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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Broılir ", Orhan Selim'in 
fıkrası : " Taksim bahçesi 
~e BeJ'Uıt kalaveai " - Siz 
ne derainis 1 - Şehir ha
berleri. 
Ankara telrrafları - Fe
lek'in fıkrası: "Pehlivanlar" 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef
rikaıı : "Bizde caıaalllk"
Sailık ötüdü - Sevipne
ler, evlenmeler. 
Son haberler - icmal -
Matmuel Doktor. 
Memlekette TAN - Sat
ranç dersleri. • 
Spor - Kadm ve Moda. 
Avrupa ıazeteleriııe ıöre 
dünya hidiıeleri. 
Kazan Haulıtmm ıon ıün
leri - Faydalı bilıiler 
Hiklyc. 

Kralcıların 
Faaliyeti 

[Ozel aytarı.tnız 
bildiriyot] 

Atiaa. 19 
ht ltrılcdar birkaç cepheden faali • 

e geçtiler. Evelki günkü telya • 
~ halk partisindeki aaylavlar 
~ teben be!inin açıktan açığa 

ı olduklarını bildirdiklerini 
a..· r Yermittim. Bunlara Kondili· 
M otuz bir ve Metakaaıın yedi uy 

ı da il&Ye edince bqincl Yu -

aawı.~..:.--= 
ine taraftar old~\L_~lür. 
e bu kadarla da~ 

Halk partirf-,.,laT._..a da
'-if901rları, tiitnti rejiille taraf -
olduklarını bildirmek için, Çal 
'n rejim hakkındaki fikrini 
nneaini bekliyorlar. 
lldariıin bu huıuıtak.i fikrini 

eei mühim bir hadiıe olacall-
~~nu zamanı ıelince yapacağı
'.~lemit olan bafbakan eylil· 
ılk haf~nda Atinaya dönecek 
ıP~ldaria, gelir gelmez. ka11ııın 
~di partiainin aaylavlannı bu

Bunlar Kondiliı ile beraber, 
·nden fikrini aöylemeeitıi iı-

klerdir. Bana kalına, Bafba· 
bunun zamanı gelmedifi· 

• ve ıükütunda iarar e-
~'!!.~· dönen şayialara gij. 

""-.!"! cumuriyete taraftar 
•~u aöyliyecek olurta, ICondi 

~fa ederek, bir kabine buhra • 
lebep olacaktır. Sil Babnı bu 
itsen ıeferki ıibi Bafbakanm 

~ lllla lrapdmıyacak, kabine buh· 
bir kabine değişikliği hududu 

~3r::.'!'lllıe klbmyacaktır. 
tQnıinıer tahakkuk ederse 

anda rejim meıeleai bir 
rejimi halinde bir üçüncü 

bularak ortaya çıkacaktır. 

li
ordu ve mecli•in ekseriyeti 
li tutmaktadır. 

(Arkam 5 incidel 

Fikret ADIL 

Dün Bakanlar Kurulunun toplandığı Floryada Atatürk Köşkü 

Kabine Üyeleri Arasında Deği
şiklik Olacağı Şayiaları Yalandır 
Başbakanın Doğu illeri Gezisi intibaları 

Bakanların aörüş
me 1 eri geç vakte 

kadaraürdü 
Bakanlar, dün Atatürkün bat· 

kanlıiı altmcla Florya kötkünde 
bir toplantı Japllllflarcbr. Anadolu 
seyahatinden dönmiif olan Batba· 
kan l1111et lnönü, ötedenberi tehri· 
mizde bulunan babalan nezcline 
~ ı.-dilerile ~ ft)'a a,.. 
" •JTI olarak sör'.,..,.lite idi. Bat
.... " S.k••'•• AtatfiıtE tua
fnulan da kaltul edilmekte Mliler. 
Dün mutat olan 1MJ toplantılardan 
ltiri de Atatmüa betk•,aıiı alt.
ela yaplİmıttn-. 
ı-t. ı.w w-Jt Bs• • ....,_ 

K;aya d6a ealtab Fiwp1a sla...
Atatürk tarafından kab-1 eclilmit
lerdir. Oileden aoara ela nveli 
Kültür Bakam Saffet Arıkan, müte 
akıben Ba1mclırlık Bakam Ali Çe
tinkaJa, Finana Bakanı Fuat Ajra· 
lı, Saibk Bakanı Dr, Refik, lnhi .. r 
lar ve Gümrükler Bakanı Ali Rana 
TarUn, Tüze Bakam Şükrii Saraç· 
oflu, Ekonomi Bakanı Celil Bayar, 
Sü Bakanı General Kizma Ozalp, 
Tanm Bakam Muhlia, Dq Bakam 
Tevfik Rüttü Araı FIOl')'aya ıitmlt 
ler .e Atatürk tarafından kabul 
edilmitlerdir. Her zaman oldufu 
cibi din de Bafhekan .. bakanlar 
Cianırbqbm Atatirkün hUSUl'llD 
da miiclaYelei efkirda balımımut-
lanLr. . 

Dinkü toplanbda Batbakanm 
Doiu sezilİ hakkında iab"halanm 
sikred .... izalaat nhaeu andat .. 
met ohnakla beraber BaJJDCbrbk 
Bakanı Ali Çetinkaya da. bildmet 
taramadan .. tın alınacak ot.n t• 
lefon I09Jeteai deleselerile yapdu 
11nlapna balckmcla isahat ftl'IDİftİI'• 
S-Jete ile kararlqtmlan .. tmaı • 
ma tutlan bakanlarca tu.ip eclil
diii takdirde, mna•elename ba· 
ıün baza edilecektir. 

• 
Dün aabah bir sazete, kabinede 

bazı detitildikler olacajnu. Tiae 
Bakanı Şükrü Saraçothlilhm Fiaanı 
Bakanlıima, ·rfiae Bakanbima da 
eaki bakan Yaaaf K .... ı YeJ'a Mah 
mut üattan birinin setirilecefi 
Gümrük ve lnhiarlar Bakam Ali 
Rana Tarban'ın çekilecefini JHI • 
yordu. Aldıinnız habere ıöre bu 
kabil haberlerin kati,.en ani ve 
e..., Joktur. Talılcilc edilmekıizin 
ortaya ahlan bu haber .. ı&hiyettar 
mahafilde yalanlanmaktadır. 

Celal Bayar dün 
Gece 1 zmire qitti 

Ekonomi Bakanımız Celil Bayar, 
Izmir panayirinin 8'llış torenine baş
kanlık etmek üzere dün &ece saat yir 
mi üçte Ertuğrul ,»atı ite Bandırma
ya hareket etmiştir. Celil Bayıra, Sii 
mer Bank genel dirıel..törü Nurullah 
Esat, Ekonomi Bakanlığı batmiipvi
ri Sami ve gazetemiz 'direktörü Ali 
Naci Karacan refakat etmektedir. Er 
tufrul yatr, geceyanandan sonra Ban 
dırmaya nnmı1 Ekonomi Bakldlftllz 
ti.ıel bir trenle lzmire hareket etmit
lerdir. 

CeW Bayar, bucUn bmire vara • 
wmr. AnıultllAI bettrıci tmür pau 

Adrım s ı 

SAYI 122 - 3425 
On Birinci YtL 

SAHiP ve 

BASMURARRIRI 
Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdlir : 24318. Yuı itleri ı 24311. 
ldare •e Matbaa : 24310. 

MAKOONALD OiYOR Ki 

"Vaziyet 1914 den 
Daha Vahimdir,, 
İngiliz kabinesi üç devlet konferansınm neti· 
cesini konuşmak üzere bugün toplanıyor. 
Dış işler Bakanı dün mühim temaslar yaptı 

I spanyollar Ce
belüttarıkı Tah
kim Ediyorlar 
Londra, 21 A.A. - Kabine 22 a

ğuatosta toplanacaktır. Bu toplan
tının bütün gün devam edeceği sa
nılmaktadır. 

Vaziyet 1914 kinden daha 
vahimdir 

Londra, 21 A.A. - bkoçyadan 
dönen Mac Don.ald timdiki duru • 
mun çok vahim batti 1914 yılından 
beri karşılaşılan durumların en va
himi olduiunu söylemittir. 
Baldvinin, bu ıabah, Aix • Les -
Bains'den Pariı yolu ile buraya ıel 
mesi beklenmektedir. 

Siyasal temaslar 
Londra, 21 A.A. - Edm ve Sa

mud Hoare, duyuşlarını karşılaş
tırdıkları bir görüşmeden sonra, 
Avuıtturyanın Londrada bulunan 
fevkalide komiseri Bruce'ü, Austin 
Cbamberlain ve birleşik devletler 
elçiliği danıımanı Otherlan'ı kabul 
etmişlerdir. 

Eden ve Hoare, perşembe günü 
diğer bakanlara vermek üzere bir 
rapor hazırlamıtlardır. 

Bakanlar kurulunun bqlıca işi, 
her teyden evvel ulu..lar sosyetesi· 
nin 4 eylul tarihli toplantısında tu
tulacak yolu belitmektir. 

Baldvin, Samuel H oare, 
Mac Donald 

İngilizlerin kuvvetinden hiçbir 
tef kaybetmit oJmıyan ulutlar aoa
yeteıi nizamnamesine uygun hare
ket etmek kararında oldukları ve 
tek başına bir hareketin m"nuu ba· 
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Telef MukaVelesi 
bugün imza edilecek 

Ali Çetinkayanın 
Gazetemize Beganatı 

Baymdırlık Bakanlığı ile Tele
fon sasyet~si arasında imzalanacak 
mukavele proJeti için iki taraf de
legeleri arasında yapılmakta olan 
temaslar bitmiş. proje kat'i şeklini 
almıştır. 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka
ya, mukaveleyi hazırlayan Bayın -
dırlık delegeleri ile hukuk müşavir
lerini dün evinde kabul ed~rek ken
dilerinden tetkikleri ve teınuları 
etrafında malumat almıştır. 

Ali Çetlnkayamn beyanatı 
Ali Çetinkaya bu işin vardığı 

sonuçlar hakkında dün bir muharri
rimize şu beyanatta bulunmuştur: 

••- Bundan bir müddet evvel 
ba'kımhğımda toplanan heyet ile 
sosyete delegeleri araaında asıl eaaı 
h nokta olan, ıoıyete tesisatının 
ıatış bedeli üzerinde uyuşulmuftu 
Şimdi, birkae gündenberi de mu

rahhaslarımız ve hukuk miışavirle
rimizin karşılıklı çalışmaları 110nu 
cunda esaslı noktalardan arta kalan 
teferrüat üzerindeki konuşmalar ta
mamlanmış ve tam bir anlapa hasıl 
olmuştur. 

Sosyete heaaplarınut, teaı~tının 
ve bilumum malzemceinin devır ala
cağımız kısımları ile tirket hesabı
na bırakacağımı• kısımları tama -

men tespit edilmiştir. Bun~an baş· 
ka 90ayetenin bize ~eçtıkt~ sonra 
alacağı vaziyet üzerinde de çalışıl· 
ouş, bazı idarı kısımlarla ecnebi aıe 
memurların durumları gozden geçı· 
rilmiştir. 

Bu işlerle Ui?raşan murahhasları
mızı ve hukuk müşavirlerimizı bu • 
gün kabul ederek kendilerınden 
son vaziyet hakkında malümat al • 
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BROŞÜR 
Broşür neye derler? 
Çoğu üç dört formalık, ince, 

küçük bir kitaptır; çoğu yirmi 
heş otuz kuruşa satılır; çoğu sa
nat ve fikir amatörlerinin ilke
seridir; çoğu gençliğini kapağın 
<la kübik boyunbağı desenleri 

·biçiminde resimlerle ifşa eden; 
çoğu bir talebe olan muharriri
nin kumbarasını kaatçıya ve 
matbaacıya boşaltmasile ilk 
maddelerini tedarik edebilmiş 
ve küçük bir kitap üniforması 
giymiştir. 
Broşür sevimlidir, çünkü ümit 

verir; sevimsizdir, çünkü ümit 
keser. Bücür ve hazin cüssesi
nin taşıdığı bol vaitlcre karşı 
~1zden ucuz bir fiyatla beraber 
küçük bir alaka isteyen bu cüce 
sanat veya fikrin boyundan 
büyük bir azameti ve dar haomi
rıi telafiye çalışan kocaman bir 
iddiası da vardır: Maziyi iter, 
an'aneyi teper, hale güler ve is
tikbali benimser. 

Yıllardanberidir neŞriyat pi
yasamız broşür salgınına uğra
mıştır. Şehir tiyatrosundan M. 
Kemalin "Tiyatro" su ve Feri
dun Fazılın "Harpten sonraki
ler" adlı ant(ılojisi gibi bu seri
ııin dışarısında kıymet alan ba
zıları istisna edilirse, bahsetti
ğim salgın, bizde sanat ve fikir 
varlığının broşür cüssesine ka
dar inerek dar hacmi nisbetinde 
kısa nefesler aldığına delalet e
der. Bir bisiklet parasına sa
hip olan genç çocuğun ter
cih ederse bir eser sahibi ola
bileceğine inanacak kadar ilim 
ve edebiyatı oyuncak san
ması, hiç şüphe yok, birer 
otorite sıfatile ortaya çıkan bir 
cok imzaların krymet düşüklü
ğünden doğan ve meydanı boş 
bulan mazur bir cesarettir. Bir 
gün, TüI1kiyede okuyucu sayı
~ından fazla muharrir peyda ol
duğunu görürsek, biz prof esyo
neller, içimizde uyanacak ilk 
hayreti böyle bir marifeti nefis
le bastıralım ve bilelim ki her
kese yazmanın okumaktan da
ha kolay görünmesi, bizim ken
di yazılarımız içindeki kaliteyi 
indire indire bir meslek ihtisa
sının değil, umumi ve alelade 
bir melekenin çabuk elde edilir 
vasıflarına kadar düşürmüş ol
mamızdan ileri gelmiştir: Kaba 
hat broşürün cüretinde değil, 
bizdedir. 

Peyami SAFA 

Ocak kongreleri başhyor 
C. H. Partisinin 348 ocak kongre-

6i 1 Eylfılde başlayacaktır. Bu 
kongreler eylCıl içinde bitecek ve ilk 
teşrinin birinci günü de 45 nahiyenin 
kongreleri başlayacaktır. Bunlar da 
15 teşrine kadar bitecektir. 

No. S 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

- İstersenız tkı buçuk matinası-
na beraber gidelim. 

Cemile nazlandı: 
- A ... Sonra eve geç krhrım. 
- Yoh .. Günler uzun gayrı. Hem 

ben sizi otomobille eve atıvıririm ... 
Olmaz mı? 

Cemile tekrar bir. sıçrayışta yazı
hanenin üstüne oturarak: 

- Size büyük zahmet .. , dedi. 
Tahsin Bey Cemilenin yüzüne 

sırıtarak baktı: 
- Nasıl laf o? Dedi. Sizin o guç 

çük ağzınıza ben böyle Uif yahıştır 
marn. 

Sonra yerinden hemen kal:Carak 
uşagma bazı ell)irler verdikten son 
ra Cemileye döndü: 

- On beş ~ahhamız var, şuradan 
bir taksiye atlıyahm. 

Otomibile bindikleri zaman da 
dedi ki: 

- lşte böyledir ... İnsanın hususi 
arabası olur, ahbaplara gönderir, 
kendi taksiye biner. 

O zaman Cemilenin içine bir şüp 
he düşmüştü: Acaba bu adamın oto 
mobili yok mu diye ... Tahsin Bey 
ge~en gUn de tramvaya binmemiş 
miydi? "Neme lazım? diye düşün -
dü. parası var ya ..... 

Fakat, bu şüpheyi hissetmiş gibi, 
Tahsin Dey hemen dedi ki: 

- Ne vahat emredersen otomobi
li size göndereyim, aile ile birkaç 
saat gezin .• 

ilk hareket Yeni 
Camiden başlayacak f 

Ne Dersiniz? · ,ı 
"ESTETiK,. ZEVKiMiZ 1 

Şehrl~n liman .için 'i:;c ilkönoc E
yüp iAe ıEminönü ,._,~srndaki saha
@n başlanaca:ğr yazılnu§tı. Bu sa
h;ıy.a ait imar projesinln yapılması 
müuehassı~ Vağnerc tevdi ıei!ilmiş 
~ \'!'ağrrer <ite Eyüpsultanc!u'ıfJ Sir -
~ye kwar olan sı."ıharıın plfım.m 
hazır-Jamr!jtu. Şehh i11Jar edilirkıcıı 
biJhasm ,..nıtiam clikka edilecek ve 
Ş."hr.İn!.Izı'n birçok yer14rJnde kıy
metli esarlcri bulunır.n lbüyük ıTürk 
mimart Si:ı.11un .;ınıtı.u.ı hsrap ol· 
mafkt:.;:u:ı kurtQrı/acaktrr. 

MüteA- sıs Vağnerin hazırladığı 
bu plarıo. göre Yc.ıJioami ıetrafında
kl dükkanlar ve Va/de ha'lll istim
lak ı!d.Vecek. meyc:!a•n .genişlet.ile -
cekt~ . .Bu suretle Ycnicami etra
fındaki s:Jlaşiar kaldırırlarak bu bü
yük amtm etrıaf ı rıçılacak ve ıcami 
Boğaziçindcn, hatta daha uzaklar
da.ıı mükemmelen görü~cektlr. An 
cak, Eminönündeki an:z.inin pek 
pahalı olduğu dolayısüe 'dükkfınla
r.rn da pek çok krynıeci bulundu -
ğurı.a:ın belediyenin bu~<f.:ı ıistim • 
lak yapmakta güçlük t;ekcccği ya
zılmr§tı. Müteh:ıssrs Vağner r:Iiyor-
ki: 
"- Bir mütehassıs. bir pnensip 

sahibi ortıaya koyduğu proje veya 
progrsmlcırı y;ıpmac.i.;ın evvel düşü
nür ve kabiı1i lf.atbik olrmy.;m nokta
la.zır projeshJe koymaz. Ben bıeleali
yerı~n burada istimlak yapacağı ka
naetin.c,'eyim. Diğı.v cihet.\erıe .gelin
ce: Sırkeci istasyonunun yerini i
yji b_uldum. Fakat burası yalr:.rz yol
cu ısra-;yonu. oln:alıdır. Ekspresin 
l!I'~$Srn.a ~~krlan tüccar vagonları 
ıçıın a:;rı bir yer buı'unı:ıbilir. M e -
Sf.."!fi, bu gibi ilıraoat işfori !için Yc
dıhule ha.tJoinde b1.r yer yapılabi
lir.,. 

Şchitdeld ~vlerin projelc.ri Jıc
nüz yapılrıı:umştrr. M ütehassıscn 
fikr..Jr;c. göre caddeler •mümkün ~1-
duğu k:!a' v geniş tutulmalı ve her 
evin önünde bir bahçe bulunmalı -
dır. Diğw tar.altrn Eminonünden 
Eyübe kadar da rıhtım }"apmak ö
nemle g,erekmektQıl•..... Mütehassısa 
gör~ ~ehrı."n istikbali na.ınr.rta bur.a
ya rıhtım yapılmalı -ve tr~mvay 
hı:1tt• da bu rıhtım üzerindcJJ ge5i -
melidir.,, 

Ekmek gelecek hafta 
ucuzlayabilir 

Dün Anadoludan şehrimize 529 ton 
buğday gelmiştir. Tecim ve zahire 
borsasında yumşak buğdaylar 5,22 
buçuk - 6,20 kuruştan, sert buğday
lar 4,30 - 4,32 1-2 kuruştan muame
le görmüştür, Buğday fiyatları iki 
gün önceki piyasaya nazaran 7 para 
kadar düşmüştür. Bu sukut, ayni nis
beti muhafaza ettiği takdirde önümüz 
deki hafta ekmek fiyatları bir mikdar 
inebilecektir. 

Balıkçılığı inkişaf 
ettirmek için 

Ekonomi Bakanlığının emri üzeri
ne, balık5ılığımmn lnıgünkü durumu 
ve inkişafı imkanları esaslı şekilde 
tetkik edilmektedir. Istihsal şartları
nın ıslahı, ihracatın ve dahili istihlak
lcrin arttırılması çareleri. balık nakli
yatı işlerinin tanzimi, soğuk hava de
poları, seri vasıtalar, tuz ve buz me
teleleri bu arada gözden geçirilecek
tir. 

- Nevakit olursa olur. 
- Yarın gönderirim. Sizin aile 

de kimler ..• Peder var mı? 
- Hayır, ben küçükken ölmüş. 
- Birader? 
- Eir dul ablam var. 
- Amca. dayı? .• 
- Amcam Samsunda, dayım yok. 
Tahsin Bey: ''Vah vah..... diye 

mırıldandı; Cemile bu vah vahın 
manasını araştırıyordu. Vah vah ... 
Neden? Erkeksiz ev olmaz, her eve 
bir erkek lazım, Tahsin Bey: ''O 
erkek benim!., mi demek istiyor 

Bir sinemaya girdiler. Tahsin 
Bey löca almak i-stemişti. Cemile o
nun maksadını anladığı için hemen 
itiraz etti, gidip koltuga oturdular. 
Film bir komediydi. Cemile evvela 
çok ciddi durmak istedi. Fakat fil. 
min ilk partilerinde bile dayanamı
yarak makaraları koyuverdi. Bütün 
halkı kendine baktıracak tarzda, 
yüksek kahkahalar atıyor, film 
hakkındaki duygularını, mütaleala
rını bağırarak ilan ediyordu: "A ... 
Delinin zoruna bak, kızı kaçıracak . ., 
Yahut: ''Başını arkana çevinıene 
budala herif, karın gözetliyor ... ., 

O kadar yüksek sesle söylüyor 
ve bağırıyordu ki. ilan dağıtan kız 
ona yaklaşarak halkın şikayetini ha 
her vermeğe mecbur oldu. Cemile 
kızmış, sinemayı bırakıp gitmek is
temişti. Ayağa kalktı. Tahsin Bey 
onu elinden tutarak ve yalvararak 
yerine oturttu ve elini bırakmadı. 
Cemile sesini çıkarmıyordu. Tahsin 
Beyin sert ve büyük avucu içinde 
onun eli, büyük bir keçe parçasına 
sarılmış serçe kuşu gibiydi . 

Tahsin Bey de buna dikkat et -
mişti: gayet alçak sesle: 

- İpek çilesi eibi yımışC\h elin 
var .•. Dedi. 

Güzel nedir? Bunu biribirimize 
güç anlatırız. Belki de anlatama-
yız. 

Bence erbap adamlar (güz.el) i 
kaideleıtirmek istemişler. Güç İt 
ama, (güzel) diye bir fey var. 
insanda, eserde, manzarada. 

Biz bu güzel telakkisinin -
belki de kübizm denilen acayip
lik yüzünden - gitgide dejenere 
olduğunu cörerek tasalanıyoruz. 
Dedelerimizin yaptıkları iıler 

meydanda. Güzelliklerine dünya 
hayran oluyor. Bunların yanı.nda 
biz.im bir;talrım .an' at cüceleri ıri· 
bi görünmemi,ı; ayıp oluyor. 

Madde tayin etmek iatemiyo • 
ru,ı; ama, ;reami, yarı reami, hatta 
büsbütün hu•u•i )'Opılarımızcla, 

eıer/erimi:u/c gÜzellilıt ve ( aail u

tetik) le hiç iliıiği olnııyan bir 
'Zevk - eğer buna bir z.evlt diye
biliraek - .kendini gÖ•teriyor. Ge
çenlerde elimize geçen bir cıgara 
paketinin üstünde mesela altın 
denizli, fıstıki semalı ve simsiyah 
ağaçlı bir Boğaziçi gördük. Fan
ta.ı;İ ve ( ültra) söııile baılıyan 

san'at caerleri ancak büyÜk bir 
güzel san'at kudretinin umumi 

Şark memurları 
Arasında değişik· 
likler olacak 
Duyduğumuza göre Şark vilayetle

rimizde Mülkiye memurları arasında 
bazı deği§iklikler olma11 muhtemel -
dir. Yeni Sivas valiliğine atanan Akif 
Kars ilbayhğına getirilmiştir. Bu ara 
da lstanbul ilçebaylarından bazıları -
ııın da Şark hizmetlerini görmek üze 
re Şark vilayetlerine a~nacakları söy 
lenmektedir. 

Polis leşkilltındaki nok· 
sanlar tamamlanacak 

Iç Bakam Şükrü Kaya dün ilbaylı
ğa gelmiştir. Şükrü Kaya, ilbay Mu
hiddin Ust.ündai ve Emniyu -clirelk, 
törü Salih Kılınç. jle göril§müştür. 

Söylendiğine göre bu görüşmelerde 
İstanbul polis teşkilatı görüşülmüı
tlir. Teşkilatta lüzumlu görülen buı 
değifiklikler yapılacağı sanılmakta -
dır. Ancak bu değifikliklerin memur
ları istihdaf etmiyeceği, tetkilituki 
lıazı noksanları gidermek yolunda o· 
lacağı söylenmektedir. 

Üniversite gençleri Çanak
kaladan döndüler 

Milli Türk Talebe Birliği gençle
rinden bir grup Çanakkaleye giderek 
kahram&n §ehitlere saygılarını ıun -
mu§lar ve dün ıehrimize dönmüıler
dir. Gençler dönüıte Geliboludan 
Bolayara gitmişler ve Türk şairi Na 
mık Kemalin oradaki mezarını ziya 
ret etmişlerdir. Milli T"tlrk Talebe Bir 
liği üyeleri gençlik namına şairin me
zarına bir çelenk koymuşlardır. 

Biraz evvel yüksek sesle kahkaha 
lar atan, bağıra ~ağıra konuşan Ce
mile şimdi hiç sesini çıkarmıyor -
du. İlan dağıtan kıza o kadar içer
lemişti ki, hıncını almazsa patlıya 
caktı. Gidip ona bir çimdik basma· 
yı bile düşünüyordu. Münasebetsi
zin yediği naneye bak .•. Elalem bu 
rada istediği gibi gülüp eğlenme -
ğe gelmiş, herkes kahkahayı bası
yor da bir Cemile mi kabahatli? .. 
Ah, bir kere daha §uradan geçse de 
boş böğrüne bir yumruk yeıe ..• 

Tahsin Bey onun bu durgunluğu 
na da dikkat etti: 

- Ne oldu? Keyfiniz gaçtı ıi • 
zin ... Dedi. 

O zaman Cemile tekrar ıeıini yük 
ıeltti: 

- Nasıl kaçmuın? Dedi, hn -
bam kendisini buraııınm hanımefen 
disi sanıyor, herkesin eline birer 
kağıt tutuııturarak sadaka topladığı 
nı unutmuı ta bana caka satacak. 

estetik kaidelerini hiçe sayarak 
ortaya attığı cür'etkar adımlardır. 
Biz her yerde bu adımı atmak &1e 

her §eyi "ileri" zevkle ölçmek is
tiyoruz, çirkin ve gülünç cıluyor. 
Bundan halkın zevk terbiyesi na· 
mına zararımız çok olduğu kadar 
kendi nvkimizin dııardan ölçül
mesi ve takdir edilmesi yönünden 
de zararlıyız. 

Gönül istiyor ki; idari salahi -
yetlerle, estetik salahiyetler biri. 
birine karıımasın ve bir san'atka
rın - ama haltiki bir .an' atkii • 
rın - yaptığı eacri tenfli.de, hat
ta deii§tirmeğe ltalkmıyalım. Ve 
')'İne gönül iner ki; bir aan'atkcir 
da eurine bir bQfktuının iliıme· 

.ine ra.zt olmasın. 
Aıçımı-Rn börek yapmasına 

:karıpnaktan çdinirü::. Bir tablo
nun, bir heykelin, bir büyük bina 
projesinin execution'una fütursu,ı; 
karııırı,ı;. Bu z.ararlı ve :san'at 
nleyhine bir cesarettir. Umumi 
z.e&Jkin bo,ı;ulmcır.nı ve biz.e "zevk· 
si~·· demelerini istemiyorsak bu 
itiyattan vazgeçmeliyiz. 

Biz böyle düıünüyoru,ı;. 

Siz ne dersiniz ? 

Lise ve orta mekteplerde 
kayıt devam ediyor 

Lise ve orta okullarda talebe kay
dına dün de devam edilmiştir. Kül
tür Bakanlığının beyannameler hak
kında talebe velileri için yaptığı ko
laylık genel bir memnuniyet uyandır
mıştır. Bu suretle muamele de kolay
ca yürümekte ve az zaman zarfında 
çok talebe kaydedilmektedir. Dün de 
mektepler,. kayıt için müracaat eden 
talebelerle dolmuştur. Iki gün içinde 
genel olarak ne kadar talebe kayde
dildiği henüz malUm değildir. Çünkü 
mektepler günlük sonuçları henüz tas 
nif edip bildirmemişlerdir. Bununla 
beraber iki günlük kalabalık gözö
niinde tutularak mevcut mekteple
rin bu çokluiu istiap edemiyeceti 
ve bu sebeple açılacak şubelerin ar
tacağı muhakkak görülmektedir. 

