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Pe:yami Safa'nm fıkrasr : 
" Güneş boyaır " - Orhan 
Selim'in fıkrasr : "Dolı:tor 
~e hasta " - Siz ne der
ainiz ? - Şehir haberleri. 

i llııcııde . . 

Ankara telıraflarr - A. 
Hamdi Başar'm yazrsr : 
" Sosyal konuşma " - Fe
iek'in frkrası : "Rüyada bir 
konıre". 
Aziz Hüdai Akdcmir'in tef
rikası : "Bizde casusluk" -
'Oailrk öiüdü - Sevişme· 
ler, evlenmeler. s. 

ltıcide : 

& llltıda : 
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lllcidc : 

9 lllıcıı~ : 

Son haberler - İcmal -
Matmazel Doktor. 
Memlekette TAN - Şat
ranç dersleri. 
S p o r • 
Dünya aazetelerine söre 
hidiıeler. 

C'!'azan Hanhimm ııon &ün
leri - Faydalı bilıiler -
Hikiye. 

~rnavut ihtilali 
rıabeş Durumu! 

lOzcl aytarımız 
bildiriyor] 

~ Bükr~§. 20 
han r:ıavutlukta sıkan karışıklıkta 
'-ttgı devletin parmağı olduğu a
'lti ırılıyor. İsyana patlak veren 
hıılta&tte ilk dlişen şik.i ptarın İtal
~araftarı zannedilmesi bu ayak
~d • da Yugoslav parmağının oy
tı~gı ihtimalini bazı propaganda-

-4 tn ajzına veriyor. 
tlri '"";tvnt 'htilU'n;n f"sasını y.a~nrz 
~tıcı lnırtunun devirdiği in•aa • 
•ıı _çıkarmak istersek yandapiliriz. 
'1~~~ dlJUdan nrlldiii faizolu
Siıı ogüdün a.aıl sahibini bulmak i
ll\c ~vrupanın bugünkü durumunu 

ı;.. emek gerektir. 
>.k bt'istan davasında, İtalya.ya a
>rlıı dıreyen lngilterenin yanına 
1i\ıt lanın dünden daha fazla sokul
''ııdU.nu Pa:riıteki Üçler Konferan-
1ııti~n gelen haberlerden anlıyoruz. 
diplo tere~ Franaa ve J aponyanın 
litQı ~atık tavırları önünde Fa
tı}'o idaresi ,bir kurtuluş gediği a
•1111:·. ~U&aolini kendini ve fırka
ti~ ttıbarını kurtarmak üzere Af
~trı zaferine mahsus topladığı as
•iiııı?c geri çark ettireceği yeri dü
lli a.:or, İtalyan efkarı umumiyesi
Attıa lltturacak bidiselerden birinin 
ltbil· 'iUtluk iJYanı 'olması hatıra ge-

\> ır. 
'ttıt~~İYcti iyice elemek için 1926 
. lta_{ne .kadar gerilemek icap eder. 
~ ı~a ıle Arnavutluk arasında il
~ltdc l'?a' ikincisıi 1927 teşrinievve
~tl ıranada imzalanan ve ismine 
l~ıl'lU.lt :Paktı deni len an.Jaşmalarla 
~tıı, nla.r tam yirmi sene müddetle 
~i.tj}'\>utluk hiyamesini koparmış 
tt ~~tcdirler. 1926 Paktının başlı
~tlu.f del.erinden birinde "Ama
'lıııu. h:,n ıç ve dış politika statüko
~ iki hUacak herhangi bir karışıklık 
ı!~· ~ kumetin yardımı., yazılmış
~l b llladde ile İtalyanın askeri 
~J> a.~kkını istediği zaman kulla-
!l :r anlara yana§Clcağını, ilk ev-

dıre,,. ~i bir şekilde, dünyaya bil
ugoelavya olmuştu. 

[Arkası 9 uncuda] 

"-. Eşref ŞEFiK 

tr~urumda da 
Seker Fabrikası 
Açılıyor 

[o 2 1 
b~ aytarımız 
ıldiriyor] 

S . Erzurum, 23. 
lıı l., a 
t • .sı..,aıta" •• ~ r z u r u m demiryo
bi~ bu.1rn n ıtıbaren 35 inci kilomet
h\'rUrn,1t,t.ur. Yolun daha çabuk 
g !lan~ ıçın şarımızdan da inşaata 
trltı,:ı düıünülmektedir. Bu yol 

'.\1•n ltc:i~a~ar uzatılacağı için bu 
~ l~ığırn erı yapılmaktadır. 
Ilı hır !tkrnatumata göre, Erzurum
,'jht~trntld~r la.brikası kurulması 
'bilibirift1r. kı 9ehrin bir an ev-

dt iliz t- bağlanması bu bakım 
Ulzılu görülüyor

1 

iNGiliZ KABiNESi TOPLANTISINDA 1 M. E. Bozkurt Dün Geldi 

Süveyş Kanahnın Kapat.iması 
Meselesi de Tetkik Edildi 

Savaşın onune geçmek için alınacak 
Fransanın da süel yardımlarda bulunması 

yeni tedbirlere 
zaruri görülüyor 

Londra, 23 A.A. - Kabine toplan
tısı 16,30 da bitmiştir. Uluslar Sos
yetesi konseyinin toplantısından ö.n· 
ce başka bir toplantı düşünülmemış· · 
tir. 

Toplantının sonunda Macdonlad, 
şunları söylemiştir; 

"Biz, durumumuzu sakinane, soğulı 
kanlılıkla ve müsterihanc tayin ettik 
ve ne yapılmaı.ı gerek olduğu hakkın 
da şimdi asrk bir fikre sahibiz ... 

rı yerine getirmeğe azmettik.,, 

Diplomatik yollardan 
Londra, 23 A.A. - Reuter ajanı,ı 

nın tahminine göre, kabine toplan -
tısında Eden, Paristeki üçler konfe • 
rantı• görüşmeleri hakkında tafsilatlı 
bir rapor vermiştir. 

Hatrrlardadır ki, Paris toplantısın
dan sonra Eden. büyük Britanya hu

[ Arkası 7 incide] 

Ajansın tebliği ve M. E. 
Bozkurtun (Tan ) a 

beyanatı 

Şükrü Kaya Büyük 
Şefin güvenini haizdir 

ve yerindedir 
Kabinede değişiklikler olacağı 

hakkında iki gün . evvel bir arkada
şımızın verdiği haberi, salahiyettar 
makamlarda yaptığımız tahkikat ü
zerine. tekzip etmiştik. B·.ına rağ
men dün şehrimiz mahafilinde yiııe 
birçok şayialar dolaşmış ve hatca 
lzmirden bazı gazetelere çeki!en 
telgraflarda lçişJ.er Bakanı Şükrü 
Kayanın çekildiği ve yerine eski 
Tüze Bakaııı Mahmut Esat Boz-

Baldvin, diin akşam tekrar Eksle· 
ben'e gitmiştir. 

Oteki bakanlar da tekrar yazlık ev 
lerine gideceklerdir. 

Uluslar sosyetesi paktma 
riayet edilmeli 

Londra, 23 A.A. - Uluslar Sos • 
yetesi paktrna riayet ettirmek husu
sunda kabine tarafından verilen ka -
rar, mühtemel zecri tedbirlerin ipti
dai bir surette tetkik edildiğini tah • 
min ettirmektedir. 

EKONOMi BAKANI TARAFINDAN 

iZMiR ARSIULUSAL SERGiSiNiN 

I AÇILIŞ TÖRENiNE AFf GÖRÜLER 

MAC DONALD 

rasında sövlenen sözleri tevit ettiği 
sanrlmaktadır. Sir Hoare, o. söylevin 
de bilhassa şunları söylemiştir: 

M. E. Bozkurt 

kurtun tayin edileceği ve kenıi;si
nin de lzmirden 1stanbula hıırr-ket 

1 Arkası 7 incide l 

Maden ihracatı üzerine Ambargo 
konulması ve Süveyş aknahnm ka
patılması hususlarının da tetkik edil 
diğini tahmin etmek kabildir. Kabi 
ne toplantt11nın, Sir Samuel Hoarc 
tarafından 1 ağustosta Avam Kama-

"Biz Uluslar Sosyetesi paktı kf\r
şısmdaki soravlarımızı (mesuliyet -
!erimizi) tamamen biliyoruz ve onla-

1 Sergiden Bir 
Kaç Enstantane 

1 

Nazilli Fabrikasının da 
Dün Temeli Atıldı 
Ekonomi Bakanımız Nazilliye kadar 
her yerde candan sevgi ile karşılandı 

1 Nazilli, 24 (Ozel aytarımız bildi • ı direktörü, Sovyet ve Türk mühendisi riyor) ~ Ekonomi Bakanı Celal Ba- leri ke.ndisini bekliy~r.lardı. Nazil~i 
yar, lzmırden buraya doğru yola çık- Halkevı başkam, Nazıllılcr adına hır 
tıktan sonra. her uğratılan istasyon - diyevde bulundu ve Ekonomi Baka
da içten karşılanarak ve uğurlanarak nımız da bu diyeve önemli bir kar
saat on yedi buçukta Nazilliye geldi. şıhk verdiler. 

Yanında Eğe illeri saylavları, Ay- Celil Bilyar UzUmcUler:e 
dın ilbayı, Sümerbank genel direktö-

Eden, lngilte.tıc Dı§işler müste:;arr vıe Baron Aloisi 
rü, Tas ajansının aytarı, İstanbuldan görUştU 
ve lzmirden gelen gazeteciler var • İzmir, 23 A.A. - Ekonomi Ba-

Atatürk Çocukları, iparMar 
dı. kanı Celal Bayar, bugün öğleden 

Nazilli istasyonunda Aydından ve evvel Cumuriyet Halk Partisi baş • 
bütün diğer kazalardan gelen heyet- kanı ve üzüm incir ihracatçilerile 
terden başka, §ehirli. köylü, erkek, ka müstahsiller mümessilleri arasmda 
dın, karşılamağa gelen büyük bir ka- yapılan toplantıya başkanlık ettik
labalık vardı. ten sonra saat 13 buçukta mensucat Kotra 

~peyce 

Pireye vardı, 
fırtına 

yolda 
geçirdi 

Herkes, memleket için en önemli fabrikasının temel atma töreninde 
bir fabrikamızın temelini atacak olan bulunmak üzere Nazilliye hareket 
Ekonomi Bakanımızın gelmesini bek· etmiştir. 

K..~t#a ~dd~tli bir /ırtıJJ.a geçfrö 

Atina, 22 (Özel aytarımız bildiri
yor) - Büyük bir merak, ayni za~ 
manda da heyecanla İpar kotrasını 
ve bilhassa içindekileri bekliyor • 
duk. 18 tarihli "Tan., da kotranın 
Sakıza uğradığı ve oradan tekrar 
hareket ettiği y~zılı idi. Bu gaze· 
te buraya gelmış, aradan iki gün 
de geçtiği halde İpar ve yolcuları 
hakkında hiçbir taraftan bir mal\ı
mat almak kabil olmamıştı. Birçt-k 
liman idarelerine müracaat . etmiş, 
haber aramıştım. Cevap olarak hep
'Sİ evvela: 

- Türk kotrası mı? 

liyorlardr. 
Halk Bakan Celal Bayan candan 

karşıladı. llbaylığın hazırladığı karşı 
lama programı, olduğundan daha çok 
güzel tatbik edildi. Bir taraftan Ay -
dın halkevinin bandosu çalıyordu. 

Geliş töreni bitince, Celal Bayar ve 
yanındakiler Halkevine giderek, fabri 
kanın . Rm.yadan getirtilen planlarını 
gözden geçirdiler. 

Bundan sonra fakrikanın kurulaca
ğı meydana gidildi. Burada fabrika 

Diye hayret ediyorlar ve sonra 
!haberleri olmadığım söylüyorlardı. 

Bu endişeler içinde yaşarken, 
bir arkadaşla bir akşam Faliron'da 
buluna·nTrokadero barına gitmiştik. 
Rahat rahat numaraları seyreder -
kcn birdenbire bir fırtına koptu. 
Deniz çalkanıp duruyor. gazinonun 
kıyısma saldırıyor. çatlayan dalga
lar dans edenlerin yüzlerine ser -
pintilerini eriştiriyorlar, kadınlar, 
sulardan kaçınmak için oynak o -
muz ve baş hareketlerile kavalye
lerinin kucaklarına daha sokuluyor 
lardr. Şimdi bu· yazlık barın bahçe
sinde şııngırtrlar kopuyordu. Masa
lardan viski, dondurma, şampanya .. 

Açış töreninde şarbayın 
söylevi 

İzmir, 22 A.A. - Jzmir panayırı· 
nın açılma töreninde, panayır ko~}: 
tesi başkanı Dr. Behçet Uz. verdı_gı 
diyevde bilhassa şunları söylemış
tir: 

''İzmirin değerli saylavı sayın E
konomi Bakanırnrz Celal Bayar o
nursal asbaşkanlığınrzla kuvvet ka

l Arkası ~ üncüde l 

{Arkaaı 6 uıcıda] Panayırın giriş kapısına dışardan bir bakış 
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Dl1SöNDöKC~ ,. 
GÜNEŞ BOYASI 

Bu asrın kadını, hiç.bir kim
yevi maddenin yardrmma lüzum 
kalrnad~ bütün vucuduna zen
cefil rengi verebilmek için gü -
neşten bile boya çlkaımanın yo
lunu buldu. Güneş ki, Allahm, -
ibu en büyük ressamın - arzımızı 
ıboyamak için ıkullandığı bütün 
renkleri kendinde toplıyan pa -
letidir; Havva anamızın kılığı 
ve rahatlığı içinde kumlara ya
tarak büyük yaratıcıya poz ve -
ren yirminci asır kadınının tu -
valet levazımı ve makiyaj takı
mı arasında onun ışığı da başlı
ca zeraf et vasıtafarından biri ol 
<lu :Mermer vücutlu lan tunç hey 
kelle çevirmek için Venüs de 
Milo'danberi derisinin beyazlı
ğilc öğünen, hatta bu rengi bir 

• ırk davası haline getiren Akde -
niz medeniyetinin devamından 
usanmış bir kadınlığın süt beyaz 
tenini her gün tarçınlamaya de
vam ediyor. 

Ben bu limon küfüyle pişmiş 
ayva çürüğü arasında birçok 
renk dereceleri geçiren modem 
insan vücudunun kekremsi lezze 
tini gözlerile tadanlardan deği
lim; ak bir alın gibi içimde ma
nevi temizlik fikrile tedai eden 
beyazı hala seviyorum; esmer ve 
ya beyaz, ruhun tene kadar uza
nan hassasiyetini güneş boyasi 
le körleten ve ışıkla, su ile, hava 
ile, fazla içli dışlı kesilen vücut
ların bu Hiübali estetiğini anla
mıyorum. 

Peyami SAFA 

Telefon mukavelenamesi 
bugünlerde imzalanacak 
Son ve kat'i şeklini alan Telefon 

6osyetesinin satın alınma mukave
lenamesi bugünlerde imzlanacaktır. 
Sosyet'C delegelerinin imza salahi -
yeti bekledikleri doğru değildir. 
Delegelerden biri yalnız hususi if· 
leri için gitmiştir. Buradaki dele -
ge imza sa13hiyetini haiz bulun -
maktadır. 

Berberler Pazar gUnteri 
tatil yapamıyorlar 

Berberler pazar günleri tatil yap
mak için bir istida ile belediyeye 
müracaatta bulunmuşlardı. Dün bu 
hususta berberlere cevap nrilmiş -
tir. Belediye, hafta tatili kanunu 
hükümlerinde tadilat yapılmadıkça 
borberlere pazar günü resmen ta -
til yaptırılmuına imkan görmemek
tedir. 

Belediye ile Evkaf arasan· 
daki pUrUzlU itler 

:Scl'cdiye ile Evkaf arasındaki pü 
tüzlü itleri halledecek olan hakem 
komiayonu 29 Ağustosta inceleme· 
lerine devam edecektir. Beledırc 
44 V'C EVka( ta 60 sayfalrk birer la
yıha hazırlamışlar ve pürüzlü itler 
etrafındaki düşüncelerini bu liyıha 
larda bildirmişlerdir. 

No. 7 .. 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

• Cemile ayağa kalktı. Anneaile 
ablasına çikolata kutusunu bir ke
re daha uzattı. Ellerini kal
çasına koyarak ve eöğsünü kabarta
rak başını silkeledikten sonra, arala
nnda bin defa geçen bir ağız kavga
sına bir daha yanaşmak iatemediğini 
anlatan kestirme bir tavırla dedi ki: 

- Ben ıözünü sakınan bir kız de
ğilim. Düşündüğümü söylerim. Iıte 
gizlemiyorum. Ben yirmi yaşrmı geç
tim. Kendi başıma faili muhtarım. 
Bu evde oturamam. Bu mahallede be
nim kısmetim körlenir. Ne yapıp ya
pıp gideceğim buradan .•• Siz oturun, 
yahut ta benimle beraber gelin, gel
meyin, ne haliniz varsa görün, Ak
lımdan bu eve kundak sokmak bile 
geçiyor. Sigorta payımı almak için ... 
Bende perva yoktur, aklıma koydum 
mu yapanm. Fakat şu Tahsin'in ni· 
yetini bir kere anlayım bakalım. için
de fenalık yoksa ne ila ... Varsa ona 
da uğurlar olsun. Cemile ne yapaca
ğını bilir. 

Kız elleri kalçasında taşlığa çık • 
mış :''Rumba da rumba rumba .. diye 
§arkı söylcmeğe başlamıştı. Şahinde 
onun arkasından: "Deli kafir ... " diye 
mrnldandı. Fakat Cemile'nin halini 
çok daha vahim gören annesi, başını 
önüne eğmiş, dalgın ve mahzun göz
lerini hiç kırpmadan yere bakıyor, 
yutkunuyor. elini göfsüne bastırarak 
ıeğirmeğe çalışıyor. muvaffak olama
),ncı aancılaruyormuı &ibi kıvranı • 

Evkaf Bankası 
a~ılma hazırhkları 

Evkaf bankası işi ile tasfiyeler üze· 
rinde incelemeler ilerlemektedrr. Ban
kanın pek yakında açılması umul • 
maktadır. Bu hususta hazırlanan pro· 
jder üstündeki tetkikler bitmek üze
n;<lir. Proje, muvafık görüldüğü tak
dırde Bakanlar Ku!"uluna verilecek • 
tir. 

Evkaf genel direktörü, htanlsulda 
evkafa ait İ!ler üzerinde meşguliyet
lerine devam ebnektedir. Geıtt:I di -
rektör yakında Ank."\raya dönecek ve 
evkaf gelirinin artması, bankP.nın lm
rulması ve belediye - evkaf anlaıama 
mazlığı ve tasfiye işleri ancak o za • 
man bir ıonuça bağlanabilecektir. 

Ecnebi profesörler
den de kazan~ 
vergisi ahnacak 

İstanbul finans murakipliği. dün, 
Etibba Odası Başkanlığına bir tezke 
re yazarak memlekette çalışmakta bu 
lunan ve bir .mukavele ile profesörlük 
yapan ecnebı doktorların da tadil edı 
len yeni kazanç vergisi kanununa gö
re sınıflara aynlması lazım geldiğini 
bildirmiştir. 

Memlekette muayene ve tedavi de
leki bir menfaat temin edenlerden de 
racaatları kabul edebilen proiesôr dok 
torların her birisine Oda Başkanlığı 
ta:afından dün birer sirküler gönderil 
mı~ ve kendilerinden bazı mahimat 
sorulmuştur. 

~e~ ne suretle olursa olsun, mes • 
leğı bır menfaat temin edenlerden de 
kazanç vergisi alınmas ızaruri bulun 
duğu kendilerine bildirilen doktor 
profesörler, nihayet önümüzdeki sah 
gününe kadar iş ve kazanç vaziyetle
rini bildire~ekler ve Oda Başkanltğı
nın suallerıne cevap vereceklerdir. 

Oda yönetim kurulu, sah günü ya
pacağı toplantıda bu gibi ecnebi pro
tesörleri de sınıflara ayıracak ve ka
rarlarını lstanbul mürakipliğine bil
direcektir. 

Öz TUrkçe mektep kitapları 
Kültür Bakanlığından Kültür ai

rektörlüğüne gelen bir -telgrafta, 
30 eylUlde açılacak olan ilkolların 
öztürkçe kitap hazırlıklarının biti
rilerek tam şekilde derslere baslan
ması bildirilmektedir. İlkokulİarm 
gramerden batka • diler kita~ları 
hazırlanmak üzeredir. 30 eylfıle ka
dar bu yoldaki hazırlıklar bitmiş o
lacaktır. Bu yıl gramer kitabı basıl
mıyacak, talebe muallimin vereceği 
notlara göre der&ine ç.alııac:aktır. 

Tale~enin diş saOhOı 
Uluslar kurumu sağlık kolu, Tür • 

kiye Dış İ§leri Bakanlığı elite sağ • 
lık ve soysal yardım bakanlığına 
başvurmuş ve mekteplerde nekadar 
talebe bulunduğunu ve bunlardan ne 
kadarının dişlerinin tedavi edildiğini 
ve bu işlerde çalışan kaç doktor bu -
lıınduğunu sormuş ve bir istatistik 
yapılarak gönderilmesini dilemiştir. 

. Sağlık ve soysal yardım bakanlığı, 
<lılek üzerinde incelemelerini yaptık • 
tan sonra iti Kültür Bakanlığına da 
bildirmiş ve talebelerin adedile, mu -
vazzaf diş hekimlerinin sayısını göste 
ren cetveller hazırlanmıştır. 

yordu: 
- Kızım, Şahinde, bana iki par

mak su ver, fena oluyorum! derli. 
-3-

Kiracmm genç oğ'u 
Cmıile uzun, derin düşünmeğe ha· 

cet kalmadan, daha merdi.. enleri çı· 

karken anlamıştı ki.bu evi bırakıp ta 
Tahsin Beyin dediği gibi Taksim'de, 
§Öyle da .. alı döşeli bir apartmanda 
"metreslik hayatı'' ya§ıyacak olursa 
anneainin yüreğine inecek. Kadının 
biraz evvelki hali bunu her zaman
kinden ziyade gösteriyordu, adeta 
benzi soldu, dili tutuldu, gözleri bir 
başkalaştı, elleri ''hezel yaprağı gi
bi" titrcmeğe başladı. 

Cemile için annesini feda etmek 
mümkün değildi. Şimdiye kadar hep 
kanına dokunan bu eve ve bu yaşayı
şa annesi için katlanmıştı. Sonra Şa
hinde'nin dedikleri de yabana atıla -
mazdı: Oralarda yaşamakla buralar
da yaşamak bir mi? Babalanndan ka
!a!1 tek~üt .. ayl!ğı, b~!ük kirası, Çarşı 
ıçındekı dukkan, fılan, topu ellerine 
yetmit bu kadar lira geçiyordu, Şa
hinde evlense de aradan çıksa, ev de 
baştan aşağı kiraya verilse belki bu 
para karşı tarafta geçinmeğe yetiıir
di ama timdiki halde zorca biraz doğ-
rusu ••• 

Cemile bunları düşünmüyor değil; 
fakat onun uıl düşüncesi annesine 
hem bu evi, hem de arada bir eski 
usul düğünlere kiraya verdikleri pır
lanta başlıkla bütün öteki mücevher
leri sattırarak Cihangir taraflarında 
iki üç katlı bir apartman aldırmak. 
böylece boş boşuna duran bir serma
yeyi daha fazla irat getirir bir hale 
sokmak ... Böyle bir apartman alsalar 
da iki katını kiraya verseler, hem 
kendileri içinde otururlar, hem de bu-

Ne Dersiniz? 
DEVA 
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DAVA Si 

Dün ya:r.mıftık ki; ba1'ı Avrupa 
ha:r.ır ilaçlarının piyasada güç bu
lunması, bulunanların da pahalı 
satıldığı hakkında bu sütunlarda 
çıkan bir iki tenkide karşı Sıhhat 
Bakanlığı alaka göstererek biz • 
den hususi surette malumat iste· 
mişti. Bi:r. de bu malumatı husu· 
si mektuplarla vermiştik. Bakan· 
lık şimdi Matbuat Müdürlüğü ka· 
nalile bunların yine bu sütunlarda 
nep·ini istemektedir. 8İ1' de ne bu 
mektuplara, ne de İfİn kendisi 
hakkında hiçbir mütalea yürüt • 
meden bu muhaberenin .,.aikalan. 
nı Ofaiıya derce.diyoruz. OrtaJa 
bir haklı veya halt.u varsa bunu 
okuyanlar tayin edecektir. 

[Sıhhat Bakanlıgının birinci mek
tubu] 

Tan Gazetesi Mudürlüğüne 
9/ 6/ 935 tarihli gazetenizde (Ne 

Dersiniz) ba§lığı altında bazı lüzum
lu spesiyalitelerin meırilekete girme
diği ve mevcudunun azaldığından 

şikayet edilmektedir. Vekaletimiz 
memleket sıhhati için lüzumlu ve 
kıymetli ve memlekette eıi yapılmı· 
yan hiçbir spesiyalitenin iıteruniıJ te 
sokulmamış olduğunu bilmemekte • 
dir, Memlekete lüzumlu olduğu hal
de sokulmadığı ve fiyatının çoğaldı
ğı iddia edilen bu spesiyalitelerin 
isimlerini bildirmek liıtfunda bulu· 
nursanız bu hususta tabü araıtırına
lar yapılır. Bun lan acele V ekaletc 
yazmanızı rica ederim. 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
Vekili namına M üıteşar 

[Bu mektuba Tan Direktörünün 
verdiii cevap] 

Sıhhat ve Içtimai Muavenet 
Vekaletine 

18/ Haziran/935 tarih ve 8801 nu
maralı mektuba cevaptır. 

Gazetemizin ilaç spesiyaliteleri 
hakkındaki yazısı mÜe9Sesemizde ça• 
lıpn arkada§lann aruıra arayıp bu
lamadıkları binakma a~f)i~r 
yüzünden yazılmıştır. Memlekete 
bütün spesiyalitelerden hangisi gi
riyor, hangisi girmiyor, hangileri üs-

tünde ihtikar yapılıyor? Bunları biz
den ziyade kendi müfettişleri vası
tasile sayın V ekaletiniz daha iyi bi
lir. Bununla beral: - bizim tesadüf 
ettiğimiz eksiklikler şunlardır: 

1 - Bir sinir spesiyalitesi olan 
(Valcrobromine) ismindeki Fransız 
ilacı üç dört aydır piyasada yoktur. 
Mevcudu olanlar da fiyatı 180 ku· 
ruş olan bu ilacı 300 kuruşa satıyor
lar. Sebebi: Fabrika acentayı değiş
tirmi~. Yeni acentanın bu ilacı ge· 
tirmesine Vekalet müsaade etmemiş. 
E11ki acenta da elindeki müsaadeyi 
halefine vermek istemiyor. Neden 
bu yeni acentaya eski müsaadenin 
bir sureti verilerek ilacın girmesine 
imkan bırakılmıyor? Neden bu ilaç 
mevcudu azaldı diye 180 kuruştan" 
300 kurup çıkıyor? 

2 - Verem tedavisinde kullam· 
lan (Sanocrysin) müsaadesi olduğu 
halde altı aydır kafi miktarda mal 
getirilmesine izin verilmediği için 
hastalar aıkıntıda kalmışlardır. Hal· 
buki verem ilacının her şeye terci
han cirmeai lizımgeleceğini sayın 

VeWet }>izden iyi bilir. 

3 - (Urodonat) in acentası ilacı 
az tetiriyor ve depolara vermiyor •. 
istediği eczahanelere veriyor ve is
tedifi fiyatla satıyor. Bu gibi spe· 
ıiyalitelerin kafi miktarda getirilip 
getirilmediği kontrol ı:ltında değil. 
Kaldı ki; ayni işi görecek başka bir 
ıpesiyaliteye müsaade verilmediğin
den adeta imtiyazlı gibi hareket et· 
mektedir. 

Şahıslan veya yakınlan için bu 
ilaçları ararken arkadaşlarımızın 

karıılaştıkları güçlükleri size yazıyo· 
ruz. 

Umuyoruz ki; değerli ve tesirli 
müdahalelerinizle memleketin sağ • 
lığile ilişiği olan bu ve buna benzer 
pürüzler de düzelir. 

Tan Direktörü 

Yarın da Sıhhiye Vekaletinin bu 
melıtuba vcrtliii cevap ve buna 
lıa;s.~'! AN" Direktörünün 11ön • 
de ı.gı tne,lüba neıreaeceğız--:Şu 
mektuplan okuyanlar, bu ife: 

Siz ne dersiniz ? 
-~--~---------------,·--------------------~-.-1 

sut talimatnamesi 
tebliO edildi 

Sıhhat Bakanlığının yeni süt ta
limatnamesi alakadarlara tebliğ e • 
dilmiştir. Yakında tatbikine baş -
lanmış olacaktır. Yeni talimatname 
çok önemli hükümleri ihtiva etmek
tedir. Talimamame tatbik edilirken 
belediye de kontrol yapacak, aykı
rı hareket edenler §iddetle cezalan
dırılacaklardır. Talimatnameye gö
re, uygunsuz hareektler tekerrür 
ettikçe cezalar o nispette fazla ve 
ağırlaşmaktadır. 

rada selamlık bölüğünden ellerine ge· 
çen sekiz liraya karşılık orada kırk 
elli lira alırlar. Fark az mı? Dahası 
var: Biraz kılıklarını, kıyafetlerini nü· 
zeltirler; iki kız kardeşin de elbet da· 
ha çabuk kısmetleri çıkar. O miakin, 
budala Şahinde, kışın mangal başında, 
yazın yemek odasındaki sinekli min· 
derin üstünde, iki pencere arasına 

bağladığı salıncak ipini çek
mekten baıka bir ıey yapmıyarak 
pinekleyip durdukça nasıl koca bu -
lur? Şimdi haspam biraz akıllanmış 
ta ömründe ilk defa bir balo yüzü 
görmek istiyor, kısmetim çıkar diye ..• 
Ayol, akıllı Raziye, kucağında viyak· 
hyan çocukla, sırtında partal basma 
entarile seni balodan içeri aoksal&r 
bile dönüp te suratına kim bakar? 
işte Cemile nekadar makul düıünae 
bu münasebetsizlikler gözünün önü
ne gelince çileden çıkıyordu. iti de-

Muhtelit mahkeme1erde 
son davalar 

Muhtelit mahkemc-lerde son ka
lan davalar da bitirilmek üzere bir
kaç güne kadaı: faaliyete geçilecek
tir. Bütiin davalar kışın başına ka
dar bitmiı olacaktır Belediye dai
relerinden bir kısmının Muhtelit 
Hakem Mahkemelerinin bulundu _ 
ğu binaya" tqınacağını yazmıştık. 
Belediyenin yeni bütçesi geldiği i
!Sin binada ba:zı tamirat yapılacak 

ve kııa doğru bu binaya Fen heyeti 
bütün dairelerile taşınacaktır. 

Jiliğe. vurmakta tesellisini bulmuştu. 
J!u. şı~retliklerile hem etrafın gözle
rı.nı bıraz yıldırıyor, hem de sözünü 
bıraz gcsiriyordu. 

Odasında başından şapkasını bile 
çıkarmadan bir saat kadar dolaşarak 
hep bunları düşündü. Artık bu sefer 
büyük bir karar vermeğ'e hazırlanı
yor?u·. Hem çok akıllıca, hem çok 
delıce ışler yapmayı tasarladı. Bili
yordu ki bu ev bir yangında yanacak 
olursa sigortadan alacakları para Ü<ö· 
tüne mücevherlerin parasını da kata
rak bir apartman almaya annesini ra 
zı etmek daha kolaydı. Çünkü onun 
bu işe &önlU yok değildi ama şu ba
tasıya eve alışmıı bir kere, başka yer
de yapamaz, gece yatısı misafirlikte 
bile yadırgar, gözünü uyku tutmaz, 
hiçbir yere gidemez. llla ki evim de 
evim ... Ama bir kere şu ev ortadan 
kalkaa başka yere taşınmaya mecbur 

KUÇUK HABERLER 

• E6naf Federasyonu nizamna
mesi. tasdik ve tetkik edilmek üze
re. ~konomi Bakanlığına gönderil
mıştır. 

• Belediyenin 935 bütçesi Ali 
t~s?ik~en geçmiş ve belediyeye bil
dırılmıştir. Bütçeye göre bu yıl ya
pılması gereken işlere derhal baş -
}anacaktır. 

