

Kazma, ırkların medeniyet ve sa
nat artıklarını aarrların küflü yükü 
altmdan kurtararak yeryüzüne. mey· 
dana çıkarıyor ve yeryüzüne meydan 
okuyor. . 

Daima her eskiye ilahi bir çeşnı 
vermeğe çalışan antikacılar, her ye
niye züppe damgasını vuran softalar
la elele çalışmışlardır. Ve kazma, oıı
ların yorulmayan sadık bir amelesi
dir. Kazmanın toprak altından çı~2r: 
dığı bir desti kulpu bugUn Beşıncı 
Gcorge'un elmas kakmalı f&rap kupa 
ıından daha kıymetli. 

Bugünle dünün kavgası, hayatla 
ölümün boğupnasıdır. Ve bu müca
delede daima ölüm muzafferdir. Çün 
kil mukadderdir. Bugün üniversite
lerd~ kürsü alan ve büyük arkeoloji 
madalyaaını kazanan kazma, icadm
dan bugüne kadar hem ihya, hem 
tahrip vasıtası olarak dimdik duranı 
ayak altına yuvarlamıı, gömülüyü 
ayağa kaldırft'U1tlr. 

Kasd ile tesadüfün ona daima reh
ber olduğu bu itte kazma, pi§kin 
ve becerilcli vazifesini mükemmel yap 
mııtır. 

Bugün, bir Hint mihracesinin sara 
yına temel kazarken Babür Şahın tü
tün tabakasını bulan kazma, yarın 

Hindenburıun rugan iskarpinlerini 
ararken belki de Roçilt'in kafatasını 
parçalayacak. 

Dün Praxit~le'i mezanndan çıkaran
kuma yarın niçin Kanonikayı ıöm
mesin. 

Çtlnldl kumayı pmarıtan bu,nnlril 
medeniyet biliyor ki ıene onun him
mctilc yıkıla~k ve gene onun gayreti 
le bir glin iı'kelet halinde yerrüzüne 
çıkacaktır. 

Kazma, bu işte asırlardan beri ça
lıfAn tekaüt edilmemit bir memur, 
ezel ile ebed araamda durmadan ça
lıtmıı bir poatacıdır. 

Elif NACI 

Üsküdardaki 
Sergi 

Üsküdar Halkevinin teşebbüsü ile 
Osküdar fırka mer;kezinde bir resim 
aergiai açılmıtbr. Sergide ressam 
Cevat ve daha bazı genç kabili
yetlerin eıerleri teşhir edilmektedir. 
82 parça eser arasında sulu ve yağ
iı boya, portre. nü, peyizaj kırk ell! 
parça da tezyini resim vardır. Sergı 
her gün saat (13-18) e kadar ve ayın 
29 una kadar açık bulunacaktır. Us
küdarda (325) senesindenberi bir re
ıim ıergiıi açdmamıttır. 325 te mer
hum Ali Rıza, lımail Hakkı, Murta· 
za ve Nedimle Sami ve akademinin 
o zamanki hocaları bir resim sergisi 
açmışlardı. Aradan 27 sene geçtiği 
halde bugün tekrar c-esaam Cevadın 
çalışmasiyle bir resim sergisi vücu· 
da getirilmiş, Üsküdarlı Cevat na
miyle maruf olan bu zat geçen sene 
Beyoğlunda yalnız kendi eserlerin
den mürekkep bir sergi açmıştı. 
Dünkü neslin değerli bir ressamı o
lan Cevadı Osküdar halkına güzel 
bir san'at ziyafeti vermek auretile 
gösterdiği bu teşebbüsten dolayı teb· 
rik ederiz. 

1lfilt.ı •rsıulusal sergisinde Romanya pavyonunda: plastik 
~an'atlar salonu. 

Akademideki 
Sergi 

A ril &tdi'infn Sergide Teşh11 
Ettiği Resimlerden Biri 

Genç neslin değerli ressamlarından 
Arif Bedii cumartesi günü Güzel 
san'atlar akademisinde bir resim 
sergisi açtı. Sergide 150 parça eser 
vardır. Resimlerinde bambaşka bir 
hususiyet ıezilen Arif Bediinin ge
rek böyle bir sergi açmak suretile 
gösterdiği hareke\. g~rekıe resimle
rindeki huıuıiyet tak~ire değer. Bu 
sergi, durgun aan'at havamızrla yep
yeni ve güzel bir hareket olarak kay
da değer. 

Sultanahmette 
Yeni bir mozayık 
Bulundu 

Sultanahmctte, Araata sokağın • 
da devam eden tarihsel izerler üze
rinde incelemeler, son günlerde çok 
önemli bir durum almıştır. 

Bilhassa Beıinci yüzyılda Bi
zans imparatorlarından Birinci Jüs 
tiniyene ait olduğu anlaşılan bir 
mozayıktan eonra, profcaör Bab • 
-ter ondan daha çok tarihsel değer
li, ondan daha bilytik ikinci bir mo
zayık daha bulmuttur. 

Dün kndl"lile görU1cn bir mu
harririmize profesör yeni bulduğu 

krymetH izler üzerinde- izahat ver
miş ve demi1tir ki: 

''- Türkiyeye yeni geldiğim sı
ralarda Türk müze.ine güzel bir 
mozayık hediye ettim. Şimdi de i
kinci büyük bir mozayık üzerinde
yim. Bunu da buldum. Bu mozayık, 
öncekinden daha çok değerli, daha 
çok büyük ve kıymetlidir. Bu ikin
ci mozayıkı tamamc-n meydana çı

karabilmek için kemerlerin arkası· 
nı örten büyük, kalın duvarın yı • 
kılnuuu gerekliydi. Bunun için h· 
tanbul ilbaylığına, §arbaylığa ve 
müzeler direktörlüğüne başvurdum. 
Bu makamlardan, duvarın yıkılma-
11 ve bu mozayıkın meydana çıka· 
nlması için istediğim izin, bugün, 
verildi. Bana göatc-rilen bu çok ye
rinde kolaylıktan dolayı tefekkür 
etmeyi bir borç bilirim. 

Bulduğum mozayıkın ta. olarak 
meydana çıkarılması için kemerle
ri arkadan örten büyük duvarları 
yıktırıyorum. 
Mozayık açığa çıkarılınca kazı • 

yı paydoı edeceğim. Buradaki in· 
celemelerim iki hafta daha sürecek
tir. Eyliıliln ıonlarına doğru bağlı 
bulunduğum liniverıitedeki ıınaç • 
tarda bulunmak üzere latanbuldan 
ayrılacağım. 

Gelecek yıl lstanbula dönünce, 
kazım işlerini daha geni§ bir tekil
de büyülteceğim.,, 

Profesör, bulunan mozayıkların 
nasıl korunacağı üzerinde de dil -
şüncelerini söylemiş ve: 

''- Kazım yerinin korunması i
çin yanlara duvarlar çektiriyorum.Ey 
101 ortalarmda. ayrıca birçok emek
lerle bulunan ızerler için bir bara
ka da yaptırılacaktır.,. 
Kazım yerinin yanlarının duvar

la çevribne.sine başlanmıştır. ince
lemeler sırasında bulunan çanak, 
testi, çömlek ve para gibi kıymetli, 
ufak izerler de sandıklar içinde sak 
!anmaktadır .. Bu ~üçük tarihıcl par
çalar. kazım ışlerıne bir yol vermek 
bakımından ayrı bir değer taşımak
tadır. 

lstanbul Saylavlarının 
tetkikleri 

Iatanbul aaylavları dün Cümuriyet 
Halk Partisi Eminönü kuaıına bağ
lı latanbul Halkevinde toplanmtflar
dır. Bu toplanb Halkevinin biitün kol 
lanndaki üyelerin i§tirakile yapılımt 
ve onların dilekleri dinlenilmittir. Bu 
gün de öğleden sonra Şiıli ve Şehre
mini Halkevlerinde birer toplantı ya
pılacak ve bu auretle aaylavlanmmn 
lstanbuldaki tetkikleri bitmif olacak· 
tır. 

Romanyalı 
San' atkarla 
Konuştuk 

Birkaç haftadır şehrimizde bulu
nan genç ve değerli romen ressamı 
Mile Ernetine Leibovici ile konuş
tuk. Bükreş san'at muhitinde Erna
Letoni adı ile tanınmış olan genç ro
men bilhassa geçen sene Bükreşte 
yaptığı sergiyle memleketinde çok 
büyük bir muvaffakıyet kazanmıştır. 
Peysaj itibarile eşi bulunmadığını id
dia ettiği memleketimizde geldiği 
gündenberi durmadan çalışan ressam 
Bükreıte beklenilen sergisine hazır· 
lanmaktadır. 

Memleketimizde resim teşhir edi · 
lebilecek bir köşemiz olsaydı bu kıy
metli san'atkardan lstanbulda da bir 
sergi açmasını rica edecektik. O bi
ze mütemadiyen lstanbulun adım ba
ışı değiıen güzelliğinden renk ve sür
priz dolu köşelerinden bahsediyor. 
Matisse'in Duffy'nin Utrillo'nun na· 

Artık, gözümüze bir .•üprü.n~ y_ı
ğını ilittiği anda veya bır gerızın pıs 
kokusuyla burnumuzun direği kırılır 
gibi olunca; . . 

- Acaba Sinan'ın bır phcaenne 
mi yaklaşıyoruz? 

Diye kuşkulanıp etrafımıza bakın
nuyacağız. Zira tarihin ve san'alın 
büyük kıymetlerinden birini anyan
ların düne kadar lstanbulda kullan
dıkları burun puıulaaı kutbunu kay
betmek üzere bulunuyor. 

Artık anıtlar. süprüntü yığınların· 
dan kurtanlacaklar, tamir edilecek
ler temizlenecekler, Yenicami gibi 
ba;ı yüksek talili olanlar da etrafla-

' rını çeviren pis çarıılardan dar so 
• kaklardan sıyrılıp endamlarının 1~ 

ventliğini bir kat daha vuzuhla gös
terebilecekler. 

Mile Ernestinlt L~bovici 

sıl olup da lstanbulda yerleımedik· 
terine hayret ediyor. Ve bize lstan
bula karşı duyduğu sevginin saminıi
yetini daha iyi a , tatmak için: 

- Ömrümün sonuna kadar İıtan
bulu etüt etsem bıkmıyacağım gibi 
geliyor. Her fırsat buldukça gelip 
latanbulda resim yapacatnn .. diI.or. 

Ona Romanyada yeni aan'atın na
aıl karplandığını ıoruyoruz. Bükret 
müzelerinin yeni aan'ata çoktan yer 
verdiğini ve adedi onu geçen resim 
gakrilerinin lıer haita halka dört 
bet retina .urg.iai verdiiilıi .i~ 
aulıyarak ötreniyoruz. 

- Tabii her yerde olduju gibi 
Romanyada da ilk zamanlar yeni re .. 
me dudak bükenler oldu. Eski resim 
çalI§ış tarzı kolaylıkla herkes tara· 
fından anla§tlıyor ve çeviliyordu. Ye· 
ni resim mütemadiyen tekerrür eden 
mevzulardan kurtulup da her aan'at· 
kira kendi görüıünü verince ortaya 

Çok güzel ... 
Fakat mesele bundan tbaret sanı-

lıyor galiba. Eğer İstanb.~ldak! Tür~ 
ve Bizans anıtlarının muze ıdareaı 
veya eski anıdan koruma kurumu 
tarafından yapılacak bir listesini esas 
tutarak dört mühendis, on mimar 
kullanmak ve birkaç bin tatçı ~~ 
dülger yevmiycai ~e~!~e bu ı'ı 
bitirebiliriz diye duşunulü:yoraa bır 
hata çemberi içine dütmilfüs de
mektir. 

Bis, TUrk anıtlannı parmağ~a 
doladıimm ci1n. bir çam. ac~ ve 
gürgen ormanının karenhğmı bıraz 
daha koyulaştırdığı bir gecede na
sırlı ve küt tırnaklı parmakları ara
sına kıstırdığı kav parçasını yak
mak ve eonra onun cılu atep!e üat 
lıate :yıidıiı dallan tutuıturmak ~~ 
çakıla çelik çalan bir orman bekçıaı 
gibi unıudam değildik. Ortaya atb· 
ğumz kıvılcımın yapacagı yangını 

biliyorduk. Ve inanmııtık ki memle
ketin her köşesindeki tarih ve san
at kıymetleri üzerinde za!e!' .:118*~' 
olan benliğimiz derhal bu ışı on pla· 
na alacak ve baf&rma yoluna gire-
cektir. 

Günler geçtikçe görüyoruz ki fır· 
latbğımız düşünce, fırlatıldığı düz 
denizde zıplayıp kayan ve kaydıkça 
hızlanan bir taş gibi, zekaları, biribi
rine yakın aan'at baliimleri üzerine 
kondurup uçurmakta ve birinden 
uçurunca mutlaka bir cliierine kon
durmaktadır. 

Bu da cüsel... ~nlaşılıyor k! ber 
şey dü1üntllmektcclir, mevzu bırçok 
taraflarından kanştınlmakta ve kur-

• calanmaktadır. 

Mile. Ernestinin Parlste (Salon 
Jotolll.IMn) da tefbir ettiği resim

Je~den bir natlJrmort 

muhtelif çalı,ma tarılan çıkb. Hal
km dikltati bu batka baıka tarzlar 
üzerinde yoruldu. Rcame karp sa
mimi bir alaka duyanlar ve bu hare· 
keti adım adım takip etmek imkanını 
bulanlu yeni aan'atkirların içinde 
yetişendeğerli kabiliyetler inkar et
mt-t'iler. 

- Yeni san'atkarlar içinde en çok 
hangisini beğeniyorsunuz?. 

Sinan'm çifte hamamı boıaltılacak. 
Sinan'm çepıeai ve bir yanım 

yerinde S. O. S. ipreti veren; 

- imdat 1 imdat 1 devriliyorum ... 
yetişin! 

- Diye yıllardanberi avaz uaz hay
kıran bir kulenin etrafında beton 
dondurulacak ve öteıine berisine 
çimler çiçekler ekilecek. 

Topkapı aarayınm mutf~ 
tehdit eden heyelin'ın önüne ıeçile
cek ve daha buna benzer birçok ifler 
görülecek. 

Amenna ... Bunların be~ de ola
caktır. inanıyorum ki hiçbirisi aözde 
kalmıyacakbr. 

Fakat bir ıorgu ıormam& müsaade 
buyurulsun : 

- Bütün bunlar niçin? 
Şu ve bu eeeri yıkılmaktan kur

tarmak, Türk tarilıini birkaç vesika
mamaıı hakkında ne dütünüyorsu- amdan mahrum etmemek yahut 
nuz? Türk aan'atına karp aaygısız gözük-

memek için mi? 

- Matiase ve Picasao diyor. Bu 
iki reuam Cezyanne ve Renoire ğiLi 
arkalarından büyük bir resaam kafi· 
lesi götürüyorlar. 

- Ressamların teoıir altında kal-

- Tesir altında kalmıyan aan'at
kar tanımıyorum. 

SiZe bir parça evvel çok sevdiği· 
mi söylediğim iki aan'atkir hiçbir 
zaman tesir altında kalmaktan kork
mamışlardır. Bbe kendilerinden t'V· 

vel gelen büyük aan'atkirlara hür
met e~~ onlar~an iıtifade etme· 
ği onlar öğrettiler. Eski aan'atlrlrla· 
nn rJhat bir taraft vardı. Onlar tek 
bir teair altında" Ubrlat bocalannm 
mesleğini en ince tdetriiatma kaJar 
öğrenirlerdi. Btıatinün reıaamı huca 
olarak muhtelif devirleri, muht~lif 
san'atki.rlan alıyor. Tabii bu muhte
lif te.airleri birçok genç aan'atkirlaı 
kolaylıkla hazmedemiyorlar. • - Kadın reuamlar atasında han
gilerini kuvntli buluyonunuz ? 

- Oilu Utrillo'dan biç &c aeaiı 

Belki bugünkü çırpımşıınızda bir 
az da bu a)ikamızın ve saygımızın 
teairi vardır. Fakat asıl hedef bu 
mudur? 

Hayır. Ben sanıyorum ki hedef 
ıu olabilir : 

"TUrkiyedeki anıtları daha iyi is-

kalmıyan Suaanne Valadon her za
man için kadın reıaamların yüdlnü 
ağartacaktır. Mari Laurecin'i bir 
parça korkak ve monoton buluyo
rum. 

• Genç aan'atkira teşekkür ederek 
ayrılıyor ve o bize muhakkak bir re
•im sergisi nreceiini vaadederken, 
biz hazin hazin ona hangi bol ıştklı 
galerimizde ver verecciimizi düaü
nüvona&ı 

tismar edilebilecek bir kılığa sok· 
mak.,, 

O halde bu bir tarih ve aan'at me
selesinden ziyade bir şehircilik mcse· 
lcaidir. Şehircilik mcaelcai olunca 
da her §eyden evvel bir gösteriş me· 
selcaidir. 