Doğu memleketlerine 
gönderi ecek afyonlar 

Uzak Şark seyahatinden dönen U -
yuıturucu maddeler inhisarı tecim di 
rektörü Şefikmen,tetkikleri etrafında 
ki raporunu hazırlamıştır. ]Jıhisar 
idaresi bu raporu Ekonomi Bakanlığı 
na göndermiştir. 
Yakında birçok Uzak şark monopol 

terine afyonlarımızdan nümuneler 
gönderilecektir. Ayni zamanda bu pi
yasaların istediği çeşitlerde afyon ye
tiştirilmeııi hususunda bazı çalışma -
Jar yapılacak, morfin derecesi fazla 
üriinler tercihan Uzak şarka gönde
rilecektir. 

Biraz ileride yeni bir müşteriyi 
koltuğa oturtan kadına doğru ba -
şmı kaldırarak avazı çıktığı kadar 
bağırdı: 

- Dilenci karı! 
Herkes başını Cemileye çevirmiş 

ti. Yarı ayağa kalkan deli kızın da 
ha büyük bir rezalet çıkarmasın -
dan korkan Tahsin Bey, iri elini Ce 
milenin dudakları üstüne kapaya -
rak: 

- Gurbanınız• olayım, dedi, yap
man, itmen, oturun, ben kendüsü -
ne haddini bildiririm. 

Cemile Tahsin Beyin kolunu ite
rek: 

- Aman, .kepçe kadar eli:ıi bur -
numun üstünden çek, nefes alamı -
yorum, boğulacağım 1 Diye bağır -
dı . 

Tahsin Bey hemen elini çekmiş 
ve susmuştu. Bereket versin Cemi -
le de yerli yerine oturup ve sesini 
5ıkarmadı. Yandaki ve öndeki kol-

KUÇUK HABERLER 

• Bakırköy Çimento şirketi u
mumi heyeti bugün saat 14 te fev
kalade olarak toplanacaktır. Geçen 
seferki toplantıda bazı gürültüler 
olmuş.hissedarların bir kısmı içtimaa 
alınmak istenmemişti. Bugün, eski 
duruma bir son verileceği, sosyete
nin faaliyeti etrafında önemli karar 
lar alınacağı anlaşılmakadır. 

• Balıkçılık enstitüsün ıslahı i
çin bu yıl tedbirler alınacaktır. Ye
ni yıl başlangıcına kadar ders prog 
ramlarında esaslı değişmeler yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

• Gümrük muhafaza genel ko -
mutanı general Seyfi, şehrimizde
ki tetkiklerine devam etmektedir. 

• Yerli ürünlerden nebati yağ 
çıkaran tasirhanelerlc ihraç edile -
cck çik<ı1ataların, şişe ve cam fab
rikaları için kabul olunan iptidai 
maddelerin gümrük resminden mu
af bulundukları hakkındaki karar
name gümrüklere bildirilmiştir • 

• Suadiye otobüslerinin bir kıs
mı Ramiye gelmi§ bu suretle Ra
mi otobüs servisleri çoğalmııtır. 

• Gazi Terbiye ıcnstitüsünün bu 
yıl muunlarmdan iki kişi ilk ted
risat miif etti liğine tayin edilmiş
tir. Bundan sonra ilk tedrisat mü
fettişliğine yalnız ıbu mektep me -
zunları tayin edileC'eklerdir. 

Malsandıkları 50 liradan 
fazla para için tediye 

yapamıyacaklar 
Otcdenberi ilçe malsandıklarında • tediyat malmüdürlüklerinin emirleri-

le veznelerden verilmekte idi. Son 
zamanlarda bu şeklin bazı mahzurları 
görülmüş ve bu defa Finans Bakanlı
~ı malmüdürlüklerine bir tamim ~ön· 
dererek tediye ve tahsil şeklini değif· ' 
tinniştir. Yeni gelen bu tamime göre 
ilçe malmüdürlükleri vezneleri ancak 
50 liraya kadar tutan masrafları ve
rebilecek, bundan daha fazla tediye
ler için 'malmüdürlüklerince çekler 
hazırlanacaktIT. 

İstihkak sahiplerine verilecek 
olan çek muhteviyatını Cumhu -
riyet Merkez bankası vezneleri öde
yecek ve malmüdürlükleri veznesinde 
50 liradan fazla para bulunmıyacak
tır. Vezneler, tahsil ettikleri paraları 
dcı günü i~nde ban.bya yatıracaklar 
ve tamimin emrettiği mlkdardan faz-

TAKSIM BAHÇESi VE 
BEY AZIT KAHVESi 

Taksim bahçesi denince aklı
ma ; bir çocuk arabasını iten a~ 
prostelalı şişman bir dadı, Avfll 
panın kirnbilir hangi barından 
artakalmış yarı çıplak, zavallı 
üç Lehli kızın varyete nuınara· 
)arı ve pembe, 'Sarı abajuriar~ıı 
altında yemek yiyen türlü çeşıt. 
fransızca konuşur baylar, bayaıı 
lar gelir. 

Taksim bahçesi 1stanbulu11 

en bakımlı açıkhava gazinola· 
rından biridir. Beyoğlu ya· 
kasında kurulmuş olması O~' 
Beyoğlunda kurulan herşey gı· 
bi daha bakımlı ohnak haksızlı· 
ğının üstünlüğünü vermiş. 

!stanbulun en güzel anıtların 
dan birisinin serinliğinde dinle
nen Beyazıt kahvesi ise Unive~· 
site gençliğinin toplandığı bıt 
avuç yeşilliktir. 

Bu bir avuç yeşillik baknnsı~~ 
dır, daracıktır. Onun bu darlıgı 
genişletilemez ve bu bakıınsız· 
lığı bakrmlrlandırılarnaz mı? 

Taksim bahçesile Beyazıt 
kahvesi arasındaki ayrılık, ço~ 
eski günlerocn beri gelen yarı· 
Iış bir şehircilik politikasının; 
lstanbulun öz yakasını gözdt11 

ırak ve Beyoğlu yakasını göze 
yakın tutmak politikasının elle 
tutulur iki örneğidir bence . 

Orhan SELlftf 

Takas yolsuzluğu hakkmda~i 
karartar tebliğ ediliyor 
Viliiyet idare heyeti, takas yolstıl' 

luğu dolayisile Tecim ve endüstri '! 
dası idare heyeti üyeleri ile diğer b~ 
kısım ilgililer hakkında lüzumu ı11~ 
hakeme kararı vermişti. Bu karar d~ 
Tecim ve Endüstri odasına resıntıı 
tebliğ edilmiştir. Oda, ilişiği olanları 
kararı bildinneğe başlamıştır. ttaJc1" 
rmda muhakeme lüzumuna karar ~ 
rilenler. tayin edilen müddet içiıt~ 
bu husustaki itirazlannı Devlet Şır 
rasına göndereceklerdir. 

Bir depreme oldu 

la kasalarında para bulundurmıyacak 
lardır. Verilen emirde acil tediyeler 
için veznelerde 300 lira avana paranın 
bulundurulabileceği atmimde açıkla
nıyorsa da alakadar makamlar, bu e
sas dahilinde tediye ve tahsil i§inin 
çok güçlüklere uğrayacağını tahmin 
etmektedirler. Ilçe mal aandıklannda 
bulundurulacak 50 lira gibi az bir pa 
ranın bu mikdardan çok aşkın ve taş
kın tediyeler karş~ında kalan vezne
lerin nakdi ihtiyaçlarım karşılayamı
yacağı temin edilmektedir. Daha son
ra. muameleleri malsandıklannca gö
rülen külliyetli ve çok olgun tahsil
ler karşısında vezne kasalarında SO li 
rddan fazla nakit bulunanuyacağına 

göre veznedarların günün her vakti 
banka ile münasebet ve muamele te-

lstanbul .,a-t.'hanm 20 Ae:us~ 
Salı günü saat onu SS dakika 19 5' 
niye geçe merkez üstü Istanbuld,ıı 
540 kilometre uzakta bir deprem k•f 
detmi§tir. 

-================~ 

tuklarda oturanlardan çoğu bu gü
rültfü:!en sıkılarak yerlerinden kalk 
mışlardı. Cemile etraflarında kim -
se kalmamasına memnun oldu, bi -
raz da gidenlere işittirerek: 

- Uğurlar olsun, dedi, tasam -
dı, siz gidiyorsunuz diye ağlıya -
cak değilim ya .•. 

Tahsin Bey elini hafifçe kızın 
dizi sütüne koyarak dedi ki: 

- Neden siz bu kadar sinirlisi -
niz, guççük hanım? 

- Nasıl sinirli olmam... Senin 
Karagümrükte hiç oturmuşluğun 
var mı Ev değil timarhane o .•. 

- Çıhın oradan efendim, baıha 
ev, apartman yoh mu? 

- Dile kolay ... Annemin dik ka-
fasına lakırdı girmez. 

- Ev kira mı? 
- Bizim. 
- Satıvirin. 
- Yine annemin dik kafası. Üç 

bin beş yüz verdiler de verı:mdi. 
Dört binde ayak diredi. "Bir tamir 
görse konak olur bu ev ... ,, diyor. 

- Bir müşteri arıyahm öyle i'Se. 
Bir kere de ben göreyim, belki ha
nım valdenin istediği fiyeti veri -
riz, o köşede de bir mülkümüz bu
lunsun. 

- Buyurun da göriin. 
Artık filmi takip etmez olmuş -

lardı. Cemile ayaklarını öndeki kol 
tuğa dayayarak, arkasına rahatça 
yaslanarak, baba-dan kalma ev sa -
tıldığı takdirde payına düşecek pa 
ra ile yapabileceği işlerin belirsiz 
hayalleri içinde konuşmaya devam 
etti. 'Jahsin Bey diyordu ki: 

- Sizi oradan gurtarmah. Tak • 
simde bir apartman tutarız, döşe -
riz, dayarız ... 

- Ben de böyle moderenlik ha
yat istiyorum. Arap Mehmedin ahı ı 

sisine maddeten imkan görülemernelı' 
tedir. Muamelenin diğer bir mahıııf' 
lu tarafı da kasasında 300 lira a<18rJ 
bulunan veznenin her gün en az 200~ 
3000 lirayı aşan bir tedi;re karşısıtl ~ 
uzun muamelelerle esbabı istihlcV 
yormak durumunda kalacağıdır. 
ğer yandan doğrudan doğruya üç 1-
lık maaşlar da sandıklarca mutetJ1 ~ 
lere yapılan tediyelerde bu emre ~ 
re yapılacaktır. Bu hal, mutemetle r 
bankadan para alınıncaya kadar b~, 
lcmek zaruretinde bulunacak, ı11 .~ 
sahiplerinin sızlanmasına yol aça~<'· 
tır. Finans Bakanlığının tamirn ~fi'' 
fmda daha açık ve etraflı direkt! 
vereceği umulmaktadır. 

rı kafamı şişirmeğe başladı. ~: 
kat annem evi satsa da öldüıtı. ~ • 
lah o semtten ayrılmaz. Sarı. ıtıl ,fı 
mm o yetişmiyesi kız kardeşı ~11e• 
zeler, yağl!kçmın karısı Harnd~,11' 
ler de bu tarafa taşınmalı ki arı 
gelsin. 0tO 

- Valde gelmezse siz yaınıı. tıl 
rursunuz. Ben sana bir hizrnetÇI 
tarım. . 13c 

Cemile yavaşça elini Tahsın 011 : 
yin avucu içinden çekerek sor 

- Siz bekar mısınız? . 
Tahsin Bey gayet alçak seslCP=' 
- Orasını garıştırma bele··· 

di. 
Cemile doğruldu: r tıif 
- Ben dikine doğru kon~şı.ı 13e· 

kızım, aklıma geleni söyler~·ıııı:ıt' 
kar mısınız, değil misiniz? nya? ' 
hyım. Bekar değilseniz bana 11c ' 
tığınız bu ikramlar, iltifat~r 0ıı' 
dir? Maksadınızı bileyim e . 
~~I ~ 

Tahsin Bey durakladı. v~u:r "' 
silkfit. Filmde bir tren geçıY şıır1t1 
perdede görünmiyen bi.r k~ı 5ıılO~ 
söylüyordu. Sonra büyiık bire. g"' 
da yüzlerce çiftin dansı: cern de. ,61_ 
leri filmde, kulağı TahSln :Be)'ğını t!ıı, 
dilğü manzara ile alaca blfl 

• . ~. b . rndiden b'~ mm ettıgı ceva ı şı . . de 
birine bağlıyan hayaller ıçın 

i 

Jiyordu. . tiJ1ıııt 
Tahsin Bey evvela bu un i 

dan kaçmak istedi: )toPııjıJ 
- Hele bunları sonra 

ruz, dedi. . ço!C~ 
1 ·.,ırrı e 

- Yoo ..• Ben a~~ ecı,, ele i't 
Her §eyi çabucak ogrenııı 
· · ıe~' 
rım. elifli 

Tahsin Bey Cemilenin 
rar tutarak : ,ad 

[Arkası~ 

• 

il 
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• KüLTüR BAKANL1G1N1N BiR KARARı Kaymakamlar 
ilk mektep Muallimleri Ara
sında Nakil Yapılmıyacak 

!Ozel aytarımız bildiriyor] 
Ankcıra, 21 

k.l<üitür Bakanlığı yalnız hastalık veya evlenme dolayısile na
l 11

!erinde zaruret olanlardan~ başka, bu sen; i~kmektep mu~ll~; 
'ierı ar~sı!:da nakil yapmama~a kara~ vermı~tır. Bu sen:, hır ~ı~a 
s:tten dıge~ vilayete .na~ledılecek ıl~ ted:ısat ~ua}l~~lerı?:n 
y Yısı 350 yı mütecayızdır. Bu muallımlerın nakıllerı ıçın vıla
d Ctlerdcn iisteler geldikçe kararname projeleri hazırlanmakta-
ır. Nakledilecek olanların adlan eylfılde ilan olunacaktır. 

. ilk Tedrisat Proğramı 
te~~ara, 21 (Özel aytanmız bildiriyor) - llk tedrisata ait muh 
fa ıf ışler üzerinde tetkikatta bulunmakta olan komisyon ilk de· 
d _t~t;kike başlamış olduğu ilk tedrisat programında yapılacak 
i~gışıklikler etrafındaki incelemelerini bitirmiştir. Kamsiyon, 
tı. t~risat programı üzerinde bugünkü vaziyete ve dil devrimi
t~ gore bazı tadilat yapmıştır. Komisyon, önümüzdeki toplan
gi 

1.nd~ ilk tedrisat talimatnamesinde yapılması gerekli olan de-
Şıklıkler üzerinde de çalışmalarına başhyacaktır. 

Yumurtaların Rıhtım 
~ı ~nkara, 21 (Özel aytarımız bildiriyor) - Ekonomi Bakanlı
"iarı_ rş tnemleketlere ihraç olunan küçük yumurta sandıklarının 
trı·· rıhtım ücretine tabi tutulmaları için Finans Bakanlığına 
re llracaatta bulunmuştur. Finans Bakanlığı tetkik edilmek üze
trı! ~eseleyi buzün İstanbul liman genel direktörlüğüne bildir-

1§tır. 

Ücreti 

~tatürkün Çankırıya Gittiği 
~Ünün Onuncu Yıldönümü 
f\~~~kın 21 (Özel aytarımız bildiriyor) - Büyük Onderimiz 
Ot turkün şehrimize ilk gelişi, cuma günü onuncu yılma rasth

\ . eu güzel günün hatırası burada büyük bir törenle kutlula
~talctır. Büyük hazırlıklar yapıldı. Atatüııkün adı ile acılacak 
\>~da o gün başalanacaktır. 

Çankırıda Zelzele Oldu 
ft ~a~kın, 21 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Bu sabah, saat be
tl)r ognı burada oldukça şiddetli bir zelzele oldu. Tahkiklerime Q 

0

hiç bir yefde zarar yoktur. 

'< ır Kadın Vapurda Doğurdu 
~aalova, 21 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Sabahleyin 8,20 de 
~~ 8 ~a. varan Pendik vapuru Kadıköy iskelesinden ayrıldıktan 
ttı,tnra, Fener açıklarında bir kadın sancıhk alametleri göster
~~ başlamıştır. Derhal gemi süvarisine haber verilmiş, ayni 
'l'~~a vapuı:ıda bir ebe veya doktor aranmasına başlanmıştır. 
~ottut Uf olarak hem bir ebe, ıhem bir doktor bulunmuş ve kadın 
~ll'lta"' Ulmuştur. Doğan erkek çocuğa Akay adı verilmiştir. Ka
Qa p gız fakir olduğu için Akay idaresinin yardımı ile otuz lira 

ara. temin edilmiştir. 

'y alovada Meyvalık Atanlar 
~~:lava, 21 (Özel aytarırnız bildiryior) - 2510 numaralı iskan 
l)Jara~Una .tevfikan, hali arazide 11aLka ve memurlara meyvalık 
tııllıiş Verılen araziden kırk üç kişiye ait tapu muamelesi biti-

• bu vesile ile de şenlikler yapılmıştır. 

:..t~finada Kralcılık Gayreti 

Arasında 
[özel aytarımız 

bildiriyor] 
1 

Ankara, 21 

Ankara, 21 (Özel aytarımız bildi
riyor) - Seyhan hukuk işleri di -
rektörlüğüne Bulanık kaymakamı 
Hilmi, İzmir hukuk ıişleri direktör
lügüne Kuşadası kaymakamı Dila
ver, Dibadin kaymakamlığına Nazi
miye kaymakamı Zeki. Bulanık kay 
makamlığına Tefni kaymakamı Şa
hap, Bor kaymakamlığına İç Bakan
lık vilayetler idaresi memurların -
dan Faik, Seydigazi kaymakamlığı
na lç Bakanlık hukuk müşavirliği 
şefi Ali Rıza, Niksar kaymakamlı
ğına Bozburun kaymakamı Zeki. 
Kuşadası kaymakamlığına 1stanbul 
emniyet direktörlüğü şube direktör
lerinden Rasih, Gereze kaymakam
lığına Emniyet işleri genel direk
törlüğü memurlarından Halim, Ar • 
dahan kaymakamlığına Orhangazi 
kaymakamı Faik, Orhangazi G. T. 
emniyet işleri genel direktörlüğü 
memurlarından Suphi, Akçedağ kay 
makamlığma 1-stanbul emniyet di -
rektörlüğü ikinci şube direktörü Ce 
mal, Bilenlereli kaymakamlığına 
Gören kaymakamı Nureddin, Gören 
kaymakamlığına Yıldız kaymakamı 
Fahri tayin edilmi~lerdir. Ardahan 
kaymakamı Nuri vekalet emrine a
lınmıştır. 

Hah antreposu ücretleri 
Ankara, 21 (Özel aytarımız bil

diriyor) - İstanbul transit hah an
trepo, ticaretlerinin yenidengözden 
geçirilmesi için İstanbulda bir ko
misyon teşkil edilecektir. 

12 bin metre murabbahk 
hah ve keçe 

Ankara, 21 (Özel aytarımız bil
diriyor) - Bakanlar heyeti faiz ve 
hissei temettü mukabili olarak İs
tanbul Elektrik şirketine bir mil -
yon, fenerler genel idare.sine 500 
bin liralık iki çimento şirketine de 
12 bin metre murabbalık halr ve ke
~e 1hracına müsaade vermiştir. 

El ile çevrilen çorap 
makinaları 

Ankara, 21 (Özel aytarımız bil· 
diriyor) - El ile çevrilen çorap 
makineleri rnamulatının muamele 
vergisine tabi olup olmadığı Finans 
Bakanlığınca tetkik edilmektedir. 

Yeni musiki muallimleri 
Ankara, 21 (Özel aytarımız bil

diriyor) - Bu sene Musiki muallim 
mektebinden mezun olanlardan Nu
ri Adana erkek lisesi, Nebam Eski
şehir erkek lisesi, Hasan Yozgat er
kek lisesi, Azize 1zqıir kız lisesi, 
Salahaddin Erzincan orta mektebi, 
Sevinç Trabzon orta mektebi, Ay -
ten Ayvalık orta mektebi, Nezihe 
Bergama orta mektebi, Fethiye Bu
ca orta mektebi, Hamdi Ankara or
ta mektebi musiki muallimliklerine 
tayfo edilmişlerdk. 

Memleketten hicret 
edecekler 

Ankara. 21 (Özel aytarımız bildi
riyor) - Bakanlar heyeti memleke
timizden hicret edeceklerin tabi o
lacağı muameleler hakkında bir ka
rarname kabul etmiştir. 

~h~a, 21 (Özel aytarımız bildiriyor) - Bazı resmi daireler, 

A'tıa.;~~ evrakı üzerindeki Yunan cümuriyeti başlığını kaldır- Ce/ô.[ Bayar dün 

,)!i~~?aöki. Tica~~! G_örüşm_e_leri gece İ7n'!:!~~!~~!i 
t l-'a g 1• • ( zel aytarnmz bıldınyor) Tıcaret heyetımız bu- .. b 

1 
akşam saat 18 d b .... k c 

a.~tır. e di. Yann Ekonomi Bakanlığında görüşmelere başlana- ;'~~~e ~çılacaktır. e uyu o-

Pznayır açıhrken 
lzmir, 21 ( Ozel aytarımız bildiri· 

yor) - Arsıulus~.ı beşinci Izmir pa 
na yırı yarın (bugun). Ekonomi Ba
kanı Celal Bayar tarafından açılacak
tır. Pavyonlardan her biri birer gelin 
odası gibi, büyük i.tin.a ile süslenmiş
tir. Uç gündenberı cıvar ilbaylık ve 
ilçcbaylıkl~rd~n ~elen ~akil vasıtala
rı ziyaretçılerı yıgın yıgın lzmire ta
şımaktadırlar. Oteller, hanlar, pan
siyonlar hınca hınç doludur. Panayir 
yerinde yapılmakta olan asfalt yol in 
şaatı da dün akşam tamamlanmıştır. 

Atatiirk heykeli, panayirin açık bu 
lunacağı müddet içinde geceleri fev
kalade bir şekilde aydınlatılacaktır. 
Bunun için icap eden tesiaat yapılmış 
tır. Panayır miinasebetile partinin es 
naf ve isçiler bürosu salonunda. Şar
bay Bahçet Uz'un başkanlığında bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda pa 
nayir için lzmire gelecek ziyaretçiler 
le ekspozanlara karşı alınacak durum 
üzerinde ~örüıülmÜ§tÜr: 

MAKDONALO OiYOR Ki ,, 
Vaziyet 1914 den 
daha vahimdir,, 

lBaş tarafı 1 incide) 

his bulunmadığı 6anılmaktadır. 
Dış işler komisyonu 

Londra, 21 A.A. - Kabinenin ya
pacağı toplantıdan evvel kabinenin 
dış işleri komisyonu, Paristeki üç 
devlet delegeleri konferansının uğ
radığı akamet hakkında görüşüler
de bulunmak üzere bir toplantı ya
pacaktır. 

Eden, 'Makdonaldın başkanlığı al
tında toplanacak olan kabineye bir 
rapor verecektir. 

Baldvıinin Londraya bu akşam gel 
mesi beklenmektedir. 

Dışişleri bakanmı ziyaret 
edenler 

Londra, 21 A.A. - Ayrışık fır
kası lideri Lansbury, dış işleri ba-
kanlığına gitmiştir. . 

Loit Corç. dış işleri bakanlığına 
gitmiştir. 

imparatorluk konferansı 
Londra, 21 A.A. - Loit Corç dış 

işleri bakanlığından çıktıktan son
ra, Sir Samuel Hoare'un başkanlığı 
altında küçük bir imparatorluk kon 
fcransı toplanmıştır. Bu konferans
Bruce, Yeni Zelanda yüksek komi
seri Parr, Kanada yüksek komiseri 
vekili Raneer ile Mısır elçisi hazır 
bulunmuşlardır. 

lngiltere • ltalya 
Londra, 21 A.A. - Sir Samuel 

Hoare ile parti liderleri arasında 
dün ve bu sabah yapılan toplantıla
ra benzer to~lantılar yapılması, ar
sıulusal buhran sırasında tatbik e • 
dilecek biricik metot olarak kabul 
edilmektedir. 

İyi haber alan çevrenlerden öğ -
renildiğine göre Londrada Uluslar 
sosyetesi konseyinin 4 eyli'tlden ev
vel toplanması, hiçbir zaman tek
lif edilmemiştir. İngiliz hükumeti
nin şimdiki siyasası, diplomatik yol 
ile yapılan görüşmelere büyük bir 
önem vermektir. 

Fakat Paris konuşmalan muvaf
fakiyetsizJikle sonuçlandığından -
beri İngiltere,, İtalya ile hiçbir d·ip
lokatik görüşme yaıpmağa teşebbüs 
etmemiştir. 

ltalya ve Cenevre 
Roma, 21 A.A. - Aloisi Romaya 

döndükten sonra 1talyanın, uluslar 
sosyetesi konseyinin 4 eylül tarihli 
toplantısında bulunması, kesin de-

0ne<:c'k kadar kuvvetle sanılmakta-
dır. 

Sosyetenin loplanbsı 
Cenevre, 21 A.A. - İngiliz kabi

nesinin daha ziyade vakit kazan • 
~ak için ul.uslar sosyetesinin, 4 ey
lulden, ya.nı. Habeşistandaki yağ
mur mevsımı sonundan evvel özel 
toplantıya çağrılması teklifini ileri 
sürmesi icap ettiği fikri yürütül • 
mektedir. 

Fransız gazetelerinin 
yazdıkları 

Paris, 21 A.A. - Gazeteler, bü
tün dikkatlerini Londra kabinesi
nin yarınki toplantısına çevirmek
tedirler. 

Journal diyor ki: 
''İngiliz bakanlar kurulu, bilhas

sa İtal.r,a ve Habeşistana silah ihra
catı musaadesinin tatili meselesini 
bir sonuca bağlamakla meşgul ola
caktır. 

~azı .Lond,ra çevrenlerfoin iddia 
ettıklerıne göre, 6ilah ihracatı üze. 
rirıe konulan yasak, İtalyavı müte
essir etmediği halde Habeşistana 
zarar verdiği bahanesi ile ortadan 
kaldırılacaktır.,. 

Matin şunları yazıyor: 
''Ambargonun kaldırılmasının İ

talya tarafından dostluğu aykırı 
bir hareket olarak teJaldd edileceği 
muhakkaktır.,, 

Ma.~in ga~etesinin L<mdra aytarı
na gore, Sır Samuel Hoare'i San
dringham şatosunda kabul ed~n İn
giltere k.ralı ''Büyük Britanya,,nın 
uzlaşma ıçin çok enerjik hamleler 
yapmak ve görüşmelerin atisi için 
faydalı olacak hiçbir kolaylığı eı.ir
gcmeme.~ zorunda bulunduğunu,, ö
nemle soylemiştir. 

Echo de P.aris gazetesi, ulusal hü 
klımetin, kamoy karşısında uluslar 
sosyetesi prensi.plcrine sadık kal -
mak ~orunda olduğunu ve bunu yap 
madıgı takdirde işçi partilerinin 
muhalefeti ile karşılaşmak tehlıke
sinde bulunacagını yazmaktadır. 
Hükümetın seçim bak:mından 

duyduğu kaygu, kendisini daha me
tin bir tarzda harekete sevkedecek
tir. İhtimal ki hükumet, hareketle
rind; özgür bulunsaydı, bu kadar 
sıkı bir yol tutmak istemiyecekti.,. 

Excelsior gazetesi de ''Paristeki 
kısa aytışmalarda İngilizler tara • 
fından yapılan idare ve psikoloji 
yanlışlıklarına, bir de vikaye ted • 
birlerine müracaat gibi ağır bir ha
ta mı eklenecek?,, sorusunu sorduk
tan sonra şunu ilave ediyor: 

"Bu yolda bir tedbir, İtalyanın 
fena duygularını şiddetlendirmek -
ten başka bir işe yaramıyacak ve 
İngiltere, uzun yıllar için, sadık bir 
dostunu ve yerini doldurmak kabil 
olmıyan bir müşterisini kaybetmek 

tehlikesine düşecektir.,, 
Esasen, hızlı bir süel seferi, uzun 

sürecek bir imha savaşına çevırme
ğe yol açmak, Habeşistan ahalisinın 
de menfaati iktizasından degildir.,, 

Ceb'elUtarıkm tahkimi 
Cadi:x, 21 A.A. - Endulüsun bir

çok şehirlerinde ve hususile Cadix'
te süel hareketler hazırlanmakta -
dır. 

