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Celal Bayar 
Bugün Geliyor 
1zmir işçiler Birliğinde 
Ve Tecim Odasında 
iki söylevde bulundu 

• lznıir, 25 (A.A.) - Şehrimiz te -
tilll ve endüstri odası tarafından eko 
~Otni bakanı Celal Bayar şerefine bir 
~olen verilmiştir. Verilen bu öğle §Ö 

leninde Celal Bayar önemli bir 
diyevdc bulunmuştur. 
~ ö 1 e n d c n sonra B a k a n C c • 
~l Bayar, doğruca Sakarya vapuruna 
l:lt.ıniştir. Vapur saat on altıda hare
ket etıni tir. General Kazım Dirilt te 
bu vapurdadır. 

C'"lfil Bayarın verdiği söylev şudur: 
"Aranızda kaldıgım pek kısa bir za 

blan içinde gördüklerimi ve duydukla 
t'ıtnt bül. a etmek isterim. 

Ege r>.untakası umumi ve tabü ba
~ tesirlere ~a... ·unu;-ln
~ ve fiziimü itibariyle zaten en mü r1rn istihsalat ve ihracatımızı da bun 
ar tc kil eder. 

.... '\rkad<l§lar, her zaman tekrar cttif ~ız servet, hattS. devlet bütçesinin 
~tııa.nu, harici ticaretimizin milli 

l dcnfaatıe beraber yürümesine bağ -
ı ır, 

1\ İyi hatırlarım, Ankarada topla -
dan umı•mi ticaret odaları kongresin 
t <' .tüccarlarımızın, bilhassa dışarı 
)~71tnle u 0raşanların vaziyeti bü -
ttı~kt~r. onlar bizim emin elleri
d 1tdır, demiştim. Bu sözümü bura· 

1 a tekrar ederim. Fakat asıl mesc
d.c ellerindeki işi yalnız şahsi eaa
d. et .ve ~evklerini temin etmek için 
d.~gıl kendikrine tevdi edilen bu ve 
~~Yı ayni zamanda memleketin ulu 
la tncnfaatine uygun olarak kul -

ntnaktadrr. 
di~·İzi.tn milli gayelerimizden iste • 
le ~~tnız budur. Kendilerine katiyet 
be 1 ilde ederim ki, sadece kendi li
bc~al. düşüncelerine göre ve te-crü • 
bir crınc göre hareket etmek genel 
ıılll refah yolu değildir. Heyeti 
ild U nı i y e y i g ö r e n b i r 
'da~ ıfatile kendilerine tewiye 
ha~rıtn. Hükumetin emirlerine intı-

/\. ctzııck .zarureti vardır. 
bu/atürk ve İsmet İnönü: Atatürk 
tir T~ cihanca 5cvilcn bir ahsiyct
bıı" urk olsun, Ata türkü sevmesin 
~Utrıola?laz. Nazillide söylemiş oldu
~itt· ~ı~ fıkra aklıma geldi, Hoşuma 

ıgı ıçin burada tekrar edeceğim, 
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Vış Bankasının ıldönümü 
~a!~ Ağustos 1924 Türkiye lş Ban
llıay ııı_ kuruldugu gündür. Milli ser
til'aç~Yı toplayarak, onu yine milli ih
ltıı.s :ra arfctmek yolunda it Ban
altrı~ u hlilddet i~inde büyük adrmlar 
bir ~· ve; üzerine aldığı ışleri büyük 
lır. 1 uvaffakıyet ve dikkatle yapmış
titrrı~ .Banka ı bugün. gene Türkiye 
~a11~1Yetin.in tam manasile mim, ö
~ ı.ırctu~a~ bır varlık anıtı halindedir. 
~illi 

6 
er köşcsir.de olduğu gihi. 

~ıı. ttı~nırlar dışında da şubeler açma
'etrna va!f~k olan iş Bankasr, Türk 
1'1rk }'.e ının, Türk bankacıhgmın ve 
ltıa11 Y~ .bilirliğinin dünyaya tanıtrl-

lltıgij~un1 den bir meş'ale olmuştur. 
rısıt ' ş Bankasının kurduğu sa
;,,.ilııebi~yl~rlc ~ögsiimüzü kabartarak 
lian ed ırız, Bıtc hür bir yurd arma-
~ ~iYcsi: Atatürkün bin bir kıymetli 
ö(ıtıa b' rasıpda I~ Bankası baslıba-

ır kıymettir. ' ., 

Bakanlar da yapıla
cak işleri görecekler 
Kararname Yüksek Tasdike 
Veriliyor, Artivin Vilayet Oluyor 

Ağrı , Kars, ~oruh, 
Trabzon, Gümüşha
ne, Erzincan, Artivin 
Erzurum müfettiş-
liğine bağlanıyor 
Doğu illerde yapılacak ıslahat i!Sin 

önemli çalışmalara. başlanmı§trr. Al· 
drgımız malumata g~re, beş yıl!ık do
ğu programının tatbıkı dolayısıle Er
zurumda üçüncü bir genel enspektör
lük ihdas edilmi , bu vazifeye Erzu· 
rum saylavı Tahsin Uzer'in atanması 
kararla§mıştır. Van, Erzurum, Suri
ye ve lzmir v~liliklerinde bulunan 
Tahsin Uzer, bır defa Ardahandan, 
iki dl'fa da Erzurumdan saylav seçil
miş. değerli idare adamlarımızdandır. 
Uçüncü genel enspektörlük teşkilatı 
kısa bir müddet isinde tamamlana
cak, geniş salahiyetle derhal faaliyete 
geçilecektir. Genci enspektörlük mer 
kezi Erzurumda olacak.Ağrı,Karo;,Ço 
ruh. Trabzon, Gümüşane, Erzincan 
ve Artvin vilayetlerini içine alacak
tır. 

Edindiğimiz malOmata göre. Art
vin ilçesinin yeni idari teşkilatta vi• 
!ayet haline getirilmesi takarrür et• 
miştir. 

Doğuda yapılacak ıslahat progra • 
mının bir an once tatbıkını kolayla • 

_,.ı, ~-A;ı,. 1nAl) .... 1--..ı- }j•t..--ı 
ll~K oıan ,;:,ıvas • .t!.rzurum attr, 

bu tarihten iki yıl daha önce tamam
lanacaktır. Bunun için inşaata pek ya 
kında Erzurum cihetinden de ba~la
nacaktır. 

Doğuda Kültür. Ba:>,ndırhk. Tarım 
ve Sağlık işlerine bilhassa büyük ö
nem verilecektir. Sıtma, trahom, fren 
gi gibi hastalıklarla geniş mikyasta 
mücadele için btiyük müoadele heyet
leri teşkil olunacaktır. Sulama işleri, 

doğu ıslahatının en önemli mevzulc>rı 
arasında gelmektedir. Balkın istihsal 
durumunu artırmak için toprağın 
bütün kabiliyetlerinden azami şekilde 
istifade edilecektir. 

Kültür alanında başarılacak İ§ler, 
Do;;u illerinin bütün ihtiyaçlanna 
fazİasile cevap verecek genişlikte ola. 
caktır. Nahiye ve köy mekteplerinin 
çoğaltılması, doğu çocuklarının her 
hususta aydınlatılması Kültür ısla
hat.Jnın önemli noktaları arasındaı'lır. 

Alınacak ekonomik tedbirler, §İm· 
diye kadar layikile istifade edilemi· 
mış olacaktır. 

Erzunım ge'rtı31 müfetti~gine ate1-
.nın [rzult'.ım s.avlavı Talısın U er 

_. - ••• cr:nntLın ışre.ılmc-
sini ve azami randıman vermesini te
min edecektir. Bu suretle t · tün doğu 
halkının refahı imkanları da artırıl-
Duyduğumuz; göre. ıslahat prog· 

ramınrn tatbikı uolayısile, Kültür, Ta 
rrm ve Sağlık Bakanlarının yakında 
Doğu illerinde bir tetkik gezisine çık 
malan muhtemeldir. lslahat esaslan, 
programın ana hatlarına uydurulacak 
ve kanunla olacak işler bu gezi so· 
nucunda kat'i durumu alacaktır. 

HEYBELiDE DENiZ YARIŞLARI 

Başbakan hediyeleri 
kendi elile dağıttı 

· ismet lnönü yüzücülerin istediği 
kapalı havuzların yapılmasını adadı 

.. 

~ 
ismet lnönü lstanbul motö ründen yarışlarr seyrediyor 

Adaları güzelleştirme kurumu ta
rafından Heybeliadada Sadık plajı 
sahasında tertip edilen deniz: bay
ramı diin büyük bir muvaffakıyet
le yapılmıştır. Bilhassa, Başbakan 
İsmet fnönü 'nün yarış yetini şeref
lendirmesi sporcuları ve halkı büs
büt iin sevindirmiştir. 
Başbakan İsmet !nönü, yarışları 

sonuna kadar hüyiik bir alaka ile 
İstanbul motöründcn takip buyur· 
muşlardır. . 

Başbakan, giizellc§ti:rme cemiy.'.' -
tinin ricasını da kabul ederek srıor
culara bjzzat hediyelerini venni§ ve 
kendilerini tebrik ctmi tir. 

. Başbakan, ge{ek yarış yerine g~ 
lirken ve gerek ayrılırken halkın 

büyük tezahüratile karşılanmıştır. 
Yarışların yapıldıgı plaj sahası 

Türk bayrakları ile donatılmıştı. 
Binlerce halk vardı. Denizin üzeri 
de yüzücüler, kotralar ve motörler· 
le dolu idi. 

Yarışlara sabah 10,30 da başlan -
[ Arkaı>ı 5 incide] 

.......... .__ ..... ,, ·-=·-=--
Dünkü Güreş 
Ve spor hareketleri 

7 . nci sayfada _ 

' 

Türk Mucizesi. 26 Ağustos 
14 Yıl Önce Bugün Ulusumuz Kuruluşuna 
Hız Verdi, Bir Tarihi Yendi Bir Tarihe Başladı 
26 Ağustos.. Bundan on dört yıl 

önce Kocatcpenin eteklerinden ve 
s1rtl;nndan kopan, ve dört yıl anava
tanr kasıp kavuran düşman istilasını, 
bir sel gibi önüne katarak ta Akdeni
zc &'\iriip atan büyük mucizenin )'ıl
dönümudür. 

o r.ahah. sriiııea ıd.ukW> Alo.hın.. 
ı urıCOraUsunun •Ungülennı parlattı-
cı zaman: cihan tarihinde emsalsiz 
bir mucire yaratan bu ordu, çoktan 
"ileri!" emrini alını , ve harekete geç 
miş bulunuyordu. 

O sabah doğan güneı· ya1nrz Ko
calepenin sırtlarında Türk t1Üngüleri
ni değil, Türk halkının gideceği yolu 
da aydınlattı; Türk ulusunun kurtu
luşuna, kurulu§una hız verdi, bir ta
r.ihi yendi,bir tarihin haşlamasına yol 
açtı ve yeni Türkiye 26 Ağustosta bü 
tün kallaşınm, silkinişinin, kurulu§ · 
ve devriminin atrlmnı buldu. 

Her 26 Ağustos -ve bu tarih §Üphe 
yok ki Türk ulusu için yeni bir hız 
kaynağıdır. O gün biz, hepimiz, bü
tünümüz, damarlanmız:da yarabcı ve 
ba§ancılığnnızm alev kanının kay
nadığını buluruz. Ve bunun ana kay. 
nağt Atatürk'tür. 

Atatürk, ulusunun taliini kendi ya
ratıcılığında \'e yükıck dehasında, 
o aabahın fccrile beraber tekrar gü
ne§e çevirdi ve Türk mi11eti güneşe 
eş kendi başının o layemut önderliği· 
ne bağlı olaraktır ki durmadan her · 
yıl, her bakımdan yeni bir 26 Ağus
tosa giriyor ve ilerliyor. 

[Özel Siıcl yazarımız: Ali Ri
za Ercmin askerlik bakımından 
26 Ağustosu anlatan yazısı bıı· 
gün 7 inci sayfamızdadır.j 

Galatasaray 
4 -1 Yenildi 

[Ozel aytarımız 
bildiriyor] 

Bükre§, 25 
Galatasaray bugiip Umiratriklar 

klübile ikinci maçını yaptı. Galata
sarayın bugünkü kadrosunda dün 
oyniyan Htisnü ile 'Şeref' yoktular. 
Galatasaray mutat oyununu.o iki de 
rece aşagısmda idi. Rom~ı takı.mı • 
nın yaptıgı dört golden birisi hafif 
ofsaydı hakem çalmadı. 

ATATÜRK KOCATEPEDE 

Harp. Çan·ı Çalıyor 

Habeş impar.atoru 
beyanname neşretti 

Mu~solini'nin iki büyük oğlu ve damadı 
gönüllü olarak A frika'ya hareket ettiler 

Roma, 25 (A.A.) - Ducenin iki 
bYyük- oğ~u ·Bruna ile V_it~orio .. gönül • 
lü olarak Dogu Afrikasına hareket 
etmeden önce ikinci mülazim elbisesi 
nl giyerek ~ario!i. ~p9r sosyetesinin · 
bir toplantısına ı tırak · etmislerdir. 
Bu .t~p~antıdq Faşist .fır~ası geneJ sek 
retcn -ıle ltily(\n Olimpiyat alerrıipe 

Galatasarayrn dünkü oyun kadar 
mevcudiyet göstercmems:sine jlk 
beş dakikada ilstüst<! yediği golün 

· tesiri olduğunu zannediyorum.' Ta· 
kım bu gollerden sonra toparlana • 
madı. 

Birinci Romen golü cıy\ınıın . ikin
ci dakikasında sag açığın ortaladı
ğı topu soliç, plase vuru ile kalc
leye soktu. D ö r d ü n c ü da
kikada Romenler ortaya indiler ve 
bir kafa vuruşile ikinci golü yap -
trlar. · 

. nıensup Z~Vf1.t ve komite direktüvan 
· pye!cri hazıi- bulunmuştur. 

Sol için uzaktan çektiği bir şutla 
26 ıncı dakikada Romenler golleri
ni .üçe iblağ ettiler. Bu suretle· bi .. 

!Arkası 3 üncüde] 

· Ge'nel' sekreter Starccc, cok heye • 
canlı . ve 'Co§kun bir lıava içinde. Bru 
n9 ve V ittorio'ya parti tarafından he 
o iye edilmiş 1 olan silaJılan vermiştir. 

Roma, 25 (A.A.) - Bütün telsiz 
postalan, 5,000 asker ile Mussolininin 
iki9öglunu ve damaômı Afrikaya götü 
ren Satumia geınisinin hareketini ha 
.ber -vcı·mektedir!Ct". 

• · !Arkam S incide) 
· ldustJ!Jnı''nln A/rikaya gönüllü 

giden ik.i oglu 
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Bir Bizans müzesi 
kurmak fikri ilerliyor 

Profesör Bakstcrin nezaret ettiği 
Sultanahmct Arasta sokağı kazısı 
her gün biraz daha ilerlemektedir. 
Alınan izin üzninc kcm<:rlcrin ar
kasındaki duvar tamamen yıktırıl
mış ve dün akşam birincisinden çok 
daha kıymetli olan büyük mozayık 
meydana çıkarılmıştır. 