Ben iddia ederim ki lıtanbul dün
yanın en entereun şehri haline pe· 
bili!' ... Bir tek §artla. 

Gülmeyiniz ve likayt olmamaga 
çahpnız. Zira bir hakikatten bahse
diyorum. Dünyanın hangi ,ehridir o 
ki Edimc-kap111ndan Eminönüne ka
dar m~cak bir yolu üzerinde ls
tanbulun bu parçasmda bulunanlar 
kadar çok ve güzel un'at ve tarih 
kıymetleri bulundurabilsin. Hele bu 
yolun Edirnekapıdan Sultanabmede 
kadar olan parça11 üze~inde yar~~ 
saatte inaan tam on yedı asrın tarıhı 
içinde dola,mış gibi oluyor. 

Geliniz Edimekapıdan beraberce: 
ıu tehre girc)im: 

Sağda Mihrimah Sultan camii .• 
İmza Sinan. Solda Tekfur sarayı. 
önünde Kariye ... Yürüyoruz ... Aspar 
aahnncı. Arkaamdıa Kemankeş Mus· 
tafa Pap camünin harabesi altında· 
ki Bizans imparatorları Kavosu ki 
İsviçreli Şazman tarafından tahrip 
edilmiıtir. Atikalipa§a camii, Hırkai
tcrif, Hümahatun, Fatih medıeıele· 
ri. Fatih camü, Ali Emirt kütüphane
sinin bulunduğu bina, Şehzade tür· 
beleri ve camii, İbrahim pap sebili, 
Hasan paşa medresesi ve sebili, Be· 
yazıt camii, Büyük çarşının cenup 
cepheli, Çarpkapıdalri medreaeler. 
mezarbJdar, Eakialipap camü, Çem• 
berlitq, Sultan Mahmut tilrbeıi, Fi· 
ruzağa camii. Ayasofya, Sultanah
met, Hipodrom, Çiftehamam, Topka
pı sarayı, ve bugtln üstünde kahve i
çilen Magnora ı a r a y ı harabesi, 
Bakster'in mozaiği ve yarın meydana 
çıkacak olan Sen Demeter, Sen Pol 
ve Sen Petros kiliseleri ve bazı ayaz
malariyle ve bilinemez daha hangi 
zengin sürprizleriyle büyük bir Bi
zanı har,abe mahalleıi olm~k istida· 
dını gösteren yanım yerlen ... 

Naaıl daha sayayım mı? 
Dütününüz bir kere :kariye, Hır· 

kaitcrif, Fatih, Şehzade, Beyazıt ..• 
Bütün bu eserler ti)yle bir gerinmi•
ler ,etraflannda ıenit meydanlar açıl
mış, bütün o piı dükkanlar. tahta 
evler yılulmıt ve Bakırköy ile Sa
mat)"a araamda Türk Avrupasına 
ayak baaan bir ıeyyab, surlar boyun· 
ca uzanan güsel bir asfalt yoldan 
Edimekapıya ulaşıyor ve ıonra oto
mobil onu bütün bu kubbeleri ve bü
yük tqların UıtUıte nasıl ve ne dere
ceye kadar yıiJlabilcceğini ispat eden 
Türk eacrlerini en rahat ve en gus
tolu bir tarzda göze vuran ve bir 
büyük meydandan daha büyük bir 
meydana varan geniş bulvarlar ve a· 
venülcrden gecirerek oteline götürü• 
yor. 

Nasıl? 

• -Ben üç ay evvel "bir Buhtunnuır 
olmak istediğimi" söylcnıi§.tim. Şim· 
di de : 
"HaşmetlU kazma hazretlerinin 

sadık bir köleleri olmakta devrvn edi· 
yorum.,, 

Diyorum. 
Kazma f Kazma ! 
Elimizdeki tarihe debdebesine uy· 

gun bir geçit yeri hazırlamamız için 
haşmetlu kazma hazretlerini bir an 
evvel ve TUrke yol vermiş olan ilk 
Bizans kapıımdan bu ıehre sokma
lıyız. 

Onun aağı ıolu yıkarak şimdi 

Bakıter'in çahftığı yere ulatbğı cOn 
dünyanın Turing muvazenesi Türki
ye lehine değişmiş olacaktır. 

Nizamettin NAZiF 

Un fiyatları yUkselmly• 
batl•dı 

Tecim ve Zahire boraaamda buf • 
day fiyatları dütmUt. un fiyatlan yük 
selmeğe bqlamıttır. Muamele vergi
si de dahil otduiu halde francalalık 
ekstra unların çuvalı 835 kurup. yu 
mu§ak birinci unlar 690 dan 770 ku
ruta kadar, aert buiday UDlan 580 
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Dünya Gazetelerine Gör idiseler 
HABEŞiSTANNA 

Siyahlar Beyazlara Karşı! 
Le ]ournal'dan: 

Pierrc Benoit'nin dediği gibi Ha
beş muamamsı ehemmiyetten diışU
} or. Bilinmesi lazımgelen şey, Habe
şistanın silahı olup olmadığında de· 
gil, bu memlekette ittifak v " nifak 

l 
--~--~--~~---~-~~--~-· 

mak isteğinde değildir. O basit, her 
türlü diplomasi temayüllerinden uzak 
bir tavır ile konuşuyor. 

Ellerini dizleri üzerine dayamış ... 
Gözleri sabit: Sakin bir tavır ile sÖf· 
lüyor: 

- Şimdiye kadar her yerde söylen 
diğini işittiğiniz sözleri burada tek
rar etmek istemiyorum. 

Biz savaş istemiyoruz. Fakat olur· 
sa son neferimize kadar kendimizi 
müdafaa edeceğiz. Fakat o meş'um 
dakikayı beklerken, belki de göriip 
anlamışsınızdır. hiç bir hazırlıkta da 
bulunmuş değiliz; tabii müdafaa va
sıtalarımız bize kafi görünüyor. M o
dern savaş malzemesinin mühim bir 
kısmı bize karşı kullanılamaz. Eğer 

' harp olursa, bu harp. Italya ile Ha
beşistan arasında mevzii bir savaş ol
makla kalmıyacak ır. Bu savaş. renkli 
ırkları beyazlara karşı alevlendiren 
bir kıvılcım ve müstemlekeci millet
lere karşı cıkacak bir ehli sal:p hare
ketinin ba!ilangıcı olacaktır. Bu sebep 
le bütün Habeş ırkları ve şefleri ara
sında dostluk baglarmı kuvvetleştir
mek suretile Allaha dua ediyor ve va 
kayii bekliyoruz. Memleketimiz eski
den olduğu $.!ibi ayrı ayrı kısımlardan 
ibaret değildir. Habeşistanın kuvveti 
de buradadır. İmparatorumuz herkes 
tarafından sevilen bir zattır.,, 

Eu sözlerden sonra Ras Seyum bir 
zenciye işaret ederek yanma çağırdı. 
Biraz sonra bu adam ellerinde bircok 
resimler bulunduğu halde geldi. ~ 

Ras Seyum, imparatorun oğlu ve 
veliaht ile evli bulunan kızının ve to· 
runu olan bir küçük kızın rcsimler~ni 
gösterdi. 

- Karım, torunumun vaftiz töre
ninde bulunmak için Adisababaya git 
ti, d ::di. 

Sesi tit• ivornu. Si vah ve bir kahve 
tanesine, fakat ta;lı bir kahve tanesı-

Jlaheş kadmlarmr saı·a.'iB hazır- ! ' 
layan kurumun başkanı 

W olzero Slıoaraget 

olup olmadı ğındadır. Tigre vilaveti 
her zaman imparatoru endişeye düşü 
ren bir yerdir. Bu viliiye.in vaıisi ıı.ı· 
perator Johannes'in torunudur. Bu 
eıfat kendisine Habeş tahtına geçmek 
hakkını vermcktedır. Fazla olarak bı.r 
,.;ıayet ltalyan sômUrgesi olan Edtre 
nin de etrafını çevirmektedir. Bu hal ı 
imperator için ikinci bir tehlikedir. 
Çünk!j tarihte Rasların düşman tara
fına geçtikleri birçok kereler görül
müştür. Ras Seyum hakkında birçok 
~ayialar dolaşmaktadır. Hatta Tigre 
ye: hareketimden evvel bir Italyan bu 
büyük ~dama garip bir dostluk bir 
haber götürmek vazifesini bana ver
mişti. Ras Seyum'a söylenmek üzere 
bana söylenen ba it cümle kimbilir 
ne mana ifade edebilirdi. Bu cümleyi 
söylerken: " Okadarı yetişir, ötesini 
o anlayacaktır.,. cümlesi de ilave edi
liyordu. işte. ben bu şüpheli vazife 
dotansile fena bir tesir altında bulun 
duğum bir zamanda Tigre sarayına 
g:ttim. Ve onun hakltında bir fikir 
edinebilmek için günlerce yanında ya 
~amaklığım lazımgeldi. Yastıktan ya· 
pılmış bir taht üzerinde elinde fildişi 
saplı sinek kovmağa mahsus tüy bu
lunduğu halde, Prens ve Prenses be
nimle dostça konuşuyorlar. Hava ı· 
lıktır. 
Tahta kanatlı pencereler açıktır. Ase 
tilen lambalarının etrafında sinek ve 
sivrisinek bulutları sesli bir çember 
halinde beliriyor. Bu yumuşak hava 
içinde Ras Seyum bana büyük süslü 
c.ümlelerden ibaret bir diyevde bulun 

•. Bir H abcş hekimi 

ne benzeyen bu küçUk çocuğa bakar
ken gUlümsüyordu. 

';;~~--ı 
Bir kızcağız! 

Petit Parisien' den: 
Kanarya adalarının San NicolCUJ 

kö)'ünde bir amel~, bundan bir se· 
ne evvel bir kı kançlık yü.ıünden 
kansını öldürmüıtü. Bu cinayeti 
gözile görmüı olan 13 yaşındaki 
hızı Carmen o kadar §İddetli bir 
heyecan duymuı ki bunun tesirile 
baygın bir halde yere düımüı ve 
bu hal bir sene fÜrmüıtür. Kızca
ğız hastaneye kaldırılmış ve bun
dan birkaç sün evvel uyandığını 
gören, doktorlar, hızın ailesinden 
•iyade aeuinmiılerdir. Bir sene •Ü· 
ren bu uyku esncuında kıza güçlük 
le gıda verilebilmiftİr. ilk 22 gün 
zarfında, çeneleri sımsıkı kapalı o
lan kıza hiç bir ~ıda vermek kabil 
clamamıftır. Hatta hastabakıcılar 
kızın ağzını açmaia muvaffak ola
mamtılar ı·e cenesini çok znrladık· 
/arından kızın bir dişini bile kır
mıflardır. Nihayet doktorlar burun 
deliklerinden gıda verebilmiıler
dir. Carmen uyandığı zaman iske· 
let lıaline gelm:ıti. Kızcağız bu
gün uyumazdan evvelki vahaları 
külliyen unutmuıtur. Eaki heyecan 
dan eser halmamıı, hatta haua.si
yeti büabütün kaybolmuştur. 

- Kızım bir ~n Habetiıtan impa 
ratoriçesi olacaktır. Kendimiz için 
gerçcklcşitrmeğe muvaffak olamadığı 
mız şeyleri bu çocuklar için gerçek
lqtirmeği bilmek lazımdır. Dahili sa 
vaşlar bitmittir. Bugün artık Habeşis 
tanda kendi menfaatine göre hareket 
edecek kimse kalmamı§tır. Biz kral
lığımızın istiklalini korumak için, be
yazlar tehlikesine karşı birlc§miş bu
lunuyoruz. 

Uzerine beyaz muslinden bir elbi
se giymiş olan Prenses, altın ımmalı 
kumaşlarla kaplı tahtının üzerinde 
d:mdik duruyor. Birdenbire bir çı~lık 
kopardı. Parmağı ile bir noktaya işa
ret ediyordu. Her kes i~aret ettiği yt
re koştu. O, ürkmüş bir halde: 

- işte. işte orada ... diyordu. 
Yere bı1k ' ım, fakat birşey göremi

yordum. On kadar zenci şeytan gibi 
sıçrayorlardı. O ellerile işaret ediyor 
du: 

- Daha sola doğru .. diyordu. 
Elinde ~değne~ ~u!unan bir hizmet

çi halı -Üzerine tidd~tli bir darbe in
<lirtlt:-'.1\CllbTTıC1üiT. Bu kUçUk hadi
se bumda {evkalade birşeY. sciyı1mı· 
} ordu. · 

- Bu bir akreptir. 
- Hakiki akrep mi?. Hani soktuğu 

zaman insanı öldüren akrep mi? Bu
rada serom vok mu?. 

Prenses g.ülümscyerck cevap ver· 
di: 

- Biz renne inanmıyoruz. Bizim 
burada daha emin ilaclarımız vardır. 
Akrep tarafından bir ~ defa daha m· 
rılmak yahut k-:çi bağırsağı bulmak 
kafidir. 

- Sonra ... 
- Sonra insan ölümden kurtulmuş 

olur. 
lki dostuma veda ederek ayrıldım. 

Hırafe devrini andıran bu zevat, gü
r.ün hadiselerine ra~men tabiatin mü 
dafaalarını kendil iğinden hazırladrğı· 

nı düşünerek, tahtları üzerinde otu
ruyorlar ve zehirli dikenlerin en iyi 
dikenli tel olduğuna ve bütün düş • 
man ordusunun ôlmeııi için kuyulara 
cesetler atmak kafi geldiğine ve <.>s· 

kerlerini düşmandan gizlemek için •n 
iyi çare onları şehirlerdeki balçıkla· 
rın içine sokmak olduğuna kani bulu-
nuyorlar... • 

ingilterenin yeni 
üssübahrileri 

ı ARNAVUTLUK~ 

Son Hareketin Sebebi Ne1 Corri'crc dclJa Sera'd~n: 
Şark ve hassaten Filistin matbua

tı İngilterenin son zamanlarda şark
ta güttüğü yeni politikaya büyük Ö· 
nem vermektedirler. İngiliz hariciye 
bakanı, İtalya-Habeş ihtilafı ile Aka· 
be mıntakası temlik hakkını ipce· 
lemek üzere Mısır, Flistin, İrak ve 
Hicaz yüksek komiserlerini Londra
da mühim bir toplantıya davet et· 
miştir. 

lngiltere Malta üssübahrisini Kı· 
zıl denize nakledecektir. İngiltere 
Hayfadan Akabe'ye bir demiryolu 
uzatacak ve bu iki mıntakada mü
him üssübahri meydana getirecektir. 
İngiliz İmparatorluğunun yakın ve 
orta şarktaki menfaatlerini müda
faa bakımından Filistin ve Mave
rayierden kıt'aları İngiliı ordusu i
çin bir hareket merkezi halini ala
caktır. İngiliz süel ek , !rlerine gö
re, Maltanın gerek stratejik ve gerek 
se ekonomik bakımından ehemmiyeti 
kalmamıştır. Bunun sebebi de şudur: 

Malta limanının bir taraftan İn
giliz menafiinin ileride birbirine zıd 
bir hal alması ihtimalidir. Bundan 
başka Malta adası Mısır ve Filistine 
uzak bulunmaktadır. Londra süet eks 
perleri diyorlar ki: Malta ahalisi
nin son zamanlarda aldıkları durum 
İngiliz kabinesinin endişesini uyan
dırmaktadır ve bu yüzden İngiliz 
hükümeti muazzam Hayfa limanının 
süratle in§asına çalr;imaktadır. 

İngiltere hükumeti bu planın tat
biki ile .Filistin ve Maveraiyerden 
kıt'alarının İngiliz egemenliği için 
bir garanti teşkil edeceğine emin bu
lunmaktadır. Hayfa • Akabe demir
yolu inşa edildikten sonra İngiliz 
mallannın Süveyş kanaliyle naklin
den vazgeçilerek gerek Bağdada ve 
gerekse Kızıl denize yapılacak nak
liyatta Hayfa yolu ' takip edilecek
tir. Times gazetesi hayli zamandan
beri bu hususta mühim neşriyatta 
bulunmuştur. 

Filistin gazetelerine göre, İngiliz 
hükumeti Mısırdaki Hava üssübah
risini dahi Akabeye nakledecektir. 
Bu suretle İngiliz imparatorluğunun 
doğu yolları sağlam bir şekilde temin 
edilmiş olacaktır. 

Bir gen~ kızla 
Evlenen genç kız 

'.Le- ]ourrıal'd.en: 

Henüz büluğa varmış olan 14 ya· 
şındaki genç erkekle evlenmek ve 
sonra en mükemmel bir balayı :;e
yahati yapmağı tahayylil etmek, is
tikbal için güzel projeler yapmak 
ve cok çocukları olacağını tasavvur 
etmek... İşte Amerikanın Galcna 
şehrinde Margaret Lavernia Fow -
ler adındaki genç kızırı zihninde 
besledigi hayal bundan ibaretti. 

Bu genç kız güzel yüzlü. bir genç 
kız denilecek derecede n a r i n 
Georges Haycs adında bir genç ile 
evlenmiştir. 