Sanrage Algamas ve Tarifa nok
talarını v; kışlalarını yani Cebelut
tarık boğazının güney ~oktalarını 
kuvvetlendirmek üzere bırçok muf
rezelerin hemen hareket etmesi ih
timali vardır. 

Bu tedbirlerin özel mahiyette ye
nıi bir hadiseden dolayı degil, res
mi makamların, İspanyol bitaraflı
ğını saydımıak hususundaki sürekli 
endişelerinden ileri geldigi sanıl
maktadır. 

ltalyada manevralar 
Roma, 21 A.A. - Sü bakanlıgı, 

ağustosun son 10 günlı içinde ma • 
nevralar yapılacağını bildirmekte • 
dir. Bu manevraların Sannio'da Alp 
!arda, doğu Friuli'de ve Bolzano'da, 
ayrı bir önemi olacaktır. 

Bundan başka, ordu komiteleri ve 
komutanlarla eı:'kanı harpler tara -
fından temsil edilen diğer cüzütam
lar, talimlere gerçek bir harp görü
nümü vermek üzere bu manevralara 
iştirak edeceklerdir. 

Uçak dolu bir gemi 
Roma, 21 A.A. - 2000 siyah göm

lekli, bu akşam Na,polide gemiye 
binmişler-Oir. Başka bir vapur, uçak 
yüklü olarak kalkmıştır. 

Habeş ordusunda 
gönüllUler 

Adisababa, 21 A.A. - Habes or
dusunda harp etmek üzere hizmete 
girme'k istiyenlerin sayısı o kadar 
çoktur ki, hükÜmet bu işe bakm3k 
için yeni bir büro açmağa mecbur 
olmuştur. 

ltalyanm hava kadrosu 
Roma. 21 A.A. - Bundan sonra, 

havacılık kadrosunda iki filo ko -
mutanı yerine 5 komutan, 10 gene
ral yerine 21 general, 22 albay yeri
ne 68 albay, 57 yarbay yerine 66 yar
bay, 43 binbaşı yerine 160 binbaşı 
ve 93 yüzbaşı yerine 673 yüzba§ı bu
lunacaktır. 

Amerika savaş için 
tedbirler ahyor 

Vaşıngton, 21 A.A. - Dış işleri 
komisyonu tarafından harp ba~lar 
başlamaz harp gerçeleri ihracının 
yasak edilmesjne ve bu yasaga kar
şı gelenlerin on bin dolara kadar 
para cezası ve beş seneye kadar ha
pisle cezalandırılmalarına dair ola
rak verilen karar hakkında, b..ıgün 
senatoda aytışmalar yapılması ihti
mali vardır. 

Senato, Amerikalıların, muharip 
ülkelere ait gemilerle gezi yapma
larını yasak etmek iızerc cumur 
başkanına salahiyet verecektır. Bu 
şekilde yolculuk etmek iı:.tiycnler, 
soravı (mesuliyeti) kendilerine aıt 
olmak üzere bu yolculuğu yapacak· 
lar ve bu gj]Jilcre muhari.p ülkeleri 
terketmeleri için doksan gün müh· 
let verilecektir. 

Yine senato, harp gerçekleri en
düstrilerini, 'kanuna karşı gelenler 
tarafından miısaadesiz olarak yapa
cak tecim aleyhinde takibatta bulu
nabilmek üzere, beş yüz dolar harç 
mukabLlinde bir patent almağa mec 
bur edecektir. 

Birleşik devletler gemilerinin 
harp gerçekleri taşımaları da yasak 
edilmiştir. 

Komite, muharip olmıyan mem -
leketlere gönderilen harp gerçekle
rinin, oradan, tekrar muharip mem· 
leketlere gönderilip gönderilmcdı
ğini araştıracaktır. 

Cumur başkanı, yabancı denizal
tı gemilerinin, Amerika limanlarına 
gidişini yasa.le edecektir. 

Verilecek kararlar 
önemli olacak 

Londra, 21 A.A. - Mac Donald, 
Samuel Hoarc, Eden. Runciman, 
Chamberlain ve diger bazı bakan -
lar bugün akşam uzeri Baldvinin 
başkanlığında toplanarak İtalyan -
Habeş arılaşma~zlıgı etrafı~da gö • 
rüşmüşlerdir. Eden yarınkı fevka
lade kabine toplantısına hazırlan _ 
mak üzere arkadaşlarına durum•J 
anlatmıştır. Bu toplantıda hlanda
nın ~frika mümessili de hazır bu
lurunuştur. Verilecek kararların çok 
örıemli olacağı anlaşılıyor. 

Bir ltalyan gazetesi diyor ki 
Roma, 21 (A.A.) - Journale d'lta

lia diyor ki! 
"Amaçlarına Italyanın siyasal yar

dım~ ile erişmiş olan Ingiltere bugun 
aynı yolda yürümelidir. Ingiliz em
peryalistleri şunu anlamalıdırlar ki, 
lngilterenin şimdiye kadar birçok fay 
dalar elde etmiş oldugu bu beı'aberlik 
le çalışmayı ltalyanın Habesi tdnda • 
ki hareketi degil, lngilterenin ısran 
bozacaktır.,1 

PEHLiVANLAR! 
Türk ulu unun do Ü kcnligini. 

güreşe "liC pehlhnnlı a olıın meyıi 
ve sevgisi kadar açık teren ey 
yoktur. 1 t nbulda seyircisi mo .. 
raklısından fazl ol n gür şin, he .. 
le iç vil • y l rde on y ındaki ço
cul.lara l ado.r vavıl ıı; olan bu 
ı.pordıın ünü b"nnd biıyuk (Le .. 
gion) 1 r yapabılcc imizi goslc· 
rır. 

Amerıkada bir iki sene dola!\• 
tıklan &onr 1 t n 1 1 n ve f! • 

lir gelmez hep cur ı· fı eden Di .. 
narlı Mel:: ed ın hal ça kar§ılanı .. 
§• ve yaptı ı ure lcr"n de rağbet 
gönn~ı hep bu m ylimizin aonu
cudur. 

Lakin sırası gelmiş il en söyli
ycyim ki; ben"m - ! .. ıo Avrupa 
ve Amerikadaki - p r o f c a y o• 
n<'I. ynni para kazanmak için ya .. 
pılan giırC' lerc p k guvcnim yok
tur. Bu üre l rin tıpkı tiyatro pi .. 
yesi gibi en küçiı'. hurdalarına ka .. 
dar evvelden haznlanmış ve ye -
r.İp yenilnı i hep kt•nturatlarla 
baglanm15 yJ ~ oldu una dair 
spor mecmu 1 nnd okudugum ve 
fib1lcrini s r Ui imiz tn<' hur gü
re~lerde ik' t r fın b"ribirini tutu~ 
tarzlarından da görd · um eyleri 
bir tarafa • talım, bizim e ki peh· 
lıvanlarla yaptı ım tem slar bana 
bunu ö retmı5li. P k <'nçtim. GÜ· 
reşe son der ce merakım vardı. 
Simdi kalabalık ve biçimsiz bir 
mahalle olan TaJ "m meydanının 
su dE'posu tarafların yakın bir ye
rine her ramcızan bir büvük sirk 
çadırı kurulur, or da pchlavanlar 
gür~tirilirdi. Sıraı "le Kurtderdi 
Mchmet,Silivrili f t, Sebeblili Hü
seyin, K ra O m n, h ttit \c1ria 
isiımli bir narin, fakat acar genç 
Tiırk pehlivanı olarak ·u~irdi. 
işte hep o müna cbc•le idi ki Ma .. 
car pehlivanı • (Ça a Yanus) un 
tertip 11tti i y"rmi ki ı "k bir pehli
van takımı bur. ya elmış ve bi • 
.zimkilerlc "re m e ha lamı§tı. 
O sıra b" 

0

"1 en inendi dııiz: 
pehlivan Kurtder li idi ama 42 ya .. 
şında idi. Ç ya · e 24 • 25 ya11ında 
ve 100 • 110 kiloluk kuvvetli l:>ir 
pehlivandı. 42 ya ında bir adamın 
nizamı, kn"d si olmıv n v~ bir za• 
yıf hakem h yetı tarafından idare 
edilen, sırasın ore saatlerce sü
ren bir r,ure i n s 1 ba ç.ıkaraca
P,ını o zam n pek k vnyamazdım 
ama şimdi p k • ı · k tirebilirim. 
N eyae bunu ic p d rs bir ba il 
zaman mun etmek uzerc ası) 
ani tmak ı ..,c)'glm §eye geçiyo
rum. 

P& hatnrmd d ·ı 911 de .niy
di, yoli: a daha mı onra idi. Bir &e
ne Türk ba p livanı olarak Ça
ya'nın bu p ~livan t kımµıa kar~ı 
Filiz NuruHah pchlıvanı getirmiş .. 
lcrdi. Bana soraraanız o ne bir peh
livan, ne b"r atlet, ne bir apor ada .. 
mı idi. 180 kilo n ırlıgında, iki 
metreden fazla uzun, devanaaı gı
bi bir şeydi. lr c ~i mnn olmMı 
yüzünden güzel bir vücudu da yo:..
tu. Rahmetlınin tandır kadar bi
göbegi, <'mzil li b'r ktı.dmınkinden 
büyük memeleri ve ol c..inde uyu. 
nabilecek k dar niş bir budu var .. 
dı. En iri pehlivanlar o un yanında 
çocuk ~bi k lıyor ve iıpheıiz yap. 
tığı bütün gtire ler tatsız tuzsuz 'e 
heyecan z oluy rdu. Bir ak§arn 
karşısına genç bir Rus pehlivanı 
çıktı. 95 • 100 kılolul bir ey. Filiz 
bu adamla yarım aa t güreşli ve 
yenemedi. Y cncmcdı d il Y<'nme
di. Herif Ü tune gdt"ikçc cllE;rile 
itti. istese belinden tutup yere vur .. 
ma.sı birkaç saniy lik bir İşti. Halk 
$İnirlendı. Yuha ç ırdılar ve ıslık 
çaldılar. O aldırış ctmedı. Güreş
lerden sonra kcndiaini gormcge git
tim ve hcrıfı neden ycrunedigıni 
sordum: 

''- Alem bilm z i ·n ıçini, dedi. 
Benim Bı.1 o.rynda 5.000 fı aakhk 
malım hacizdir. B na direktör ne 
derse kunturat mucibıncc onu yap· 
maf a mecburum. Yoksa oradaki 
malımı zaptederler. Yokaa o herif 
l?enim kar nnd durabilir miydı?" 

Bu sozlcrdcn ııonra ben artık 
proicsyoncl gurc§ eyrelmedim. 7 ~
ten Balknn binncıli1' ri gibi ciddi 
amntor güreşleri s yr tme e alıt -
mış olan halk ta ı;cı; n sene gelrr i~ 
olan profesyonel gür çilcrin "§İ
ke" yani danışıklı do iı~ ncv'inden 
tnüsabakalannı s yretmedi ve ıslık 
çaldı. 

Şimdi lakırdı şuray gelecek: 
A vrupad ve · n rikacla giirc.şe 

alı§lllış pel.liv nl r ,turataız ya .. 
ni yenme ve enilme i "ni evvel·:lcn 
kestirmeden r şe ı ' r. 933 
senesinde Alinada rastladıgım Cim 
Londo 'u M met'! "ire§mck için 
htanbula getirmek istedim. Gelme
di. Egcr bunların •rinde cvveld~n 
tertib t lm dan üre mc·c k 1-
lıan ''toy" lnr ol s sonunda na
dim olacak vaz· e dü5 r. 

. FELEK 

•-Z i AL-• 
PARKELERi 1 

• 

t 
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.No. 117 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

lavrens Kadın Kılığında. Türk Ordularının 
• 

Arasında Dolaşıyor, istediği Malumatı Alıyordu 
Araplar diyorlarmış ki kıyamet 

:kopacağı zaman iki alamet zuhur 
Y-' • r 'ineş batıdan doğar. Sonra 
ı ,c :.ıan bir hayvan çıkar. Bu hay
van merscidülharamın avlusundan, 
yerden türeyeoektir. Boyu altmış 
kulaçtır. Yapılışı on bir hayvandan 
alınmıştır. Başı öküz, gözleri do -
muz, kulaklar'ı fil, boynuzları ge
yik, boynu zürafa, göğsü aslan, de
risi kaplan, sırtı kedi, kuyruğu 
koç, bacaklarr deve ve sesi eşektir. 
Bir etinde Musanın asası. öbür e
linde peygamber Süleymanın müh
rü bulunacaktır. Koşması o kadar 
hızlıdır ki 'Önünden hiç bir şey ka
çamaz. Müminlerin yüzüne Musa
nın asasile jşaret koyaQk, kafirle
rin alnını da Süleymanın mührile 
damgalayacak. Arapça konu~cak. 
Kıyamet alametlerinden biri de 

Arapların Türklere karşı ayaklan
ması ve gavaş açması olacak. Kil • 
çük mevkidekiler yüksek mevkile
ıre geçecek, Dee<:al çıkacak. Deccal 
Horasan taraflarından bir eşek üs
<tünde gelecek, arkasında (70.000) 
Yahudi yaya yürüyecek. Bu sırada 
lsa da gökten inecek. Müslüman 
.dinine girecek, Deccalı öldürecek, 
evlenecek, hayvanlar konuşmaya 
başlayacak. Kuşlar, balıklar, yılan
lar, hatta' cansız şeyler, jnsanlar gi
bi lkonuşacak. (1) • 

Uvrens anlatıyor~ 
"Bin bir gece ülkesinde kadınla

rm hemen hiçbir hizmeti olmadı. 
l>unun sebebi şu olsa gerek: Er -
kekler entari giyer, etekliği hoş 
görmezle. Galiba Arapları çok se
vişim de bundan ötürüdür. Erkek
lerin kadınlara hakim olduğu biri
cik ülke Arabistandır. Fakat ka -
odınlarm erloekler elinde esir oldu.
ğu sözü doğru değildir. Gerçek ka· 
dın erkeğin elinde bir eğlence, bir 
zevk oyuncağıdır. İstediği zaman 
ve istediği ka,dar oynayabilir. Bil-
gi erkeğin, bilmezlik kadınındır. 
Dünya ve l§tk erkeğe, karanlık •e 
!kapanıklık kadına mahsustur. Er -
kek emreder, kadın, gözü kapalı 
yapar. Kadının tesiri yok değil<lir, 
fakat kendisi görünmez, kendisin
den bahsedilmez. 

Dillerde hep Hicaz kralının adı 
dolaşir. Karısr Celaletülmelikeyi 
1eimse agzına almaz. Barış konfe -
}'msM\a yalnız Emir Faysal gelmiş, 
.Uferqe ftak kral~çesi olacak olan 
~karısını getirmemiştir. Bizde, ba-
zan bir yue kadın girdiği zaman 
erkekler ayağa kalkarlar. Araplar
da bu yoktur. Kadın sofraya hiz -
met ederıse de erkekle beraber sof
raya oturamaz. 

Bedeviler kadınları bütün fena
lıkların kaynağı sayarlar. Bir be
-devi şarkısında şu sözler var: 

cBana evlen dediler. 

dırmak için bağrışıyorlar. İlk iş ol
mak üzere Rayak civarında büyük 
bir demiryol köprüsünü atıyorlar. 

Bundan sonra Uvrens yanındaki 
bedevi ile Şama geliyor. Gece, o 
zaman orada mevki kumandanı o • 
lan Ali Rıza (paşa) ya misafir olu
yorlar. Ali Rıza (paşa) sarayın ve 
Türk hükfunetinin en büyük ve 
güvenli bir memuru olmakla bera
ber içinden Türk düşmanı ve Arap 
ayaklanmasınm taraftarı idi. Ye -
mek esnasında Uvrense diyorlar 
ki: 

- Türk ve Alman kumandanları 
arasında geçimsizlik ve anlaşmaz -
lık var. Filistin ve Arabistanda si
zin için tam fırsattır. Almanlarrn 
Türkleri adam yerine koymaması 
Türk kumandanlarını kızdırdı. Şim
di onlar ne derse bunlar aksini ya
pıyorlar. 

Falkenhayn Filistin ve Arabista
' nın boşaltılmasını teklif etti. Türk
• ler kabul etmediler. 

1 nglliz deniz istihbaltıt şefi 
Amir.al Hal l 

Uvrensi gören Trük askerleri Al- ı 
man sübayı sanarak selamlıyorlar• 
dı. Uvrens düşünmüştü ki böyle 
yer ve böyle zamanlarda açık do -
laşmak, aaklanmağa çalışmaktan 
daha tehlikesizdir. Kendi kendine 
şöyle diyordu: 

- Bu kıyafette bir Alman zabi
ti ~ Londrada dolaşsa İngiliz ne
ferleri onu selamlarlar. 

Uvrens istediği bilgileri topla
dıktan sonra dönüyor, tekrar çarşa
fa giriyor ve (Mutavvile) şeyhinin 
yanına geliyor. Civar şeyhleri Mek 
kenin yeni şehzadesinin etrafına 
toplanıyorlar. Suriye de hemen 
Türklere karşı ayaklanmak ve sal-

Uvrens Arap kıyamında Ali Rı-
za (paşa) nın ne suretle hareket e
deceğine dair talimat verdikten son 
ra Havrandan geçerek karargaha 
döndü. 

~ir gün yine Şamda, erkek kıya
f etınde, dolaşırken iki Türk süel 
kanun neferi Uvrensi tuttular. As
ker kaçağı diye merkeze götürdü
ler. Söyletmek için bayıltıncaya ka 
da dövdüler; sokağa fırlattılar. 
Kendine ıeldiği zaman gece olmuş
tu, karanlıktan istifade ederek tek
rar kaçtı. 

[Arkası vn] 

[] Lavrenı veya Tomas Arap kiyameti
ni iyi öirenmemişe benziyorlar. Deccal 
ile on bir hayvandan yapılm~ devi karış
tırmışlar ve yecuç mecucu umutmuı
lar H. A. 

• 
MISIR IS Limite~ 

1 

Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TURKiYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

iSKENDE:RiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabmuza, TüRKIYE iŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 

cDedim ki ben sel'bcstim. 1 
cBoynuma niçin bir yılan torbası 1! 

asayım? ~ · 
«Onların yüzünü ~eytanlar gör

aun b 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR iŞ LtMtTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIR1S - İskenderiye 

• 
lavrens kad1n 

Uvrensin bir İngiliz, bir hıristi
yan olduğanu bazı Araplar biliyor
muş. Fakat bedevilere kendisini 
Müslüman göstermek lazımmış. 
Llvrens her nt kadar tam bir A
rap gibi giyfoiyorsa da yine bir 
eksiği vardı: Sakalı. Her Arabın, 
hele çöl Araplarının mutlaka saka
lı olması lazımdı. Halbuki Uvren'S 
sakal hususunda o kadar mutaassıp 
mış ki lngilterenin batacağını bil
se sakal bıralanazmış. Bununla be
raber gereken yerlerde serbest bir 
kadın kıyaf.ctine girerdi. Türk si
perleri arasına gfrerken çok defa 
Arap kadını olurdu. Türklerin içi
ne girecek bir casus için en iyi kı
yafet bu imiş; çünkü Türk nöbet
çileri bir kadına ''dur! Kimdir o!,. 
demekten sıkıhrlannıŞ! Livrens 
kadın .kıyafetinde çok defa Türk 
hatları gerisinde dolaşmış ve Al
]enbi ile Faysal kuvvetlerine değerli 
haberler vermiş ! 

''Uvrens bedeviler arasında ge
zerken yanında torbalarla İngiliz 
ve Türk altınları taşır, Arapların 
ahlak ve iptilasını iyi öğrenmiş ol
duğundan yerine göre bahşişler, 
rüşvetler, hediyeler verirmiş. On -
larla birlikte namaz kılar, camie 
gider, vaaz eder ve Kurandan ayet
ler okurmuş. 

Bir gün yine fakir bir Arap ka
dını kılrğmda Anezeden Türk hat
ları gerisine geçti. On beş gün ö
tede beride ıfola"'11rrk Ar ·p kuvvet
lerinin ha.z·rı ~ l~ • •nı yardım etti. 
Baalbekten 3v00 metre açıkta deve
sinden indi. Arap elbisesini çıkardı. 
baretsiz bir İngiliz sübay kostü
mü iriydi. Baalbeke girdi. Yolda 

İstanbul birinci iflas rtıemurluğun- ı 
dan : Müflis Tod_ori Kostantine ait 
ev eıyası 28-8-935 çarşamba günü 
saat 10 da ikinci arttırma ile satıla
cağından talip olanların o gün ve 
saa~tc Tarabyada Kireçburnu cad
desınde 134 No. lu eve gelmeleri i-
lan olunur. (13868) 

B. O. Tapu başmemurluğundan: 
Tophanede Klıncali mahallesinde 

Topcular caddesinde yeni 350-350/1-
350/ 2 - 350/3 - 350/4 ve 354 No. 1ı 

ve elyevm Denizyoları işletmesi Mü
dürlüğüne ait Muhasebe dairesi leva
zım ambarı, Seyyahin binası telsiz 
kulesi ve müştemilatile deniz rıhtım 
mahalli Mülğa Seyrisefain idaresine 

ait olup bu kerre mezkur gayrimen
kuller 2248 No. lr kanun mucibince 
yeniden teşekkül eden Denizyollarr 
işletmesi müdürlüğüne devir edildi
ğinden bu yerlerin tapuda da kaydı 

bulunmadığı cihetle idarei mezkitre 
namına yeniden kayıt ve tescili için 
senetsiz tasarrufat muamelesi yapı-

lacağından bu yerler hakkında tasar
ruf iddiasında bulunanlar varsa ta
rihi ilandan en nihayet on beş gün 

zarfında yetlerinde mevcut vesaiki 

tasarrufiyelerile birlikte bilesale ve

ya kanunt vekilleri tarafından bilve

kile 935 - 5348 varide numarasıla 

mahallinde berayi tahkik bulunacak 

tapu memuruna veyahut Beyoğlu 

Tapu Baş Memurluğuna müracaatla

rı ilin olunur. J 13864) 

5749 -

Evvelce İstaibulda Tatcılarda Ha
cı Mustafa mahallesinde Pata so
kağında 4 No. da iken bilihara Yu
nanistana gidip mezkur mahaldeki 
ikametgahı bilinemeyen Vaıil Vasi
liyadis. 

İıtanbul ikinci icra memurluğun
dan : 

Despina Hacı Anastasiyadis ve kı
zı Yet&imaninin İstanbul 3 üncü no
terliğinden tasdikli 4 T. Evvel 934 
tarihli bir kıt'a kira mukavelesine 
müsteniden kiralamıt olduğunuz h
tanbulda Tatçrlarda Hacı Mustafa 
mahallesinde Paşa sokağında 4 No. 
ıu dükkana ait kira bedelinden 
1-3-935 den itibaren işlemit 4 3ylık 
kiranın tutan olan 144 lira 30 kuru
ıun alacaklıya izafeten ve vekale
ten dairemize müracaatta bulnrıan 

vekili Avukat Ziyaeddin tarafından 

istenilmi§ olmasına mebni bu husus
ta tarafınıza tebliği lazım gelen öde-

me emri ikametgihı hazınnrzrn meç~ 
huliyeti hasebile tebliğ kılınamiya-

rak tebligatın bir ay hakkı itiraz 
• 

tayini suretile ilanen icrasına karar 
verilmiş olmakla tarihi ilandan itiba
ren mezkur müddet zarfında 

935 - l 986 dosya No. ıile icranın dur 

ması hakkında ıöz veya yazı ile bir 
itirazı kanunide bulunmadığınız tak
tirde muayyen müddetin bitm9ini 
müteakip cebri icra suretile devamı 
muameleye tevessül kılınacağı ma-

lumunuz olmak ve bu baptaki ödeme 
emrinin tarafınua tebliği makaClJna 

SAGLIK 
ÖGÜTLER 

Deniz Saf ası 

-.z 

i 
w 

a-Tan, hergün okuyucularına h 
ber veriyor: Moda'daki deniz klüb 
nün yola çıkardığı kotra Geliboluy 
vardı.. Kotra Çanakkaleyi geçti, S 
kız adasını tuttu. Elbette Pireye 

Ü-
a 

a-
de 

varacak .. 

Yelkenli kotra ile denizde gez 
şüphesiz, deniz safasının en güz 
şeklidir. Açık denizde bol güneş. t 
miz hava, rahat uyku, hep sağlıg 
pek uygun şeyler. Fakat bunla 
karşılık kotra safasının büyük b 
kabahati var: Pek az sayıda kesele 
uygun olabilmesi. Buharlı yahut m 
törlü bir yat ile gezebilmek içirı e 
azdan milyarder olmak lazımdı 
derler. Açık denizlere çıkabilece 
bir yelkenli kotraya sahip olmak iç 
bu zamanda sadece milyoner olma 

i, 
el 
e--a 
ra 
ir 
re 
o-
n 
r, 
k 

in 
k, 

bilmem ki, yetişir mi? 

er Bereket versin ki, küçük kesel 
için de kürekle giden kayıklar, sa 
dallar kalıyor. Bunlarla büyük d 
nizlere açılmak kabil olmasa da, k 
nardan biraz uzakça, herhalde to 
suz havadan alınabilecek kadar aç 

n-
e-
e-
z-
ıl-

mak imkanı vardır. 

n Kürek çekmek sporlar arasında e 
iyilerinden biri. belki de en birine 
sidir. Çünkü hiçbir spor için ta 
yani adalelerin hepsini hareket ett 
recek bir hareket demek kabil ol 
madığı halde kürek çekme için h 
men hemen tam spor demek müm 

i-
m 
i-
a-
e-. 

kündür. 

n Bir kere, kürek çekerken kolları 
adaleleri zaruri olarak hareket ede 
ter. Oturulacak yer eski usulde s 
bit ise, vakıa, bacaklar harekets 
kalırlar. Fakat spor için yapılan san 
dallarda kürek çekenin oturaca 
yer sabit değildir, kürek çekme h 
reketi sırasında ileriye geriye oyna 
Böyle olunca kollarla birlikte, göğiı 
ve bacaklar da hareket edeceklerin 
den bütün bedenin adaleleri işi 

r-
a-
iz 
-

ğı 

a-
r. 
s 
-

e-
miş olurlar. 

Bu hareketler yapılırken teneffiı 
te derin ve muntazam olur, kanı 
dönmesi daha ziyade kuvvetleni 
bundan sinirlere de kuvvet, sakinli 

s 
n 
r, 
k 

gelir. 

n Kürek çekmenin başka sporlarda 
bir üstünlüğü de, herkesin kudret 
ne göre ölçülmesi, az veya çok şid 
detti, az veya çok sürekli olma 
mümkün bulunmasıdır. Onun içi 
kürek çekme çocuk ve büyük, erke 
ve kadın, hatta genç ve ihtiyar he 
kese elveri'li bir spordur. Baık 
sporlarda ınsanı tekaüt ettiren b 

ı-

-
Si 

n 
k 
r-
a 
ir 
u yaş olduğu halde kürek çekmede b 

yoktur. Herkes kudreti yettiği ka 
dar kuvvet sarfeder. Sandalla yanş 
girilmediği halde, kürek çekme sa 
dece bir keyif, eğlence sporudu 
İnsan yorulunca biraz dinlenir, den 
zin temiz havasını alır, sonra gen 

-
a 
-
r. 
i-
e 

kürek çekmeğe başlar • 

Sandalda deniz safasrnın bir iyilig 
de bunun bir aile sporu olmasıdı 
İnsan çoluğunu, çocuğunu, isters 
dostlarından bir ikisini toplryara 
denizde gezmeğe çıkar. Yolda ço 
cuklara, kadınlara nöbetle birer, ik 
şer kürek çektirir. Sonra yemek vak 
ti gelince, kenarda bir ağaç altınd 
gene ailesile yemeğini yiyebilir. 

~i 

r. 
e 
k 
-
i-
-
a 

e . 'l!~unca bir zaman kürek çekmeğ 
gıdılırken vücuda giyilen faniladan 
g.?mle~!en birer tane de yedek go 
turmegı unutmamalıdır. Arkadakile 
deniz suyu ile ıslanınca değiştirme 
lazım olur. Kürek çekmekten pa 
maklarda hasıl olan kabarcıklara i 
kin sünger ta"ı sonra da asidborik 

' . -
r 
k 
r-
1-

r "', li 
vaze ın sürmelidir. Bacakların yuka 
rı kısımlarında hasıl olan sıyrıkla 
oturulan yerin ıslanmasından ile 
gelir. Bu yerin kuru olmasına dikka 
etmek lazımdır. Sıyrıklar ılık su il 

-
r 
ri 
t 
e 

pansıman yapılmakla geçer. 