Moı:ayıkın etrafının açılması sı
ralarında ufak, tarihsel birçok izerle
re tesadüf olunmuştur. Bunlar. 
$aksterin hafriyat yerindeki büro
ıı;unda saklanmakta ve ayrıca bulu
nan izer1 rin bir defteri hazırlan -

. Bulunan izcrlerden nak
ıı . ~ıı olabilenler müzeler komise
ri Necdet tarafından cetvel halin -
de yazılmaktadır. Hafriyat sonun
'da bu izerler müzeye getirilecek -
'tir . 

Nizamnameye göre, bulunan izer 
derin sahibi müzeler idaresidir. Fa 
kat bunlar üzerinde her nevi tet -
'kiklcrde bulunmak, kitap yazmak 
ve eserlerin istampajını yapmak 
'hakkı profesöre aittir. 

Bundan bir müddet evvel müze -
ler genel direktörlüğüne başvura -
rak Jüstiniene ait sarayın onarılma
sı işinin kendisine verilmesini is -
tiyen Baksterin, imtihanları yak -
laştığını ve İstanbulda fazla kala -
mıyacağı için bu sene bununla meş
ogul olamıyacağı anlaşılmaktadır. 
Bununla beraber, sarayın onarılma-
61 hakkında bir karar vermesi için 
.Baksteri n dileği, eski anıtları ko
ruma kuruluna gönderilmiştir. Ku 
rulun yakında verecegi karar, pro
fesöre bildirilecektir. 

Müzeler idaresi, kendi müstemila 
tından onarılmasına lüzum göster
diği yerler için Kültür Bakanlığın 
dan istediği tahsisatı beklemekte
dir. Topkapı sarayının mutbak ve 
harem dairelerinin tamiri, mümkün 
olursa, kıta kadar bitirilmiş olacak 
tır. Bu dairc1crdcn başka, Topkapı 
uray kulesinin altındaki Baltacı -
lar dairesi de gayet haraptır. İlk 
planda bu dairenin de onarılmasına 
~alışılacaktır. 

Alman arkeoloji profesörü Şaz -
nıanm Çukurbostanda Kemankeş 
Mustafa Paııa camiindc yaptığı haf 
il"i}rat dHrdurulmuş, kazım yerinin 
bir planı yapılarak bulunan izerler 
nndıklarla müztyc naklolunmuı
tu r. 
Şazman, kazım yerinde yeraltı ki

lise ve mezarlarında bulduğu ince 
;fresklerin auluboya resimlerini al
makh meşguldur. Alckaia Komnc
nin mezarını ve Jahdmı bulan pro
f eıör, mezarda bulduğu ufak par .. 
çalan, yaldızlı biTçok izcrlcri in -
ceden inceye tetkik etmektedir. Li 
bit üzerinde ve yahut mezar içinde 
açık ve sarih bir kitabenin buluna
mayıtı bunun Alcksis Komnenin me
zarı olduğunu bir parça şüpheye 
düıürüyona da henüz geniş olarak 
bir sonuç ahnamamıttır ve inanç -
-.r daha ziyade mczann Alckıiı 

Komnene ait olduğu üzerinde top .. 
Janmaktadır. 
Diğer yandan yirmi güne kadar 

tatil edilecek olan Arasta sokağı 
kazııı içinde bulunan ve nakli ka
bil görülmiyen tarihsel eserlerin 
korunması çuclcri düıünülmcktc -
dir. 

Bakstcr, bulduğu mozayikleri ln
§ın ha.va tesirlerinden, tahriplerin
den korumak için muhafaza tcrtiba-

No. 9 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDl 
_ .. _Allaha ısmarladık Selim ..• Bah
tın açık olsun 1 
"- Eyvallah Selim ... 
•- Allah rahatlık versin Selim ..• 
Cemile sesleri saydı. O d a d a 

Selim'in dört misafiri olduğunu anla
mııtı. Ayaklarmm ucuna basa basa 
odadan çıktılar. 

Cemile de ayağa kalkmıştı. 
Fakat yerinden kımıldıyamıyor, ca

ıu oradan hiç aynlmak istemiyordu. 
Bu sefer anahtar deliğinden baktı ve 
bir yatağın kenarını gördü. Sclim'in 
yatağa giritini seyretmek arzusundan 
kendini alamıyordu. 

Bu tirin oğlanla konuşmayı içi 
nekadar ç.ekiyordu. Hele kendisi 
için söylediği güzel sözleri duy -
duktan eonra Selim onun gözünde 
ıdaha çok büyüdü. Hiç ititmediği 
ilikırdılardı onlar •.. Bir de ne de -
mitti bakayım?. ''Ben bu kıza çıl
ôırHıya tutulabilirim. .. ,. Hele bu 
aö.z Cemilenin pek keyfine gitmiş
ti. Kendi kendine: ''Ay dayanamı
yacağım ..• Ben bu çocukla şimdi ko
nu§IMhyım.,, dedi. Çok istediği 
§eylcrdc o kadar sabrı yoktu ki Se
l imin odasına gitmeden yatacak o
lursa gözünü uyku tutmıyacağmı 
lıiısediyord". 

Bir bahar S ı .,u . .irür bir baha-
ne ... Evi tutu9tunnak hussundaki 
'fikrini açsa? .. Yok canım ... Oğ!an 
ıcinden ne der? Böyle damdan dü
ıercc&ine olmaz ... Başk:1 bir şey ... 

Ciayrimübadiller 
Ankaraya heyet 
Gönderiyorlar 

Gayri mübadiller, Finans Bakan 
lığından yapacakları dilekler hak
kınd~ ~ir rapor hazırlamışlardır. 
Şehrımızde bulunan Finans Baka
nı Fuat Ağralı hafta içinde Anka
raya dönecektir. Gayri mübadiller 
üç kişilik bir heyet seçmislerdir. 
Bu heyet hafta içinde Ankaraya gi
derek Finans Bakanlıgile temas e
decektir. 

Gayri mübadiller belli başlı bcs 
talepte bulunmaktadırlar. Bunları~ 
en önemlisi kıymeti yüksek olan 
emlakin derhal satışa çıkarılması, 
diğeri de yeniden tevziata başlan • 
masıdır. 

Anıtları kurtarma 
Planı hazırlanıyor 

Belediyenin imar müsaviri mi -
mar Vagncr. İstanbuldaki tarihi hi 
naların meydana çıkarılması için 
hazırladıgı projeyi bitirmek üzere
dir. En evvel meydana çıkarılması
na başlanacak olan Yenicamiin, et
rafındaki istimlak işi, ancak önü
müzdeki ilkbaharda kabil olacak -
tır. Çünkü civardaki bina V•! mües
sese sahiplerine istimlakten evvel 
6 a~ müh!et yer~l?1esi lazım gelmek 
te~~r. İs~_ımlak ışınin üç sene süre
cegı ve uç yıl sonunda Yenicamiin 
güzel bir hal alacağı umuluyor 

Şehir Tiyatrosunun 
temsilleri 

Şehir tiyatrosu 7 eylülde kış se
zonu temsillerine başlıyacaktır~ Ti
yatro mevsimi, bu yıl. artist t. Gali 
bin 25 inci yrldönümünün kutlulan 
ması ile başlıyacaktır. 

Bu münasebetle Galibin Shakcs
pear·acn tercüme ettiği bir piyes 
temsil edilecektir. 

Bu kış temsil edilecek piyesler 
arasında Nazım Hikmetin nakletti
ği kral Ödip, Abdülhak Hamidin 
Shakespear'den tercüme ettiği Mac
beth Vedat Nedim Törüm yazdığı 
bir komedi vardır. 

DenizyoJlarmm yaptıracağı 
gemiler 

Denizyolları idaresinin yeni yap 
tıra~ağı gemiler için, Avrupadaki 
ıantıyclcr'dcn gelen yirmi kadar 
teklifin tetkiki bitirilmi tir. Sipa -
riş edilecek vapurlar hakkındaki 
son karar eylül içerisinde Ankara -
da toplanacak bir komisyon tarafın 
dan verilecektir. 

tı almağa başlamıştır. Bu maksatla, 
mozayiklerinin fıulunduğu yere sula
rın dolmaması için kazım yerinin 
etrafına su yollan açılacak, duvar
lar çekilecek ve ayrıca üstü de ka
panacaktır. Muhafaza tertibatı üze
rinde müzeler idaresile eski anıt -
ları koruma kurulu ve profesör 
Bakıtcr bir karar vereceklerdir. 
lcapcderse, muhafazası gereken bu 
yerlere bekçilerde tayin olunacak -
tır. 

Arasta sokağında bir ''Bizans e
serleri müzesi,, kurulması hakkında 
alakadarlar arasında bir tahmin var 
sa da bunun şimdilik mevzuubahis
olmıyac.ağı· anlaşılmaktadır. 

Annesi namına bir tcnbih ... "Lam
bayı söndürmeden yaunayınız. An
nem yangmdan çok korkar. İsterse
ıniz size bir idare getireyim ..• ,, de
ae ?... Bu da büsbütün ten;ine ... 

Anahtar deliğincJ:n tekrar baktı. 
Setim yatağın kenarına oturmuştu. 
Bir dirseğinin ucu ve bir kalçası 
görünUyordu. Hareketlerinden soyun 
duğunu anladı. Bir dizi kıvrılıyor. 
Sonra öteki. Yatağa giriyor. Hay 
deli oğlan! Bir tekme vurdu ve yor
ganı attı. Hava sıcak. Hazirana gi
triyoruz. 

Cemile, anahtar deliği içinde ko
yulaşan bütün dikkatinden başka 
tarafa bir zerre ayıramadığı için 
arkasmda duran iskemlenin yan 
yatmıya başladığının farkında de
ğildi. Sol bacağilc yaptığı küçük. 
bir hareket iskemleyi düşürmüştü. 
Kopan gürültü üzerine Selim ya -
taktan atlamış, kapısının arkasına 
~adar gelmişti. Cemile onun soluk
larını duyuyordu. Şaşırdı ve kı -
mıldamadı. 

Selim, alçak sesle: 
· - Biri mi var orada? diye sor
du. 
· Cemile kısa bir tereddütten son
Ta daha alçak bir sesle cevap ver
mı§ti: 

- Benim. Yukarda uykum ara
Gmda birtakım gUrUltüler duydum, 
ıkorktum, aşağı. indim. odanızda ı
~ık gördüm, ses yok, merak ettim. 

Selim kapının öte tarafından: 
- Merak etmeyiniz, dedi, arka

.daşlar vardı, gittiler ... Fakat iyi ki 
geldiniz ... Taşınırken kurmayı u
nutmuşuz ..• Bizim c;aat durmuş ... 
Saat kaç acaba .•. Kursara da ayar 
etsem ... Yarın erkenden üniversite
ye gideceğim. 
ı Bu da Selimin bir bahanesi miy· 

Ne Dersiniz? 
MEKTEP iŞi 

Eylul yakla§ırken, bütün latan- ı hiçbir .zaman 40 ı geçme.z. 20, 30 
b~~d~ çocuk sahibi ailelerin en talebeli dershaneler ekseriyette -
muhrm derdi, mektep veya mek- dir. 
tepsi.zliktir. Çünkü çocuk bir Hu:susi mekteplerin bu tenhalr
mektcbe, ıyi bir mektebe yaz.dırı- ğına iki ubep vardır: Bir kıaım 
lacahtır, Fakat, çocuğun mektep- hususi mekteplerin henüz halk 
siz. kalmak tehlikesi veya oturdu- üz.erinde tam bir güven uyandıra
ğu semte uz.ak bir mektebe git- mamıf olma:sı, diğeri de bütün h·u
mek ihtimali de vaı·dır. susi mekteplerin (Türk ve ecnebi) 

Muhakkak olan bir §ey var: Li- çok faz.la ücret almalarıdır. 
se ve ortamekteplerin bugiinhü Şimdi yapılacak bir i§ vardır: 
kadrosu çocukla,.ımız.ı normal Evvela, hu8 usi mektepleri daha sı
şartlar altında sinesine alarak hı bir kontrol altına almak, son
okutacah bir durumda değildir. ra, bu mekteplerin ücretlerini ma· 
Her yıl tekrar edilen §U sözü du- kul bir hadde indirmek. 
yarı.z: Deıshanclcrdc 40 tan faz.. Hususi mekteplerin talebeden 
la talebe bulunmryacak. aldıkları ücret ayda 8 • 15 lira 

Halbuki tedrisat başladıktan aroaındadır. Bazı mekteplerde, 
sonra, halliki manzara bu sÖ:r;Ü bu dera ücretinden başka, talebe
tekz.ip eder. Dershanelf"rde 50, 60, den, muhtelif isimlerle ayrıca pa-
70 hatta 80 talebenin oturup dcı s ra alıyorlar. 
Öğrenmeğe uğra-~tıg·ı vakidir. Ye- YuLa d · t tt'•• · "k" 

~ " r a ııare e ıgımu; ı ı 

niden birçok §ubeler açılmasına nokta halledilince l:stanbul meh
rağmen vaziyet, her sene yinr. ay-
ni sıkıntılı haldir. Çünkü mektep. 
lere koşuşan Türk yavruları, her 
yıl biraz. daha artıyor. 

lstanbul mekteplerinin bir ikin
ci cephesi vardır: Hususi mektep
ler .. Bunun içine, Türk ııe ecnebi 
hususi mekteplerini katabilirsiniz;, 
Beri tarafta, bir resmi lisede, bir 
dershanede 60 - 70 talebe okur -
ken, öbür tarafta bir hususi lise
nin dershanesindeki talebe adedi 

teplerinin durumu n!'rmal bir ha
le gelir. Re:srni füelerde tehacüm 
hafifler, bütün talebeye iatediği 
mektepte yer bulunur, aıluntı kal
kar. 

Diğer taraftan da huausi meh· 
tcpler ıimdiki talebe •ayısından 
birkaç misli fa.zla talebe okutur• 
lar ııe kaz.anırlar, 

Biz. böyle düıünüyoru:. 

Siz ne dersiniz ? ===----..,._ ____________________ ./ 

Buğday fiyatları 
On para düştü 
Buğday fiatları yeniden 10 para 

kadar düşmüş, yumuşak buğday -
lar S kuruştan muamele görmüş -
tür. Bugdayın tekrar ucuzlaması 
sonucu olarak birinci yumuşak un
lar 589 kuruşa kadar düşmüştür. 
~nado~udan bol mal geldiği için 

bugday fıatlarının bu hafta içerisin 
de daha 30 para kadar ucuzlaması 
beklenmektedir. Tecim borsasının 
hazırladığı istatistiklere göre, son 
haftanın resmi buğday stoku 13,048 
tondur. Ticari 11tok olan bu mikdar 
dan maada değirmenlerde, 6,308 
ton but:day \•o un .... ;.....ı ._ ~-ı..1~ -·-
fazlala masını, piyasanın sağlamlı
ğını doğurmaktadır. 
Buğday ucuzlaması karşısında, 

Ziraat Bankası da fiatları indirmiş 
ve piyasaya uymuştur. Bugün top
lanacak olan narh komisyonunun, 
ekmek fiatını 20 para daha indire -
bileceği anlaşılmaktadır. 