• Zabıtai beledi.ye memurlarına 
yazlık ceket tevzi edilmesi karar
laştırılmıştır. 

• Belediyenin yC'Ili sebze hali ci
varındaki sokaklara kaldırım yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Tamiratın 
keşif bedeli kırk yedi bin küsur H! 
radır. Kaldırım döşeme işine yakın
cıa başlanacaktır. 

• Oğretmçnler Birliği tekaüde 
sevkedilen öğretmenler hakkında. 
bu yıldan itibaren başlamak üzere 
her yıl bir tören yapmağa karar ver
mişlerdir. Bu yıl meslektC'l'l ayrıla
cakların tören programı yakında 

hazırlanacaktır. 

• Genel nüfus sayım bürosu sa· 
hşmalarına devam etmektedir. Ba
kırköy, Adal~rın sayını ~tvelleri 
tamamlanmıştır. Beyoğlunun cet • 
vellerine başlanmıştır. 

• Sofya elçimiz Şevki, dün ak ~ 
şam Sofyaya gitmiştir. 

• Dün saat H,30 da Ticaret Oda
sında b~r ~oplantı yapılmış ve Ku
ruma aıt bazı işler üzerınde görü
şülmüştür. 

• 4 Birinciteşrinde Etibba Oda
sında yapılacak Yönetim Kurul ve 
Haysiyet divanı 6eçimı için kanu
nen davetiyelerin bir ay evvelden 
üyelere tebliği gerekmektedir. 

Buna göre, oda, icap ed~n bu da
vetiyeleri nihayet 4 Eylfıle kadar 
üyelerine yollamış bulunaı:aktır. 

• İstanbul Emniyet Direktörlü
ğünde halen birinci, ikinci ve dör
düncü şube direktörlükleri mün
haldir. Bu vazifelere bugünlerde 
yeni tayinler yapılacağı umulmak
tadır. 

• Paristen ş-chrimize gelen oto
mobilli gezginler mühendis Comte 
Jean de Guebriant ve Michel Ho
dant bugünlerde hareket edecekl-er
dir. Bunlar Paristen bareektle İtal
ya, Yugoslavya, Arnavutluk ve Bal
kanları dolaşmışlardır. Buradan Ha 
lep, Filistin, Suriye, Şimali Afrika
ya gideceklerdir. 

Parasız alınacak leyli talebe 
vry:n 11~C'f'C'-'ft'nmıcaır oıan ge

celi parasız talebe için a~nlrl< 
kolaylık olmak üzere şehrimizde i
ki liseye müracaat edilmesine karar 
vemıiş ve bunu Kültür direk:törlii
ğüne yaymıştır. Bu karara göre kız 
talebe İstanbul kız lisesine, erkek 
talebe de lstanbul erkek lisesine mü· 
racaat edecek ve leyli mecca'!lilik 
müsabaka imtihanlarını bu m~ktep
lerde vereceklerdir. İmtihanlara 23 
Eylulde başlanacaktır. Bakanlık bu 
yıl alınacak olan parasız yatılı ta
lebe miktarını çoğaltmıştır. 

Şarbay muavinliOi 
Şarbay muavini Himidin Kocae

li ilbayhğına tayin edildiğini yaz
mıştık. Hamidin .ay başında yeni 
vazifesine başlayacağı söylenmek -
tedir. Boşalan prbay muavinliğine iç 
İşler Bakanlığı Özel kalem direk
törü Ekrem gelecektir. 

kalacak. sonra çok memnun da ola· 
cak. Cemile bundan emin; hatta o 
kadar emin ki bunun için eve ateş 
vemıeği, annC1linin müce\•herleriııi ça
lıp satarak zorla onu buradan çıkar
mayı düşünüyor. Zaten annesi de bir 
kere ağzından kaçırmıştı: "Beni ha
berim olmadan götürüp bir apartma
na oturtsalar belki içim açılır ama 
kendi ayağımla bu ev-den öldüm Al
lah çıkmam ... 

Cemile· sormuştu: "Ya bu ev yana· 
cak olursa? .. " Annesi: "istediğin ye
re giderim." dedi. 

işte Cemilt'nin delice düşünceler
le evi yakmak istemesinde böyle he
saplar vardı. 
Tahsin Beye gelince onun fazla ile 

ri gitmesine meydan bırakmadan gön
liınü eğlendirerek parasını çekmenin 
yolunu düşünüyordu. Bu i•lerde ufak 
tefek mahalle aşrkdaşhklanndan baş
ka hiçbir görgüsü olmadığı halde, 
Cemile, Tahsin Beyi parmağında çe
vireceğinden emindi. 

Çünkü, erkekler üzerindeki tesiri
ni gayet iyi biliyordu. lki üç sene var 
ki Cemile sokakta giderken fster kar
şı taraftan gelen erkeklerin gözlerin
de parlayan iştah ve arzuyu, istene 
arkasından bakanların iç çekişlerin • 
de\d sıcak rüzgarı daima hissetmişti. 
Çocuklarla ihtiyarlardan başka he • 
men bütün erkeklerin yollarda durup 
durup ona baktıklarını, gençlerin söz 
atmaktan kendilerini alamadıklarını 
görliyordu. Hele mahallede kavafın 
oğlundan genç kocalara varıncıya 
kadar erkeklerin çoğu, ya Ihsan gibi 
kahveden lakırdı atarak ve sevda 
mektubu yolhyarak, yahut ta ötekiler 
gibi kavun.cu bir arzunun süzdüğü 
kirpikler arasına gizlenen yan bakış
larla ona imtendiklcrini belli .edi
yorlardı: 

BUDAB~ND~~ 
DOKTOR VE HAST~ 

Adam oğullarından birç_~ğ1J 
nun korkaklığı, müdahinlig1~.~ 
ğmmak ihtiyacı ve nankörlU 
hastalıklarında ortaya çıkar. 

Bir ameliyat masasından 
tağma götürülen bir hastan, 
baygınlığından ayıldığı "3~ 
baş ucunda duran doktora b3 

şmda, dilenen bir köpeğin ya 
varışı, korkaklığı ve müdabeıı 
si vardır. 

Tifolu bir hasta, ağır nö~ 
!erden sonra ilk kendine ge 
şinde, doktoruna, büyük f Jf!1 

1 
lar<lan kurtulup durgun bı~ . 
mana sığınan bir harap gerI11~ 
~itıkinliği ve çaresizliğile sığl 
nır. 

Bir hasta için doktor her §C. 
dir, doktordan iyi, doktord 
yüksek adam yoktur. Hele ıı 
kahet devresinde bu dokt 
tapınma duygusu' büsbütün 11 
tar. Fakat büyük fırtınala.~ 
içinden ~rynlıp durgun bir lı 
mana sığınan gemi, nasıl ti 
mir edilir edilmez tekrar a 
denizlere acıbr ve sığındı~ 
küçük limancağızı unutuveri!~ 
se, hasta da ayağa kalkar k3 
maz doktorundan uzaklaşır 1 

çok geçmeden onu unutur. 
Doktorlar, bu bakımdan, ıı• 

körlüğe uğramanın acısını 
çok duyan insanlardır. fi 

Orhan sELf 
Adliye sarayı - eırtll 
yet direktörlüğü 

Yerine adliye sarayının yaf1 

kararlaştrnlan emniyeti ikincı 
direktörlüğünün şimdiki tapu ,,e 
ö~stro idaresi binasına nakli bab'~ 
n~n. doğru olup olmadığı hakındıı ~ 
dısınden izahat istiyen bir mu~:ıtıi 
mize emniyet direktörü Salih V 
demiştir ki : • 

" - Filhakika. böyle bir bini _. • 
Y?tuz, Fakat henüz bulamadık· .~ 
nıyet direktörlüğünün tapu ve ~ 
tro idaresi binasına ta§ınması hlY 
da malumatım yoktur ... 

Antropoloji mUzesl 
enış1e1111yor . / 

Oğrendiğimi.ze göre, üniversıtC /. 
teropoloji enstitüsüne ait bulun'~ 
teropoloji müzesinin genişleti 1 
hususunda Kültür Bakanlığında"~ 
emir gelmiştir. Esasen olduk~ ji 
metli uuleri toplıyan müzeyı.~ 
doluda her yerde araştırmalal' 
makta bulunan öğretmenlerin / 
ı ecckleri ~rler de bir kat dab' 
ginleıtirece1c:tir. 

lstanbul tapu ve kadı•tt' 
teşkil iti u1' 

lstanbul tapu ve kadastro t~· 
önümüzdeki yılbaşına kadar ti ~ 
men ku:alara taksim edilmiş "'e 
leştirilmiş olacaktır. ı 

Kaza tapu ve kadastro idıl~ 
bulunursa ilçebaylıklar binalJetl 
yoksa araştırılan diğer uygun 1 
yerleştirilecektir. 

d 
Bunun için mahallede onun ıd 

manı çoktu. Şirretliğinden de ~~ 
lan için açıkça bir şey söytiye ~ 
lar, gayet gizli dedikodular Y' ~ 
lardı. Cemile mahallenin bütii:it tel' 
lerine Mürvet vasıtasile "öyle 1 r • . e, 
dit savunnu,ıu: "Cık deınesın 1'ii aıe 
calannı ellerinden alının. Ç'İ" 
si gözümün içine bakıyor 1" •. in 01' 
Düşmanlan bunu bildiklefl ıç ,r'tJ 

gördükçe yüzüne gülüyorl.~ıJ 
sından namusuna ait bir ded• tı 
pabilecek ufak bir vesile ar•t ~ 
lar, hiçbir !ey bulamıyorlard1·elc' ~ 
le onlara bu fırsatı verrn~f11 yr<"'' 
otomobille aokağa girmeı:rıış. ııafi! 
odasında o fitne kumkurnası c:eres 
nin oturduğunu taşlığın pen u 111ıı 
den görünce çikolata kutuı;un a1'ıe 
fakta küpün üstüne koyınaY1 

mişti. . . ~ 
sın' :.ı 

Ak.-m yemeğinde a~.neıı;11a1< ~ 
mahzun gördü ve gönlünU a b0ynıı 
sofra başında birkaç kere tı. ıfl 
aanldı. Hatuncağız ağlaıtılf ar. tcı~ 

- Senin çok düşrnanın " ' 
dikkat et 1 diyordu. dı: 

Cemile ort)uzlarını kaldır f3~ 
1 rf11··· d' 

- Alnını karışlannı 0"a~r bı1,,1 
onlara fırsat verecek ~ar t><>M'' 
mıyım? Ama hepsinin kır 1 

1 
nı bir açayım da görsünler kuı:.81'111' 

Sonra annesini bir daha 
rak: iıt a 

na efl1 dl 
- Sen Cem\le'nden ya de 0ıuff 

dedi. fakat sizi de. bu. evıun ı 11ı 
yacağım, onu da bılınıt 0 ne•Ue ' ıl 

Gece yatsı ezanında. a; sokd~~' 
sı yattıktan aonra Cenııl 1 tı· 1'1 ~ı 
tı, evin dört tarafını do aŞyor .,e .. .cl 

b••ı"~; d laAmua van• ,,elır 
nın o u6 .. n e ~ latl ., 
riden &enç erkek kahkaha l 
du. r Arkası v,J 
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ooeu SAN'ATLARINA iL0ili~iMiZ 

lran San'atları Kongresi 
Leningratta Toplamyor 

[Ozel aytarımıs bildiriyor] 

Ankara, 23 

lran ıanatlan üçüncü arsıulusal ko!1gresi ıo. eylülde Lenin
&radda toplanacaktır. Kültür Bakanhgını temsılen kongreye 
~Y~v Şemseddin, İsmail Hakkı,. Celil Esat ve Arif gidecek -

rdir. Kongre sekiz gün sürecektır. ,, s 
eyrisefain,, in Eski Borçları 

Lt~ara, 23 (Özel aytanmız bildiriyor) - Eski Sey!1~efain 
~inin mühtelif müessese ve şa!hmlara olan borçlan ıçın ha
~lanan tahviller alacaklılara verilmek üzere malsandıklanna 
töııderilmiştir. 

Ankara Belediye Otobüsleri 
• .\nkara, 23 (Özel aytanmız bildiriyor) :-- Belediy~, ~.üs 
~eainin teşkilatım tamamlamak üzered1r. ldare dırektorlu -
~!8le nıilbendis Rcf ik, direktör muavinliğine inhisarlar ~Uıbe 
~ektörlerinden Hüsnü, malzeme şefliğine eski emniyet dır~
~~lerinden Sadeddin atanmıştır. Belediyenin otobüsleri eylül 
-,1.nda işlcrneğe başlıyacaktır. ..... 

HUSUSi 
liabeş, 
Dolgun 

J\.....~ina, 23 (Özel a~arnruz bildiriyor) - Hab.e~ hükQmet~ 
.:"'"-. Bakanlığının bir tamiminde, lhükUınct ordu ıçın tayyarecı 
~ktadır. Habeş hük&neti tayyar~ilere on ~in . Fr~ız 
~oıqgı aylık vermekte olduğunu ve eıskı tayyarccı z~ıtlen ter-

ettiğini bildirmektedir. 

Tayyarecileri ne 
Maaş Verecek 

Çankırıda Sevinç Günü 
~nT 23 (Özel aytammz bildiriyor) - ~~n Ç~k~ 

~-:._ll~i;dodir. At:ıtürk'ü.n buraya ayak bar..tıgı ılk gunun 
~ yıldönümünü kutlutıyonız. Bu:mtınasebetlc Çankırılı -
'lı:~A.tatürık'e sonsuz ısaygılannı ve candan bağlıhklanm &öa -
-~iler. 

'e li~tuklar söylendi, hava tehlikesine ıkarşı bir söylev verildi 
bırçok kimseler üye yazıldılar. 

Bir Orman Yangını Çıktı 
!l'ı~~la, 23 (Özel aytanımız bildiriyor) - Muğlaya yakın ve 
~~ denilen dağdaki ormanlarda yangın çıktığı buraya ha-

'lerilmiştir. 
"'}'lldanna müfrezeleri ile beraber halk yangını derhal sön ... 
~ek için bütün tedbirleri alarak yangın yerine gitmişlerdir. 

Yunan Sınırlarında Tahkimat 

• SOSYAL KONUŞMALAR 

BiR TEZAT 
BUyUk işler yanında kUçUk ı,ıer 

Konyakçıların 
Bir isteği 
Kabul Edilmedi 

[Ozel aytarımız 

I5evrim y a p m ı ı memleketlerde 
- iki tarih, iki devir ve iki zihniyet 
yanyana yapdığı için olıa gerek -
bir yandan akılları durduracak kadar 
büyük i§ler son derece çabuk olup 
bit~r; öbür taraftan ise bu büyük iş
ler yanında &Onsuz bir küçüklük gös
teren baıit i§ler yapılamaz, durur. 

Bu yazıyı yazarken, ortaya yeni 
bir fikir atmadığımızı ve bu dütün
menin gerçekliğini herkesin her yer
de gördüğünü ve bildiğini söylemeğe 
lüzum yoktur. Herkesin bildiği ve 
birçok misallerle kafasında teyit et
tiği bu otuıu bir kere de bizim, birbildiriyor] 

Ankaıw, 23 
, kaç misalle göstermemiz zararlı bir 

ıey değildir. 

Koayak yapılııında kullanılan 
ıotiraj, otlar ve patların gümrük 
reamindeıı muaf olarak memlekete 
eokulmuı ba·~'kında, İnhisarlar id1r 
resi -.e konya'lı: fabrikaları tarafın
den vaJDi müracaat Finanı ve Eko
nomi Bakanlıklarınca cözd.en geçi· 
rilmit v-e mezkQr maddelerin mem
lekete 10kulqıaıına imkln. olmadığı 
kararlaıtırılmıttır. 

MalmUdUrlerl arasında 

tayinler 
Ankara, 23 (Özel aytKımı.z bildi

riyor) - Uluborlu malmildürü Tev
fik P.etilrkıe malmüdürlilğüne, Ala
ıehir tahsil mtlfetti§i Şevk.i İmroz 
malmüdürlüğüne, Çot malmüdilril 
Fikret Kayseri malmüdiirlüfüne, 
Bakırköy malmüdUrü Necmettin 
TaV§Anlık malmildürlüğüne, Erdek 
malmUdürU Fevzi Maniu merkez 
malmüdürlüğüne, Ma.Uye Meılek 
mekıtebi mezunlarından Şinui 

Oruh malmüdürliliüne tayin edil -
mitlerdir. 

Büyük itlere, misal mi ararsınız? 
Devrim yürüyüşümüze basladık ba§h
yalı büyük itler yapmağa çok alıştı
imuzdan buna misal bulmakta kimse 
rUçlük çekmeı. Bunlardan son ba§a
nllnlf olan birkaçını, sırf tazeliğinden 
tekrarhyalnn. 

lki yıl kadar önce Ergani balar yo
lu yapılacak, balnrlarımız dünya pi
yaıalanna sürülecek, memleket bu 
yüzden fU kadar kazanacak lafı, bir 
iç borçlanma veaileıile çok söylendi, 
ve bu iç borçlanma ve.ileıile halk ta 
devlete güvenini rösterdi. Sonra bu 
if, {\zerinde çok söz edilmiyen bir 
mevzu halinde, tavsadı, kaldı. Çokla
rımız, bakır yolunun yapılması için 
etütler olacağını, belki birkaç ıeneye 
kadar itin bir yandan baıhyacağıru, 
yahut bir kısım yolun yapılıp diğer 
knmının da ba§ka bir vakte bırakıla
cağını gayet nomal olarak dü,Unmü
tüzdür. ltin bizlere nomal gibi gl:S
züken giditi de böyle olmak geTektir • 
Meğer ne yanlıt• ne küçük düşün

müıUz. Birkaç gün önce gazetelerde 
ikinci Uçilncil sahifelerde çıkıYermiı 
bir ajanı haberi, bakır yolunun bitti-
ğiğni, dört yüz küsur kilometrelik 

lstanbulun Finans hudutlar1 olan bu yolun açıldığını haber ver -

Ankara, 23 (Ö.zel aytarımu bildi
riyor) - Finanı Bakanlığı lıtatı
bul finanıa hudutlarının mülki teı-
killta uygun bir tekilde ymiden 
teılrili için tetki'katına devam et -
mektedir. Bakanlık bu huıusta İe-
tanbul villyeti dahilindeki tabak -
kuk ve talı.il müdil.rlerindetı bazı 
malQmat i.temiftir. 

Vaklfta iki tayin 
Ankara, 23 (Ô.zel aytanmr• bildi

riyor) - Vakıflar ıeael direktör
lüğü muavinliğine Vakıf parelar 
dir.e'Jrtörü Fahr~. onun yerine dıe 

Samsun buauai idare direktörii Ke
mal tayin edilmittir. 

mektedir. Bir iki ıenelik zaman ne
kadar kısa ve darsa, dört yü.z kilo • 
metrelik '-"r hattı bu dar zamanda ya
pıvermi§ olmak ve bunu küçücük bir 
İ§mİf ıibi ptafatıaız halka bildiriver
mek o kadar büyük ve mana bakımın
dan genittir. Dağlar delinerek, asi 
nehirler zaptolunarak, çöller atılarak 
kut Iionmaz, kervan geçmez yerleri 
Ortaçağın karanlığından kurtaran hu 
bakır yolun bu kadar çabuk bitmesi
ne, bqaranlann bu kadar ıözünde du
rarak uimlerlnl ve iradelerini bu ka
<!ar çapranız kullanmalarına hayran 
olmamak mUmkiln değildir. 

Büyük itler seriıinden, yine böyle 
sanki küçük ıeylennit gibi çabucak 
ve seaaizce bitlrilenlere her zaman 
raıtbyoru.z. lleaeıt. bir babnlıfm 
f3yle bir Ud aenede yapıverdilf ifler-

Bahkeslr sıhhat dlrelttBrlDGO den birkaçı: 

Ankara, 23 (Ö~I aytarmıız bildi
riyor) - Gaziayınta.p Sıhhat direk
törü Faik, Bahke.ir Srhhat d.irek
törlüfüne tayin edilmittir. 

Gazi EGlllm EnatltUsU 
talebe ahyor 

Ankara, 23 A.A. - Gui Eğirim 
Enstit\i-li Eyhllde bildin kollarına 
talebe alacaktır. Bu yıl almacak ta
lebe uyıaı geçen yıldan daha fula 
olacaktır. · 

Bir tirket halktan senelerce fazla 
para alıyormu§, bunun yekunu da 
milyonları buluyormu§. Bu fikir hiç 
te eaki ve belli bir ıey değil, o vekil 
tarafından yepyeni ortaya atılmıttır. 
Vekilin ilk itlerinden biri halktan hu 
fazla alınan paranın devlete ödenmeıi 
oluyor: hiç ahıdmamrı bir it. çokla-
mnızm hatta ciddt aanmadıklan bir 
mesele. Aradan bir iki küçük ıene ge
çiyor; bu ıirketin bir buçuk milyon 
firayı getirip hükUmetin emrine ver
diğini, hayretle, görüyoruz. Bu bü • 
yük İf te küçük ve asil bir sessizlik 
içinde olup bitiyor. 

Tllrlriyenin ilk timendiferi olan 
Aydın demiryolu, devletin yaptırdığı 
veya ecneb~rden satınaldrğı binler
ce kilometrelik tamamen devlete 2it 
yollardan sonra, ecnebi idar"ıinde 
kalmıf biricik hattır. imtiyazında hiç
bir müddet olmadığı için, ancak sa-
tuıabnmak ıuretile devlete geçmesi 
mümkün olan bu hattın uzun vade -
terle -re uygun prtlarla aatmalınması 
ve devlete geçmeıi de, küçük bir bi
nanın latmatınmaaı kadar aeaaiz vlup 
bitiyor. 

Demiryollann devlet eline geçme
ıinden sonra, ecnebi bpitalizminin 
kendi çıkarına göre ayarlanmış bir 
tarife siyasa1ı vardı ki, ıimendiferler 
bu ıiyasa altında halk için bir lüks 
olmak rolüne dü§mÜf ve i~ler azal -
makta devam ettikçe de bu siyaısaya 
ıöre fiyatlara yüklenmek zarureti ba§ 
giktermiştL Bu tarife itlcrinde Prix 
de revient heaaplanna ve tarif"nin 
bu kon'Jlmuş eaaalanna d<'kunmak 
kimsenin ne aklına gelmi§, ne de bu
na cesaret eden olmustu. Bu tarife 
bazına dokununca sanki fimendifer -
lerin bir giln bile işlivemiyeceği, :.!a
rar selinin timendiferleri harap ede. 
ceği korkusu vardı. iki yıl kadar ön
ce, devrimci bir görü9, şimendifer si
ya11asmm bu klhik ve INSmilrP"cei di
refini yıktı ve tarifleri yurdun i1-
teklerine ve halkın ödeme S!'i1cüne vö
re ayarlamak ve indirmekle eimendi
ferlerin tersine kar edeceklerini i~pat 
etti. Böylelikle fimendiferlerin hakl
kt anlamda devletlesmesine en~et 
olan bu ecnebi kaoita1izminin tarife 
heyulhı da, aanlri küçük bir ismif gi
bi, seuiz ve sedaarz yıkıldı ..;tıtı. 

llıyük i§lerden en yeniıi ve en taze
ıidir. 

Şimdi de biraz kilçük itlerden bah
sedelim ve bahıi uzatmamıt olmak 
için de bunlardan yalnız bir tanesini 
göstermekle iktifa eyli yelim: 

Asri mezarlık iti! .• 
lstanbulda asri adı verilmek sure· 

tile, tersine diişünüı bakımından as
rilikten uzaklaşılmıt olan bu ıehir 
mezarlığı işinin hi~ayesi, insana ne
kadar üzüntü verıyor !.. Kendimizi 
bildik bileli mezarlık iti ve ölülerin 
gömülme şekli insanda ölilye kartı 
hürmet değil, yaşamağa karıı nefret 
uyandıracak kadar kötü ve kepaze 
idi Dört bet yıl var ki bu utanılacak 
kadar kötü olan durumun düzel~':9i 
zamanı gelmit ve mezarlıklar ıııle 
belediye uğraşmağa batlamıf~r. Ia
tanbulda btı tarihten ıonra. bır asri 
mezarlık iti bat göstermiftir. Herkes 
hemen herıifn gazetelerde bu ur! 
mezarlık İ!İne ait bir fıkra okumak
tadır: • Asri mezarlık iti için komla • 
yon toplanıyormuı; aart mezarlık me
selesi etüt olunuyormuı; mezarlık ye
ri aranıyormuf, bulunuyormuı: me
zarlık yeri bulunmu§, almıyormuı; 
mezarlık yeri almmıf, duvar çevrili • 
yormuı; duvar çevrilmİf, plin yapı
lryormuı; plan yapılDUf, tatbik olu -
nuyormuş.. ilih •.•• 

Be§ yıldır bu havadisler, bu uğ • 
raşmalardan sonra olan ıey nedir? 
Şişli'nin biraz ileriıinde f(Syle büyük· 
çe bir tarlanın etrafına keçilerin at
lıyabileceği, fakat dört ayaklı diğer 
hayvanların zorla geçecetj kadar bir 
duvar çevrilmif, ve sonra.. itte o ka
dar •.• Hani asri mezarlık, hani proje
ler ve aaire? .• Hayır, en ıon havadis 
batka türlil .• lki gün evvel gazeteler
de okumadınız mı: 

"Aıri mezarlık iti bu ıene hallola
mıyacaktır. Belediyenin bu ite ait 
tahsisatı yoktur. Belediyeler Banka
sile bir istikraz için müzakereye gi
ritilmesi düşünülüyor. Eğer bu dil -
tünce tahakkuk eder ve müzakere 
bathyarak müıpet neticeye viaıl olur 
ve alınacak para da başka itlere har
canmazsa o zaman asri mezarlık iti· 
nin ikmali düşünülecekmiş !.. 

lşte havadis.. Demek mezarbk i.fi, 
bu lıtanbul şehrinde ölenlerin sefil 
olmadan gömülecekleri bir kara top
rak hazırlama iti geri kaldı hat. 

lki yılda dağları taşlan aşarak bet 
yü.z kilometre timenclifer yapmamız 
ve en büyük i.fleri aıil bir sessizlik 
içinde başarmamızla, şu beş yılda en 
basit mezarlrk işindeki beceriksizli(ı
miz ne garip tezat yapıyor. Devrim- ı 
elliğin içimizde hızı çok kuvvetlidir; 
fakat l'lSnW iatiyor iri. ayni kuYYet 1 
belki birçok bilrokrasl sebeplerine 
kurban giden mezarlık gi~i küçük it-
lerde de kendini göstersin. · 

A. Hamdi BAŞAR 

Nazilli Fabrika-\ 
sının da Temeli 
Dün Atıldı 

[Baıı 1 incide) 
zanıatı ve elronomi alanındaki mu • 
vaffakıyetli w verimli çalıımaları
run yeni bir batanlığı olan arsıulu
sal Beşinci İzmir panayırının uğur
lu elinizle açılmaaı bizi Egelileri 
çok ıevindirdi. 

Bugün Egeliler bu panayır mü
nasebetile haklı bir sevinç ve kı
vançla ekonomi ve endüstri hayra • 
mını kutluluyorlar. 

Saltanat devrinde yok bahasına 
heder edilen Türk emeğini, ürünü
nü ve o günkü durumu düıünmek 
bile tüylerimizi ürpertiyor. En kü
çük ihtiyaçları için yabancılara el 
avuç açan ve buna karıılık atır 
borçlar yüklenen Ocmanlı Türkiye
sini ne kadar geride bıraktığrmuı, 
biraz 90nra gezeceğimiz bu panayır
da da bütün açıkhğile göreceğiz. 

Acunun en güzel, en ucuz ve en 
sakin yeri olan bu güne§ illkeaincle 
iyi durumlu güven ve gönenç yo
lunu bulduk. Bütün bunl•ı yalnız 
ulusal varlığımıza dayanal'9k yap -
tık. Büyüklerimizin değerli direk
Hflerile hazırlanan ekonomi prog
ramımızla ve ulusal tiaıendi~er .si: 
yaısamızJa ürünlerimizin mah~tını 
ucuzlatarak onları acun piyaaala " 
rında Jiyık ~ldukları yuine yük • 
seltti.Jc:. 