Lokman Hekim 

•~Taksim bahçesinde~ • 
Bu aktam aaat 21 1/2 da 

SÜREYYA OPERETi 
tarafmdan 

UÖURLU KIZ 
Dühuliye S, Meşrubat 40 -

60 kuru,tur. Her tarafa tram· 
. ----:=-- vay vardır. 

1 LA rt 
SATILIK 

' 

' • 

n 
e 

30 ton istiabmda muş. Petrol ile 
itleyen "PARSONS., markalı, 8 aili 
dirli, 120 ili 140 beygir kuvvetind 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genitliği 3,60 ., 
Sür'ati 12 mil 

' Masif akaju ağacından bir salon 
bir hali, bir büfe ve saire. 

ŞERAiT MUTEDiL 

a 
e 

Galata~ Kevork Bey Hanında 
(Alim~ Han) 1 • 2 - 3 numarad 
SİDNEY NOWİLL ve ,eriklerin 
müracaat. (3091) 5751 

kaim bulunamak üzere keyfiyet ila -
nen teblif' olunur. (13859) 

On Uç sene sonra 

On üç sene beraber yaşadıktan 

iyi ve fena günler geçirdikten son
ra ayrılmak iyi birşey değil. Bunun 
la beraber öyle kazalar var ki, bu on 
üç senelik alışkınlığı unutturur: 

Topkapıdan A. Turhan bize şun
ları yazıyor : 

Daha yirmi altı yaşımda iken a
namla babamın zorile evlendim. Bu 
yalan Q}cıVlbamdan birinin kızıdır. 
On üç scıne<knbeıri beraberiz. Fakat 
bu bertıberlik bizi kah biribirinu"ze 
yakla§tırmış, kah blribirimizden 
soğutmuştur. Ôyle ki, bundan ~ş 
sen~ evel kamkol-a biAe düştük. Oç 
sene evıel ise refiMaın bana karşı 
§Ükra.nınr bütün malını ve mülkü -
nü b.ana terketmekle göstarmişti. 
Bir gün biribı".rimlzin can ciğer dos 
tu, bir gün C<ln düşmanr idik. Fakat 
hakikatte asıl olan geçi'ms.izlı1lrtir. 
Hayatımızm en mühim kısmı dar • 
grnlrk ve kavga içı'nde geçti. Şimdi 
sekiz buçuk aylık bir ayrılrktan, 
mahlremelerc.~n, mahkeme kapıla -
rında fena söz/ar tt!latisinden sonra 
gene barışmak üzer~yiz. On üç se
ne sünen bu .dcrılma ve barışma .şım 
di rartık bMi yıldırdı. Düşünüyo -
rum: Bugün ba.rışırsak yarın gene 
mahkemey.c düşmiyec.ek miyiz? Hal 
bukl on üç seııe sonra ayrılmak ta 
bana çok acıklı gelıyor. Sevmemek 
le beraber alrştığını bir semtten u
zaklS§naak hissini duyuyorum. Bu 
hz:-;si ge9enlerde doğduğum büyü -
düğüm mahal/ed.en .ayrılırken de 
duymuştum. Eski evlerirai, yıkık dö 
kük sokakJ.armı ar;ıdım. Şimdi de 
on üç sene beraber ya!jadığım ka • 
drrıi sekiz buçuk .ay ayrılıktan son
ra genci aramıya başladım ve hali 
teroddüt içindeyim. Barışayım mı, 
yoksa eyrrlayım mı? 

L :::::: =ızz:x: 

Barışacaksınız. Çünkü arıyors~.; 
nuz ve çünkü aramzda büyük 1

1 
ayrılık yok. Biraz müsamahakar ~ 
sanız ve biraz ciddi, resmi ko~u, e 
nız belki bu ayrılıkların hiçbırırı 
sebep bulamıyacaksrnız. MürnkUıı 
olduğu kadar evde teması azaıunı•i 
Hatta mümkünse odalarınız a\lrı 0 

sun ... 

• 
iki çocuklu bir adan'I 

Fatih, Feride lmzasile: d 
Yirmi ilci yaşındayım. Bendt/J ~. 

yedi yaş büyük birisile tanışı1;ı, 
rum. Bu adamı sevdiğimi iddia. ··j 
rim, Fakat bu çok hali, ciddılı~' 
ağır b;qlılığı, okuyup yazmaya d; 
künlüğü hoşuma gidiyor. lki çoC,. 
ğu va.r; karısından .ayrılmış. BıJ t# 
dam beni istiyor. Oııunla ev/enIJJt 
doğru olur mu? 

Onun aizi ıevdiği, sizin orıdl" 
hoılandığınız sabit olduktan s<>~ 
neden olmasm? Sevdiğiniz ada:, 
iki çocuğunu kendi çocukları 

1 
gibi seveceğinizden emin oluıı:
Yeter ki, babalarile aranızda' t .,il 
bir anlaşma olsun. Böyle iki çoG 
sahibi olduktan sonra karısı~~ 
ayrılmış bir adam büyük bir ı_ıı • 
sara uğramış demektir. Bu inkı!'111 
rın onu size daha çok bağlıyacal1 ti 
ve size kartı çok müsamahakar b~ 
kacağını muhakkak olarak görüniil' 

• 
45 lira ile evlenmek 

Sirkeci, Ebussuud caddesi A. ~ 
Bir annem ve bir karde§İm ~ .. 

Ayda kırk be§ liN Juzanryof!Y_ 
Bu para ile .anneme ve küçük ~ 
deşime bakmıya mecburum. .A~:,; 
evJ.enmem doğru olur mu? rı ıl 
sekiz yaşında olduğum gibi bıJl1~, 
sonra maapmrn da artmasını bt, 
lersem ölünciye kadar evleneırı1f, 
ceğim. Halbuki bu para ile evJe# 
mem mümkün olur mu? , 

28 yaş bugün bir erkeğin evlt11 

mek için geç kaldığı bir yaş de.~ 
dir. Daha birkaç sene bekliyebl. 
siniz. Kırk beş lira ile üç dört 1'1~ 
nin geçinmesi kabil olsa bile bit' 1; 
bancı kızın bunların arasına k""• 
ması, zevce olarak karışması t•~ 
sız neticeler verebilir. Bütçeııııi' 
gcnişletinciye kadar beklerne 
daha muvafıktır. d 

~, 

Hayat Sigortalarında 
Bir Yenilik 

Değ erit 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliye~ 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerirıi"' 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik "fe' 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane ~# 
eden: 

ANADOLU ANONil\t 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat ıigortalarmda mühim bir inkılap yaprl'4tJI 
Çünki bu sigorta ile : . ~ 

Ölüm ve malfiliyet temin olunur - her ıene nakdi temettil yerili'.t#' 
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenifı bJ~ 
mrnda sigortalı hayatta bulunurw. ve malfiliyete uğramamıı ise tıJjj·'f" 
men meblağ % 10 fulaıiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi ıııaJOli ~ 
müddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemmen aıebli._. 
% 10 u aenelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenaınesıİJS bJ 
mmda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. ~•d 

Diğerlerinden çok üstün f aideleri olan bu sigortaıv-
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi f, 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: zoS

3 

Umumi acentalığı: Galata, tlnyon han. Telefon: 44~ 

. 

~llllllll~llllllllllllllllllllllllllltlllllltlllllllllllllllllllllllllllltl~ı 
~ Türk Hava Kurumu 

i Büyük Piyangosu . .J 
:: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin et~~.~ 1 
:E 19. cu tertip 5. el Ketlde 11 EylUI 935 d..,. Z -~ Büyük ikramiye 
~ 35.000 Liradır .. 
3 Ayr1ca : 15,000, 12,000, 10,000 LlralllC ı1ct•"' .J 
=: yelerle 20,000 Llrahk bir mUklfat vardır· Ulll!'' 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllll 61

16 



' 
r 

' . 
' 

2Z • 8 • 935 =========================================T ~ N============================================= s 
1 

,----·--------·=----= 
S C> N". :H: .A. 13 E ~ !

1 su v u K Matmazel Doktor'un 
ALMAN 

- ; 

iCMAL 
AMERiKA VE MüsTAKe'EL 

SAVAŞ 
A, Va~ingtondan bildirildiğine göre, 

1/nerıkanın müstakbel bir savaşta 
t •ta~aflığını muhafaza edebilmesini 
.;:n•n için ayan meclisine şöyle bir 

lllın layihası verilmiştir: 
ıaı: - Savaşa girişen devletlere si

ve savaş malzemesi satmamak. 
2 - Bu devletlerin hazine bonola· 

~~ Arner!ka borsal?~ında sattırma
Od .. • Yanı savaşa gırışen devletlere 

unç para venneınek. 
ttı.3 - Amerikahlann, savaşa giriş

i§ olan devletlerin gemilerinde yol
C:IJluk ebneınelerini temin etmek. 
lt 4 

- ~merika liınanl~rm? .bu ~ev-
tlere aıt denizaltı gemılerımn ugra

~larını menetmek. 
• ~tncrikanın genel savaşa girmesine 
~I olan sebepler hatırlanacak olur
"' bu kanun layihasının Amerika a
t'nına tevdiini ilham eden sebepler 

1:1ayca anla~ılrr. Amerika, 1914 ile 
... 17 Yılları arasında tam bunun aksi
tc' Yaptığı içindir ki büyük savaşa 
l ~ttnak zorağı karşısında kaldL 
~ifçılara büyük mikyasta para 
~ etti. Bu suretle savaşın bir ve
"' d"~ •li.Jc ıger şekilde sonuca varması ile 
'Q• adar oldu. Hakiki sebep budur. 
it~t· defa bu paraların yanmaması için 
• ~ if~ıların kazanması gerek olduğu 
hi a§rlınca, Amerika hükfuneti, böyle 

11 r n~ticeyi temin için bitaraf kalma· 
İi~ ~ır devlete temin ettiği haklar 
tllil ll?~e ısrarla durdu. Denizaltı ge
t ~nın Amerika vatandaşı taşıyan 
il tttıileri batırmamalanru talep etti. 
~ 11 &uretle Almanyanın denizaltı sa
ll•tı ~aPlnasına engel olmak i&tıedi. 
~~- bır taraflı bitaraflık nihayet Ame-
~Yı aavasa sürükledi .. 

~lllerika -bu savaş ta bir şey akzan -
lcıı ıştır. itilafçılara verdiği paralan 
tc_1;;rtnaya çalışırken, üstelik bir o 
.4. r. daha para batırdı. Yüzbinlerce, 
,:;erıkaiı canlarını kaybettiler. Neti
ftl_ e barış ta Amerikanın istediği gibi 
""'fl'ladı. 

tıı~~ ınacerarun belirttiği sukutu ha 
de tr ki, Amerikanın Avrupa işlerin
~.1 ellerini çekerek kendi kıt' asma 
d;ı ~ lllesine sebep olmuştur. O zaman 
~.11ueri barr§m sağlarnlaştınlması 
l'i~ Avrupa devletlerile birlikte yü
b:'.._lt yolunda Amerikanın attığı 
~ '""'1 Keilog~ misakının İmzalan
~! 1 olmuştur. wçi bu misakın im
._.. •tırnasile devletler hukukunun bi
.ı_ lflık hakkındaki hükümleri orta
lıı~ kalkmıı olmak lazondır. Çünkü 
>..,_ ecaviz olan devlet misakı imzala
t~ her devlete karşı savaı yapmış 
~ ki ediliyor. Fakat misakta teca
let~ tarif edilmediğinden ve her dev
~de~~tavüzü kendi bildiği gibi tarif 
'ı eceğinden Kellogg misakı ta-

il saydaınaz. 
""' ~.nun icindir ki Amerilca müstak
de.ı kl' tıavaıta bitaraf kalmayı ıimdi
ltıiıı • e.stirmiş görünüyor "e bunu te
"ııtt 1cın de tedbirler almaya başla-'1- * * * 

İtalyan 
Denizcileri 

Dun Deniz Harp Oku 
l.: lunu ziyaret ettiler 

~i~ ~atıımızda bulunan İtalyan de
~tlia~ul talebesi dün saat 14 te Hey 
lıııı.11 ara giderek Deniz Harp Oku-

Sa ~1Yaret etmişlerdir. 
~lıl ,~t 16 da Heybeli deniz harp o
ba>'la l.lbayJarı tarafından İtalyan sü
'lıc1tt:1~a bir ziyafet verilmiş ve 
~Uzedbın. deniz müzesi gezdirilerek 
tııe ll'ıekı_ eserler hakkında kendile.. 
bu alurnat ve11il.miştir. 

.\lor ,.,n &ece de İtalyan sefiri Sin
t '-'aıı · · ilfı11d 1 ıle Done Bianco Galli ta-
'liba}'lan s~faret binasında İtalyan 
llıiıtı11trı u;in bir kabul resmi ya
()~lllu ır:. Bugün Heybeli Deniz Harp 
~1 dereksub_ayları İtalyan gemilerine 
\t .\1t§a' zıyareti iade edeceklerdir. 
ıı·e'llııc ~ saat 16,5 tan 19 a kadar 
r'ai §e cı .gen:Usinde İtalyan kolo -
it, tefıne bir ziyafet verilecek-

l,... . 
hl •standaki Sovyet 
b ~lıabirleri geri 

v 11 iiYor 
~ .. ar§ov 
.\~kfırrıe/' 21 (A.A.) - Lehistan 

Ja1181 
1
• lzvestia gazetesi ve Tass 

~ilk ha~~tarlarrnın Varşovada otur • 
011arıa ~nı geri aldığım, diplomatik 
l' Oskovaya bildirmiştir. 

Urk ekonomi heyeti 
ı.. .\tina Atinaya geldi 
b atılıg1 'rn~.1 (Ozel) - Ekonomi Ba· 
) a!kanlığ Usteş~rı Kurt oğlu Faikin 
~:' 'iun:dak~ Türk heyeti Türki
t 11\ı }'a tecırn uzlaşması konuşma 
tlıtııitir~ak üzere Paristcn buraya 

CASUSU H A K i K 1 E s R A R 1 
KONFERANSI t~"""'"·--·..d\. -----·-,_,,,,,,,,,_,_~"""'-·-·--· --·· ·--.. -·----------ı.ı---=-"'-.. --. -· ... ___ __.J 

Musolini luna Konferansı Sarışın Kadın Anahtarı Çevirir Çevirmez Bir-
Konuşmalarına Başhyacak denbire Haykırdı "Eyvah Kutumu Kırmışlar!,. 

Paris, 21 (A.A.) - övre gazetesinin haber verdiğine göre, 
Aloisi Brenner cephesinin kuvvetlendirildiğini ve Mussolninin 
Tuna konferansına ait ilk konuşmalara girişmeğe hazır olduğu
nu Lavala hatırlatmıştır. Aloisi'nin bundan başka T~na konfe
ransının, Uluslar Sosyetesinin toplantısından 10 gun evvel, 
Roma veya Floransada imza edilecek bir anlaşma ile sonuçlan
masını sağlamak için ilk göıiişmelerin Cenevrede yapılm~sını 
teklif ettiği söylenmektedir. Diğer taraftan Laval gazetecılere 
Tuna paktı için faal çalışmalara birkaç gün sonra başlanacağını 
söy !emiş.tir. 

Almanyada İşsizler Azalıyor 
Berlin, 21 (A.A.) - Almanyanın her tarafından gelen haber

ler, husule gelen yeğrimin (salahın) yalnız iş alanında olmayıp, 
ayni zamanda gelecek aylar içinde işsizliğin yeniden azalması 
umudunu verecek şekilde, elde yapılacak iş bulunduğunu gös
termektedir. İki sınıfa yakın gencin sonbaharda silah altına 
alınması daha fazla işçinin çalıştırılmasını temin edecektir. 

Ekuatör' de Bir İsyan Çıktı 
Guayaquil (Ekuatör) 21 (A.A.) - Nevyork Times gazetesi

ne göre, Cümutbaşkam İberra ve kabine üyeleri, askerler tara
fından yakalanarak kılada hapsedilmişlerdir. Bu suikast Quito 
garnizonu tarafından tert~p edilmiştir. 

Ekuateur cümuriyetinde büyük bir galeyan hüküm sürmekte
dir. Ancak şimdiye kadar hiç bir şiddet hareketi olmamıştır. 
İsyanın kan dökülmeksizin bastırılacağı sanılmaktadır. 

ifalyada Fırtınadan Ölenler Var 
Napoli, 21 (A.A.) - Çok şiddetli fırtınalarla ,karışık selli 

yağmurlar, birçok sokakları suya boğmuş ve Napoli ile Salerne 
arasındaki yolları harap etmiştir. 

Castellamare'da 5, Gragnow'da 7 kişi öldüğü ve 6 kişinin ya
ralandığı haber verilmektedir. Bu bölgelerde üıiin mahvolmuş
tur. 

Ati nada 
Gitt i k çe 

Cumuriyetçiler 
Kuvvetleniyor 

At ina. 21 (Ozel) - Cümuriyet re- ı prlacak genoyun sonunda Yunanis -
jiminin muhafaza edilmesi için hare- tanda krallığın tekrar kurulmasını 
kete geçen Ahali parti.si saylavlarının beklemektedir. 
hazırladıkları protokola imza edenler 
son günlerde fazlalaşmıştır. Bunların 
en çoğu cümuriyet için yapılacak sa
vaş heyetinin üyeliklerini de kabul 
etmişlerdir. Küçük rütbedeki subay
ların büyük çoğunluğu bunların fikri 
ni kabul etmekte ve memleketi sükun 
vermeğe götürecek çahşmalarında hü 
kumetin takviye edilmesini istemek
tedirler. 

Kondilis'in sözleri 
Atina, Zl (Ozel) - Hükumet 

asbaşkanı General Kondilis bir kadın 
Fransız gazetecisine demiştir ki: 
"- lç karışıklrklarmdan usanan 

Yunan ahalisi parlamentonun verdiği 
karar dairesinde meşru usullerle ya-

Berlindeki metro çöküntUsU 
Berlin, 21 (A.A.) - Dün yıkılan 

tünelin Herman Goering sokağı altın 
daki kısmının temizlenmesine büyük 
bir faaliyetle devam edilmektedir. 
Yirmi kadar amelenin kazada kaybol 
dukları şimdi anlaşı1maktadır. Bakan 
Göbels, Nasyonal sosyalist yardım teş 
ki1atma kaybolan her işçi ai1esine şizn 
dilik bin mark verilmesini emretmiş
tir. 

Faşizme karşı 
Brüksel, Zl (A.A.) - Sosyalist iş

çi enternasyonalinin icra komitesi ye 
ni Fransrz sosyalistlerinin teşkilata 
girmek için yaptıkları talebi reddet
miş ve faşistlik harbine karşr müşte
rek bir harekette bulunmak için sos
yalist ve komünist enternasyonalleri 
arasında değet imkannn gelecek top
lantıda aramayr kararlakştırmıştır. 

Bir hava faciası 
Poznan, 21 (A.A.) - Satranç tur

nuvasına girmek üzere uçak ile Lon
dra • Varşova gezisini yapmakta olan 
Mis Agnes Stefenson Poznan'm La
vika meydanında ölü olarak bulun -
muş.tur. Kafa tası pervaneden yaralı
dır. Adliye işyarları derhal gerçin aç 
mışlar ve ceset morga kaldırılmıştır. 
Bu acıklı hadise şehirde büyük bir 
teessür uyandırmıştır. 

Olympic gemisi 
Vaşington, 21 A.A. - Resmen 

haber verildiğne göre Olympic a~ 
dındaki büyük 1 ngiliz gcmısı, 
Quenmary'nin suya indirilmesinden 
evvel parcalanmak üzere satılığa çı
karılacaktır. 

Olympici'n büyük harpte, düş • 
man denizaltı g-emilerini mahmuz -
lıyarak batırdığı ve kumandanının 
harp madalyası ile müka{atlandml
dı ~ 

Eski kralm fikri 
Atina, 21 (Ozel) - Eski Kral Yor 

ginin Yunanistana yeniden gelm~i 
için hilesizce yapılacak genoyda bü
yük bir çoğunluk kazanması laırm ol 
duğu hakkındaki fik• ~nde sabit oldu· 
ğu söylenmektedir. 

CQmhur:yet aleyhdarları 
Atina, 21 {Özel) - Hava kuvvet

leri kumandam General Reppas'rn tay 
yare karargahlarında askere cümuri
yet lehinde birşey öğretilmemesi hak 
krnda çıkardığı günlük emir için Çal 
darisin kumandanın cezalandr;ılması
nı isteyeceğini ayns: k gazeteler ya
zıyorlar. 

K U Ç U K H AR i C 1 
HABERLER 

• Paris, 21 A.A. - Kararnamele
ri prote.sto etmek üzere yapılan top 
Jantı saat 21 de dağılmıs ve hiçbir 
hadise olmamıştır. • 

• Torino, 21 A.A. - General İto
nun baş~anlığı altındaki Japon sü
el ~~ye~ı buraya gelmiş ve başlıca 
endustrıyel kurumlarını gezmiye 
başlamıştır. 

• Vaşington, 21 A.A. - Vaşing
ton. P~~~ ~azetesine göre, Fili pin 
er.k~n!ıgmın yıldönümü ilgisi ile 
Fılıpın adalarına gidecek olan kon
grenin ikinci başkanı Garner ile 
kongre üyelerinden 40 kisi ve say
Javlar kurulu ve senato liderleri bu 
göretten son.ra, ilkteşrin sonu

1

nda 
Japonyaya gıdeceklerdir. 

• Bars de Vilhers, 12 A.A. - He
veskarlar yarışında İtalyan Manci
ni birinci. Fransız Charpentier ikin 
ci gelmiştir. 

• Paris, 21 A.A. - Basbakan La
valin kızı Jose ile Roma büyük el
çisi Kont de . C~arnbro'nun yeğeni 
bugtin evlenmıştır. Törende bütün 
elçiler ve birçok kimseler hazır bu
Junmustur. 

• Şanghay, 21 A.A. - İcra komi
tesi başkanı Van§ingvey Nankine 
gitmi ştir. Başkanın bu ani hareketi 
bakanların bir arada istfa etmek 
hususundaki kararlarından ileri gel 
mesi muhtemeldir. Vanşingvey icra 
komitesi baskanlığmı tekrar üzeri • 
ne almıyacaktrr. 
Dış bakanlığa Vellington • Ku'

nun gelmesi bekleniyor. 
• Adisababa, Zl A.A. - Habeş 

hükumeti sermayenin memleketten 
kaçmasının önüne geçmek için pi
yasadan yabancı paralar alım ve sa
tımını kontrq,.l etmiye karar vermiş-

-31- ~ 

Bütün bu izahata rağmen po 
lis memurları ve casusları 122 
numaralı kutunun başından ek
sik olmıyorlardı. Yine eskisi gi 
bi başında nöıbet beklemekte i
diler ... Kutular eskisi gibi ka -
panmış sarı saçlı kadın için ye
ni bir tuzak kurulmuştu ... 

Nihay~t bir gün ... 
Evet nihayet bir gün posta -

hanenin kapısından sarı saçlı 
güzel bir kadrn sökürt etti. 

Nöbette bulunan memurun 
yüreği hop etmişti. Dikkat etti . 
Evvelce gördüğü kadına çok 
benziyordu. U zerinde elbisele -
ri hemen ayni idi. Öteki kadının 
da siyah bir mantosu, bir kürkü 
vardı. Bunun da ... 

Memur gözlerine inanamı -
yordu .• 

Vaktaki sarı saçlı kadın 123 
numaralı kutuya doğru ilerledi. 
O zaman arttk memurun hiç 
şüphesi kalmadı ... 

Fakat bekliyordu. Kutunun 
açılmasını ·bekliyordu ... Maksa
dı, hiç belli etmeden onun arıka 
sına takılmak ve gittiği yeri 
bulmaku .. 

Acaıba bu gelen kadın Mauna 
zel Doktor mu idi'! 
Eğer öyle ise Amerikan is -

tihıbarat aleminde büyük bir 
şöhret kazanacaktı... Derhal 
tevkif edemezdi. Çünkü casus -
ların bazen can verip te sır ver
mediklerini iyice biliyordu. Ta
kiple arkasından gitmek ve o
nun girip çıktığı yerleri keşfet 
mek her halde daha müraccah-
tı. 

Kadın ilerledi .... 
Çantasını açtı .. 
içinden anahtarı çıkardı. Ku

tuya soktu ve açtı. İçeride hi~
bir şey yoktu. Fakat sarışın ka 
dm bu manzara karşısında" bir 
den bire haykırdı: 

- Kutumu kırmışlar, yanın
daki kutudan yol açmışlar! 
Mektuplarımı çalmışlar! Bu o
lur kepazelik midir? Bu olur re 
zalet midir? Şikayet edece -
ğim ! Müdüriyete çrkacağım ! 
Artl!k kimsenin kimseye emni -
yeti yok!... 

Istihbarat memuru hayret 
içinde idi.. .. 

Ayni kadın geçen gün mek -
tup ahrken ses çıkarmamıştı 
da bugün neden bu kadar gürül 
tü yapıyordu? 

Bu kadın belki de, Amerikan 
memurlarım karşısında görünce 
böyle mahsus bir gürültü çıkar
mış, etrafı velveleye vererek 
kendisini kurtarmak istemiş 
olabiilrdi. 

Memur hiç sesini çıkarmıyor, 
yalnız gözünün ucile onu takip 
ediyordu. Nihayet sarı saçlı 
kadın telaş içinde kutusunun 
kapağını kapadı ve müdiriyet 
odasına çıktı. Muhakkak şika
yet ediyordu. 

Fakat geçen gün ayni kutu
dan mektubu alan kadının bu
gün bu kadar çıngar çıkarması
na memurun aklı ermiyordu. 
Tahaf değil mi, hemen ayni el
biseleri de taşıyordu ... 

Kadın nihayet heyecan için
de müdiriyet odasından çıktı. 
Amerikan casusu da arkasına 
takılmıştı. Bir gölge gibi peşi
ni bırakmıyordu. 

Kapıda kira otomobilleri var
dı. Bir tanesine atladı. Ameri
kan memuru da başka bir oto
mobile bindi. Sarışın kadının 
otomobili önde, memurunki ar
kada idi. Birçok girintili çıkın
kıntılı sokaklardan geçtiler. Ni
hayet kadın büyük bir otel 
önünde şoförünü durduttu. 

Otelin direktörü, bu kadını 
ötedenberi tanıyordu. İstihba
rat memuruna şu izahatı verdi: 

- Madam Warner mi? O ga
yet kibar bir kadındır. Ameri
ka 'nın en yüksek ailelerinden 

' 

Sarışın kadın hayret içinde idi. 

maz; daima seyahat eder. Kali
forniya 'da büyük çiftlikleri, Şi
kago'da büyük fabrikaları var
dır. 

İstfub_.wa.} dq,iresi memuru 
derıhal alakadar oldu: 

- Ne fabrikaları? 
- Muhtelif fabrikalar ... Kon-

serve ..... 
- Cephane? 
- Evet, zannedersem cepha-

ne fabrikalarında da büyük bir 
hisseye sahip bulunuyor ... Fa
kat şurası muhakkak ki, çok 
zengin, çok kibar bir kadın ... 

- Bekar mı? 
- Hayır evlidir. Ama koca-

sı burada değil. Geçen sene 
Avustralya'ya gitti. Orada bü-

• 

Kralcıların 

yük bir altın arama şirketinin 
m üess isl erindendir. 

Amerikan casusları bu malu
matı daha birkaç yerden tevsik 
ettiler ve sonra Madam War
ner'i ziyaret ettiler. 

Madam Warner'le 
karşı karşıya 

Madam W arner sigarasının 
mavi dumanları arasından açık 
yeşil gözlerini kırpıştırarak is
tihbarat memurlarını süzüyor
du. Bunlar evvela hüviyetleri
ni belli etmediler. Kendilerini 
guya postahane tarafından kırı
lan kutu meselesini tahkik 
için gönderilmişlerdi: 

[Arkası var] 

Faa 1 iyeti 
[Baş tarafı 1 incide] 

Başbakan cumuriyet lehine fik- faaliyet ve prop~ganda ~şine ya~ ~ 
rini bildirmeyip te krallık lehinde dım için bir komıte teşkıl etmestnı 
olduğunu söylerse, o zaman da Cu- istedi ve Kondilis de krallık lehine 
murbaşkanının istifası beklenebi - çalışmak üzere böyle bir komite ya 
lir ve hiç olmazsa genoy işi kral • pacağını bil~irdi. . 
Irk lehine daha şimdiden halledil • Ayni komıte, Aıtnada bulunmı -
miş gibi görülebilir. yan bütün halk partisi saylavlarına 

Bununla beraber Kondilis bütün birer telyazısı çekerek kendilerinin 
bu şayiaları ve bilhassa Zaimisin de klübe girmelerini istedi. Böy
isti fasını şu suretle yalanlamakta- lece, klüp üyelerinin sayısmm ar· 
dır:. tmlmasma çalışılmaktadır. 