Kuduz şüphesi altında 
27 kişi 

Zcnguldakta. kuduz bir köpek 
tarafından ısırılan 12 yaşlarında bir 
çocuk, tedavi edilmek üzere şehri -
mize getirilmi~ti. Ç o c u k , dö
nüste öldüğü için kendisile temasta 
bulunduklarından şüphe edilen 27 
kişi şehrimize gönderilmişlerdir. 
Bu kafile, kuduz hastahanesinde 
tedavi edileceklerdir. 

di? Ne olursa olsun, Cemile bun -
dan istifade etmek istedi: 

- A ... Peki •.. dedi, benim kol sa
atim var ama burası karanlık, gö
q-emem ... 

- Size aradaki camlı kapının 
çengelini açayım ... LCitfen ... Bir sa
niye ... Odama kadar gelemez misi
'lliz? Hem bir şey daha sormak is
tiyorum. 

• - Bir saniye geleyim. 
Selim iki böllik arasındaki camlı 

<kapıyı açtı, sonra sessiz adımlarla 
odasma koşarak yatağın içine gir
di. Dar koridorda ihtiyath ayak se· 
ıııini duyduğu Cemileye, yavaşça: 

- Geliniz 1 dedi. 
Kız, bütün ciddiyetini toplayarak 

Selimin odasına girdi ve yatağın 
başına yürüdü. 

Hiçbir şey söylemeden biribirle
a-ine bakıştılar. 

Cemile etrafa bir göz atarak: 
Saatiniz nerede? diye sordu. 

Esnaf Bankasının 
Tasfiyesi 

Esnaf bankası genel heyeti, altı 
ay içinde altıncı defa olarak yarın 
tekrar toplanacaktır. Bu toplantıda 
bankanın son durumu ve tasfiye is
tekleri tetkik edilecektir. Tasfiye 
heyeti, bankaya ait işlerin takibi ve 
sonuçlandırılması için kafi mikdar 
da paraya lüzum ve ihtiyaç görmek
tedir. Halbuki, bugün bankanın ka 
sasında bu işe harcanacak para yok
tur. Mevcut eşyanın satılmasr sure
tile temin olunan paraya da alacak 
~ıl.ar tar~fından haciz konulduğu 
ıçın tasfıye heyeti mü§kül vaziye -
...... J · ... ... .. . . . 

Genel hissedarlar heyetinin ya -
rın yapacağı fevkalade toplantıda, 
tasfiye heyetinin bu konu üzerin
de hazırladığı önemli rapor da oku 
nacaktır. 

Raporda öne sürülen istekler ka 
bul edilmediği takdirde tasfiye he
yetinin istifa edeceği anlaşılmak -
tadır. 

Pllkalar de~iştirilecek 
Belediye, bütün kara nakil vasıta 

!arının plakalarını değiştirmeğe ka 
rar vermiştir. Plaka değiştirme işi 
önümüzdeki yılbaşına kadar ta -
mamlanmrş olacaktır. Hususi araba, 
otomobil ve motosikletler de pla -
katarını değiştircc<:klerdir. 

Sonra bir rafın üstünde gördüğü 
·küçük bir konsol saatine doğru yü
ırüdü,. onu kurdu, ayarını yaptı. 

Sehm yatağının içinde doğrul 
cnuş, hararetle, üstilste teşekkür e
diyordu. 

- Affedersiniz, dedi, sizin ismi-
ıniz nedir? 

- Cemile. Sizin isminiz nedir? 
- Selim. 
Bir daha bakıştılar. Cemile biraz 

oge ri çekilmişti. 
Selim yatağında biraz daha doğru

larak : 
- Liıtfen, azıcık yaklaşır mısınız 

bana? dedi. 
Cemile, bilakis, geriye doğru bir 

radım atarak: 
- Niçin? dedi. 
- Gözlerinizin rengini merak e-

diyordum. Sabahtanberi içime dert 
ıoldu. Bana bugün baktığınız za -
man ... 

- Derdiniz bu olsun. Göziimün 

KUÇUK HABERLER 

• lç Bakanlığı, yurdumuzda bu -
lunan ecnebilerden de yol parası 
alınması lazımgeleceğini or"ya bil 
dir:Jiştir. 

• SUmcrbank, sanayi mühendisli
ğ~. tahsili için Avrupaya on talebe 
gondermeğe karaT vermiştir. Bu -
n~".1 için üniversite kimya ve elek -
trık mekanik şubesi mezunları ile 
lise mezunlarının gireceği iki imti
han açılacaktır. İmtihanlar eylül 
sonunda yapılacaktır. 

• 30 .Ağustos zafer bayramı mü
nasebetıle Üsküdar Halkevi zehir
li gazlardan korunma çarele;i hak -
kında halka parasız. filmler göste
recektir. Bu arada doktorlar tnra -
fmdan söylevler verilecektir. 

• 13 eylülde Peştedc toplanacak 
olan deri ve fircngi hastalıkları kon 
gresine İstanbul üniversitesi namına 
iştirak edecek olan Hulusi Behcet 
hareket etmiştir. 

• Zarphane, ikinci pa.rti olarak 
hazırlanan gümüş paralarm ba11ımı 
işini bitirmiştir. Diğer taraftan 25 
ve 50 kuruşlukların hazırlanan ka
lıpları Finans Bakanlığına gönde • 
rilmiştir. 

• Sultanahmette Arasta sokağın. 
da yapılan hafriyatta meydana çı • 
karılan çok değerli mozayiklcr üze
rinde tetkikat yapmak üzere İngil • 
terenin tanınmış arkcoloğlarından 
~ossel dün sabah 1stanbula gelmiş· 
tır • 

• Anadoluda bir tetkik seyaha -
tine çıkmış olan İstanbul muallim
leri, lzmirden Konyaya gitmişler -
dir • 

• Çek tütün rejisi, memleketi -
mizden takas yolu ile l,S milyon ki 
lo tütün almağa karar vermiştir. 

• Dul, yetim ve emeklilerin üç 
aylık maaşları 6 eylülden itibaren 
verilmeğc başlanacaktır. Maaş kır· 
ma muameleleri 3 eylülden itiba -
ren yapılacaktır. 

• Türk hava kurumu, 30 Ağua -
tos uçak bayramında rozet dağıt -
ma işini milli Türk talebe birliğine 
bırakmıştır. Birlik, bunun için 30 
tiye ayırmıstır. Liste, hava kuruını: 
merkezine bildirilmiştir. 

• Talebe birliği tarafından orta 
Anadoluda düzenlenen tetkik gezi
si, 1 eylülde başhyacak ve geziye 
150 genç üye katılacaktır. 

Bahkçıhk EnstitUsUnUn 
islAhı 

Ekonomi Bakanlığı, Türk balık
çıhğmın ı•lahı için şehrimizde etüt 
Jer yaptırmaktadır. Balıkçrlığımr -

istifade "'edilerek verimli bir hale 
getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tahlisiye genel .direktörü Ncc -
mcddin balıkçıhk cınstitüsünün gc
'flişletilmesi için etüt yapmağa me
mur edilmiştir. 

Can kurtaran istasyonu 
kuruluyor 

Tahlisiye idaresi tarafından Zon
guldakta bir can kurtaran istasyo -
nu kurulacaktır. İstasyonun yeri sa
tın almmıştır. Bundan başka Ça -
nakkale boğazının bazı yerlerine de 
fenerler konulacaktır. Tahlisiye ge 
ncl direktörlüğü, bu it için yeni 
bir proje hazırlamı~tır. Projenin 
tatbikine yarım milyon lira haru
nacaktır. 

rengini ıne yapacaksınız? 
- Merak bu ya .. , 
- El!\! .. 
- Şayanı hayret bir ela ... Sürnte 

kullanır mısınız ? 
- Neler soruyorsunuz gece yarı

sı?. n . -nuy.:lu sornı&ık itte Jıgıniz) 
- Öğrenmesem gözüme uyku gir 

mez. 
-Çok şeyi 

- Evet. 
- Kullanmam. 
- Biraz var amma değil mi? Bi· 

raz ... Biraz ... 
- Hayır! 
- İnanmam 
- Ne mccburiyetını var size ya-

lan söylemeye?. 
- Biraz, şöyle, hafif ... 
Cemile arkasını döndü, kapıya 

doğru gidiyordu, Selim gayet alçak 
sesle; 

- Cemile hanım 1 dedi. 
Kız kapmın önünde durarak ona 

döndil, baktı. 
Selim boynunu bUkcrck soruyor

du: 
- Affcdenıiniz ... Canınızı mı sık 

tım? 

- Hayır, fakat kullanman. diyo
rum, inanmıyorsunuz, ne yapayım? 
Hem gece yarısı ne münasebet?. 

- Çok merak ettim, Cemile ha
nım ... Siz hazan bir şeyi bu kadar 
merak etmez misiniz? 

- Bilmiyorum . 
Cemile tekrar odadan çıkmak ü

zere bir hareket yapmıştı. Selim iki 
kolunu da uzatarak yalvaran bir ses
le : 

- Cemile hanım, dedi. 
Kız bir ayağını oda kapısından 

dışarı atarak Selime yarı dönmü§ 
bir halde: 

- Of ... dedi, ne istivonunuz? 

26-8-935 ~ 

Süt işi Son 
Durumunu Aldl 

Talim a tn am enin 
tatbikatına geçildi 

Sağlık ve sor-;al yardım bakanlıı.1 

tarafından hazırlanarak şarbayıığa "~ 
sağlık direktörlüğüne bildirilen yeııı 
süt talimatnamesi üzerinde tatbikat~ 
geçilmiştir. Öğrendiğimize göre yeıt! 
talimatname, ağır, cezai hükümleri 
ihtiva etmektedir. Alakadarlar ara • 
sın~a. talimatname, memnuniyet ~· 
yandırmı§trr. Düşünülen esaslara go· 
re bozuk süt satanlarla hileli sUtlıl 
malları halka sürmek isteyenlerin ıı,: 
rayacakları ecza, herhalde ötedcnberı 
birsok yolsuzluklara. dedikodııl~~ 
yol asan ıüt ve sütlü maddeler i~1111 

kökünden halletmiş olacaktır. 
Talimatname ahkamını kendi ııile· 

lerine uydurmaya çalışanlara kaf11 51 

kı bir kontrolün zaruri ve Iazıtn o~· 
duğu anlaşılmrştır. Buna nazaran.o P~ 
yasaya çıkarılacak olan sütler gere 
prbaylrk, gerek sıhhat m~urları t.a· 
rafından çok sıkı bir teftişe tabi tııtıı• 
lacaktır. 

Bilhassa talimatnamede, sütün ı;1 
çü kanununa uygun ölçeklerle satıl· 
ması da emredilmektedir. Bu işle 
ilgili olanlar, tıpkı. terazi ve bas~!· 
]erle bütün tartı aletlerinde oldugıı 
gibi bu ölçeklerin de senenin mu«Y' 
yen zamanlatında şarbaylık tarafın· 
dan muayenı.f"411"tirilmesi lüzumuna tca 
nidirler. 

Bunlardan başka talimatname alt: 
kamına göre, köylerden gelen süderl 
de özel bir yoklamaya bağlamak ıs· 
zımgelmektedir. Köylerde, gayri s~h· 
hi ahırlarda, gayri sıhhi şartlar içııı• 
de elde edilen sütlere çok dikkat olıl' 
nacaktır. 

Sağlık ve Soysal yardım bakanlığı 
talimatnamede yoğurt işine de ayrıca 
bir yer ayırmıştır. Bundan sonra. ııe' 
kes yoğurt yapamıyacaktır. Şarba~ı· 
ğın müsaadesine bağlanan bu iş tC 
yoğurt ticaret ve satışile uğraşanlar 
tarafından çok yerinde bulunmuştıır· 

Derin bu incelemeden sonra hatır· 
lanan yeni talimatname halkı ve rniİ5 
tahsili sevindirdiği gibi sütçüleri dC 
sevindirmiştir. 

lstanbul sütçlileri kurumu, talirnat· 
name üzerinde tetkiklerini yaprtl,1~ 
ve gereken idari kararlarını vermiştıt· 

" Kazasız, cezasız ,, 
otomobiller 

Türkiye Tliring ve otomobil kLI " 
lübu, on yıl "içinde hiç kaza yapın'' 
mış ve ceza almamı~ soförlerc ve " 
rilmck üzere madalyalar hazırla • 
mıştrr. Bu madalyalar otomobillet' 
Madalyaların üzerinde '·o'n 1yn-ka·t
'lız cezasız,, yazmaktadır. 

On yıldanberi kaza yapmamış ıca~ 
otomobil bulunabileceği henüz tC5 

bit edilmemiştir. 

BakırköyUne Terkos 
verebilmek için 

· ı , 
Bakırköyünc tcrkos suyu verı ,-

mesi kanrlaştırılmıştı. Haliçte ~-· 
pılan boru fabrikasının inşaatı ıcır 
ha bir müddet süreceği için, :sa dl 
köylülere hemen su verilmesi ınu 1• 
kün olamıyacaktır. Şimdilik. bU ~J· 
varın suyunu temin maksadile •. ti• 
de mevcut kurşun borulardan 1 ~e· 
fade edilmesi ve bir an evvel su 
rilmesi uygun görülmektedir. 

- Giriniz içeriye azıcık ..• 
- Ne istiyorsunuz canım~ e • 
- Giriniz.". Bir şey söylıyec 

iğim. . . bil 
Cemile tekrar odadan ıçerıye 

ıaclım attı. 
Selim soruyordu: . , 
- Siz roman 6ever misinız 
- Severim, ne olacak7 ıcıt"'. 
- Eğer gözlerinizi bana ya··,:el 

·dan gösterirseniz size gayet gu 
bir roman vereceğim. 

- Ne romanı? ı.ı' 
Selim yataktan sarkarak. uıı~ 1 • 

<:undaki dolaptan birkaç kıtaP ç 
kardı: sıır' 

- Geliniz, dedi, şunların ara 
dan seciniz. e-

~ ları 
Cemile yaklaşmıştı. Kita~ . bilr' 

!inden alırken Selim de onun 1~ f1clİ' 
ğini birden tuttu ve hafifçeğ : ~e' 
1lc doğru çekerek onu yata 1 

1larına oturtmak istedi. bite1'' 
O zaman kız, bir çekişte ıcıırt•' 

ilerini Selimin avuçlarından . 
nrak: . i)'ıce 

- Baksana sen bana ... dedı, ab•I' 
tanışmadık daha ... Bana bu ;erı •• 
lede "Deli Cemile" derler. 9oıt.; 
damın yuvasını fena yaparıınotc Ô' .• 
ra ... Hem ağzımı açınça da çf1Ja t>li, 
töylcrim. Demin arkadaşları fi 
tün konustuklarınızı. d.uyduş~;i)'e~ 
kat arkadaşın Sabrının kurdll~M 
yaptığını bana yapmayı 0 ~:e 
aklına şaşarım senin. Ben deSe!1 el, 
var mı? baksana bir kere... 8ıııı1' .. 
benim hoşuma gidiyorsu.ı g6 
böyle budalalıklar yaparsan Jİ' 
'ZÜmden düşersin. . "le St , 

Elindeki kitaplardan bırı getire 
min burnuna, gözünden yaş 
oeck kadar vurdu: ııı? 

- Anladın mı, şirin buda v~d 
(Arkası 
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SEYAHA"'(" NOTLARI 

KAYMAKAMLAR ARASINDA 

Şarka GönderUecek Kay
makamlar Seçiliyor 

[Ozel aytarımı:ı bildiriyor] 

Ankara, Z5 

l ç i !' f e r B a k a n ı ı ğ !. . ka~a~a~lar arasında yapıl~ 
Gnası gerekli görülen yeni degışn:ıeler. ıçın bır kararname proJesı 
ihaıırlamaktadır. Bu kararname ıle bırçok kaymakaml~klar ş~r
ka gidecekler, şarıktaki bir kısım kaymakamlar da batı ılçelerıne 
geleceklerdir. 