Sarı saçlı küçük Margaret, Apol
lon inceliğinde bulunan kocasına 
adeta tapınıyordu. Bunlar evlen
dikten sonra bütün sevgililer gibi, 
ilk a klarını gi'ıya herkesten gizle
mek için tenha bir köşeye çekildi
ler. Fakat. genç kızın omzuna başını 
dayadığı zaman kalbini altüst getir
miş olan güzel Gcorges'un Mis 
Alice admda bir genç kız olduğu 
anlaşıldı. İş mahkemeye aksedince 
hakim de müşkül vaziyete düşerek 
sahte kocaya şu suali sordu: 

- Karınız erkek olmadığınızı an
lamış. Erkeklere mahsua olan bu kı
yafeti niçin giyiyorsunuz? 

- Hiç kimse bu kıyafeti giymek-

Arnavutluk Kralr Zogonun bir gezinti esnasrnda aNesile 
birlikte çekilmiş bir resmi 

]ournal Des Debats'dan: dan idare edilmektedir. Şevket V~~ 
Arnavutluk, ancak bir karı ıklığa si 1924 de hükumet reisi idi ve attı'~ 

sahne olduğu zaman Avrupanın naza hn kayın pederi olmasına da r aJ> 
rı dikkatini celbetmek talisizliğine uğ kalmıştı. Fakat Kralın sabık İ~ .:aô~ 
ramış bir memlekettir. Bugünkü du- nı Tsena'nın ölümünde kendısıtı~ 
rum böyledir. General Ghiliardi'nin şüphe etmesi üzerine, Kral ile ~·]ti' 
ölümüne sebep olan ahval ve şerait açılmıştır. Daima kan davası gUdıl Jcf 
henüz tamamile anlaşılamamıştır. Ge bir memlekette umumi hayatın. te Si 
neral Ghiliardi,cski Avusturya -Ma mülünü takip etmek güç bir iştıf· tı! 
caristan ordusu zabitlerinden, Dalmaç sebeple Şevket ltalyaya ka~~}. 
yalı b i r H 1 r v a t t 1 r • Ar· Bugünkü hareketi hazırlamak ıçıtı >' 
navutluğun Avusturya Macar ordu navutluğa dönmüştür. Bu hadise, tıi' 
lan tarafından tahliyesinden sonra Ar nayutlukta buna benzeyen diğe~•ııl" 
navutlukta kalmı ve orada hizmet diseler gibi ne dereceye kadar ~ 
etmi~tir. Kral Gogo kendisini Gene- sal" vasfına layiktir ve bu bardır 
ralliğe kadar çıkarmış, ve anlaşddt• acaha İtalyan vesayetine karşı Jl11 ~ 
ğına göre bir teftiş esnasında öldürül Şevket, çok zamandan beri Italy~ıı ti 
müştür. Bazıalrına göre General, mu- hibbi olarak tanınmış ofduğu içııı ~ 
harrir Cckeresi siyasal bir suçtan do na ihtimal vermek biraz güçtilf·i 
layı mahpus bulunduğu zamanda ka· kadar denilebilir ki, Arnavutl~ıl' • 
nsı ile münasebette bulunduğundan cenubunda, memleketin her taraisl 
dolayı, Cekeresi tarafından öldürül· dan ziyade İtalyan hakimiyeti b ~ 
müştür. Bazılarına göre General Kral dilmektedir. Ve ekonomik sıkırıt1 
Zogoyu bir suikastten kurtarmak is- yükü bir kat daha arttırmaktadır~ 
terken öldürülmüştür. Italya • Arnavutluk münase 'J 

Generalin ölümiiııün sebebi ne 0 • 1934 Haziranında en gergin bir ıfı' 
lursa olsun katilin ve maktulün siya· haya girmiş iken bu sene iptidad; 
sal şahsiyetleri Aajns telgraflarının Italyanın Arnavutluk bütçesinin ~ 
haber verdiği heyecanın sebebini i . leşmesi için Iazım olan avansı v\ 4' 
zah etmeğe kafidir. Arnavutluğun en ğe her vakitten ziyade bir imsıı~ 
mücadeleci unsurları şimalde bulun- idare ile muvafakat etmesi uıe~ 
maktadır. Burada ltalyan .Jliyasası. biraz h'İleşmlıtir. Italyan siya6

1 halkın bugUnlCil jime kar ı uslu zırınaıuıan beri, yalnız A·rnavudU 'I_ 
durmalannı temine muvaffak olmu~- nedanında ve Arnavut kabileleri 
tur. Bugün muhailflerin en kuvvetli smda değil, hatta millet arasın~ 
bulundukları bir cenup mıntakasıdır. istinat noktaları aramağa başla 1~ 
Bu mıntaka Şevket Vrlassi tarafın- Fakat Arnavutluğun erkinliği, bıl. 

erkinliğine bağlı gibi bir vaziyet 

ten beni menedemez. 
Hakim bundan sonra nikahın hü· 

kümsüz olduğuna karar vermiş ve 
genç kız da annesinin kolları ara
sında baygınlıklar geçir.erek bu ka
rarı dinlemiştir. 

Belçika kral ve kraliçesinin 
dağ gezintisi 

Milan, 20.A.A. - Belçika Kralı 
ve Kraliçesi yanlarında bir yol gös
tl"rici olduğu halde perşembe günü 
Polveno,ya gelmişlerdir. 
Hükümdarlar' sığınaklarda birkaç 

gün geçirdikten ve sırtlarında çan
talarile dağlarda dört gün dolaştık· 
tan sonra Polverio'ya dönmüşlerd!r. 

Berlindeki telsiz sergisi 
yangına 

Bertin, 20 A.A. - Telsiz sergisi 
yangınında yaralanmış olan iki iş
çi ölmüştür. Zabıta felaketin sebep
lerinin ne olduğunu araştırmakta -
dır. Sergi çarçabuk yeniden vücude 
getirilmiştir. 

olduğundan, cenupta ve şimald~ 
lunan gayrimemnunlar kendi b :f. 
rani haklarının temini baharı 11: 
memleketi ecnebi parasile yaşa~ 
dan dolayı Krala daima tariz e 11~ tedirler. Çok muhtemeldir ki b 1 
Arnavutlukta, daha bUyUk gail~ 
meşgul olan Italyanın Arnavutl 1/ 
olan bağlardan kurtulmak istet11 it 
duğuna dair bir zan husule ge~~ ~ .J 
sun. Bu takdirde, hUkCımete rnuş il".',, 
çıkarmak isteyen muhalifler ~,'4 
bir fırsat elde etmiş olaca~1; Bunlar bugün için zan ve ta~ Ol', 
den ibarettir. Meselenin mühııtl ;' 
noktasını bugün Arnavutlukta""~ 
<'ut karışıklıkların ltalya ile rJ 
lavya arasında bir müşkülat Çf~~~ 
yacağıdır. Evvelce böyle bir 1 b11f,1 
den kurtulmakta idi. Fakat. dif· ~r 
böyle bir ihtimnl mevcut değıl t,Ojıl 
rupanın başında daha pek çol< e~ıı ~ 
lt-r vardır. Arnavutluk hUk~,~~ 
memleketin sefaletini arttı 1,ıı ~, başka bir netice veremeyecel< 

1
° ,cı' 

hareketi, g<'nişlemeden evve ~· 
landırabilmesini temenni edel 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

- Evet, dedi, bitirelim artık bu 
işi! 

Oradan çıktık. Ben rüyada imi -
şim gibi yürüyordum. Fakat kafam 
yerindeydi. Sordum: 

- Küçük namzet ne oldu ? 
-Foumier ile beraber gelen genç 

değil mi? Galiba adı da Heurtel 
miydi, neydi? Zavallı çocuk daya -
namadı. lki :sene kadar yaşadı, on
dan sonra öldü. Fakat hastalığı za· 
manında onun için neler yapmadık? 
Zaman zaman Aviatik, yahut bir 
başka yat buraya gelir, Fournier ile 
beraber cnu da alır, gezdirirdi. 

- Aviatik mi? 
- Evet efendim, Aviatikf Four-

nier ile Heurtel Aviyatikte epeyce 
gezintiler yaptılar. Ne yapalım ki, 
onların hoşuna gidecek daha başka 
vasıtalarımız yoktu. 

Kafam dönüyordu. Onlar da Avi
ıatik'e binmişler. Belki de Fournier 
benim kamaramda yattı. 

Möewe'yi bileğinden yakaladım: 
- Demek sıksık böyle işler yapı

yorsunuz ha? 
- Yok canım, sıksık değil, senc

lf.c iki iıç defa ••• 

- Fakat bu çocuk nasıl öldü? 
- Onu da anlatayım. Zaten ya -

vaş yavaş kendini kaybetmeğe baş
lamıştı. Aviatik'le gezintiler on, 
on beş gün sürüyordu. Hiçbir sahile 
yaklaşmadan, sebebini de anlarsı -
nız, denizde aklımız nereye eserse 
oraya gidiyorduk. Fakat son çıkışı
mızda müşarünileyh aklını büsbü • 
tün kaybetti. 

- Ah. toprak, toprak. diye bağı
rıyordu. Toprağın kokusunu istiyo
rum. Ağaçların hışıltısı arasında 
rüzgarı, kuşun cıvıltı mı duymak 
istiyorum. Yürümek istiyorum, koş· 
mak istiyorum. 

Sonra kendi kendine kapanıp ka
lıyordu. Beyhude yere tath sözler 
söyliyorduk. O, vapurun ön tarafın
da çömelmiş, artık hiç ağzını açmı· 
yordu. 

Talihsizlik şu oldu ki, bi1' gün 
ufukta manvraya çıkan filonuzun 
dumanları göründü. Boncuk gibi 
biri biri arkasına. dizilmi§ gemiler gidi 
yorlardı. Heurtel filoyu gördü. Bir 
deli gibi yerinden fırladı. İşaretler 
veriyormuş gibi ellerini kollarını 
ısallamağa başladı. Mütemadiyen ba 
ğırıyordu: 

- Arkadaşlar, bana glin arkadaş 
larl Nereye gidiyorsunuz? Buraya 
gelin 1 

Tabii merhametimizden sesimizi 
çıkarmıyorduk. O kadar mesafeden 
filonun bu iııaretleri görmesine de 

imkan yoktu. 
Sonra filo kayboldu, dumanları da· 

ğıl<lı. Avi-atik geri döndü. Heurtel'i 
indinneğc mecbur olduk. O gece 
şid-Oetli bir nöbet geçirerek öldü. 
Yazık oldu, ama ne yapalım?. 

- Hayvan herifler 1 Dedim . 
O, hiç aldırmadan devam etti : 

· - Cenazesine askeri merasim yap 
tık ve buraya gömdük. İki adım yü 
rüyelim, kabrini size göstereyim. 

Burada dehliz genişliyor, yuvar
lak bir küçük meydancık halini a
lıyordu. Solda. pembe kayalığın ke 
narında bir kabir, üstünde koca • 
man, tahta bir haç .. Üstündeki lev· 
hada da şu yazı: 

GUY LE HEURTEL 
DoğufU. Fl\!lnsada Vanrıe'de 

2 lkincikinun 1893 
Memleketi için ölÜ§Ü 7 haziran 1913 

Kabrin üstünde üç renkli kurde -
lalarla bağlanmı~ çelenklerde var -
-dr. Bunlardan bir tanesinin ilstün -
de de şu yazı: 

''Alman denizcikı1inin t-aı:İmıttr., 
Kalbimin nasıl bir heyecanla çarp 

tığını anlarsmız. Bu yüksek ölü • 
nün kal'§ısında diz çöktilm, başımı 
eğdim. 

Möewe ve Framond'da §apkaları 
nı çrkardılar. 
Ayağa kalktığım zaman, Möewe 

kolumdan tuttu, yavaş sesle: 
- Haydi. dedi, i:İdelim, biraz a· 

ceıe lazım .. 
- Peki, ailesi, akrabası birşeyler 

bilmiyorlar mı? 
- Hayır, nereden ne bilecekler? 
- Ne yazık! 
- Eh, ölünün burada yattığını 

011lara haber verebilecek vaziyette 
miyiz ya? Neyse, yürüyelim! 

Yürüyoruz. Acaba beni nereye 
götürüyorlar? Hangi mükadderata, 
hangi akibete? 

Cephesi heykellerle süslenmiş 
dar bir kapıdan geçtik. Gotik al
çak bir kapı ... İçerisi de gotik. Kır
mızı kapının arkasında pembe bir 
lamba yanıyor. Möewc dedi ki : 

- Burası da kilisemiz .. Bir de pa 
pasımız var • 
Sağa döndük, sonra sola yürüdük. 

Yine her tarafta kırmızı oklar .. Ar· 
tık ben okların üstündeki levhaları 
okumıyordum. 

Bir kapının önünden daha geç -
tik. Kapıda nöbetçi duruyor. 

Möewe: 
- Burası da cephanelik! dedi. A

ma ziyaret etmeğe vaktimiz yok, yü 
rüyelim. 

Birçok dehlizler daha geçtik. Son 
ra öyle dar bir deliğe girdik ki, iki 
omuzum sağdaki, soldaki dıvarlara 
sürünUyordu. Boğu}acak gibiydim. 

Bu adamlar beni nereye götürü -
yorlardı? Orada bir dipte köpek gi 
bi öldürmeğe mi? 

Kafamda hep bu düşünce 1 O za -

man içimde bir korku başladı. Si.z 
korkunun ne olduğunu bilir misi • 
niz Korku, işte oradaydı, sanki ne 
fesi yüzüme sürünüyordu. 
Soğuk bir ter şakaklarımı don • 

da saat biri... Devre çıkına de ıı~ 
geldi. Haydi devre çık, h~Jll &İ 
seni biraz açar. Haydi, bıZ 6 

• f 
rada bekliyoruz. . itıtı> 
Mülazım De Solicrs ga>:_''rıl<İ 1 

bir kaçabil- ri düğmelerini ilikledi. ::;a fi. 
yada imiş gibi : ,8 1 

durmuştu. 
Ah, bir kurtulsam, 

sem ... 
Ve karanlıkta parmaklarım. ka • 

famın gi ttikçc artan ateşi içinde 
mahzenin dıvar taşlarını sökecek gi 
bi oluyordu. Ah, bir delik, bir yarık 
but sam da kaçabilsem!. 

- Devre çıkacağım, öyle}ı.ıııııt~ 
di, nölıetim geldi, az kaldı fi 
yorduk. sıır!ı01~ 

Sonra kendini topladı· urudU· 
gibi sallanarak iki adım Y u. 
şı ateşler içinde yanıyord · /, 

- Verdun, Verdun 1 "at 1' 
Sonra kapıyı açtı ve ya d' 

düş • tutuna tutuna dışarı ç~ktıh•"' 
Dışarıya çıkınca serın d'~ 

Mütakallis parmaklarım boyuna 
taşları arıyor, tırnakliyor, bir· delik, 
bir delik arıyordu. 

Ben neredeydim? Nerelere 
müştüm? 

• - Solie?"S, Soliers, ne yapıyorsu-
nuz? Deli mi oldunuz? Allah aşkı 
na biraz sükunet bu}unuz ... 

De Soliers durdu. 
Parmakları zeminli ğin dıvarların

daki toprakları koparmaktan vaz 
g~cti. Yüzbaşı De la Fougue da bi
leğini yakalamı tı. 

Yukarıda harp halinin sesleri 1 
Top sesi, makineli tüfek sesi, silah 
sesi, bomba sesi .. 

De Soliers şaşkın bir halde, aya-
ğile devirdiği sandalyesine baktı. 
De la Fougue bileğini bıraktı: 

- Soliers, dedi, bu anlattıkların 
sende çok canlı hatıralar uyandırı
yor. Biliyorsun ki, Verdun'deyiz. 