- Vaziyet böyle olsa bile Zaimi- Evvelki akşam stadyomda. ay ışr 
sin istifasına mahal yoktur. Başba- ğında büyük bir koro konseri vcri
kan krallık lehinde olduğunu söy • lecekti. Yüz kişiye yakın olan koro 
lerse, bu nihayet bir vatandaşın heyeti ile beraber Yunanista'nın ta 
nazari olarak fikrini bildirmesin - nınmış güzel seslileri. bundan bir 
den ibarettir. hafta evvel de böyle bir konser ver-

Kondilis bu sözleri ile, kendisi mişlerdi, Bu konser çok muvaffak 
krallık lehinde olduğunu bildirdi - olduğundan tekrarlanması kararlaş 
gi zaman Başbakanın söylediğinin tırılmıstı. Fakat Atina polis müdü-
aynini söylemiş oluyor. rü, İç.bakanlrğa bir rapor vererek 

Kralcılar birkaç cepheden faali- konser esnasında tezahürat yapıla-
yete geçtiler demiştim. Bu cephe - cağını, elde mevcut polis mikdan 
terden birisi de matbuattır. Bugüne ile böyle bir hadisenin önüne geç
kadar haftalık olarak çıkan Eliniz- mek güç olacağını, bildirmişti. Bu 
mos isimli müfrit kral taraftan ga nun üzerine konser yasak edilmiş • 
zete gündelik çıkmağa basladı. Bun tir. Bu tezahürü kim yapacaktı? 
dan başka kralcı diğer bir gazete Pek tabii olarak, kr~lcı gazeteler 
daha çıkacaktır. cumuriyetçilerin, cumuriyetçi gazc 

Faaliyetin diğer cephesi de evvel teler de kralcıların yapacaklarım 
ce de bildirmiş olduğum veçhile, yazdılar. Po?is müdürü de raporun 
kralcılar klübünün açılmasıdır. Bu da bu ciheti kapalı geçtiğinden me 
klübün maksadı, isminden de anla- sele 6adece konserin yasak edilme
şılryor, ve ismi şudur: "Kral sa- sile kapandı. Fakat. geçen konser
fınrn veya cephesinin halk partisi de bulunanlar, tezahüri.in kralcılar 
saylavlar klübü... tarafından yapılacağını pek iyi anla-

Kh.ibe direktör olarak General mışlardı. Çünkü, daha geçen konser
Eksadaktilos seçildi. Propaganda de, yer yer, kralcılar, birsok şarkılar 
ve faaliyet işi üç kişilik bir komi- söylendikten sonra: 
te tarafından idare edilecektir. Bun - Kralın şarkısını isteriz. 
lar saylav Yannopulos. Kranyota- Diye tutturmuşlardı. Bu. bu se-
kis ve Şliman'drr. Bu üç saylava ferki konserde tezahürün onlar ta
aynca otuz kişilik bir komite de rafından yapılacağına kafi bir de -
yardım edecek. lildi. ve esasen kralcılar da bunu 

Propaganda ve faaliyet komitesi saklamıyorlardı. 
Kondilise müracaat ederek meclis

.__.,...:_:~~-'-------~....ıı::-a~J....&.~ı.&-----------
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Antepte Hava Tehlikesine 
Karşı Tedbirler Alındı 

:Ayıntap, (Özel aytarımız ibildiriyor) - Hava. ~urumuna y~r
aım işine yeni bir hız verilmiştir. Propa~an?a ı~ın 12_ ~uallım 
seçildiği gibi, halkı üye yazmak rnaksadıle ıçlerınde ıkı s~y~a
vın da bulunduğu yirmi kişilik bir heyet ayrılmıştır. Hafta ıçın
de uray alanı önünde genel bir toplantı yapılacaktır. 

Kafes, Çarşaf, Peçe Kalktı 
°Çorum, (Özel aytarımız bildi(iyor) - Peçe ve ç8:rşafın ya

sak edilmesi yolunda alınan karar her tarafta rnemnunıyet uyan
dırmıştır. Çorum kadınları, derhal peçeyi atmışlardır. Alaca, 
Osmancık, Sungurlu, İskilip ve Mecidözünde de çarşaf ve peçe 
ve kafesler kaldırılmıştır. 

Halk Ekmeksiz Kalmamak için 
Adana (Özel aytarımız bildiriyor) - Şehrin ihtiyacından 

eksilt ek:nek çıkaran fırıncılar ·h·a~~kında. taki~at. yapılmasını, 
uray Ctit-nhuriyet Müddeiumumıhgınden ıstemıştır. Bu husus
ta h~ırlanan zabıt varakaları adliyeye gönderilmiştir. Diğer 
taraftan, halkın ekmeksiz kalmaması icin uraylıkça icap eden 
tedbirler alımnıştır. 

Halkı Heyecana Veren Cinayet 
M. Kemalpaşa, (Özel aytarımız bildiriyor) - Burada hal~ı 

heyecana düşüren bi.r ci:11ayet .oı~u~, Za~~al~. A~~~~ adında hır 
hancı Ahmet Nuri ısmınde hır ıhtıyar~ oldurmuştur. 

Öl;n Ahmet Nuri 10 aydanberi Zağrah Ahmedin hanında 
boğaztokluğuna çalışmaktadır. Hana at almağ~ğ gelen bir 
müşteriyi zarladığı için han sahibi ile aralarında hır kavga çık
mış, Ahmet ihtiyarı bacağından ve sol ci~erinden b~çakla yara
lamıştır. Yaralı acı acı bağırarak can havlıle kaçmaga başlamış: 
fakat biraz sonra düşüp ölmüştür. İki defa tımarhanede tedavı 
gördüğü anlaşılan katil yakalanmıştır. 

• 

Kemalpaşada Panayır' Açllıyor 
M. Kemalpaşa, (Özel aytarımız bildiriyor) - Her sene ku

rulan panayır bu yıl 2 Eylfü pazartesi günü açılacaktır. Hazır
lıklar ilerlemiştir. Panayırda hayvan ve eşya alış verişi de ya
pılacak, bir hafta sürecektir. Panayırın son günü Gençler Bir
liğı idaresidde o,.rak at koşulan ve pehlivan güı'~eri y11pıla
caktır. Serginin ıve !}'arışlarm çok rağbet göreceği umulmak
tadır. 

Safranboluda Gençler Birliği 
Safranbolu, (Tan) - İlçebayın daveti üzerine genel bir t~

lantı yapılmış, bir gençler birliği kurulmasına karar verilmış
tir. Halkevine ilerde temel olacak olan bu birliğin idare heyeti
ne P. T. T. Direktörü Özmen, Fuat Edip, C. Erkut, Hasan, Hi
dayet, Zeki Acar ve Mustafa Karaüzüm seçilmiştir. Gençler bir
liği yakında çalışmağa başlıyacaktır. 

Salunbolu Bençler Birliği müessis üyeleri. 
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Balıkçılığın 
inkişafı 
Çareleri 

Çanakkale ayıarımız ya%ıyor: 
"Bütün müsait va:ziydlere rağ

men, Çanakkale balıkçılığı henüz 
İptidai bir halden kurtulamamııtır. 
En güzel, le::zutli ve nadide balık 
çıkan Çanahkalede, bugün bol ve 
ucuz balık yemek kabil olamıyor. 

Balıkçılığı himaye etmek için 
Ziraat Bankası bir kredi açmalıdır. 
Bu İfle yıllardanberi uğrafanlar, 
hep kredisizlikten fİkayetçidirler. 
Memlekete çok büyük gelir getiren 
ve Yunaniatan 6İbi yakın bir pa::zar 
yeri bulan balıkçılığımızın bir teş
kilata bağlanarak genifletilmesi 
çok faydalı olacaktır." 

~ ............ 
istanbul öğretmen
leri izmirde 

Izmir, (Ozel aytarımız bildiriyor) 
lstanbul muallimlerinden 60 kişilik 
bir grup buraya gelerek tetkiklerde 
bulunmuşlardır. Muallimler Atatürk 
heykelini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuşlar, kültür müesseselerini, 
Halkevini, tarım okulunu, müzeleri 
gezmişlerdir. Muallimler buradan 
Konyaya gitmişlerdir. Ora<lan Mer -
sin, Adana, Kayseri, Ankara ve Sam
sunu ziyaret ederek Istanbula döne
ceklerdir. 

~anakkalede 
BaAlar ~oaalt•lıyor 

Çanak'kııBe, (Onf aytannnz bnaı. 
riyor) - Fasulyesi ile ünlü olan 
Bayramıç kazasında bu yıl tarımsel 
ürün çok iyi sonuçlar vermiştir. Bil
haaaa yulaf, arpa ve saman iyi alıcı 
bulmaktadır. Yalnız, palamut, badem 
bu yıl olmamıştır. Yeniden birçok 
bağlar kurulmaktadır. Bugünkü bağ
lar birkaç sene içinde birkaç misline 
çıkarılacaktır. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HAB~RLERI 

• Çorum, (T.an) - Küçük Saghk 
Mektebinden bu yıl 33 genç mezun 
olmuştur. 

• Çanakkale, (Tan) - Vilayet 
göçmen bölgelerini gezen ve yerleş
tirme işlerini tetkik eden ilbay Niza
mettin, Genel Müfettişlikle temas et
mek üzere Edirneye gidip dönecekıtir. 

• Gemlik, (Tan) - Gemlikte 
Atatürk anıtı yapılmasına başlanmış
tır. Anıt deniz kıyısında kurulacak
tır. Bunun için iskele gazinosu ve bu 
civardaki diğer binalar istimlak edi
lecektir. 

• Karamürsel, (Tan) - Beşiktaş 
Spor Kulübü üyeleri kamp yapmak 
üzere buraya gelmişlerdir. Kafile 20 
kişiliktir. 

• Safranbolu. (Tan) - Nahta kö
yünden Recep. Ova Şihlar köyünde 
oturan Osman'ın kızı Hanımı, sıgır 
gütme yüzünden bıçakla öldürmüş -
tür. Suçlu yakalanmış. tahkikata baş
lanmıştır. 

1 

Çetin: ı ğim, hizmetimde kullanacağım! 
=-=====-=========== - Nasıl oldu da beni arama- Dedi. Fakat Çetin polisliği -

ğı hatırladınız?. nin verdiği merak içinde dokto-

No. 95 

YOSMA! 
'Etem izzet BENiCE 

yatıyoruz. Kendimi sıkıyorum. 
l laçlarımı düzgün alıyorum. lki 
ay önceye göre çok iyiyim. Fa
kat, içimi kemiren bu şüphe 
kurdunu yenmeme imkan yok .. 

Ve Fazıl böyle söylene söy
lene Pangaltı Polis Karakolu
na kadar geldi. Orada tanıdığı 
bir başkomiser vardı. Yakın ta
nışlarından. Kapıdaki polise 
sordu: 

- Çetin burada mı?. 
- Burada .. 
- Kendisini görebilir mi· 

yim? 
- Ödasındadır. Buyurun! 
Biraz sonra, doktor Çetin'le 

karşı karşıya idi. Cıgara içtiler, 
kahve içtiler, şuradan buradan 
~u&tular. 

Diye, hem bu gelişi merak run bu adamları ne yapacağını 
ediyor, hem de seviniyordu. Bü- ille öğrenmek istiyordu: 
tün bu lakırdıların en sonunda -: İstediğin adamlar ya po
Fazıl, Çetin'in kulağına söyler lis olmalı. Yahut ta polisten ay
gibi: rılmış filan. Benden saklı bir 

- Senden bir dileğim var şeyin olmamalı Fazıl. Bizim bu-
Çetin.. radaki işimiz gücümüz ne?. Po-

Dedi, söyledi: lislik bir meseleyi bırak biz gö-
- Bana iki hafiye lazım! relim .. 
Çetin şaşırdı: Dedi ve bu yolda durmadan 
- Ne yapacaksın hafiyeyi?. israr etti, birçok şeyler söyledi. 
Ve sorularını sıraladı: En son Fazıl, gırtlağım düğüm-
- Bir şeyin mi kayboldu?. liyen ilmeği açtı: 
Birisinden mi korkuyorsun?. - Kanmdan şüphe ediyorum 
Düşmanın mı var?. Çetin .. 
Fazıl, boğazına soluğunu da- Dedi, anlattı: 

raltan bir ilmek gibi geçen sı- - Biliyorsun yeni evlendim. 
kıntı içinde: Karım genç, ben ihtiyar. Has-

- Hayır, hayır.. Bunların tayım da. Durup durup ta elli 
hiçbirisi değil.. Sen sadece ba- beşten sonra yirmi üç yaşında 
na denenmiş, iş görür, açıkgöz, bir kızla evlenmek bir hekimin 
izleme işlerinde ttsta iki adam yapacağı şey değildi. Fakat, ol
tanıt. Kendilerine para verece.. du bir kere. Demek ki. hekim-

-5-
TAŞLARIN YERLERi 

(1) numaralı şekil, oyuna başlar
ken taşların hangi hanelere konul -
ması lazım geldiğini göstermekte
dir. 

Sekle bakılınca: 
i - lki tarafın taşlarının ayni 

olduğu ve karşılıklı olarak ayni 
yerlere konulduğu görülür. Demek 
ki , savaş denk silahlarla yapılacak
tır. 

2 - Her iki tarafın ilk sıraları 
(kodaman) lara, ikinci sıraları (pay 
tak) lara tahsis edilmiştir. Şu hal
de savaşta ilk silahı patlatacak olan 
!ar (paytak) lardır. 

3 - (Şah) ve (Ferz) ortada, (Fil) 
ler iki yanlarında, (Ruh) denilen 
müteharrik kalelerde iki uçta bu -
lunmaktadır . 

4 - Bulundukları tarafa gpre 
(Fil) !ere (Şah fili) ve (Ferz fili); 
(At) !ara (Şah atı) ve (Ferz atı); 
(Ruh) lara (Şah ruhu) ve (Ferz 
ruhu) denilir. 

Ayni suretle her (paytak) da ö -
nünde bulunduğu (kodaman) ın is
mini tasır. Mesela: Şah'ın önünde 
ki paytaga (Şah paytağı); (Ferz ru 
hu) nun önündeki paytağa (Ferz 
Ruhu Paytağı) denilir. 
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Şuna da dikkat etmek lazımdır 
ki, başlangıçta (Ferz) kendi ren -
gindeki hanenin üstünde buluna -
caktır, yani ak (Ferz) akhanede, ka 
ra (Ferz) karahancde olacaktır. 

Ayni suretle (Şah) ]ar kendi renk 
!erinin aksi renkteki hanede dura -
cak, yani ak (Şah) karahanede, ka
ra (Şah) akhanede bulunacaktır. 

Yukarıda, taşların karşılıklı ola
rllıt aJ'Tlt' yeftel t 1ıa,mmfdltmtl ..,,.. 
lemiştik. (2) numaralı şekle dik -
kat edilirse bunun ıPek doğru olma
dığı anlaşılır : 
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HAKYERLERi 

idamları istenen 
Suçlular 

22 - 8 - 935 ~c~::=;;iiiiill" 

30 A~USTO~ 

Tayyare Bayra
mına Hazırllk Bundan önce iddia makamı tara

fından idamları istenen çoban İlr 
rahimi öldürme'kten suçlu, Üzeyir, Beyoğlu Halkevinde 30 agustO: 
M.ehmet ve Arifin duruşmalarına ta yapılacak ol~n uçak bay~nııfl il• 
ikinci cezada devam edi ldi. Dünkü kutlulanması içın gereken ışlerd.f· 
celsede, suçluların vekilleri müda- zerindeki çalışmalar sürI!1ekte :-ı 
faalarını yapaıcaklardı . Dün, Beyoglu Halkevınde fo 

Üzeyirin vekili Etem Ruhi, Zon- münasebetle bir toplantı yapılt01 ~. guldakta bulunduğuna dair telgraf ilçe hava kurumu şefleri bu top ı 
gönderdiğinden, duruşma başka bir ıtıda bulunmuştur. lil
güne bırakıldı. Toplantıda 30 ağustostan 5 ey • 

• Erenköyünde kıpti evlerini le kadar sürecek olan bayram b:.. 
basarak ziynet altını ve diğer bazı zırlıkları görüşülmüş ve esaslı • 
eşya çalmaktan suçlu Osman, Ca- rarlar verilmiştir. Düşünülen J:Ja 
vit, Cemal ve Ferruhun duruşmaları, lere göre 30 ağus~s cuma .~,, 
dün ikinci ceNda yapıldı ve birkaç Halkevinde büyük bir müsaıtl~r 
müdafaa şahidi dinlendi. Duruş - verilecektir. O gün .sabaha k~AAL 
ma. her iki tarafın iddia ve müda- sürmek üzere Taksım. 1:'epe~ 
faalarını yapmaları için başka bir Belvü ve Bomonti bahç.elerınd~ 1 .,. 

güne 1b1rakıldı. gin programlı birçok bahçe eglerlı 
• Sekizinci ihtisas mahkemesin- celeri dı.izenlenmiştir. Ayrıca P~.ıı 

de kumaş ve eşya kaçakçılığından otelde hava kurumu adına daıı
bir sene hapse mahküm olan eski çay yapılacaktır. • 
Odesa baş konsolosu Rıauf Hayri, o günkü gelirlerinden bir p~rfe_ 
mahkumiyet müddetini bitirdiği i- sını hava kurumuna bırakma~ ~· 

0 çin tahliye olunmuştur. ğini gösteren bahçe sahiplerınıtl 
1
• 

• Efrayen isminde birinin kese gece 6Clbaha kadar açık kalmala:tl 
kağıtlarını, bir polis memurunun çin ilbaylıktan izin istenecektıf· 1-
,parasını ve diğer birçok kimsele- llçe içinde ve komunbaylık kO. 
rin ıpara ve eşyalarını dolandırmak larında yapılacak eğlenceler sırdr 
tan suçlu Ismailin dün ikinci ce- sında halkı hava kurumuna "!ar 

11 zada duruşması bitir.iJ~i. İsmail, 1 ma koşturucu söylevler verıLe"ı· 
sene 3 ay, 22 gün hapıs cezasına ve bütün bu çalışmaların tıpkısı. 1

1
• 

mahkum oldu. Kendisi ayrıca 7 ay çeyc baglı bütün bölgelerde ya9 
emniyet nezareti altında bulundu- lacaktır. ıcol-
rulacaktır. Haıva kurumu komunbaylık JC' 

• Prens Marya vapuru yolcula- Iarının başkan ve üyeleri bölg~W 
rından Madam Koharın üzerinde ri içindeki işl.er üzerinde ken~rii' 
bir İngiliz, iki Türk altını ~ulu.n- rinden yardım beklenenlerl'C g~ , 
muş. ihtisas mahkemesine verı~ış- şecekler ve bu görüşmlerini göl•' 
ti. Koharın duruşması dün sekızın- den ayırmıyarak birer program.!,.., 
ci ihtisas mahkemesinde bitirilmiş, kl d p ı ....-. paca ar ır. rogram ar, en V 
19,320 kuruş para cezası ödemcsıne 24 ağustos cumartesi akşamına , 
karar verilmiştir. da-r Hava kurumu ilçe kolu bat 

• Mahmut isminde bir kumaş ka- kanlığına bildirilmiş olacaktır. .,, 
çakçısının duruşmasına dün seki- Yukarda adları yazılı kuru_l •. 'el 
zinci ihtisas mahkemesinde bakıl- martıesi günü yapacakları ıkıll • 
mıştır. Duruşma, tahkikatın geniş- büyük toplantıda komunbaylıkla~ 
letilmesi için başka güne kalmıştır. dan gelen programlar üzerind.e J~ 

p O L i S rüşecek ve gereken değişikiıklCJI 
yaıptıktan sonra halka gazeteler 
yayacaktır. Gizli eroin satan

lar tutuldular 
Kurulun kararları içinde çok'-1". 

rinde olan ger<ekler vardır. 
bölgesi içindeki bütün okull .. Dün gece, uat 20,30 da uyuştu- 1 k b \lll ~ 

rucu maddeler ka"-ak memurlan eğlenceler yaptın acıt ve un 6J.' 
:ı çin de okul direktörlerıile yakıtl 

Şehremininde bir kaçak araması d b 1 ı k 
yapmışlar ve orada oturmakta bulu- görüşülıer e u unu aca tır. ' 

· A · d .. h 1 Büyük paydosta bulunan çoc~ ...1. 
nan gazett:cıı vm en şup e ene - ların mekt~be getirilmeleri bitr: 
rek üstünü aramışlardır. Avnide a- güç olıtPlda beraber buna özel 
rama sırasında beş paket eroin bu- önem verilecektir. 
lunmuş v.e bunları Sultanselimde . 
seyyar satıcı lbrahimden aldığı an- llçıe içinde bayram ıgünlerı 
!aşılmıştır. lbrabimin evinde de a- yapılmak üzere büyük futbol, 

'-· · · b h tizm ve bifikl~t yaınşları da cattu:.aa )'~l-.aul __ ve_ ~vının a ,çe- -mbwm,.ur.''tJdt bayramı "fı 
einde bir paın!t ~oTfi ~ntdn- :ı ; 

sının sürdügü günlerde federe muştur. l ~ır 
Suçlular tutulmuş, tahkikat evra- lup ta stanbul böLgesine bag 

kile birlikte kaçakçılık bürosuna klüp arasında Taksim ve Şeref ııt 
larında maçlar yapılacaktır. F göndeııilmiştir. 

• Büyükçekmecede oturan Ha-sa- bolda kazanan klüpler.e Hava ~ 
nın oğlu 11 yaşında Numan ve Mah mu taırafından uçak kupaları .,...;.; 

lecek, atletizm ve bi9iklette le"', 
mut evde av tüfeği ile oynarlar - nanlara ayrıca madalyalar takrll 
ken tüfek ateş almış ve ayni oda-
da oturan 22 yaşın.da Tevfiğe kur - caktır. 1' 
şun1ar isabet ederek öldürmüştür. Öğrendiğimize göre, TakBİo"'. 

• Gümrük muhafaza ve muayene dıen Boğaziçi ne işli yen bütün. ~ 
memurları tarafından evvelki ak- büs sahipleri de 30 ağustostaki ti 
şam Edirnede bir kaçakçılık hadi- zançlarının bir !Parçasını Ha,,a" 
sesi meydana çıkarılmıştır. Kon- rumuna vermeği kabul etmiş~.e ._.., 
vansiyonel treni ilıe Edirneden ha- Maçlarda üsti.m gelen kl~ı>"'.- • 
reket etmek üzere bulunan yolcu - ver~lmek üzere çok kıymetlı = • 
lardan Bulgar tebaaaından Velad - pa1ar Hava kurumunda hazırl 
mir ile karısı Margonun eşyaları mıştır. ~ 
muayeneden gıeçirilmiş, bir ayna - Hava kurumu İstanbul aıer:ı.
nın mukavvası ile camı arasında i- de dün bütün kol ve birlik~' 

Şekil 2 
ki bin, bir kese kağıdındaki leblebi bir yayım yaparak kutlulanıa 

1 
-; 

Görülüxyor ki, (Şah) ve (Ferz) şekerleri içinde 1350 gümüş ve ni- renleri üzerinde yeniden öı:C 
ler karşılıklı o1duğu halde. ak kel leva bulunmuştur. Ayrıca bir rektifler vermiştir. . , 
(Ferz) Şah'ın solunda; kara (Ferz) bavulun orta bölme.sinde mukavva • Hava kurumu idare heyet1..tıf 
şahının aağında bulunmaktadır. He astar arasında 500 leva meyda - sabah mutat toplantısını ya_pdl'~ 

• na çıkarılmıştır. Kaçakçının not • Hava kurumu tarafınd~ ,O 
Şatranç, iki oyuncu karşı karşıya defterindeki kayıtlara göre, şimdi- kollarına bir yayım yapılmıştırf·141ı geçtikten sonra her birinin yaptık - ye kadar muhtelif yollarla harice yayıma göre 30 ağustrostan 5 e~ 

!arı (hamle) lerle, yani herbirinin 50 bin leva kaçırdığı an1aşılmakta- kadar sürecek olan Hava kıJ~ 
sıra-sile taşlarından birini bir hane- dır. haftasında her kaza kendi ıoııt , • 
den başka bir haneye hareket ettir- sında eğlenceler yapacaktır• ~ i-
meleri suretile oynanır.Bu hareketle ceğimiz kaidelere göre yapılır. ğustos zafer bayramında k\Jf 
rin amacı zaferi.ileride anlatacağımız Başlangıç hamlesini akların yap çin rozet dağıtılauktır. ,111 • 
(.Mat'ı) elde etmektir. ması kaide haline girmiş bir tea - • Hava kurumu Alemdar ıııJ;.,.r. 
Taşların hareketi, ya bulunduk - müldür. Ak taşları kimin alacağı yesi tarafından 31 ağustos '1'JSlctf 

!arı haneden başka bir haneye yü- kura ile belli olur, ikinci partide tesi günü akşamı Gülhane ~r., •" 
rütülmekle yahut (taş almak) la o- akları karşı taraf alır ve böyle de- sabaha kadar sürmek üzıere bl 
lur. Bu hareketler, ileride göstere- vam eder. balosu verilecektir. ez'. 
lik, okumuşluk, şu, bu, ta.biatin ı vakit beynim bir şüphe duygu- ı lığmı görmedim. Beni ~o~ ~; 
insan yapısındaki hislerine kar- sile sarsılıyor. Sanıyorum ki, o ver, yirmi beş yaşmdakı bif 
şı duramıyor. Tabiat daha güç- dakikada karım bir başka erke- likanlıdan üstün tutar. 
lü, daha üstün. Onu çok sevi- ğin kucağında! Bu duyguyla Çetin: .. ofı' 
yorum. Bilmezsin bu sevgiyi. deli oluyorum. .. - Böyle olduğuna gore ıııtl-
Bir genç aaam benim kadar se- Çetin, burada doktorun so - dan şüphe etmekte haksııs 
veınez. Bu sevgi sınırından da zünü kesti: Dedi ve sordu: 
çıkan, hastalık olan bir tutkun- - Karınız sık sık sokağa çı- - Naııl evlendiniz?. 
luk. Karım çok güzel, çok cive- kıyor mu?. - Biribirimizi severek- dı?• 
lek, çok kanı sıcak bir yaratllış- - İşi oldukça çıkıyor. - Dul muydu, kız ınıY 
ta. Onu bir kerecik olsun görüp - lş başka. Gezmeğe de gi- - Kızdı. 
te sevmemek, bağlanmamak er· diyor mu?.. - Nerede tanıdınız?. 
kek iradesinin dışında kalır. - Gezmeğe gitme~. Ya ter- - Yurtta.. . . ıııi? 
Tılsımlı, büyülü, çeken, tutsak ziye, ya kumaş almaga, ya bir - İyice tetkik ettınıı 
eden bir kadın! Seksapel deni- eşe tanışa gider. Her sokağa - Ettim! iı "" 
len gücün hepsi onda var. Ben çıkışı kesin olarak bir iş içindir. - Geçmişinde şüphen 
kendisinin bir suçunu, aykırı - Öyle ise niçin şüpheleni- mı?. ·-· -1e te" 
bir duygusunu görmedim. Bana yorsunuz?. - Hayır. llk sevdıgı ba~ 
çok bağlı. Fakat, nedense hep - Şüphelenmemek elimde diği için yaşıma başunT.nı 
içimi kemiren bir şüphe var. değil! . dan vardığı erkek ben 
Durup dururken günün bir saa- - Hiç aykırı hır duygu da - Adı ne?. • 
tinde kalbim birden daralıyor, görmediğinizi söylüyorsunuz? - Güney.. .. ed"kletitı!~ 
gözlerim kararıyor, damarlarım Fazıl en kuvvetli bir tonla - Bütün bu soyl d 1 jil 11" • 
sıkışıyor, içim içimi yemeğe ve söyledi: sağlam inanınız var e 
bütün göğüs boşluğumu bir sı- - Hayır. Hayır. En küçük - Vart. ,_.,.,., .,ıJ 
zı doldurmağa başlıyor. lşte, o bir suçwıu, en sade bir aykırı.. [Ar..-



Galatasaray - Giat Maçı 
1 .. 7 Biten Maç - Avrupa Gazeteleri Galatasarayın 

Seget' e 4 - 3 Yenildiğini Haber Veriyorlar 
Giula 18-8-35 (Oz:el) - ikinci ma

$11llııı Seget'den trenle dört buçuk 
~t mesafede Beges Guila 9ehrinde 

la! takımı ile yaptık. Bu takım ce
~u~ Macaristan amatör şampiyonu 
lrlılf. Bu sene bir puvan farkla ikinci 
0~uı, maamafih amatör şampiyonu 
o .. n takıma da geçen gün dört tane 
'tlıuş ... 