Yeni Polis Kıyafetleri Tüzeği 
Ankara 25 (Özel aytanmız bildiriyor) - Yeni polis kıyafet

lcri~c uyğun olar;ak, Emn~yet genel ?irektörlüğ~n~e ~azırlanan 
Polıs kıyafet nizamnamesı, Devlet Şurasına verılmıştır. 

B · .. Ankara Radyosunda 
ektaşilerin muhakemesi bugun DeğiŞiklikler 
Ankara 25 (Özel aytarnnız bildiriyor) - Beypazarın_da B.ek

t~şi ayini 'yapaııken yakalanarak şehrimize getirilen tar~katçıle
tın muhakemesine yarın saat 10 da ağır ecza rnahkemesındc baş 
1atıacaktrr. 

Af Kanunu Değiştiriliyor 
~nkara, 25 (Özel aytarımız bildiriyor) - Finans ~a~anl!~ı, 

t~liilindc zaruret görülen af kanununun 16 ıncı maddesım degış
tırcn kanun projesini lhazırlamağa başlamıştır. 

' 
Yeni Orman Kanunu Hazırlandı 

Ankara, 25 (Özel aytarımız bildiriyor) - Tarım _Bak~nlığı
llın Av:rupadan getirttiği mütehassıs tarafından. te.tkı~. edılmek 
8Uretile yeniden hazırlanan orman kanunu ıproJesı mutalealan 
~lınınak üzere Bakanlıklara gönderilmiştir. Proje, önümüzdeki 
t0pıantısında Kamutaya sevkedilmiş olacaktır. 

Celal Bayar Bugün Geliyor 
[Baş tarafı 1 incide) 

~taurkü sevmek daimi bir ibadettir. telit bir ~ncümen ayrıldı ve faaliye 
rıı un.un herkes tarafından kabul edil- te geçti. Kamutayın son içtimaında 
~ l'sıni isterim .Bu ibadeti her zaman bu projeyi ~u~ ce!!~9~.-CClcbımp ~f,U 
afalrm. r- <s_ ... , 1 cmr sordular. Kendilerine verdiğim ce-

b!• lCkasiyle, irfaniyle ,yaptıklarını vep aynen şudur: 
) ır tarafa bırakacak olsak bile mil- İş kanununun bir an evvel çıkarrl
~~nlarca eser kendilerinin büyüklü- masrnı şüphesiz ki arzu ediyoruz. Fa
"c hakkında başlı başına bir fikir kat bu arzu hiçbir zaman kanunun 
,, rıneye kafidir. Şu dakikada arka- ehemmiyeti dahili tetkikatına mani 
dırıda Şerefli, muazzam bir tarih var- olmamalıdır. Zaran yok, kanunu 935 
lil~İ B_u gibi yetişen muazzam evlat- yılı içinde herhalde çıkaralım. Fakat 
to a .. '!fihar etrveliyiz. Her yerde biraz gccik~in arkadaşlar. Tetkikat 
~~d~güm sevgıyi ve düşüncelerinizi safhası bundan ibarettir. Açıkçası, 
)c turke ve İsmet İnönüne söyleme- layihayı bu devrede muhakkak ve 
~Çalışacağım. Yine yakın bir za- mutlak çıkaracağız. Ve işçiye mal e
•il. rıda seveili Ege mıntakasına ve deceğiz.Bundan başka memlekette iş
~ e kavuşmak temennisiyle size ve- çi dediğimiz sınıfla beraber çalışan ve 

tdiyorum. az çok farklı görünen bir sınıf var-
ltç;ı dır. Elemeği ile çalışan küçük ser-

er Birlii)indeki söylev mayeli esnaf ve sanatkarlar. Bunlar 
)oı.l.)tnir, 25. (Özel aytarımu: bildiri- üzerinde ayrıca tetkikat yapmakt~tc;. ·- İşçiler birliğini açma tö- yım. Hayatı bize benz~yen benzemı
tırı •ttde ;Ekonomi Bakanı Celal Baya- yen ekseri memleketlerin bunlara 
.,~erdıği söylev ıudur: ait usul, prensip ve kanunlarını tet-

ltıııt rk_ad~lar 1 Hepimizin bilaistisna kike başl•dık. Mütahassıslar getirt
~ tcfık Qlduğu bir nokta vardır.Bu, tik. Tetkikat yaptırıyoruz. Ayni za
ıtıf;'lekette iş hayatının bir an tanzi- manda memleketin içtimai, iktısadi 
bcr-'~· Şüphesiz bu hayat asırlardan hayatını bildiğimizi de iddia edebili
~tı~ ih~ale uğramıştır. Bunun milli riz .Bunlardan bünyemize göre kat'i 
ıt~il~dıyatımıza tamamen uygun bir bir netice alaca;;ız. 
liUd· ~ tanzimi için vakitten akybe-
1'\İl. ~ı muhakkaktır. Hepiniz bilirsi • 
l'iltırı 1• Cürnuriyet Halk Partisi iş ha
~lıJc· a büyük ehemmiyet vermekte ve 
~ai llrrıet te bunda kuvvetli bir has
l'ıiı ~~ göstermckte<lir. Gene bilirsi
~}' .1'· esas prensiplerimizden birisi 
•ıııe 1 

e s~rnıaye arasında tevazün hu
)_c, rı getırn:ektir. Ne sermayenin sa
tı id~ de sayin sermayeye karşı gay
l'ıj i,tıla~e bir faaliyet ve hakimiyeti
fltcrı ~ınıyoruz. Mütevazin bir usul ve 
~tırı''P .~urduktan sonradır ki iş ha-
4:ılııtaf butün ehemmiyeti ile ele almış 
tetir b~· Bu arzu ve ahdimizi yerine 
ile ~ .'~~ek için en mühim müeyyi
),ı•tb btklır ki, iş kanunu olacaktır. 
ı, ita llatta zaman zaman okuduğunuz 
tecu:;;nunun kamutaydan çıkması 
~· lftir. 

ı.. ırka d • 
-.ıııııı· ç_ efa kamutayın heye'tı u-
\ı-ıcJY'111~e de gelmiş fakat, şimdi 
~'•ile ~ğı_rrı mecburiyetler dola -
~lı!t gccıkrnek zarureti hasıl ol -
~ddfr· Fakat. herhalde bunuıı bir 
ll!oj,1•

0 1rnak lazımdır. İş kanunu 
~'le.it ınde müteaddit defalar tet • 
'ilt ırı Ya.ptırıldı. Evveli yüksek ikti 
§ııtay~c~iai çalıştı. Mütalaalar aldı. 
tiltJar evi.et projeler üzerinde ka· 
dıı buı 'Verdı. Ve şimdi de kamutay 
t""'cı unmaktadır. Projenin bir an 
~"litc~'.krna~r için de kamutayın for 
tıı lıgile' ~arJ;inde tetkik ediliyor. 

lıtay,nr-ı ;.~ .~ğu için projenin ka-f ~l?\cıi Utun ~nlümenlerinden 

Keçibnrluda 
Keçiburlu. 25. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayarın 
kükürt fabrikasını açtığını dün bil 
dirmiştim. Celal Bayar, verdiği söy 
lcvde evvelce ecnebi bir şirketin 
imtiyazı altında iken ciddi olarak 
işlctilmiyen ve spekülasyon maksa 
dile daima ihmal edilen bu milli 
servetin toprak altında gömülü kal 
masına Cumuriyet hükümetinin ra
zı olmadığını ve aamimi olarak tat -
bik edilmiyen imtiyaz mukavelesi
nin feshedilerek Keçiburlu kükür
dünün işletilmesi işinin cumuriye
tin hükumetinin iktisadi programı
na ithal edildiğini söylemiştir. 

Ekonomi Bakanımız, fabrikanın 
önümüzdeki seneden başlıyarak kü· 
kürt ihtiyacımızı temin edeceğini, 
ayrıca memlekete kıymetli bir ih
raç rnaddeııi kazan<lırc.cağını ilave et
miştir. 

Şimdilik işletilmekte olan ocak -
larda yüz yirmi bin ton kükürde te
kabül eden cevher meydana çıkarıl
mıştır. Yapılan jeolojik etütler so
nucunda da yedi milyon tonluk bir 
kükürt 6erveti bulunduğu tesbi t 
edilmiştir. Fabrikanın bugünkü ka 
pasitesi dört bin tondur. Ve mem
leketin bütün dahili ihtiyaçlarına 
kafi gdmektedir. 

~··· ~ mecburıyeti bulunmakta 
"llijh un~n için de uzun zamana İzmir, 25 A.A. - C. H. Partigi 5 haaıı ola.bilcceiindcn muh Dolaıplı köyü kamun oc.ağı bugün 

Celll Bayarın tekzibi 

[Ozel aytarrmrz 
bildiriyor] 

Ankara, 25 
Ankara radyosunda 

yeni değişiklikler yapılmak 
üzeredir. Avrupa istasyonların
dan nakil tecrübeleri iyi sonuç
lar vermiştir. 6 ve 8 lambalı bü
yük makinelerle ve parazit yap
madan kısa dalgalı istasyonları 
nakletmek imkanı elde edilmiş-
tir. 

Temyiz mahkemesi 
Ankaraya taşındı 

Ankara, 25 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Temyiz mahkeme 
si tamamile Ankaraya taşmmış 
tı~. Temyizin Eskişehirdeki bi: 
nasma Eskisehir mahkemelen , ~ 

yerleştirilecektir. 

Ormanda bir ölü 
Bulundu 

Dün sabah, Sarrv,rdc. orman • d'! _ ........... .., ____ ..... uıtı:ıtOr. uıuyu ev 
ve~a gören Ayazağa köyü muhtarı 
hemen telefonla Sarıyer jandarma 
kumandanlığına haber vermiş ve 
vaka yerine gelen jandarma ölünün 
hüviyetini tesbit etmiştir. Bu, Sarı 
yer ve Büyükderede çobanlık eden 
birisidir. Yapılan muayenesinde ya
ra, bere görülmediği için adamın 
bir kı!J> durmasından öldüğü umul 
maktadır. Maamafih, işte kast olup 
olmadığı da inceden inceye araştı -
rılmaktadır. 

Vergiden istisna 
edilen paralar 

Tarım Bakanlığı, bütün ilbaplık
lara bir tamim göndererek baytari 
mü<:adelelerde öldürülen hayvan -
lar tazminatı olarak ödenen para • 
lardan bazı malmüdürlüklerinin ka 
zanç, buhran ve müvazene vergisi 
kestiğini bildirmiş, halbuki bu taz
minat için verilen paraların bütün 
vergilerden muaf bulunduğunu ke· 
sin olarak tekrar etmiştir. 
Ayrıca bakanlık, tarım işlerinde 

çalıştırılan amelelerin de yine ka
zanç. buhran ve müvazene vergile
rinden muaf olduğunu bildirmiş -
tir. 

Bundan sonra, baytari mücade 
lelerde öldürülen hayvanlaT tazmi
natı olarak ödenen paralarla tarim 
iş"lerindc çalışan işçilerin ücretle
rinden hiçbir suretle kazanç, buh
ran ve müvazene vergileri kesilmi
yecektir. 

Tamim. bütün mal sandıklarına 
yayılmıştır. 

Avcılar bayram yapblar 
Avcılar qirliği, dün bayramlarını 

Çoban Çeşmesi civarında kutlula -
mışlardır. Bayram münasebetile kır 
larda öğleye kadar av yapılmış ve 
öğle yemeği bu avlarla temin olun
muş ve bayr~m. çok şen ve çok eğ
lenceli geçmıştır. 

saat 11 de Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar tarafından açılmıştır. 

İzmir, 25 A.A. - Zaman gazete
sinin 25 Ağustos 1935 tarih ve 424 
sayılı nüshasınrn birinci sayfasın-

. da le İşleri Bakanının. değiştiğine 
dair lstanbuldan İzmırde bulunan 
Ekonomi Bakanına bir telgraf gel -
digi şeklinde yazılan haber üzeri -
ne Anadolu ajansı Ekonomi Baka
nından keyfiyeti tahkik etmiş ve 
Celal Bayar böyle bir telgraf al -
madrğını ve yazılanın yalan oldu
ğunu eöylemi§tir. 

Yeni Şarap 
Vişi, 19 

Bugün buraya gelen "TA~" da he
kimlerimize saygı .. n terelim başlık· 
lı bir yazı okudum. Vişi gibi bi~ yer
de oturanlann böyle yazıları dıkkat
le okumalarından daha tabii bir şey 
olamaz. 

Fakat bu yazı çoktanberi içimde 
kalan teessürleri tazeledi. Türk yur
dunda çok değerli hekimlerimize kar
şı arasıra gazetelerde yapılan saldırış
lar, her kafası işliyen, seciyesi ve 
ahlakı düzgün Türk münevver ve gü
zidelerinin hislerini ve kalplerini kı
nyor. Sanki hekimlerden bir hınç 
alınryormuş gibi... . 

Alnının emeği. alnının terıle hak 
ederek kazandığı parayı bir iki dok
tor birkaç katlı binaya sarfct~_iş. Ede~ 
a ! Hatta böyle yaptıkları ıçın belkı 
bizlere onları takdir etmek ve yap -
tıklarım beğenmek gibi asil bir vazife 
yaraşır. Değil zehirli dil uzatmak 1 • 

Vişi'ye geliniz de görünüz. Şehr~? 
en muternl caddesinde arkalarını bu
yük parka dayamış, sıra sıra villalar 
göreceksiniz. Bu villalarda ot~!a~lar 
kimlerdir bilir misiniz? Ben soylıye
yim: Vişi'nin doktorları ••• 

Arsıulusal ad kazanını§ doktorlar
can bahsetmiyorum. Vişi'de oturan 
doktorlardan.. Villasının bahsesiniıı 
önünde en son marka bir otomobil •. 
Ailesi, çoluğu, çocuğu, hizmetçisi, aş
çısı ve saire ve saire ... Geçmili bir ai
le için aklınıza gelebilecek her şey
leri var. Evet, hepsi, her şeyleri var. 
Fakat kimse bütiin bunlara şöyle ba
şını döndürüp bile bakmıyor. 

Belki bilmiyorum, eğer halk arasın
da bu doktorlardan bahseden oluyor
sa, bunlar, her halde bu doktorlara 
villalarında rahatsız oluyorlar diye, 
acıyan insanlardır. Burada her dok
tor, diğer bütün insanlardan hatta 
daha üstün tutularak her yerde hür
metle ve sevgi ile karşılanıyorlar. 
Doktorları memleketin canlı bir ha· 
zinesi sayıyorlar. Memleket kendileri 
ile iftihar ediyor, onlardan gurur du
yuyor. 