ğerlerine doldu. ııeıı ıJ 
De Soliers daha ziY8.d~ne d'1 ı topladı ve siperJerin ıçı 11101 

Ortalık gece! Yukarıda .ıi 1 

1 •tt 1!\ı ' 
pary·'·yolird.U .. "d" nereye 11.,ar"~ı 

ur , yuru u, . relc ı 1ıı 
ni, ne yaptığını bil1!11ye ıct•ıat 1 o~ 
dü. Siperlerin teJakı no 1<ırt11 1~5tc~ 
da istikametleri gösterCf1ıeri r,fı ~' 
lar vardı. Bu oklar n~rer wil~eııJI' 
yorlar? Eden Bar Kaıse JJali 

1 
buradan mı gidiliyor? aııııft ııı' 
sini o kabustan kurtara~ "!1ı· 1 

J<t ... • fi ' Siperde kimseler yo .1er• f, ~11 

aralıklı aralıklı nöbe~çı rcfe b' J 
ve dikkatleri karşı ııpe ~ 
yorlaroı. ,ı\f~,,s 
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···Zira, Adına Korkunç lvan Denilen Moskof, 
Canavarlıkta Pekaz Benzeri Olan Bir Adamdı,, 
~zaman Nogay yüzbeyi Hatunun 
lı: ne bakmaksızın Hatuna hitap et· 

"'Vazifeme başlayabilir miyim? 
- berhal delikanlı. 

tt On dakika sonra Nogay atlıları sa
~Yrn ~atun tarafından i~gal edilen 
1cı/lcrıni hassa süvarilerındcn te • 
it um etmiş bulunuyorlardı. Hava 
~~n~k_en Batır Han Hatunun mü· 
!ar tainı alınıştı. Dehlizden ve .k~pı· 
~ geçerken biribirinden ıkışer 
ıııUı ara ile uzun boylu, geniş o· 
~ lu Nogay delikanlılarının yalın 
ı>o ç her tarafı tutmuc. olduklarını " td.. ır 
~ u. 

lııı· Unların en yaşlısı ancak yirmi be· 
~ Yeni doldurmuşa benziyordu. Or
~ llda havuz bulunan kücük avlu
~ ı~erken Nogay yüzbeyi gülüm
lt erek fanına yaklaştı. Tok bir ses-

!Unları söyledi : 
\ab;; Ünlü Han ı Hatunun oturduğu 
fq altı ve üstü de sıkı bir muha· 
dtrı a. a_Itına alınmıştır. Ünlü Han ben• 
ili ız~ almaksızın saraya hiç kimse-
~gırcıniyeceğini bilmelidirler. 

)ı l. .. ~.r bir cevap vermedi. Delikanlı
~~ıle selamladı. Bir seyisin üzen· 
~~~tuttuğu yagız bir ata binerek 
lt. ıtı. 

h 0.Peğin arkasından koşarak sara
ı.ıı.11gırdikten sonra Kuşoğlanın ken
ltaıp e kkavga etmesine mani olan kara 
'i d a. lı delikanlılardan yirmi tane • 
lııiı~ at~ara binmişler ve onu takip et-
ş· rdı. 
11

1
.tncli kar dinmişti. 

'ı ~klcr dondurucu bir ıimal rllzga
~ ?or ve bulutsuz kökte bu soğuk
ttre Uzlarunış bir yoğurt suratı gös
~ ay, §ehrin bembeyaz damlarına 
lt ordu. 

~lc0!la Kul Şerif camiinden ezan 
1-;;n ti geliyordu. Köpeklerin kuyruk 

~I ı kısıp kapı dinplerinde kıvrıl • 
\;arı görülüyordu. Dar sokaklar • 

'1\ı bir dörtnal ile geçen kafile 
~~Jr e uzun bir duvar boyunca 
. 
1r müddet ilerledi. Sonra Batır 
ıt kanatlı bir kapıdan içeriye dal-

~~~r:ası Kazan ordasınm maaşlı as
·~kn~ kışlalık vazifesi gören dört 

bınadan biriydi. 

DUşman elinde 
bıı~ların dallarını bastıran f.ar yı
~ Yanan ateşlerden yükselen du
~fı tın sıcaklığında eriyor, ateşlerin 
~t~ llda kümelenenler çiseliyen bir 
~t a~ra tutulmuşa dönüyorlardt. l"a
ıaıı b C§lcrin etrafında kümelenmiş o
~tıa:!._~daınlar enselerine, üstlerine, 
~ .. -...... , ellerine düşen kar sularına 
t~~~ hiç mi hiç aldrnş etmi
~ ı. Zira sıcak dumanların ve 
~ at t?k yukarılara kadar yükselen 

11_tıe~ın erittiği karlar, 11u halinde 
""Ilı~ : düşer düşmez yine derhal 

lie e~1Yorlardr. 
~İtı ~1 bir örnek giyinmişlerdi. Hep 
~~ •ttlannda göğüsleri ve belleri 
~hi t.: ~e etekleri~~ 
~e ~ış \'e pilili kürkler vardı.Elle· 

"'erıı u derisinden tek parmaklı 
liis er geçirmişlerdi. t 'egj ltonuşınuyorlardı. Ne bir çal· 
r llıı.ıİı ııe bir ıarkı ve ne de neşeli 

\. ç a\'erc 
.. ~:ınlık tam. b' .. ,_... ı • d "d' 
,,"tız b· ır SUKun ıçın e 1 ı. 

~~ 'tılı ır ateş yığınına yeni bir kü
~ l~ tıca birdenbire tutuşan yağlı 
-. .. teu; Yaprakların çıtırtısı kulakla
h\(dı.ı ?rdu. Bunu da işiten olur 
~ İltigitçlerinde? Kimbilir... Belki 
)~~ar~al~ığı tatlı bir hulyayı bu 
~: lııak bır az daha genişletebili-
1 lıı ~ lardan bir köpek veya bir 
lt ~ }' Ua kasabasının kilise çanlari· 
1fo~l'j 1anıp kilise çan· 
~~ l'er c . u y u y a n sevgililerle 
~ıı t\>Je ~"!ndeki ocağı hatırlıyor, 
ı.~·~cıc br_tnın ocaklarından sarkan 
.~ ır · · '~ ~tCrıin zın_cırle asılı olan toprak 

.\ ıçenıe ~zetı lahanalı ~orbasını on
"~ ta llır rı ~.üşünüyordu. 
~ t ltlı ~· dort, on dört veya yüz 
~ıi;r. lteırbakafile dolu dizgin uzak-
4 l'erı § Şiarında bunlardan boş 
'tl~cltrı d ~re, az sonra, yine dörtna
~?t 1tafilcı0':· on dört veya yüz dört 

l> Uıuıu:rı~ kürklüleri ve papaklı· 
._ a.1tat, erıyorlardı. 
'Qt\tı ne · 
'~ııı lar t'd gelenler oturanlara ne o-
~t. " la~ tnl_:re bir "uğurlar ol-

tl tlnaga lüzum görüyorlar· 
\~ lıraaı b' 
ttlt~~ran1~~ karargaha benziyordu. 
~f ~~zligindn bu sükununda ve ha
~ıllllt~oyıerin· e on altıncı asır Mos
"lıı._'ll 11, Pap ın derebeyi kamçısından 
~~c ı.ı, Ye g:s .. rnavallariyle beyni 
~"i ttfc cige~lu~ dumanları teneffüs 
tııı· Çozlu b erı kurum bağlamış 
~ 1tı goz'e eyaz derili çocuklarının 
llıuar, vuruyordu. 

Dereye ıaldınl!t~}tl_ar~ 

-

.. 

• . 

'Atlılar geliyor, atlrlar gidiyor 

bilmeaen yola düzülmüş bir küme i
diler ki babalan İvan'dan evvelki Ti
ran'ın istediği çerçeve içinde yaşayıp 
ölmüşlerdi. Ve İvanın büyük babası 
devrindeki moskof tiranlığı.ise dede
lerinin sırtında boza pişirmişti. 

İvan, nasıl kendilerine hükmeden· 
]erin uykularını kaçıran bir kabus 
idiyse kendilerine hükmedenler de 
bu küme insanlarının öylece gözleri· 
ni yıldırmış bulunuyorlardı. 

Kurban bayramlarında müslüman 
§ehirlerinin meydanlarını dolduran 
kınalı koyunlar gibi melemeden, en 

T. i. C. i. genel 
merkezinin kararları 

Ankara, 20 A.A. - 18 - 8 • 1935 
tarihinde T. 1. C. l, genel meı-kezi 
başkanlık divanınca şu kararlar ve-

uakf bir şikayeette ve şikayeti arttı
rır bir harekette bulunmadan çoban· 
larının bellerini dürtecek değnegini 
bekliyorlardı. 

Bu çamlık pek büyük bir orman 
parçasına benziyordu. Ve yanan a· 
teşlerin çokluğundan anlaşılıyordu 
ki burada epey kudretli bir asker 
yığını konaklamıştı. Fakat bu kadar 
çok insanı barındıracak yer görül
müyordu. Galiba bunların hepsi a
çıkta geceliyorlardı. Yalnız üç çadır 
vardı, 

[ Arliası var] 

Galafasarayın 
Üçüncü Maçı 

rilmiştir: r.t. 1 t p t • 
ı - Bandırma tdman yurduna i· u a a a Sa r a Y 8 Ş e n 1 n 

ki yüz lira verilmesi, ş o r ok ş ar takımına 5 • 2 
2 -:- Eskişehir Demir apo.r .sos_ • ı .eni 1 d i 

yetesıne yardım yapılması ıçın ıl- Y 
baylığa başvurulmasına, Peşte, 20 (Ozel) - Macar toprak-

3 - İzmir Altınordu alanının dü- larında üçüncü maçımızı bugün bura
zeltilmesi için 300 lira yardım ya. da Şorokşar takımile yaptık. lkinci 
pılmasına, k~menin en kuvvetli bir takonile ye· 

4 - Kültür işlerini düzeninde nı birleşmiş olan bu profesyonel klü· 
yürütmiyen Antalya bölgesinin Tür bün sahası nizamiden ufak ve top • 
kiye birinciliklerine iştirak ettiril- raktı. 
memesine, Hava çok gütel ve rüzgarsızdı. 

5 - Karamürselde yaptırılan yüz Hafta ar~sı olmasına rağmen maçı • 
me havuzunun yeniden yaptırılma- mıza üç bin kadar seyirci gelmiştir. 
sının Kocaeli ilbayhğından dilenil· Takımımız sahaya şuşekilde çıktı. 
mesine, N ecdct 

6 - Macar Uy,pcşt organizasyo- Hüsnü Osman 
nu zararına karşılık olmak üzere Faruk lbrahim Kadri 
Ankara sosyetelerine 500 lira yar • Danyal, Fazıl, Helvacı, Münevver 
dım yapılmasına, Necdet 

7 - Federasyon tarafından yüz· llk devrede çok iyi oynamakhğımı· 
me yarışları için İstanbul denizci· za ra.,.ğmen .seyahat ve kısa zamanda 
lik kurumuna verilmiş olan iki yüz yaptıgımız ıki maç dolayısile ikinci 
liranın denizcilik federasyonuna i- devrede fazla yorgunluk gösterdik. 
adesine, Bu yorgunluk bizim için çok fenf ol-

8 - 1936 yılında Berlinde yapı· du ve maçı beş iki kaybettik. 
lacak arsıulusal kayak sporu olim· Hak~ maçı tamamile bitarafane 
piyatlarına iştirak edemiyeceğimi - idare ettı, halk çok sportmence dav
zin olimpiyat komitesine bildiri! - randı. 
mesine, Gollerimizin ikisini de biri onuncu 

9 - Ankara bölgesine getirile • öteki yirmi beşinci dakikada olmak 
cek Türk ve yabancı spor kafilele· üzere sağ açık Necdet attı. Burada 
rinin hesabatını ve organize işleri- yaptığımız üç maçta da Necdet fev-
ni görmek üzere selahiyettar bir kalade oyunlar çıkarmaktadır. 
komitenin kurulmasına, tık devrede iki gol çıkarabildiği • 

10 - 19 • 8 • 1935 tarihinden iti- miz halde sonr~dan yorulmakhğımız 
haren bölge veya sosyctelerce yapı· fazla iş görmemıze mani oldu. Macar 
lacak yardım taleplerinin gene-1 lar bum~an istifade ederek ve çok gü 
merkez bütçesinde yapılacak tasar- zel oynayarak beş gol yaptılar. Ikin
ruflar takarrür etmedikçe yerine ci devrede, çok aksarnış olan Ibrahi· 
getirilmesine karar verilmiştir. m_in .yerine merkez muavin mevkiine 

gırdım. 
Tecrübe edilecek güreşçiler 

İstanbul, 20.A.A. - Güreş fede· 
rasyonundan : Federasyonumuz 1 
eylülde açılacak olan Kampa girecek 
ve 14 eylülde başlıyacak olan IV ün 
cü Balkan güreşlerine iştirak edecek 
güreşçileri tecrübe etmek ve bunları 
ayırmak için Viyana Güreş ekibini 
davet etmiştir. 

Bu takımla yapılacak maçlar 24 
ağustos cumartesi günü başlıyacak
tır. Bu itibarla İstanbul mıntıkasına 
mensup olupta milli takıma dahil ol
muş bulunan veya ecnebi güreş ta
kımlariyle güreş yapmış olan bütün 
güreşçilerin 23 ağustos cuma günü 
<'lkşamına kadar ve her gün saat 17 
ile 19 arasında Federasyon merkezi
ne gelip isimlerini yazdırmaları teb-

1 
liğ olunur. 
. A~si t~dir,?eı iıı_si11i b" &uretlc 

Takımda en iyi oynayanlar HüsnU 
ile sağ açık Necdet, biraz da Fazıldı. 
Otekiler gerek yorgunluk ve gerek 
Macarların üstün oyunları karşısında 
kendilerinden beklenen oyunu göste
remediler. 

Macarlardan i~i müdafi, orta mua
vin. sağ iç, orta muhacim ve sol açık 
fevkalade oynadılar. Ayın yirmi dör
dünde Romanyada ilk maçımızı yapa 
cağız. 

LOtfl 

yazdırmamı§ olan güreşçilere Viya· 
na takımiyle maç yaptınlmayacağı 
gibi. bu gibiler Kampa ve Balkan mu 
sabakalarına da iştirak edemiyecek
lerdir. 

Bu cihetler alakadar güreşçilerir 
c~ıemmiy"11.e nazan dikkatipc vozo 
lullur, J _,_ -

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Fransuca ders, 18,50 Çardaş Fü

ristin operet, 19,50 Bayan Halide mono· 
olğ, 20,10 Hafif musiki, 20.30 Radyo 
caz: ve tango orkestraları, Bayan Birsen, 
21,35 Son haberler, borsalar. 21,45 Ferdi 
Statser, piyano solo. 22,10 Plak neşri
yatL 

Budapeşte 
19.50: Piyano • keman onseri. 20.30: 

Konferans. 21: Opera orkestrasL 22.25: 
Dış &ıyasa. 22.40: Duyumlar. 23.10: Caz
band. 23.45: Konferans. 24.05: Çingene 
müziği. 

Varşova 
19: Eğlenceli skeç. 19.15: Şarkılar. 19.30 

Scizler. 20.05: Salzburgdan söle. Bnino 
Valter'in idaresinde: "Saraydan kaçırıl· 
ma,. adh Mozart'ın operası. 22.45: Koro 
konşeri. 23.05: Spor, 23.IS: Küçiık radyo 
orkestrası. 

Belgrat 
20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu

sal yayım. 21: Şarkılar. 21.30: Plik. 21.40: 
Sö:zler. 22: Lyübliyana'dan röle. 23: Du
yumlar. 23.20: Dans plikları. 

BU kreş 
13-15: Plik, du:vumlar. 18: Orkestra 

konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
w-· ~~·· 20: Sözler. 20.20: Balet müziği. 21: 
Sözler. 21.15: Viyoolnsel konseri. 21.45: 
Şarkılar. (Alis Nikolaesko). 22.05: Rad
yo orkestrasL 22.0: Duyumlar. 22.50: Kon 
serin süreği. 2.15: Alm. ve Frs. duyum· 
lar. 23.25: Radyo orkestrasL 

Moskova 
18.30: Rus miuiği. 19.15: Kinser. 20.30: 

Piyano konseri. 21: Dans. 22: Çekçe ya. 
yım. 22.55: Kızıl meydandan röle. 23.05: 
lngilizce yayım. 24.05: Almanca. 

Leipzig 
20.20: Solist konseri. 21: Duyumlar. 

21.15: Ulusal yayım. 21.45: Radyo piyesi 
(müzikli) 23: Duyumlar. 23.30: Dans mü
ziği. 

Roma • Napoli • Bari 
20.15: Plak. 20.45: Karışık müzik. 21.15 

(Bari). Karışık rumca yayım. 21.40: Rad
yo piyesi - Dans müziği. 

Bresi av 
Klasik danslar. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yayım. 21.45: Aktüalite. 22: Ka
rl}ık akşam mliziği. 23: Danı müziği. 

Hamburg 
20: Klisik danslar. 21: Duyumlar. 21. 

10: Karışık mtlzik. 2J: Duyumlar. 23.25: 
Laypziı ıerır:i ıec.viııi. 23.45: Gece müzi. 
ii. 