Sahaları hk tc fena değildir. Yarı-" . ~ ~ıtrıen, yarısı yumuşak toprak, tri-
dt 1eri güze]. 4 - s bin seyirci önün-

oynan bu maç ı - ı berabere neti
Cclcndi. 
. Takım telgrafımda bildirdi~im gibi 

tiyle çıkmıttı: 
Avni 

Osman Hüsniı 
İbrahim Liıtfi Faruk 

P'azıı, Şeref, Gündüz, Münevver, 
Necdet 

fıt Takım aaha acemiliği ve çimen sa
be."ll alıımamak dolayısile oyunun 

llartnda bir parça aksıyordu. 
OYUn gittikçe serileşti. Haaım til· 

:ıın ııyet atılgan ve seri bir oyun oy 
t u~~r. Tam amatör gibi hareket edi
b~'-rdı. Hakem galiba oynadığımız 
-.urun antrenörü olsa gf:rek. Çünkü 
°tu~da ilk golü biz yemiştik. Golü 
~dikten sonra oyunculara akıl öğre
ıe!frdu. Memeli top avuta gitıe, ka
H..._ ve beklere yava§ yavaı hareket 
--.elerini söylüyor. frikik olduğu za 
~ şöyle dizilin gibi akıllar öğret -
L,ltten çekinmiyordu. Oyunun ilk on 
;:?__ci_akikasmda hasım takım üstün 
-,,·~r. Ondan aonra haftaymın ao
'tına kadar biz üstünüz. Fakat ne ça:r ki gol yok. Biribirlerine nazire ya
le ~llna gol kaçırmalardan sonra öy 
ı...._bır zaman geldi ki korner üstüne 
~er oldu, istifade edemedik. Böy-
t.._ birinci devre bitti. ikinci devre 
~r batlamaz ilk olan akında on 
;:,,_ııqzin dqından atılan bir tütle ha
-. takım bir col kazandı. Bu colden 

çılanGalauunyukmucae 
ı tek kaleye aldrlar. Fakat 

_.,!5ız,_. Bu arada sağ aç1k Necdet 
~ bir ıoı fınaü uçırdı. Ge

.--Lno .. _feref ve Helvacı birer ıol kaçrr
Ca r. lkinci devrede santrfor Helva· 

Gündüzün yerine oynadı. 
t....Oyunun bitmesine yirmi dakika var 
~ bizim taknnın orta muavini baldı 
.._. bir diz yiyerek dışarı çıktı. Ye-
~ Fahir geldi. Güzel bir akın yapıl· 
' Bu akının neticesinde Münevver 
~ v~iyette bir tütle beraberliği 

t:ttı ... 

Giula kasabasında Galatasaray ve Giat takımları maçdan evvel 
bir arada 

tesi §Öyle yazıyor : 
"Seget Galatasarayı ot • J yendi. 

Seget kasabasında Seget futbol takı 
mı, perşembe günü, Galatasarayla 
kartıla9tı. llk devre 3 • O Macarların 
galibiyetile bitti. Türkler ikinci dev-
rede buna mukaoele ettiler ve 3 - 3 

Müllyim Roman
ya ya gitti 
Oğrendiğimize göre ileri gelen ve 

alaturkada bata güreıen güreıçileri • 
mizden Kara Ali ile geçenlerde Hava 
kurumu çıkarına yapılan müsabaka -
da Dinarlı Mehmedi yenen Mülayim. 
Avrupanm muhtelif tehirlerinde maç 
lar yapmak üzere teklifler almıılar ve 
mutabık kalnutlardır. 

Bu mutabakat üzerine Kara Ali ve 
Milliyim pehlivanlar, dün hareket e
deceklerdi. Ancak Kara Ali muamele 
ainl bitlremedlli için Milliyim yalnız 
olarak ve deniz yolile Romanyaya 
hareket etmiştir. Kara Ali de yanında 
olmayan nüfu hüviyet cüzdanını al
mak üzere Bandırmaya gitmittir. Ban 
dınnadan dönü,Unde muamelesini bi· 
tirecek ve iki gün sonraki uçak ile Ro 
manyaya giderek Miilayimle bulup· 
eaktır. 

Dün Romanyaya giden Mülayimle 
görüttük. Mülayim Avrupada maç 
yapmak üzere teklifler aldıklarını, 
hatta Amerikaya da c;aiırıldıklannı, 
ancak bu hususta henüz kat'i bir ka· 

durumda iken oyunun bitmesine iki 
dakika kala verilen penaltıya itiraz 
ettiler. Çekildiler. Biraz sonra yeni
den batlandı ve penaltı çekildi. Son 
netice 4 - 3 tür.,. 

Neyse, bir de Galatasaraylrlann av 
dctini bekliyelim bakalım. 

· Bisi klet4jiler 
Dün gittiler 

Romanya Biıiklet federasyonu ta
rafından ilk defa olarak (Fransa Tu
ru) esasları üzerine tertip edilen on 
bir merhalelik ve 1700 küsur kilomet 
relik (Romanya turu) na ittirak et
mek üzere Ankara bisikletçilerinden 
Talat, Galip, Niyazi ve Eyüp, lzmit 
bisikletçilerinden Yunuı ve Orhan, 
lzmirden Kazım ve Iatanbuldan Kir
kor dün derıİ.I' yolile Romanyaya git
mitlerclir. 

rar vermediklerini, Avrupada yapa • 
:eakları maçların sonuçlarına ~öre 
Ameribya gidip gitmemeli .dilfüne· 
ceklcrini söyledi. 

Milliyim evvelce bir müddet Ame
rikada bulunmuştu. Fakat Kara Ali 
ne Avrupaya ve ne de Amerikaya git 
memiıti. Türkiye ba§pehlivanı Kara 
Alinin ayağındaki hafif sakatlık teda
vi edilirse iyi bir idmanla Avrupada 
kendisinden çok babaettirebileceğini 
sanıyoruz. 

Güneş 
Banyosu 

Fayda ve zararı 
Tatillerinden dönen birçok insan 

ların, bilhassa güneşte yatmak, kav
rulmak hususunda erkeklerden daha 
fazla vakti olan bayanların hafif bir 
kırıklık, baş ağrısı yahut keyfsiz
li kten şikayet ettiklerini işitiriz. 
Bunlara tatili nerede geçirdiklerini 
sorarsanız ''denizde, yahut deniz ke 
narı bir sayfiyede,, cevabını alacağı 
nız muhakkaktır. 

Hiç şüphe yok ki, güneş vücudü 
canlandırıcı, ona taze kuvvet verici 
bir unsurdur. Fakat fazlası da tama 
mile bu neticenin aksini doğurur. 

Susuz ve güneısiz hayat olmadı
ğı bir hakikattir. Çok su ve güneşin 
de 1'ayatı imha ettiği muhakkaktır: 
Güneşin şuaatr kısa ve uzun ol -

mak üzere iki türlüdür: Kısa tua
lar insan gözüile görülemez.En kuv
vetli şualar da kısalarıdır. 

Küçük habbecikler tasavvur edi
niz ki bunları gözle görmek kabil 
değildir. Bunların adına Ultra • Vi 
yole derler. Derinin içine nüfuz e -
den bu şualar kandaki beyaz kürey
vatı derinin yüzüne cezbederler. Bu 
beyaz küreyvat vüeude son derece 
lüzumludurlar. Bunların başlıca va 
zifeleri vücude giren mikropları sı
kıştırarak öldürmektir. 
Güneşte yatarken vücudü Ultra-Vi

yole şualarının hücumuna maruz bı
rakır z. Bunu kandaki beyaz kürey
vat karıılar ve güneşteki bayat veri 
ci kuvveti alarak bütün vücude ya
yarlar. Arıcak bu hayat verici şua
ın vücude faydalı olabilmesi için 
muayyen bir mikdarı vardır. Bunun 
haricinde fazlası doğrudan doğru -
ya zararlıdır. 
Kızgın güneşin altında önde mavi 

tCfeniz plijlarda yatan bayanlar ıunu 
bilmelisiniz ki, güneşin kırmızı şu
a1arı vücudünüzü yakn\akla bera
ber kan'tntz üzerinde çok az müea • 
ıirdir. Bu ıualar ıi.zi ısıtır, rahat et
tirir. Aııl dikkat edilecek yukarıda 
balnettiğimiz kısa Ultra - Viyole 
ıualarıdır ki, bunların fazlasına kar 
şı deri yanmakla, kaıvrulmakla bir 
müdafaa battı tesis eder. 

Sıcak memleketlerde yaşıyanla -
rın ıiyah derili olmaamın sebebi de 
budur. Bu siyahlık, tabiatin, güne
tin yakıcı sicağına. karşı bir müda 

~ golden aonra hepsi müdafaaya 
~ diler ... Adeta tek kale cibi oyna-

--------------------------·----- faasından başka bir tcY değildir. 

oyun 1 - 1 berabere bitti ... 
\l llasım takım gayet enerjik ve seri. 
~inin boyları da uzun olduğun -
' lı:af a ile top almanın imltlnı yok. 
hr pek te sert. Adeta favl oynu
tltralar. lki gün sonraki Şoroksar ile 
......_.'lftaçı dü§tincrek pek çarpıtmaya, 
-~~ğa ıelmiyordu. 
~IZirn takımda İbrahim liatta ol • 
ilet. ü_zere Osman, Hüsniı, Fazıl, Nec 'li11 oynadılar ... 
9'ti l1m takımın ıol açık ve sol iç
•- iki bekleri, kalecileri, sol bafları 
-.eldi, 

Lütfi 

• ilk maçta yenildik mi? 
"tll.carietana gitmit olan Galataaa
' ta1cnnı ilk maçını Seıet kaeaba -
~ Seıe.t takımile yapmııtı. Bu 
;Q'hatin muhabirliğini il&tilne a
~lau•raylı aıporcu arkadatlar 
.... ut gazetelerine ve bu arada 
Sltleı~elrtikleri telgraflarda bu ma
llllttJ ~ ilçe berabere gittiğini bildir
~ lrdir. Pazartesi çııkan (Top) 
'il t lnecmuaamda bu maç bakkın-
1'""' ''kan birkaç aatır gözümüze 
'-~ ... tı. Bu mecmuaya ıelen Ma
~ ~azetelerine göre maç üç 
~•her değil, fakat 4 - 3 Galata-

aq;; aleyhine neticelenmi§. 
~:ilk da anlaşılmayan bir nokta var
~ devre 3 - O mağlup vaziyette 
lıe;~taaaray, ikinci devredae 3 3 
"'hı . geldikten sonra velev iuke
>'tııi bi~ tarafkirliği yüzünden 4 - 3 
'l) ~ bile olsa, bu netice Galatasa 
~ •e yabancı topraklarda bir 
Salayet sayılırdı. Bunun için 
~ ş •çıkça yazmakta bir beiı yok 
-. 4. u halde aeab .. (Top) mecmuası 
~ ;~ gazt:telerinde yanlıt gör
lrt ~vrupa gazeteleri mi yan 

Jr.....8~ be'-'-- ı._. b d . • .. 1 :"'Yftaltta ~egı ve u ara a ııı oz~ 
tQ ~d ~n 16rup araştırmağı dog· 
~ uk ve öğrendik ki: 

te ~ laearaylrlardan gelen haberle
~ tlçe halı:ern tarafkirlik etmiş ve 
bi~l be~~erlikten ıonra oyunun 
.. 'illi ne ılu dakika kala penaltı 
tiraa ~lataaaray bu penaltıya i
~I !iç u.' ve oranın rady09u da 
-. "-ıbQki çVe. berabere bildirmif. 

,\ ....... -.... ıyanada çıkan ve dün 
aıec. CSDW Taıreblat) ıuc-

Kadınlarda Golf Merakı 

Golf bizde yeni yeni tamnmağa başlayan bi .. spordur. Fakat az 
zaman içinde amatörleri çok fazlalaşmıştır. Gollte kadınların 
giyecekleri elbise her türlü harekete müsait bir şekilde olmalı· 
dır. Etekler geniş, kol bolca v ekısadır. Yukarıdaki resimde ıü-

z.el bir ıoll elbisesi modeli görüyorsunıu 

Bu itibarla deniz kenarında zevk 
v.e eğlence sihhat ve neşe arıyanlar 
ilkönceleri çok krsa müddetlerle sa
bahları saat on birden evvel ve öğ
leden sonra da saat dörtten sonra 
denize girmeJi, güneıte yatmalıdır
lar. 

Hele deriyi yakma çok tedrici ol
malıdır. Belkemiği uzun müddet 
güne§e maruz bırakılmalı: hele en -
aeyi kat'iyyen ıüneıe maruz bırak-
mamalıdır. ' 

Deriyi simsiyah oluncıya kadar gü 
neşte kavurmak hatadır. Hele ince 
ve haaaaı derili bayanlar bu husus
ta son derece kıskanç davranmalı -
dırlar. Şurasını da unutmamak la -
zımdır ki, fazla güneı yanığı cildi 
tamir kabul etmez bir şekilde boza
bilir. 
Güneş banyosunun faydalı olabil

mHi için itidal birinci şarttır. Bu -
nun için de en iyi ölçü, hafif bir 
ba' dönmesi yahut baş ağrısı, keyf 
sizlik ve vahut fazla vücut sıcaklı
ğı hisseder etmez hemen güneşten 
çekilivennektir. 

AŞÇI BAŞI 

Patates kızartması 
Geçen gün ablama öğle yemeğine 

davetli idim. Yemekte patatesli et 
vardı. Size ıunu söyliyeyirn ki, böyle 
tatlı patates ben ömrümde yemedim. 
Aman o ne gevrek ne kıtır kıtır şey
di öyle!.. Patates dediğin itte böyle 
olur. Ablama bunu nasıl yapıyorsun 
diye sordum. Bana anlattı: 

- Patatesi soyarsın güzelce temiz 
bir havluda kurulanın. Sonra ufak u
fak dilersin bunları da kurulanın. 
Sonra bir tarafta zeytin yağını kız -
dırıraın patatesleri bunun içine atar • 
sın. Şöyle on dakika içinde bunlar a
zıcık sararır. Sarardı mı sarardı. He
men çıkar ve bir delikli gevgirde_ bı
rak &üzülsün! Onlar orada ıogur. 
Sonra yine kızgın yağın içine atar • 
un kıvamı celinciye kadar kızartır • 
un. Pembcleıince indirirsin. itte ye
cliiin patateı böyle kızarmış patates
tir." 
Ablamın dcdiiini ben yaptım çok 

güzel oldu. Siz de ağız tadile patates 
kızartmaaı yemek iatiyorsanu böyle 
,.~ 

., 

1 Sonbahar Modelleri-1 

Yukarıda gayet güze/ bir model görüyorsunuz. Artık sonba
har geldi. Onun için bu mevsime göre elbiselerimizi de düşün
mek mecburiyetindeyiz. Bu elbise mavi renktedir. Arkasında 
belden itibaren eteie kadar düimeler vardır. Kol rel{lan biçi
midir. Biraz drape olduktan sonra dirseğin yukarısında büzgü 
ile sıkılmaktadır. Arkada ve önde iki dekoup vardır. 

Güneş Vurmasına Karşı 

Sıcaklarda g11niş şapka ile lktif a etmeyip üstelik başı ve enseyi 
bir örtü ile ba§lamd Sok iyidir. 

• 
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zetelerine Göre Hidiseler 
YAHUDiLik, KATOLiKLiK o· . 1 Yahudi Düşmanı Streicher Ateşi HABEŞiSTAN KARŞISIND~ 

r. Göbbels'i 
Völkisch~r Beobachter'dıen: 

Essen mıntaka günü, Adolf Hitler 
meydanında yapılan törende, evvela 
mıntaka şefi Terboven, Hardman 
Lauterbacher'den sonra, Almanya iç 
işleri "Bakanı Dr. Göbbels çok önem
li bir diyevde bulunmuştur. Dr. Gö
bels, evvela bütün eski parti üyele
nne, ulusal harekete karşı gösterdik
leri sadakat, sebat ve nasyonal sosya
lizm mefkuresinin muzafferiyeti hak
kında besledikleri iman için teşek
kür etmiş ve on sene evvelki kurum 
giinünde oldugu gibi bugün de eski 
parti muhafız askerleri önünde bu
lunmaktan dolayı duyduğu sevinci . 
izhar eyl~d~kten sonra şu şekilde de- ı 
vam etmıştır: 

"Bazı yabancı gazeteler,, son ay
larda Almanya genel hayatının salah 
emarelerini ,eski adetleri v~hile bir 
buhran şeklinde göstermek istemiş
lerdir. Tuhaftır, biz ne zaman mem
leketimizde bir temizlik yapsak ve 
bilhassa bir Yahudiye dokunacak ol
sak, yabancı basını bunu bir buhran 
telakki ediyor. Son zamanlarda aldı
ğımız tedbirlerin nekadar lüzumlu 
olduğunu, Yahudilerin, hoşlarına git 
miyen bir filmi, Berlin şehrinin or
tasnda protesto edecek kadar ctiret 
göstermelerinden anlamak kabildir. 
Işte o zaman: "Bu kadarı yetişir l., 
demeye mecbur olduk. Eğer bundan 
birtakım sonuçlar çıkarmak Hizımsa, 
bu sırf bize ait bir meseledir. 

Almanyada icrayı hükmeden ecne
bi basını değil, biziz 1 Tehlikede olan 
devlet değil, onu sabote etmek isti
yen küçük gruptur. Biz daha bece
riklilerin ön sıraya geçip eski mu
haripleri geride bırakmalarına müsa
ade edemeyiz. Maamafih bu küçük 
grupa o kadar fazla önem atfc!tmege 
de lüzum yoktur. Netekim iktidarı
mızı biraz gösterince, tıpkı l 933 yılı 
şubat ve mart aylarında olduğu gibi, 
deliklerine girmeğe mecbur oldular. 
Parti, ordu ve devlet sert bir gra
nit blok teşkil eder ve ona karşı gel
mek istiyenler, ancak kendileri za. 
rarlı çıkarlar. 

Yahudi meselesine gelince, her
kesten sorarım: Sebebiyet veren 
kimdir? Yahudiler mi yoksa biz mi? 
tki sene, tahrik edici hareketleri bü
yük bir sabırla seynden onlar mıy
dı, yoksa bizler mi? 

Bu anııuluıal ırkın tehlikesi hak
kında Alman miletini aydınlatmak
tan yorulmır.acagız. Yakında Alman
larla Yahudılerin evlenmesi menedi
lecektir. Çünkü bizden sonra gelecek 
nesillerin, temiz ıcklarını tereddiye 
ugratmalanna müsaade edemeyiz . ., 

Dr. Göbbels, 1 bundan sonra din 
meselelerine temas ederek şu izahat
ta bulunmustur: 

Nasyonal · Sosyalist hareketi, müs
pet b ir hıristiyanlık temeli üzerinde 
duruyor, ve öyle durmakta da devam 
edecektir. Fakat biz din bakımından 
nekadar müspet bir şekilde llıristi
yan isek, kilisenin de sıyasal bakım
dan o kadar müspet bir şekilde nas
yonal sosyalist olmasını arzu ve ta
lep ederiz. Sadece sözlerle yapılan 
ikrar kafi gelmez, biz bunun hare
ketlerle de ispat edildigini görmek 
isteriz. 

Bugün Almanyada kiliselerin orta
dan icalkmadığını, bol~evik~iği yer~ 
sermemize borçluyuz. Eskı merkezı 
hükumet bunu yapamıyacak kadar 
acizdi ve belki de hakikaten yapmak 
istemiyordu. Çünkü kendisini ruhah 
bizden ziyade bolşevizme yakın his
scd!vordu. Bu adamlar, eski günah
larını unuttuğumuzu zannetmesinler. 
Biz, her dine ve her mezhebe kaı şı 
hunnetkinz ve yeni bir engizisyona 
taraftar olmadığımız gibi tıpkı orta 
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Abaiıoz Bilez·k 
RENE CHAMBE 

Biraz yüksekçe bir yere çıktı. Do 
ğu tarafında ve yakınlarda gökyilzü 
acaip ve uğursuz bir ateşin aksile 
ıydınlanmıştı. De Soliers anladı. 
Orada boğuşuyorlar, orada muha -
rebe var. Kaç gecedir bu ışık hep 
böyle gokyüzüne aksediyor. Hangi 
kaç gece? Aylardır toprağ~n bu ta
rafında gece olmıyordu kı, zaten ... 
Pathyan obüsler, atılan tenvir fi -
enkleri ve uzaktan uzağa gelen 

muharebenin sesi 1 
De Soliers düşünmemek için o -

muzlannı silkti ve yürüdü. Bu top 
sesleri, arttk cephenin süküneti ha
line gelmi ti, kulaklar bu patırtılı 
sukunetc okadar a1ışmıştı .•. 

De Soliers b a t ı tarafına da 
baktı. O taraf da Vauguois ! İki yıl 
dır Almanlarla Fransızların ellerin 
de bulundurmak için göğüs göğüse 
iurmaksızın çara>ı tıklan yer •• 

Yünidü. Siperin köşesinde bir a
damın gölgesi duruyordu. Dirsek -
lerini eve dayamı bir gölge-

De Soliers sordu: 
- Nöbetçi misin? 
Adam birden doğruldu ve karşı -

.snda zabit eôrunce hemen ~elam 

• 
1 ıyevı Püsküren Bir Söylev Verdi 

çağda olduğu gibi, umumi alanlarda 
odunları yığarak insan yakabilecek 
bir ulus değiliz. Almanyada herkes 
kendine göre bir din güdebilir. 
G~nçliğin dinsel eğitimi ile kilise 
meşgul olabilir, fakat onun: sıyasal 
eğitimi ile biz alakadar olacağız. 

Kiliseler. spor birlikleri kurdukla
rı zaman bu eğitimin ahrete mi ma-

GÖBELS 

tuf olduğu suali akla gelebilir. Genç
lik bize aittir, ve biz onu kimseye 
vermiyecegiz. Dinsel basma da ihti· 
yaç yoktuı. Ulusumuzun bir tek si
yasal partide birleşebilmesini temin 
için 400 kurban verdik. Şimdi ön ka
pıdan fırlaup attığımız bir şeyin a;.
ka kapıdan girmesine mi müsaade 
edeceğiz? Nerede ve ne şekilde teza
hür ederse etsin, devlete doğru çev
rilmiş her türlü düşmanlığı kökün
den sökeceğiz. Biz kültür harbi iste
miyoruz. Fakat eski merkez mahafi
linde kültür harbi istiyen bir takım 
grupların mevcut olduğunu zannedi
yoruz. 

V estfalende Piskopos aleyhine, 
tayyare ile atılan bir takım tahrika
miz yazıları müsadere ettikten son
ra, bunların Katolik birliği üyeleri 
tarafından y~zılıp dağıtıldıgı anlaşı· 
lırsa, buna ne demeli? 

Ateşle oyun oynıyarak memleketi 
kargaşalığa sokmağa çalışanların la
yık oldukları derecede şiddetli ceza
lara çarpılmalarını temin edeceğiz. 

Kültür harbini tcıvik edenlerin 
kimler oldugunu biliyoruz: gelecek 
haftalar içinde bunlara karşı ne tarz
da hareket edeceğimizi herkes göre
cektir. 

Bir Yahudinin döviı: kaçırmasında 
şaşılacak bir şey yoktur, çünkü huy
lu huyundan vazgeçmez. Fakat hu
duttan geçerken cübbesinin kenarına 
döviz dikerek kaçırmak istiyen bir 
rahible ona acıyanlar gibi hıristiyan 
dinine ihanet eden kimseleri, Hazre-
ti İsa bile kamçı ile kovardı. Barışı 

yeniden tesis etmek için kilisece ya
pılacak tek uir şey vardır. Vaız kür
süsüne geri dönmek. Kilise tanrıya, 
biz de ulusa hizmet edeceğiz. 
Eğer birtakım devlet aleyhdarları, 

esas itibarile kendi halinde birer te-
ekkül olan birliklere sokularak 

yurdsever cümleler ve bayrakların 

sayesinde devleti sabote etmeğe kal
krş2cak olurlarsa, onlara şu sözleri 
söyliyebiliriz: Hem bu birlikler, hem 
de devlet aleyhdarları, mahvedilme
ğe mahkCımdurlar, çünkü her türlü 
santimantalite'nin bir haddi vardır. 
Halkın onlarla alakadar olacağını 

zannediyorlarsa yanılıyorlar. Biz Al
man ulusuna eminiz. 66 milyon Al
man bizimle beraber olacak olursa, 

verdi: 
- Hayır efendim. 
Fakat karanlığın içinde, adamın 

elinde bir mektup kağıdının hafif 
beyazlığını gördü ve hemen anladı. 

Bu nefer, Renouard admda Pa -
riste ü n i v o r s i t e 1 i b i r 
_ ... 1 i k a n 1 ı i d i . Daha genç ya
şında olğunlaşmışa, ihtiyarlamışa 
benziyordu. Bu Renouard postanın 
her gelişinde bir, iki, üç mektup a
lırdı. Zarif bir kadının elinden çık 
tığ1 belli itinalı bir kaliğrafi ile ya
zılmış hafif lavanta kokulu mektup 
lar •. De Soliers bunu biliyordu ve 
kaç defa ona gıpta etmişti. 

Halbuki kendisi ne mekt~p alı -
yordu, ne birşey ! 

Sükut, ağır, korkunç bir sükut 
çölünün ortasındaydı. 

Nefere gülümsedi, geçti. 
Siperler a~ip bir manzara gös

teriyor]udı. Her an insanın başın
da dolaşan ölüme rağmen, burada 
hcrşey o kadar manasız ve lüzum -
suz görünüyordu ki .. 

Birden iki zil sesi duyuldu. Kar;jı 
taraf tan iki kırmızı tenvir fişengi 
atıldı. Mermi yiye yiye yaprağını, 
dalını bırakmış çırçıplak ağaç ka -
rikatürleri yıldız ışıklarının altın -
da büsbütün tuhaflaşmışlar, ağaç -
lıktan çıkmışlar da, insan gözünün 
hiç te alışmadığı garip birtakım ha 
yaletlere dönmü~ler<liı 

De Solien: 

Frwnsız gazete/'erinden: 
Bir ay evvel Almanyada ilan c· 

dilen Yahudi düşmanlığı, Franko
ni Nasyonal Sosyalist partisi şefi 
ve Yahudi aleyhtarı olan der Stür
mer gazetesi müdürü Julius Strel· 
cher bir nutku ile yeni bir hız al· 
mıştır. Streicher Almanyada Yahu
di işlerinde mütehassıs bir adamdır 
ve Berlinde spor sarayında mühim 
bir söylev vermi tir. Acaba Hitle -
rin eski mesai arkadaşlarından olan 
Streicher, söz söylemek için niçin 
otuz aydan fazla bir zaman geçme
sini beklemiştir.? 

Düne kadar Berlin halkı Strei
cher'i Stürrner mecmuasının müdü
rü olarak tanıyoıdu. Filhakika St· 
reicher A1manyada Yahudi dÜ§· 
manlığı cereyanı başladığı günden
beri kendisini halka sevdirmekten 
ve gazetesinin satışmı arttırmaktan 
başka bir şey yapmamıştır. Strei
cher söylevini verdiği zaman spor 
sarayında 20 bin kişi bulunuyordu. 
Streicher söylevine §(iyle başlamış
tır: 

- Beni polis müdürlüğü makamı
na göz koymakla ve Dr. Goooels'in 
yerine geçmeği istemekle ittihaın e
diyorlar. Bunların hiçbirisi doğru 
değildir. Yabancı matbuat Alman -
yaya zarar vermek için bu haberle
ri yayıyorlar. 

Yahudiler nerde iktidar mevki
ine ge~lerse orada milleti mah
va doğru sürüklemişlerdir. Eğer 
Almanya.da Yahudi bir başbakan 
bulunmuş olsaydı şimdiye kadar 
memleket mahvolmuştu. Almanya -
yı kurtaran Nasyonal Sosyalizmdir. 

Streicher Yahudi'~n fena taraf
larını meydana vumiak için demiş
tir ki: 

- !Hayvanat bahçesine gidiniz, 
küçük Alman çocuklarınm kuğula
ra bakttğını ve kuşların ötüşünü 
dinlediklerini görürsünüz. Yahudi 
çocukları i'Sc, yanlarında mürebbi
yeleri bulunduğu halde. ve hatti 
hayvanların kafesi önünde toplanır 
lar. Çünkü bu millet vahşi hayvan 
gibidir. 