Üçüncü Napoleon'un yarattığı Vi
şi'de ilk önce yapılan iş bu villalar 
olmuştur ve bu villalar da herkesten 
evvel doktorlara verilmiştir. Halbuki 
biz, bunları yapamadığımız şöyle 

BeyoOlu Oençler mahfeli 
açıhyor 

Beyoğlu Cumuriyet gençler mah 
feli 1 Tcşrinievvelden itibaren se -
nelik çalışmalarına başlryacaktır. 
Mahfelin üzerinde çalışacağı reper
tuvar bu sene çok zengindir. Tem
sil olun~k_,....ıtrr;l~..r ar"::uunda v. 
ıoeı ranyo nun Caz,. ı, Mülyerin 
"Dikbazlrk,, ı, meşhur bir Alman 
müellifinin ''1200,. ü, Baha Huli:ısi
''nin bir çivi, bir kerpeten,, i ile o
peret (Kalamrş pansiyonu) , (Bal
mumcular) gibi eserler vardır. 

Mahfelin temsil sahnesi modern 
ihtiyaçlara cevap verecek §ckilde 
değiştirilmiştir. 

Temsiller, bundan sonra cumartc 
si ve pazar günleri ikişer defa ol -
mak üzere haftada dört defa verile 
cektir. 

Mahfe1Jerc umumi bilgiyi arttı -
ran derslerin de verilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu derslere 15 eylülde 
başlanacaktır. 

KAzım Dirik bugün gelecek 
Trakya genci enspektörlüğüne 

atanan Kazım Dirik, bugün lstanbu 
la gelecek ve burada şehrimizdeki 
İzmirli genç talebenin bir ziyafetile 
ağırlanacaktır. 

Kızılayın kermesi 
Kızılayın 7 eylülde Taksim bah

çesinde hazırladığı büyük kermesin 
çok eğlenceli ve zengin bir prog -
ramla yapılması için çalışılmakta -
dır. Kennese ait davetiyeler kuru
mun şube ve kollarında verilmekte
dir. Gece için nakil vasıtaları temin 
olunmuş. bahçede iyi tenviratın bü 
tün yenilikleri başarılmıştır. 

Dün gelen seyyahlar 
Dün Varnadan Çar Ferdinand va 

purile şehrimize 200 gezgin gelmiş 
tir. 

Bugün de Viteron of indoria is -
mindeki İngiliz vapurilc 450 sey • 
yah gelecektir. 

Gezginler bugün ve yarın şehri -
mizi gezdikten sonra akşam üzeri 
limanımızdan ayrılacaklardır. 

- Eski Vişi 
Yazan : Hamdi AKSOY 

dursun, onlann kendi yaptıklarına göz 
koyuyoruz. 

A vantUriye, §akla ban bir komisyon
cunun kim bilir hangi gayrı meşru 
yollardan giderek kazandığı. hern de 
etek 'dolusu kazandığı pa~lar pek ta
bii görünüyor. Çok şükür ki, bu kö
tü kanaat Türk ekseriyetinde değil -
dir. • Bu acıklı bahsi değiştireceğim, bi
raz da buradan, Fransanın şarabın -
dan bahsedeceğim. Şarap, Fransız 
milletinin hem zevki, hem gıdası, hem 
kazancıdır. 

Şarap için propaganda yapa~lar -
ken şunu söylerl.er: ::Şarapsız b,ı; ye-
mek, güneşsiz hır gune benzer. .. 

Fransada bağcılık ve şarapçıhk bu
yük bir te,kilata bağla~ıştır. ~u 
teşkilat bir tröst halin~e ı~are edıl
mektedir ve Fransız bagcılıgrnın yap
tığı işlerle, bütün diğer ulus~~ra ne 
güzel bir örnek olduğun~ gosteren 
bir trösttür. Fransada, baglarda ça -
lışanların çoğu bu teşkilata bağlıdır
lar. 

Macon'da gelişigüzel bir lokantada 
temiz bir Fransız yemeği yerken, 
grup halinde bir masa etrafında otu· 
rup şen şatır içen beş altı kişinin, ye
ni çıkan şaraptan bahsettiklerine ku· 
lak verdim. 

Bunlar diyorlardı ki: 
- Eğer bizim bu nefis şarabımızın 

ne olduğunu bilseydiler, böyle bir 
kanun yapmazlardı. 

İçlerinde de, sonradan anladığım 
ihtiyar eski bir meb'us vardı. Onem
li şahsiyeti ile fikirleri kurcalamağa 
ve körüklemeğe başladı. Mevzu, şa
rap, Fransız şarabı 1 

Bunu daha nasıl iyileştiririz, dış 
memleketlere daha nasıl çok satarız. 
lçerde sarfiyatı nasıl arttırırız da, 
bağcı kazanır, yani Fransa kazanır. 
Mevzu bu! Şarap •• Fransız şarabı! 

Onlar konuşurlarken. bizim o ne
fis, o çok enfes üzümlerimizi hatır
ladım. Orta Anadolunun dere içle -
rinde, yamaçlannda yetişen öyle 
üzümlerimiz var ki, tam manasile p
raplık üzümlerdir. Bunlardan iyi şa
rap çıkarsak, Fransanın Bordaux'su 
yanma yaklaşamaz sanırım. 

I 

H. A. 

Ankaraya dönecek 
Bakanlar 
Şehrimizde bu1unan Kültür, Ta

rım ve Finans Bakanlarının bu -
gün Ankaraya dönmeleri mühte -
meldir • 

J)rş Bakanr TeVfik Rüıtn Aras, 
l111lslar Kutumu t®lantıamda bu -
lunmak üzere bu ayın 29 unda Bel
grad yolile Cenev.reye hareket e • 
decektir. 

İç Bakanı Şükrü Kayanın daha 
bir hafta şehrimizde kalması muh· 
temeldir. 

Sovyet uzmanlarının 
tetkikleri 

Sovyet uçak uzmanlarının İzmir 
de sivil tayyarecilik için yapmakta 
oldukları tetkikler sürmektedir. Öğ 
rendiğimize göre, hususi mevki ve 
şartlar arıyan Türk kuşu müessese
leri için henüz müsait bir yer bulu· 
namamıştır. 

Uzmanlar, yalnız mektep olabile 
cek yerleri degil, bunların müştemi 
latı arasında ve yanlarında bulun -
ması gereken meydanlar üzerinde 
de incelemeler yapmaktadırlar. 

Böyle bir saha ve bina bulundu -
ğu takdirde uzmanlar, fikirlerini 
A~arada umumi merkeze bildire
ceklerdir. 

Genel merkez, rapor üzerinde ay 
rıca düşünerek icabeden makamla -
rın müsaadesini aldıktn sonra bir 
karar verilecektir. 

Telefon mukavelesi 
bugün imzalanacak 

Bayındırlık Bakanlığı ile tele -
fon sosyeetsi arasında yapılmakta 
olan müzakereler bitmiş ve iki ta
raf arasında imzalanacak satış mü
kavelcsi de tamamen hazırlanmış -
tır. 

Bu sabah Bayındırlık Bakanlığı 
ile sosyete delegeleri sosyete mer
kezinde son defa toplanarak hazır
lanan mukaveleyi bir kere daha 
gözden geçireceklerdir. 
İmzaya esas olacak bütün hazır -

Irkların tamamlandığına göre sa -
tış mukavelesinin iki taraf arasrnda 
yarın imzalanacağı anlaşılmakta • 
dır. 

Bir devletin başlıca ödevi, idare ettiği ulusa hizmet 
etmek, onun menfaatlarmı korumak, eksiklerini dü
şünmek, dertlerine çare aramaktır· Bu vazifelerini 
yapabilmek için her şeyden evvel ulusun ne kadar ol
duğunu, artıp artmadığını, ilerleyip ilerlemediğini 
bilmek mecburiyetindedir. işte bunun içindir ki : 

HEKiM DEcllL iLLET 
Bir lngiliz gazeteainde okumuş

lar Bana hikaye ettiler. Ben de 
ga;ip bir §eydir diye. size yazıyo: 
rum. Amerika'nın bılmem ha!'g~ 
hükWrıetinde bir adam bir hekımı 
öldürmÜ§. Yakal~~ı~l~r. H~l~ _bu 
hekimi pek sevdıgı ıçın -~~.tılı lınç 
etmek istemi§. Zorlukla onune geç· 
miıler. Görmü§ler ki; bu §artl~r 
içinde bu adamın muhakem.e e~~l
meaine imkan yok Batka b!r vıla· 
yetin mahkemesine gönde!'111ı§le.ı::C: 
orada muhakeme edilmı§ ve Jurı 
heyeti beraat karan vennİ§. Ben 
bir katilin beraat etmesine ~~r 
değilim. Lakin herifin doktoru ol· 
dürmesinin sebebini anlattılar. Ka
tile hak vermedim ama §ıl§hm. 

Bu adamın bir kanar vannı§. Çok 
sevenniı. Günün birinde kadının 
vücudunda birtakım aivilceler çık • 
mıı. Oranın meıhur bir doktoru 
olfln maktule müracaat etmiıler. 
Hekim bir ilaç venni§, aivilceler 
artmıı. Telaı etmi§ler, tekrar heki· 
mi çağınnıflar. Kadının kanını mu· 
ayene etmiı. Bir ilaç daha vermi§. 
Bu sefer sivilceler kadının yüzüne 
gözüne sirayet etmiı, bu tedavi ay
larca İürr.ıüı. Güzel kadının yüzü 
harap olmuı, vücudu bitmiı ve ni· 
hayet baıka bir doktor getinni§ler. 
Gelen doktor tedavinin tamamen 
yanlrı olduğunu, verilen ilk ilaçla
rın hastalığı iyileıtinneğe değil, 
yay.mağa yaradığını aöylemiı ve 
evvelki meslekdaımı itham· ebniş. 
iş fen akademisine airayet etmİ§. 
Münakaşalar olmU§. Çokluk meı -
hur hekimi tubnuş ve iti tetkike bi
le yanaımamı§. ikinci doktor has
tanın tedavisini üstüne alıyor ve k4l· 
dını iyi ediyorken birinci doktor 
tekrar nasılsa haıtanm koca.aına nü
fuz edip kadının tekrar tedavisini 
Üzerine almıı ve iyile§Dleğe yüz tu
tan hastayı tekrar bemat etmiı. bu
nun üzerine kocaaile aralannda pa
tırdı olmuı. Herif te hekimi öldür
müı. Oldükten sonra hekimin evin
de ya:ılan ara§hrmalarda hekimin 
para kazanmak mı, yoksa "sadi7..tll" 
denilen eziyet etmek zevki için mi 
oldÜğu anlaşılamamıı ama, mahsua 
hastalığı yaydığı ve tedaviyi gecik
tirdiği aabit olacak veıikalar bu • 
fonmuş. Katil de beraat etmiş. Ne 
karı§ık dava değil mi? Allah ne 
hasta edip hekim eline, ne bekim 
edip tabanca önüne düıüraün ! 

B. FELEK 

Galatasaray 
4 -1 Yenildi 

rinci devre 
ne bitti. 

[Baş tarafı 1 incide] 

3-0 Galatasaray aleyhi· 

İkinci devreye çıkarken Avni ile 
merkez mühacimi Helvacıyı değiş • 
tirdiler.Fakat oyuna birinci devrede· 
kinden daha kombine başlıyamadı. 
15 inci dakikada kazandığımız bir 
penaltıyı Necdet çekti. Romen ka
lecisi kurtardı. 

llk ve son golümüzü 28 inci da • 
kikada ortadan inerek sağdan tek
rar ortaya gelen topu bir kafa vu
ruşile sol iç kaleye soktu .. 

Bu golümiizden 15 dakıka son • 
ra yani 43 üncü dakikada kalecimi
zin erken çıkması neticesi olarak Ro
menler dördüncü gollerini yaptı • 
Iar. 

Oyunun bir gölünü ofsayt addeder 
sek geriye kalan 3 - 1 netice ma
çın cereyanı hakkında bize tam bir 
fi kir verebilir 

Fenerbahçe galip 
Balıkesir, 25 (Özel aytarımrz bil· 

diriyor) - Çekilen kuraya göre bu 
gün Gönan, Bursa ve Çanakkale 
ile Fener karşılaştılar. Neticede 1-
0 golle Bursa Gönanı, ve hemen he
men tek defa gibi bir oyunla da sı 
fıra karşı 8 golle Fcnerbahçe Ça
nakkakyi yendi. Ve finale kalan Ba 
lrkesir salı günü galip takımların 
karşılaşacak ve perşembe günü de 
Fenerbahçe asri galiple maç yaptık 
tan sonra buradan ayrılacaktır. 

Tramvay şirketi ile muza. 
kerelere başlanıyor 

Eylül ayında tramvay sosyetesiy• 
le Ankara<hl tekrar başlanacak olan 
muzakerelere hazrrJık olmak üzere 
şehrimizdeki Bayındırlık Bakan .. 
lığı müfettiş ve komiserleri şirket 
murahhaslarilc temaslarda bulun • 
maktadırlar. 

20 ILKTEŞRIN 1935 PAZAR GONO 
GENEL NOFUS SAYIMI YAPILACAKTIR •.• 

Başvekil et 

İstatistik Umum Mlidtlrliiğil 

Evvelki gün sosyete merkezinde 
şirket meclisi idare azalarile direk 
törleri arasında da bir toplantı ya • 
pılmış ve bu toplantıda Belçikadan 
dönen sosyete direktörü Gindorf 
sosyetenin Belçikadaki merkezin .. 
den aldığı talimatı izah etmiştir. 

• Ankarada başlanacak müzakerele -
rin sonunda yeni bir an!a~aya va
rılacağı umulmaktadır. Müzakere • 
lerde konusulacak noktalardan bi • 
ri de halkm sihhati ve rahatı bakı
mından şimdiden sonra getirilecek 
arabaların yeni tipte olmasıdır. 
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No. 121 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Ka'!'as Ali Ağanın Evinde Ve Yanında Yetiştirilen 
lngiliz Casus Ve Misyonerlerinden Bir Tip 

"Tahsisatı mesture" diye verilen 
paranın nereye sariedildiğini düşüne
rek ayrıldım. Ertesi günü Şeyh Naci 
ile Abdullah Mansur konuk olduğum 
eve geldiler. Hoş beşten sonra söz sı
rası sordum: 

- Kimsiniz. buralara niçin geldi-
niz? 

- Ben, dedi, hayvanat bilimi kuru
mundanım. Kuşlarla uğraşırım. Elim· 
dekini bu uğurda sarfediyorum. Bu
ralarda gördügüm kuşlar dünyanın 
hiçbir ta.rafında yoktur. Müslüman 
adım Abdullah Mansur, lngiliz adım 
G. Wayman Bury'dir. Arapça öğren
mek bana müslüman olmağı da öğ • 
retti. Londrada müstemleke tecim ve 
endüstrisile uğraşan sosyolog Charles 
Buth iyi dostlarımdır. Uç ayda bir 
Hudeydeye iner, konsolosumuz Ri -
chard Sund'a konuk olurum. Inıal· 
lah sizinle yine görüşürüz. 

Wayman Bury gitti. Nasır Pap. 
eeldi. 

- Ben sizin şüphenizi dağıtacak 
birini buldum, dedi. 

- Kimdir? 
- Abdullah Mansur'un u§&ğı ve 

muhafızı ('faiz) Mehmet Ali. 
- Çok iyi. 
Ak!f&Dl üzeri Mehmet Ali geldi. Ye

men halkını istekle konuşturmak için 
en iyi vasıta nargile ve kaynamış 
kahve kabuğu suyudur. Hele bahşiş 
verileceğini de anlarsa bülbül kesilir
ler. Konuşuyoruz. Mehmet Ali ıey
tan. kurnaz bir adama benziyor. 