Arkadatlar, bütün bunlar, herhan
gi bir tesadüfle ol~dığı bu itler in
unın akıl ve hayalıne zor sığdırabi
leceği güç prtlarla başarıldı. An
cak, Atatilrk'ün eritilmez dehaaından 
fqlaran yaltınkh enerjisi ve direk
tifile ve onun yapıcı, yorulmaz ar
kadaşı İsmet İnönü ve muvaffak E
konomi Bakanımız Celal Bayar'm 
mübi~ ~ir. rük!1ünü teıkil ettiği hil
kQmetımızın ehnde bütün zorluklar 
eridi. Ve yurdda çok verimli, faydab 
eserler doğdu. Dünkü acılan tatmıf 
~~~n _bir neslin çocuklarıyız. Gördil
gumüz bu eserlerin mutlu sonuçla
ndır ki, bizleri Şeflerimize çok 1ıkı 
bağlarla bağlamakta ve yarına gü
venle, inanla baktırmaktadır. 

ARTiSTLE KÖPE~I 

btanbullulann hergün tikiyet et
tikleri latanbul telefon ~teri imtivaz
h bir In~iz ıoavetesinin elindedir. 
Bu ıirkete uzun takıitlerle ~e~efon te
ıisatmm ve lmtiya• bedelını uv1r.ın 
.-rtlarla almatı kabul ettirip bütün 
iti tayle bir ilri ay içinde ahvermek. 
ve bunu olup bittikten sonra, -.anki 
ldlçOk ve ehemmiyetsiz bir itmiş gi
bi, halka bildirivermek, aıraladıimı:z 

Sovyet Ruayadan aellmlar 
İzmir, 23 A.A. - Araıulual Be

ti-nci İzmir panayı~ınm açdmaıı 

RÜYADA BiR KONGRE 1 
ya 11cak, ,.. tehrin patnıtısı ka • 

fu.da aypnauz izler bırakmıt ol
malı ki; dün ıece rüyamda bir kon
ıre ıördüm. 

içinde yetil sarıklı ve cübbeli 
hocalardan üç kôte önlüklü f arma. 
sonlara ve cebinde birkaç kaaa ve 
dolap anabtarile oynıya.ı- patron • 
lardan 25 kuruta çahtan itçilere 
kadar yaılı, ıeDç her türlü adana 
vardı. 

Cörütiilecek - tuhaf bir teY! -
au içmenin lbnn olup olmadıfı 
meaeleai idi. 

Buna ıöre koapecle iki taraf 
vardı. Biriai au İç. .e taraftarları, 
diferi de au içmeli mi, içmemeli mi 
mün•kataya değer bir teYdir di • 
Yenler. Bütün su a..ır;uclan da bun· 
lana elinde im.it. -

Münakqa bqla.dı. Herkea fikri· 
ni söyJ.nelr i~ hamWurtra, .. 
depola.mu elinde tutanlarm ltatı Rl 

İ91D9ftİn mahnrlamu imanlann MI 
içmeden 8'9Vel daha birçok Y•:>a
cak itleri olclufunu, fazla w içilir
se imanın kna denilen hutalıta: 
uğnyacağHU, hatta bazdarmm bu 
yüzden geceleri yatafmı kirletece
ğini anlatmaia batladı. Buna ce • 
vap verdiler. CeYaplarda au içme· 
nin münakataya deier bh- teY ol· 
madğmı .öyliyenler v&l'dı. Nihayet 
ellerindeki auyu böyle arkı ulu aak
larlaraa bu ııcakta tebahhur edip 
uçacaiı ve herkeain au~zluktan 
lunlacaiı kendilerine söylendi. Bu· 
na kartı .. nelerdenberi Yatan yai• 
murlarla au aanuçlannr kendileri
nin doldurcluklanns iddia edenler 
oldu. Derken, asıl mesele bir yana. 
bırakılıp fimdiye kadar aamıçtaki 
aulann naarl to,,lanc:lıtı, ne yapıl
dığı li.fı ortaya çıktı. Böylelikle 
konpe çıirmdan çlldı. Bir bardak 
su içme ümidile gelmit olan au ta· 
raftarlan bu çekipeden bezdiler. 
Y avq yavq çekilmeie batladılıır. 
Nihayet reye müracaat edildi. Ve 
ekseriyet au verilmemesine karAr 
verdi. Uyandım. Botazrm kurı.unuı
tu. Hemen bir bardak MI içtim. 
A.nladnn ki rüya konırelerile dün
ya konıreleri araamda pek fark 
yoktu. 

B. FELEK 
Amerikadan gelen 
tayyarecilerimiz 

Ameriıfadaki Kautoul elenoiı tayya 
re para.üt makiniıt mektebinde bir 
büçtık ıene tahıil eden talebelerden 
dördünün ıehrimize ıeldiklerini yaz 
mışbk. . 

Şehrimizde on bq ~Un ~ınlenecek 
cılan talebeler Eıkişebıre gıderek ye
ni vazifelerine bqliyacaklardrı. 

münaaebetile dost Sovyet büyük el
çisi Karahan ile Mo.lrova Tecim o
dası bqkanı tarafından panayır 
batkanı lamir ıart.yı doktor Beh
çet Usa •fıclaki tıelgraflar gön • 
derilmiftir. B~hçet Uz • 
p.,.,yır Komittsi B~kanı ve lz • 

mir Şarbayı 
LOtufkir davetinize icabet ede • 

miyeceiimden ve panayırın açılma 
töreninde b9lunamıyacağnndan çok 
müteaairim. Pek hararetli olarak 
tete-kkür eder ve tam muvaffakiyet 
di~er~m. ~raıuluaal İzmir panayırı 
Tiirkıyenın ekonomul gelipnesinin 
bütün &amimi dostları nazarında bir 
i~atı olacağı gibi ıü.zel İzmirin 
mustakbel inkipfına hidim olacak· 
tu.,. 
Pa119yır komite-si l>aıbnı ve lzmir 

ŞBbayı 
Arsıuhıul panaıyırın açıhıı mü • 

naıebetne büyük munffakiletle!' 
dileriz. Emitıiz ki Sovyet teıkill
tının panayıra ittiraki aramızdaki 
ekonomik doRluk bağlarını daha 
ziyade aağlamlattıracaktır. 

llloüove Tkaett odası ba~ 
Bakanlar1mız lzmlr 

farbayını kutluladllar 
lmılr ,__yır ba§karu 

Davetinisi memnuniyetle aldD11.; 
Gözlerimin rahatsızlığı yüzünden 
doktorlar aeyahatime müsaade et -
mediklerinden panayı!'ın açılıt tlS
reninde bulunanuyacağrm, kederle 
bepinfze saygılarımı sunarım . 

B. M. 111. Resi 
A.bdü/IM/ilc R~ad• 

Doktor Bd~t 
ŞarlMy J.zmir 

22 Ağustosta açılacak olan aranı
luul panayuının parlak " verimU 
olmasını dfler sevcf lM •unarnn • 

Nal• velti/I: A. ÇeeııüıJay.ı 
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No. 119 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

• •• 
Lavrens Türkler için Olüm Ve Kan Saçan Bir 

• • 
Y aradılıştı, Fakat I ngilizlere de Hayrı Dokunmadı 

Medine dü~tükten sonra Şerif Hü sorunca kral hazretleri demişlerdi 
Geyin Mekkede Llivrense bir ziyafet ki: 
veriyor. O Mekkede ki, imdi Bil - ''- l.avrensten bahsetmek iste-
. ·ssuut oraya Müslüman ol· mem. O, kendi yurduna hizmet et-
.:., an sefir, mümessil, ata§emiliter- ti. Hüseyin ise İngilizlere güneşi 
leri bile, bir kadın bile sokmuyor, ve yıldızları verdi, kendisi ayı tut-
içki ve cıgaraya bile müsaade etmi- tu. Llvrens işin iç yüzünü ve so-
yor. Ziyafetin tatlı ve eğlenceli ol- nu'llu anlıyamazdı. Hüseyine yaban-
ması için Medineae esir edilen cı askerler, silahlar ve paralar ge-
Türk mızıkacılarını telefonla isti- tirdi. Fakat bunlar bitince Hüseyi-
yor. ''Çabuk mümkün olduğu kadar nin eli boş kaldı ve... düstfi. Ben 
sabuk geM;inler !,. diye emir veri - • yalnız allaha ve ulusa güvenirim. 
yor. Bilmem kaç kilometre ve kaç İngilizler bana da başvurdular. Ya-
saat bu zavallı Türklere süel eşya- hancı temeller üzerine yapı kur-
ları ve çalgılarile, yalınayak, yürü- mam. Benim kazancım bu inanım-
yorlar. Mekkeyc geldikleri zaman dan ileri geliı-.,, 
ayakları yanmış ve çatlamış, yü.zle- Merhum kral Faysal ise son defa 
ri korkunç bir renk ve şekil almış, Londraya geldiği zaman gazetecile-
yırtık, oluk üniformalarının altın- re demişti ki: 
dan etleri gözüküyor. Mckkenin ''!rakın ilerlemesi İngiliz müte-
taçlı ve taçsız şerifleri sofra başın- hassı ları ile ola<:aktır. Bana kolo-
dadır. Türk mızıkacıları avluda, pa- • nel Uvrensten bahsediyorsunuz. 
çavra yığını gibi, bir araya toplan- O, benim dostumdur. Ben de dai-
mııı., biribirine yaslanmııı.lardır. Tar-- Mistor Voyman Beri yahut Misyo-

::ı ~ ::ı ner Abdullah Ma s ma onun dostu kalacagvım.,, 
sız kral bunların haline acıyor. n ur 

- Biraz dinlensinler, diyor. köyde yaşamaktaıydı.,, Uvrensi bir aralık kral beşinci 
Taçlm reddediyor. George hazretleri de kabul buyur-
- Hayır, onlar esirdir, evvela bi- Lavrens hakkında en iyi sozu muıtar, ~ltifat etmişlCT ve nişanla-

Hicaz kralı lbnissu.ud Hazretleri 
ıi eğlendirsinler de... l rıni tekrar kendilerine vermioılerse 

Ü 
söylemiştir. ngiliz yüzbaşısı ve ::ı 

- Pek halsiz görün yorlar, biraz Tü k d de Uvrens bunları hi,.ı..ir vakit tak-r üşmanhğı ile ünlü Arms- !r" 
yiyecek emretseniz... t İb · d' k 1 H"" · mamıc.nr. 

KC'lldilerini ayakta zor tutabilen rong nıssuu a ra uscyın ve ::ı 
ve nefesleri ancak bir inilti çıkaran Uvrens hakkındaki düşüncelerini f A.rkası vu] 
~ra yazılı ulusdaşlarımız bir şey- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ler çalıyorlar. Uvrens ve arkadaşı 
acıdığı halde taçlı şerif gülüyor 
ve ikide bir soruyor: 

- Nasıl hoşunuza gidiyor mu? 
Bu kadarını koyduğuma pişman 

olduğum bu a~ıklı manzaranın so
nunu, okuyucularım müsaade bu -
yursalar da, hiç yazmasam, ve ya -
hut, kendileri Uvrensin kitabın -
dan okusalar .. 

Hava Tehlikesi 

30 Ağustos Bayramı için 
Hazırlanan Programlar 

Hava Kurumunun 30 ağustos U
çak bayramı için hazırlamakta ol -
duğu program üzerindeki incele -
melel"C de~m olunmaktadır. 

Kurumun İstanbul başkanlığı, 
kol ve derneklere dün bir tamim 

Fransız yazganına bakılırsa Efga
nistanı altüst eden, Amanullah Ha
nın felaketine sebep olan Lavrens
tir. Yine Jan Bardana göre bizim 
Menemen hadisesini de Uvrens 
yapmıştır. 

Bize gelince: 

Lavrens ölmilştur 
'Ajanlar bize Uvrensin, bir mo

tosiklet kazaaı sonunda, kafatası 
satlıyarak, 19-20 Mayıs gecesi öldü -
ğUnü bildirdiler. 

Uvrens kimdi? Kazementin kan
] ı ve zehiTli bir tersi idL Kazement 
İrlandalı idi. İrlandanın erginliği
ne çalışmıştı. İngilizler onu bir Al
man ajanı, bir İngiltere haini ola
rak astılar. İrla'lldahlar ise bir 
yurd sever diye mutluyorlar. Uv
zens de İrlandalıdır, fakat en bü
yük bir İngiliz olarak yaıamıf, İn· 
giltcrenin Hindistan ve Arabistan 
üzerindeki ülküsünü temin ederek 
ölmüştür. Acaba Uvrens Araplar 
için nedir? Onu bilmiyorum. Hatta 
bizim için ne olduğunu da söylcme
ğe kendimde salahiyet göremiyo
rum. Her halde Llivrem biz Türk
ler için kanlı ve acımaz bir düşman 
olmuş ve bize düşman ettiği dost
larımızla birlikte ölmüştür. Lliv
J"ens, ajanların verdiği tarihte de
,ğil, Mondrostanberi ölüdür. İkide 
bir işitiyoruz. İstanbula §U kıyafet
te biri gelmiş, Uvren1mlişl Uv
rena Nasturilerin içinde, Kürtlerin 
arasında, Ermenistanda, handa ve 
Habcıi tanda imiş 1 Hayır 1 Uvrena 
arapları kandırdıktan, Muhamme
din !leriflerini ve hatta lsa'yı da 
aldattıktan sonra ölmüf, kendisi de 
aöylcdi i gi.bi, aldattıklarının yüzü
ne bakamıyacak bir hale düşmüş, 
eski kılığını bulmu tur. Hatta, he
nüz unutulmamı' olsa gerektir ki, 
aon zamanlarda İngiliz binba ııı N. 
E. Bray yazdığı makalelerde Uv
r~nsin aldığı UnU yerinde bulma
mı§, Llvrensin İngiltereye bile bil-

, göndermiş ve prqgramların tetkik 
edilmek üzere nihayet 26 Ağustos 
akşamına kadar gönderilmesini is
temiştir. Tamimde, 30 Ağustostan 
5 Eyltlle kadar ,sürecek bayram i
çin hergün lbir eğlence dil.zenlen -
mesi, çalışmaların mahsul verilecek 
şekUde olması için behemehal mın
ta~ hudutları içinde çalışılması, 
her ~ün kol ve derneklerde yardım 

fikrini kuvvetlendirici söylevler ve 
rilmesi ve bilhassa eğlencelerin hal 
ka yük olmıyacak şelcilde yapılma
sı huausunda da birçok dilekler var 
dır. 

• yük bir yararlıkta bulunmadığını 
ıi pata çalıımıştı. Binbaıı Bray da
ha ileri giderek Lavrensin büylik
lük tashyan ve gerçekte İngiltere
ye ihanet etmiş olan biri olduğunu 
wylemişti. 

Fransızca (Temps) gazetesi Uv
rcnsin öllirnündrn bahsederken di
yordu ki: "Hicaz demiryolunda ıü
cl Türk trenlerini vah i bir hissiz
likle bombalamı tı. Harpten sonra 
Arabistandaki planları Hindistan 
servisinin düşüncelerine uymadığın 
dan Uvr~nsin yıldızı söndü. Barış 
konferansında da Suriye üzerinde
ki iddiaları Fransızlarla çatıttı ve 
boıa çıktı. Araplara bol keseden 
verdiği sözler ve menfaatler kon
:f.erans masası başında sıfıra inmit
ti. Her hadisede Uv"nsin parmağı 
bulunduğunu eöylemek bir moda 
oldu. Mısır<'!' t• rv;ır :: _rvisinde i
ken yazd• ı h, t· 1.ırını Londraya 
gelirken Ricung istasyonunda kay
betti! 1926 da yeniden yazarak bas
tırdı. Uvrens on zamanlarda her 
i§ten çekilmiş, Dorsctde sakin bir 

Cumuriyet Halk Partisi İstanbul 
şubesi Yönetim kurulundan Ali Rı
za Erem 25 Ağustostan 30 Ağustosa 
kadar her akşam radyoda Afyon ve 
Dumlupınar meydan döğüşlerini an 
latan söylevler verecektir. 

30 Ağıntos günü gecesi Hava Ku
rumu A'lialar kolu Y:oting klüpte 
büyük bir balo hazırlamış, Beyoğ
lu Halke'<'i de zafer bayramı günü 
ve gccosi için bir program hazırla
mıştır. Programa göre 60 kişilik bir 
koro heyeti konserler verecek ve 
Çeşmemeydanı Gençler Birliği ta
rafından da cKızıl çağlayan> piye
sile cŞer'iy.c MahkemC6i> komedisi 
temsil olunacaktır. 

• Hava Kurumu, hazırladığı bü
yük güreı müsabakalarını Teşrin
lere bırakmıştır. Öğrendiğimize gö
re, EylQlün içinde zaten Dördil'llcli 
Balkan güreş şampiyonası yapıla -
cakt.ır. Hem bu güreşlere m!ni ol
mamak, hem de halkın aayfiyoden 
tamamen dönmelerin( beklemek 
maksadile heyeti tertibiye ile ku
rum anlaşmıtlar ve iki taraıfın da 
muvafakatilc güreılel'i bir müddet 
daha sonra yapmayı kararlaştırmı§
fardır. 

Yeni Uyeler 
Ankara, 20 A.A. - Hava tehlike

sini bilenler: 
• lsmail Safa C, M. Bankası 22; Mu
ammer Fehmi Akın C. M. B. 28: Ce
m C. M. B. 22; Fehmi C. M. B. 22; 
Şeref Hilmi C. M. B. 28; Mustafa 
Sarraf Çine 50; H: ~eyin Mehmet oğ
lu anaııllı Alanya 20 ; Ahmet Ertem 
Müskirat Bayii 20; Nedim Kamil Ia
tanbul Telefon Ş. 21; Ahmet Nuri, 
ayni şirkette 24; M. Ali Mustafa, 
Tel. Şr. 21.12; T. Dioniyan, Tel. Ş. 
34; Re it Halit, Tel. Ş. 22.80 ;. Cenap 
Dervi , Tel. Ş. 21.60; Ester Dinar, 
Tel. Ş. 20.40; Kadri Cenani, Ti. Ş. 
60; Emine Oztenıel, Tel. Ş. 31.20: 
Müfit Cenril Arkan, Tel. Ş. 48: Mari 
Kenasaki, Tel. Ş. 37.20; J. l. Sadık, 
Tel. Ş. 36: Ekrem Pekelmen, Tel. Ş. 
21.60; Mehmet Ali, Tel. Ş. 28.32; 
Suzan Levi, Tel. Ş. 23.28: Muzaffer 
Erin, Tel. Ş. 26.40; Fani Salomona 
26.40; Bahaettin Necati. Tel. Ş. 20.50 
S. Sabri Periçek, Tel. Ş. 26.40; Ali 
Hamit Perker, Tel. Ş. 60; Mehmet 

Ihsan, Tel. Ş. 27.60; Muslahattin 
Tunçalp, Tel. Ş. 25.68; Omer Şükrü, 
Tel. Ş. 33.60; Sava Kloscpolos, Tel. 
Ş . 20.64; Sol Teledo, Tel. Ş. 44.40; 
Dor Taslanidca, Tel. Ş. 40.80: Mos
kopulo, Tel. Ş. 21 .60; Hacı Ali, lo -
kantacı Fındıklı 20; La Ferriyer, Fe
nerler 1. DirelrtörU -40 ~ Oalıında_ mü
şavir 20: Delanda, muh:::=beci 20; 
Serkizof, mühendis 30; Ziya Fergar, 
nıütercim 20; Ziya Kalafat 2 inci 20; 
Kokali, müfettiş 20; Atıf Ş. Seyman. 
R. K. Şefi 24; lbrahirn Naam, R. K. 
Şefi 20; Abdi Aru, veznedar 20; Rı
fat Balkaya, mlifettiş 2C' 

MEVLUT 
Merhum Nazım Paşanın torunu ve 

Doktor Omer Nazımın oğlu Edip Na
zımın ruhu için 24 Ağustos 1935 cu
martesi günü saat 3 de Nişantaıı • 
Teşvikiye camünde Hafız; Kemal ve 
Hafız Nuri tarafından okunacak 
mevlUtta hazır bulunulması rica olu-
nur. 
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Doğum 

Top mecmuası ıahiplerinoden Ta
lat Mitatm bir oğlu dünyaya gel
miştir. Yavruya uzun ömü:- diler ve 
ailc'ffini tebrik eaeriz. 

MUZAYEDE iLE SATIŞ 
Fevkalade açık artırma Ağustosun 

25 inci Pazar gilnü saat 10 da Beyoğ 
lunda Nişantaşında Teşvikiye cadde
Eıİnde polis karakolu yanında TEŞVI
KlYE PALAS apartmanının 2 N. lı 
~airesinde Bayan Zipkine ait güzel 
c ya, tablo ve halıl r açık artırma ı•ı 
rotile &atılacağı ilin olunur. Modern 
ve son model salon takımı, Avrupa 
mamulatı Luiı XV ıeklinde yemek 
odatakımr, kadife Berjer koltuklar, 
salona ait e§yalar, pelesenk ve kriıı -
talli salon vitrinleri, markıtiri Bahü, 
bronz ve modem elektrik avizeleri, 
nadide tablolar, Saks ve Rozental bib 
lolar, Kanton ve Capon duvar tabak
ları, hakiki bakara su takımı, tabak 
takımları, keten eofra ve çay peıkir • 
lc:ri, beyaz maden ~atal bıçak takım
ları, ipekli Ye kadife perdeler. biblo -
lar, bahçe kanape takımı, kadın yazi
haneıi, Sahibinin Seıi Gramofon 46 
adet plaklarilc, aynalı dolaplar, büfe. 
sandalyeler, emaye hava ga.z ocafı, 
muşam lar, ve aair lüzumlu c§yalar. 
Gerevan, Tebriz, Afkan, Yamut halı
ları ve seccadeleri pey ürenlerden 
100 de 25 teminat alınır. Satı§ pegin
dir. 

btanbul Beşinci lcra Memurluğun
dan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu -
karrer Beyoğlunda Tepeba§ında Bo· 
lumental apartttıanının birinci katın
da ev eıya ı 28-8-935 çarşamba günü 
saat 9 dan itibaren satılacağından ta
liplerin yevrn mezkurda mahallinde 
bulıınac.alf memuruna müracaatları. 

. < 13897). 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Ulusal 
S porumuz 

Vaktile iki türHi ulusal sporumuz; 
vardı: Pehlivanlık ve tulumba koş
turmak. Birin-cisi az çok kuvvetli 
olmıya lüzum gösterdiğinden İstan
bullulardan pek az sayıda kimseler 
güreş sporunu tatbik edebiliyorlar
dı. En mt:şhur pehlivanlar her va
kit Rumeliden ve Anadoluda'll ge
lirdi. 

Fakat tulumba koşturmak sporu
na az kuvvetle de girmek mümkün 
olduğu.ndan, !stanbulun hemen her 
mahallesinde çocuklar gaz sandık
larmda'll yaptıklaTı, yangın tulum
basına benzer kutuları omuzlarında 
koşturmıya özenirler ve böylece, 
daha spor adını öğrenmeden önce, 
güzel bir por yaparlardı. Çocuk
lukta yapılan bu eğlenceli talimler, 
tabiidir ki, sonra sahilden çocuğu 
tulumbacı olmıya götürmezdi. Ger
çekten tulumbacı olmak için her -
keste bulunamıyacak kapasitelere 
lüzum vardı. 

Bir taraftan eski mahalle tulum
balarının işe yaramaması onlacı bi
rer birer ortadan kaldırdığı için 
mahalle çocuklarına taklit edilecek 
örnek kalmadığı gibi, bir taraftan 
da hemen her semtte kurulan futbol 
klüpleri tulumba koşturma sporu
muzu bUsbUtün öldürdü. Yeni öğ
rendiğimiz sporların faydaları kar
§ısında onu'll ölmesine tabii acıya
cak değiliz. 

Zaten öteki r.porumuz, ber~ket 
versin, dinç duruyor. İstanbulda 
pehlivanlığa girişenler - o da giz
lice ve evlerin odalarında - §imdi 
elli ya mı a mı§ genç ruhlular ise 
de pehlivanlık haberleri gene he
pimize tatlı heyecan veriyor. Bak
sanıza, ta 8 EylUlde Di'llarlı ile 
Çoban Mehmet arasında yapılacak 
güreı bir İstanbul gazetesini şimdi
den coşturmuş. Okuyucuları arasın
da müsabaka açarak hangi pehliva
nın üstün geleceğini önceden bile
cek olanlara - pehlivanların ken
dilerine verildiği gibi - ba.ş. baş 
•ltı, orta mükUatlaT vereceğini ya
zıyor. Geri kalan okuyucuların da, 
pehlivanlıkta ayak mükifatı gibi, 
adları gazeteye yazılacakmış. 
Pehlivanlık sporumuzun, Avrupa.

dan gelen başka atlet sporları kar
şısında hala dayanması yalnız ulu
sal bakımdan değil, sağlık bakımın
dan da §il,phcsiz; sevinç verecek 
şeydir. 

ou um.. a-.t....ı~ .. ı-ı-~ftl 
işlettiği için sporlum en mükem
mel olanlarından biridir. Bir kusu
ru varsa o da herkesin bu spora gi
rişemiyeceğidir. 

Bir kere, iyi pehlivan olmak için 
ıubat ayı için.de doğmuş olmalıdır, 
derler. Şubcrttan geriye doğru s~ 
yarsanrz, dokuzuncu ayın mayısa, 
tam aşk mevsimine geldiğini bu
lursunuz. İstatistik meraklıları, Ru 
melinde yetişen bizim meşhur peh
livanlardan en çoğunun şubat ayın
da doğmuş olduklarını bulmuşlar. 
Demek ki büyük pehlivan olmak 
için, yürek sağlamlığı, akci~r sağ
lamlığı, göğüs genişliği, e'lldam 
sağlamlığı §artlarını doldurmak 
daha kolay. 

Fakat şubat ayında doğmuş ol
mak herkesin kendi elinde değil. 
Onun içindir ki herk.es pehlivan 
olamıyor. 

lokman Hekim 

OPERATÖR 
DOKTOR NiMET 

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

kabul eder. 4932 
5757 

ROSEMAIL· 
DiŞ MA.C-uN ·u · 

5764 

•-Taksim Bahçesi~• 
Cumartesi ve pazar g6nleri ma
tine 17, 30 akşamlan 21,30 da 

(SÜREYYA OPERETİ> 
tarafından 

CARDA FÜRSTU~ 

o .~~.r.\'l.n. fs r fı ~~ .~~ 

~· ·~ -~~ ~ ~ 

v leY>Melef 
KUfUrbaz koca 

Büyükdereden M. N. imzasile 
"Hemşirem on a.11edir evlidir. 

Kocası çok asabi, çok küfürcü bin 
adamdrrı.. Hemşirem pek genç ev
lerndiğiı1de11 ve çok sabırlı oldunun
dan kocasına hiçbir ihtiyacı olma• 
dığı halde tahammül etti. 
EvJcndiğintle JJcndisi ve tabiatla... 

rı melek gibi olan bu kızrn Jcocu1• 
nrn yüzünden sinil'leri bo.zulmU§• 
tur. Bu ad-ama tahammül edeme
mektedir. Ne yapabiliriz. ' 

Bu gencin kızkardeşine acıvarak 
karı koca hayatına karışmak Jstedi.ı 
ği anlaşılıyor. Haklıdır. Fakat kız; 
kardeşini himaye ~den tavrını gös
termemesi daha makul olur. Yapı. 
lacak §ey, bu küfürbaz kocanm da 
sözünü dinlediği bir büyük vasıta 
ile ona nasihat etmek, bu derece a
ğır bir tavrı hareketin çaresiz ay .. 
rılığa çıkacağını anlatmaktır. 01-
mauıa karısının, onun da bileceği, 
bir dost evine iltica etmesi ve ay .. 
rılmakla tehdidi belki faydalı olur.I 

• Karısmrn eski kocası · 

Adanadan S. M .K. imzasile şöy
le bir mektup aldık: 

"üç buçuk &etne evvel kırkım yak 
lap.n, dul bir ktldmla evlendim. On 
be§ ~!ile evvel zevoem öldüğü için 
on be§ sen"«luıbcıv.· be.karlık ve yal
mzlrkron sıkıJıyordum. Konu kom
şunun twsı'yt?siylc kocasından y.eıni 
ayrılmı§ oJan bu kadrnı aldım. O
nun koaasiyle g.eçin.ememeslni ada
mın çok ihtip.:rr ve geçims!z oJma-
~a-=--•A-ı··s-·•-wı, "r:'-ı ,:_ 
den bir sene ~çlnce ka.dLTllIJ. halin
de evmc k.1rş1 büyük bı'r lakaydi 
g6rmeğ,e ~14.drm. Bütün i§leri gö· 
ren ihtiyar ~ ;emek~ar bir hizmetçi 
kadırum vl!.rdı,. O bana gUndüzleri 
harıımın evde oturmadığınr, kendl
sirAi ikide bir geçkin bir kadrnrn ge
lip aldığmı J,aber verdi. Bir gUn 
merak ettim. Peşine "ıdü§tüm. Refi
kanım evimfado.n uzak bir eve gı't
tiğini gördüm. Ate§'e klmdisiM 
sorduğum :eaman güldü: "Bu evin 
sahibi ihtiyar bir edtmdrr. Babamm 
can ciğar dostu idi. A.Mda bir ben
dC'JJ y.ardnn istor.,. deı,diJ. l~ndım; 
halbulil yalan söylüyormuş. Meğer 
bu oo..ım eski kocasrymı.ş. Bunu da 
anaak arad.an on sene geçtikten 
sonJ'.a ihtiyar ıtıtfa.mın yanındaki e~ 
tll§ı r:ın bir dostumdan öğrendim ve 
tahkik o.dinoe bu ihtiy<Yrn bizim ha 
mmrn 'eSJci kooası olduğum.ı anlıya
rak §C!Fdım, kaldım. Ayrzlmaları
na sebep bu adamın ihtiyarlığı ve 
huysuzluğu İSt! nasıl oluyor dttt tek
rar $Örüşüyor.kr?. lşte bu noktayı 
bir türlü tahlil ede11U1aiğı".m için 
kendisl.•"'J bı'r y sö Jemı' erek da-

• 

ha çok s'ltı§tırmıya lüzum gö.rd~ 
vıe bugün ahbabım olan zatın ır~ 
ete gizlendim. Relikamp,n yan~ıt• 
eve girdiğim" göıünoe, pencetl ~ 
den, cumbadan ve en sonund• t· 
çeden bu ihtiyarm odalarını l~~/e 
ledim, henımrn evdeki gömleli 11 dolaftığmı, beyaz sakallı i~tı.f~,. 
oyna§tığım gördüm. Deli gıbJ ·~ 
rak o ak~m Jrendisile hiçbir ala il,. 
kalmadığrnı ve mahkemeye ııı r~ 
ca.at edeceğimi söyı"ctlim. Bana 1 

tiyarrn halsizliğini ve ihanet '~ 
si imk8m olnJ<adığım, mshke~.; 
bu yüzde.n talik kııron veretJJlı~ 
ceğini söyledi. Haline acıya~s;ıi 
adama arada bir yardıma gitUı ,. 
anlatıyor. Bu nasıl şey! A.nlıf'~,. 
dmı. Halbuki ihtiyar zengitll). 
Bir adam tutab/Jlr. Yardıma ııııı 11 
taç değildir. Hulasa bir haftad,,. 
konuimuyoruz. Mahkeme kolJJf'. 
rvnrn şchBdetbıi kili görmez ııil~ 
Tıpkı buna' yakın bir hS.dise -•" 

on gün evvel Fransada bir ko~ 
da başına gelmiş. Adam kar ılf' 
eski kocası ile bir yatakta buldl • 
Mahkemeye düşmüşler. Mahke,ıe 
de eski koca kendisinin ihanet ıit' 
cek iktidarda olmadığını, bu >":: 
den karısıyle ayrılmış olduit'~ 
iddi-.:nı doktor raporu ile ispat ~ 
tiğirrl bildirmiı. Fakat mahketııC pt 
tebblis ve tasmimi kafi görerelr ~ 
milcrimi 16 frank cezaya ınabis" 
etmiJ, karı kocanın ayrıJına1' 
da karar verilmi§. _..Jı 

Kanu'll teşebbüs ve tasmimi ~y~ 
mak için kUi görür. Yeter ki ~ 
is.pat eden şahitler ve vesikalar 
lunsun. 

• 
Başkalarının 

Usküdardan Abidin Aksoy '-' 
sile: ~ 

"Üç buçuk sene .,,vv.el sevif'jl 
h~ndlk. iyi bir yuva Jrurduk·_.1 
yavrumuz oldu. A.lladan çok gıj""~ 
den, bu sonsuz sevi§IMyi ~ ~.? 
ı.. ••• ~bn~Ükf~tkor;:;a; ;;-~frıJ2 
Şimdi bir scınedenoo.ti birı'bİfl~ 
dM ayl'ryız. Ama ruh~n,lra/be~ 
rr değil .. Çünkü beni çok sevd!J f 
hatta çılguwa ~diğini pt!k ir 1. 
liyol'Um. Be.nim sevgim Jse çoİ 1 
ha derJn ve çılgınca. Ne yapalı~ 
aradaki ruhsuzl1tl'rn, merhaıızl~ 
lerJa kurbanı olarak böyle '~ 
ruban ve kalben sevi§ebili1"J 
Birlıe§IDl!Jc istiyoruz, mani ohl~ 
/ar .. Bu maniayı atlıya/1111 ~ 
Yoksa., sabrbde ede <)lltfryaJıtı~ 

Evle'llmi§, bir yuva kunnu~.JJlt 
birini anlamış, hele bir de jl"'.: 1' 
olmu bulunanların başkalarıtıs'~ 
züyle ayrılmaları ne kada'r aıt t f' 
maz bir şeyse, hala her §eyi, bC1~ 
gell kırarak birleşmemeleri ~ 1' 
dar anlaşılmaz bir hadisedir· ts$11' 
kanun evlenme yaşlarını, ~., 
ba kalarmın sözüyle evlen ~' 
ve ayrılmamak için tayiıa t ~ 
Evlenme ya!lına gelen erkelır ~ 
kadın istikbalini yalnız kend1 ~ 
ile tayin edecektir. Bir ke~ 1t-' 
kalarının tesirine kapılarak y•P 
anlı hemen düzetilm~lidir· 

iTTiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi . 

Harik ve hayat üzerine aigorta muameleleri icra eri' ' 
Sigortalan halle için müsait eraiti havidit• 

Merkezi itlarui : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadıt• 146 
Telefon : 4.4887. J 1 

• - @§~ 
~1111 111111111 Ankaraya hareketleri mUnasebetile il.,.. ------ NUREDDiN MONiR 

Dühuliye S meşrubat 40-60 ku• S 
r uftur. Her trarafa tramvay = ve arkadaşları t(I ~ 

• vardır. • : PANORA~A BAHÇESiND~kl•td• ' 
K R • iean ların önümüzdckı pazar akşamına kadar devam ~ -. 

•- ır ım ve omanya ~· • . u 

1 
Cin~ doğurması yakın.~ tane ı S .. ICl.LLİ KAVAN.INl.N 14ncU cildı 01k 

ınek satılıktır. Tafıılat: ,...-" 
• Tel. 44780 • Bu cilt 1934 senesi kanun, tef ir, nizam, talimat .,e ~,. eıade'' 

1 LAN 
Iatanbul !kinci Iflas Memurluğun

dan: 