• 
N Ö BE T 'Ç I 
ECZANELER 

l3a gece nobetçi euaneler ıunlardır : 
Sirkecide Ali Rıza - Fenerde Hliııamet· 
tin - Ankara cadd. Eıref - Bayazıtta 
Cemil - Kiıçiıkpazarda Yorgi - Yeni· 
kapıda Sarım - Karagümriıkte Fuad -
Kadıköyde Büyiık - Y eldeğirmeninde 
Üçler - Sehzadeba5mda 1. Halil - Sa
matyada Erofilos - Bakırkoyde Merkez 
- Beşiktaşta Rıza - Şehremniinde Na
zım - Hasköyde Yeni Türkiye - Ka
sımpaşada Yeni Turan - Büyükadada 
Mehmet - Heybelide Tanaş - Galatada 
Karaköy - Taksimde Della Suda -
Taksimde Ertuğrul - Yenişehirde S. Ba
runakyan - Şiıılide Feyzi eczaneleri 

• 
ti M AN 
HAREKETLERİ 

Bugün limanımıza ıclecek vapurlar ı 
Saat 

6.30 Antalya Bandırmadan 
9.- Dumlupmar Mersinden 

16.15 Ayten İzmitten 
17.- Kocaeli Mudanyadan 

Bugün liınanımızdan iidecek vapurlar: 
Saat 

• 

9.-
9.-

19.-
19.-
20.-

Güzel Bandırma İzmit• 
Asya Mudanyaya 
Bandırma Ayvalığa 
Antalya Bartma 
Gerze Karabigaya 

SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Şehir Opereti : Tepeba";I bdıçesinde 
22 • 23 • 24 • 25 Ağustos gtlnlerinde 
" Deli Dolu " operetnii ııon 4 temsili. 
29 Ağustostan itibaren "Yalova Tur
küsü". 

1stanbul ciheti, Bebek ve Şi§li tramvay
ları temin edilmiştir. 

• Sümer ı İlkbahar Şarkısı - Alayin 
Kızı. 

• Melek : Aıık Rahibe - Aşk kelepı;esi. 
• Yıldız ı Korkunç Ev - Çılgm kan. 
• Alkazar : 'lntikam Sesi - Çoşkun. 
• Milli : Cici Berber - Hafiye. 
• Şık ı Tarzanın Sevgilisi - Kadınlar 

ne isterler. 
• Oıküdar Hale: Şahane Vals. • DAVETLER 

Eminönu Askerlik Şubesi Başkanlıım· 
dan : 

331 doğumlular ve bu doğumlularla 
muayene edilmesi lizımgelen eratlarm 
yerli ve yabancılarmm ııon yoklamasına 
1-9-935 tarihinden 30-10-935 gününe ka· 
dar iki ay devam edilecektir. Her haftanın 
pazartesi, çarıamba, cuma günleri (Bin· 
bir Direkteki) Eminönli Aııkerlik ıubesin· 
de muayene edileceğinden bu dofumla· 
larm nüfuıı hüviyet cüzdanlarıyla okulla· 
rmm da varsa ehliyetname ve mektep dip
lomalariyla ıelmeleri ilin olunur. 

• Fatih As. Ş. başkanlığından : 
l - Tam askeri ehllyeıli 330 doiumlu 

ve bunlarla muamele ıol'tnlerle herhan
gi bir sebeple sevk edilmemi$ dii~.r do
ğumlu tam ehliyetnamelıler 1 eylul 935 
günü sevk edilmek üzere saat 9 da şube· 
de hazır bulunmaları aksi takdirde hak-

i kmda kanuni muamele yapılacaktır. 
2 - Hariç ıube •mmtakasmda bulu 

ııa.ıılar 1 eylülde lwırl~ Jutaıımda bulu· 
' 

Arkadaş Ve Ortak 

Saniha çok sevimli bir kadı!1dı. Ko 
cası Nazmi bunu anlryor, yanı kansı
nı seviyor, fakat birçok iş adamları 
gibi ihmal ediyordu. 

Bir gün Nazminin ortağı Fazıl, Sa· 
nihaya dedi ki: 

- Hissediyorum ki bahtiyar değil 
siniz. Nazmi çok iyi çocuk, fakat bir 
kadının ruhunu anlamaya... zekası 
demiyecegim amma vakti müsait de· 
ği1. Hele sizin gibi bir kadın, Saniha 
Eanım, sizin gibi cazibeli ve hassas 
bir kadın ... Ah. onun yerinde ben ol· 
saydım ... 

Saniha içini çekti: 
- Böyle söylemeyiniz, dedi. Olan 

olmuş bir kere, Fazıl Bey .... Nazmi ha 
kikaten fena çocuk değildir. Bana 
hic fena bir mu::melesi yoktur. 

~Fazıl kat'i bir eda ile: 
- Fakat sizi mes'ut edemiyor, de

di. 
- Susunuz rica ederim. 
Saniha ayağa kalkmıştı. Fazıl onun 

bir elini tuttu ve avucunu obur gi
bi öptü. 

Bir sene sonra Saniha Fazılın met· 
resi olmuştu. 

Hiç bir gizli alaka bu kadar müsait 
şartlar içinde devam edemezdi. Fa-. 
zıt, Nazminin ortağı olduğu için he
men her akşam evine yemeğe geli • 
yordu. Saniha ile Fazıl, Beyoğlunda, 
bir aparnmanda, öğleden sonra gizli
ce her buluştukları zaman, hiç bir fe· 
na sürprizden korkmuyorlar , çünkü 
Nazminin işi başında olduğunu bili
yorlardı. 

Bir gece Nazmi kapıları vurarak O• 

dadan içeri girdi : 
- Senin Fazılın çok açık gözmüş 1 

diye bağırdı. 
Sarüha titı:edi, saıardr, yutkundu 

ve nihayet nefes almaya muvaffak 
olarak: 

- Fazıl bt>nden ziyade senin! de
di, ne olmuş? Ne yapmış? 

- Anlatması uzun. Fakat bil ki o
nunla aramızda eski arkadaşlık kal • 
madı. 

Nazmi fazla izahat vermemişti. Sa
niha. ertesi gün öğleden sonra aşıkiy
le buluşunca meseleyi sordu. 

Fazıl başını salladı: 
- Gayet basit, dedi, senin kocan 

bütün manasile ve lüzumundan fazla 
iş adamı ... Şirkette arsl~n payı almak 
istiyor, ben razı olmuyorum, dava 
bu. 

Ve bir sürü şeyler anlattı. Fakat 
Saniha yıllardanberi dinlediği bu şir· 
ket hikayesinden gene birıey anlama 
mıştı. 

Omuzlarını silkti: 
- Ah şu erkekler ... dedi. 
- Ben biraz memnunum ... Bir ar-

nabilecek veçhile hareket etmelidirler. ı 
3 - Smıfsız olanlar sınıflarmı hazırlık 

kıtasmda alacaklarından hiçbir suretle 
müracaatları kabul edilmez. 

• Fatih askerlik şubesi ba~kanlıgmdan: 
1 - 331 doğumlu ve sıhhi ahval ve ve

sair sebeplerle bu dogumlularla muame· 
leye tabi kalmış bulunan yerli ve yabanci 
eratla tahsillerini bitırmi~ kısa hizmete 
tabi olanların son yoklamalarına 3 eyliıl 
935 tarihinde başlanacaktır. 

2 - Son yoklamalar ayın tek giınleri 
ve sabah saat 9 da başlayacaktır. 

3 - Yoklama günlennde mahalli aske· 
ri mumessillerininde ıubede hazır bu· 
lunmalan. 

4 - Şubemizde kayıtlı ve tecile tibi 
talebell'r İstanbul Kultur Dırektorhiiu ta· 
rafından mekteplere tamim edilecek e
saslara göre ayın çift gtlnleri saat 13 • 17 
ye kadar şubeye muracaat etmelidirler. 

• T. 1. C. l. lstanbul Bolsesi Teniı Heye-
tinden : . 

Heyetimizin 16-5·1935 tarihınde gaze
telerle yapmış olduiu te~liie . . hi~~ir kl.up 
cevap vermemiştir. Tenış bın~cıliklerınc 
iştirak edecek Klup uyelerı en son 
5.9.1935 akşamına ka~ar Bölge s:kreter
liğine Klupleri vasıtasıle ve .Ya:ı:ı ıle mu
racaat etmelidirler. Bu tarıhten sonraki 
müracaatlar hıçbir suretle nazarı itibare 
almmıyacaktır. 

• 
İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

24222 
44644 
60020 

Yeşilköy, Bakırköy, 1tii:vük· 
dere. Üsküdar itfaiyesi 601525 
Paşabahçe, Kandilli. Erenköy, Kartal. 
büyükada, Heybeli. Burgaz Kınalı mm· 
takaları için telefon aantralmdakf memu· 
ra (yangın) kelimesini söylemek kifıdir. 

• 
ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKiLATI 

~u numaradan imdat otomobili 
a&tcııır. A49~ 

Yazan MI • FA. 

kadaşımın karısile gizli alakam olma• 
sından azap duyuyordum. Şimdi bir 
az ferahladım. 

- Sen Nazmiyi arkadaşın olduğu 
için degil, beni sevdiğin için aldattın. 

- Doğru. doğru ... Fakat o musi· 
betin bana karşı hiç bir siteme h*kı 
yoktur. 

Saniha aglamaya başlamıştı. Fazıl 
onu teselliye çalıştı: 

- lkimiz varız ya, kafi, diyordu, 
onunla aram bozulmuş, bozulmamış, 
ne çıkar? 

Nazmi ile Fazılın aralan gittikçe 
açılmaya başlamıştı. Şirketi tasfiyeye 
kadar gideceklerdi. Saniha için her 
cihetçe felaket: kocasının işleri bo • 
zulacak, belki ev bozulacak, Fazılla 
aşklarının pratik ve rahat tarafı bo
zulacaktı. 

Araları o kadar açılmıştı ki tokab 
laşmaya kadar varacakları hissediJi. 
yordu. 

Saniha Fazılla her buluşuşunda ağ. 
ladı, sızladı, hıçkırdı : 

- Beni düzünmüyorsun l diyordu... 
Sonra enerjik bir kararla ilave et• 

ti: 
- Biribirinizle uyuşacaksınız ! de.. 

di. Beni seviyorsan bunu yapacaksın. 
Ben böyle yaşayamam. O senden bir 
az fazla kar alacak amma sen de onun 
kansını aldın. l•edakarhgı sen yapa• 
caksın ve fazla ısrar etmiyece.ksin. 

Fazıl bu davada kendini hiç haksız 
bulmuyordu amma mahkeme masraf .. 
larını ve kaybedeceği zamanı dü~üne• 
rek sesini çıkarmadı. 

Gece Saniha kocasına dedi ki: 
- Bugün kime rastgeldim, bil ba• 

kayım? Fazıla ... 
- Vay! .. Sana selam vcrmeğe ce.. 

saret etti ha? .. 
- Durup konuştuk bile ... Çok mü 

teessir ... lstediğini yapmaya hazır .. 
Anladım ki seni cidden sevıyor. 

- inanma sakın ... O öyle söyler do 
yapmaz ... 

- Bak yapar mı, yapmaz mı? .. Ta 
lefon edelim gelsin. 

- Sen çağır, ben karışmam. \ 
Ertesi akşam üçü de beraber ye ""' 

mek yiyorlardı. 
Fazıl, arkadaşınnı istediği bütün. 

fedakarlıkları yapmıştı. 
Nazmi coştu: 
- Ah, dedi, eski dost düşman ol•) 

maz. 
Sonra karısına dönerek: 
- Haydi gel, sen bir taraftan. berı 

bir taraftan Fazılı kucakhyahm 1 
Saniha bir elile kocasının, öbür ~ 

lile Fazrlın elini tutmuştu. ikisine de 
ayrı ayrı yanaklarını uzatırken: 

- Sizi daima böyle arkadaş ve o""' 
tak görmek isterim l demekten kendi· 
ni alamadı. ..................... 

BORSA 
----~""" ~ ...... 20 A~ustos SALI 

PARALAR 

Ahı -Sterlin 619,-
Dolar 123,-
20 Fransız friltlgı 165.-
Liret 194 
20 Belçika frangı 81.-
20 Drahmi 23,-
20 İsviçre fr. 816.-
Florin 80.-
20 Çek Kron 94,-
Avusturya ~ilin 22,-
Mark 40,-
Zloti 22,50 
Pcngo 23,-
20 Ley ıs.-
20 Leva 23.-
::o Dinar 54.-
Yen 31,-
İsveç Kuron 30.-
Altm 928.-
M :idiye 52,50 
Banknot 233,-

ç E KLE 

Paris Uzerlne 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 
İsveç frang; 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avu&turya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çenıovetl 
lan' Jmroml 

R 

Sauı -624.-
125,-
168.-
198,-
82,-
24,-

820.-
81,-
98.-
23,50 
42,-
23,50 
24,SO 
16,-
24.-
56,-
32,-
31,-

929,-
53,-

234,-

Ka~Dll 

12.06 
6,23,75 
0,79,70 
9,76.86 
4.73.30 
2,44.37 

63.54.15 
1.18.-

19.21.20 
4.19.70 
5.81.43 
1.98.14 
4,21.-
4 Sl.40 

63,77.SS 
34,96.33 

2.78.30 
10.98 

~ S.1183. 
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İngiliz Kabinesi, parlamentosu toplanıyor 
Amerikada endişe 

Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyork 
r.Timcs gazetesinin Vaıington aytarı· 
:na göre, Amerika çevenleri, Paris gö 
rlift11elerinin inkıtaa uğramasından 
ötürü ~k endiıe etmektedirler. Bu 
inkıtaın Avrupa ve Afrikadaki akisle 
ı-inden korkulmaktadır. Amerikanın 
Paris i1ıüderi.: Hull'ün Pariate Eden 
ile görüıtüğü esnada, muharebe ha· 
linde bir İngiliz • Amerikan istiprc
si imkinmı konuımadığım söylemi§· 
tir. 

lngiliz kabinesi top1anıyor 
Londra, 20 (A.A.) - Baldvin, bü

tiin kabine erkanına, gelecek toplan
tıda hazır bulunmaları gerek oldu • 
ğunu bildirmittir. Reutcr Ajansına gö 
YC, bu toplantının 23 Ağustosta yapıl 
maaı muhtemeldir.Bugünkü gün Fran 
sada bulunan Baldvin, ve lsviçrede 
hulunan Chamberlain da dahil oldu
ğu halde, kabinenin bütün üyelerinin 
hu toplantıda bulunması laznndır. 

Parlamentonun ıu sırada bilhasn 
toplantıya çağınlması ihtimali yok -
tur. Fakat durum çok fazla fcnalap
cak olursa, bu toplantı yapılacaktır. 
Bu da, Uluslar sosyetesinin 4 eyliıl 
tarihinde yapılacak olan konsey top· 
lantısında belli olacaktır. Sir Hoare, 
Londraya dönmeden evvel, Kralr gör 
mek için Sandringham'da duracak ve 
yarın sabah dıt bakanlığında Eden ile 
görü§ecektir. 

Londra. 20 (A.A.) - Kabinenin 22 
'.Ağustostaki toplantısında yapılacak 
konuımalar ve bunlardan çıkacak si
yasal temayüller hakkında •yUrUtü • 
len fikirler ancak birer tahmin olarak 
telakki edi1ebilir. Durum o kadar na
ziktir ki, hükumet adamları barı!çil 
bir çöz~eye zarar verir enditesiyle 
her tiirlü diyevdc bu]unmaktan çe -
ltinmektedirlcr. Siyau.1 çevenlerde si 
lah ihracatı üzerine konulmuı olan 
muvakkat yaaağın yalnız Habetistan 
lehine kaldırılması ihtimali olduğu 
hakkında asla birıey söylcnmit değil· 
<lir. Ayni zamanda, Romada, Jngiliz 
büyük elçisinin bir ltalyan hücumu 
:halinde derhal Tsana gölü bölgesine 
lngiliz kıtaları gönderileceği hakkın· 
da Roma hükumetine malumat ver -
Öiğine dair olan haberler de doğru 
değildir. 

Pakem komisyonu toplandı 
Paris. 20 (A.A.) - Iulyan - Ha

beş hakem komisyonu özel bir toplan 
tı yapmıştır. Komisyon, ancak bir uz 
lafmaya varamadığı takdirde bcıinci 
hakeme müracaat edecektir. Bu hake
min Politis olması takanUr etmiftir. 

Nofitis beşinci hakem oldu 
Paris, 20 (A.A.) - Politis, resmen 

ltalyan - Habcı hakem heyetinin be
Jinci hakemi tayin edilmiştir. 

Paris konferansı ve 
kUçUk antant 

Paris, 20 (A.A.) - Eden, bugün 
Çekoslovakya elçisi Oruaki ile uzun 
bir konuıma yapmıştır. Bugünkü na
zik durumda, küçUk andlaşma ile ya· 
pılan bu temasın özel bir dC"ğcri oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Paris, 20 (A.A.) - Van Sittard. 
yarın Aixe - Lcs - Bainaa'dc Baldvi· 
ni görecektir. 

Belçika sosyalistlerin:n 
protestosu 

Brübcl, 20 (A.A.) - Sosyali.at a· 
mele enternasyonali, Brükselde top -
lanarak bir karar sureti kabul etmİ§· 
tir. Pek uzun olan bu karar suretinde 
ltalyanın Habeşistana karşı besle -
mektc olduğu niyetler protesto edil -
mekte, mutearrızrn silah ve mühim
mat tedarik etmesinin önüne geçilme 
sine ve kendisine her türlü finansal 
yardımda bulunmaktan imtina olun
masına dair maddeler vardır. Enter-

No: 114. 

[Baş tarafı 1 incide] 
nasyonal, kendi mensupları 4 eylUI -
den evvel bir nümayiş tertibine d:ı • 
vet etmektedir. 