- Ben, diyor, beı senedenberi Ab· 
dullah Maneur'un yanındayım. 

- Nasıl adam, bu? Ne ile uğraıır? 
- Oğrenmeğe, anlamağa, iı gör-

Çekayı ilk kuran ve işleten 
Teliko Desrhinski 

idim. Param çok olduğundan Şam şe
keri. nöbet §ekeri alır, ağznnı §Clpır
datarak yerdim. Derse çekilen ço • 
cukların ağzı sulanır, okuyamazlardı. 

Hoca efendi uzun sırığını uzatarak 
başıma .iı:direceği wsırada hemen ya • 
nımdakının kucagına yatar, sırığı 
onun ba§ına indirtirdim. Hocamız ta
haf bir adamdı. Benim çok yemiı ye
diğimi görerek §Öyle bir beyit yaprnıı 
ve falakaya çektiği zaman okumuştu: 

O kadar yer, o kadar yer, o kadar 
yer ki yemiş 

Boğulur Kur'an okurken bu bizim 
eşşek ibiş 

Bununla beraber hocamız hak ye
mez bir zattı. Tembellere kızdığı za
nıan: 

- Ulan tembeller, derdi. Şu san 
yılanın yarısı kadar çalışsanız ne o
lur? 

Mahalle mektebini ve rüştiyeyi bi· 

tirdim. Bayazıt camiinde Müderris 
Palabıyık Ali Efendinin derslerine 
girdim. Ct.ippem, pabuçlarım, san • 
ğım pek hoş, pek temiz ve bana pek 
yaraşıyordu. Bana hiç yobaz diyen 
olmamı§tır. Sokakta görenler "şık, 
kibar hafız" diyorlardı. Elimde tes
bih, koltuğumda kitap evden camie, 
camiden medreseye gider getirdim. 
Cebimden sakal tarağını ve misvakim 
eksik olmazdı. Annem tıulsüm Ha • 
nım beni yatırıncıya kadar uyumaz, 
zihin açıklığı için dualar ederdi. Ali 
Ağanın çocuğu olmadığından her iki
si de beni öz evlatları gibi seviyorlar
dı. Fransızca öğrenmek istedim. Tel
lal oğlu Dikran Efendi adında bir Er
meni muallim buldular. Türkçesi de 
fransızcası da çok iyi idi. 

Dikran Efendi çok güzel öğreti • 
yordu. Az zamanda fransızcayı da 
arapçam kadar güzel konuşuyordum. 

Otuz yaşıma kadar Istanbulda kal
d~m. lcazet aldım. Ben şimdi l?irkaç 
dıl biliyordum: Türkçe, ingilizce, 
fransızca, arapça. O zamanlar böyle 
memur lstanbulda az bulunurdu. Be
ni Babıatiye, Hariciye Nezareti Ter
cü~e Kalemine tıayin ettiler. Bir gün 
sefır ~ zamanki Sadrazam Reşit Pa
şayı zıyaret ederken söz arasında Re
§it Paşa der ki : 

[Arkası var] 

ÖLÜM 
. !dütekai~ini bahriyeden Bay Sa
ı~.ın zevcesı ~e. Askeri Matbaa üçün 
cu kısım amırı Bay Feridunun ka
yın valdesi Bayan Zekiye dün ak
şam. ~~at 6 da irtihali darı baka ey· 
lemıştır Allah rahmet eylesin. 

SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Aşçılık Mektebi 
İstanbul belediyesinin burada bir 

aıçıhk mektebi kurmak istediğini ga
zetelerde elbette okumu§sunuzdur. 

Ben, kendi hesabıma, bu fikri yü· 
rekten alkışladım. Ama, yine eskiden 
olduğu gibi, bu mektebin §imdi, ba
yanlar her mektebe, her iıe girmeğe 
alışmış oldukları zamanda kurulma· 
sıdır. Pek ziyade umuyorum ki bu 
mektep açı ınca birçok bayanlar, er
keklerden aaha ziyade olarak, hemen 
o mektebe yazılacaklardır. Hatta, be· 
nim elimde olsaydı, atçılık mektebi
ne erkeklerin girmesini büsbütUn ya
sak ederdim. 

Erkeklerin aıçılığa elveritli olma
dıkları bizim alaturka yemeklerin 
asırlardanberi hiç değiımeden ayni 
gekilde kalmıı olmasile sabittir. 

Frenklerin aşçılığı da, resim gibi, 
heykeltraşlık gibi, güzel san'atlardan 
sayarlar ve güzel sanatların hepsi gi
bi, yemeklerin de daima tekamül ge
çirmesini, daima yeni yeni yemekler 
icat edilmesini isterler. Oysa ki, biz 
patlıcan kızartmasını hala büyük ba
balarımrzrn yedikJcri §ekilde yeriz. 
Bizim meşhur erkek aşçıları ustala • 
rından ne gördülerse ondan başkası
n.ı yap~ağa ~alıımayı hatırlarına ge
tırmemışlerdı. Kadınların değişmek 
ve değiştirmek arzusu erkeklerde -
kinden ziyade olduğundan, bundan 
sonra alaturka aşçılık yapanların e
line geçerse belki bunun da alafran
ga aşçılık gibi daima değişeceğini, i
lerliyeceğini ve bizim de yağ ve ıe· 
ker kuvvetinden başka türlü vasıta
lar!~ ~a?ılmıı lezzetli yemekler yiye
cegımızı umuyorum. 

Sağlık. bakımından düıüoülünce, 
aş~ıhk .b.ır ~adın işidir. Çünkü aıçı
lıkta bırıncı şart mutfağın temiz ol
masıdır. İnsan bir erkek aşçının ye -
meklerini iştahla yiyebilmek için • lo 
kantalarda olduğu gibi • onun mut
fağını hiç görmemek lazımdır. Vakti
le büyük konaklarda, orta halli aile
lerde bile, erkek atçılar bulunduğu 
~amanlarda insan mutfağı görünce 
ıştahı kaçardı. Halbuki kadın atçıla
rın mutfakları heryerde daha temiz 
ve insana daha ziyade iştah verecek 
halde olur. meğe çalıp.n, çok gezer, her yere gi

rer, uzun mektuplar ya.zar bir adam
dır. Fakat bana bir ıey söylemez. 
Oyle ya, benim gibi cahil bir bedevi 
onun i§lerinden ne anlar! Ama, ma
demki aiz onu anlamak istiyorsunuz, 
resimlerini vereyim. Onlar onu ben· 
den iyi anlatır. AbduUıah Manaur bir 
'kılıkta durmaz 'ki ... Menahada .. rık· 
Jı ve sakallıdır. Hudeydede başında 
külah, sırtında ceket, bir Avrupalı 
olur. 

Aşçılık mektebi kurulacağı haberi il 
zerine benim sevinmeme başka birse 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı lbep t~aşçdığın bundan sonra dahafen 

~l.pek ve Melekı ~~s~~~~atıa~~~~u~:~~~:~e~ndce:~~i~ 

"lngilia Misyoneri" kitabını yazan 
nt Rizeli Mustafa Kaptan adında bi
rinin hikiyesini şöyle anlatıyor: 

- Abdülmecit zamanında ".Fethi· 
ye" geıniei, tamir için, Ingiltereye 
gönderilmişti. Yolda fırtrnaya tutul
duk. Güç beli Ingilterenin bir lima-

. nına ıığınabildik. Bir müddet sonra 
gemiye iki lngiliz geldi. lyi bir türk
se ile bize : 

- HO§ geldiniz, nasılsınız? 
Diye hal, hatır sordular. Ben de 

onliara türkçeyi nereden öğrendikleri
ni sordum. Coni ismindeki lngiliz: 

- Canım. Mustafa Efendi, nekadar 
meraklısınız 1 dedi. Ben türkçeyi 
Türkleri anlamak, Türklerin hile ve 
dalaverelerine düşmemek için öğren
dim. 

- İyi ama siz tıpkı bir Türk gibi 
konuşuyorsunuz. 

- O halde sizinle uzun boylu gö
rüşmeliyiz. Yann bize geliniz de an· 
la tayım. 

O gün Mister Coni'nin evine git· 
tim. 

- Dostum, dedi, dinlerin en me
denisi protestıanhktır. Protestanlı -
ğın yayılması için lngilterede geniı 
kurumlar ve tertipler yapılmı§tır. 
Dört yüz milyon halkı lngiltereye 
bağhy:u1 kuvvetlerin başında proteı
tan mıayoner kurumu bulunur. Mis -
yonerler çocuk iken hizmete alınırlar. 
Her yıl mekteplerdeki talebeden en 
.zeki ve beceriklilerinden kırk çocuk 
seçilir. Çocuklar çalışacakları ülkele· 
re göre konsoloıluklıara gönderilir. lt
te ben ve arkadaıım Herbert on ya
§tnda iken lstanbula gönderildik. Se
fir beni Cihangirde Kavas Ali Ağaya 
teslim etti. Kavasa §U emri verdi : 

''Ali Ağa, bu çocuğun adı lbrahim
dir, senin oğlundur. Herkes böyle bil
melidir. Her ey sana on lira verece
ğiz:. Çocuğu mahalle mektebinde oku
tacaksın. ~izin çocuklar gibi yedire
cek, giydirecek, yetiştireceksin. Ayda 
bir kere bana getirip göstereceksin." 

Ali Ağa beni etimden tutarak evi-
rıe götürdü. Kansı Gülsüme vererek 
"'Al, dedi, bir oğlun oldu. Bunu sen 
büyüteceksin." Bana don. entari ve 
mintan giydirdiler, ayağıma da iki 
takunya geçirdiler. Günün birinde 
dime on paralık kağıthelvası sıkı§tı· 
rarak mahalle çocuklar• arasına aalı
verdiler. Çocuklar beni dilsiz Nna -
rak alay ediyorlardı. Mektepte, ma
hallede, evde hep türkçe dinliyerek 
az zamanda konuımağa başladım. Bir 

ve fen gelir. Atçılığın bir güzel sanat 
olması onun ilme dayanmasına, tabii 
engel olmaz. 

Sinemaları . İvi bir a~ı bir taraftan iyi vemek 

Y 1 
• • • b 1 pışınneyı lHlmCK•c ., ............. , ııu Lca· 

en sınema mevsımıne aş ıyor raftan da insanların iyi beslenmeleri 

M E L E K 
.
1 
p E K için lazım olan türlü türlü vitamin-

29 Apıtoı Pertembe recui: 30 Aj"Uıtoı Cuma matinelerde 

Amerikan, Franaz, Alman Ye Ansturya filmleri araıından 
yüzlerce •.-e yGdercelİ l'ÖrGlerek ıeçilen filmler. j . ~ . 

Türk Hava Kurumu lstanbul 
i 1 Şubesinden: 

İl şubemizde bağlı Yirmi yedi kamun Şubemiz için 
isimlerine nümunesi veçhile birer kıristal levhp. yaptırı
lacağından isteklilerin eksiltmeye girmek üzere 3 Ey
lül 935 pazartesi günü saat on beşte Cağaloğlundaki 
İl Şubemize müracaatları. ( 4979) 

Ankara 
lüğünden: 

Gazi Lisesi Direktör-

1 - Okulumuz Bütünleme ve Engel yoklamalarına 
2 Eylül 935 pazartesi sabah başlanacaktır. 

2 - Birinci ve ikinci devre bitirme yoklamaları da 
aynı günde başlıyacaktır. • • 

3 - Eylül Olğunluk yoklamalarının ve eski talimat-
nameye göre yapılacak birinci ve ikinci devre mezuniyet 
yoklamalarının başlama tarihi 11 Eylül 935 çarşamba 
günüdür. 

4 - Yoklama günlerini gösterir Çizelge okulda 
asılmıştır. Bütünleme ve Engel yoklamaları için göste
rilen günlerde okulda bulunmak gerektir. Gününü 
geçirenler öğreneğe göre sınıfİarında bırakıhrlar. 

5 - Günleri öğrenmek ve başka bilği almak isteyen
ler okula baş vurmalıdır lar. ( 2 3 2 3) ( 5 O 4 O) 

lerin hangı maddelerde bulundukları-
nı, her adamın yaıına, mesleğine gö
re neler yemesi münasip olacağını, 
bellibaşlı büyük hastalıklarda hasta
nın nasıl besleneceğini bilirse aşçılık 
güzel sanatinin kıymeti artmaz mı? 

Lokman Hekim 

Dr. İHSAN SAMİ 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve hülitlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi,No.113. 

ILAn 
SATILIK 

30 fon istiabında muı. Petrol ile 
işleyen "PARSONS,. markalı, 8 silin 
dir1i, 120 ili1 140 beygir kuvvetinde 
motöril havi. 

Uzunluğu 23,75 metro 
Geniıliği 3 60 " 
Sür'ati ıi mil 

• Masif akaju agacmdan bir aalon, 
hır hali, bir bilfe ve saire. 

ŞERAiT MOTEDl~ 
Galatada, Kevork Bey Hanında 

(Alime Han) l • 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWtLL ve ıeriklerine 
müracaat. (3091) 5751 

--~ AdemTlktidarl 
ve 

Bel gevşekli§ine 

HORMOBiN 
I Tafıilit: Galata po.ta kutusu 1 

• 1255 ~· 
5851 

A I • 

iSTiKLAL LiSESi 
D i R E K T Ö R L 0 G 0 N D E N: 

l • ilk; o~. Te üe laamlanna, yab ye gündüz, kız ve erkek talebe kaydına batlanmıttır. 
2 - Kayıl açın hergün aaat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

' 1 

Sakah ele veren bir koca 

Karı koca hayatında bir tarafın 
lüzumundan fazla itaati, sessizliği 
her şeyi kabulü çok defa karşı ta~ 
rafı zalim yapar. Emirle, kumanda 
ile harekete razı olmak. karşı tara
fa emir vermeğe, istediğini zorla 
kabul ettirmeğe scvkeder, hem bu 
yolda erkek kadar, kadın da zalim 
ve cebbar olmıya müstaittir. İşte 
bir tanesi, Beşiktaştan B. Muhtar: 

" ... lçhı&n çrkamfldığım bil' mu
a.ml11kl, tahlil edemediğim bi'r evli • 
Jile hayatı geçirJyorom. Karrml'a on 
beş sn~ evvel ayni mahallede otu· 
rur, kom§U çocuk/an idik. Beraber 
mektebe gidfl!.T gelirdik. Büyüyünce 
~-li§ir gibi olduk . .Fek•t daha ~k 
anla§mlJQ valcı't kelrmd•n omı bir 
bqlaavilıt11 evlcrıi:lirdiler. Bir çocuk 
sahibi oldu; fa.ut mc:rut olarnaclı. 
lzmiroen lstenbula, aiıf!sinin evine 
geldiği günJerde11 birr gün biribı"ri· 
mizi delice sevdiğimizi •nladılf; Şa
§ılacek §rY: Bit-iblırimiz i<;iiı sene -
lerdtmberi ayni hissi taşıyormuşuz 
da izhar edememişiz. O bttıi haya
lindeki /erkek tipinr en yrikrn adam 
ola~k görürmüş, ben de onar. O gün 
de_n c;orı:fa birkaç yıl o lst11nbula gel
dııkçe lau~ılrklr eğlaşu, sevişir, 
hıçkırıklar içinde ayrrlırdık. lzmi
re. k?ceS'lmn yanınn gidince gizU 
gızlı mektuplr!.prdrk. Nihayet bir 
gün kocaırmdfi(Fl kaftı. Mahkemeye 
düştii Ye ayrıldı. Vakıa koca.sı sert 
ekli bir adamdı. Fakat bu kadm be
nam için ayrıldı ve evlendik. Ben 
kulu köf'eısi oldum. Çocuğumr bile 
kMul ettim. Bir buçuk serıadenbe
rl bir dediğ'Jllİ ikz' yapmıyorum. O 
emrMiyor, ben köle gibi emrini ye
rıi:.e getiriyorum. O d<!rcce de onu 
seviy«um ve o derece ona geçmi§ 
günlen\lm ıcısrnı unutturmıya, ye
ni ve sevimli bir hayat teminine ça .. 
lr§Iyorum. Fakat bu bir buçuk sene 
içi11d~. benim bu lıad• i«laidr/ı • 
İf~~'I~-~~locı~s~ bc~'!_nirsi'?iı:: 
daha dik k:!lalr, ~rt, ı'natçı, huysuz 
\l'e mhayet müstebit, alçakça, hain
ce müstebit bir karlın oldu .. Ben a
deta bir uşak m<mzelesArıe indim. 
Beni sevmediğini bile söylüyor ve 
yalnız nnl\.odiyor. Buna sebep ne? 
Aca.'Ja bu karlrn bf!ni hiç mi sevme
ml§tir? Anloyamedım ••• ,, 