Müflis H. B. Tranapolo biraderler 

şirketinin tasfiye muamelesi bitmiş ve 
mahkemece iflasın kapanmasına 25-7-
935 tarihinde karar verilmis olduğu 
ilan olunur . 

leri der ceder. Fiyatı 6 tafraya 6 1/2 liradır. 12 y e 13 ncD 
yalnı:ı nizamname •• talimatnamaleri dercetmekte olub ı%1~ 

Bay Karakoç'un DiREKTiF adlf kanunlarıın .--· 
Umuml ve hecai fihriıtle beraber bir buçuk aya kabl 

caktır. ~-Satış mahalli : btaohul, Ankara caddesi No. 6 

• Cihan Kitapha oesi 



iCMAL 
-=-------._.___,,,,,,_..._ __ __ 
Oç DEMOKRASiDE 
SEÇiM HAZIRLlcll 

~:J'11 içinde de.noknui ve 
.._._ u devlet eauma tadık 
~ dünyanın üç büyük devletinde 
~ YapUcak: lqilterede, Fransa
.. ~ Aınerikada. 
b. Atnerikada seçim her dö"t yılda 
!" Y"Plbr. Ve denilebmr ki, bir se

Çlftı biter bitmez, yeni seçim için ha-
:'~ b.Jlar. Son seçimde ~-

7• idare eden iki partiden Cümun-
retçıİler lcaybetmi,ler ve ROOMVelt' -
lll Iİcleriiii altmda demokrui partisi 
~fb. Cumurba~lllln iktisa-

1 ._....._ için ıddıiı tedbirler 
lt-.ıisini Amerika ba,yasa11 ile kar
tı "-tıya getirdi. Cumuriyet pertisi 
~i olarak ileri Mirülmesi muh
t-..ı olen eski Cumul'ba!kanlann • 
~- Hoover'in !!eçeıt lıJta y~ptığı 
~ttan ...a.,Jlıycw ki, Gelecek 
~ilci parti ..-mda bu ~yasa 
~ bir mücadele teklini aJa • 
~. Diğer tanıitan ROOffVelt i
~ en ltiiyük tehlike partisi cbtm • 
~ deiiJ, pıartisinin içinden geliyor. 
~ !.ona narruncla son fikirleri 
~an bir ayam azalt aelecek seçim
:_ ~tliğini koymaya karar verdi
•llll bildirmittir. Büyük bir demagog 
~ ~ ayan bası bu karannda ısrar 
.:..:--ı;-e, demokrat partisi ikiye ayn
~ demektir ki, bu takdıiırde cumu-
:;:~İein kazanmaları ihtimali ar-

1,:.~aki seçim çok kanııktır. 
t:ıt- Ytimdımberi Fransada sol par -
.:~ lrazann.. Fakat devleti sağ par
._.. id.-e eder. 1932 seçiminde soa-
)~ Framıanın en kuvvetli 11ya
::_ ,_.tisi olaın radikaller ile birleı
~!-di. Fakat bu ittifak an~ M -
~ tonuna kadar devam etti. Se -
~ IODl"a radimller sağ tarafa 
...,_tek sağ partilerin kovalisyonunu 
~r. Bu vaziyetin doğurduiu su
'-'- hayaldir ki, ao~alistleri bu cle
'-t IO)a dof'ru çevirerek komünist -
'-1 e ~irdi. Diğer taraftan radi
)...1- IOaya}ist partisi içinde, tesanüt 
-tur. Bunlarm bir kıs~ Heriot 

"'-n ltatkanlığı altında sağa, bir lw-t ela Daladier'nin başkanlığı altm
h tola doğru çekiyor. Ancak 1936 
~Ytsında yapılacak olan • -
~ büyük mikyasta Laval hükime
~n aldıiı tedbirlerin muvaffaloyet 
-"!IJ!Ceaine bağlıdır. 
~ııgılız seçımıne gehnce; by. bü • 
S hanretile baılamıt demektir. 
~ seçimde konservatör parU.i ka-

hir çoğunlukla kazanrruıtı. 
t 811 ~ yalnız ba§ına hükUınet 

e ! lı:: ı 1 edebilirken, konservatörler 
~aınlannı ulusal birlik bükUme
"-~tile tatbik etmeii itlerine da 

elvwitli bulduklarından Macclo
~<!m .,..kanlığı altında bir birlik 
tn-... \ltneti tetkil etmitlerdi. Bu büıku
~ hikim konservatör partiden 
~ çok küçülen liberal partisi 
J,Lcclonaıd'm bir avuç uluaal itçi ve 
~'un kırk kadar uluııal liberal 
ı;::leri ıinnitlerdi. Ottova kon • 
~ andan sonra liberaller hülı::Uınet 
~ çekildiler. Binaenaleyh ulu.al 
~namı altındaki kovalisyon, 
~ atörler, Siımon'un liberal -
~ \'e Macclonald u]uıal itçilerinclen 
~ laılnm~br. Ancak aradaki nia
~" lifi anlamak için bugün lnıiliz 
38 ~tosunda 459 konservatör, 
~-nan taraftan ulusal liberal ve 
~ 13 MacdonaSclcı ulUAJ İfçi aay. 
"-t:"'~iunu bilmek kafidir, Bu haki
...._~ bı.r komervatör hükumeti ol -
~ henıber, geçen aya kadar bu 
~~ Macdonald ba!kanlık yap
~""-devMD etmiıti. Macdonald'm 
~ 

8 
i ve komervatör parti.i li • 

~ aıldvin'in Bafkanlıiına geçme -
~1· lı~n karakteri büsbütün 
'-1 ~~! olmakla beraber bu çefit ulu
o "'lllllc hükUıneti konıaervatörün 
$~ itine elvermiştir ki, bunu ae
'- sonra da idame etmek istiyor ·- * •c: ......... 
~;-11 ... tu_p_ü-st_ü_n_d_e __ 

ll~•cak tayyare 
llitı O.kova' 23 A.A. - Levaneski
Sıı h~ÇU§u tekrar etmesi hak.kında 
edıe,i &e a~ınnu,tır. Uçağı muayene 
tıı1 0~nık heyet, uçakta imal ha
lı1:ıtıa dığıfıı ve yalnız yağ da
~llkla kısnunda bazı itleme bozuk
:lrıa1nı;ı bulunduğunu gomıüş ve bu 
lllıı,,af:r ~amir edi !erek Levan.eaki 
da >'a. •kıyetli birkaç deneç uçuşu 
Çetin t~•ttır. Ancak hava bu kadar 
~llrtlı ~~ uçuıa müsait değildir. Bu
lttıze ~rabcr Ağustosun ortaları 
~tib~r kutup yol'ile uçuı için son 
Qlllan · Sonbaharda burada vuku -
'lleğişi~ı~~ çabuk ve şiddetli hava 
~'11ır. '131 leri tehlikeyi çoğaltmak
"'•rtr Unun için verilecek yegane 
~ak ~l~~u~u gelecek 1eneye bırak-

"'VI lı r d i. 

ı>r, Uçak kazası 
lr~b~ 2~ A.A. - tki uçak ~yo 
Uçunıc .. 1 ~zerinde çarpışmışlardır. 
!treit u hır uçak hava alanma dü
'•!arçalanmıştır. UÇ pilot yara-•••r. 

AŞKABADDAN 

34 Türkmen Köylüsü Atla 
4.000 Kilometre Yaptılar 

Moskova, 23 A.A. - 34 Türkmen Kolhoz köylüsü atla Aşka
bad'dan Moskovaya kadar 4,000 kilometro üzerinde yapmakta 
oldukları kahramanca yürüyüşü dün bitirmişlerdir. 

Kafile, Aş:kabad'dan mayısın 30 unda kalkmış ve yolda ka
ra kum çölü ile Step'lerde büyük zorlukları yenmek mecburiye
tinde kalmışlardı. 

Mosıkovaya varışlarında Türkmen atlıları ulusal müdafaa 
halk askomiseri Tukaçevski, Türküstan Cumuriyeti icra komi • 
tesi başkanı Astakof ve binlerce halk tarafından karşılanarak 
selimlanmışlardır. 

Atlrlann sııhhati gayet eyidir. Atların vaziyeti de çok iyidir. 

Almanya Borç Para 
Londra, 23 A.A. - Daily Herald gazetesine göre, Almanya 

Ekonomi Bakam Sclhacht, Londra'da kolaylıkla bir istikraz ya
paıbilmek umudile İngiliz şehi_rlerinde bir seri kon.f erans vere -
cektir. 

Scıhacht'ın Montagu Nonnan ile bu 'hU6usta temas ettiği söy
lenmektedir. 

Amerikada Büyük Manevra.lar 
Pinecanp, 23 A.A. - (Nev-York hükUnıetinde) - Araların

da bithaesa· İngiltere, Fransa, Almanya, Sovyet Rusya, Japon -
ya, Çin ve Me:k:sika ataşemil~terleri de bulunan 16 yabancı ata
şemiliter, Şimdiye kadar birleşik Amerika da bu derece geniş 
mikyasta hiç yapılmamış olan büyük manevralarda hazır bulW1 
mak üzere buraya gelmişlerdir. • 

Mongolistan - Mançuko ihtilafı 
Moskova, 23 A.A. - Ulanıbator'dan Tass ajansına bildiriyor: 
Mançuko Dış Bakanlığı sıyasal şubesi direktörü, Mongol öner 

gesine cevabını, Mongol heyetinin başkanına vermiştir. Man -
çuri hükumeti bu cevabmda iki taraftan, yalnız sınır hadiaele • 
rinin kotarılmasıyla uğraşmaık üzere, murahhas elçilerin atan • 
ması hakkındaıki Monıgol önergesini kaıbul etmektedir. 

Monıgol cumuriyeti bu notaya cevaıp verert'Jk murahhas elçi -
ler atanması ve sınır komisyonları kurulması hakkında muta -
bık bulunduğunu bildirmiştir. 

Elazizde Atatürk Anıtı 
Efaziz, 23 A.A. - Harput kasaıbaıında A tatürık anıtının açıl

ma töreni yapıldı. Törende binlerce halk, enspek:tör Abidin 
Özımen, ilbay Tevfik Gür ve köylerden gelen heyetler bulundu
lar. Halkın sevinci sonsuzdur. 

Vehip Paşayı içlerine Almışlar 
. Atin~, 22 (Öze~ ayta~ız bildiriyor) - "Vradini,, gazetesi

nın Adısababadakı hususı muhabirinin bildirdiğine göre, V ehip 
Paşa dün Habeş ordusu erkaniharp baı müşavirliğine tayin 
edilmiştir." . · · 

Kondoryotisin 
Cenaze t6renl 

Atina, 23 (Özel) - Eski Cumur 
Baıkanı Kondoryotiıin cesedi tah
nit edilerek vasiyeti mucibince 
Hidra adasındaki ailesi mezarlığı
na götürülmüştür. Ölen amiral res
mi tören yapılmamasını da vasiye 
ettiğinden gömerlerken Cumur bat
kanı ile ordu ve donanma namına 
üç bakaının hazır bulunarak çelenk 
koymalarına karar verilmiştir. 

Hükumet re8'Dlen üç .gün yas tu
tulmasını ve bugün de daire!:erin 
kapatılmasını emretmi'~ir. 

Bugün saat onda Hidrada cese
dıin .gömüldiiğli saatte burada Baş 
Piskıoposluk kilisesinde dini bir 
ayin yapılmıı ve bu ayinde bütün 
bakanlar, kordip~omatik bütün ku
rulları mümessilleri, partiler lidcr
leni, yükttck rütbed<!ki silbaylar ha
.zır bulunmu! ve Atina ga1'nizonu ta 
rafından süet töı::en ya.pılmıttır. 

Cenaze merasimle Hidraya 
götUrOldU 

Atina, 23 A.A. - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Dün Paul Condouriotis ve Leon 
torpidolarmın refakat etmekte ol
duğu Hydra va-puru ile Hydra ad. 
§ına nakledilmit ol•n a m i r a 1 
Paul Condouryotis.in cesedi, Con
dcuriotis ailesinin evinhı tarihi sa
lonuna konulmuştur. Atinadan gel
mi9 olan bükiUnet erkanından ba§ka 
mahalli memurlar ve f{ydra adaaı -
nın bütün ahalisi natın önünden 
geçmiştir. · 

Bu sabaıh saat 10 da çenaze töreni 
yaprbıııştır. A"yni saatte Atinanın 
büyük kiJiıealnde öltinün rahatı i
çin bir ay.in yapılmıştır. Bu iyin
de rahat9ız olduğundan dolayı ha
zır bulunamamış olan Reistcumhu -
run mümessileri ile hükfunet erkanı 
ve Atinanın bütün garnizonu hazM 
bulunmuştur. Garnizon ayinden son
ra meçhul asker abidesi öilnde bit' 
'eçiıt alayı ya.pmııtır.Matem üç pn 

Rus Lehli gazete 
muhabirleri 

Moskova, 23 A.A. TaS6 ajansı bil
diriyor: 

Radck, Izveatiya gazetesinde yaz -
dığı bir betkede. Leh ajanaının ve ga 
zete Polskanm Moskovadalri aytan 
Bers'>n'un Sovyet1er birliğinden cı:ka 
rılması hadisesinin Leh basını üz~rin 
deki akia~erini inceliyerek diyor ki: 

. Bu. tcaırler Leh ajansının bu ha -
d~enın .re91lli sebebini gazetelere bil
d~rmemıt olmaamdan ileri gelmekte -
dır .. B~r.on, Sovyetler birliği hakkın 
da ıftiralarla dolu haberler vermevi 
kendine ihtisas edinmiştir. Yazdığı 
yazılar Sovyet - Leh münasebetleri -
ni fenaıa,tırabilecdc uydurma şt>yleri 
ihtiva ediyordu. 

Tasa ajanauun ve lzvcstiya gazete
sinin Varşova aytarı Kovalski'nin Le 
histana dönmesine müsaade edilmeme 
sine gelince, ne Leh hilkümeti, ne de 
Leh basım, Sovyet basmmı Leh ulu 
suna karşı bu aytar tarafından veril
miıt hi~bir fena maksatlı haberini gös 
teremezler. 

Lehistan retWni makamtarmm, Ber 
90n'un yerine dürüst hareket edecek 
bir aytan moskovaya göndermesi için 
kendi yarı resmi natirlerine tavsiyede 
bulunacak yerde. Beraon'un müdafaa 
sını yapmalarından ve bunun iki nıem 
leket münasebetlerini bozacak hatti 
hareketini tasvip etmi, olmalanndan 
dolayüı müteenifiz. 

Pravda gazetesi de diyor ki: 
Leh h ükfunetinin Kovalalri hakkın 

da aldrğr tedbir asla yerinde değil -
dir. Leh hülrihneti bunu yapmakla 
Berson'un hattı hareketini tasvip ve 
teıçi ctmİf olmaktadır. 

süreeektir. Bugün bütün reami dai
reler kapanmı§ ve bayraklar yarıya 
indirilmiştir. Gazeteler, Elen bah
riy.elisinin en mükemmel timsali o
larak kalacak olan amiralin hatıra
tını tebcil eden he.yecaınh makale
lerle doludur. 
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BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Belki de Matmazel Doktor Bu I di, Bu Sarı 
Saçlı, Mavi Gözlü Kadındı 

-33-
Peki öbür akdın kimdi? 
Madam Warner'e tamamen 

benziyen, onun elbiselerini gi -
yen kadın kimdi? 

Amerikan memurları için bu
nu keşfetmek gayet kolaydı. 

Alman casusları, bir başka 
sarışın ve mavi gözlü kadını bu 
kıyafete sokmuş olabilirlerdi. 
Nihayet Warner'in elbisesinin 
modelini çtkarma:k mevzuu -
bahsti. Kendi emirlerindeki bir 
terziye bunu gösterdikleri za
man mesele halledilmiş olurdu. 

Fakat bunların zihnini kurca
hyan bir başka nokta vardı; 

Bir defa 122 numaralı kutu
nun bir yanındaıki 120, 121 numa 
ralı kutularla öıbür yandaki 123, 
124 numaralı kutular da kırrktL 
Bu kutular da Warner'e ait de
ğildi ya. Sonra, mektubu 123 
numaralı kutudan herhangi bir 
vasıta ile aldınnalan mümkün
dü. Ne diye baş.ka bir kadını 
Warner'in kılığına sokmuş1ar -
dı? He~hangi bir kadın veya t>r
kek 123 numaralı kutuyu aça -
cak olsa mektubu pek ala alabi
lir, kimsenin nazarı dikkatini 
celıbetmezdi . 
Kadının verdiği izahat kafi 

görülmemişti. Şüpheli noktalar 
vardı. 

Belki de Matmazel Doktor bu 
idi! Kadın evvela gizlice N ew -
Yôrk'a gelerek mektubu almq, 
sonra Şikago'ya dönmüş ve dün 
tekrar gelmiş olaıbilirdi. Fakat 
bu takdirde de her halde ayni 
e1biseyi giymerneğe d i k k a t 

ederdi. 
Meselenin çak çetrefil taraf

ları vardı. 

Fakat diğer taraf tan otelin 
müdürü de hakkında gayet iyi 
şehadette bulunuyordu. Onun 
söylediklerine bakılırsa W arner 
kibar bir aileye mensuptu. Kali
forniya' da çiftlikleri, Şikago'da 
fabrikaları vardı. Amerikan 
memurları Şikago,da tahkikata 
devam etseler daıha muvafık o
lurdu. On.un içyı genç kadına: 

. - Müsaade ederseniz biz si
zi yalnız bırakamıyacağız, dedi
ler. Şimdi de~hal Şikago,ya ha
reket edeceğiz. Bize bu yeni ta
n~~ığınız adamları gösterecek
sınız. 

· Genç kadının fazla canı sı -
kılmıştı. Bu aşağı yukarı bir 
tevkif demcltti. 

- Yani, elime de kelepçe vu
racak mısınız? diye homurdan
dı. Peki.. fakat bir Amerikan 
vat~ndaşından bu derece şüphe 
ettiğinizden dolayı son derece 
müteessifim ... Yalnız size evve
la şunu tavsiye edeyim. Bir işe 
teşebbüs etmeden evvel, o işi 
etraflı surette tesbit edin. Işte 
hüviyet cüzdanım! Görüyorsu
nuz ya, babamın ismi Tomson, 
kocamın ismi Warner, doğdu -
v Ş"k 1 gum yer ı ago ... 

Amerikan casusları : 
- Bu bir şey ifade etmez! gi

bilerden dudaklarını büktüle!". 
Onlar saıhte hüviyet cüzdanla -
rını o kadar çok görmüşlerdi ki, 
haki.kisini artrk ayırt edemiyor
lardı. 

- Peki, dedi, o halde posta
haneden tahkikat yapmak ka
fidir. Buraya altı aydanberi. 
Avustralya'clan Madam Wamer 
namma mektup gelip gelmedi
ğin) her halde bilirler. Bir defa 
onlara sorun ... 

Filhakika posta memurları 
Madam Warner,in iddiasını tev
sik ettiler. Aşağı yukarı her 
hafta Madam Wamer namına 
Avustralya'dan mektup geli -
yordu. 

Tahkikatı Şikaıgo'da takip et· 
mekten başka çare yoktu. 

Genç kadm darısingte tamş
tığı iki adamın adresini bilmi
yordu. 

- Zaten, dedi, onlar her ak
şam oraya geliyorlar. Şimdiki 
trenle hareket edersek saat on 

Şikagodaki dansing bara benziyen bir yerdi' 

ikide oradayız. Dansinge gider, 
kendilerini buluruz. Bu işi on
ların yaptıklarını zannetmiyo -
rum. Fakat harp zamanı... Ki· 
min ne olduğu belli olmaz ki... 

Şikagodaki dansing 
Cıgara dumanlan, saksfonun 

sesini boğuyor ... Ortadaki pistin 
üstünde kırmızı, mavi birçok 
lambalar yanıyor. Masalardan 
sarkan serpantinler, şampanya 
şişelerinin boğazlarına sarılmış. 
Sar'alı bir çarlston bol paçalı 
delikanlıları, genç kadın vücut
larına ıspazmozlu bir ateşle 
yaklaştırıyor .... 

Ter kokusu, kadın kokusu, 

Londrada sıcaklar 

Londra. 23 A.A. - Sıcaklı.k de
reıcesi bugün 93 fahrenhayt, yani 
bu senenin en yüksek derecesi idi. 
Eğer hava bu ayın sonuna kadar 

böyle kurak giderse, 1893 yılı ku
raklığmdanberi, bir kuraklık reko
ru kurulmuş olacaktır. 

Bir lnglUz u9aOa denize 
dUştU 

Londra, 23 A.A. - Bir İngiliz sü
el uçağı Christchurch körfezinde 
denize düşmüş ve batmıfitır. Pilo
tun ne olduğu belli değHdir. 

[ 
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• Berlin, 23 A.A. - Berlindeki 
Çin elçisi Lin Chung Cich. hüku
meti namma Alına nhüklımetine 
1934 Berlin sergisinde teşhir edil
miş olan 16 yağlıboya Çin ta.bloau
nu hediye etmiJtir. 

Tablolar, Berlindeki Asya ıanat
lan müzeırine konulacaktır. 

• Duueldorf, 23 A.A. - Vesta
falyada 10 gazıete birden üç gün i
çin kapatılmıştır. 

• Struburg, 23 A.A. - Hesaplar
da görülen dil.zensizlikler üz.erine 
uray kre-di kurumu direktörü ile 
veznedarına işten el çektirilmiştir. 

• Berlin, 23 A.A. - Hamburg -
Amerika kumpanyaaının Retolute 
vapuru bir İtalyan soayeteaine sa
tılmııtır. 

içki kokusu, lavanta kc\kusu fil. 
yon dumanı gibi insanın gen
zinde buğulanıyor ... 

Cazbant coştukça coşmuş ... 
ötede tezgahm önünde kesi!<: 
sarı saçlı, mavi gözlü levent 
Amerikan kızlan, uzun iskem -
leler üstünde bacaklarını dizka
paklarından bir karış yukarısı
na k!dar sıyırarak viski kadeh
lerinin önünde tünemişler ... 

Şikago'nun dar, musibet bir 
sokağında loş, basık bir dan
sing ... Apaşların, belki de hay
dutların devam ettiği bir dan· 

• 1 
sıng ... 

[Arkası var] 

Bir Alman kruva
zörü Leh limanında 
Varşova, 23 A.A. - Komandör 

Şmundt'in kumandaaındaki Alman 
kruvazörü Königsberg, dün Gdin
ya limanına girmiştir. Kontr ami
ral Unrug Alman konukları şerefi
ne bir akf&JD ıtölmi vermiştir. 
Kontr amiral ve Alman kumandanı 
verdikleri aöylıevlerde iki memle -
ket bahriyesinin zi7aretleri bu 
memleketler arasında dostluk mü
nasebetlerinin en iyi dcliH olduğu
nu kayıt ve dostluğun daha ziyade 
derinleşmesini temenni eylt:mişler
dir. 

Genoy Birinci Teşrinde 
Yapılacak 

Atina, 23 (Özel) - Atina ajansı 
Başbakan Çaldarisin Berlin gazete
lerine verdiği dıiyevde gmoyun Bi
dncite§rinin sonunda hilesiz ve öz
gür olarak yapılacağını vt rejim 
itinin doğrudan doğruya Yunanis
tanın öz ve iç işi olması dolayısi le 
lngilterenin bu i~ karıştığı hak -
kında çıkarılan yayıntılarm da ya
lacı olduğunu söylemiştir. 

Sarı nehir kabarıyor 
Şanghay, 23 A.A. - Kıyangsu· 

ilinin kuzeyinde bulunan Hoşav' • 
dan bildirildoiğ_ine göre, bu bölge • 
deki Sarı ııehrın suları kabarmakta 
ve benderin yıkılması ile suların 
tehdidi altında bulunmaktadır. 

talyan Denizcileri Ve Bir Şölen 

İtalyan okul gemileri komutan 
• heyeti şerefin'C İta!yan sefaretba -
nt>sinde dün sefir tı:.rafından bir ko
bul töreni yapılmıştır. Go?miler bu
gün limanımızdan ayrıla.c:aklardır. 

• Şehrimizdeki İran General kon 
eoloau, limanımızdaki İtalyan mek~ 

tep gemilerinde c ul ınm:ııkta olan 
İranlı deniz talebesi şerefine bu -
gün konsolo'ihanede ö:ıı:el bir öğle 
töleni vermiştir. 

Bu talebe, tahsiJl.!rini Llverpool
daki İtalyan deniz ukulunda yap -
maktadırlar. 
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Samsunda Şarbon Hasta-
1 ığı n ı n Onü Alındı 

Samsun Urayz 
Güzel Bir 
Karar Verdi 

-7-
TAŞLARIN HAREKETi 

Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bir aydanberi de
ıvam eden şarbon hastalığının önü alınabilmiştir. Şehir yirmi 
gündenberi kordon altında tutulduğu ve et kestirilmediği için 
ihtiyaç hariçten temin edilmiştir. Bütün hayvanlara aşı yapı}
mış, bekleme müddeti bittiği için son bir muayeneden sonra 
kordonun kaldırılmasına karar verilmiştir. Şimdi serbest hay
van kesilebilmektedir. 

Samaun ö.zel aylarımız yazıyor: 
"Nihayet uray, perişan bir halde 

bulunan Samsun iskelelerini yap • 
trrmağa karar vermiştir. Evvela en 
lüzumlu olan un iskeleai, sonra da 
•ıra ile di~erleri tamir edilecektir. 
Un i11kelesinin tamiratı için butçe· 
den 6 bin lira ayrılmış ve keşiflere 
baflanmıştır. Bu hafta içinde ta· 
miratr münakasaya konacaktır. 

Ferz - Ferz bulunduğu haneden 
her istikamete istediği kadar gide
bilir, şu şartla ki önüne bir engel 
çıkmasm: Çünkü Ferz. önüne çıka
cak ak veya kara herhangi bir ta
şın üstünden aşamaz. 

Batakhklar Kurutuluyor 

(Şekil 1) de görüteceği üzere 
tahtanın ortasına meselci (e 4) ha
nesine konulan bir Ferz sekiz isti
kamette olmak üzere 27 muhtelif 
haneye hükmeder. 

Çanakkale, (Ozel aıytarımız bildiriyor) - Bursa Sıtma Mü
cadele Heyeti Başkanı Doktor Cevdet, Menderes çayının Kum
lkaleye yaklaştığı yerlerde ve Pınarbaşı civarında Vilayet Sıh
hat Direktörü Şehap'la beraber incelemeler yapmıştır. Oğren
diğirne göre, Sıhhat Bakanlığı Ezine ve merkez kazalarrnın bu 
mıntakaya rasthyan sekiz köyünü sıtma mücadele mıntakasma 
'\toymuştur. 

Halil köyünde, yataklı bir hastane açılacak, burası merkez 
ittihaz edilerek derhal mücadeleye başlanacaktır. Bu verimli 
iş, vilayetin en güzel bölgesini sıtmadan kurtaracaktır. Diğer 
taraftan su altında bataklrk olan arazinin kurutulması da 
muhtemlıdir. 

Bundan sonra kısalığı yüzünden 
hiçbir İfe yaramıyan zahire iskele
si de yeniden 15 • 20 metre kadar 
u.zatılacaktır. 

i 

b 

5 

t, 
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Şekil: 1 

yana:;tıktan sonra ••• 

bardakları devrilip kırılıyorlardı. , miz ve daha bir yarım saat kacl~f 
Arkadaşla gözgöze bakıştık. İpar evvel gelmiş olan ''!zmir,,in süvarı· Peçe Ve Çarşafın Kaldırtlması 

Gediz, (Özel aytarnnız bildiriyo_r) - Şar kurulu peçe ve çar
şaf yasağının eylUlden itibaren tatbik edilmesine karar vermiş
ti. Şarımız bayanları daha müddet dolmadan kılıklarını düzen
lemişlerdir. Eylfılün haftasında genel bir toplantı için hazır -
lıklar yapılmaktadır. 

Varidatı ötedenberi S a m s u n 
Memleket Hastanesine sar/edilen 
ve husu11i muha11ebeye ait bulunan 
merkez; iskele11i icin de hususi mu
ha•ebe ve uray a'",.asında bir anlaş
ma yapılmıffır. Bu anlaşmaya gö
re i•kele hu•wi muhasebe tarafın
dan tamir ettirilecek, ihrac edilen 
tütünlerden alınan iskele parası yi
ne eski.si gibi Memleket Hastanesi 
ihtiyaçlarına •ar/edilmek üzere hu
susi muhasebeye verilecek ve diğer 
enitaadan alınacak paralar da ura
yın olacaktır. Bu i•kelenin tamiri
ne de yakında başlanacak ve 'kıf 
gelmeden evvel bitirilmi§ olacak -
tır." 

Ferz'in hükmedebileceği hanele
rin en yüksek sayısı da 27 dir. 

denizde olacaktı. Karada bu kadar si Aziz kaptan bekliyoruz. . 
şiddet gösterirse. fırtına. denizde !par geliyor, işte göründü. ~ıt 
olanlara ne yapmazdı. Boğazları - motor ve üç dakika sonra biribir1 • 

mızda birer düğüm kalktık, daha mizin kucaklarındayız. Tasavvur e· 
fazla duramadık. dilmemiş bir hasret, hesaplanmanı~t Samsun aytanmı.zın verdiği , bu 

haberi memnuniyetle sütunlarımı
.za geçirirken, urayın nefriyatımıza 
karır gö11terdiii ilgiye tefekkürü 
bir borç sayarız:. Sam•unun büyük 
ek11iği •ayılan bu me11elenin bir an 
önce halledilmesi, Samsunlular ka
dar bizi de sevindirmiştir. ................................. ......, 

Ferz tahtanın ortasındaki dört 
haneden herhangi birisinde bulun
du.ğu zaman bu en yüksek kudreti
ni gösterir. Bu dört hane (Şekil 2) 
de gösterildiği gibi; 

Hakikaten İpar bu fırtınaya tu - bir sevgi, düşü~ülmemiş bir neşe ı· 
tulmuş, Tinos adasının limanında le kucaklaşıyoruz • 
tam üç gün mahpus kalarak haklı Şimdi rıhtımda birtakım merak• 

ihracat işlerinde Hile 
"'Adana, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bazı tecimenlerin, ih

racat mallarımızı dış piyasalarda kötüliyecek şekilde hile yol
larına saptrkları anlaşıldığı için Türk Öfis yeni ve önemli ka
rarlar almıştır. İhracat malları, çok srkı bir kontroldan geçiri
lecek, hileli mal göndeımeğe kalkışanlar çok ağır şekilde ceza
landırılacaklardır. 

Karşllıkh Bıçaklaşmışlar 
Adapazarı, (Öze1 aytarnnız bildiriyor) - Yenicami önlerin

'Cle kanlı bir vak'a olmuştur: Arifiyenin Beşköprü köyünden 
Şaban, Selim ve Mustafa isminde 3 kişi öteberi almak için pa
zara gelmişlerdir. Pazarda, bir çobanın döğüğlmesi yüzünden 
araları açık bulunan Behlül isminde bir köylüye rastlamışlar -
dır. Bıçağını çeken Behlül, Mustafayı hafif yaralamış, M usta
fa da Behlülü ağır surette bıçaklamıştır. Zabıta tahkikat;:ı h:1<;:

laımştır. 

Samsun Lil< Maçları Bitti 
Samsun, (Tan )- Samsunbölgesi lik maçları bitirilmiştir. 

Alay sahasında evvelki gün yapılan son maçta Idman Yurdu 
Halk Sporu ikiye karşı 3 sayı ile yenmiş, 39 puvanla Samsun 
şampiyonluğunu kazanmıştır. İkinciliği 36 puvanla Bafra Spor, 
üçüncülüğü 35 puvanla Halkspor almışlardır. ldman Yurdu, 
grup birinciliklerine iştirak etmek üzere birkaç güne kadar 
Trabzoııa gidecektir. 

Samsunda Halks_oor 

Ko'nya ·hayvan sergisi 
Konya, (Ozel aytanmız bildiriyor) 

Konya hayvan sergisi hazırlıklarına 
başlanmıştır. Sergi için yapılacak 
masrafları ö:.:el muhasebe ödiyecektir. 
Bu sene hayvan sergisi daha zengin 
olacak ve 1 S eylulde açılacaktır. 

Selanik Panayırına 
gönderilen numuneler 

İzmir, 23 (Özel aytarımız bildiri
yor) - Selanik panayırında teşhir 
edilmek üure yeni üzüm ve incir 
mahsulünden nümuneler hazırlanmı§ 
ve 1.ıumr vapuru ll•-Attft1t~rıtöft1S 
mümessilliğine gönderilmiştir. 

1 
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~ Konya, (Tan) - Uray esnafm 
kontroluna büyük bir özen vermek-ı 
ğe ba§lamıştır. Koptrol işlerine her\ 
zaman muntazam surette devam e-ı 
dilecektir. 

• Ceyhan, (Tan) - Memik is., 
minde bir ka~akçının üzerinde 971 
metre ipekli kumaş yakalarunıştır. 

• Gediz, (Tan) - Bu yıl Tayya-1 
re ve Zafer bayramının geçen yıl-ı 
lardan daha üstün kutlulanması. 
için bir komite seçilmiştir. 

• Samsun, (Tan) - Kızılay men-. 
faatine yeni subay yÔrdu salonla ... 
rında bir gardenparti verilmiştir. 
Gardenparti çok neşeli olmuş, ilbay 
§arbay, parti başkanı ve daha bir., 
çok davetliler bulunmuşlardır. 

• Denizli, (Tan) - Denizi• il., 
baylığına atanan Çorum ilbayı Ek., 
rem_ evvelki gün 1zmirden g~lmiş. 
yenı vazifesine başlamıştır. 

• Silivri. (Tan) - Bir seneden
beri malmüdürlüğünde bulunan Re., 
fet Aksulu, İzmir Kula malmüdür
l~ğüne atanmış ve yeni vazi fesıne 