Papaya da müracaat edildi 
Paris, 20 (A.A.) - Matin gazetesi 

nin Londradan aldığı bir habere gö
re, iıçi lideri Lanabury. Papaya bir 
mektup yazarak, harp tehlikesine kar 
:tı evrensel bir haçlılar hareketi için, 
diğer kiliselerin teflcrile birleımesini 
istemi§tir. Lansbury. tanrıdan, insan· 
lara sükun niyaz etmek üzere Hıris
tiyanları, Kudüs'te büyük bir toplan
tıya çağırmak mümkün olduğunu san 
maktadır. 

Aloisi'nin beyanat. 
Paris. 20 (A.A.) - Aloisi Roma

ya hareketinden evvel saat 1 g.. da ga
zetecilere diyevde bulunarak, İtalya -
nın konferans esnasında telkinlerde 
bulunmadığı hakkındaki haberleri ya 
lanlamıı ve ilerideki diplomatik görÜ'i 
melerin sonucu üzerinde şüpheli ol
duğunu söylcmi§tir. Aloisi, bundan 
sonra üç devletin mesut delegelerini 
bir araya getiren toplantının muvaf • 
fakıyctsizliğinden bahsetmekle bcra • 
bcr, Ingiliz ve İtalyan delegasyonları 
arasında daima samimiyet cari oldu
ğunu ilave etmiı ve İtalyan itirazla
rının, Eden'in Romaya yaptığı gezi 
esnasında doğrudan doğruya Musso
tini tarafından Edene izah edilmiş ol
duğunu hatırlatmı§, ayni zamanda, 
Jtalyanm ba§lıca amacı, sömilrgeleri
nin güvenliği olduğunu kaydetmiştir. 

Faris, 20 (A.A.) - Aloisi, İtalya
nın, hakem komisyonunda 1928 and
laşması hükümlerine uymakta oldu· 
ğunu söylemiıtir. Kotarma bakımın -
dan yeni bir aytııma temeli mevcut 
olup olmadığı sorusuna, Aloisi. hiç 
böyle birl}Cy göremiyorum demiştir. 

Hudutlarda nekadar asker 
var? 

Paris, 20 (A.A.) - Aloisi, bugün 
gazetecilerin sorularına verdiği ce -
vapta, İtalyanın Eritre ve Somalide 
400,000 silahlı Habeş karşısında 200 
bin İtalyan askeri tahıit etmiş oldu
ğunu söylcmiJ ve ıunları ilave etmiş-

• tir: 
"İtalyanın Afrikadaki &üel hare -

ketleri, onun A vusturyaya kar§ı olan 
siyasal durumuna tesir edemez. Bu hu 
susta Fransa ve Ingiltere ile mutabı
kız. Ayni zamanda bu iki devlet, Tu· 
na paktını gerçeklettirmck için gay
ı etlerimizi teksif etmek niyetindeyiz. 

Üçler konferansı ve Amerika 
Vaşington, 20 (A.A.) - Dıt Baka 

nı Hull, Paristeki Amerikan iıgüde
rin<len bir telgraf almııtır. Bu tdıraf 
ta Eden'in kendisine İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığında Amerika hükitmeti • 
le istişare edileceğini söylediği hak
kındaki haberlerin tersine olarak E -
denin yalnız Paris görüşmelerinin ge 
lişimi hakkında malUmat vermekle ik 
tifa ettiği bildirilmektedir. 

Fransız gazeteleri nikbin 
Paris. 20 (A.A.) - Gazeteler, Ital 

yan • Habcı anlaşmazlığının birkaç 
günde dostça kotarılması imkanlarını 
görmenin mü§kül olduğunu yazdık • 
tan sonra, durum ne kadar esdli olur 
sa olsun, devletlerin Avrupa barışın· 
dan yüz çevirmemeleri lazım geldiği
ni kaydetmektedirler. 

Petit Parisien gazetesi, umumiyet
le kabul edilen fikre tercüman olarak 
diyor ki: 

"lngiliz çevenlerinde olduğu gibi 
Fransız Dış Bakanlığında da kimse 
diplomasi yolile yapılacak görüşmele 
rin sonucu hakkında hayale kapılma
malıdır. Ne kadar ciddi olursa olsun, 
Habeş meselesi son derece feci bir va 
ziyette gösterilmemelidir. Muharebe 
patlarsa fliphesiz ki bu gayet mües
sif bir hadise olacaktır. Fakat, diplo· 
matlar herşeydcn evvel bunun tesir
lerini Afrikada mevzileştirmeğe çalış 
malıdırlar. Avrupa anlaşmazlığı orta-

KIRMIZI VE SiYAH 
bu. Ne tahaf ! kitaplar bunun tersini 
söyler... Servet için de insan M. 
.Rotschild'in kızını alır, olur biter. 

"O sözüm gerçekten derin bir söz. 
Bir insanın iltimas ettirerek istemi
yeceği biricik §ey. varsa o da ölüm 
cezası.,, 

, M. de Croisenois'ya dönüp: 
- Comte Altamira'yı tanır mısı

nız? diye aordu. . 
Mathilde'de ta uzaklardan geli

yormuş gibi bir hal vardı; sorduğu 
şeyin de, zavallı marquis'nin demin
den beri anlattığı ile hiçbir ilİ§iği 
yoktu; o kadar adamcağız §aıınp 
aöyliyecek hoı bir söz bulamadı. Oy
saki zevki, hoısohbet diye tanıhrdı. 

İçinden: "Mathilde ne tahaf kız 1 
dedi; doğrusu bu hali bir çekinek 
(mahzur) sayılabilir ama Mattıilde 
kocasının sosyetedeki durumunu yük 
•ettir! Bilmem nasıl oluyor, mar
guis de La Mole her partinin en i
leri gelenleri ile sıkı fıkı dost; o 
adamın lbatmasına imkan yok. Zaten 
Mathild'in o garip halini deha sa
yacaklar da bulunur. insanın ıoyu 
asıl. parası da bol oldu mu deha 
gülünç gözükmez, büyük ıbir mczi-

STENDHAL 

y~t okır. Zaten Mathilde istediği 
zaman sözlerinde hem zeka, hem 
dilek gücü var, hem de onları tam 
yerinde kullanıyor; naziklik ve se· 
vimliliğin son derecesi de bu değil 
mi? ... ,, İki şeyi bir arada yapmak 
güç olduğundan marquis, Mathilde
in sorduğuna kendi diyeceği bir §ey 
olmıyan, ancak ezberlediği dersi o
kuyan bir adam hali ile cevap verdi: 

- O zavallı Altamira'yı kim tanı
maz ki? 

Altamira'nın memleketinde ıhükfı
mete karıı giriıip de başaramadığı 
"gülünç, manasız,, hareketin tarihini 
anlatmağa batladı. Mathilde sanki 
kendi kendine söylenir gibi: 

- Evet, çok m.anaaız 1 dedi, ama 
o, iıe giriımiş bir adam. Ben bir 
adam görmek istiyorum, onu buraya 
çağırsanrza. 

Bu söz, bu arzu marquis'nin hayh 
fenasına gitti. 

Comte Altamira, mademoiselle de 
La Mole'un o azametli, adeta küs
tahça ıhaline hayran olduklarını en 
açıkça söyliyenlerdcn biri idi; onun 
söylediğine göre Mathilde, Paris'in 
en güzel haıumlarmdan biri idi. M. 

dan akldırmak için gelen berşeyi yap· 
makla beraber, ayni zamanda, kendi
sini de düşünmelidir. Stresa konfe -
ransına hakim olan zihniyet. bugün 
İtalya ile Ingiltere arasındaki ağır 
anlaşmazlık yüzünden epeyce sarsıl -
mış olmakla beraber, bu zihniyet, Av 
rupa işleri alanında gene hakim bir 
durumda tutulabilir. Bu da, arsıulu -
sal bakımdan en esaslı bir iştir. 

J ournal gazetesi §Unları yazıyor: 
"Asıl önemli elan i§, İngiliz - İtal

yan - Fransız dayatıımasını - tesanü
dünü - muhafaza etmek ve yeniden 
Londra ve Stresa projelerini ele ala
rak Avrupa meseleleri önemini Ital -
yanlara hatırlatmaktır. 

Matin diyor ki: 
"Dünkü görütmelerden anlaşıldı -

ğına göre, üç devlet Stresa politika
sına devam etmek hususunda samimi 
yet göstermitlerdir. Bu da en önemli 
hadiselerden biridir. 

Roma gazeteleri de 
Umitvar 

Roma, 20 (A.A.) - Tribuna gaze
tesi, hadiseleri izam etmemenin fay· 
dalı olduğunu yazmaktadır. Bu gaze
te diyor ki: 

"Konferansın acele bitmesi ve asıl 
görüşmelerin yapılmaması, §aşkınlık 
uyandırmııtır. Herkes kendi durumu 
nu muhafaza etmekte ve bilhassa Ital 
ya, bütün teıebbi\ı ve hareket imkAn 
larını elde tutmaktadır. 

Fransız - Italyan dostluğunun her 
zamankinden çok daha sağlam ve can 
lı olduğunu kesin olarak söyliyebili
riz. Habcıistan hareketi hakkınrlaki 
İngiliz • ltalyan görü§ farkları, 4 ey
lül tarihinde yapılacak olan Cenevre 
toplantısından evvel bir sonuca var
mağa müsait ayt11malara mevzu teı· 
kil etmekte devam etmektedirler. 

Mussolini'nin meydan 
okuması vahimdir 

Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyork 
Timt11", İtalyan· Habeş durumundan 
bahsederek diyor ki: 

"Musaolininin, arsıulusal konferans 
lar hakkındaki kanaati, herhalde bu 
konferansların kendisine her hususta 
boyun eğmesi ve kendisinin ise hiç • 
bir fedakirlıkta bulunmaması yolun
da olsa gerektir. 

Musolininin, Avrupa kamoyuna 
meydan okuması. &erek kendisi ve ge 
rek ordusu için vahim olabilir. 

"Hcrald Tribune", Italyanın, arsı· 
ulusal ilgileri. egoizm, fırsat kollayı
cılık ve kuvvet haline getirdiğini söy 
Jüyor. Bu gazete, uluslar sosyetesi • 
nin. bu deneçe dayanabileceğini §iip
heli &örmektedir. 

ltalyan hava kuvvetlerl 
artbrıldı 

Roma, 20 (/(.A.) - Mussolini, 
Italyan hava kuvvetlerini yeniden 
16 bin kiti ilavesiyle arttırmıftır. 

Adisababa, 20 (A.A.) - Habe§ hü 
kfimetinin bir bildiriğinde Habeş so
malisi kabileleri ile Fransız somaliıi 
kabileleri arasında bir muharebe oldu 
ğuna dair haber kesin surette yalan· 
!anmaktadır. 

Giornale d' talyantn bir 
makalesi 

Roma, 20 (A.A.) - Paris konfe
ransının menfi neticesini Giornala 
d'ltalia ba,makalesinde beklenilen bir 
sonuc olarak telakki etmekte ve bu 
münasebetle Times, Deyli Tclegraph, 
New Chronichle gazetelerine cevap 
vermektedir. 

Eden. Lavali ve Aloisinin yapmış 
oldukları görüşmelerin zaman kaybol 
ınasına bais olmuf olduğundan şika
yet eden Taymis gazetesine cevap ve 
ren Giornale d'İtalia, İtalyanın hiç 
kimseden birıey istememiş ve bir kon 
ferıınsın toplantıya çağırılmasınr ta • 
lep etmemiş olduğunu yazmaktadır. 
Bu gazeteye göre, ltalya, Ingiltere· 

de Croisenois'ya: 
- Bir tahta ne kadar yakııır 1 de· 

di ve hiç naz etmeksizin onunla yü
rüdü. 

Kibarlar aleminde çoğu kimseler, 
xıx uncu asırda hükilmete karp giz
li hareketlere girişmeği dünyanın en 
büyük zevksizliği sayar, onda bir 
jacobinlik kokusu duyarlar. Bir işe 
atılıp da başaramıyan bir jacobinden 
daha çirkin de ne olabilir? 

Mathilde M. de Croisenois'ya göz 
iıareti edip Altamira'nın liberalliği 
ile eğleniyor, fakat onu zevkle din
liyordu. 

İçinden: "Baloda bir ihtilalci, ne 
güzel tezad !,. dedi. Altamira'yı, o 
kara bıyıkları ile, dinlenen bir arsla· 
na benzetiyordu: fakat arası çok 
geçmedi, o ihtilalcinin kafasında bir 
tek ıey bulunduğunu anladı: fayda, 
faydaya hayranlık. 

Memleketine parlemento usulilnü 
getirebilecek hareketlerden baıka 
hiç bir şeyi, bu genç comte diklmtine 
layık görmezdi. İçeriye Peru'lu bir 
general girdiğini görünce, balonun 
en şirin insanı olan Mathilde'i mem
nuniyetle bırakıp gitti. 

Avrupa'nın kendi kendini kurtar· 
masından uq1udu kalmıyan zavallı 
Altamira, güney Amcrikası devletle
rinin bir gün kuvvet, kudret 1ahibi 
olu.p Avrupa'yı, kendilerine Mira· 
beau'nun gönderdiği özgenliğc ka
vuşturmasını bekliyor, bunun~ avu· 

lstanbul Mill~ Emllk Müdürlü§ünden: 
?vf uhaınınen değer 

Lira 
Balat: Hacı Isa Yoğurthane sokağı eski 30 M. yeni 

41 sayılı evin 3-16 Payı. 96 
Altımenner: Hacı demir mahallesi Hammallar sokağı 

eski 88 yeni 84 sayılı arsanın tamamı. 60 
Yukarıda yazılı mallar 27-8-935 salı günü saat 12,30 da açık 

arttıııma ve mübadil ikinci tertip tasfiye vesika.sile satılacaktır. 
İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini saat 12 den evvel 
yatırmaları. (B) ( 4926) 

lstanbul Komutanhgı Satınalma Komisyonu ilanları 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 
yedi kalem serum 2 6 Ağus
tos 935 pazartesi günü saat 
15, 3 O da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
4 799 lira olup ilk teminat 
360 liradır. 

Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin
de İlk teminat maktup ve
ya makbuzlariyle birlikte 
Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komisyo.nWla gel
meleri. ( 4650) 

6053 

••• 
Komutanlığa bağlı bir-

likler hayvanatı ihtiyacı o· 
lan 440 ton arpa veya yulaf 
kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Arpa ve yu
laf dan hangisi ucuz teklif 
olunursa tercihen. ucuzu 
alınacakdır. Arpanın beher 
kilosuna tahmin edilen· be
del 5 kuruş, Yulafın beher 
kilosuna tahmin edilen be
del 5 kuruş 50 santimdir. 
İhalesi 6 Eylül 935 cuma 
günü saat 15 tedir. Şart
namesi her gün Fındıklıda 
Arttırma eksiltme komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin arpa 
için 1650 ve yulaf için 1815 

nin daha ciddi ve daha ziyade nazarı 
dikkate alınmaya şayan olacağını zan 
..... oldui• ~...uım.rinl di..
lemeyc amade olduğunu beyan etmiş· 
ti. 

Pariste yapılan görüşmeler netice
ainde görülen noktai nazar ihtilafının 
ıckli olmaktan ziyade esasi olduğunu 
anlatılmıştır. 

1906 tarihli üç devlet itilafını Ha
beıiıtanı da idhal etmek süretiyle 
dört devlet itilafı şekline sokmadan 
bahseden Deyli Telgrafa cevap ve
ren Giornale d'İtalia böyle bir işin İ
talyanın ötedenberi istemekte olduğu 
emniyet gayelerine tamamen muga· 
yir bir hal sureti olacağını yazmak
tadır. Çünkü on seneden fazla bir 
zamandanberi Habeşistan, komşula
rına ve bilhassa İtalyaya tecavüz 
maksadiyle mütemadiyen silaha mü
racaat etmekten hali kalmamaktadır. 

Taymis gazetesinin Uluslar Kuru
munun istikbalinin Mussolinin takı
nacağı tavır ve harekete bağlı oldu
ğunu söyleyen bu gazetenin §U fik
rine iştirak etmemektedir. Bu gaze
te diyor ki : 
~ak sahibi ve hundan dolayı kuv

vetlı olan Mussolini Cenevre milesse 
aesini katiyen rahatsız etmeksizin 
kendi yolurw takip etmektedir. U
luslar Kurumunun istikbali daha zi
yacle Japonyanın Çin topraklarını 

nuyordu. 
Bıyıklı bir sürü delikanlı, bir ka

sırga gelip Mathitde'in etrafını almış
tı. Mathitde, Altamira'yı kendine 
meftun edemediğini anlamı§. onun 
kalkıp gitmesine oldukça içerlemitri; 
şimdi Peru'lu generalle konuıurken 
gözlerinin parladığını görüyordu. 
Mademoiselle de La Mole genç Fran
sızlara, önürdeti (rakibi) kızların 
bir türlü benzemedikleri o derin cid
dilik edası ile bakıyordu. "Bunlardan 
hangisi, diye düşünüyordu, bunlar
dan hangisi - talihlerinin son derece 
yaver olduğunu farzetsek bile -
kendini ölüm cezasına çarptırabilir? .. 