Hayır ... Bu kadın evvelce olduğu 
gibi şimdi de seviyor, fakat karıı -
11ında bu derece emre ~ köleliğe 
hazır birisini bulmak, onu farkında 
olmadan zalim yapmış. Şu söz ne· 
kadar doğrudur: Mazlüm olmak .za
lim olmak demektir... Feministler 
ne derlerse desinler: Kadınlar ida
re edilmekten hoşlanırlar. Erkekle
rin nüfuzu altında bulunmaktan 
zevk elırlar. İdare ve nüfuz etmek 
kabiliyeti olmıyanları idareleri ve 
nüfuzları altına alan kadınlar artık 
onları bir oyuncak telakki etmiye 
atııırlar. B. Muhtar Elinden geldi
ği kadar çabuk vaziyetten kurtulmı 

't 
ya çalıtınalı. Evinde aözü geçtll ~f 
erkek olmalıdır. Kadının izzeti ~ i 
sini kırmıyarak azametini, eurett~ 
kırmıya muvaffak olursa ya"3f Y1, vaş onun kendisine eskiden faS 
batlı olduğunu görecek .. ~ 

• Kaçan erkek 

Eskişehirden Pervin imzaıile:t' 
lki sene evvel bir mecli~ t_,, 

tığım bir genç belki bir buçuJc ~ 
M, belki daha fazla JJIJ§ime ıa~ t s _ _._. d' . ıt evm~~um, sıc.eme ım. DaJl,,;I bl 
oevabc verdim. Ben on« ret ce'I',, 
vudıiı:çe o ısrar etti. Jl atti aglıd 
sızlilldr1 mektuplar yazdı. BenillJ ~ 
berim olmarlQn annıe&ini aileme g , 
derer.ek hemi istetti. Hep ayni ~I 
v""! v~rd.ıin. Fek.at birkaç ay.~. ti! 
babamın ha.sta11ğ111da göstttdıgı 1 fed'akarlık, beni birdenbitt znfılı~, 
etti. Kolfu§mıya, anlatJrM.Yave ~ı 
hayet sevişmeyıe ba§ladık. O.tJCl~ 
komı§tukc;a bir buçuk ~~d~ ~ 
bu ad1MJ1 tizdüğüme pi§l11fU1 ol~~ 
Konu§ttllrça sevdim. Bugün sa:'.:.~ 
rum ki hayatımda ondan bs~-1' 
sıeve.mem. Bir gün 0111l göruıe5:; 
üzülüyor, hatta ağlıyorum. Er~ , 
g~n onun yanına heyec<11J(faJ1 ~l~ 
re~ret:, gözya.şlrı" içinde gidıf .,..J 

dum. Fakt bu halime ııağmcn o r, 
":a§ yavaş bel,lCfle<n soğudu. Soğudrl ı' 
gundan eminim. ünkü artık o~ ,si' 
rayan, ona ttJelon eden ve daJf 'f#l 
ne kadar gidip bulan yalnız be~"' 
bir gün htıstalaı:r.fım, iki gün gör71 
rnttliğimiz halde beDİ oaram<>.tlı , 
belk.1i hiç aramayacaktı. Bunurı "'14 
bebi onun bir başloasım s,....Y~f. 
ba§lamatn değil m.idJr? HaJ)ukı 1 
k olsa beni •vutmaana JüzullJ f 
mr?,, , 

Bunun eebebi Pervinin birde~ 
re gösterdiği düşkünlüktür . .&r~,,.J 
ler biraz nazlı, biraz: çekingeıı'.,st' 
raz saklanan kadınlardan hoşl~ o' 
lar. Nasıl ki uzun zaman, Per""1" ar 
na yüz ve.rmediği sıralaı-da o, 4 ~ 
künlük göetermişti. Bugün saıııY~, 
ki kendisi aramasa o hiçbir ~a~ 
düşünmiyecek, gelmiyecektir. jd 

Belki başkalarına kaçacak. dl' 
korku ile bir iki gün bile sabr' V 
~iyor. Bu sabırsızlığı erkeği lı ı' 
mfiidız';'a't~Htn'k'Çd 2..tPjll.<;.dınd~ ~ 
cağından emindir. Birkaç güıı 
bır ... • 

.Ovey kı2 

Konyadan K. Ram ... imzaıile4,; 
Kendimden büyük, dul bir ~ i' 

la anlaştrk. Nikihrmız kıyr/111 ., f r 
zevt.."tl!ir. A ocak kadmm on sekJ ~ı' 
mi yaşımla bir kızı var. B~-" rJIJ' 
bizsim~ Mrw/Jer oturması rn--·11r 
değil mMir? Evde dualtıya ~ 
/ur di'ye korkuyorum... .,s? 

Bunu siz ne düıünüyo~ll~ 
Karınız olacak kadın dü§ünsilS\• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Hey'etinden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi matbaası için ~ 
Kırk beş kalem kağıt mukavva ve sair malzeıne kar 
lı zarf usuliyle alınacaktır. teı 

Eksiltme 12 Eylül 935 Perşembe ~ünü saat ıS 
İdare Heyetinde yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5000 liradır. ~i1'' 
Nümune ve şartnamesi Mecils Daire Müdürl~g;# 

dedir. İstekliler bu işin yüzde 7 ,5 tutarı olan 3 7 ~ li! ıf 
muvakkat teminatlarını teklif mektuplaril~ birlıkt~e'' 
nı günde saat 14 de kadar Türkiye Büyük Millet ~ 
lisi İdare Hey'etine verilmesi ve teklif mektupları b/ 
rine ''Matbaa için alınacak eşyaya aid teklif ınektıı 63'' 
yazısının yazılması. (2256) ( 4944) / 

ld-rııt!DEVREDILECEK P DEVREDiLECEK 
BERATI 

iHTiRA 
BERATI ~ 

"Lokomotif kazam yahut ısı~; 
~i mcvat için iynelenmi~ ~r' "ti 
ımali usulü" hakkındaki . ı9~~iJI 
zlınmış olan 21 Birincite~iJl blr'~ 
ı:ih ve ı 002 numaralı ibtır• 1>1f"'.r 
ihtiva ettiği hukuk bu kere eti~ 
na devir ve yahut i~ra "eri

1
:; (/ 

lif edilmekte, olmakla. b~ b~cti' ıl ı 
la malüma t edinmek ıstı ye • ti yıl sonra, mahalle çocuklarının oyun

larında elebaşı hep ben idim. Sesim 
iyi olduğundan mektepte amme sure
ıini bir kurra hafızı gibi okurdum. • 
Arkadatlarımm en yaraman ben 

3 • l.tiyenlere, kayıt tartlarına bildiren Öğrenekten bir tane paraıız olarak göndenlir. 
4 -BOtnn sınıfların enpl ~e bütünleme yoklamalanna 2 Eylül Pazartesi fiinü batlaaacakbr. I 

Şeh&adebatı Poli• karakolu kartııında Telefon 22534 ı!!!!!!!!!f!!!!!i!!!!i!!!iii!!!ii!!iii!iiii!!!!!!!!!• 

"Gemi demirleri örtüsü kama çiVl
lerinin ve buna mümasil mevadın dö
külmesi için usul" hakkmdaki ihtira 
isin almm11 olan 2 Birincite§rin 1929 
tarih ve 1008 numaralı ihtira berati· 
nin ihtiva ettiği hukuk bu kere baş
kasına devir ve yahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olduğundan bu husu 
sa fazla malumat edinmek istiyenle
rin Galatada Aslan han 5 inci kat 1 • 
4 numaralara müracaat eylemeleri i-

lata Anlan ban 5 inci ıcat ~,;. ~9' 
maraJara müracaat cyleOI 

-- ------ -- --
6390 lan olunur .. ~ " t>395 ' . olunur. 
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FRANSADA iŞSiZLiGE ÇARE 

Büyük Bir Bayındırlık 
Programı Hazırlanıyor 

l>aris, 25 (A.A.)" - Baymdrrhk Bakam b~gü~, .işsizli.ğe karşı 
~lmek üzere yaprlacak büyük bayındırlık ışierı:ru. tesbıt e:ınek 
ıçin toplanan teknik komisyona başkanlrk. etmış~ır. Komısyon 
bazı büyük yollar ve bilhassa arıs1ulusal bır mah~:;ret t~ı~acak 
olan otosİ-ad'lar yapılmasını kararlaştırmıştır. Yuz ellı rnılyon 
frank sarfedilecek olan bu işlerde 16 bin işçi çahştırılacaıktır. 

Arsıulusal Ceza Kongresi 
Berlin, 25 (A.A.) - 11 inci arsrulusal ceza kongres_i bu~ün ça

lışmalarını iJ:>itirimiştir. Alman ve yaıbaıncı delegelerıı bılhassa, 
intikam kasdiyle yapılan suçlara karşı fatıbik edilecek cezalar 

1hakkmda şiddetli aytrşmalarda bulunmuşlardır. Yabancı dele
tgeler lbu husustaki Almanıprojelerini açıkça tenkit etmişlerdir. 
J{ongrede talebeye ait olan cezalar için de şiddetli aytışmalar 
<>lınuş ve talebeye verilen ceza metodlan ile kısırlaştırma ve ha
dnn etme usulleri tenkide uğramışlardır. 

Lehisfanda Bir Tren Suikastı 
'Varşova, 25 (A.A.)' - Varşova'nın 9 kilometre ötesi~de ~oğu 

~otopolskasma gitmekte olan Krakovi sür'at k~tarı bır .suikas· 
de uğramıştır. Hüviyetleri henüz tesbit edilmcmıış !bazı k~scler 
:birkaç !kilometre lboyunca rayların vidalarını sökmüşl~rdır. !d~
ltinist son dakiıkada frenleri İş'letmiş ve bu suretle çok onemli bır 
kazanın önüne geçmiştir. Hemen gerçinlemelere başlanmıştır: 
.Suitkasdin, Polonya'nm bu bölgesinde faaliyet gösteren menfı 
'lınsurlar tarafından tertip edildiği sanılmaktadır. 

Arnavutlukta Bir idam Daha 
'Tarana 25 (A.A.) - Arnavutluk <basın !bürosunun haber ver

t1iğine gfue, Fieri siyasal hakyeri, ihtilale iştıirak eden on jan
darmaJ:ı ölüme mahkfun etmiştir. Bu hüküm infaz edilmiştir. 

YUGOSLAV KABiNESi 

Çekilen Bakanların Verine 
Başkaları Tayin Edildi 

lielgrad, 25 (A.A.) - Tüze _Baka- ı Yankoviç, öğlğe~!n ~vvel, naip .~ara
tır Uer, sağlık bakam Prekapıç, or- fından, Slovenya daki yazlık ko_ıkte 
~ ve madenler bakanı Stefanoviç- kabul edilmiştir. 
1~ istifaları Rejan tarafından kabul e- Hır ~arın t!Alc:lhnao& 
dtlnıiş ve Başbakan önergesi iWınw. .Belğra~. 25 (A.A.) - Pravda ga-
~i~ı:ıevre·t bak:anı Yankoviç, ve sağ- zeteainin Zagrepten aldığı haberlere 
~ bakanlığı vekaletine de vücut ter- göre Hırvat bakanlardan Aner ve 
~~Ycsi bakam Koncnoviç atanmıştır. Preka'mn kabineden çekilmesi Hırva 
• 

1
}'asal çcvenler kabinedeki bu deği- tistanda hiçbir tesir uyandırmamıştır. 

f)~liklerin başbakan Stoyadinoviç için MUf · b" k b' 
buyük bir başarı olduğunu ve böyle- ecanıs I~ a ına 
(:~daha ziyade kuvvetlenmiş olan hii- Belgrad, 25 (A.A.) - Kabine de-
kutnetin iş programına yeni bir atıl- ğişikliği hakkında, hükumet, çevenle
~nlıkla devam edeceğini kaydetmek rinde, Stoyadinoviç'in, yakında mütc 
ltdirlcr. canis bir kabine başkıanlığına geçece-

BeJgrad 25 "(A"A ".)' - &kanlardan ği söylenmektedir. 