gıtmek üzere hareket etmi-ştir. 

• Akş~hir, (Tan) - İki buçukı 
aydanberı tamir edilen uraym yu
k~rı. hamamında çalışmalar bitiril-

1 
'"?ıştır. Yakında kiraya verilecek
tır. 
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Şekı"J: 2 

(d5), (c5), (d 4), ve (e 4) hancleri
dir. 

Fcrz\in u retının C11 aza indiği 
haneler, köşelerdeki hanelerdir. 
(Şekil 3) tc görüleceği gibi• 

Şekil: J 

Bir köşeye gelen Ferz yalnız üç 
istikamete ve 21 haneye hükmede
bilir. Bununl9 beraber iyi bilmeli
dir ki :Ferz şatranç tahta"Sının en 
kudretli taşıdır. 

Ruh - Ruh'lar önlerine bir en
gel çıkmamak şartile dümdüz ve 
istedikleri kadar giderler. Yani 
sütunlarda yukarı aşağı, sıralarda 
sağa, sola yürürler. Çapraz hareket
leri yoktur. 

Ruhlar nereye konulursa konul
sun 14 haneye hükmederler (Şekil 
4) 

endi.şelerimize yol açmıştı. lılar toplanmış, ''İpar,,a bakıyor .. 
Nıhayet bu sabah. saat ona doğ- lar, "İpar,,ın direğindeki kırınııt 

ru bir telofon alıyordum. Telefon bayrağa. Bunlar (Ulis)in evlatları)• 
"İpar,,ın Valyagmeni ismini taşı - dır. Ve gelenler de (Altın post 
yan yazlıktan geçtiğini, bir, bir bu- kahramanlarına, geç te olsa, ziya 
çuk saat 6onra Pire limanına 'gire- retlerini iade edenlerdir. . 
~eğini bildiriyordu. İpar, rıhtıma iki mektep genııtl 

Şimdi, Piıe limanındayız. Başta arasına yanaşıyor: Bu mektep g~ • 
el~imiz Ruşen Eşref olduğu halde milerinden biri Romanyanın ''J{ot" 
elçilik yüksek memurları, Paristen, tence,,si, öteki Yugoslavların c'iat• 
bir ticaret mukavelesini Fransızlar- ran>ı. 
la yap~p bitirdikten sonra bir ikin- Böylece bir sırada, Yunan kıf"' 
cisini yapıp bitirmek üzere buraya larında, Balkan antantı devletleri~ 
gelmiş olan Ekonomi Müsteşarı Fa- nin üç öteki bayrakları toplan1 
i·k Kurtoğlu, Atina Tıicaret ataşe- oluyor. ''İpar,, 23 tıonası ile, dost • 

ki devlet bahriy~inin mektep gr 

c d c g h 

Şekil: 4 
Ancak tahtanın kenarına gelen 

bir hanede yalnız üç ve hele: 
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Şekil: 5 
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(Şekil 5) te olduğu gibi köşeler
deki hanelere gelince iki istikame
te hükmedebilirler. 

mileri yanında bir yavru kuzu lı~ 
!inde kalıyor. Daha doğrusu bu bl 
yavru keçidir. Dalgadan, kayalar ~ 

..-..1 ı a.lr ı-..o 1> ct-L.:a• 

ö .. t nce> ve cYatran> tali" 
heleri toplanmışlar, bize bakıyor -
lar. Küçücük kotrada, '§tm i. kotrr 
nın on beş yolcusu ile bir sürü k" 
!abalık var. Dost bahriyelilerin l>"' 
kışlarında hayret ve takdir görUYO" 
ruz. seviniyoruz. 

''İpar,.lrlar bizi kotranın salonıJ' 
na indiriyorlar. Şampanya ikram ~ 
diyorlar. Ruşen Eşref kadehini ki. 
dırı yor, gelen sporcu lan selaı:nlt 
~~ ~ 
Kotranın kutu gibi salonund 

duvarda bir kafes ve içinde bir ~~ 
narya var. Bu kanarya, ''İpar,,a bil 

1 
bütün başka bir mana veriyor, t/ 

''İpar .. gözümde büyüyor. ,P 
Bu kanarya burada insana u ıs• 

ve garip memleketlerin daüssılası ti 
ver.iyor ve şimdi artık tparhlll,. 
- ki hemen hepsi arkadaşım ve ~. 
tumdur - ben de bu hislerden d:ı .,e 

, başka hayranlıkla bakıyorduı:n •ti 
onların karsısında, bütün geçrıı1 r· 
unutarak, iİk Türk denizcileri le• J 

şısmda imişim gibi başımı eğiY0 

rum. -~e 
Sonra, Aziz kaptan bizi ''İztıJ'.di• 

öğle yemeğine davet ediyor. ı\, 
yoruz. «İpar> dan sonra el~' 0r 
bize muazzam bir şehir gibi geltY 
ve bir arkadaş haykırıyor: cıett 

- Yahu, bu «İzmir> değil, i 
cNormandie> ! 

Gülüşüyoruz. Aziz kaptan~ 
1 

tJ 
- Yakındır, diyor, bu gidi! e 

da olur. 1 
F\kret AD L. ,,,,. 

1 

veriyordum, hem de Abdülka- ı bile çoğu biribirlerini tanırna2- ı 
============= dir Kemali'den aytar diye rakı lar. Servisler hep ona göre kuV {Q> S M A g paramı çıkarıyordum. Dolgun- rulmuştur. Bazısı hiç dayraya 

ca da aylık alıyordum! uğramaz. Ne bileyim, fotoğraf-

No. 97 E t 1 1 V 1 · ·1 · · ı B"' 1 · · · B ·rndi e"e - ve ... - ar. kı apartman ı erısı - oy esı ıyı. en şı di· 
Dediler. Doktor: 1 tramvay durağı. giderir:ı. ~~nra, siz ~e.has~~datı 
- Nasıl tanıtayım. En uy - - Güzel. ye gelırsınız. Ben sızı bB . ice 

gun şekil nedir?. - O halde biz tramvay du- geçirirken siz de bayanı ıY 
Etem izzet BENiCE 

var ise hepsinin peşinde ben 
vardım. Hiçbirisi kendisini _izle
diğimi sezmemiştir. Bir bayanı 
izlemek kolayın kolayı!. 

Hele Şeref bir olgu da anlat
tı, doktoru hayret içinde bırak
tı: 

- Abdülkadir Kemali'yi iz
lemek için beni ödevlendirmiş-
lerdi. lstanbul'da "Toksöz" ga
zetesini çıkarıyordu. İki ay dı
şarda izledim. Hiç çakmadı. 
Sonra, gazete çrkardı. Gazete
sine aytar olarak girdim. Gece 
gündüz beraberdim. Gazete ka
patılıncıya kadar yanında ça -
lıştım. O değil2 bütün Babıali 
benim polis olduğumun ayırdı-
1nma varmadı. Hem hergün 
emniyet direktörüne raporumu 

Doktor şaşkın şaşkın sordu: çı dükkanı vardır. Hatta, kun
- Demek böyle şeyler de dura boyacıhğr. yapar ... Seksen 

olur! yere girer çrkar. Seksen kişi ile 
Şeref, koltuklarını kabarta konuşur. Dertli dertli anlatır. 

kabarta: Alacağı karşılıklara bakar. İşi-
- Olur ya.. ne yarıyanlarını seçer, rapor 
Dedi, ekledi: eder. Bunlar başka ülkede ca -
- Böyle birkaç. aııkadaş var- sustuk ediyorlarmış gibi aracı-

dı ki, onların polis olduğunu larla ve şifre ile iş alırlar. Kim
yalnız biz bilirdik. Hükumetten se onları tanımaz!. 
yana olmıyan, şüpheli gazete - Doktor bütün bunları dinler
lerde aytar diye çalışırlardı. ken hayretten hayrete düşüyor, 
Bilmem şimdi ne yaparlar?. Biz içinden: 
emekliye ayrıldık, Tabii onları - Öyle ise bizim karının ne-
da kaybettik. reye girip çıktığım ıcığma cıcı-

Ve çalımla: ğına kadar öğreneceğim .. 
- Polis işi bu bayım, polis Diyor, seviniyordu. Bütün bu 

işi. Neler olmaz, neler yapıl : , konuşmalar, tanışmalar bittik -
maz?. Sokakta gördüğünüz üni- ten sonra, doktor: 
formalı polis sayısından çok si- - İlk önce bayanı tanımalı-
vi! çalışan polis vardır. O ka- sımz. 
ıdar ki, bir büroda çalışanların Dedi. Onlar da: 

Diye sordu. Sadrk, Şeref tc rağmda bekleriz. Siz karınızı incelersiniz. . S rır• 
düşündüler. Bu durma ve dü - alır, durağa gelirsiniz. Biz ora- Bu da böyle kesildı. 0 

Urt' 
şünmeden sonra, ilk konuşmağı da bayanı görürüz, inceleriz, iyi- Sadık izlemenin nekadar 5 

Sadık yaptı: ce tanıdrktan sonra korkmayın. ccğini sordu. Doktor: 
1 

p .;e-
- Nerede oturuyorsunuz?. Nereye girdi, kiminle konuştu, - Bana en doğruyu bu u 
- Şişli'de. ne yaptı? .. Hepsini size söyle- rinciye kadar.. . . 
- Evde mi?. riz. Her akşam raporlar eliniz- Dedi ve sözüne el;Jedı · ·ste 
- Hayır apartmanda. dedir. - Rapor üzerinde suç !.fl1'\~ 
- Kaçıncı katta?. Şeref Sadık'ın bu kesimini mem. Doğruyu bulma~ı~ ~~!. 
- İkinci. beğenmedi. li, bana da göstemıebsın 
- Karınızla beraber akşam- - Öyle olmaı.. Buna c!a: 

ları sokağa çıkar mısınız?. Dedi, ilave etti: - Peki.. Şeı.'ef: 
- Arada bir.. - Şimdi doktor eve gider. Dediler. Ondan S?~ra bir~ok 
- Apartman tramvay yolu Biz de arkasından 1-ıastayız diye - Bay doktor bızırn · t a ı 

üzerinde mi?. } gideriz. Bayanı evde görürüz. masraflarımız olacak. B 
1 

- Evet. Uzun uzun inceleriz. Tramvay avans isteriz.. '-• önergei'e 
- Karşısında dükkanlar filan istasyonunda bir kerecik gör - Dedi. Doktor ~ 

var mı?. meklc olmaz. de: 
- Hayır. Apartmanlar var. Doktor da: - Peki .• 
- Yanında, karşısında köşe. - Evet, belki bir yanlıslrk, Dedi: 
- Yok.. bir benzetme olur 1 - Fakat, 
- Tramva~ istasyonu.. Diye Şeref'e katıldı. 

ksırııt· 
siz ne alaca J 

[Arkası va! 



Balkan Oyun
ları Yaklaşıyor 

Viyanah Güreşçi
leri~ ilk Maç ~-~ltıncı Balkan oyunlarına bir 9 • ~ 

~ da.ha az bir müddet kaldl. 'Atle-
tiznı federasyonu, Türk~nin timdi- G •• •ı B .. V 1 
~.kadar gördüğü 11por hareketle- ureşçı erimizin ugun .n.arşııa-
1 ın en büyük vt en ehemmiyetlisi 

~~bu Dy\Urları. onun arsıulusal öne şacakları Viganalıların Hepsi, 
i ... e denk olacak düzenle baıarmak 
~•n ~ok çahtmaktadır. A ~ • d l 
,.~u gayret en ziyade iki nokta et - vus. turya ampıyonu ur ar 

1nda toplanıyor: 
~ - Organizasyon, 

- Atletleri huırlama.L 
Altıncı Balkan oyunlannın bizim 

~eketimizde yapılmunu kendi -:12 ıstedik. Bunun için, orcanizaayo
d~ bundan evvel yapılacak beJ oyun
-qıden daha üstün olmasına çalış
llıtk ulusal bir borçtur. Bunu göı;ö -
t6nde tutan İsmet İnönü, Tekitler Ba 
-ıu Rina Tarhan'ın batkanlığı al -
:zıd~ yi!bek bir komite teıkilini em-
11 etnı~ılerdir. Bu komite organizaıyo-

lln lrnkin nisbetinde pürüzsüz olma 
:zıı tenıin için çalıtmı§ ve ortaya koy.. ~tu eserlere nazaran cidden mu

lk olmuıtur. 
Onznlarm yapılacağı stad 

)' 8u Ofunlann Ankaradalri yeni at.ad 
.. ~ yapılması diltünülüyordu. Fa-

bu ırtadyomun, evvelden kararla
~ ~ribe kadar yetiıemiyeceği gö -
Sıt iiı ve Kadıköyündeki Fenerbah
~dı tercih edilmiıtir. Eaaaen mun 
St te,kilita malik olan Fenerbah
~. &qdı. ilbe edilen yeni tribünler 
..J:Pılan çok güzel koıtu pisti saye
te"' Avrupa •tatlarına benziyen biI 

'U alınııtır. 

~tberbahçe stadının U.til kapalı tri 
sgirit tarafından yapılan yeni 
trib erle karıı taraftaki üatü açık 
lıla iİnlere bağlanmııtır. Boı kalan eet tarafına da bin kitinin oturabile
~ sıralar konmuı ve bu ıuretle 
ırr::- on bin kitilik oturacak yer ha-

nnuıtır. 

11•1Jıa bayaJc kolaylık 

1.}ertip heyeti, milsabakalarda fazla 
~balığın sebebiyet vereceği inti -
) -aı~lıfuı önüne eeçmek için, biltiln 
Jtı~ı JJum&rah yapnuya karar ver -
k._iJt\:. Biletler eylülün onundan baş
~. satılığa çıkanlacak ve bilet • 
~ •!tıkten ıonra, ayakta durmak 

'l' bir tek adam bile alınmıyacaktır. 
iti; trtip heyeti, halkın bu maçları ta 
'e~ebilmesi için bir kolaylık dü -
~ ~iİftür: 21 - 22 - 29 tarihlerinde
~ rnilsabakada da muteber olmak 
~ ~ komple biletler hazırlanmıştır. 
llt, ~etlerden açık tribünler için ola
~lt .. ır müsabakada da muteber ol -
~ ~ere yalnız elli kuruştur. Ka -
ti ıo!:'•bünlerin üç müsabakalık bile
'-!Jsan kuruı olacaktır. Bu suretle, 
k oyunlarını 50 veya yüz kuru 
tt~a~ile takip etmek mümkün ola 

r iri, bu büyült bir kolaylıktır. 
l'<orı; • 
......__ pıst ve b;wuz 

bi ~ier taraftan 400 metroluk pist 
~ rtıe!1 hazırlanmıştır. 0,25 san -
~~e~nliğinde olan yeni pistin elis 
ttı\• ~ çok mükemeldir. Bu pistin 
~lflıfi 7,5 metrodur ve 1,25 metro
tiıı ı•l.tı kuluvar'a ayrılmııtır. Bu piı 
'Yiı...~e~ilde muhafaza'Sı için icap 
tla~ün tedbirler almmıı ve bu 
~ d . da seyircilerle pist, sağ • 

lıtıa tınar kafeslerle ayrılmııtır. 
~ rtıa havuzu tama19en •hazırlan
tjtit • Uzun. yilksek atlamalar, diık, 
>ttıe:bnalar ve g'illle için ayrı ayrı 

.So ayrılmıştır. 

~arm bildiri~ciğ stad 

~;1'tf tribününün inpatı da bitmek 
~rada kazanan milletlerin bay 
~1' çekmek üzere üç direk ha -
.::,~ ıtır. Karıı tarafta, halkın mü 
--~ elen göreceği yerlerde ilin tah 
~tc~nııttır. Neticeler burada ilan 

it ir. 

~~ı Balkan oyunlarının, iıtedi
~het dar muazzam olması için çok 
"'t!llt la~folunuyor. Bu gidiıe ba -
'l'e~11n olmamak kabil delildir. 
. '-1~ hazırlıklara gelince: 
~ lııt oyunlarında Türk eldpi • 
~· 3~~~ ~çlincülüğü tutmak olacak 
lı~ •tık Yunan, hatta Yugoslav 
~· P' ~l rakip olacak vaziyette de 

tı\ e}r.~ at Arnavut, Bulgar ve Ro
~ ~Pltrini geride bırakırsak, kıt 
~ .ı-~!an çalı§malarımızın müWa ,--"! olacağız. • 

Roaera'in cenazesi 
itı la. .\n 

Ctzı1:ze teles, 23 A.A. - Rogen'-
~. 1 lberasirni' büyük bir lbti

Ce •P1bnııtır. 

!~;~l kendisinin doğdu --
.,-.~~n Oklahoma'da Claremora 
lJ~ ftür. 

"f 11... nın de.r_ · .. · M - . '" dıe bil ıuı toreru arya • 
litfbı ltar~ .törenle yapılmııtır. 

llauJa.f 1 0 nuyada bir dakika ıii-
laa edıilaıiıtır. · 

Dün şehrimize gelen 

Şehrimizde yapılacak olan Bal -
kan güre§ ıampiyonasından evvel, 
ulusal güreıçilerimiz için hem bir 
hazırlık, hem bir deneç olmak üze
re Federasyonumuz tarafından çağ
rılan Viyana gürcıçileri dün ş'ehri
mize gelmitler ve ilgili kimseler ta
rafından karıılanmışlardır. 

Federasyonun verdiği malCımata 
göre gelen güreşçilerden bir tane
si Avusturya Batı şampiyonu, öre
kiler Avusturya . şampiyonudurlar. 

Misafirler ilk müsabakalarını bu
gün saat on altıda Taksim stadında 
yapacaklardır. Bu müsabakalar ulu
sal takımımızı Balkan ıampiyona
sından evvel denemek amacile or
ganize edildiğine göre bugün Ço -
ban Mehmet, Mu.tafa, Nuri, Saim, 
Yusuf Aslan, YaJllr, Kenan ıeklin
deki Ulusal takımıll\ızın gürctmesi 
Mzrmgelirse de öğrendiğimize gö -
re, Federasyon, bugün yalnız Ço
barı Mehmedi güreştirecek ve takı -
mm üıt tarafmı yeni yetiımit il9tidat 
h gençlerden yapacaktır. 

Balkan şampiyonasına girecek takı
mımız s,rüreşçilerinin is•e pazar gü
nü Viyanalılarla karşılaştırılmaları 
'Y'e c-rtesi günü de revanş müsaba
kaları yaptırılmaları düşünülmek • 
tedir. 

Vivanalr güreşçiler Avusturva 
şşmoiyonları olmakla beraber, U
luul güreşcilerimiz:in bu soorcular 
karf ısında fazla ı;iclük çekmeden 
muvaffak olabil'eceklerini tahmin 
eodiyoruz. Ar1-cak bu~ün 1üreşecek 
yeni yetiscn P'Ürescilerimizin nasıl 
bir son1": rhc"klarını evvelden 
kestirmek cok güctiir, çünkü Viya
nahların onlara li!'Örc hem daha us
ta, hem de çok müsabaka yapmış 
t'ecrilbeli soorcular olma'Sı li?:ımdır. 

Viyana ı;.ı:üre~ takımı şu güreşçi-
ler~"" mürf'kkentir: 

56 kilo Telinek Aloia 
ti t iri lo ıı'inc!lıtıı Erih 
66 kilo Grahsl Josef 
72 kilo Musil Anton 
79 kilo Stiedl Hans 
87 kilo Komar Franz 
Aaır kilo Schöll Eduard 
Güreşçilerimize başanklar dile -

rlz. 

Fenerbah~eliler 
Bahkesirde 
Balıkesir, 22 (Ozel aytanmız bil -

diriyor) - Balıkesir mıntakaaı fut· 
bol birincilik maçlarına ittirak ede -
cek olan Fenerbahçe klübü bugün sa 
at on birde Bandırmadan trenle ve 
Bursa futbolcüleri de saat on dokuzda 
ctomobille Burudan buraya geldiler. 
Yann Gönan ve Çanakkale futbolcü
leri de gelerek çekiler.ek kuraya gö • 
re (25) pazar günü orunlara başla -
nacaktır. Pcrıembe günü maçlar bit
tikten sonra Fenerbahçc klübü Bur
u, Yalova yolile doğru İstanbula 
avdet edeceklerdir. 

Balıkesir idman 
Yurdunvn devri 
Sen ev isi 
Ba\ıkesir, 22 (Ozel aytanmız bildı

riyor) - Dün aktam Balıkesir idman 
yurdu kurulutunun 16 ıncı yılı mü -
nasebetile Balıkesir ıehir sinemaııa -
da bir müsamere vermiı ve bu müsa 
merede ebedi iztiraplar adlı bir piyee 

Sovyet sUel eyehlt 

Viyana pehlivan takımı 

YuktlMan aş1ğıya: 66 kilo Gmhsl -
61 kilo Fincs.ııs - 56 kiJo Yelinc'k 

Yuk&nfa.n aşağıya: 87 kilo Koznar. 
72 kilo Musil - ağır Schöll 

le üç deli isminde bir komedi oyna • 
mı!Jtır, 

Arnavutlukta durum 

Torino, 23 A.A. - Sovyet sücl Paris, 23 A.A. - Arnavutlu~ el-
heyeti dün buraya gelmiş ve oto- çiHği durumun karışık olmakta de
mobll ve uçak fa.Örikalarını ~ez - vam ettiğ~ hakkında çıkan ha.berled 
miıtir. , ke.in olarak 7alanlamı1tır. 
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INGiLiZ KABiNESi TOPLANTISINDA 

Süveyş Kanahnın kapatdması 
meselesi de tetkik edildi 
[Baş tarafı 1 incide] 

kQmetinin 4 eylülde yapılacak olan 
Ulualar Soayetesi konseyinin toplan 
tısına kadar, Fransa hilkumetile dai
mt bir temas muhafaza edeceğini ve 
iki hükQmetin İtalya hükumet ile dip 
lomatik vasıtalj\rla anlaşmazlığa ba
nıçıl bir çözge bulmak için görüıme
lere devam edeceklerini hildirmiştir. 

Mevcut intibaa göre, bu kararlar 
taavip edilmittir ve ltalya hükumeti 
le diplomatik vasıtalarla görüşmeler 
yapılması hakkındaki karar, temmüz
da İtalya ve Habeşistan'a silah ih -
racına müsaade edilmemesi hakkında 
verilen kararda bir değişiklik yapmı
yacaktır. 

Reuter ajana, kabinece verilen lca
rann, ıillh ihracı yaaağı ha~kındaki 
emrin 4 eylüle kadar meriyeti muha
faza edileceğine delilet. etmediğini 
öfrenmektedir. 

Mctıele, devamlı bir tekilde tetkik 
edilmittir ve tetkikata devam oluna
caktır. 

Reuterin sandığına göre, öüyUk 
Britanya hükQmetinin birçok fırsat

larda bildirildiği gibi, Uluslar Sos
yetesi ve paktı karıısındaki durumu
nu defittirmeai için hiçbir sebep yok 
tur. 

Kabine başka bir toplantı günü tes 
bit etmemittir. 

Bu ıırada bazı bakanlar, herhan -
gi bir karar verilmesi gerektiği tak
dirde derhal bir toplantı yapılabilme 
si için Londra'da ve} . Londradan u
zak olmıyan bir yerde toplanacaklar
dır. 

Hoare, Dıt Bakanlığile daimi te -
muı muhafaza edecektir. 

Jteuter'in CSğrendiğine göre Ulus -
lar Sosyetesi konseyinin 4 eylülde ve 
asamblesinin 9 eylülde yapacağı top
lantılarda, yatıtmaların halen düşü -
nülen normal Jı.tlar dışında cereyan 
edeceğini aanmağa bir sebep yoktur. 

Britanya yatmz baş1na 
harekete geçecek 

Nevyork, 23 A.A. - Nevyor He
rald Tribı.ne yazıyor : 

İngiliz kabinesinin karan Uluslar 
So.yeteaine son bir muvaffakiyet im
klnı vermektedir. Fakat maalesef böy 
le bir muvaffalriyet ihtimali pek te 
büyük değildir. 

UluıJar Sosyetesi gayri müktedir 
olursa büyük Britanya belki de yal -
nız bqına harekete geçecektir. Ve 
bu hal İngiltere tarafından yalnız Ak 
denizde deiil dünyada hllrim bir va 
.dyet alınman demek olacaktır. 

Nevyork Times gazetesi de ıu sa
tırlan yazıyor: 

Musaolini "zecri tedbirler savat de
mektir.,, yolunda uçurduğu balon, 
eğer milthit bir blöf değilse, mana
aız bir ıeydir. Eğer bir blöf iae, bu 
b~CSf İngiltereyi aıyuaamdan çevire • 
bilecek kuvvette değildir • 

Makdonald'in istişarelerl 
Londra, 23 A.A. - Makdonald, 

bugün Bakanların iatiıareaine batkın 
tık etmittir. 

Hoare, Eden ve Nevit Çemberlayn, 
Makdonald tarafından istiıareye ça
fınlan bakanlar arasında idi, Bu ba
kanların Makdonald'ın hareketinden 
10nra IA>ndrada kalacakları sanılmak 
tadır. 

Franaenın sUel yardımı 
llzım 

Pariı, 23 A.A. - Gazetelerin san
dığına göre, Hoare, ve Eden'e eylü
le ka~ar ekonomik uığların çarpı§ • 
ması ihtimalini bertaraf edecek bir 
usla4ma alanı bulmaları için vetke 
verilmittir. 

Gene sanıldığına göre, lngiliz ka
binesi, zecri tedbirler meselesini de • 
rinden derine incelemiıtir . 

İngiliz hava kuvvetleri bagkuman -
danı Mareşal Sir F...dvard Allington'un 
Doving 'ehrindeki toplantıda uzun 
uzadıyi dinlenmit olması da kayda 
değer. 

fngiliz hükQmeti, Fransanın karada 
ve denizde siiel yardımı olmaksızın 
zecrt tedbirleri tatbik etmenin çok 
zor olacağını hesap etmİ§tir. 

H.e~halde İngilterenin ur.:laşma eğ
ıinlığı ve Fransa ile it beraberliği ar 
zusu kaydedilmektedir. 

Dipl~matlar, ne bahasına olursa ol 
ıun vakit kazanm:-k istemektedirler. 

Cenevre ttizüğüne göre, Italya, du 
rum hakkındaki raporun UIU41lar Sos 
yetesi konseyine verildiği günden ha§ 
byarak 3 ay tamam clmadıkça harbe 
ba•lryamaz. Böyle olmazsa, konsey, 
paktın 15 ve 16 mcı ıaddeleri bil • 
kilmlerine göre, zecri tedbi,rlerin tat 
bikini derpif etmekle mükelleftir. 

Gazeteler, kabineden karar alma
ğa lüzum kalmaksızın, Başbakanla SU 
Bakanı arasında yapılacak bir danlJ· 
madan aonra, ambargonun kaldınla
bileceğini turih etmektedirler. 

Fransaya malOmat verlldl 
Londra, 23.A.A. - Fransa hükQ

metine, lneiliz kabinesinin dün yap -
tığı toplantıdan, diplomatik vaaıta -
tarla maltimat verllmittir. 

Italya hUkQmetinin de Ingiliz hü -
kQmeti tarafından bu toplantıdan 
haberdar edildiği bakl :ndaki söylen
tiler hiçbir esasa dayanmamaktadır. 

Inıilis hiikfuııeti ltalya hilkfuııeti-

ne hususi herhangi bir tebliğde bu -
lunmak niyetinde değildir. 

Eden'in Paris'e yeni bir göret ya
pacağına dair olan haberler yalanlan 
maktadır. 

lngiliz elçisi vasıtaaile Habeş hü • 
kOmcti ile daimi bir temas muhafaza 
edilmektedir. 

Harp 
Roma, 23 A.A. - Journal d'Italia 

diyor ki: "zecri tedbirler, harp de • 
mektir.,, 

Fransız gazeteleri nikbin 
Paris, 23 A.A. - Gazeteler, İn

giliz k~inesinin gösterdiği itidali 
ve dün korkulduğu gibi durumu bü
tün karııtırmaktadır. Ba§ka bir ıe
ye yaramıyacak olan kararlar ve
rilmemi§ olmasını derin bir inti -
rahla kaydetmektedir. 

Matin diyor ki: 
••Bu karardı, büyük bir aklı se • 

tim ile ahnmı§ bir durum bulundu
ğunu görmek gerektir. lıtilcbal, bi
li tehditkar .ise de timıdiye ka-dar 
yekdiğerine kar§rt bulunan tezlerin 
uzla§tırılması ihtimali de açık bu
lunmaktadır. Bir sonuca varmak İ· 
çin kuvvetli istekle ve iyi niyetle 
hareket şartile Cenevre toplantı -
sından önce bir anlaşma zemini bul 
mak ihtimali de vardır.,, 

Journal şunları yazıyor: 
''Heyecanlı kararlar bekleyenler, 

umuuya (hayal inkisarına) uğradı
lar. İngiliz hükumeti üyeleri .. Al
biyon'un an'anevi düsturu olan iti
dal prcnsipine bayrı (sadık) kaldı
lar. 

Silah ihracatı üzerine konulmuş 
olan ambargonun kaldırılmaması 
Londrada, Musaotiniye karşı gizli 
fikirler beslendiği hakkın<bki ihti
malleri ortadan kaldırmaltta ve • e
ğer hala mümkünse - bunun barııçıl 
bir çözge bulunmasını kolayl11tı • 
racağı umulmaktadır. 

Ech<> de Paris diyor ki: 
''İngiliz politilcası, şimdi, kabil 

olan en iyi şartlar dairesinde ve 
Fransa ile sıkı bir surette iş bera
berliği y.aparak krizi, barışçıl bir 
düzenle ortadan kaldırmak amacın
dadır. 

lngiliz ElçiliOinin 
muhafazası için 

Londra, 23 A.A. - Reuter ajan
sı, Adisa'..>abadaki İngiliz elçiliği -
nin muhafazasına memur kuvvetle
ri takv.iye için gönderilen kıtaların 
Bombay yolilc Haıiatana hareket 
ettiklerini bildirmektedir. 

On bin kltllik ziyafet 
Adisababa, 23 A.A. - imparator 

bir dini bayram münascbetile on bin 
işyar ve ileri gelene bir şölen ver
mi§tir. 

Yeni uçaklar 
Na.poli, 23 A.A. - Mitağlia uçak 

gemisi, birçok bombardıman ve ke
şif uçağı filolarını alarak Muaavva
ya doğru yola çıkmıştır. 

Madda Vera.ce ve Gala vapurları 
piyade kuvvetleri, yük hayvanları 
ve harp gereçi yüklü olarak Muuv
vaya hareket etmişlerdir. 

SUveyften geçenler 
Londra, 23 A.A. - Timea gazete

ainin lskenderiyeden öğrendiğine 
göre, İtalyanlar, asker sevkine de
vam etmektedirler. 3500 sübay ve 
asker yüklü iki gemi, Süveyş kana
lını geçmi§lerdir. Daima yem kuv
vetlerin geçmesi beklenmektedir. 

·Birçok amele, kendilerine teklif 
edilen dolgun gündeliklerden ötü
rü, İtalya hizmetinde çah§mağı ka
bul etmektedirler. 

Deniz manevraları 
Roma, 23 A.A. - Büyük den.iz 

manevraları, yarm Ba-ri ile Napoli 
arasında batlaya.caktır. Manevrala
rın amacı, büyük harp gemilerini 
taarruza kullanmaktır. 

Musolini ve manevralar 
Roma, 23 A.A. - M.uS&Olininin 

büyük manevraların yüksek kuman
dasını eline alacağına dair bir ıöy
lenti dolaşmaktadır. 

Bitarafhk projesi 
Vaşington, 23 A.A. - Ameri~an 

sayla·vlar kurulu senatosunun bıta
rafhk hakkında kabul ettiği kara
rı reddetmiş ve projenin bazı deği
şiklikler yapılmıwu için komisyona 
gönderilmesine karar vermiştir. 
Vaşington, 23 A.A. - Saylavlar 

kurulu Dış.iJleri komisyonu, kendi 
tili komiıyon~n~n. karan veçhile 
bitara·fhk proJesını, 1936 yılının 29 
Şubatına kadar mer'i olmak üzere 
onaylamıştır. 

Amerikaya rapor 
Vatington, 23 A.A. - Loadrada

ki Amerika büyük elçiliği, İtalyan
Ha~ş ~nlaşmazhğına dair İngiliz 
kabınesı tarafından verilen kararlar 
hakkındaki raıporunu telgrafla Dıt 
bakanlığına bildimıittir. 

Eski ltalyan muharipleri 
Roma, 23 A.A. - Eaki İtalyan 

savaşçılarının Fransız savaşçıları 
tarafından yapılan görete karşılık 
olmak üzere Eylulde Fransaya git
meleri kararlaştırılmış iken bunlar
dan birçoklarını! Doiu Afrika'ı l-

çin gönderilen gönüllü altıncı fır
kaya yazılı.nalan üzerine bu göret 
başka vakte bırakılmıştır. 

Büyük devletler arasmda 
ayrıhk 

Brüksel, 23 A.A. - Libre Belgik 
gazetesi Lokarno andlaşma.sının i
nancası olan büyük dovletler anasın 
da ayrılık çıkma-sı ihtimallerinden 
kıorkarak diyor ki: 

''Bizim memleketimiz gibi her tür 
1ü tehlikeye karşı bulunan bir kü
çük memleketin herkesten fazla 
müşterek güvenlik sistemine ihtiya
cı vardır. 

Habeşler ve Yunanistan 
Atina, 23 (Özel) - Habeti.t&n 

hükOmeti Yunan hük<lmetine Yu
nanlı tayyarecileri hizmetine· kabul 
edeceğini bildirmiştir. 

Ahnan kararlar Fransaya 
bildiriliyor 

Londra, 23 A.A. - Hükumetin 
bu gece Franpa hükfunetine bir no
ta vererek lngföz kabinesinin dün
kü toplantısında alınmış olan karar
lar hakkında bilge vermesi muhte • 
meldir. 

Bu sabahki görüşüşünden sonra 
kabine bildiriğine göre hükii.met İ
talyan - Habe§ anlaşmazlığında ye
niden bir arabulma tegebbüsünde 
bulunmak niyetcinde olmayıp İtal
ya ile noktai nazax teatisi işini 
Fransaya terketmeyi tercih eyle -
mektediı-. 

Kabine 
Değişmesi 

[Bat tarafı 1 incfdel 
ettiği bildirilmiştir. 

Dün dıiğer arkadatlarımız gibi 
biz de bu şayiaları işittik. Fakat, 
bu haberin doğru olmadığını bildi
ğimiz için hiç bahis bile etmedik. 