Mathilde'in bu bakı§ı, akılca zü
ğürt olanların koltuğunu kabartıyor
sa da ötekileri enditelendiriyordu. 
Birdenbire batlarına dokunaklı, ce· 
vab verilmesi zor bir söz fırlatılma
sından korkuyorlat'dı. 

Mathilde içinden: "Kibar bir soy
dan olmak insana birçok meziyetler 
bağıılıyor, diyordu; bunlardan mah
rum olan kimse benim {enama gidi
yor: itte misali J ulien. Ama asil 
soydan kimselerin ruhunda da, insa
nı öllim cezaaina çarptıran meziyet
ler solup gidiyor ... 

O sırada biri. Mathilde'in yanı ba
tında, comte Altamira'dan bahsedi
yordu: "Bu comte Altamira, prince 
de San Nazaro - Pimcntel'in ikinci 
oğludur, 1268 de kafası kesilen Con
radin 'i kurtarmağa Ç'alı§&n da bir pj. 

liralık ilk teminatlariyle 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tubu belli gün ve ihale saa
tinden en az bir saat evve
line kadar komutanlık art
tırma eksiltme komisyonu
na vermeleri. ( 4902) 

*** 
2. Kor birlikleri için 32 

aded arpa ezme makinesi 
5 Eylül 935 perşembe günü 
saat 15 de açık eksiltme ile 
ahnacakdır. Tahmin bede
li 3120 lira olub ilk teminat 
234 liradır. Şartname ve 
evsafı her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak 
ti muayyeninde ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 
birlikde Fındıklıda Komu
tanlık artırma eksiltme ko
misyonuna gelmeleri. 

(4934) 

En eski ve en bilyilk Avusturya 

RADYO 
makineleri fabrikası : Ciddi ve mü
nasebatı çok umumi bir mümessil a
rıyor. Referans göstermesi matlub
dur. Te]!.liflerin 'Für Eigcne Rcch
nung 3455" rumuzile zirdeki adrese 
gönderilmesi : Rudolf Moaae A.-G. 
Seilerstaettc 1. Vienne 1. Autricfıe. 

istilasından sonra da hayatta kaJmı§ 
olan bu müesseseyi, kendisinin hu-
~ ..wtı· ·-~ ..... , ··-
hatta hukukunu bizzat müdafaa için 
bir mümessil tayin etmek kabiliye
tinde bulunmayan vahıi bir memle
keti müdafaaya sevketmek isteyen 
kimselerin hattı hareketlerine bağlı
dır. 

Küçük devletlerin müdafii va-
ziyetini takınmıı olan New 
Chronicle gazetesine cevap veren 
Giornale d'İtalya, Letonya, Litvan
ya ve Estonyanın Uluslar Kurumu
na kabul edilmesi aleyhinde rey ver
miş olan lngiltereye karşı ilk muha
lefet eden devletin İtalya olduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Giomale d'İtalya, netice olarak di· 
yor ki : 

Mevzuubahis olan mesele bir renk 
veya bir büyüklük ihtilafı meaele~i 
Jeğildir. Bir medeniyet iıhtilifı mev
zuu bahistir. Bu meseleyi de ortaya 
çıkaran, İtalyanların hayatını, cm· 
valini ve emlakini ve mcnafiini teth· 
dit ettiği vesaikle sabit olan Habc
şistandır. 

Bir yol bulunacak mı ? 
Paris, 20 A.A. - İtalyan - Ha

beş uzlaştırma komisyonu yapmıt 
olduğu toplantıda çalışmasına bı -
rakmış olduğu noktadan ba§lamıya 
karar vermiştir. 

mentel'dir. Bu aile, Napoli'nin en 
asil ailelerinden biridir . ., 

Mathilde içinden: "Bu, benim ki
bar soydan olmak insanın ruhunda 
ölüm cezasına çarpılmak için lazım 
gelen irade gücünü mahveder sözü
mü pek de doğruya çıkarmıyor, de
di! Demek ki bu akşam benim saç· 
malamaktan kısmetim açılmıı. Ma
demki öbUr kadınlardan farkım yok, 
hadi ben de dansedeyim.,, Bir saat
ten beri yalvaran marquia de Croi
senois'nın ısrarlarına artık "peki,. 
dedi. Felsefe hususundaki zavallıh· 
ğını unutmak için Mathildc, son de
rece §irinlik gösterdi, M. de Croise
nois 'nın ağzı kulaklarına vardı. Fa
kat dans da, saray adamlarının en 
güzellerinden birinin ho§una ıitmek 
arzusu da Mathilde'i avutmadı. Bir 
kızın, ondan daha çok herkesi hay
ran etmesine imkan yoktu. Mathilde 
balonun kraliçesi olmuı, bunu kendi 
de görüyor, fakat aldırmıyordu. 

Bir saat sonra danu bitirip Croi
senois ile beraber yerine dönerken: 
"Ben croisenois gibi bir adamın ka
rısı olunca ne silik bir ömür sürece· 
ğim !,, diyordu. Sonra hlizünlU hü
zünlü ilave etti: "Ben, Paris'ten altı 
ay uzak kaldıktan sonra, bütün Pa
ris'in ağzının suyunu aktıran bir ba
loda eğlenemezsem ne vakit, nerede 
eğlenebilirim? Hem burada, daha üs
tününü, daha kibannı tasavvur ede
miyeceğim kimselerden ıaygı, iltifat 

TAN 
Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON { Yazı ııterl.: 2..4&~ 
idare i&}erı : • 

TELGRAF: "TAN ,,i.~ 

Bir aylık 

3 " 
C5 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye lçbı Oıptl ıciO 

Lira K. Lira JC. 
1 50 - ..,,. .. - , .... 
7 50 14..,,. 

14- 28..,,. 

iLAN 
İllnlar için İllncılık Sirketlerine rtıl' 

racaat edilmelidir. 
Küçlik lllnlar dofnıdan doifld' 

idaremizce alınabilir~ a1' 
Küçük illnlarm 5 satırhfı bir def,,. 

30 kuruıtur. 5 satırdan fazlası içiD 41' 
tır baeına 5 kuruı almır. Bir def~riJit 
fazla için yclrlindan %10 kurut indi 

--------------------~ 
İstanbul dördüncü i~ra meınııt11 

ğundan : " 
Yeminli ehli vukuf tarafınd•ll,nı 

mamını (11602) lira kıymet kt: . ...
İştanbul'da Şehremini mahall~~ 
Topkapı caddesinde Tekke çı~ 
sokağında eski l 96, ı 96 mük 14 
196 mükerrer ve 9 yeni 310, sız,'_. 
ve 9 No. lu ve içinde kalorifer tft" 
elektrik ve sa~nıcı ve sıcak ıu ~ 
tibatım havi mukaddema arsa el{;, 
imalithanc ve ikametgahının 

1 
mı dairemizce satılığa çıkarıtı:ıııt..,.. 
lup şartnamesi 16-9-935 günle~ 
den itibaren divanhaneye ası ~ 

1-10-935 günlemecine rastlıyaıı ; 
günü saat 14 den 16 ya kadat·J' 
rinci artırması dairemizde yapıl• 
tJr. Artırma bedeli kıymeti ın 

menenin yüzde yetmit beıini b tJJ' 
ğu takdirde müıterisi üzerinde ,ti 
kılacaktır. Aksi takdirde en soıı ~ 
ranın taahhüdü baki kalmak ~ 
artırma onbet gün müddetle t~ 
edilerek 16-10·935 tarihine ın 'I 
çarıamba gUnU saat 14 den 16 ~ 
dar keza dairemizce yapılacak . 'I 
açık artır~smda artırma bedeli J. 
meti muhammenenin yüzde ye ' 
beıini bulmadığı takdirde satıt~ 
No, lu kanun ahkamına te /JI. 
geri bırakılır. Satıı peşindir.. 'I 
maya iıtirak etmek isteyenleriı' I 
meti muhammenenin yüzde 7:S '/ 
betinde pey akçe veya milli bit 
kanın teminat mektubunu hamil 
--ıamna1iftl lbımınr.-Hatda~ 
cili ile ~bit olmıyan ipotekli lt~ 
larda diğer alakadararun ve 
hakkı sahiplerinin bu hakla~/ 
husuıile faiz ve maaarifc dait i 
iddealarıru evrakı müsbiteleril• 
likde ilin tarihinden itibareJS İ. 
hayet 20 gün zarfında birJikdc /. 
remize bildirmeleri lizımd~t· / 
takdirde hakları tapu sicili ıl~ 
olmıyanlar satıı bedelinin pa~ 'I 
ıından hariç kalırl~r. Mütera~ 
gi, tenviriye, tanzifiyeden ınU ~ 
belediye rüsum ve vakıf icare~t.t ~ 
müzayededen tenzil olunur.Dav:~ 
la malumat almak isteyenler 6-
tarihinden itibaren herkesin ~ 
mesi için dairede açık bulun3~ cak artırma prtnamesile 9 ;";; 
No. lu dosyaya müracaatla ~ 
dosyada mevcud vesaiki göre 
teri ilin olunur. _/ 

Metamorfo~ 

goruyorum. Burada asalet Co 
menıup olmıyan birkaç aeııJıs 
si, belki bir iki de julien_:e 
kimse yok.,, Hüznü gitgı e e O' 
du: "Hem de talibim ba~a :Ot• 
lüklcr vermemi§ 1 ünlü bit ti 
ginlik, genelik, her ıey, t>aJı 
tan başka her §ey. til 

"Meziyctlerimin belki en .ısJ. 
leri, yine bu adamların "· tb!I 
dügmüyor. Akıllı olduğU~i ~ 
yorlar, inanırım, çünkü beg.., ~ 
yılıyor. Ciddiğ bir konu ıse~J 
dilse bet dakika geçınedet İl' 
ncfeıi kesiliyor, benioı bol~~ 
tekrar ettiğimi bir anl~y~ıı .anı~·a 
yük bir fikir ketfettiğını iiJel ~ 
zelim; madame de Stael ı eÔ.v.J 
mek için hefr ıeyini feda iÇ~ 
bende o meziyet var aıs>a deist" ;;, 
sından ölüyorum. Ben, : ~ ~ 
de La Mole olmaktan ~ı. in CP" .. 1f 
de Croisenois olunca, ıç!:j ol'~~ 
11kılma11 için bir ıebeb k 1eJi~ f İçinden adeta alla~ usurl"'.ıl 
"Ama, dedi, Croisenoıs ktetbİ~ 
adam değil mi? bu asır 1 ı ,v ... 
yetittircceği en mUkeınnıe.z;ylC~ 
Yüzüne bir bakın: he,ı;ııe:uı"r; ,J 
~Of, hatta ince bır soı f!"'; 
tır de .... ,, t>akrf gtl'"., 

Gözlerinde o gam.b . . • •S" il 
kızgın bir bakış bclırddisine '6~ı1 
de ne tahaf insani Ke[.Ar.l'•~j' 

N. /. 
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ıtanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 30000 metre yazlık elbi
selik bez kumaş kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuş
dur. Hepsinin biçilen ederi 
16300 ve ilk inanç parası 
1222 lira 50 kuruştur. İha
lesi 6-9-935 cuma günü 
saat ondadır. Şartnamesini 
~lmak ve örneğini görmek 
ısteyenlerin her gün eksilt
nıeye gireceklerin ilk i
nanç parası ve teklif mek
tublarile ihale saatından 
bir saat evvel Ankara M. 
!\!. V. Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 159) 

(4749) 6170 

*. * 
1038600 kilo arpa kapa-

lı eksiltmeye konmuşdur. 
lhalesi 9 Eylül 935 pazar
tesi günü saat 15 de Erzin
canda Tümen Satınalma 
l<omisyonunda yapılacak
dır. Talihler şartnameyi 
4.45 kuruş mukabilinde Er
zıncanda Tümen Satın Al
ma Komisyonundan ala
bilirler. Muhammen bedeli 
64912 lira 5 O kuruş ve te
tninatı 4868 lira 50 kuruş
tur. İstekliler teklif mek
tublarını belli gün ve saat
!;n bir saat evveline kadar 
~rzincanda Tümen Satın
alrna Komisyonuna mak
buz mukabilinde teslim et
tneleri. ( 16 6 ) ( 4 8 2 3 ) 

6177 

* * * İsparta için 2 5 O bin kilo 
\.\n kapalı zarfla eksiltmeye 
~onuldu. İhalesi 29-8-935 
erşembe günü saat 11de6 

l'ümen Satınalma Komis
~onunda yapılacakdır. Mu
"akkat teminatı 19 7 O lira
dır. Teminatın ihaleden iki 
saat önce muhasebecilik 
lreznesine y.atınlmış olması 
\re teklif mektublarının ka
~llnda yazılı f ormiile uygun 
lllunması zaruridir. Şart

ttarnesi her gün komisyon
~a görülebilir. Tahmin be
'-'tli 26250 liradır. (168) 

(4825) 6178 

*** 
Bursa ve Mudanya için 

:.~O,ooo kÜo Sığır eti 2 Ey-
1Ul 935 pazartesi günü saat 
S S de Bursada, Tophanede 
it atınalma Komisyonunda 
"l' apaıı zarfla alınacakdır. 
ı ahrnin bedeli beher kilosu 
~ 5 kuruşdur. İlk teminatı 
I> 2So liradır. Şartnamesi 
t\ arasız komisyondan alı
i rr. Teklif mektublarının 
\Phaıe saatinden bir saat ev
" eı Bursada Komisyona 
ermeleri. ( 167) ( 4826) 

6179 

* * * lo 'l'efenni için 420000 ki-
tll arpa kapalı zarfla eksilt
S .. ~~e konuldu. İhalesi 
~ .. 935 perşen1be günü 
~ iilt 16 da 6 Tüm Satınal
ca~ Romisyonunda yapıla-
189dır. Muvakkat teminatı 
haı O liradır. Teminatın i
h eden iki saat önce mu-
tı~becilik veznesine yatı
t~bl ış olması ve teklif mek
forr:.:ının kanunda yazılı 
~ar ~le uygun bulunması 
tU Urıdir. Şartnamesi her 
lir\ komisyonda görülebi
tad ahmin bedeli 25200 li-

ır · ( 16 9 ) ( 4 8 2 7 ) 
• • 6180 

15 • * * lrnu -O,ooo kilo ekmeklik 
•i tii n .~ Eylül 935 pazarte
"l'u nu saat 15 de İzmitte 
llli:1en Alım ve Satım Ko
tksir~nu~da kapalı zarfla 
bal rtıesı Yap~acaktır. Ka
ll~ckarflar eksiltme gü-

ve saat 14 de alım 

11 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
, Bu Akşam _ • 

•• 1 

Harbiye'de BEL VLJ bahçesinde ! 

Dosya No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: 

100 Kandilli E. Mekteb E. 17 
Y. Derman Y. 33 

1487 Eyüb Fethi Çelebi Kınmi E . 26-26 Mü. 
Çeşmesi Y. 31 

2499 Hasköy Abdüsselam" Keseci Minas 9 

2767 Bostancı Çatal çeşmede E. 34 Mü. 
Bağdat caddesi 
ve Yazmacı tariki 

Ada 5/ 35 

310~ Beyoğlu Kamerhatun Irmak E. 53 Y. 87 

3936 Bostancı Çatal çeşme mev- 15 Mü. 
kiinde atik Orta- 89 Harita 
yol ve Ardıç 
tariki 

4331 Üsküdar Yenimahalle E. Yenimahalle E.136-253 
Y. Nuh kuyusu Y.126-124 

4457 :Bevo~lu Hüseyinağa .E. Sultan çeş- E. 24 
mesi Y. Taksim Y. 32-4 
çe§mesi ve Ar-
navut sık mazı 

5113 Boyacıköy Fırın E.ve V. ~ 

6072 Beyoğlu Kamerhatun Feslıyan E.ve Y.18 

6154 Eyüb Hacı Hüsrev Savaklar E.25 Y.4~-
45.47.49 

6430 Bostancı Çatalçeşme ~ 
Deniz boyunda 

l. Yünsüs E. 32 
Y.Bahkcı Yunus Ada 16/ 47 

6342 Mercan Dayahatun Kürkcü hanı içi E.ve Y. 46· 
47-48-49 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre mu
hammen K. T.L. 