Yahudiler Mısırdan kovulmuşlar
dı, biz de Mısırlıların yaptığını ya-

bir iki bin gayrimemnundan kolay
lıkla v.azgcçcıbiliriz. Bizde bazı hak
lar ancak birtakım taahhütler muka
bilinde elde edilebilir. Ecnebi matbu
atı buna devlet buhranı diyor, hal
buki bu sadece bir temizleme ame
liyesinden ibarettir. Ecnebi basını 
pireyi her zaman deve yapmakla 
meşguldür. iKurfüsetendamm'da bir 
Yahudiye biraz yan baksak, Lon
dradan Pekin'e kadar bir vaveyladır 
ba~lıyor. Eğer Alman düşmanı gaze
teler, bu müşkUl zamanlarımızda me· 
raklı havadisler peşinde koşmak isti
yorlarsa dünyada bu kadar geniş bir 
faaliyet sahaSI varken mutlaka Al
manya ile meşgul olmıya ne lüzum 
var? 

Meseli belki yakında tlabeşistan
da harp olacak. Bundan birkaç sene 
evvel, ayni basının alkışları arasında, 
Pariste harp aleyhtarlığı andlaşma
smın imzalanmasına mukabil bugün 
o andlaşmayı imzalıyan ayni ulusla
rın yeni bir harbe mani olamadıkla
rına göre böyle bir vak'a oldukça 
önemlidir. 

Moskovada komünist enternasyo
nalinin bütün milletleri ihtilale sev
kedeccğinden bahsedilmesine rağ
men birkaç ay evvel, lngilterenin 
hatırı i~in "Tanrı kralımızı takdis 
etsin!., diye şarkılar söylemişti. İn-

- Galiba, dedi, Grand Rup batar 
yası yeniden ateşe başlıyor. 

Artık bütün soğukkanhlğını top 
lamıştı. Şöyle etrafını görmek için 
dirseklerini siperin şcvine dayadı. 

Tenvir fişekleri yava§ yavaş sola 
doğru uzanarak devam ediyordu. 
Çok geçmeden herşey yine karan -
lığa daldı. Fakat başhyan bafif bir 
,rüzgar kötü bir ke>ku getirdi. 

De So}İer6'nin tüyleri dimdik ol
du. Ne pis kokuydu bu? 
Düşmanın makineli tüfekleri, da

ha on beş gün evel bir Fransız müf 
rezesini serip geçmişti. Bu adam -
Jarın etleri mayıs güneşinin altın • 
da yava yavaş kokmağa başlamış -
lardı. De Soliers kaç defa onları 
uzanıp kaldıkları yerde dalgın dal
gın seyretmişti. 

Hele bir tanesi, sanki nadir otlar 
arıyan bir nebatat müteıhassısı imiş 
gibi, diz çöküp eğilmiş ve o vaziyet 
te kalmıştı. 

Bu adam da çilrüyüp gitmiyecek 
mi? Ötekiler biraz daha çahların ö
tesinde, berisinde düşüp kaldıkları 
yerlerde eriyip, dağılıyorlardı. De So 
liers önüne gelen bir siperi indi, 
başka bir siperi ~ıktı. Yine yalnız 
ltaldığt bir yerde sipere dayandı, 
gözlerini karşıya dikti ve düşünme 
ğe başladı. 

Yinni dakika sonra, arkasından 
aramağa çıkan yüzbaşı de la Fougue 
onu bu halde görünce seslendi: 

• 

STRE1CHER 

pamaz mıyız? Eski vasiyetname re
zaletlerle dolu bir tarih koleksiyo
nudur. Bugün şahidi olduğumuz bü 
tün menfur hareketler ve fenalık -
ları orada buluyoruz. Eğer Yahu -
dilerin Allahı, bizim Allahımız ol
saydı lıen Allahtan ümidimı kesmc
ği tercih ederdim. Bizim Allaha ih
tiyacımız yoktur. 

Streichcr, bundan sonra papasla
ra hücum ederek demiştir ki: 

- Onlar bunu müşterek bir me
sele haline koyarak Alman milleti
ne zarar vermek için Hazreti İsa -
nın katillerile birleştiler. 

Hatip sözlerini şu cümlelerle bi
tirmiştir: 

Üçüncü imparatorluk gerçekleş
tirilmiştir. Bizim, Almanyayı mu -
kadderatma doğru sevk ve idare et
mekte olan büyük bir şefimiz var· 
dır. 

Biz tarihin en mühim meselesi o
lan Yahudi meselesini halledece. -
giz. Bu vazifeyi iyi bir şekilde so
na eriştirdiğimiz zaman, dünyanın 
bütün milletleri bu eserimizi gör -
mek çin memleketimizi ziyarete ge
leceklerdir.,, 

$iliz basınına gelince, ona da şunları 
[IS5ylcmclt :ıazım: "ly\ şeyler o ka(lar 
yakın dururken uzaklara bakmağa ne 
lüzum var!,, Belfast'da evler yanı
yor. Almanyadaki asayişe gelince, 
şimdiye kadar Almanycıda hiçbir 
memleketin bayrağı halk tarafından, 
sökülüp atılmamıştır. Bu nevi hare
ketlere ancak kültür memleketlerinde 
tesadüf olunur. 

Diğer taraftan Almanyarun nasyo
nal sosyalist, partisi tarafından te
mizlenerek bütün dünya buhranları
nın fevkinde durduğunu gururla söy
liyebiliriz. Bizde kuvvetli bir parti 
devlete destek olmaktadır. Bizde ye
ni teşekkül eden bir ordu ulusu ko
rur. Bizde millet ve hükumet ayni 
gayeyi gütüğü için ulusal birlik iş 
alanında harikalar yaratmıştır. Biz 
bir cennette yaşamıyoruz, bilakis 
yaşanılmaya değer bir hayat yaşadı
ğımrz için gururla şunu iddia ede
biliriz: 

Biz büyük bir devir yaşamak üze
re önümüzdeki manileri bertaraf et· 
tik. Önderimizin en sadık mücadele 
arkadaşları olan şu eski muhafız as
kerler, Alman devletlerinin bekçileri
dir. Tesbit ettiğimiz hedef hiçbir 
zaman sarsılmıyacaktır. Bu hedefe 
varmak için ,kullandığımız çareler 
elastiki ve kıvraktır. "Önder emre
der, biz de itaat ederiz.,, 

- Hce.cy! De Soliersl Ne yapıyor 
sun orada? Bizi telaşa düşürdün 
yahu 1 Haydi dönünüz artık, de
vir bitti. 

- Yüzbaşım.. 
- Ne var? Karanlıkta öyle neye 

bakıyorsun? 

De Soliers kolunu uzattı. 
- Görüyorsun değil mi şu kar -

şıyı? Şu karşıyı? .. 
- Evet, görüyorum. Alman 

tarassut mahallini mi? 
- Orada kabukları soyulmuş ka

vak ağac.ı var. 
- E, evet, ne olmuş? • 
Yüzbaşı De Solicrs'yi omuzun -

dan tuttu. Acaba aklını mı kaybet
ti diye bu sefer büSbütün endişeye 
düşmüştü. 

Koluna girdi ve adeta sürükler 
gibi, ikisi beraber siperden aşağı in 
diler • 

-13-
Dc Solier.s tekrar anlatmağa ·ko

yuldu: 
- Artık akibetimize k;ıvuşmağı 

bekliyorduk. Çok geçmeden bu kor 
kunç dehlizden çıktık. 

Halbuki beni daha be'kliyen ne 
sürprizler varmış? Möewe elini o
muzuma koydu: 

- Duralım, dedi, siz Framond'la 
burada bekleyiniz. Bir dakika son
ra Von Jacobi'yi ben uzaklaştm -
rım, siz de Framond'la beraber doğ 
ru asansöre gider ve yukarıya çı • 

italya - isveç Münasebatı 
11 Giornale d'ltalia Roma'dan: 

İsveç bile, Habeşistana karşı k~r
deşçe ilgi göstermektedir. İsveçe 
dahi birkaç söz söylemeyi lüzumlu 
görüyoruz. İsveç Hariciye Bakanı 
J eamtland vilayetinde söylediği 
bir nutukta İngiliz gazetelerinde 
eşi görülmüş diyevleri tekrar ettik 
ten sonra demiştir ki: 
İtalyan - Habeş ihtilafının Ulus

lar sosyetesinin istikbali bakımın -
dan büyük bir ehemmiyeti vardır. 
Burada mevzuubahs olan ~sele, u
luslar sosyetesinin üyesi olan bir 
devletin istiklalidir; esasen bu an
laşamazlığm h~yeti umumiyesi u -
luslar sosyetesı konseyine arzedil
mektedir. Uluslar sosyetesi konse
yi hatta bu hususta müdahalesi ta • 
lep edilmezse bile, bir savaş tehlike 
si vukuunu tetkik etmek ödevile 
mükelleftir. 

İsveç hariciye bakanı küçük dev
letlerin menfaatleri hakkmdaki 
malfım beyanatı tekrarlamıştır. ve 
demiştir ki: Uluslar sosyetesinin 
kanunları yalnız küçük devletlere 
değil, ayni zamanda büyük bir dev
lete karşı dahi tatbik edilebilir.,, 
lsve çhariciye bakanı nutkunu :ıöy 
le bitirmiştir:. 

''lsvcc hükumeti Habes hükume
ti ile Tecimsel bir anıa'Şma akdi 
için, müzakerelerde bulunmakta • 
dır.,, İtalyan - Habeş ihtilafı karşı
sında lsveç hükumetinin tezi İngi
liz hükiimetinin tezine benzemek -
tedir. 

GUSTAVE 

rü doktor Kunt Hanner ve 
servisler genel direktörü mühell 
dis Hammar Haueşistanda lsv 
temsil etmektedirler. Bunlar il 
şistanda bulunan İngiliz müme 
leri ile sıkı temaslarda bulunma) 
tadırlar. İsveç misyonları İtalya' 
Habeş ihtilafı zuhur etmeden e 
İngiltere hesabına ve İngiliz P 
sile çalıştıkları söylenmekte idi .. 
nunla beraber İsveç mümes-sillerı 
kendi memleketlerinin menfaatle 
ri ile meşgul oldukları dahi in 
edilemez. 

Biz, General Virginin şahsın 
bahsetmek isteriz. Bu General. 
may Subayı (erkaniharp) zabi.tİ 
ken tayyareciliğe geçmiştir. Vır 
İtalyan ve Fransız düşmanlığı 
tanınmış bir Generaldir. 1917 de 
vusturya ordusuzıda bulunmuş 
İtalyan <:ephesinde ltalyaya k 
harp etmiştir. 1918 de Alman ~ 
suna geçmiş ve Fransız alerbt 

• harekette bulunmuştur. Bir iki 
ta evci, General Virgin, Da 
Hiyeter ,gazetesine İtalyan 
beş harbi zuhur ederse. İtalya 
b1r -A1hıa,, bezime ınc u-g-tryjt 
nı bey.an etmiştir ve Habeş asl< 
lerinin kabiliyet ve şeccaatini 
müştür (.sena etmiştir). Bizim 
mak istediğimiz şey şudur: Bu 
neral bir taraftan imparatorun 
nışmanıdır ve imparatordan se 
d~ yüz elli bin liret maaş al-n 
tadır. Diğer taraftan da bu zat 
veç ordusuna mensuptur ve 
İsveç ordusunda mevkiini mu 
za etmektedir. Bu adam HabeŞ 

VlKTOR 1'MANUEL 

İsveç hükQmeti ne sıfatla ve ki
min namına hareket etmektedir? 
Hemen diyebiliriz ki, lsveçin bu 
tarzı hareketi arsıulusal menafi de 
ğil, ulusal ve özsever menfaatler 
icabatından doğmuştur. İsveç bir -
kaç senedenberi Habeşistana aya -
ğını basmış ve bu kıtada çalışmak
ta bulunma tur. 1933 de, Habes hü 
kUmetinin talchi üzerine, tayy;reci 
General Erick Virgin İsveç hüku
meti tarafmd.an Adisababaya gön -
derilmiştir. Bu General İınparato
run süel ve sıyasal danışmanıdır. 
General Erick Virgin bugün Habe
şistan siyasasının idare etmekte -
dir. İsveç veliahdının 1934 de Ha
beşistana yaptığı ziyareti hatırla -
mak gerektir. Bundan maada beş 
öğretmen subay (muallim zabit), 
Adisababa hastahanesinin direktö -

karsınız. Ben de sonra ~elir, sizi 
Aviatik'te bulurum. 

Framond: 
- Pekala! dedi. 
Ben daha bir şeyler söylemeğe 

vakit bulmadan, Möewe ortadan kay 
bolmuştu. Framond: 

- Geliniz, biz de gidelim, dedi. 
O önde, ben arkada, daha bala ne

ler olabileceğini kestiremeden, sal
lana sallana yürüyordum. 

Asansör? Aviatik? Bu hapisha 
ne kabusundan çıkmak mümkün 
birşey sayılamazdı, değil mi ? Fa • 
kat bütün bunlara rağmen çıktık a
ziı:im. çıktık. 

Daha bir dehlizi geçtikten son • 
ra, geniş bir mağaraya. asansörün 
indiği mağaraya girdik. .Framond 
çağırdı: 

- Stecken! 
Stecken asansörü kullanan adam 

dı. Hemen gelip selam verdi. 
- Haydi biz simdi çıkacağız. 

Sonra sen tekrar iner, kumandanı 
alırsın. 

Asansöre girdik. Stecken manive 
laları indirdi ve asansör kulenin tepe 
sine doğrğu yüksclmeğe baş.ladı. Pek 
az sonra, yukarı platforma çıktık. 
Steckcn o kadar budala mıdır, ne -
dir, hiç birşeyin farkına varmadı. 

Dışarıda sabah oluyordu. 
İnsan gözünün doymıyacagı haş -

metli bir ıabab 1 Tanyerindc crguva 

duşunu tanzimle mükelleftir. 
General Virgin neşrettiği bat:• 

zılarda lsveçin Habeşistanda g 
menfaatler elde edeceğini beya• 
miştir. 

Uluslar sosyetesi genel ası 
bu şekilde mi himaye edilir? 

Siyamdaki naibin inti11 

Bangkok. 21 (A.A.) - Niyabc:& 
rulu başkanı Prens Anuveata'nJ!I 
kaç gün evvel vukubulan öliit1l 
intihar sonucu olduğu saylavl~r 
ruluna bildirilmi~·ir. Prens, es)cl. 
Frajadhipok'un. özel mallarını 1 

etmekte çektiği güçlüklerden ve 
ki prenslerden bazısının, ~ı~ai 
bozukluğu hakkında kendisını ş 
le tenkit etmelerinden dolayı ııa 
na nihayet vermiştir. 

. ce 
ni ve altın renklerde aıra sıra 1~ıl 
lut tabakaları yavaş yavaş yıg 
du. . ... 

G · · · ı · b 0 d...., 511~ ergın sınır erıme ır ~·· fiil, 
net geldi. Onlara tabii bırŞCY ~ 
lemedim. Fakat şimdi sizde~ jİd' 
maın. Güneşi görünce billih1 a .~ 
cağım geldi. . deııl""...: 

Ya o kızıllığın altmdakı tdn 
güzelliği ı Akdeniz, hala sa 
kin uyuyor. Gece dağılırk~~· bi~ 
ha doğru denizin aldığı serı d~ 
ku vardır. Bu koku burnl!ı:ııaııib•r : 

Ooh 1 Serbesttim, benı 
serbe t bırakıyorlardı. 

Fakat ne müthiş bir geee 
miştim yarabbi l nd 

Acaba Möewc He Frarn~1 , ftP': 
ne-den serbest bırakıyorlar icuttJl 
ba bu cömertliğin aıundadı? 
muş bir tuzak daha rnı var }'darf"~ 

Yine ne olursa olsun,1. bir il' ,ı 
görecektim ya .. Maryse 1 

50ıır• 
daha göreyim. Yine oııdaıt ,_fi 
olursa olsun! saf ede 4'!'_ 

Önümüzde ve kı~a ın~.f ı.ırtl~ 
atik'in teknesi lıafıf ha FraJ'Ooı'l.ıı
nıyordu. Sandal yanaştı. il1~ 
. . . . • ben J ışarctı üzerıne evvela tladı ~ 
Ne Stecken, ne de r~dalti ,66 
birkaç tayfa, benim or c.t1li~ 
cudiyetime hiç hayret otı:tı 
di. da rJ do 

Bir çeyrek saat .sonna ibık et 
yatınfümudrında bıze 1 

t A.:1 'f/ 
fArk-
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~ Nizamettin NAZiF 
•• 
Oimüşler Veya Ölmemiş/erde Bagılmışlar.HaOg le 
Olmuş, Ha Böyle. ikisi Bir Kapıya Çıkmaz mı? 

ta 'Sunlardan biri ki pek büyüktü. 
tll ra ~~ kırmızı bezlerden kurulmuş: 
\c~ Dıger ikisi bu büyük çadırın ellı 
" adıın sagında ve solunda bulunu
JOrlaraı. 

bc~~cc epey ilerlemişti. Kimbilir 
ııı· ~ de gece yarısı da çoktan geç
ıa;~tı. Şimdi ateş başlarında oturan
r an bazıları ba«Jarını veya sırtla-
~1 b' . y k . . }' ırıbirlerine dayıyarak estın-
r:rlardı. Bazıları ise ellerini oğı~ştu
ra~ak, ayaklarını sert sert yere vura
lııırı dolasıyor, uykuya yakasını kap-

aınaga calışıyorlardı. Bunlar : 
\a - Ne olur, ne olmaz, Kinyazm 
bagı Solu yoktur. Uyursam, belki 

0r:ıa bir bela gelir. 
V ıye duşünenlerdi. 

}'~ e bunların böyle düşünmekte 
ra rden gdğe kadar hakları vardı. Zi
dt adına korkunç ve dehşetli 1 van 
ııı:1len Moskof Tiranının birinci nü· 
tal ne. Ordusuna kumanda eden gene
ıkt l{ınyaz Boris Saltikof. canavar
~! ~Pek az benzeri görülmüş adam 

1
1 ılardan biriydi. 
"an• · · lııc1t .. ın arzusunu yerınc getır -

~~l'llaıçın Çl"VaŞ obalarını yakıp yı
%ıa rı korkutan ve yıldıran Türk 
~o tının eline düşmek değild_i. 
bı ... Bu da bir hayli korkunç bır 
of~atu ama, Kinyaz Boris Salti
rı il~. Kıravaşlar yanında bu kabu

)~d butun korkunçlugu silini veri • 
lt u. 
t ~ra"aş... Bu bir kırbaçtı. Fakat 
~ 1tbaç ki, en katı yürekli Kaf -
llıı111athsınm bile en huysuz ata bu
~. a bir defa vurmağa eli varma?;
ltt lialbuki Kinyaz Boris Saltikof 
)t r~~aşı ile önüne geleni öldüresi-

it 0"üyordu. 
~t 1r.avaş... Bu bir kırbaçtı. Fa • 
~ı bbır kırbaç ki, yalnız savatlı sa
bt11 Ctkesin kullandığı kırba-çlara 
t\fttdi ama, öbür ucu, yani insan 
~.~ına inen ve asıl döven ucu 
~~a bir §eydi. 

11 il 1rgız kızlarının saç ör-
.gibi uç, beş, on beş orgülü 

lttten ımürekkepti ve her örgü -
Çları keskin ve sırtları kirpi 
gibi dikenli küç_ük küçük ma

'tıiParçaları vardı. Oylc ki, bunun 
' ' r adamın sırtına bir defa vur-
~ ~.0 adamın belkemiği boyunca 
~trni, elli çakıyı birden sap -
~t~ benzerdi. 

~~il 18 Saltikof niçin döver<li? 
tt( ~.un için bir sebep aramağa 

ket llıuın görmiyordu. Her halde. 
tııdi ~e!Jeralın şu işe, bu işe .Jınir 
~a~1nı bilmiş olsalardı o/işleri 
~-iııı;k1akıa Kıravaş emekten kur
ı""'ll\ a. Pek kolay olurdu. Ve o za
~rak ncak bir kabahat karşılığı 0-

~bı 'b}'a.pılan herhangi bir işkence 
t. k 

0 
il kıravaş işkencesinden de 

tı tııcr kadar korkulmazdı. Lakin 
Sı11 aı liazretlerinin kendilerini 
~ ~e nasıl sebeplere dayana ~ 
t t\j/~ugüniı bu bedbaht sürü 
~ ~lu anlıyamamış bulunuyor -
ha1ı ~ssiz, en i~güzar ve hatta 
ııı 111 "<lhramanlıklarile arkadaş

' ~i a~asında arasmda boy yük
il ~ ~•bi olanlar bile zaman za-

~t'ıı:ıd rıs namındaki bu Rus Kim
~ ~:n eşek sudan geiinceye ka 
C\tra." ak yiyorlardı. 
"a.rdaşa dayanamayıp ölenler 

rl"a.ş 1• .Haryır ... Yanlış söyledik. 
'>'a. ~ Yıyenlerden çoğu bu gı -
' heri[anamıyor ve ölüyorlardr. 