Nitekim, dün Anadolu ajansının 
verdiği tebliğ de bu bilgimizin 
dıoğru olduğunu göstermiştir. A· 
jansm teb1iği şudur: 

l•tanbul, 23 A.A. - Kabinede 
deiitildik olacaima dair bugün -
lerde neıredilen haberler doiru 
olmadıiı gibi, iç Bakanının deiif
tiii haltkındaki haberin de kat'iy • 
,.,. -. yolıtar. 

Bunun tam t•raİ olaralı,lç Balıanı 
Şükrü · Kaya, bu,ün derpİf edilen 
ialahatı bGfarmak hu•uaunda Ata
türlı'ün ve /•met /nönü'nün güveni 
ni hai~ bulunmaktadır.,, 

Dün görüştüğümüz salahiyettar 
zevat ta kabinede bir deği~iklik 
yapılması mevzuu bahaoll":'.adığınr 
söylediler. 

Mahmut Eaıt geldi 
Mahmut Esat Bozkwtun İıtau -

bula davet edildiği v~ İç Bakanlığ• 
tayin edileceği hakkındaki şayiala· 
ra gelince: Filhakika Mahmut E
sat Bozkurt telgrafla İstanbu!a ~af: 
rıhnıştır. Fakat bu çağrılı§ hüku
mC't tarafından değil, burada bulu· 
nan ailesi tarafından vaki olmuş .. 
tur: 

Bozkurtun beyanat. 
Mahmut Esat Bozkurt dün saat 

17 de Ege va.purile ıehrimize gel· 
miştir. Dün vapurda ken-Jiı1ilc gö
rüştük. Ortada dönen §ayiaları an
lattık. Yorgun veya biraz da endi
şeli görülen Mahmut Esat Bozkurt 
bize dedi ki: 

- Hiçbir şeyden habenm yoktur. 
Yirmi yirmi beş gündür, Selçukta 
çiftli&'imde. ~inleniyordu.ın. Oğlu -
mun apandıaıtten rahatsızlığı hal>e
r~ni telJ?~fla al~ım. Ameliyata ye
tıpnek ıçın İzmırde kalmağa vakit 
bulmada?. ~.stanbula geldim. Şimdi 
do(nı Buyukadadaki evime gıdiyo
rum. Hü~u":ı~! tarafından buraya 
davet ~dıldıgım hakkındaki şayia
lar d?gru değildir. Hiçbir şeyden 
habcrı~ yoktur. Buraya gelişim de 
~ırf ~glumun ağır hastalığı yüzün-
endıT.,, 

. Mahmut Esat Bozkurta şimdi ne 
ıle meşgul olduğunu sorduk. Şu ce
vabı verdi: 

- Universite ve Ankara Hukuk 
fakülteleri a~ılma.k üzere'.lir. Bu 
seneki denslerimi hazırlamak~a m::s 
gulüm.,, 

• 
Bakanların me,guı,yeti 

lç Bakanı Şükrü Kaya dün Tarab
yaya giderek Tokatliyan otelinde 
istirahat etmiştir. 
Baıbakan lamet İnönü dün Flor• 

yada denizevinde Cumur Başkanı 
Atatürkün yanlarında bulunmut
tur. 

Dış Bakanı Tevfik Rüttü Arası 
Yunan elç.isi Sakelaropulos ziyaret 
etmiştir. 

Finans Bakanı Fuat Ağralı, diln 
finans dairesine gelmif, 'Yergilerin 
tatbik suretleri ve en ziyade mua
mele ve kazanç vergileri üzerfode 
çalışmıştır. 
Tarım Bakanı Muhlia. Tarım Di

rektörlüğüne gelere'k tarım itleri 
hakkında Direktör Taund~ bazı 
bahat alıiıııtır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ALMANYADA DIŞARDA T URKiY E 

ACUN SIYASAS I 

Çelik Miğferl ilerin Sonu Ce ph e Arkadaşlarım 
t 

ız\BarJşa varmayan yanhş yol 
Post"r Lloyd"den: 

Alman Nasyonal sosyalist muha
ripleri birliğinin Bcrlin, Branden
burg ve Pomeranya'da kapatılmaı>i
le, Almanyanm Büyük Harpten son
raki tarihinin en önemli bahıslerin· 
den biri nihayet bulmuş oluyor. 
NSDFB, son senelerde Almany .. nın 
siyasal tarihinde çok büyük bir rol 
oynayan muhafazak!ir Çelik Miğ
ferlerden başka bir şey değıldır. Çc 
lik Migferliler, her nekadar Alman
yanın her tarafında menf!dilmişse 
de, payhabtta menedilmiş o~ması, 
pek yakında memleketin her tara
fından kaldırılacağına alamettir. 
Birçok yerlerde ve mesela Berlinde 
l:ıu karar tatbik olunurken gosteri-. 
len sebep, Çelik Miğferliledn, nas· 
yona! sosyalist hareketine iltihak 
ettiklcd halde, bütün muhalifleri 
toplayan bir birlik teşkil etmis ol
malarıdır. Filhakika ne hükumet 
mevkiindeki parti ne de bizzat hü
kumet NSDFB'nin özel siyasa] ira· 
desini kırmamıştı. 3 üncil Reichi'n 
ilk zamalarında, Çelik Migferliler 
ile NSRAP'nin arasında geven ih
tılaflardan sonra, Çelik Migferlile
rin resmen hükumet partisinin kon
trolu altına girmesine ve Başkanla
rı Scldte'nin, Hitler hükumetinin 
başlangıcındanberi kabineye dahil 
:>lm;ısına rağmen Nasyo':lal Sosya • 
ist partisinin gayelerile Çelik Miğ

Eerlilerin gayeleri arasında daima 

HJNDENBURG 

tir fark olmuş ve bu fark, bilhassa 
son haftaların siyasal durumuyla 
çok bariz bir şekil almıştı. 

NSDFB'nin aldığı özel durumu 
anlamak için bu birliğin tarihine 
bir göz atmak lazımdır. 

Çelik Miğferliler, Büyük Savaş
tan kısa bir zaman sonra, Alman or
dusunun muhafazakar ~1nsurlarmm 

birleşınesile meydana ge':ıişti. Bu 
birliğin başında imparatorluk or -
dusunun yüksek rütbeli askerleri ol 
duğu gibi, yaşaması için lazımgelen 
maddi vasıtalarda, Doğu Elbe hava
lisindeki malikanelerden ve büyük 
endüstriden tedarik ediliyordu. Çe
likMiğferliler Demokratik Cumuri
yete karşı derhal muhalif bir vazi
yet aldılar: Zira asker zihniyetini, 
Prusta disiplinini ve sosyal hie -
rarsehie'i temsil ettikleri gibi Eks
tremist partilerin mücadele usulle
rine hemen hemen hiç iştirak etme
mişlerdi. (Halbuki Büyük Harpten 
onra komünistler ve nasyonal sos

yalistler biribirlerile, sonsuz ve 
knnh bir mücadeleye girişmişler -
dir.) 

Çelik Miğferlilerin siyasal rolle
ri. Almanyada Weimar Cumuriyeti 

No. 39 

Ab~noz Bilezik 
RENE CHA MBE 

Framond: 
- Kumandan, dedi, ben uykusuz 

luktan düşeceğim. Doğrusu geminin 
manevrasını size bırakacağım, gi • 
deceğim. 
Kapıdan çıkarken döndü: 
- Hem geminin manevrası, hem 

de misafirimiz muhterem De Soli
crs"ye yeni şeyler öğretmek .•. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Çünkü o kadar çok öğrenmek 

istiyor ki .. Teufel. uykum gelme -
seydi, ben de dinlerdim. 

Ve kamaralara doğru yürüdü, git 
ti. 

Güv.erteye çıktık. Taze bir sabah 
meltemi içindeydik. Yüz metre ka
dar ileride, mağaraların mahreç kule 
si güneşin ilk ışıkları altında yal • 
dızlanıyordu. Daha kapağını kapat 
mamışlardı. 

Möewe: 
- Bakınız, size izah edeyim, de· 

di. 
Artık ben iyiden iyiye ıoğukkan 

lılığımı toplamıştım. 
- Sizi dinliyorum, dedim. 
Möewe bir kanape gösterdi, otur 

duk. Yanımızda kimseler yoktu. Bi 
ai getiren sandalı da tayfalar yeri-

BcI/i~r BörSlln Zaitung"dan: 
Btiyük savaşın eski muharibler 

üzerinde bıraktığı izler, bugün tama
mile başka bir şekil almıştır. Bir za
manlar biribirlerine düşman olanlar, 
şimdi dostça karşılaşarak biribirleri
ne ellerini verip ulusal abideleri ba
şında, şehid düşen arkadaşlarının ha
tıralarını tebcil ediyorlar. Artık fe
laket ve ölüm, kurban ve yara hatı
raları tamamile soldu ve karşı tara
fın askerlerine nefret edilen bir düş
man gibi değil, bir cephe arkadaşı 
olarak bakılıyor. Çünkü her iki ta
rafta da askerlik ödevi onlardan, u
lus ve vatan için kendilerini feda et
meyi emrediyordu. 

Gerek bizde ve gerek başkaların· 
da, yani bundan yirmi sene evvel bi
ribirlerine birer dUşman olan ülke· 

, lerde başgösteren bu yeni düşünü§ 
• tarzı bizi sevindiriyor. Fakat bu ara

lık, bizimle birlikte omuz omuza, ta 
acı sonuç gelinceye kadar eşsiz bir 
mücadeleye girişen müttefiklerimizi 
unutmamalıyız. 

HITLER 

aleyhtarlığı daha geniş bir ölçü al
dıktan sonra, büytimcğe başladı. E
ğer daha eı;ki hadiseler gözöntinde 
tutulmıyacak olurlarsa (1925 yılın· 
da Hindenburg ilk defa olarak Cu
mur Başkanlığı·na seçilmesi. 1930 
yılında Hugenberg taraftarlarının 
Yung plBnma muarız olmaları) Çe
lik miğferlilerin en fazla siyasal fa
aliyetleri, Rayn havzasının boşaltıl
masından sonra Koblcnz ve Breslau, 
da yapılan büyük tezahüratla ayni 
zam11na tesadüf eder. Malfim oldu
ğu üzere bu tezahürat, Almanyada 
süel ve ulusal düşüncelerin hayat 
bulmasını ve bu fikirlerin devletle 
sıkı bağlı olduğunu ifade ediyor
du. Nasyonal sosyalist partisinin 
büyiimesi de av'l'li tarihe isabet et
mektedir. (1930 eylfıl seçimleri) 
Weimar Cumuriyetinin hayatta ol
duğu sıralarda NSDAP ile Celik 
Miğferlilerin yolu senelerce biribi
rine muvazi kalmıştı 1 Brünfog dev
resinde Çelik Miğfcrlilerle S A nm 
Harı:burgda beraberce yapmış ol -
dukları bUyUk resmi geçit. Naayo
nal Sosyalistlerle Alman Nasyona
listlerinin siyasal bir birlik olduğu
nu gösteriyordu. Fcıkat bu birlik 
müşterek bir pla':la değil, ayni ga
yeye dayanıyordu: Weimar kanunu 
esasisine dayanan cumuriyetin orta· 
dan kaldırılması 1 NSAFB nin Nas
yonal sosyalizmle ruhen anlaşma
dığını 1932 de yapılan Cumur Baş
kan lığı seçimi açıkça gösterdi. Çe
lik Miğferliler ilk seçimde ne Feld
mareşal Hindenburg'a ve ne de Hit
lere iltihak etmiyerek, ayrıca Mi
ralay Düsterber'i namzet olarak gös 
terdi. Fakat Dusterberg ikinci se
çimde geri çekilerek yuinı Hin -
denburga verdi. Brüning'in g.eri çe
kilmesinden sonra başlayan .siyasal 
devrim esnasında Düsterberg'in 
hakkında mütemadi bir takibat ya
pıldı. Nasyonal sosyalistler, kendi
sinin tam ari ırka mensup olmadı • 
ğını ileri sürerek (büyük annelerin
den biri Yahudi idi), uzaklaştırmak 
istiyorlardı. Netekim biraz sonra 
çekilmeğe mecbur kaldı. 

1933 lkincikanunun sonlarına doğ 
ru Adolf Hitler hüklımet mcvkiine 
gelince Çelik Miğferliler, 1932 ni
sanında ı daha mesuliyetli bir karar 
vermeğe mecbur oldular. 1932 de 
Cumur Başkanlığı seçimi esnasında 

ne çellılli lerdi. Kıç tarafta da bir 
nöbetçi •• 

- Belki de niçin böyle şen şatır 
olduğumuza merak edersiniz. 

Şüphesiz Fransız mizacınızla bir
takım facia sahnelerine, yahut müt
hi~ cezalara intizar ediyordunuz. Ha
yır azizim, hayır! Belki izzetinefsi
nize dokunacak ama, doğruyu söyle
mekden de kendimi tutamıyacağım. 
Siz bizim için hatta hiç kale alınmı
yacak kada rküçücük bir düşman 
sayılabilirsiniz. Haaım olarak ha var 
sınız,ha yoksunuz.Hani güneş vurdu
ğu zaman.havada tozlar görünür ya, 
toz azizim, toz... Sizin o kadar bile 
ehemmiyetiniz yoktur. 

Ben size her şeyi gösterdim. Her 
şeyi gözlerinizle gördünüz. Sizin de
nizaltı istasyonumuza girişiniz hiçbir 
zaman bizi endişeye düşüremez. Q. 
raya girişiniz, evet, doğrusu hoşumu
za gitmedi. Fakat o kadar .. Biz ha
diseyi kendi nispetine göre ölçtük 
ve size hiç beklemediğiniz bir sür
priz daha yapalım dedik. Şen, şatır 
oluşumuzun sebebi budur . 

Evet, benden tatlı bir intikam al
mışlardı. 

Fakat Möewe'nin bu sözlerini de 
cevapsız bırakamazdım: 

- Siz yalan söylüyorsunuz, de
dim, tqr. kadar ehemmiyetsiz bir 
düşmanmışım. O halde neden şimdi
ye kadar hep benden sakınır, durur
dunuz. Palermoda bir vesile bulup , 

Kendisinden daha büyük bir kuv
vetle çarpışarak mağlup ulusların a
kibetleri ve meş'um barı§ muahede
leri yüzünden dünyanın aldığı du
rum tıpkı şimdi eski muhasımların 
arasında olduğu gibi, eski cephe ar-
kadaşlarının da karşılaşarak, savaş 
alanındaki müşterek hatıralarını ta· 
zelemelerine mani olmuştur. Nete
kim bilhassa Türk • Alman silah ar· 
kadaşları arasındaki münasebetleri 
kuvvetlendirmek çok güç olmuştur. 
Bu yüzden aradaki doı;tluğun yavaş 
yavaş unutularak onun yerine anlaş
mamazlıklara ve aşırı bir hassasiye
te yol açan bir nevi yabancılığın 
girmesi tehlikesinde'l'l korkulur. 
Mesela, geçenlerde Alman gazete
lerinden birinde Kfıtülemara hak
kında çıkan bir yazı serisi. Alman
yanın. bu zaferin •verdiği şeref his
sesini sadece kendisine ayırmak is
tediği zannını uyandırdığı için, 
Tilrk basınında çok şiddetli bir 
mukabeleye maruz kalmıştır. Fakat 
Türk okuyucuları, Alman gazetesi
nin, Irak seferini ilmi bir şekilde 
incelemek suretile harp tarihine a
it bir etüt yapmaktan ziyade, yazı
cının özel maceralarını anlatan va
kit geçirici bir makale neşretmek 
istediğine dikkat etmemişlerdir. 
Türk ordularile birlikte çarpışan 
Alım.a UkU")erlnUı. kendUerin• dU 
şen öde-vi tıpkı 1918 s-0nbaharında 

Verdun'un önünde Amerikalıların 
hücumlarına karşı, hiçbir zafer fimi 

Hitlerle Hindenburg kar§ı karşıya 
dururlarken, orduya karşı mertçe 
davranmak için, sosyal demokrat • 
larla birlikte Hindenburgu seçmi§
lerdi. Fakat şimdi Sc:hleicher'in su
kutundan sonra Hitlcrle Hinden -
burg ayni seviyede bulunuyorlardı. 
Bu suretle çelik miğferlilere daha 
yakın olan Alman Nasyonal Parti
sile Nasyonal Sosyalistler arasında 
bir anlaşma yapılmış oldu. Çelik 
Miğferlilerin önderi, Seldte hüku
mete iltihak etti. Fakat bunu takip 
eden hadiseler, muhafazakar Alman 
Nasyonalistlerile Nasyonal Sosya
listlerin arasında yapılan anla~ma
nın çok ahe'l'lktar bir işbirliğine im
kan bırakmadıgını ispat etti. Hu
genberg'in hükCımet partisinden çık 
ması, Alman Nasyonalist partisinin 
kendiliğinden dağılması, bu gün e
konomi bakanı Schacht tarafından 
idare edilen ekonomi siyasasında 
''faiz köleliğinin kaldırılması,, zih
n.iy.eti yerine muhafakir bir pren
sıpın hüküm sürmesine rağmen Hit· 
l~rin idare mevkiine geliş tarzını 
hır hayli deği§tirmiş oluyordu. A l-

beni Aviatikten !:jıkarmak için o ısra
nnız neydi? Ya o bana verdiğiniz ve 
guya benim de içtiğim uyutucu aiga· 
ra ? .. Akdeniz yolları için beni ten· 
vir edebilecek bütün vesikaları orta
dan kaldırmanız? Bunları izah eder 
misiniz? 

- Doğru söylüyorsunuz, fakat 
sözlerimi yanlış anladınız. Toz ka
dar ehemmiyetsiz dediğim zaman, 
bizim mağaralanmıza initinizi kaste
tim. Gerçi pek cür'ctkarane bci ıey
di, liikin o kadar da faydasız .•• 

- :Faydasız ha? 
- Evet, faydasız.. İzah edeyim: 

Siz bir defa süvari zabitisiniz. Bah
riyeye girseymişsiniz, yaman bir de
nizci olacalrnı..;<ısınız. Sözümü kes
tim, affedersiniz, ben dehşetli açık
tım. Zannederim, siz de öyle.. Kah
valtımızı -buraya getirsinler, olmaz 
mı? 

Ellerini çırptı: 
- Heeey, bana bak, Hermann ! Bi· 

zim kafe kremleri, tabii tereyağlan
mızı, bisküilerimizi buraya getir. 

- Baş üstüne kumandan! 
Möewe : 
- Devam ediyorum. dedi, mağa· 

ralar ziyaret ederken mlilizim Four
nier ile namzet Heurtel'i maalesef 
nıçın ebediyyen oraya kapamak, 
C,reuse'ü neden batırmak mecburi
yetinde kaldığımızı arilatmııtım. 

Neden? Cünkü Fournier ve Cıeuae 
zabitleri yerimizi iyice tesbit ttmiJ· 

di olmadığı halde ta sonuna kadar The Daily Mail'den: 
cesurane bir şekilde mukabele eden Günler alup ~idiyor halbuki dünya, 
Avusturya ve Macar bataryaları gi- Habeşistan ihtUafınrra .halline yarıya 
bi ifa ettikleri kolayca anlaşılabi- cak barışsal bir uzlaşmaya c.::en za-
lir. mana nisbetle yakla mamış bulunu : • 

Her türlü anlaşmamazlıklara ma- yor. Her iki taraf ağlebi ihtimal ha -
ni olmak için şunları açıkça söyli- zırhğı yapmakla meşgul: Uluslar sos 
yelim: Almanya da kimse, Türkiye- yetesinin işe karışması ise. Italyanın 
nin elinden Kütulamara zaferinin herhangi bir uyuşmayı kabul etmesi
verdiği şerefi almak niyeti'l'lde de- ni imkansız kılmıştır. 
ğildir. Türk askerinin Kütulamara- Her temiz düşünen insan. Britan-
da çöller içinde büyük ve şeref do- ya hükumetinin en halisane isteğinin 
lu bir muzafferiyet kazandığını ve barışı idame etmek olduğunu bilir. 
bu muzafferiyetin parlaklığının Bu, böyle olmakla beraber, Britanya 
Türk tarihinde hiçbir zaman solmı- hüklımetinin barışı kollamak husu • 
yacağını Almanyada herkes takdir sunda takip ettiği yöndem (usul) ma- • 
eder. Eğer Irak, Çanakkale, Filis- alesef yanlıştır. !3u usul, uzak, Ja • 
tin ve Kafkasyada ·akan Alma'l'l ka- ponya ile Çin arasındaki buhran mü
nının ancak damlalarla sayılmasına nasebetile te~rübe edilmiş olduğu gibi 
mukabil, buralarda ölen ve yarala- şimdi de G ·ta Şarkta Italya ile Ha -
nan Tiırklerin bir milyondan fazla beşistan arasındaki çarpışmaya tatbik 
olduğunu unutacak olursak, Türk olunmuı bulunuyor ki, bu iki defanın 
cephe arkadaşlarımızla birlikte her birisinde de fenalıktan başka bir 
yaptığımız mücadelelerin hatırasını netice vermediğ: muhakkaktır. 
karartmış oluruz. Bizimle birlikte Japonya için, tecim bakımından 
omuz omuza, Galiçyada, Romanya- Mançuryanın açılması keyfiyeti, ha
da ve Makedonyada çarpışan Türk yati bir ehem~~ti hai=, yani bir ulu
kahraınanlarını minnettarlıkla ana- sal hayat memat meselesiydi, zira bu 
rak, şurada veva burada kazanılan açılış, ahalisinin gıdasını temin etmek 
müşterek muzafferivetlerin bissesi üzere yayılabilmesini temin edecek 
hakkında berhanj?'i bir kimse ile yegane kısımdır. Halbuki Britanya 
çekişmeyi reddederiz. Bir tarafın hükumeti bu- hakikati tanımadı. Keza 
diğer tuaftan nekadar fazla iş ba- japonya'nın Man~orya'da barış ve 
şardı~ını bizden sonra gelecek ne- düzen (nizam) tesis etmeSınin önemi 
sillerin ya.zaeah tarihle aydınlatıl- ni ( ehemiyetini) kavramadı ki, bu 
ması gerektir. Biz. teker teker her- da ancak Mançurya'yı Çin'in sui ida
kesin. kendi ulusu için mücadele resinden kurtarmakla kabildir. Bu su 
etti~i düşüncesile daima biitün mcv retle Britanya hükümeti Büyük Bri· 
cudivetini mUıterek gayeye hasret· ;---------~-------· 
tiğine kaniiz. 

1917 yılında Braila da 6 mcı fır

ka kumandanı Hilmi Paşaya veda 
ettiğim zaman bu mükemmel asker: 
Savaıtan sonra Almanyada Viesba
den'de, Hotel Ro!ede görüşmek üze
re"demiıti. Hilmi, ger.ıliğinde bir 
yıl için Almanyaya gelerek Viesba
dende, tüfekçi alayında hizmet et
mitti. Bu zaman kendisinde çok tat
lı hatıralar bırakmıştı. Hilmi Paşa 
tarafından verilen randevu, hemen 
hemen bütün cephelerde Türk ve 
Alman askerleri tarafından, savaş
tan aonra görüımek üzere verilen 
vaitler gibi sonsuz kaldı. Maalesef! 
Bununla birlikte Türk müttefikleri
mizi zaferlerini unutmadığımız gibi, 
sonsuz kaldı. Maalesef 1 Bununla bir
.-kt.~M m~khıftn'fud -t.rıerirtt 

unutmadığımız gibi. büyük savaştaki 
şayanıhayrct muvaffakıyetlerini layi
kile takdir ediyoruz. 

manyada, son zamanlarda siyasal 
ve soıya.1 eerginlik fazlalaıınca 
Nasyonal 109yaliat partisi, ayni tem 
poyu muhafaza edemiyen bütün si
yasal ve aosyal kuvvetleri taki11 et· 
meğe baıladı . Mücadele birçok cep
helerden yapılıyordu. ''Siyasal,, ka
tolikJik, evanjeliıt kilise, Yahudi • 
ler veya Yahudi dostları, arilerle 
Yahudiler arasında yapılacak evlen
meler, muhafazakarlar ve ''muhalif,. 
kuvvetler·birer hedef teşkil ediyor
lardı. lşte alınan tedbirlerle bütün 
Almanya dağıtıla'l'l veya faaliyetine 
mani olunan Çelik Miğferliler. bu 
takibata kurban gittiler. Şimdi Çe
lik Miğferliler, yerine hakiki Nas
yonal Sosyaliıtlerden mürekkep bir 
birlik kurulmak isteniyor; fakat Çe 
lik Miğferlilerin şimdiye kadar ö
zel aiyaeal iradelerini inki§af ettir· 
dikleri kuvvetler, yani eski Reiche 
kartı duyulan metrçe hisler, hala 
mevcuttur v.e bunun en göze çarpan 
kurulu olan Çelik Miğferliler kuru
lunun ortadan kalkmasına rağmen 
yine ordu ile çok sıkı bağlarla bağ
lıdır. 

)erdi. Denizaltındaki cephaneliğimiz 
mahvol,?.1Uf demekti. Şu bale göre 
Creuse u batırmaktan başka çare 
yoktu. Halbuki siz? Siz şimdi nerede 
olduğunuzu bile bilmezsiniz. Onun 
için aizi serbeat bırakmakta bizim 

ı için hiçbir beis yoktur. 
" Birinci sebep bu! Bir sebep daha 

var. Onu da ıonra anlatının. 
Möewe ıustu, dudaklarının kena

rından müstehzi bir gülümseme geç
ti. O ıırada yatın garsonu, hatta kar
puzuna kadar kahvaltımızı da getir
mi9ti. 

Hakikaten ben de açlıktan ölüyor 
rnuıum da farkında değilmiıim. 
Kahvaltımız gelince, midemin ihtarı
na uğradım. 

Denizin üstündeki hafif sis yavaı 
yavat dağılıyordu. Möewe bıçaklar
dan birini aldı, bir dilim de ekmek 
keadi, üatüne bol tereyağ sürdü. Gir· 
son gittikten aonra devam etti: 

- İşte azizimSoliers, mesele böy
le .. Niçin sizi aşağıda bırakmadığı· 
mızı pek iyi anladınız. Fakat rica 
ederim, kahvenizi de içiniz, soğuma· 
aın. 

Birden yerimden fırladım, kolları
mı kavuşturdum: 

- Siz de bana bakar mısınız? de
dim, artık beni de o kadar çocuk ye
rine koymayınız.Maskaralıksa,bu ka
darı Jlifidir.Creuse'ün zabitleri yerini 
zi kcıfettikleri zaman.yerimizin han
gi ar.ıda,hangi tulde olduğunu tesbit 

Ha.be§ im~tatoru Hai/P. S-elasiye 

tanya'nın uzak Şark'ta Lytton ko -
misyonunun icraatına karışmasına mü 
saade etti ki, bu da Çin 'in vaziyetini 
inkar götürmez bir şekilde ııertleıtir
mek ve Çin'i Büyük Britanya'dan 
yardım göreceği hususunda ümide 
kaptırmaktan geri kalmadı. 

Bu vaziyetten doğru<Jan doğruya 

husule gelen netice. Japonya'nın he
men cezri askeri tedbirlere baş vurma 
sı ve Lytton komisyonunun raporu
nun da sepete atılması olmuştur. iş
te pu suretle hem de diinyanın en iyi 
niyetlerini beslememize rağmen, sırf 
takip ettiğimiz usuller yüzünden hem 
eski dostumuz japonya'yı kendimiz • 
den yüz cevirttirdik hem de Çin'in 
başını felakete soktuk. 

Halbuki bugün orta Asya acununu 
sarsan buhran bakımından bize dü • 
şen şey, • iki harta evvel Sir Samu
el Hoare'in sarahaten söylediği gibi
coğrafi şeraitin zarureti ve behemhal 
yayılma ıztırabı karşısında bulunan 
Japonyanın, Habeşistan sahasında 

etmişler. Ben edememişim. Ala L Bu
rasını anladık. Fakat beni bıraksanız 
sanır mısınız ki Frl!nsaya döndüğfim 
zaman, bütün gördüklerimi olduğu 
gibi anlatmıyacağrm? Biz bütün de· 
nizi tararız, sondajlar yaparız, fakat 
en sonunda gene sizi buluruz. 

Möewe kolunu mUstehziyane ko
luma geçirdi. Beni küpcfteye doğru 
götürdü: 

- Ben size çocuksunuz diyorum 
da, siz kızıyorsunuz. Susunuz. bakı
nız. daha size neler anlatacağım. 

Karşıda, mağaralara açılan çelik 
kulenin kapağı kapandı. Möewe: 

- Gördünüz ya, iyi dikkat edi· 
niz, rica ederim, dedi. 

Ve kule yavaş yavaş denizin içine 
doğru c:ekilmeğe başladı. Hem de ne 
haşmetle! Sanki bii,viik bir merasim 
seyrediyormuşuz gibiydik. 

Çok gecmeden ortalıkta ne kule 
kaldı, ne bir şey! Sadece. deniz ve 
biz 1 Kücüciik bir dalga bıle oralar
da, böyl~ yabancı, düşman ve akla 
gelmedik şeyler olabileceğini anlat
m.l'Vordı. 

Ben, kiipcşteye dayan!°ş• ne olur-
a olsun bir gün o yen bulabilmek 

için sağda, solda işaretler arıyordum. 
Fakat denizin enginliğinden başka 
da da bir eey ı?öremiyordum. 

Möwe bileğimi kuvvetle sıktı: 
- Bakınız, dedi, bakınızl Gidece

ğiniz y~rde bütün gördliklerinizi 
söyliyeceksiniz. OrtalıCı biribirine 

Jngı"Jiz Kralı ]orj 

d "u • haklarını tanıtmaya mecbur ol ug 
nu derhal teslim etmektedir. 

Habeşistan teıci ediliyor. 
11

,, 
Bunu böyle yapacak yerde, hlik 

metimi?., Habe§istan imparatorunud 
adeta te§Ci etmeye yaklaşır gibi ol • 
du. Halbuki hUkum.etin bu işe karır. 
ması, ancak Hat :ı ımparatorunun, 
talyaya karşı durmanın '1ydasız o1~1P ve en münasip hareketin ltatya ı • 
derhal barış yapmak olduğu busu • 
sunda ik:.z etmek ıartile yerinde olr 
caka. 
• ltalya plinJarında :;ahit kaldtl' 

takdirde, mukavelenamenin "müeY • 
yide,. lerinin mutlaka ltalyaya kart' 
kuvveden fiile çıkarılması icap etti&I 
r.ımnında yürütülen Avam Kamara• 
sındaki yersiz söylevlerin neticesin -
de işte savaş ltalyl ile Habeıist: 
arasında bug-ün artık önüne geçiltıı 
bir hale gelmiştir. Bu turetle Brit., 
ya hükumeti, en iyi niyetlerle har:; 
ket etmiş olmasına rağmen, barış_ .. 
bir hal tarzını tamamen muhal kılflll"' 
oluyor. Bizim muvaffakiyetsiz1iğirn!~ 
zin sebebi, Uluslar Birliğine karış~ 
olmamızdan ileri gelmektedir. Z~ 
nasıl İtalya 1911 de Trablusu it~ 
en1 nna-.- bl~tıe dln"dttkr' 

bugün de bizi ancak çok uzaktan a~ 
kadar eden bir ihtilaftan yine uı 
kalabilirdiJ.:. Bu gibi meselelerde ııı~ 
dahale etmek, hataların en vahimid; 

Bu kabil bir müdahale işte met , 
Japonya ve Italya gibi müthi' aure~ 
te silihlanmıs bulunan ulusları tabfl"' 
edip onları hiçbir uzlAşmaya veya ~ 
ta riayet etmeye yanaımaktan uıa ,
!aştırıyor. Keza bu kabil bir mUd• &f 
le ulusların mevzuubahis memlekt 
kartı ancak ıuiniyctlcrini körü!di).a; 
Böyle bir müdahale, faydalı otııc~ 
yerde, bilakis Çin ve Habe!istan ~ 
zayıf devletlere zarar veriyor: ı•':a 
bu müdahalede bulunulma.saydı "~ 
2'im hakiki veya muhayyel dcsteğ~ 
zi arkalarında hissetmeselerdi, bU • 
devlet şüphesiz ki, haınmlariyle s•.., 
bucak uzlaşmak icabına uyac:ak~ar ,f 

Hülasa barışı idame ettirme~ıo i1" 
doğru yolu bulmak hükumetııı> ed • 
ancak kendi işiyle uğraşıp, çok i·tl! 
birli davranmakla mümkündür-.J~ 
eğer memleket, hükumetin şı ., • 
ihtiUifta. İngiltereyi nihayet bir ,,. 
vaşa sürükliyecek mahiyette o~~tı el~ 
a1 bir rol oynadığı zehabına dufe ,;ıs 
olursa. bu hal, hükumeti derhal ~:ı,r 
den oynatacak kadar:;111emleket al' 
linde genel bir itiraz ve hiddet g 
yanına mecra asar. ~ 

vereceksiniz. Fakat zavallı d~t: 
size birıey ıöyliyeyJm mi? Dar~ 
mayınız ama, siz Franıııl~r si•i" 
hayalperest insanlarsınız. sıı ıd·" 
içinizi o kadar iyi biliyo~~ı gat" 
Şimdi siz gideceksiniz, bütUfalc•c, 
düklerinizi ıöyliyecekııiniz.. . ,ıı• 
size kimseler inanmıyacak •.. s~oiil' 
!attığınız zaman herke• ~ulz hİ ti
gülecck. Temin ederim, bıl a 
21 deli yerine koyarlar. 

- Hayır, bana inanırJaı . tar ~ 
- Ben derim ki, inanmaz il~ 

aklını mı kaçırdı diye sizden f 
ederler. 

- İnanırlar.. bir ştf 
- De Solicrs size daha ıuğııııl 

aöyliyeylm mi? Bun~ • anla iJetll" 
zaman, kendi mesleğınızde ksıııı•· 