Ahşap hane ve 110 Açık 
bahçenin 4/10 his. arttırma 

Hane ve bahçe ve 27 50 Kapalı 
deri imalathanesinin zarf 
tamamı 

344,50 metre arsa- 105 Açık 
nın tamamı 

240 metre arsa- 600 " 
nın tamamı 

34,50 metre arsa• 52 ,, 
nın tamamı 

83 metre arsa· 50 .. 
nın tamamı 

164 metre arsa- 125 .. 
nın 1/2 hissesi 
Kagir hanenin 244 ,, 
1/3 hissesi 

Ahşap hane ve 146 ,, 
bahçenin 2/5 
hissesi 
68 metre arsa- ,8 ,. 
nın 1/ 3 !hissesi 
Odaları olan 6850 1095 Kapalı 
metre bostanın zarf 
876/ 960 hissesi 
216 metre arsa- 450 Açık 
nın tamamı arttırma 

Kürkçü hanı alt 50 ,, 
katta 46 - 47 -
48 - 49 No. lu dük-
kanların 
311,7 56,800/3397 3862400 
hissesi 

1 1 

Butekir 

Salahaddin'in 
MUzlksel hayatlnın 22 ncl yıl· 
dönUmU kutlulanacaktır. 
Bu gecede memleketin en yUk· 
sekaan'atklrlarını dlnliyecekalniz 
!!!!!!!!!~~~Tel. 49091 • 

6302 

lstanbul üniversitesi rektör -
lüğünden: 

Üniversite kadros~ndaki açık doçentlikler aşağıya 
yazılmıştır. Bunlara, musabaka imtihanında kazanan
lar, alınacaktır. İmtihan birinci teşrinin 18 inci cuma 
günü yapılacaktır. İsteklilerin yaşının kırkı aşkın ol
maması, Fakülte veya yüksek mektep mezunu bulun .. 
malan, Batı büyük Kültür dillerinden birini bu dilde 
ilmi tetkik yapacak ve yazacak surette eyi bilmeleri la
amdır. 

İsteyenlerin Üniversite Rektörlüğüne müracaatlarr. 
(4871) 

Açık Doçentlikler 
'l)p Fakültesi : 

1 - "Mikrobiyoloji Sale-ınlar bilgisi ve pa 
razitoloji " 

2 - 'İç hastalıkları" 
3 - "Kadın Hastalıkları ve doğum', 

~debiyat Fakültesi : 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 2-9-935 tarihine tesadüf 
1 

eden Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran ~ayri mübadil bonosiledir. 

1 - "İlk zamanlar tarihi" 
2 - " Türk dili tarihi " 

J:.'en Fakültesi : 
1 - " Riyaziyat " 

ve satım komisyonuna 
makbuz karşılığında ver
meleri. 935 senesinde tica
ret odasına kyıdlı olduğuna 
dair fotoğraflı ve tasdikli 
bir de vesikasını gösterme
ğe mecburdur. Muvakkat 
teminatı 1440 liradır. Şart
namesi her gün İzmitteki a
lım ve satım okmisyonun
da görülebilir !steklilerin 
belli gün ve saatinde Tü-
men Satınalma komisyonu
na gelmeleri. ( 14 2 ) 
(4678) 6056 

*** 
Askeri Lise ve Orta O-

kullara Öğretmen aranı
yor. 

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

2 - Öğretmenlerin ka
nuni şart vasıfları taşıma
ları gerekdir. 

3 - Bu gibilerden istek
li olanların dilek kağıtları
nı Ankara' da Askeri Lise
ler Müfettişliğine gönder
meleri. 

4 - Dilek kağıtlarına i
liştirilecek kağıtlar şunlar
dır. 

A - Fotoğraflı ve tas
dikli fiş 

B - Çıkc:Iığı yüksek o
kulanın şahadetnamesi ve
ya tasdikli sureti 

C - Üniversitede imti
han vererek ehliyetname al
mış ise bunun tasdikli su
reti. Bunlardan tetkik e
dildikten sonra uygun gö
rülenlerden aynca hüsnü
hal ilmühaberi, sıhhat ra
poru ve teahhüt senedi is
tenecekdir. 

5 - Ücretler şöyledir : 
İstanbul'daki Askeri Li

seler için Riyaziye ve Fizik 
derslerinin aylık ücreti 108 
liraya, diğer dersler ücreti 
98 liraya kadardır. Bursa 
Lisesi için Riyaziye Fizik 
ve Kimya derslerinin aylık 
ücreti 12 6 liraya diğer ders
lerin ücreti 108 liraya ka
dar.ıtır. 

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

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

7 - İsteklilerin 1 Eylül 
9 3 5 tarihine kadar müra
caatları. ( 15 5 ) ( 4 7 2 7) 

6094 

* * * Kapalı zarfla 3 7 4600 ki-
lo yemlik yulaf münaka
saya konulmuştur. Bir kilo
sunun muhammen bedeli 
4 kuruştur. İlk inanaç pa
rası 824 liradır. İhalesi 4 
Eylül 935 çarşamba günü 
saat 16 dadır. Şartname ve 
nümunesini görecekler her 
gün Çorludaki Satınalma 

Komisyonunda görüp o
kuyabilirler. Kapah zarf 
eksiltmesine gireceklerin 
zarfları açma saatinden bir 
saat evvelisine kadar Mü
hürlü teklif mektuplarını 
ve muvakkat teminat mak 
buzlarını ve Iazımgelen 
diğer vesaikle birlikte Ko
misyona verilmesi. ( 190) 

(4956) 

* * ~ 
Edirnede bulunan kıt'at 

için 55440 kilo arpaya ve
rilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlığı 2 8 Ağus
tos 935 çarşamba günü 
saat 15 de Edirnde Tugay 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bede
li 1940 lira 40 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 146 li
radır. İsteklilerin Komis
yona gelmeleri. ( 188) 

(4958) 
*** 

Bir metresine biçilen e
der 32 kuruş olan 69 bin 
metre pijamalık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 13 Eylül 
935 cuma günü saat 15 te
dir. İlk inanç parası 1666 li
radır. Şartnameler parasız 

olarak M. M. V. Satınal
ma Komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler İlk 
inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
desinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
'vermeleri. ( 183) ( 4929) 

* * • 
İzmir Müstahkem Mev-

ki kıt'at hayvanatımn 
612700 kilo arpa ihtiyacı 

kapalı zarf usulile satın alı
nacakdır. İhalesi 1 O Eylül 
935 pazartesi günü saat 
16,30 İzmir' de kış.lada Müs 
tahkem Mevki Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
dır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. Arpanın 
tahmin edilen mecmu tuta
rı 27571 lira 50 kuruşdur. 
Teminatı muvakkatesi 
2067 lira 86 kuruşdur. Mü
nakasasına iştirak edecek
ler 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 
3 maddelerinde ve şartna· 
mesinde yazılı vesikalarla 
teminatı muvakkate mak
buzlarını ve teklif mektub
larını ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

(189) (4957) 

2 - " Simi - Fizik " 
Mukuk Fakültesi : 

1 - ''Amme Hukuku' ~248 

Ankara imar Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan İş : Bend deresi Mezarlılt 

şosesi keşif bedeli 6489 7,20 dir. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - ~~ukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E- Hususi ve fenni şartname 
F - Keşif bedeli 
G-Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 3 lira mukabilin .. 

de Ankara İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 6 Eylül 935 cuma günü saat 16 da An

kara Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4495 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka Nafıa işleri 
şeraiti umumiyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğu
na dair Vilayet Nafıa Direktörlüğünden vesika göster .. 
mesi lazımdır. 

6 -Teklif mektupları yukarda Üçüncü maddede ya· 
zılı saatten bir saat evvelisine kadar Ankara İmar mü .. 
düdüğüne getirilerek eksiltme komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncil 
maddede yazılı saat kadar gelmiş olması ve dış zarfİnın 
mi.ihür mumu ile eyice kapatılmış . olması lazımdır. 
Postada olacak teehhür kabul edilmez. ( 4946) (2255) 

1 EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

Değeri 
Lira K. 

Pey parası 
Lira K. 

166 67 12 50 Yeni bahçede Tudi Abdüllatif 
mahalle ve sokağında eski 15 ve 

15 mükerrer yeni 2 1/1 sayılı ve 
:!111111111111111111111111111111111111111~ tamamı 3 dönüm miktarında i-

=
-_: Denı·z yolları -=--= çinde kulubesi olan bostanın 

20/120 hissesi. 10506 
§ ı ş L ETME s ı E 81 00 6 07 Beyoğlu Kamer Hatun mahalle· 
- - si Yasemin sokağında 1 sayılı S Acenteleri: Karaköy Köprlibatı : 
: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· : ve 54 metro murabbaı arsanın 
- - tamamı. 1601 
:111111 zade Han. Tel. 22740. 111111; 00 00 7 50 N Ç h H - - 1 uruosmaniye u acı an alt 
§ Ayvahk yolu ; katta mahzen şeklinde 38 sayılı 
: BANDIRMA vapuru 21 Ağuı· : mağaza. 5762 
E toı ÇARŞAMBA giinil saat 19 i Yukarda yazılı özelgeler 15 gün ara ile açık arttır
: da Aynlıta kadar (4907) 6289 ! mağa çıkarılmıştır. Üstennesi 2-9-935 pazartesi günü 
a .. saat 1 s te komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 
§ Mersin yolu ~ 7 ,5 pey paralarile mahli'ılat kalemine gelmeleri. ( 4602) 
S KONYA ..apuru 23 Atuıtoı S ------------------------
; CUMA gilnil .. at 11 de Merıine : 
S kadar. (4949) : - -- -~ Trabzon yolu § 
E VAT AN vapuru 22 Ağustos § 
= PERŞEMBE günü saat 20 de E - -! Hopaya kadar (4950) : 
ll:ıııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııır. 

lstanbul Erkek San'at Okulu 
Direktörlüğünden: 

Namzet talebe kaydına başlanmışdır. İsteyenler bir 
istida, nüfus kağıdı, aşı şahadetnamesi, dört vesika fa .. 
toğrafile okul direktörlüğüne &elsinler. ( 4948) 



• 

12 ======================================================TAN=================-=============================== 21-S-935 ~ 

iliçlarınızı 
BahCj 
kapıda SALiH NECA Ti 

den alınız. Reçeteleriniz bliyUk bir 
dikkat, ciddi bir istikametle 

hazırlanır. FOSFOTiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır·,. 
Bununla beslenen yavrular tombul~ 

ve kuvvetli, neş'eli olur. ill 

~-:-----------------~~~~------------~~~------~---~~---~---------~~~-----------~~~~------~~~~~~------~---~~------~---~_:_--~------------

,~~ Kapalı Zarf UsuJile ~~~ 

Eksiltme ilanı 

Umumi 
1 • lzmit kftğlt fabrikası u alma ve temizleme 1 

te 1 at ve inşaatı vahidi fiyat e a ile eksiltmeye ı 
4i•karılmışbr. 

Tahmin edilen bedeli 118,609 lira 49 kuruştur. 
2 • Bu işe ait evrak şunlardır: 
a ) Eksiltme şartnamesi 
b ) Mukavele projesi 
c ) Fenni şartname 
d ) Hususi şartname 
c ) Metraj ve keşif hüUi a cetv li 
f ) Projeler 

lstiyenler bu evrakı 600 kuruş mukabilinde Sü· 
m r Bank Ankara ubesinden alabilirler. 

3 .. Ek 11tme 28 Ağustos 1935 Çar amba gUnü 
aat 16,30 da Ankara'da Ziraat Bankası binasın. 

da SUmer Bank merkezinde yapllacakbr. 
4 • Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakbr. 
5 • Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7181 

lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri 
muvaffakiyetle yapmış olduğunu vesalkle isbat 
etmesi UlzımdJr. 

6 • Teklif mektupları yukarda yazıldı§ı gUn ve 'ı 
aatten bir saat evveline kadar münakasa komis 

yonuna makbuz mukabilinde verilir. Posta ile 
gönderilecek mektupların ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunT şekilde 

~ kapatllmış olması 13zımdır. 6185 1 

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 on da levazım 
ve t~çaret şubesinde bulunmaları. ( 4893) 

6286 

R E V U E Saatleri 

en dakık. en hassas, en son modeller 
• 

ee:voôLU'nOa • MISIRLI fıııtıl<UU Caddeal 899 
O Al.ATA 011 SAA, Ci MeVER TUnel Caddeııı! 29 

l&TANBUl.'Cla A ı<eŞIŞVAN. ultlln Hamam, 
Veni Cami Caddesi 4 

AN 1< ARA' ela RfZA TEVı:'(K, Bankala~ Caddeııı e 

Teteton·: 218&4 

Karaciğer, Mide, Barsak, Taş, Kum ve Şeker hastalıklarına 

ı TUZLA iÇMELERi 
VE OTELi hergün Köprüden 8,30 • 7,35 • 8,20 

1 

9,45 .. 11 • 13,15 • 15,10 da Haydarpaşaya giden 
vapurlarmn trenleri membalara kadar 

l giderler 

lstanbul Kültür Direk
törlüğünden: 

6138 

LiSE VE ORTA MEKTEBLERiN BiTiRME 
VE ENGEL iMTiHANLARl 2 EYLÜLDE, OL
GUNLUK VE MEZUNiYET iMTiHANLARI, 11 
EYLÜLDE başlıyacaktır. ilgililer imtihan günle
rini anlamak üzere mekteblerine müracaat 
edeceklerdir. (4809) 6218 

1TALAS AMERiKAN MEKTEBi 
Mesleki San'at Kursları 

1 1935 - 8 der senesinde makinistlik, dökmecilik, 
mobilyacıhk ve Modelcilik meslekf san'atkursları· 
vardır. Bu kurslara ahnacak talebe 14-18 ya,ında 
olmahdır. Mekteb idaresinden fazla malOmat 
isteyiniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

.. ., -·~..::: ·- ,, . . . .... ~ . . \ 

Niçin 
Herkesin 

o· ı . · .. ış erı 
böyle 

beyaz 
değildir? 

c;ünkü dişlerin beyaz olması ic;in 

[!] inci şart: 

RADYOLiN 
Kullanmak 

l 21 i n c i ş a r t da: 
A g z ı yalnız sabahları değil , her yemekten sonra 
mümkün olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 

Bugünden itibaren dişlerinizi bu şartlara 
riayet ederek temizleyiniz 1 

107 5 7 lira 46 kuruş muhammen kıymetli takriben 
( 100) ton lokomatif ve otomotris ocaklarına mahsus 
müşekkel ateş tuğlası gümrüklenmiş olarak teslimi 
r-artile 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15,30 da An
kara' da idare binasında kapalı zarf usulile satın alrna
cakdrr. Bu işe girmek isteyenlerin 806 lira 81 kuruşluk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmef.'e kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gÜn saat 14,30 ak dar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

__________________________ .,.,,,,_ 

--
Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Mal

zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 4805) •. 6188 

Muhammen bedeli 3,000 lira olan Devlet Demiryol
ları Ankara Umumi idare binası çatı kalorifer tesisatı 
5-9-935 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile 
Ankara'da Umum Müdürlük binasında ihale edilecek
dir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettie-i vesikaları.kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar Cer Dairesi Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznc-
leri nden parasız olarak alınabilir. ( 4815) 6219 

Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında işle
mekte olan 1 ve 2 No. lu sür'at katarlarına 20-8-935 ta .. 
rihinden itibaren ve 1-12-935 tarihine kadar Üçüncü 
mevki vağon takılmıyacağını ve O çiincü mevki araba
lann yaJnız yevmi işlemekte olan ve Haydarpaşa'dan 
saat 14,50 de Ankaradan saat 19,45 da kalkan kata- ı 
fo~da bulunacağını sayın halkın malumu olmak üzere Kumbara sahiplerine her sene 

daiıttığı ikramiyeleri 10,000 

1 
liradan 20,000 liraya çıkaratı 

I ş Bankasının 

ilan olunur. ( 4884) 6284 

Ankaradan Haydarpaşaya her gün saat 19, 1 O da ve 
Haydarpaşadan Ankaraya saat 19,00 da kalkan Ana
dolu Sür'at katarlarmda 20-8-935 tarihinden 1-12-935 
rarihine kadar Üçüncü sınıf araba bulunmayacaktır. 

Bu müddet zarfında seyahat edecek üçüncü mevki 
yolcular her gün Haydarpaşadan Ankaraya saat 14,50 
de ve Ankaradan Haydarpaşaya s~at 19,45 de kalkan 
yolcu katarlariyle seyahat edeceklerdir. 

Üçüncü mevki yolcularının istirahatları için de bu 
katarlara fazla üçüncü mevki arabalar bağlanılacağı sa
yın halkımıza bildirilir. (2218) (4936) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 50 ila 

100 bin adet 50 kilo Tuz alabilecek çuval pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin 23-8-935 tarihine müsadif 
cuma günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat 
Şubesindeki Alım komisyonuna yüzde 7 ,5 güvenme 
paralariyle birilktc müracaatları. ( 4869) 

Umumi neşriyat ve yazı ışleri Müdürü: Etem izzet BEN1C.E 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad- ı 

desi, 100.- Basıldığı Y.er : TAN matbaası. 

İkişer bin lira mükafatlı 
kur'alarından birincisi 
. 1 EylAI 

An karada 
3 de 
ekilecektir 

Yeni tertib ikişer bin lira müki~a:~ 
beş kur'a her senenin Şubat, Ha%•'18 .. Temmuz, Eyhll ve Birincikanun a)'

20
s 

rının ilk günü -;ekilecektir _6;:/ 
- a =-=-=====· 