lı1t b' d: hiç, ama 'hiç mi hiç in-
1&aı yoktu ' ~ 

'.\a..ıaab 
~~~y·~·, 
.... . . .... .\ ... 

t l tc :•ay 1 Vay vay vaaay f 

't~ltş ~ra ve kırmızı bezlerden 'ku 
, atlar an. çadırdan yine acı acı 
~ .\aa Yukselmeğe başlamıştı. 

il Çrg~ay ! Aaaaaay 1 
'~altıa:klara can mı .dayanırdı? 
~ı· ttta b!nı yere vurarak dola -
~t 1lt ola ır an için bir hareket

b 11li lcu~· oturanlar, bütün dikkat 
~11

1

1 hafif ~kl~rında toplıyorlarmış 
~ ltdan ~fı~ dogruldular. Uyu -
lcbaltınd b~ ıkisi irkilerek etrafı 
~ili du;~t" akat ne kimse yanın -
l:) ~c 01 u, ne de biri; 

~t tr gib·UYor yahu? 
"ıı~tı btit~ ka~şısına bakabildi. Ve 
~~Ye Itad alakaları ancak bir iki 
~·ta. uyu;r devam edebilmişti. 
b'i ~llrakı anlar, yine uyuklama -
~~ tıne \'u,

1
Yanlar yine ellerini bi-

~'~r'aga .~f;a~ v_e yeri tekmeliye-
1-t • gıdıp gelmeğe başla-

~~ illb\ttt • 

~ ~c~ıa'::1di .. acı çığlıklar daha 
~"a •ha şidd Yukseliyor ve inadı
~~l darbeıe'~l~ndiği anlaşılan kr 
~ Uyordu rtnın şaklayzşları da 

on d•Jc"k e bu böyle beş da • 
1 a devam etti~ Sonra 

dövülen zavallının her halde dövü
lecek hali ve sırtında kanatılacak 
yer kalmamış olmalı ki, şaklayış -
lar yavaş yavaş işitilmez oldu ve 
iniltiler ... Bitti. 

Acaba ~adırdan fışkırıp gecenin 
sükununu yırtan bu çığlıklar nasıl 
bir facianın sırrını saklıyorlardı? 

Bunu ne soran, ne anlamak isti
yen oldu. Ve ne de anlatmağı lü -
zumlu bule\,11··· 

Yalnız kmnızılr karalı çadırdan 

~ıkan biri koşa koşa ~ağ taraftaki 
çadıra gitti, oradan dört kişi ile ge 
riye döndü. Bu dört kişiden biri en 
yakın ateşin '\>aşındaki kümeden bir 
kaç kişiyi çağırdı ve hepsi birden 
kırmızılı karalı çadıra girdiler. Ve 
az soora kenarlarından ölü veya 
baygın insan kolları ve başları 6ar
kan üstü tüylü bebelerle örtülü iki 
tahta sediyeyi taşıyarak dışarı çık
tıkları görüldü. 

[Arkası var] 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Vakıf Paralar müdürlüğüne 
Birinci derecede ipotekli olup tamamına ye

minli üç ehli vukuf tarafından iki bin lira kıyınet 
takdir olunart Süleymaniyede Katip emsettin mahal
l e s i n d e Vefa caddesinde eski ve yenı 
6 n u m a r a 1 ı b i r ahşap e v i n tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 
16 - 9 - 935 tarihinden itibaren dairemizde herkes 
tarafından görülebileceği gibi 30-9-935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar daire
mizrie açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere 15-10-935 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 
ikinci arttırmasın<;la gayrimenkul gene muhammen 
kıymetinin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde en son 
arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde satış 
2280 No.Iu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılacaktır. 
Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rüsumu müşteriye aittir. 2004 
numaralı İcra ve iflas kanununun ( 126) ıncı maddesinin 
dördüncü f ıkrasma tevfikan bu gayrımenkul üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer aiakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren 
( 20) yirmi gün içinde evrakı miisbitelerile bil-

dirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylasmasından hariç kalacak
ları cihetle alakadaranın işbu~ maddenin mezkur fıkra
sına göre hareket etmelf'.ri ve daha fazla malumat al
m..lk isteyenlerin 934 - 597 5 dosya numarasile müra
caatları ilan olunur. ( 4976) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Hepsine 1200 lira kıymet tahmin edilen eski meyva hal bina
sındaki 42 dükkan 3 baraka ve memurin dairesi ankazı ile tah
ta perdeler (parke taşları harçtr). Açık arttırmaya konulmuş
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür, arttırmaya gir
mek için de 99 liralık muvakkat teminat makbuz veya mcktubi
le beraber 9-9-935 pazartesi günü saat ı 5 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (4994) 

Türk Hava kurumu piyango direk
törlüğünden: 

117 bin hava tehlikesini gösterir afiş ve 117 şer bin 
kurban ve fitre afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 
27 .. 8-935 salı saat 14 de münakasası yapılacağından 
is~ekli olanlar her gün Piya11 ~o muhasebesinde şartna
mesini ~örebilirler. ı 494Sl 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30 Bayanlar için jimnastik Bayan 

Azade Tarcan. 18,50 Almanca der&. 19.10 
Dans musikisi (Plak). 20.- Profesör Li
ko Amar, Keman konseri. 20,30 Stüdyo 
orkestrası. 21,- Radyo caz ve tango or-
21,50 Muhtelif plak ne~riyatı. 

Budapeşte 
20.40 Konferans. 21.10: lmrc Magyarı 

çingene orkestrası. 22.10: Konferans. 22. 
45: Plak. 23.20: Duyumlar. 23.40: Plak. 
24.15: Caz. 

BUkreş 
13-15: Plak, duyumlar. 18: Radyo sa

lon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Çift 
piyano konseri. 21: Plak ile Verdi'nin 
"AİDA,. operası. 24: Hafif müzik. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nobetçi eczaneler şunlardır: 
Bahçekapıda Mehmed Kazım - Fener

de Vitali - Divanyolunda Esad - Kum
kapıda Bclkis - Zeyrekte Hasan Hulusi 
- Aksarayda Pertev - Karagumrükte 
Suad - Modada Sıhhat - Paz:aryolunda 
Rifat Muhtar - Şehz:adebaııında l. Hakkı 
- Samatyada Tcofilos - Bakırköyde 1. 
Terziyan - Be11ikta11ta Recep - Şehre
mininde A. Hamdi - Haskoydc Halk -
Kasımpa&ada Merkez - Büyükadada 
Mehmed - Heybelide Tanaıı - Galata
da Okçu Musa caddesinde Asri İttihad -
Taksimde Mis sokaf ında Limonciyan -
Kurtuluııta Kurtulı.ııı - Eyüpte Hikmet 
eczaneleri. 

• ti M AN 
HAREKETLERi 

Bugiın lıınanmnzdan ıidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Kocaeli Mudanyaya 
9.- Ayten İzmite 

16.- Sakarya 1zmirc 
16.- Tayyar 1mroza 
20.- Vatan Karadenize 
21.- Saadet Bandırmaya 

Bugün limanımıza ıclecek vapurlar: · 
Saat 

6,30 Gülnihal Bandrrmadan 
16,- Erzurum Karadenizden 
16.15 Güzel Bandırma İzmittcn 
17,30 Asya Mudanyada,p 
18.- Menin Ayvalıktan. 

• SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Sü.mw : tıkbebar &arJmı - Alayia 
Kuı. 

• Mel.Jc ı Aıık Rahibe - Aık kelepçesi. 
• Yıldız ı Korkunç Ev - Çılgm kan. 
• Alkazar : İntikam Sesi - Çoıkun. 
• Milli : Cici Berber - Hafiye. 
• Şık ı Tarz:anm Scvıilisi - Kadınlar 

ne isterler. 
• Üıküdar Hale: Şahane Vals. 

....... -~ 
BORSA 

~·..,._ 
21 Aaustos Çarşamba 

PARALAR 

Alıt 

Sterlin 620,-
Dolar 123,-
20 Fransız frangı 166.-
Liret 192.-
20 Belçika fran,ı 81,-
20 Drahmi 23,- . 
20 İsviçre fr. '3115,-
Florin 80,-
20 Çek Kron 94,-
A vustur:va ıilin 22,-
Mark 40,-
Zloti 22,50 
Pcngo 23.-
20 Ley ıs.-
20 Leva 23,-
:o Dinar 54,-
Yen 31,-
İsveç Kuron 30,-
Altın 928,-
:M ;idiye 52,50 
Banknot 234,-

ÇEKLER 

J>arli ilzttlnt 
İngiliz liraın 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pcıeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Çemovetı 
laveç kuronu 

ESHAM 

tı Bankası Mü 
• N. 

" .. lL 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Sirketiahyriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektaf' 
Terkoı 
Reji 
Aılan Çimcnte 
Merkez Bankaar 
Osmanlı Ba.nkaaı 
Telefon 
İttihat Defirmencılik T.A.$. 
Şark Dcfirmenleri 
~ lıll.l'ka Jki&Dcai 

latıt 

624,-
125,-
169.-
196.-
82,-
24,-

820,-
81.-
98.-
23,50 
42,-
23,50 
24,50 
115,-
24,-
515,-
32,-
31,-

929,-
53.-

235.-

12.06 
6,23.-
0,79,75 
9,73,-
4,73,25 
2,44,34 

63,50,75 
1.18.05 

19,22,25 
4,20,-
5.81,43 
1.98.20 
4.21,-
4,51.40 

63,77,55 
34,96.33 

2.71.30 
ıo.sıı 

3.11.60 

$12,-
9,50 
9,60 

25.85 
"42,25 
14,25 
25.-

7.80 
15.so 

2,50 
10,45 
58.25 
23,50 
11.-
8.50 
0.76 
§,1.i • 

1 ~iKA vE 
1 Kadın Ve İ hl~~:, ~~'!;A~ k 1 

Ka.dmlar kadar nankör olmıyan 
erkeklerden bir tanesi ve oradaki 
ihtiyarlardan en yaşlısı Hüsnü bey 
itiraz etti: 

- Bir ıztırap otuz yedi sene de
ğil, otuz yedi gün fasılasız d evam 
etse buna hiç kimse katlanamaz. 
Aşkın elemi nispetinde hazzı da 
vardn·, inkar edebilir misipız ? 

Naciyt hanım ve Hüsnı.i bey biri
birlerine o kadar garip bir tarzda 
baktılar ki münakaşayı sözden go
ze nakletmeleri, bana, belki o mec
liste herkesin bildiği b ir hakıkati 
sezdirdi: Aralarında bir aşk ma~e
rası gemçiş olacaktı. 

Ertesi gün Ycşilköy civarının ta
rihini bi !enlerden öğrendim, t ah -
minim dogru imiş: Naciye hanımla 
Hüsnü bey otuz yedi sene fasılasız 
biribirini sevmişler; bunu Hüsnü 
beyin rahmetli kar.ısı ve Naciye ha
nımın rahmetli kocası da biliyor
larI}'lış. Fakat, kendini an'aneye 
zorla kabul ettirecek kadar şi ddeti 
olan v.e hicbir cinsi duygu ile ka -
rışmıyan b~u saf aşka öltinceye ka
dar katlanmışlar: Ne bir sitem, ne 
bir kırgınlık, ne bir dedikodu ... 

Bana öyle geldi ki Hiısnü bey 
Naciye hanımı hala seviyordu. Bu 
altmış yedi yaşında ~d.am, elli bes
lik kadını bala otuz ıkı yaşının bü
tün hiımmalarile seviyordu. Neden 
olmasın? Mademki bu aşk, beden
den kaça kaça ruhun hiçbir mev • 
simi ve iklimi olmıyan ilfıhi mave
rasına kadar yükselmi tir, orada 
çağ. yaş ve faıni şartlardan hiçbiri 
yoktur. 

Hüsnü bey köşküniın bahçesinde 

Telefon 
Mukavelesi 

[Baş tarafı 1 ı ncıde] 

dım. 

Bugünkü Bakanlar kurulu toplan
tısrIM Telefon so::;yetesi ile olan an
laşmamızı ve mukavele suretini ar
z8'Jeceğim. Mukavele projesi, Ba
kanJar kurulu tarıı.frndan bugıin tas
vip edildigi takdirde y.lrın veya o
bürgün muka~·eleyi imza cdcccgiz. 
Böylelikle birçokları gibi T elefon 
sosyetesi de öz Türk idaresine ge
çirilmiş olacaktır ... 

z • 

2500 haydut 
Tokyo 21 AA. - 2500 h ydut 

Mangoli t m zen in c 'ıı rlcrınden 
biri ol n T ut yt hucum cttıgın-
den Japon v ncukuo kıt lan 
haydutlar u ur m kt .: dır. 

Aldığımız m~Iiimata göre ; Bayın- n 
dırlık Bakanlıgı, Telefon sosyetesi-
ni devir alırken sosyetenin şimdiki 
memur kadrosunu da aynen muha
faza edecektir. 

• Kadroda şimdilik hiçbir degisik
lık yapılmıyacak, yalnız mutehassıs 
olarak çalışan 9 ecnebi memurun va 
z~.felerine nihayet verilerek yerle -
rıne Türk mütehassıslar konacak -
tır. Posta genel direktorü Nazif, ec
nebi memurların yerlerine getirile
cek Tilrk memurları için bir liste 
hazırlamaktadır. 

Bu liste tamamlandıktan sonra 
Bayındırlık Bakanlığına arzedıle -
r -:k. tasdikten eonra kadro 
J.iAa.çakıu. 

OSMANLI BA N KAS! 
Ye· 

Zafer 
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KASADA 
SAKLADIGINl2 

DAR-A 
Ademi iktidar 

ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 1 

Leyli 
Nehari Hayriye Liseleri 

Ana • ilk • Orta - Lise ( Tam devreli ) 

Kız 

Erkek 
KUQU 
BİQ 

Galata posta kutusu ilk 11nıflardan itibaren ecnebi liıanına çok ehemmiyet .erilir. Kıtlmr kısmı ayrı dairelerdedir. 
1255 ~• Mektebin huausi otöbüsleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldtnlır. İsteyenlerin adresine tarif-

Tafsilat: 

·~~~~~~ cı;:sM~ 5857 1 ı name gönderilir. ikmal imtihanlan Eylülün ikiaindedir. Kayıtlara başlanmıştır. Her gün 10 dan 16 ya 
------------ kadar Direktörlüğe müracaat. Telefon: 20530 - -

IAZİ Y E:Tİ N DEDİl2 lstanbul Komutanlığı 
Satlnalma Komisyonu ,~~~~~~~ Pek yakında ~~~~~~~~ -• 

ııauıarı PANORAMA BAHÇESİNDE Bi<inEMi~f•F:~::Tçı ONU rAİ2Lt 
QANIGAYA-VERİNJZ 

İstanbul Komutanlığı · · · · · · · · Evlerde, husu.si hastanelerde 
karargahı sobalarında ya- S U N N E T D U G U N U acısız sünnet yapar. Tedavi ça-

~ususi SAQTLARIMIZI 
SORUNUZ 

kılmak üzere 60 ton kok Her gün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon: 41065 buktur. Büyüklerin işıerine de-
;~~~~~~~~~~~·!!--!!!!!-!!!- -~-~~-!i!!!-~~~~~~~~~~J vamına mani olmaz. Beşik-

kömürü 23-8-935 saat 15 1 taş Erib apa.rtımanı Telefon: 
de açık eksiltme ile alına- .,_ Kabine 44395, ev 40621 ...... 

cakdır. Tahmin fiatı 1131 İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilaruarı 
!!11111111111111111111111111111111111111111 

lira olup ilk teminat 8 5 
liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tuplarile birlikde vakti 
muayyen inde Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 4582) 

5977 
f(ız, Erkek ttişantaşında Geceli, GUndUzlü ıı: * ,.. 
ışı "FEYZiYE,, LİSESİ 1 İstanbul Komutanlığı 

A. Birlikleri ihtiyacı olan 150 
na, llk, Orta ve Lise kısımlan Fen ve Edebiyat ıubeleri vardır. j ton ekmeklik un 4-9-93 5 

l'iirkiyenin en eski hususi lisesidir. Talebe yazılması için Cumar- Çarşamba günü saat 15 de 
teııi, Pazartesi ve Perşembe günleri mektebe müracaat edılebilir. j kapalı zarfla eksiltmeye ko-

fstiyenlcre mekteb tarifnameai gönderilir. nulmuşdur. Tahmin bedeli 
"~ Telefon: 44039 on altı bin beş yüz lira olub 
-~~~~~~~~!!!!!!i!!!~~~~~~~~~~~~!!!!6~1~59• ilk teminat 1238 liradır. 

--· Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar yani saat 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Birinci Teşrinde başlar. 
T •m devreli lise olduğu Kültür bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Franıızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, nahari ücret 40 liradır 
Fazla malumat için direktörlüıe müracaat 

1 14 de kadar teminat mek
tub .veya makbuzlarile bir
Iikde t(!klif mektublan İs
tanbul Komutanlığı Satın
alma Komisyonuna verme
leri f"~07) 

• ....... 6234 

. ,...__~---------------------------------------
6209 

lstanbu'r Sifitil Müesseseler Arttır-
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Adedi Muhammen Muvakkat 

lleçete 
/\nıerikan bezi 

500 
fiyatı 

31 
2000 M~tre 42,5 

,, ,, 1200 ,, 62,5 

teminatı 

131,62 lira 

:ı,r Leyli Tıb Talebe Yurdu için lüzumu olan yukarıda 
.:ııiı eşya şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
lt~dur. 

C ~ - Eksiltme 28-8-935 çarşamba günü saat 14,5 da 
l-> agaioğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komis-
0nda yapılacakdır. 

ftı 2 - Şartname bedelsiz olarak yurttan alınır ve nü-
ttneler de orada görülebilir. 

k 3_ - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi
ttıa.sıle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
b tt1~akkat garanti makbuz veya banka mektublarile 
e lı gün ve saatta Komisyona gelmeleri. ( 4 5 7 6) 

......_ 6031 

"------------------------------------
1 s tan bu I Limariı Sahil Sıhhiye Mer-
kezi Satın Alma komisyonundan: 
lla, l\1otörler için 79 kalem eşya kapalı zarf usuliyle şart
~esi üzerine satın alınacaktır. 
ll - Tahmin bedeli 65 7 7 liradır. 

'te" - Adı geçen eşya için şartnameler Merke~m11.G 
C tlzınnndan parasız alınır. 

ltiin··- Eksiltme kapalı zarf usuliyle 6 Eylül 935 cuma 
lst ll saat 15 de Galatada Kara Mustafa paşa sokağında 
ll1i:nbuı Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Ko-

tf0nunda yapılacaktır. 
~ - .Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
G - lğreti inanç parası 494 liradır. 

te~l"f- Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usuliyle 
ll1iih .. nı.~ktuplannı saa~ o.n dörtte kadar komisyona 
tlıektUrlu olara~ vermelıdırler. Saat 14 ten sonra teklif 

li ~arr k~bul edilmez. . 
lar111 lVr Teklıf mektuplan verılmezden evvel teminat
~.? aın-ı:rkez veznesine yatırması ve mukabelcten mak
~aları da şarttır. ( 4846) 6222 

~skeri Liseler müdürlüğünden: 
\>~ Şe al~e~e Askeri Lisesine girmek için müracaat eden 
Çatş·~aıbtı haiz bulunan isteklilerin Ağustos 9 3 5 2 8 inci 

tlll1 a günü mektebde bulunmaları lazımdır. (187) 
{4909) 6276 

*** 
lstanbul Komutanlığına 

bağlı birliklerin ihtiyacı i
çin beş bin kilo sade yağı 
2 Eylül 935 Pazartesi gü
nü saat 15 de açık eksiltme 
ile alınacak dır. Tahmin be
deli 78 kuruş olup ilk te
minat 293 liradır. Şartna
mesi her gün Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
tr muayyeninde ilk temi
nat mektub veya makbuz
larla birlikde • Fındıklıda 
Komutanlık Satınlama Ko
misyonuna gelmeleri. 

. (4862) 6244 

Hurma sabunu 24 veya 12 aded
Jik kutularda satılır 

GAYET MÜHiM 
Hurma sabununun kokulu bir 
sabun olmayıp tabii kokoulu ve 
emsalsiz .cinste herşey ıçin kul
J~nılan bır ev ıabunu olduğunu 
b1lba11a ev kadınlarının dikkat 
nazarlarına arz ederiz 
Bir tecrübe sizi iknaa kafidir 
Hurma sabunu TURAN ma-
muJatındandır · 

lstanb~l .ikin~i iflas memurluğun
dan : Muflıs Nıkola Golandirse ait 
olup Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
262 No: lu mağazada mevcut came
kan, vitrin, raflar, bankoların ikinci 
artırma suretile 24-8-935 cumartesi 
günü saat 10 dan 12 ye kadar satıla
cağı ilan olunur. ( 13869) • 

IKUÇUK iLANLAR j 
Ankarada çalışacak ikinci sınıf bir 

hastabakıcı aranıyor. Sirkeci Beşir 
Kemal eczanesi sırasında di§çi Bay 
Nersise her gUn öcleden sonra müra
caat. 

6310 

Bir metresine biçilen e
der 500 kuruş olan 7000 
metre haki gabardin ku
maş kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 7 
Eylül 935 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İlk inanç pa
rası 2625 liradır. Şartna
mesini 1 7 5 kuruşa almak ve 
örneğini görmek isteyenler 
her gün komisyona uğra
yabilirler. Eksiltmeye gi
recekler ilk inanç parası 
mektub veya makbuzları i
le 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikde tek
lif mektublarını ihale saa
tinden bir saat evvel Anka
ra'da M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. ( 16 3 ) ( 4 7 8 4) 

6175 

* * * Kastamonide bulunan 
kıt'atın iaşesi için 190000 
kilo Un kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 28025 li
radır. Eksiltme 9 Eylül 935 
pazartesi saat 15 de Kasta
monidc Askeri Satınalma 
Komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 21 Ol 
lira 88 kuruştur. İsteklile
rin teklif mektuplarını bel
li saatten bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(184) (4855) 6212 

*** 
İzmir müstahkem mevki 

kıt'atı için 66101 kilo sa
deyağı 4 Eylül 935 çarşam
ba günü saat 16,30 da ka
palı zarfla eksiltmesi İz
mirde kışlada Müstahkem 
Mevki Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şart
namesi 5 2 8 kuruş karşılı
ğında Komisyondan alınır. 
Tahmin bedeli 50558 lira- , 
dır. İlk teminatı 3827 lira 
90 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda istenilen vesika
larla birlikte ihale saatin
den bir saat evvel teklif 
mektuplarım komisyona 
vermeleri. ( 181) ( 4858) 

6213 

* :;: * 
· Kapalı zarf tan pazarlığa 
geçen 108200 kilo sığır e
tinin ilk pazarlık eksiltmesi 
2 Eylül 935 pazartesi saat 
16 dadır. Bir kilosunun 
muhammen bedeli 24 ku
ruş · ilk inanç parası 192 8 
lira şartnamesini istekliler 
Çorluda Satınalma Komis
nundan bir lira3 O kuruş kar 
şılığ'mda alabilirler.Pazarlı

P-a iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatten evvel mu
vakkat teminat makbuzu 
ve lazımgelen vesaikle be
raber komisyonumuza gel
meleri. ( 1 8 O ) ( 4 913 ) 

6280 

Kıtaat ihtiyacı için azı 
67 5 ton çoğu 900 ton un 
tahmın bedeli 1 O 12 5 O lira 

teminatı 6313 liradır. Azı 
500 ton çoğu 800 ton arpa 
tahmin bedeli 26000 lira
dır. Teminatı 1950 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmeleri 
5-9-935 perşembe gunu 
saat 1 O da unun ve aynı gün 
saat 15 de arpanın eksilt
mesi Sarıkamışda Askeri 
Satmalma Komisyonunda 
yapılacakdır. Şartnamesi 
parasız olarak Sarıkamışda 
Komisyondan alınır. İs
teklilerin kanunda yazılı 
vesaıkle beraber belli saat
tan bir saat evvel teklifle
rini Komisyona vermeleri. 

(193) (4984) 

*** 
42365 kilo Emait pazar-

lıkla eksiltmeye konmuş

dur. Hepsinin biçilen ederi 
48 719 lira 7 5 kuruş ve ilk 
inanç parası 3654 liradır. 

İhalesi 12-9-935 perşembe 
günü saat 11 dedir. Şartna
namesini görmek isteyen
ler bedel mukabilinde M. 
M. V. Satmalma Komis
yonundan alınaca~dır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminatla bir
likde belli gün ve saatta 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. (192) (4983) 

* ~ ~ 

Bir tanesine biçilen eder 
200 kuruş olan 25 bin tane 
şaplı koyun deresi kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 14 Eylül 
935 cumartesi günü saat ı 1 

~ VAPURCULUK § -: Türk Ananım Şirketi : 
: latanbul Acentalığı : 
E Liman Han, Telefon: 22925. : - -- -E lzmir sürat Yolu § 
§SAKARYA vapuru her hafta § 
E PERŞEMBE günleri saat 16 da § 
: iıtanbuldan IZMIRE ve PAZAR : 

E fiinleri de lzMİRDEN Lıtanbula § 
E kalkar. § - -=- -
§ Mersin Yolu § 
E DUMLUPINAR vapuru 25 E 
: atuıtos PAZAR aaat 10 da § 
: MERSiNE Kadar. E 
~111111111111111111111111111111111111111~ 

İs. 1 inci iflas memurluğundan : 
Bakırköyde Yalı sokak 32 No. o. 

turmakta ve Çakmacılarda Agopyan 
hanında manifaturacılıkla meşğul 
bu!unmakta olan Kamik Panosyan 

iflas etmiş ve iflası 29-7·935 tarihinde 
açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılma. 
sına karar verilmiş olduğuncan s 
l - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların a• 
lacaklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde 1 ci iflas dairesine gele· 
rek kaydettirmeleri ve delillerini 
(.senet ve defter hulasaları vesaire) 
asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 2 - Hilafına hareket 
cezai mesuliyeti müstelzim olmak Ü· 
zere müflisin borçlarının aynı müd
det içinde kendilerini ve borçlarım 
bildirmeleri. 3 - Müflisin mallarını 
her ne sıfatla olursa olsun ellerinde 
bulunduranların o mallar üzerindeki 
haklan mahfuz kalmak şartile bunla. 
n aynı müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me
suliyete uğrayacakları ve rushan 
haklarından mahrum kalacakları. 

4 - 29-8-935 tarihine müsadif per. 
şembe günü saat ı O da alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
mÜ§terek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmağa 

hakları oldu~u ilan olunur. (13658) 

~111111111111111111111111111111111111111 .. 
dedir. İJk inanç parası 3750 = -
liradır. Şartnameler 250 § Deniz yolları ~ 
kuruşa M. M. V. Satınalma - -
K _i' :_ iŞLETMESi : omisyonunaan alınır. Ek- - -
siltmeye girecekler İlk i- : Acenteleri: Karak<Sy Köprfibagı E 
nanç parası mektup veya : TeL 42362 - Sirkeci MühUrdar- : 

makbuzlariyle 2490 sayılı E"'"' zade Han. Tel 22740. 111111~ - -kanunun 2 ve 3 üncü mad- : Mersin yolu ~ 
delerinde yazılı belgelerle = 
birlikte teklif mektupları- E KONYA vapuru 23 Ağustos : 

E CUMA günü nat 11 de Mersine : 
nı ihale saatinden bir saat : kadar. (4949) 6323 § 
evvel Ankaraqa. M. M. V. : -
Satınalma ~omisyonuna § Trabzon yolu ~ 
vermeleri. (184) (4930) §VATAN vapuru 22 Ağustos§ 

E PERŞEMBE günü saat 20 de § 
5 Hopaya kadar (4950) 6324 E 
!'1 l lll 11111111111111111111111111111111111 -= 

Üçüncü icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve sa

tışına karar verilmi§ olan 1030 kilo 
muhtelif çeşit şeker ve reçel ve ü-
rupla bir adet Kelvinator ma-rkalı 
buz dolap bir adet Alman markalı 
ve bir adet İngiliz markalı kasa 
23-8-935 cuma günü saat 9 dan 9 
buçuğa kadar birinci açık arttırma 
ile ve arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde 7 5 ini bulmadığı 
taktirde 26-8-935 pazartesi günü saat 
9 dan 9 buçuğa kadar İstanbul Bah
çekapı Hacı B.ekir Zade Ali Muhid· 
dinin dükkanında 2 inci açık arttır
ma ile satılacağından talip olanların 
mahalinde bulunacak memurine mü
racaatları ilan olunur. (13869) 

Metamorfoz 
6109 

\ 
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Dünyada 
En iyisi 

Böbrek, _mesane, bilhusa safra ve ıarılık ve karaciğer hastalıklarında şerbet gibi içilen yegane r. ytinyagıdır. Salatalarda ve her yemekte Hasan r.eytinyağı çok nefiatir. Litrelik şişeıi 65 iki litr 125 kuruştur. 
Safi 6 kıloluk tenekeler 360 kuruştur. Büyük tenekelerde safi kiloıu SO kuruştur. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu: Ankara, Beyoğlu, lıtanbul e 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Muvakkat teminat Tahmini fiatı Kilosu Nevi 
Mikdan lira lira 

825 11,000 200,000 Arpa 
Pendik Bakteriyolojihanei baytarisi hayvanatının 

senelik ihtiyacı olan 200,000 kilo Arpa 3 Eylül 935 
Salı günü saat 15 de Fındıklıda Güzel San' atlar Akade
r. isinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde müteşek
l·il l\ılubayaat Komisyonunda kapalı zarf usulile ihalesi 
yapılacakdır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 
Fındıklıda Yüksek Mektebler muhasebeciliğine ve 
münakasaya girmek isteyenler yukarda gösterilen 
3 Eylfü 935 salı günü saat · 14 kadar mezkur mu-
hasebecilik veznesine teminatlarını yatıracaklardır. 
Kendi nan1 ve hesabına eksiltmeye girecekler 1935 
yılı Ticaret Odası vesikası ve Şirketler namına eksiltme
ye girecekler idare merkezlerinin bulunduğu yer mah
kemesinden veya kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından 
veya sair resn1i bir makamdan şirketin sicille kayıtlı ve 
halen faaliyette olduğuna dair bir vesika ile şirketin 
v e k i 1 i o 1 d u ğ u n u gösterir sirkülerini veya 
noterlikden musaddak vekalctnamelerile birlikde zarfın 
saat 15 de Komisyona vermeleri. ( 4836) 6220 

Nafıa Bakanlığından: 
On birer tonluk 30 adet buharlı yol sandiri ile tefer

üatından olan alat ve edevat kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Klirinğ şarttır. 

Eksiltme 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15 de An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 11150 liralık nluvakkat teminatları ile 
birlikte tekliflerini 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 
14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri la-
zımdır. · 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 990 kuruşa An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(2099) ( 4689) 6126 

Edirne Şarbayllğından: 
Beheri 21 lira kıymet muhammineli ve bir pusluk 

boru genişliğinde ve 7 metre mikabı nominal~üyüklii
ğünde ve ölçü ayar baş l\IIüfettişliğince muayene edilmiş 
ve Türkiye'ye ithali hükumetçe kabul edilmiş ve güm
rük resmi ve bilumum masarifat talibine aid ve Edir
neye teslim edilmek şartlarile 2 O aded su saatı açık ek
siltme ile satın alınacağından isteklilerin ihale günü 
olan 24-8-935 günü saat 11 de Edirne Belediye Encü
n1e11i11e n1uracaar eylemeleri ilan olunur. ( 4 693) 

6096 

Su Mühendisi Aranıyor 

Ankara Şarbaylığından: 
S50 lira ücretle Şarbaylık Su işleri Fen nlüdürlüğii 

için Yüksek Mühendislik diplomalı bir su mühendisi 
alınacaktır. 

İsteklilerin mektep şahadetname sureti, bir boy f o
toerafisi ve şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden al
dığı vesikalar ilişik olduğu halde müracaat etmeleri. 

(2241) (4887) 6285 

Darbhane ve Damga matbaası 
müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulile elli ton yerli saf kulçe kur
şun alınacakdır. 

2 - Eksiltme 11 Eylül 935 çarşan1ba günü saat 16 
da Müdüriyetimizdeki Komisyonda yapılacakdır. 

3 - İstekliler şartnameyi almak üzere Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma günleri saat 14 den 17 ye kadar 30 
kuruşluk pulla beraber Muhasebemizc müracaat edebi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 640 
liralık muvakkat teminat akçasını veya Banka mektub
larını teklif mektublarile birlikde yukarıda Y,azılı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Komisyona verecekler
dir. (4758) 6150 

İstanbul' da 

Bomonti Şişe Birası 
MQşterilerine: 

Bomonti Şirketi İstanbul şişe birası mGşterileri arasında 
1935 senesi yaz ayları için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her •işede etiketin altında numaralı bir kağıd vardır. Bu nu
marayı alanlar aruında her ay nihayetinde bir noterin kontrolü 

albnda müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Müaabakada kazanan numaralar her ayın beşinde ra:r:etelerle 

ilan edilecektir. Kaıananlar ayın yirmisine kadar 
şirkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numaruız şişe kabul etmeme 
lerini ve şişelerin Üzerlerindeki numara kağıtlarını muhafaza ey

lemelerini sayın müşterilerinden rica eder. 

6163 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN!CE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı Y.er : TAN matbaası. 

-~ 

Gayet saf bir hamur ve kuvvetli 
bir parföm ile ihzar edilen 
Gibbs -Tuvalet sabunu, 
c i 1 d için en nı ü k e ın m e J 

bir sabundur. Beşereyi 
kuvvetlendirir ve 
yumuşatır . 

KALIBI 

KURUŞ 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında işle' 
nıekte olan 1 ve 2 No. lu sür'at katarlarına 20-8-935 t'1' 
rihinden itibaren ve 1-12-935 tarihine kadar Oçüncil 
ınevki vağon takılmıyacağınr ve Üçüncü mevki arab'1' 
ların yalnız yevmi işlemekte olan ve Haydarpaşa'da11 
saat 14,50 de Ankaradan saat 19,45 da kalkan kat'1' 
forda bulunacağını sayın halkın malUmu olmak üzere 
ilan olunur. ( 4884) 6284 

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 .<iane ınahtlld 
çadu 6-9-1935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zati 
ust 1ii ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek isteyenlerin 643,50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan:rı~· 
n•.e ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar koınisyoıı 
Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnan1ele! 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve _Afi 
Y<lrada ınalzeme dairesinden parasız olarak dağıtıimaİ(' 
taCır. ( 4904) 6288 _________________________________________ ,/ 

20770 lira muhammen bedelli ve yerli malı (310000) 
tane Devlet tipi Galvanize tirfon 5 Eylül 1935 pcrşetı11' be günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapa 

1 

zarf usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 155 7 lira 7 S kuruşluk rtlıJ' 

vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar•: 
Kanunun 4 neli maddesi mucibince işe girmeğe karı~J1~ 
manileri bulunmadığma dair beyanname ve tekliflerıtl 
aynr giin saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine "e(' 
melcri lazımdır. l' 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Apkarada :ıvıa}; 
L.cme dairesinden, Haydarpaşatla Tesellüm ve Se" 
nliidürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 4903) · ~ 

Ankaradan Haydarpaşaya her gün saat 19,10 da~~ 
Haydarpaşadan Ankaraya saat 19,00 da kalkan J\I135 
<;iolu Sür'at katarlarında 20-8-935 tarihinden 1-12-9 
rarihine kadar Üçüncü sınıf araba bulunmayacaktır· ıci 

Bu müddet zarfında seyahat edecek üçüncü meV'5o 
yolcular her gün Haydarpaşadan Ankaraya saat l 4·aJl 
de ve Ankaradan Haydarpaşaya saat 19,45 de kalk 
yoku katarlariyle seyahat edeceklerdir. bı.l 

Üçüncü mev~.i ~ol~~larmı? istirahatları için ~e 53_ 
katarlara fazla uçuncu mevkı arabalar bağlanılacagı 320 
yın halkımıza bildirilir. ( 2 218) ( 4 9 3 6) ,/ .. ·ı Usküdar Amerikan kız lisesı 

Mekteb Eylülün 23 ncü Pazarteai günü •aat 13,30 da açılır 1'-~ r,,d günleri Atu•toadan ;uba...,n Sah .. Cumarteıi günleridi~ f:: ... lll ~ali'imat için me~tupl~ ya bizzat müracaat edilebilir lsttyen ~f 
• mektebın tarıfnanıesi gönderilir. Telefon: 60474 ~ 

Askeri Liseler müdürlüğünde~:de-
A~keri Liselerin son sınıflarına talebe alınıtıag~tıiı1e 

vcrr e~ilecekdir. İsteklilerin 3 O Ağustos 9 3 5 t~r~ise' 
kaciar Istanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askert l< rlt}( 
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya As e75 
Şubelerine n1üracaat etıneli. ( 181) { 4908) 
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