menize undiniz mfini olaca oııı" ... 

Möeuve belini doğrulttu. i de "" 
tarını arkaya verdi, bir elinn 11r1<;; 
muzuma koydu. Monoklu~~le !ı• 
ıındlH1 ıevimli görünen 
bir bakışı vardı ki.. • hern ı.eıt• 

- Bana inanınız, dedı, babri1e 
dinize edersiniz. hern ek ııl'''cı
nezaretinizl beyhude yere 

• ...ıW 
rırsınız. ·nı v• 

- Ben onları ikna ettnesı . .... 
rnn. bilir tfl I' 

- Bu iş neye be11ze~. ar~ 
niz? Akdenizde bir ~op fzaltl ,r 
benzer. Sonra bizim dken

51 
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Nizamettln NAZiF ~~ 
Saltzkof'un KO.mçısını Kaldırmasile Kasım Hanın 

• 
Adamının Suratına indirmesi Bir Olmuştu 

dt "au. soluk. benizli, benzi sakah ka· 
10 rl ~rr~zayıf bir gençti. Generalin 
tıi~ erını i§itir işitmez yalnız: teni
bir rengi değil ısakahnın rengi de 
~ pa~ça daha kaçar gibi, donuk
J11r .. gıbi oldu. Ve hiısedilir bir 

Ç Ulde: 
.,;; liayır Generalim ... Hayır Kin
• d' liazretleri ! Hayır Efendimiz ... 

ıye kekeledi • 
- M:"'k u emme!. .. Mükemmel. .. -ıu";;i. a~ ·~eva:bınız artık epey ol-

~a§lnış bir arkada§ kazandığımı 
G anlatmış oluyor. 

taz~~ ~usuyordu. Boris Saltıkof 
Jtı.ıı..~rını onun gözlerinden ayır-

qızın de-.aı:n etti: 
tık >una bu sözlerim koltuklarını
l)'i abartmasın delikanlı 1 Zira ben 
'kada§larımı ancak kıravaş kul
$tr' sını bilenlerin arasından se
l•r:- Acaba ilk fırsatta bu işi ba
lb.ia· 1.leceğinizi de gösterebilecek 

ınız? ..... ..... 
laı~ .lieyc sustunuz? Yoksa ne de

ıstediğimi anlatamadım mı? .... ıc· 
~irl ~nyaz hazretleri bilider ki 
~tı berı altında bulunanlar, aldık
dtillıl er emri yerine getirmek için 

..._ canla başla çahşmışlardır. 
tttıtı· llana bilmediğim bir şeyi öğ
~t 11. olmuyorsunuz Bogayef ... 
taÇ. •ızin b~ribirini takip eden bir 
it)'] Cesur hareketinizin bize az 
~er kazandırmadığını da iddia tt.;kk . değilim. Yalnız sizin öyle 
' bır tarafınız var ki bunu ta
~İtıı ladığınızı görmeden bir türlü 

....., ra_hat etmiyecek. 
llıı . ~ımyaz hazretleri natııl olma
t11,.:tı~orlars~ .öyle olmaktan zevk 
'1tı tagırnı bılırler. Bogayef emir 
~d~ ~ul.u~dukları zaman daima 
'1tı dığ~ gıbı olmuşlar ve emirleri 
ftrt~a b~r kuvvet verildiği .ıaman 
~ daıma q kuvveti kendilerini 
'ctl ~denlerden öğrendikleri usul
tır,e '•)'dalı .bir kılığ& sokmuşlar-

' Doğru ıöylüyorsun delikanlı. 
' •enin babanla ve amc:alarmla 
1iııı. tı zaman silah arkadaşhğı et
tiııi Onların ne güzel harbettikle
leti~~~eıe nasıl saldırdıklarını göz
fİ!l oe .&ördüm. Ve baban Bogaye
~ 'Frı altında çahştığım gibi 
~t ~~ın olan iki Bogayef de dör
ktıı~er yıl benim emrim altm 
~~r ılar. Eğer, sen babanın ve -
bir •nın şöhretini bilen her ngi 
' teneral yanına verilmi9 lsay
~ Ceneral, şü.pheciz, benim gibi, 
o~ zaman bir tereddüdün esiri 
lt'llı •eninle uğraşmağa, sana 
., ~ı ıeyler öğretmeğe lüzum 
~ S tzdı, Fakat ben... Ben ki Bo
~a.It!k.of'um ben onlara \J>enze
~ ııra ben Bogayeflerin büyük 
~ tına, yani &enin dedenin ba
lllııı :1.~~a oğlu dend~ğ~ni ve o
krp1 Uıııune kadar bızımkilerle 
~rıur1i.ın1. ve bize birçıok za~lar 
~it ln.t bılen bir a.damım. Siz, 
~ () hanın sağ kolu olmuı bir al
t~ beyinin kanını taııreınız 
~dt rzın ve iki amcanızın Moa
~ Vaftiz edilmi§ olmasiyle ruı 
~ •ddedilemezainiz. 

>otdu ç, hiç kımıldamadan duru
Sı,· Bu sırada, az evvel dııarıya 
~lıı1t 1 olan kıllı suratlı adam gene 
""lti1t •olu~a s&l.ona girmi§ti. Boris 
:"Ierı()f elındekı kanlı krrava§ı çiz-
ırı_, ..... ne vura vura bir kahkaha '•ta ı 

...... ~ 
b>'ef •a. .. Benim genç doatum Bo-
~t~İ. ~örüyoraun ki bir Moskof 
l""'«ttıt ~n.ın emniyetini kazanmış 
l~ti ~n bazı ufaktefek elaıiklik
~ oıı ş ınlaman lizım. Katı kalp
lt lıç it u nazik ellerin dizgin ve 

0:r,..,,1u~anmuını bildikleri kadar 
l 'lıd.ı Ullanma.eını da öğrenmiş 
~tt her rlar. Bugüne kadar yaptı
) ~nrrı1 e~karlık a.ncak takdirimi 
ttırrıi ~tır Sana bıraz da emni-

"a 'it 
1 

az . manı tavsiye ederim. 
dır'>'~e~ın bir cevap vermesine 
'""lldtı. ırakınadan gelen adama. ........ 

....._ ~.e diyor? 
rı JJ.!ilnd. ...... l?llıcl ıy~ kadar gelmiş olmala-

' () ~1dıyor Kinyaz hazretleri.. 
' . . • de neden gelmemitler? 
'il .... 
....._ e? 

l'i lliJrıı· 
... 'Yorum ceneral hazretle-

' ~ede k 
~' il ıne ? Sormadın mı? 
,,q~ an be . -

•dılar k~ı Yanlarına kabul bu-
"-' 1'aı 

1 
1 ceneral hazretleri .. 

"'riı ı ? )! . 
Ilı en bi 1 enım tarafımdan -gön-
laae derıue: van askerini Kaum ha-

laaefe biI•e~f n uıağı kabul et-
'.... e curet ediyor ha?. 

........ 11;;4, . . 
,,ıp bu··· Şımdı o haydudu ya

ra7a ıetiriniz.. Çabuk l 

General Kinyaz Bori's Saltikol Hazretleri .•• 

Bu sözleri Kinyaz öyle §iddetli 
haykırışlarla kartısındakilerin su
ratlarına fırlatmı§tı ki odadakilerin 
hepsi müthiş bir kasırgaya tutul
muş bir brldrrcın sürüsü gibi bir
denbire harekete geldiler, Sağa so
la koşuştular. Bir kısmı şaşkınlıkla 
kapının yerini bile bulamadı. 

Lakin bütün bu telaş beyhude ol
du. Zira hemen o anda orta boylu, 
biraz tılmazca bir adamın salona 
girdiği görüldü. Başına büyük ve 
çok tüylü bir papak geçirmiş olm 
ve eağ elini kalbi üzerine basarak 
tam bir Kazanlı gibi selim veren 
bu adamın belinde gümü§ savatlarla 
süslü, kıvrık bir kıhç tallanıyordu. 
Sırtında yenleri uzun, içi kürklü 

Arnavut ihtilali 
Habeş Durumul 

[Baş tarafı 1 incide] 
1926 da Kral Zogo hükumetinin 

imzaladığı doatluk paktından aonra 
o güne kadar ltalyadan ümidini 
kesmemit olan Yugoslav Dıt Baka
nı M. Ninçiç kabineden çekilmit 
ve peşinden bütün kabineyi sürilk
le.ınişti. 

Yugoslav Dış Bakanı M. Nin
çiç Batbakana verdiği iıtifa.ııında, 
ltalyaya yakla§IDAk üzere güttüğü 
politikanın Arnavutluk muahede -
sile iflb ettiğini açıkça yazmııtı. 
Dı§ Bakanının peşinden kabineyi 
dü§üren Yugoelav meclisinin • u
manki münakaıaları da çok dikkate 
değer feylerdir. Millet vekilleri, 
hükiimeti tenkit ederlerken; 1921 
teşrinieanisinde İngiltere, Fransa, 
Japonya ve İtalyanın Arnavutluğun 
tamamiyet! millkiyesi ve hudutlarının 
muh&faza.aı hakkında aldıkları ka· 
rarı hıtırlattılardı. Vakıa Pariı be· 
yannamecile dört devletin Arnavut· 
lufun ta!namiyetini muhafazaya İ
talyayı memur kıldıkl&n bildirili -
yordu. Fakat herhangi bir müdaha
leye Uluslar Derneğinin lüzum gör
meıi ıart koşulmuştu. Ayrıca bu 
tedbirin hükümleri Arnavutluğun 
Uluslar Derneğine yazılmasile ken
diliğinden kdkmış addolunabilirdi. 
Ulu&lu Kurumunun diğer bütün 
azaları gibi, Arnavutluğun emniyeti 
de toplu bir feldlde temin olunu
yordu. 

Uluslar Derneğine girmiı bir mil· 
letin sonradan İtalya ile öyle bir 
muahede imzalamasında ne gibi 
maksatlar gizlendiğini Yugoslavya
da betikteki çocukların öğreneceği 
kadar neıriyat yapılnıı§tır. 

Yugoalavyada,Hırvatlarla, Sloven
lerle olan vaziyetler henüz durul -
mamııtır. Yukarda işaret ettiğimiz 
gibi, İtalyanların ise, yirmi senelik 
bil' paktla müdahalei askeriyelerini 
Afrika.dan Arnavutluğa çevirebile -
cek farkı kollamaları muhtemel sdn
pk halleri gözönünde dururken Ar
navutluk isyanının Yugoslavyadan 
körüldendifini düıünmek akıla ay
kırı geliyor. 
Şunu da unutmamalıdır ki. harp 

meltemile beraber Yugoslavya birli
ğini yapan Hırvatlar ve SJ.ovenler 
de Balkan işlerinin gidiıatını çok 
ıuurla kollayan inan·lardır. Orta 
Avrupa politikaıındaki rahatlama
yı İtalyanın Afrika çöllerindeki 
macerasında umanlar için rakibe 
fırsat çanağını açacak bir hareket 
beklemek gülünç olur. 

Onun için Arnavutluk i.btiliılini 
parmaklayan eli Yugoslavyadan ev
vel Akdenizin baıka memleketle
rinde aramak yerinde olur. 

Etref ŞEFiK 

bir hırka vardı. 
Saltıkof sesinin perdesini indir

meden h.aykrrmasında devam etti: 
- Kasım hanı, size bana karJı bu 

derece terbiyesiz olmanızı mı tavsi
ye etmiştir? · 

Gelen adam iyi rusça konupuı
nı bilmiyordu her halde ... ki keli
meleri ıillçükle biribirlerine bağlı
yarak ceva.p vermeğe çahştı ~ 

- Bizim tarafımızdan ne ıibi 
bir terıbiyesizlik ya.pılmıttır? 

Fakat bu sualin cevabı sunturlu 
bir küfür ve suratının tam ortasın
da ıaklıyan bir kıravaş darbesi ol
du, 

fAmanvarl 

BORSA 
23 A§uatos CUMA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolu 
20 Pramm fnqı 
Liret 
20 Belcib fraqı 
20 Drahmi 
20 lmçre &. 
Florin 
20 Çek Kron 
Anatar)'a tiHa 
Mark 
Zloti 
Penp 
20 Le,. 
20 Leva 
:o Dinar 
Yen 
lnec IC11l'OA 
Alta 
M . .:idfn 
'Baalaaot 

121,-
123,-
1155,
Ul2.-
11.-
23,-

116,
IO.-
94.-
22,-
40.-
22,50 
23.-
15.-
23.-
54,- .,. 
31.
so.-

129,-
52,50 

234.-

ÇEKLER 

clil •• 1& 

Parlı herine 
tqiliz liraaı 
Dolar 
Liret 
Belp 
lsveç fraqı 
Len 
Florm 
Çekoslonk bronu 
AvaıturJ'l 
Paeta 
Mark 

Zloti 
Penao 
Ley 
Dinar 
Yen 
CernO'NtS 
lıveç brOD11 

ESHAM 

ı. Banlcaıı ltf iL 
" • N. 
.. • H. 

Anadolu ~ 60 
.. ~ 100 

Sirlı:etiahJ'ri:pe 
Tramva7 
Bomoati - Nektar 
Terkoa 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkes Bankası 
Oımanlı Banbu 
Telefon 
İttihat Defirmencilik T .A.8. 
Şarlı: Detirmmleri 
Sark Merku Ecaanell 

625,-
125.-
161.-
194.-
12.--
24.--

l20.
ll.
tl.-
23,50 
42.--
23,50 
24,50 
H.-

. 24.-
56.
sı.
s 1.-

HOr
SS.-

235-

12,03.-
623,25 
0,79,75 
9.70.11 
4,72,50 
2,43,94 

13,27,40 
1,17,75 

19,11,24 
4,11,81 
5.11,43 
1,97,IS 
4,21.-
4.51.40 

13,77.55 
S4,96.SS 

2.71.SO 
10.91 

S,10,55 

12,-
9.50 
9,60 

25,75 
42,-
14.25 
24,50 
7.80 

15.50 
2.50 

10,55 
5L25 
23,50 
11.-
1.50 
0.76 
4,15 

iSTiKRAZLAR 

Tilrk Boma ı 
• .. il 
n ,. 111 

~rsanl 
Jatilmaıi .... 

ı7,82,50 
25,95 
26,35 
95.-
M.zs 

FAYDALI 
BiLGiLER . --BUGÜNKÜ 

PROGRAM 

lstanbu1 
111,30 Fransızca ders. 18,50 Danı ma

ıikiıi, 19,30 Hafif muaiki. 20,- Spor ko
nuımaları. Sait Çelebi, 20,30 Bayan Bed
riye Tüzün, Uirkçe ıözlii eserler. Radyo 
caz ve tanıo orkestralarile beraber. 21,35 
San haberler, borsalar. 21,45 Bayan 
Babilı:yan (tan) piyano ile beraber. 22,10 
Plik aqriyatı. 

Budapeşte 
19.20: Pllk ve sözler. 20: Macar prkı. 

larL 20.50: Stüdyo tiyatrosu. 22.45: Du
yumlar. Spor. 23.10: Orkestra konseri. 
24.15: Çinıene müziii. 

Varşova 
19.45: Pllk. 20.05: Sözler. 20.15: Rek· 

lamlar. 20.30: Şarkılar 2050: Aktüalite . 
21: Revü. 21.10: Lemberıden: Eilenceli 
yayım. 22: Nzaktaki YUrttaşlara yaymı. 
22.30: Orkestra konseri • Sözler • l{on
serin silrefi. 

BUkret 
20.30: Ulusal yayım. 21: Emmerich 

Kal~n'm "Die Bajadere., opereti. 24: Rö 
le koaaeri. 24.0: Dana plü:ları. 

Balgrat 
13: Duyumlar. 13.05: Radyo orkestrasL 

Duyumlar. 13.55: Konserin silrefi. 14.15: 
Duyumlar. 18: Süel müzik. 19: Duyum. 
lar. 19.15: Konserin slirefi. 20: Orı kon· 
seri. 21: Sözler. 21.20: Dans müzifi. 22.30: 
Duyumlar. 22.50: Röle konseri. 23.15: Frs 
n alm'ca duyumlar. 23.25: Hafif müzik. 

Moskova 
17.30: Iapanyol müzi(i. 19.30: Hafif 

mllzik. 19.15: Opera müzifi. 20.0: Ro
manıla3r. 21: Dans. 22: Almanca yaymı. 
23.05: Fransızca. 24: laveççe • 

Lelpzig 
21: Duyumlar. 21: "Die Maedele von 

Biberach,, adh tarkılı radyo piyesi. 23: 
Duyumlar. 23.30: Dans. 

Roma • Napoll • Bari 
20.15: Karqık müzik. 20.45: Sözler. 21. 

15: Duyumlar. 21.0: Sözler. 21.40: (Bari) 
Yunanistan için müzikli yayım. 21.40: "La 
Ghibellina" adh Renzo Bianchi'nin opera. 
sı. 

Bres1av 
20.15: Alman ;.ukılarL 20.40: Alı:tüali· 

te. 21: Du711mlar. 21.10: Koro ve karışık 
müzik. 23: Duyumlar. 23.30; Danı. 

Hamburg 
20: Martlar. 21: Duyumlar. 21.10: Danı 

mflsiti. 23: Duyumlar. 2325: Müzikli 
proıram araıı. 24, Rtleru:eli müzi1' ve 
dana havaları. 

• 
NÖBET Çi 
ECZANELER 

Bu rece nlSbetçi ecıaneler funlardrr : 
Yemiıte Bensuon - Çenberlita$ta 

Sı:rn - Gedikpapda 4saduryan - Ci
balide Necati - Alı:aarayda Şeref Celil 
- Kararümrükte Kemal - Defterdarda 
·Arif - Kadıkö)'de Saadet - Sö(ütlü 
Çepnede Omıan Huluıl - Şehzadeba· 
ımda Univerıite - Samatyada Erofiloı 
- Balı:ırköyde Merkez - Beıiktaıta Rı
sa - Şehremininde A. Hamdi - Has
lcöJ'de Halk - Kasımpa11da Merkez -
Bü)'Ukadada Şinasi Rıza - Heybelide 
Yusuf - Galatada Kapıiçi - Tünelde 
MatlroYiç - lstildll caddesinde Kemal 
Rebul - Slılide Aıun - ltytipte Hik
met ecsaneleri. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR• 

• MeleJi ı At* Rahibe - Aılı: kelepçesi. 
• Ydcbs ı Korkunç Ev - Çılım kan. 
• Alkuar ı lntilcam Seai - Çoılnm. 
• Milli ı Cici Berber - Hafiye. 
• ~ ı Taraanm Sevciliai - Kadınlar 

ne isterler. 
• O•~r Hlleı Sahane Valı. 
• Slm•ı Bitmemiı Senfoni - Kadm se

•erıe. 

• DAVETLER 

RADYODA KONFERANS 

BmlnlSnll Halkmnden : 
Ttirk erıtnlltini kurtaran büytik uva

ım batladıtı 25 Aluıtostan bü:vük utku
D11D bzanddıtı 30 Afuıtos riinüne Jca. 
dar C. H. P. lstanbal tl7önlnmıhı üyele
rinden Ali Riza ltrem tarafmdan Halkev
leri namma qafıdaki rilD n saatlerde 
radJ'Oda Afyon ve Dumlupınar meydan 
döititlerini anlattlrD' blr seri konferans 
verilecektir. Bu kon(;ranıları sayın hal· 
k9n1Zm •e fiyelerimiain dinlemelerini di
lerim. • 

Evimizin radyonnda Nlonamuzdan 
dinlemek iste7enler için açık bulandura· 
lacaktır. 
25 Aluıtos 935 Pazar rfinil aaat 20 de 
26 ,. ., Puartesi ,, ,, 20 da 
27 • ., Salı ., ., 20.10 da 
21 ,. ,. Çarf&mba ., ,, 20.10 da 
29 ,, ,. Perıembe n ,, 20 de 
30 • ., Cama • • 20.10 da 

• 
Uıkfidar Askerlik Şubeıinden : 
330 dolumla n bu dofumlalarla mua

m.ı.,. tlbt ,.erli ve yabana kısa hismet 
teraitine hail tam ehliyetnameli olup he
nb aevbdılmiyenlerden ve ebli7etaame
leriai b:rıt ettirmemiı olanlar 1 E7llll 
W de Yedek hba7 okuluna b,.dı icra 
edilmek here hemen 1fibe7e mflracaat· 
lan ,,. 331 dolumla veya bu dofumlalar 
ile maamele,-e tlbl olup ta biran enel 
Yedek Suba7 okuluna sirmek işte7enler 
nru ba ribiler de ıubeye ıelmeleri ilin 
olanur. • UU&dar Aakerlik şabaahulen 1 
"' dotamlalarm son 7oklamalan 2 

B7111 915 puarteai cllDtinden itibaren 
71pdacaktır. Bu dolurnlularm mahalle, 
ı ti b e J' e ı e 1 e c e k l e r i rfinler 
mahalle milmaillerine ıönderilmiıtir. 331 
dolumla •e bualarla muamele ıören mek· 
tep talebelerinin de nilfuı cüzdanlarllc 
ilri vesika fototrafı ve mektep vesikalaq
DI alarak ıibe7• ciilliiDdı ıclmoleri. 

1 .__ H-IK-A Y_E.._l _ _..._s_o.__..~~z!? !, . FA 1 

Komiserin kartısına çıkarıldığı 
zaman katil hali kendine geleme· 
mişti; buram buram terliyordu. Bo
yunbağı sarkmış, yeleğinin iki düğ· 
mesi koparılmış, ceketi çamur için
de kalmıştı. Fakat hayalinizle bu 
kravatı düzeltir, yeleği ilikler, ce
ketin çamurunu fırçalarsanız bu 
adamm temiz, dürüst, hatta zarif 
bir burjuva olduğunu • görürsünüz. 

Onu karakola getiren ilci memur 
çekildikten sonra, katil bili kıp
kırmızı ve terli yü.ıünü silmek i'Çin 
mendilini çıkardı. Dudağının kena· 
rmdan ince bir kan geliyordu. Aha
li ~u yol_~• .. ta.ta tutmuı, yahut 
yerlerde suruklıyerek döğmüş ola
cak. 

Komiserin bir işareti üzerine ka
til anlattı: 

- Hakim boşanma kararı verdik
ten sonra, karımla ben, biribirimiz
den dünyanın en iy! dostları gibi 
ayrıldık. Yalnız, bır çocuğumuz, 
bir erkek çocuğumuz vardı. Ferdi. 
Boşanma öyle bir ameliyattır ki bir 
çok insanları tehlikeden kurtarır, 
fakat arada çocuk varsa neşterin 
açtığı yara ekseriya kapanmaz. Ka
rı koca biri.birinden ayrılır; para, 
eşya taksim edilir: ''Sen kanape ta
kımını al, ben piyano ile büfeyi gö
türeyim.,. Hatta dostlar bile pacyla
şıhr: ''Fahri yeler ıende kalım; A
laeddinler benim.,. Fakat her ıeye 
rağmen bölünmeyen, a.yrılmıyan 
bir şey vardır: Çocuk. 

''Ben oğlumu çok seviyordum. 
Annesi de çok seviyordu. Hakim 
çocuğun anneainde kalmasına ka
rar verdi. Bunu haklı buldum ben. 
Zaten bu nokada annesine sitem e
debilece ğim hiçbir şey yoktu: "Ba
na çocuğu hakimin tayin ettiği za
manlardan daha ıık yolluyordu. Bir 
.ene sarfında iki tatil ayı çocuk 
benim yanımda kaldı. Tabir, her .ıa
man benimle beraber, olmadığına 
canım sıkılıyordu. Fakat, ne ya• 
parsmız, b~anmak böyledir, çare 
yok. Dedim ya, bunu haklı buluyor
dum. 

"Böyle birka'Ç sene geçti. Ferdi 
büyüdü. Ben mağrur ve mes'uttum. 
Onun istikbalini düşünmeğe başla
mıştım. Parlak bir istikbal. Büyük 
bir adam olmasını. benim ıoy adımı 
tqımasını istiyordum. Gazetelerde 
soy adım onun ismiyle beraber ya~ 

POLiS 

Hacıosman bayı
rında araba kazası 

Evvelki gün, Büyükdere yolun -
da Hacı Osman virajı yanında bir 
araba kazası olmuttur. 

Mustafanm idare ettiği bir mu
hacir arabası, Mecidiyeköyünden 
çıoJ.uk çocuk, oldukça kalabalık bir 
aile alarak Büyükdereye doğru yo
la çıkmııtır. Araba daima yolun sa
ğını takip etmi§, viraja gelince at
lar birdenbire ürkmüıtür. Arabacı, 
bu sırada dizginlere hikim olama
yınu hayvanlar sağ yandaki çuku
ra yuvarlanmışlar ve ara.bayı de -
virmitlerdir. Çok hafif geçiJtirilen 
kazada ıarabadakilere birş.ey olma· 
mıştır. 

• Bir i'lti aydanberi muhtelif yer
lerde bazı eıyalar bulunmu9tur. Bun 
lar ara.smda, çift ka.paklı altm H· 

at, bet tatlı iğne, iki tatlı tek kü
pe, roret, örme kadın yeleği, bir 
kadın el çantası, ipek beya-z ıarpa, 
24 tane muhtelif r~nk ve cinste el
diven, bir para santur, bir cüzdan, 
bir tabaka vardır. 

Sahipleri Emniyet direktörlüğü 
ikinci ıubeıine baıvurdukları tak
dirde eıyalar sahiplerine verilecek
tir. 

ZA Yt - Arabacılık ehliyetname • 
mi Jaı!.·bettim. Y eni.i ahnacafmdan 
zayiin hükmü yoktur. , 

M uRtafa oflu Kuun 

zrlacakti: ''Ferdi Aytekin,,. Yolla~ 
da geçerken onu parmakla göstere
cekler: ''İşte Ferdi Aytekin 1 

Belki çocukça, fakat mazur,"me§
ru ve se;--i~li babalık hulyaları ..• 
B'ka ~ıçbı.: emcli?l kalmamıştı. 

Bır gun eskı karımdan bir 
mektup aldım. Kısa cümlelerle ve 
n~zaketle kendisinden fazla yaşlıca 
bır adamla evlenmek üzere olduğu
nu bana haber v~riyordu. Hiçbir 
kıskançhk ve azap duymadım. Yal
nız küçük bir sıkıntı: Ferdinin ya
şadığı evde yabancı bir erkek bulu
nacak. Ne çne? Boıanmışız bir ke· 
re, katlanacaiız. 

"Bir zaman sonra Ferdi bana ye
meğe geldi. Annesinin evlenmesine 
dair birçok §eyler anlattı. Nikih 
merasimi onu çok eğlendirmiş. 

"Sonra dedi ki: 
''- Baba, tuhaf değil mi? Anne .. 

min yeni kocasının soy adı da Ay .. 
tekindir. ' 

"Çocuk bunu söyleyince afalla
dım. Ha? •. Peki? .. Ne çıkar? Ayte
kin ismi ç ..... ok? Olabilir ya? Ola
maz mı? Neden olmasın? Ah ... Fa
kat biricik tesellim, çocuğumun 
ileride büyük bir adam olunca yal
nız t.enim, bizim soy adımızı tatı
masrnda idi. Anasının e.vindc bü
yüyen bu çocuk, bir de, ayni za
manda üvey babasının da soy adı
nı alacak olduktan &anra bana ne 
kalıyordu? 

''Yürekler panlayıcı bir acı duy• 
dum, zaptolunmaz bir öfkeye kaı
pıldım. Eslci karımın yanına koş
tum. Ne söylc:dim ona? Akhma ge
leni ... Fakat bilhana ıunu söyle
dim: 

"- Hiç olmazsa çocuğu bana 
ver, dedim. 

''Ra.ıı olmadı. Çünkü o da benim 
kadar Ferdiyi seviyordu. 

''Günlerce bu feliketi hamıetıne
ğe çahştım. 

"Bu sabah ona yeni kocaaiyle 
raaladım. Ağır ağır, kol kola yürü
yorlardı. Apaşikir gördüm ki bah
tiyardılar ve ölünceye kadar• biri
birlerinden ayrılmıyacaklardı. !Cen 
dimi ansızın çok yalnız, tesellisiz, 
çocuğuyla beraber adı da elinden 
ahnmış, çok betbaht buldum. 

''Birden gözlerim karardı, revol
verimi çektim ve ikisini de öldür
düm ... ,, 

HAKYERLERi 

Misafir bulunduğu 
Apartmanda 
Düşüp 61dii 
İ•tanbulda bulunm bir Yunan p

zetesi muhabirinin karııı olan la
tilyanos kızı 45 yaıların.da Andro
niki, misafir bulunduiu apartman .. 
da üzerine fenalık gelerek ansızın 
dü§üp ölmilttür. Andronikinin ce
sedi, adliye doktoru Enver tarafın .. 
dan ınuaycne edilerek gömülmesine 
izin verilmiıtir. 

• Cevri icminde birinin mağaza .. 
ıına· cirerek, makine yağı almak ba 
hanesine öteyi beriyi tartaklamak 
iatiyen Acem Ali ve hak isminde 
iki f&hıs, birind ıulh cezada ikiıer 
ay onar gün hapse mahk\im olmuş .. 
lardır. ı 

• Müddeiuplumt Hikmet, dün 
Park Otele giderek Tüae Bakanı 
Saracoğlu Şükrüyü ziyaret etmit 
v~. ~endiıile adliye itleri hakkındr 
gorU§mÜ§tilr. 

• Bakırköyünde Viranbosna çift .. 
liğinde morfin fabrikası itleten. 
Hacı Andonya.diı ve arkadaılarının: 
duruımaaı dün 9 uncu ihtisas hak .. 
yerinde bitirilmiıtir. Mahkeme ka .. 
rarını bugün bildirecektir. 

• Edimekapıda bir medresede o
turan Muatafa, kaynana.aile kaıvga. 
etmiş, bu ıırada yetiıip ayırmak is .. 
tiyen polisinde bofa.ıına nrılaralı:i 
ken.diaiııe hakarette bulunmuıtur.ı 
Muatalanm dün birinci aulh ceza .. 
da duruflDMI ya.pılmıı ve auçlu bl11 
ay hapse, 30 lira para censına mab.. 
kOm olnıu9tur. 

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
Askeri Liselerin son smıflanna talebe almmağa de

v~rr. edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihine 
karlar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise
lerile Bursadaki Bursa Askeri Li8esine veya Aakerlik 
Şubelerine müracaat e~eli ... (181) .(4908)., A71 
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Devlet Demiryollan ve Limanlan işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 dane mahruti 
çadıı 6-9-1935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
ust lü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 643,50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair bey~nna
nı.e ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar komısyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve An
Y.r4rada nıalzeme dairesinden parasız olarak dağıtılmak-

1 
tadır. ( 4904) 6288 

20770 lira muhammen bedelli ve yerli malı (310000) 
tane Devlet tipi Galvanize tirfon 5 Eylül 1935 perşem
be günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1557 lira 75 kuruşh~k mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ves1kalan, 
Kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı giin saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Apkarada Mal
~.eme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
miidürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 4903) 6287 

IHASAN 
Acı bademyağı 

' ve yağsız kar 
kremleri 

<;illeri kat'iyyen 
izale eder 

Dünyada mevcud 
kremlerin en nefisle
ri, en sıhhiler.idir. Na
zik cildli kadınların 
hayat arkadaşıdır. ih
tiyarları gençleştirir 
ve gençleri güzelleş
. tirir. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan 
Acı bademyağı ve 
yağsız kar kremleri 
unutmayınız. Kutusu 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapış
tırılan ve halkı aldalstanbul Bölge San ,at Okulu Di

rektörlüğünden: i tan kremlere vesair 1 

l 
ıtrıyata aldanmayınız 

ı 

1 - Mezuniyet ve ikmal sınaçlarma 2-9-935 tari
hinde başlanacak ve 20-9-935 tarihinde son verilecek
dir. 

2 - Derslere 30-9-935 tarihinde başlanacakdır. 
3 - Sınıf geçmiş olanlar 30-9-935 tarihinden önce 

okulaya gelmiyeceklerdir. 
4 - İkmale tabi olan evci talebeler yalnız ikmal gün

leri okula gelebilecekler ve akşamları evlerine gidecek
lerdir. Taşralı olan ve ikmale tabi bulunanlar ise 
2-9-93 5 tarihinden itibaren okulda kalabilirler. ( 5026) 

Gümrük Muhafaza Genel komu
tanlığı lstanbul satınalma komis
yonundan: 

1 - 71 takım kışlık Erat elbisesi ile 71 tane erat ka
putunun 28.8-935 Çarşamba günü saat ondörtte pa
zarlığı yapılacaktır. 

2 - Elbise ve kaputun tasmlanan tutan: 1229 lira 
72 kuruştur. 

3 - Şartname, evsaf ve nümune komisyondadır. Gö
rülebilir. 

4 - Yüzde 7 ,5 tutağı olan 93 liralık vezne makbuzu 
ve}ta Banka mektuplariyle birlikte komisyona gelmele
ri. ( 5034) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: · ı 
1 - Paşabahçe İspirto fabrikasında yapılacak yük 

~sansörü kapalı zarfla eksiltmeye konmuşdur. 
2 - Tahmin edilen bedel ( 5 7 5 O) liradır. · 
3 - İhalesi 7-10-935 pazartesi saat 14 dedir. 
4 - Şartname ve projeler Kabataşda Levazım ve 

Mübayaat Şubesinden bedelsiz olarak verilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda 

yazılı şartlar dahilinde muayyen gün ve saatından bir 
saat evvel 43 l lira 25 kuruş teminat ve teklif mektub
larile Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisoynuna müracaatları. ( 4889) 

İdaremiz İhtiyacı için nümune ve şartnamesi muci-
, hince muhtelif eb'atta28700 adet siğara makinelerine 

mahsus nihayetsiz şerit. pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin paz~rlık için 19-9-935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme parala
riyle birlikte Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesin
deki alım komisyonuna müracaatları. ( 5024) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

İtfaiyeye şoför ve efrat alınacaktır. Şoför mektebi şahadetna
mesini haiz olan şoförler tercih edilir. 

Nefer kayıd edileceklerden ilk mektepte okuduklarına dair 
vesika aranır. 

Şoförler 60 lira ücretle kayıd edilir. Bilahara gayret ve ikti -
darlan görülenlere 65, 70 liraya kadar ücret verilir. 

Efrat 40 lira ücretle kayıd edilir. Bilahara gayret ve iktidar -
lan görülenlere terfi ettirilerek 53 liraya kadar ücret verilir. İs
tekli olanlar itfaiye müdüriyetinde mevcut dühul talimatname
ısini okuyup ona göre müracaat edebilirler. "B" (5053) 

Bir metro murabama bir lira değer biçilen Kumkapı Nişan
ca yangın yerinde 307 ve 303/ 7 harita N. lı arsalar arasında 40 
santim yüzlü 10 metre sahasındaki arsa alakadarları arasında 
satrlmak üzere açık arttırmaya konulmuş ve gününde istekli 
bulurunadığından arttırma 2-9-935 tarihine uzatılmıştır. Satın 
almak istiyenler şartnamesini levazım müdürlüğün.de görülür 
arttırmaya ginnek için 75 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 2-9-935 pazartesi günü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (5057), 

j HASAN Markasına i 
dikkat ediniz. 

Hasan deposu: 
1 Ankara, lstanbul, Beyoğlu ı I 

lstanbul Komutanhgı 
Satınalma Komisyonu 

lıauıar1 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı olup ko
misyonca ihalesi yapılan 5 8 
bin kilo sade yağına verilen 
fiat makamca pahalı görül
düğünden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. Beher kilosuna 
tahmin edilen bedel 7 8 ku
ruş olup ihalesi 3 Eylül 935 
salı günü saat 15 tedir. İlk 
teminatı 3393 liradır. Şart
namesi 226 .kuruş mukabi
linde komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya maktmzu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla birlikte teklif mek 
tuplan ihale saatinden bir 
saat evveline kadar yani 
saat on dörde kadar Fın
dıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. ( 4 704) 

6119 .... 
Konya Merkez Hastane

si ıçin "Sen Kinğ werk A
G. Hildeskeim Fabrikası 
mamiılatından ve 65 kilo
luk " bir adet çamaşır yı
kama makinesi ile aynı 
fabrika mamUlatından 
"Santirifüj" 22 kiloluk bir 
adet çamaşır sıkma maki
nesi 1 birinci teşrin 9 3 5 
salı günü saat 15 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 2680 lira olup 
ilk teminat 201 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin vakti muayyeninde 
ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte Fındıklıda Satınal
ma komisyonu.na gelmeleri. 
(4735) 6120 •. • * 

İstanbul Komutanlığı
na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan Üç yüz elli kilo çay 
29 Ağustos 935 perşembe 
günü saat 14 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin fiatı 
280 kuru§ olup ilk teminatı 

IST AN BUL AMERiKAN KOLECi 
KIZ KISMI: ~::r;~::öy~K~el.K;~~ı~o ERKEK KISMI: :::::, ~~e~6 •. .3 

' • F "hf • 1 k üteba-' Mektep lngiliıceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya ransızca ı ıyarı o ara m . et 
mualliO:ler tarafından öğretilir. Aile bayatı yaşatılır. Ulusal ~erb.iye H kültüre ıon~erece eh_em~~111· 
verilir. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek heden terhıyeıı ve ı~or~a.r ~~ebenın bedenı te 
mülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret derılen goıtenlır. 

MU•• HEN Dl• s Ki s Mı • Ameli ve na~ri e~e~trik,. ~a~ina 
• ve Nafıa muhendııı yetıttirır. 

ROBl:.RT KOLECDE KAYIT OÜNLERI : 1 Ağustosa kadar Cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya 
kadar, 1 Ağustostan sonra Çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi ğünleri 9 dan 16 ya kad:t 

AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT GÜNLERi: lSAğustoıdan itibaren Çarıamba n Cumart 
günleri 9 dan 12 ye kadar. Faıla malümat için mektupla müracaat etmelidir. 5759 __ 

~ 

İstanbul-Gayri mübadiller Komisyonundan: 
D. No. ' 

5100 

6295 

6737 

7044 

704! 
7046 
7047 
7048 
7050 
7051 
7052 
7053 
7054 
7057 
7058 
7059 
1060 
7061 
7062 
7063 
7064 
7065 
7066 
6608 

Semti ve mahallesi 

Bostancı 

Fener Tahta minare 

Galata Kılı!r Alipaşa 

Bostancı 

•• 

.. .. 
" 
ti .. 
., 
,, .. 
., .. .. 
,. 

,. .. .. 
Kadıköy Osmanağa 

Sokağı 

Çatalçeşme 

E.Fener cad. 
Y. Yıldurm cad. 
E . Dibbağhane 
Y. Murakib 
Çatal!reşmc 

.. 
" ,, 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" ,, 
, . 
" .. 
•• 
•• 
" 

Emlak No . 

E. 11-
Harita 14 
E. 64 
Y. 
E. 34 

Y.32 ila 38 
E.11 harita 15 

E. 11 ,. 16 
E. 11 ,, 17 
E. 11 .. 1 
E. 11 ,, 2 
E. 11 ,, 3 
E . 11 ,, 4 
E. 11 ,, S 
E. 11 ,. 6 
E. 11 ,, 7 
E. 11 ,, 8 
E. 11 ,, 9 
E . 11 
E. 11 
E. 11 
E. 11 
E. 11 
E. 11 
E. 11 

.. 10 

.. 11 

.. 12 

.. 13 

.. ıs 

" 19 
•• 20 

Cinsi ve hissesi 

l 03 metre arsanın 
tamamı 

37 metre ,. 

187 

129 

179 
179 
129 
179 
179 
143,50 
143,50 
179 
187 
149 
143,50 
115 
115 
143,50 
143,50 
143,50 
143,50 
179 

,. 
,. 

•• 

.. 
.. .. .. 
,, 

" 
" 
,, .. .. .. .. 
... 
•• 

1870 Kapalı 

108 
108 
78 

108 
108 
86 
86 

.. 
,. 

" 

•• ,, 
179 ,, 

ı 87 . " 
149 
115 
1 

69 
69 
86 
86 
86 
86 

145 

,, 
,, 
•• ,, 
,, 
•• 
" ,. 

.. E. 11 ,, 21 187 ,, 187 ,, 
E. Aziziye E. 13 Bağçeli kagir ha- 317 
Y. İzzettin Y. 13 ne His. 2/ 3 " 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkull.er on gün ~?ddetie satışa çı~a~ılmı~tır. fhalel~ri 6·9·935 tarihine 
eden cuma günü saat 14 tedır. Satış munhasıran gayrımubadıl bonosıladır. 

74 liradır 
Şartnamesi her gün Ko

misyonda görülebilir. İs
teklilerin vaktl-ınuayyen1n-
de ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle birlikte Fın
dıklıda Komutanlık satın 
alma komisyonuna gelme
leri. ( 4736) 

6121 

• * * 
İstanbul Komutanlığı-

na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan on bin kilo çorbalık 
pirinç 29 ağustos 935 per
şembe günü saat 15 de a
çık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 1900 li
ra olup ilk teminatı 153 li
radır. Şartnamesi ve nümu
nesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 
vakti muayyeninde ilk te
minat mektup veya mak
buzlariyle birlikte vakti 
muayyeninde komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 4 7 3 7) 

6122 

*** İstanbul Komutanlığı-
na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan Yirmi bin kilo pilav
lık pirinç 29 ağustos 935 
perşembe günü saat 14,30 
da açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 4600 
lira olup i1k teminatı 345 
liradır. Nümune ve şartna
mesi bugün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
ti muayyeninde ilk temi
nat mektup veya makbuz
lariyle birlikte Fındıklıda 
komutanlık satınalma ko
misvonuna gelmeleri. 
(4738) 

~·· · 
6123 

Keşif bedeli 3 9 9 9 lira 11 
kuruş olan harp Akademisi 
okulundaki yapılacak tami
rat açık eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 4 Eylül 935 
çarşamba günü saat 15,30 
dadır. Şartnamesi her gün 
Fındıklıda Satınalma Ko-

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Yulaf Tahmin İlk Teminatı İhale tarihi Günü 

mikdarı bedeli Lira Kuruı 
Ktlo 

75000 5 .Kuruş 281 25 

87250 5 ,, 327 18 17-9·935 Salı 15 " ,, 
81700 5 

248000 5 

249000 s 

,, 306 37 

930 
18-9-935 Çarşamba 15 ., ,, 

.. 10-9·935 Salı l S Kapalı zarf 
,, 933 76 11-9-935 Çarıamba ıs ,, ,. 

220000 s ,. 825 ı3-9-93S Cuma ıs ,, 
" 

253000 5 u 948 75 12-9-935 Perıcmbe 15 ,, ,, 
222000 5 ,, 832 50 14·9-935 Cumartesi ıs ,, 

Bayramiç Tümen kıtaatı ihtiyacı için mikdar, .~~ 
rnin bed.eli ve teminatı ihale gün ve saatlan ve mu 
kasa şekilleri yukarıda yazılı olduğu üzere yulaf sa 
almacakdır. tJ(!. 
~ ulafın şerait ve evsafını bulunduğu mahallin Sa ı;; 

alma Kosiyonuna müracaat edtrek öğrenebilirler.~ 
teklilerin belli saattan bir saat evvel tekliflerini v_~ jl. 
nun mucibince istenilen vesaiki Bayramiçde Tutıl 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. ( 191) ( 4959) 

* * * si'. Bir metresine biçilen e- Eylül 935 cuma gü~ii. ~ 
der 25 kuruş olan 500 bin · 16 dadır. ŞartnamesıJll ~ 
metre çamaşırlık bez eksilt- kumak isteyenler her "ti': 
mesinde verilen fiat pahalı Çorludaki Sa~malma ~ 
görüldüğünden yeniden misyonuna gelebilirler·~ 
kapalı zarfla eksiltmeye siltmeye girecekler ~ 
konulmuştur. l h a 1 e s i gün ve saatten önce rrıu.~ 
10-9-935 salı günü saat 15 kat teminat makbuzlafl~ 
tedir. Şartnamesi 6 2 5 ku- lazımgelen vesaikle be

1
ra d' 

K · ge ııt ruşa M. M. V. Satrnalma . omısyonuınuza 
Komisyonundan alınır. Ek- rı. (194) (5043) 
siltmeye girecekler 7 500 . . •• * rralık, 
liralık İlk inanç parası mek- Vızenın 4427 S 1 tıi~ 

kı.k U Pınar ~ tup veya makbuzlariyle ka- me 1 n~un e 
. rın 31280 lırahk ekrtı 0o nunun 2 ve 3 maddelerın- p h" n 166 M 

. 1.k unun ınar ısan (J""' de yazılı belgelerle hır ı te lık ... t. kapalı ıa .At 

teklif mektuplarını ihale rak "Itsıgır e 1 konuırnuşd~ 
. . e sı meye 33P' 

saat1nden bır saat evvel Vize Ununun ilk peY ıif1 
Ankarada M. M. V. Satın- lira Pınarhisarın 23~t ~ 
alma komisyonuna verme- Pınarhisarm etinin .!ı ,a İ' 
leri ( 196) ( 5044) yi 1245 liradır. üçufl Pr 

*** halesi 26 Ağustos 93 ~edi'• 
Açık Eksiltme ile 318840 zartesi saat 16, 18 at~ 

kilo saman alınacaktır Bir İsteklilerin Vizede S ıııt' 
kilosunun muhammen fia- ma Komisyonuna ge 
tı bir kuruştur İlk İna_nç ri. (133) (4627) ,; 
parası 2 4 O liradır, İhalesı 6 ~ 
====================:==. esıwır 
misyonunda . görüleb~Iir. I ka~andık!aı:ına daı:;:i11Mf 
Eksiltmeye gıreceklenn l larıyle bı~Iıkte vhaıır.,. 
300 liralık ilk teminatlarını evvel komısyonda 62 

ve inşaat şubesince itimad lunmalan. _( 4901) 
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il6çlar1F11zı :aa;,~: SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyük bir FOS FOT 1. N NECAT .1 dikkat, ciddi bir istikametle 
hazırlanır. 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. ~ 
Bununla beslenen yavrular tombul !;; 

ve kuvvetli, neş'eli olur. 

Satılık Fabrika , - Kapalı Zarf Usulile~ - ~- '\ 

Eksiltme ilanı ı ı ıstanbuı Ziraat bankasından: 

Sümer·eank · Adanada eski İstasyon civarında Zincirli mevkiinde l 
cem·an 45013, 3250 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain BeJçika Fabrikası namile maruf : Makine dairesi, . ~ 
ınüberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta dairesi, çırçır ve 

1
: Umum·ı Mu··du·· rıu·· gv u·· nden·. 

ternizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç dairesi, sulama 
ve Paçal dairesi, çiğit an ban, koza mağazası, prese dai- 1 • ızmit kAi.t fabrikası su alma ve temizleme 
re5i, koza mağazası malzeme anhan, petrol ve benzin t .. ıaat ve inşaatı vahidi fiyat esasile eksiltmeye 

ile çabucak geçecektir 

Hemen bugünden bir kutu 

alınız ve akşamları deru

nuna kafi miktarda koya
cağınız Radio Salts ile bir 
ayak banyosu yapınız. 

Kat'i bir tedavi buluna

cak, ayaklarınız hafif Ji

yecek, sancı ve şişkinlik
ler zail olacaktır. Bütün 

rnağazası, atelyeler, hela otomobil garaji ve atelyesi, mü- 11
1 Cjıkarllmıştır. 

~tiriyet binası, misafirhane, ustabaşı .binası, müdüriyet 
~~m~tb~uı,başmuha~b~i b~amndan iliaut ve Tahmin ~ilen bed~i11~609 lira 49 kuru~u~, -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıçınde bir aded 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 2 • Bu ı,e alt evrak tunlardır: Satılık Fab rı· ka 
buhar makinesi ve iki aded kazanı, bir aded 285 beygir • > Ek•iltme fartnamesi 
k~vvetinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded b > Mukavele projesi 

Su beygir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup c) Fenni tartname ' . lstanbul Ziraat bankasından: 
a~.ektrojen , bir aded 2 O beygir kuvvetinde kamyon mo·· d ) Huauet tartname • 
t?rü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dinamo, benzin ı • e ) Metraj ve ke,ff hUla.a cetveli Adcınada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 
cıhazı, rutubetlendirme tesisatı bilumum transmisyon. f ) Projeler bulunan ve cem'an 57915 metro murabbaı arazi üzerin-
Çrrç.ır makineleri, şifleme makineleri ve elyafın tozlarını latlyenler bu evrakı 600 kuruş mukabilinde SU· den kain ve Şinasiler fabrikası naınile maruf : Koza an-
alrnak için makineler, vantilatörler, su cihazları, yan- mer Bank Ankaraa 9ubeainden alabilirler. barı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı 
~n tesısatı, çenber kesme ve delme iletlerl, tozlan na-

1 

3 • l!kalltme 28 Aluatoa 1935 Çarşamba gUnU 
1

' Dizel motor dairesi, şifleme dairesi, çırçır dairesi, plat-
kıl vasıtaları, bil'umum malzeme ve yedekler vesair"ala- -at 18,30 da Ankara'da Ziraat Bankası binasın. forma 1-2 Dizel motorler dairesi, buhar kazanı dairesi, 
~.~devat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 1

1 

da SUmer Bank mwkuinde yapllacaktır. biderlik, çiğit anban, çiğit anbarı, balya anhan, temiz-
l Urk Anonim Şirketinin malı olan : ' 4 • l!kalltme kapah zarf uaullle yapllacaktır. leme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan, zibil an-

2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRİKASI ; :: S • l!kalltmeye glrebllmelc ICjin isteklilerin 7181 : barı, otomobil garajı, kütlü an barı, müberrit su deposu, 
Bankamıza 31-7-931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a Ura muvakkat teminat vermesi ve bu gibi itleri ' müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı,'tahta ku

~etle borçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar Sanayii muvaffaldyetle yapmıt oldu§unu vesalkle isbat ı rutma dairesi, yazıhaneler, 1 No. lı pavyon" fen müdü-
~~rk Anonim Şirkeine bu borcu ödemesi için yazılan ve :: ebn•I lazımdır. ' rü hanesi", 2 No. pavyon" sevk memuru hanesi", 3 No. 
~()nderildiği kayden müsbet 10-4-935 tarihli ihbarnamC1 8 • Tekllf mektuplar1 ıukarda yazlldı§ı gUn ve pavyon" tamirat amiri hanesi" 4 No. pavyon "ustabaşı 
~erine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun iha- aaatten bir saat evveline kadar münakasa komis ranesi, amele helası su motoru dairesi, su deposu bina-
e tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, si- yonuna makbuz mukablllncle verilir. Posta ile ı !arından müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei 
g'oıta ücreti, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bil'u- gönderilecek mektuplar1n ihale saatinden bir saat muharrikesini teşkil eden 1-2-3 numaralı Atlas mar
~urn masarifile birli~de tahsili için bu borç mukabilinde evvellne kadar g•lmlt ve zarfın kanunt tekilde ', kah beheri 150 beygirlik üç aded Dizel motorü, çırçır 
ankamıza ipotekli oub yukarda hudud, cins vesair 1 kapablmıt olmaaı llz11nd1r. 6165 ' makineleri, şifleme makineleri, temizleme ve prese ma-

~afı ve müş~militı ve Adana Tapu MüdQrlü~ü~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~: ~ııcleri,va~ilailirle~umumitransmizyon,kırıcımak~ 
..ı~ısan 930 tarih 13 7 numaralı tapu senedile Şirketin taL ı neler, pamuk presesi, nemleme aleti, kantar, kütlü kır-
sarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mı - '! ması, su deposu, buhar kazanı, demirhane makineleri. 
~~hince üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an ıoi,500 Karaciğer, Mide, Barsak, Taş, Kum ve Şeker hastahklarmaı' mara\ıgozhane makineleri, plat çırçırları, plat çırçırlan-
.. ıra kıymet takdir olunan mezkur fabrika 169 7 nuriıa- 1 T u z L A ı• ç M E L E R ı• 1

1 

nın kuvvei muharrekesi, lokomobil, roller gin atelyesi 
talı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire- ! yedek alat edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 
s
1
inde 10-7-935 tarihinôen itibaren bir buçuk ay müddet-

1 
VE OTEU h•gUn KöprUclen 8,30 • 7,35 • 8,20 sanayii Türk Anonim Şirketinin : 

'açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 9,4& • 11·13,1S • 15,10da tlaydarpa,aya giden I! İ 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi gürlü saat z de ts- vapurların trenl•I membalara kadar 1 NUMARALL ÇIRÇIR FABR KASI 
tan bul Ziraat Bankasında yapılacakdır~ Teminat akçesi gldwler ~~~~~~~~~~ İstanbul 6 ıncı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 
~de 7,5 dir. ~~ . --..-~ . .. 6331 tarih ve 15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati 
Şartname Ga1atada kain Bankamız, Ankara, Mersin, yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 

Adana Ziraat Bankaları kapılanna asılmııtır. (4833) lstanbul Sıhhi Müesseseler Artır- mikdarı malum borcunun 10-4-935 tarihinde gönderil-
6282 d diği kayden müsbet ihbarname üzerine tesviye etme-.........., __________ . -~---~- ma Eksiltme Komisyonun an: miş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 

S t 1 k E 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap mas-a f 1 V Akliye ve Asabiye hastanesinin 60,000 metre yerli rafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti vesair 
L Amerikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat fazla bil'mnum masrafla birlikde tahsili için bu borç mukabi-

lstan bu I Ziraat bankasından: görüldüiünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon- !inde Bankamıza ipotekli olub yukarda hudut, cins ve-
muıdur. sair evsafı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu müdürlü-

~ Adana'da yeni istasyon civannda Narlıca mevkiinde 1 - Eksiltme : 28 Ağustos 935 çarşamba günü saat ğünün 22-9-929 tarih 64 numaralı Tapu senedile Şir-
b n Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada İpotekli ı , 15,30 da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasında- ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu-
b Ul!1Jlan Şinasiler Fabrikası namile maruf pamuk ve ne- ki komisyonda yapılacakdır. na tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 

1 ati yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 2 -Tahmini fıat : Beher metresi - 32 - kuruşdur. 72.000 lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 
ı~ numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanı- 3 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. . nu·naı ah Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire-
c.n çimento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 4 - Şartname bedelsiz olarak hastaneden alınır sinde i0-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd-
t ~ıtanbul 6 mcı Noterliğince tasdik edilmiş 9-11-931 ve nümune de orada &"Örülebilir. . detle açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
1~'6-e 15142 numaralı ev Beyog .. lu 4 üncü No·+erlig .. ince 26 8 935 'h' .. d'f p · gu··nü saat 2 d 
.--.uık edil · '" 5 - İsteklilerin 935 Ticaret Odası vesikasile 2490 - - tarı ıne musa 1 azartesı e 
~- mış 11-2-933 tarih ve 640/33 numaralı mu- yıl b . k İstanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat ak-
~_\'elelerle pamuk ve nebati yag"'lar sanayii Tll"'rk Ano- sa ı kanunda yazılı belge ve u ışe yeter muva kat d Ş 'd k'" B k 
rıırn S ıaranti makbuz veyf Banka mektublarile usulü daire- çesi yüzde 7 ,S ır. artname Galata a am an amız, 
1 irketinin Bankamıza olan mikdarı malum borcunu sindeki teklif mektublarmı yukarda yazılı eksiltme saa- Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asıl
ll 0-4-935 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbar- tinden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Ko- mıştır. ( 4832) 
c ~ üzerine de tesviye etmemiş oldı~'i"undan işbu bor- misyona vermeleri. ( 4589) 

6073 
6281 

) Ur.. ıhale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komis-
] on, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukud. muame
li~ \'ergisi, avukat ücreti ve sair bil'umum masarifle bir
oı de tahsil için bu borç mukabilinde bankamız ipotekli 
.f\!~_YUkanda cins ve sair evsafı ve müıtemilitı yazılı 

'tCUla Tapu Müdürlüğünün 2-4-930 tarih ve 87 nu
~raıı tapu senedile Şirketin tasarrufu altında bulunan 
lt e 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vue!f tarafından 8000 lira kıymet takdir olunan mezkftr 
r 1597 numaralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dai
dte;nde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd-2: e açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
t~S-935. tarihine müsadif pazartesi günü saa.t 2 de 1s
liiz buı Zıraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
.f\d de 7,5 dir. Şartname Galata'da kain Bankamızla 
ctaııana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılarına 
~ıştır. ( 4834) 6283 

Su Mühendisi Aranıyor 

Ankara Şarbaylığından: 
iç-3sc lira ücretle Sarbaylık Su işleri Fen müdürlüğü 
alın 'Yüksek Mühendislik diplomalı bir su mühendisi 
lllacaktır. 

to lıte~lilerin mektep şahadetname sureti, bir boy f o
d ~rafısi ve şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden al-

1•1 Vesikalar ilişik olduğu halde müracaat etmeleri. 
.(2241) (4887) 6285 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. Birinci 

sınıflara bu.sene 928 doğumlularla 
claha evvelki do§umlulardan arta kalanlar alınacaktır. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu-

lundukları yere en yakın okula, ~ocukl•ını kaydet-
tlrmelerinl velilerden rica eder. (5015) 

Türk Hava 
besinden: 

kurumu 
6378 

. . 
ızmır şu -

1zmirde birinci kordonda kurumumuza aid tayyare 
Sineması bütün techizatı ve makineleriyle beraber üç 
sene için kiraya verilmek üzere 21-8-9 3 5 tarihinden 
26-8-935 tarihine kadar açJk arttırmaya çıkarılmıştır. 

İsteklilerin şartlan &"Örmek üzere bu müddet içinde 
lzmirde Hava kurumu İzmir Şubesine, İstanbulda İs
tanbul Şubesine, Ankarada Genel Merkeze müracaatla
rı ve arttırmaya iştirak için 26-8-935 pazartesi günü 
saat 16 da İzmir Şubemiz M.,erkezinde hazır bulunma
ları. ( 4963) 6343 

lstanbul 
lüğünden: 

üniversitesi rektör-

Üniversite kadrosundaki açık doçentlikler aşağıya 
yazılmıştır. Bunlara, musa?~ka imtihanında kazanan
lar alınacaktır. İmtihan bırınci teşrinin 18 inci cuma 
gü~ü yapılacaktır. İste~lilerin yaşının kırkı aşkın ol
maması, Fakülte veya yuksek mektep mezunu bulun.
malan, Batı büyük Kültür dillerinden birini bu dilde 
ilmi tetkik yapacak ve yazacak surette eyi bilmeleri la
~ımdır. 

İsteyenlerin Üniversite Rektörlüğüne müracaatları. 
(4871) 

Açık Doçentlikler 
Tıp Fakültesi : 

1 - "Mikrobiyoloji Salğınlar bilgisi ve pa 
razitoloji '' 

2 - 'İç hastalıkları" 
3 - "Kadın Hastalıkları ve doğum" 

Edebiyat Fakültesi : 
1 - "İlk zamanlar tarihi'' 
2 - " Türk dili tarihi ,. 

Fen Fakültesi : 
1 - " Riyaziyat " 
2 - " Şimi - Fizik " 

Hukuk Fakültesi : 
1 - "Amme Hukuku'' 6248 
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"' ll'. • Ana • ilk 
5 . .. k :: .Leylt • "eharl es 1 Orta. Lise 

!_ ·a· I l'J ~- Kız • Erkek ~:;:,0 
_ ilk sınıflardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiyet verilir. Kızlar kısmı ayrı dairelerdedir. = = Mektebin hususi otöbüsleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. İsteyenlerin adresine tarif-

§ _ . ~ = name gönderilir. İkmal imtihanları Eylülün ikisindedir. Kayıtlara başlanmıştır. Her gün 10 dan 16 ya 
:= E · kadar Direktörlüğe müracaat Telefon: 20530 -6391~ 1 ---------------------------= --

En Sürekli, En Parlak, 
En Çabuk Yaran Yeni 
Kömür Yakında Çıkıyor. 

• • 

1 Y aliında ·Çıliıyor 
1 . · ~ . = ------c: 

= ~ = -----== --= --------;:::: 
§ --ı::::; --------------------------c: ----= --------19' • --------c::: = -c ,._ 

En temiz, eli, yeri 
Kirletmeyen, boyasını 
Bulaştırmayan yeni 
Kömür yakında çıkıyor 

En çok ısıtan, en parlak 

I 

Yanan, yanarken parçalanmıyan 
Yeni kömür yakın9a çıkıyor. 

ıva·kında -p.... --
~ -------= ---= ---= -E: t - ' -

En kolay tutuşan, her 
Soba Ve maltızda yanan yeni 
Kömür yakında çıkıyor. 

ıy 

• 1 

----------------------------
·I = ---

---------= --i -s 

Nüfus sayımı 
20 lLKTEŞRlN 1935 PA

ZAR GÜNÜ MEMLEKE
TİN HER TARAFINDA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. 

1 - Nüfus sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda otu
ranlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturduf.u bina nu
marasız olduğu halde haber ver
miyenlerle bu numaraları bozan 

ve ailen ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

Başvekalet 
İstatistik Umum Müdürlüğü 

_ __ ....__=_s7_4_S _ _) 

~~ı· 

Umumi f!eşriyat ve Yazı işleri Mil • 
dürü : Etem izzet BENiCE. Gazete· 
cilik ve Matbaacılık T . A. Şirketi. Is· 

tanbııl. Ankara caddesi, ıoo. -

• • 
ı n c ı şart: 

[21 inci şart 

Herkesin 
Dişleri 

böyle 
beyaz 

değildir? 

Kullanmak 

da: 
Ağzı yalmz sabahları değil, her yemekten sonra mUm· 

kün olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 

Bugünden itibaren dişlerinizi bu şartlara 
riayet ederek temizleyiniz 1 

f? '.!· •. .. : 