~~=========================================== 

Harp Çanı Çalıyor 
[B~:i tarafı 1 incide J 

~. 25 \A.X.") - Doğu Afrika- lngilterede oturan !talyanlann It~l. • 
~ gönüllü olarak gitmek üzere ta- yan ordusuna gönüllü girmek ıçm 
:tt~Pler devam etmektedir. Kendisine yaptıkları dilekleri Romaya bildirmek 
Clltın llÜel liyakat madalyası verilmiş tedir. Ayni gazetenin Cenevreden al
lit an General Kont Marazzo Della dığı bir habere göre, Habeşistana sev 

lcca, gönüllü olarak doğu Afrikası- kedilecek olan BoJzano'lu üç ltalyan it &:ittnek ıüzeredir. Orada kendisi gi neferi kaçmışlar, fakat yakalanarak 
ıNL gönüllü olarak giden iki oğluna il- Saint Maurice şatosuna hapsedilm.iş-
·~ak edecektir. lerdir. Hül(umet bunlar hakkrnda bir 

Arnarikamn bitaraflrljı karar verec~ktir. ı.~ A~ustos~a. kaç• 
1\ta . . - mış olan Trıeste bolgesı ahahsınden 

~?oıje:l:gton, 2~. ~·A:: :- Bıtara~•k üç nefer de yakalanmış ve Orsierese 
ide • e .karıı ıl:rı ıurulen çok şıd- de hapsedilmişlerdir. 
la tli tenkitlere ragmen Senate saylav . • • 
t r ,:kuruıundan bazı değişiklikler ile Belçıka sosyallatlerının 
0;[~ gelen bu proje:yi ikiye karşı 7 7 iste!)i 
te ~kabul etmiş ve ımza edilmek üze 

"'l<>sevelte göndermiştir. Brukselles. 25 (A.A.) - Sosyalist 
fla Senatot'a bu projenin ban~ yolun- işçi enternasyonali çıkardığı bir be -
l:ıul blt- hareket olduğu mütaleasında yannamede Habeş - Italyan anlaşmaz 

U~uştur_ lığında zorla yargıçılığı kabul ettir-
A mesini ve harbi imkansız kılacak olan 

tllerika Avrupa işlerine ekonomik zecri tedbirleri alınmasını 
karışmıyacak Uluslar sosyetesinden istemektedir. 

lr1t\taıln.gton, 25 (A.A.) - Bitaraf- Bir Alman gazetesi ltalyaya 
,,,__ kan.unu kabul edildikten ııonra, de h k · 
l~~lrrat lideri Robinson §U diyevde bu a V&rJyOr 

,,lllUŞtur: Bertin, 25 (A.A.) - Deutsch All-
~" ~irlc,ik devletler hükumetinin, gemeine Zeitung diyor ki: 
ba~Upacf.aki anlaşmazlığı düzeltmeğe "ltalyanın, sömürgelerinin genişle
l'l{if i naeihatlerinden başka şekilde, mesi hususundaki ihtiyaçları tamami
'an 

11
8S-a. ve paraca iştirak edeceğini le haklıdır. Anlatmaya katılması hu

lU~11 ?ır Avrupalr millet varsa, bu dil susunda yapılan gizli andJaşmalara 
.cıın<L! aldanmaktadır .. , rağmen, sıra paylaşmaya gelince Ital 
liabeş imparatorunun ya, elleri bot dönmüştür. ltalyaya 

sonradan verilen asığlar onu memnun 
~d· halka bildirini edecek bir şekilde değil idi. Japonya 

~n ~baba, 25 (A.A.) - !mparato gibi, İtalya da nüfusunun çoğalmasın 
"- h~Pnu§ olduğu bir bildirik, bir ha dan sınırları içinde havasız kalmıştır. 
l'lıı. cunıu takdirinde ormanlarda ba A frikanın sömürge topraklarının pay 
Ot:asrnı halka tavsiye etmektedir. laşdmasr şimdi kararlaştırıJdığl tak • 
bı.ırad beş Hintli aile pazartesi günü dirde Almanya. bu paylaşmaya İ§ti • 

1 an hareket edecektir. rak etmek hakkına sahiptir.,, 
taı Gazete, Versay andlaşmasmın Al-
~ .Yada kaçak askerler manya'yı, daha fazla daralmış olan 

'iıı.j~rıs, 25 (A.A.) - Matin gazete- Orta Avrupaya attı~ını yazmaktadır. 
'-, buLond;adan aldığı bir habere gö İptidai maddelere kesin bir ihtiyacı o

ıchır~ki Italyan konsolosu, lan Alman.r.amn. herhalde sömürge 

Kralcılar Bir 
Beyanname 
Neşrettiler 

.._ __________ _,,_....-.---~--·""""'._. __ -:=_'-.,_,,__ ..... .._ _ _... __ ..... ~-·-----M_...m=o-.=--------------------· 

Genç Kadın Bard~n Çıktıktan Sonra Bir Otomo-
bile Atladı Ve ''Emniyeti Umumiye l ,, Dedi 

Ati.na, 25 (A.A.) - Gazeteler gay 
lavlar kurulunun halkçı partisine 
mensup 92 mümessil tarafından imza 
edilen ve krallığın yeniden kurulma
sına dair olan beyannameyi yıaymak
tadı rlar. 

Cümuriyetçi çevenler bu imzaların 
halkçı partinin ancak 36 mümessili 
arasında toplanmış olduğunu söyle
mektedirler. 

Kondilis istifa edecek mi? 
Atina, 25 (Özel) - Ayrışık gaze

telerin Başbakan Çaldaris krallık ta
raftarı olduğunu il!n etmezse kendi
sini tazyik için kabineden istifa ede
ceğini yazmalarına ~arşr General 
Kondilis henüz böyle bırşey düşünme 
mis olmakla beraber istifasının hiç 
bir. suretle Başbakanı tazyik sayılamı 
yacağını söylemiştir. 

Kralın kararı 
'Atina 25. (Özel)- Ea.tiya gazete

si sağl~ kaynaklardan aldığl haber
lere göre eski Kralın yapılacak genoy 
da büyük bir çoğunluk kazanmazsa 
Yunanistana dönmiyeceğinin muhak
kak olduğunu yazıyor. 

Cumuriyetçilerin bir iddiası 
'.Atina. 25 (Ozel) - Cümuriyet par 

tisi lideri Papaandren kralcıların Yu
nan ulusuna karşı .çıkardıkları beyan
namede yalnız doksan iki saylavın im 
zası bulunması Ahali partisinin say
lavlan arasında bile kralcılığın çoğun 
luk kazanamadığını göstermekte ol
duğunu gazetecilere söylemiştir. 

Kral Aleksandri . öldUrenler 
Marsilya, 25 (A.A.) - Hapsedi

len üç hırvat, Kral Aleksandr'ın öldü 
rülmesine iştirak etmiş olmak suçu 
ile kendilerini ağır ceza hakycrine 
sevkeden itham heyeti kararını tem
yiz edeceklerdir. 

Trablusgarba dönen aileler 
Trablus, 25 (A.A.) - Trablus har 

binde topraklarını bırakmış olan bir 
çok ailelerin yurdlarına dönmeleri de 
vam etmektedir. 

Berlin metropoliten yıkıntısı 
Berlin, 25 (A.A.) - Metropoliten 

yıkıntısı altından üç ceııet çıkarılnuş
tır. 

~lde ederek genişlemesi gerekmekte -
dir, Alman gazetesi bundan başka, Al 
man sömürgeleri meselesinin Lokar
no görüşmelerinde ve Yung planı için 
Pariste yapılan konuşmalarda mevzu 
ubahsedildiğini ve bazı politikacda • 
rın Alman sömürge faaliyetinin tek
rar başlamasını haklı gördüklerini ha 
tırlatmaktadır. 

Gazete sömürge eşitliği hakkında· 
ki Alman dileğinin sağlam bir esasa 
dayandığını ilave etmektedir. 

Fransamn tutacaGı 
hattı harekat 

Paris, 25 (A.A.) - Basın, bugün 
az mütalea yürütmektedir. Bazı gaze 
teler İtalyan - Habeş hakkındaki gö· 
riitmeler hususunda Fransanın alma
sını istedikleri durumu izaha yelten· 
mektedirler. 

Matin diyor ki: 
"Bugün lngilterenin bütün gayreti 

Fransayı, ortaya çıkacak arsıulusal 
ka~ışıklrklar ne olursa olsun, kendi iş 
1~rıne karıştmnağa inhisar etmekte
dtr.' B? ~azete buna kar§ı şu itirazla
rı ılerı surmektedir: 

'~Frans~, lngiltere'nin zoriyle bir 
tarıhte, bır takım inancalar akdetmis
tir.,, Fransa, lngiltere derecesinde 
sadakat ve dostluk borçları altındadır. 
Düşüncesizce yapılacak bir hareket 
büyük tesirler uyandırabilir. Fransa, 
fena akibetler doğurabilecek ifratları 
bertaraf etmek için elinden geleni ya 
pacaktır. Fransaya, onun temenni et
mediği tehlikeleri paylaşmak teklifin
de bulunulamaz. Stressa cephesini sar 
san Fransa de~ildir . ., 

Echo de Parıs, Fransanın rolünün 
Stressa cephesini tamir etmek oldu -
ğunu yazmakta ve Fransayı, muhte -
mel bir Ah~a.n. tehlikesine karşı mü
dafaa etmesı ıçın İngiltere ile başlan 
mak ümidiyle. l~alya aleyhindeki zec
ri tedbirlere ıştırak etmek yolundaJd 
hesapl·arın yanlış olduğunu söylemek 
tedir. 

Bu gazete şunu ilave ediyor: 
"İngiltere tarafından yapılacak bu 

tarzda bir vaidin boş bir vaid olJllak 
ve sırası gelince, kamoy tarafından 
tasvip edilmemek tehlikesi vardır. 
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Iki polis memuru Madam 

Wamer'in her yerini adamak.ıl
lr yoklamrşlardr. Hatta New
y ork'ta kendi araştırmalarile de 
iktifa etmiyerek kadın memur
lara, Wamer'in en mahrem yer
lerinde bir şeyler saklı olup ol
ıriadrğmr arattrrmışlardı. 

Çantasında birkaç kartvizit, 
biraz kağıt, bir mürekkepli k~
lem, dpdak boyası, pudr~, bır 
miktar paradan başka bır şey 
çıkmamıştı. Ne tabanca, ne 
gizli mürekkep, ne de uyutucu 
bir ilac vardı. Memur kadınlar 
iç çam~şırlarının dikiş yerleri -
ne, ayakkabısının taban astarı
na varıncrya kad:r bakmışlardı. 

Bu uyutucu ilacı ·nereden bul
muştu? Nereden çııkarmış ta 
viskilerin içine atmıştı? 

İşte asıl muammalı taraf bu
rası idi ... 

Amerikan istihbarat dairesi 
hayret içinde idi. Bu kendileri 
için müthiş bir mağlubiyetti. 
Hem şerefleri, hem de vatanla
rı tehlikeye düşmüştü. Eğer bu 
kaçan kadın hakikaten Matma
zel Doktor ise, vaziyet çok f e
cidi. Çünkü sahillerdeki bütün 
genç kadının Amerikan topra
ğına ayak basmış olması, bun
kıyetlere bütün kayıtlara ve kon 
trollara rağmen bir delildi. 

Bütün Şikago polisleri, polis 
hafiyeleri ve istihbarat şebekesi 
sef er:ber edildi. Sarı saçlı, mavi 
gözlü kadını bulmanın imkanı 
yoktu. Kaybolmuştu. 

Jean Kra'nın peşinde 
İstihbaratın elinde Victorya 

Postrestant Juliette adresine 
yazılmış bir mektup vardı. Mek
tup J ean Kra imzalı idi. Bu im
za muhakka:k, J oseph Fellow'a 
mektup e:ön<ieren KraJJ,ss'un.du. 
!Kısı de aynı adamdı. }fakat ya-
zı, daktilo ile yazıldıgı için 
mektuplar arasında bir müşabe
het bulmak imkansızdı. Sonra 
kağıtlar da ayni kağıt değildi. 

Mektup postrestantta bekle -
yip duruyordu. İstihbarat me
murları ise nahak yere tarassut 
ediyorlardı. Çünkü mektubu 
kimse almağa gelmi:·ordu. Za
ten bütün bu maceralardan 
Matmazel Juliette'in haberdar 
olması lazımdı. Bundan sonra 
kim gelir de mektubu arardı? 

Fakat bu "dostumuz Brawn" 
da kimdi? Asıl ipin ucu onda 
görünüyordu. Eğer Amerikan 
memurları Brawn'ın kim oldu· 
ğunu bulacak olsa idiler; artık 
arkası çorap söküğü gibi gide
cekti. Onun için bütün mektup
ları sıkı bir kontroldan geçiri -
yorlar, icap ederse kağrtları 
kimyevi maddelerle muamele 
ediyorlardı. Fakat yeni malU -
mat edinilmesi imkansızdı. Hiç 
bir mektup bulunamıyordu. , 
Sarışın kadm nereye gitti 
Sarışın kadm bardan çıkar 

çıkmaz derhal bir otomobile at
ladı. Şoföre: 

- Emniyeti umumi yeye! pe· 
di. 

Nereye gidiyordu? Amerika
lı iki casusu uyuttuktan sonra 
Emniyeti Umumiye Müdiriye -
tine gitmesi hakikaten şayanı 
hayretti. 

Otomobilin köşesine büzüldü. 
Perdeyi çekti. Her halde müthiş 
bir heyecan içinde idi. Rengi 
sararmış, gözlerinin feri kalma
mıştı. 

Otomobili Emniyeti Umumi
yenin arka kapısı önünde dur
durdu. Burası, tenha, izbe bir 
sokaktı, kimse gelip geçmezdi. 
Birkaç tane polis memuru, bu 
yolun başlıca yolcularr idi. 

Helecanla otomobilden indi. 
Kapıda bulunan bir memura: 

Alman tehdidi kendini gösterdiği 
zaman, lngiltere. kendi asığlarının teh 
tikede olduğunu anlarsa ayağa lı:ıalka· 
caktır. Halbuki, lngilterenin hududu, 
uzun milddet için Rhin üzerindedir. 
Şu halde, Fransanın, lngilterfyi zecri 
anlaşmazlığında, her tarafı memnun 
edecek şekilde hakemlik etmesi ve Al 
man tehdidi karşısında, müşterek St
ressa cephesini kuvvetlendirmesi la· 
zrmdır. Ba§ka. türlü siyasa 2'.Ütmek, 
~anlr§tır.u 

- Sir Persy'nin içerde olup 
olmadığım sordu. Aradığı kim
senin orada olduğunu anlayınca 
hızlr hızlı merdivenleri çıkmağa 
ba~ladı. Persy: odasında ~almz-

"'l 

.. 

Ayaz kafalı, lanet suratlı, kakavan burunlu, şaşkaloz bir 
••. adamdı bu. 

dı. Bu, Şikago,daki istihbarat ladı: 
dairesini idare eden amirlerden - O sen misin Jenny? Bu 
biri idi. Uzun yüzlü, lanet su- zaman buraya geleceğini hiç 
rath, kakavan burunlu, çıplak ummuyordum ... · 
başlı bir adamdı. Gözlerinin bir Jenni, Madam Warner'in kü
tanesi sağa bakarken öteki mu- çük ismi idi. Belki de istihba • 
hakkak yeri gözetliyordu. İki 
ırı dişi büyük bir pipo- rat dairesi şefi onun hakiki is-
yu dibinden gagalamrştı. ö- minin Warner olduğunu bile 
nünde yığınla kağıtlar var- bilmiyordu ... -
dı. Bu kağıtların arasın - - Evet, dedi. İşlerim erken 
da kendisini kaybetmiş gibi idi. bitti. Meseleyi yüzdüm yüzdüm 
Çok meşguldü. Fakat genç ka- kuyruğuna getirdim... Zanne -
drnı karşısında görünce tek gö- dersem, Brawn'ı birkaç gün 
zünü ona, tek gözünü de duva- içinde yakalatmak kabildir ... 
ra dikerek gülümsemeğe baş - [Arkası varl 

Heybelide Deniz Yarışları 
{Baş tarafı 1 incide] 

·. 
Yüzme yarrşlarma giren gençlerden bir grup 

mış, saat 18 de bitmiştir. 
Neticeler §unlardır: 
50 metro serbest yüzme birincile

ri: İbrahim (Beykoz), Bayan Si • 
mon (Beykoz), Artin, Mahmut (İ. 
S. K) 

Yüz metro serbest birincileri: 
Rauf (Beykoz), Bayan Simon .(Bey
koz), Uzar. 

Bu münasebetle t. S. K ubaşka . 
nr Ekrem Rüştü bir muharririmiv· 
demiştir ki: 

.. . 
'' - Başbakan İsmet İnönü'nüı , 

Sırtüstü 50 metro birincileri: İl· • 
han, Metin, Fikret, Agah. 

50 metro kurbağalama: Efdal (Ga 
latasaray) Metin (İ. S. K), Turgut 
(Karamürsel), Mansur (İ. S. K.), 
Ömer (Beykoz), Bayan Handan (İ. 
S. K). 

Atlama birincileri: Fahri, Nec • 
det. 

Fadılliot birincileri: Halkevin • 
den Behzat ve Tarik Çifti 

Su topunda Galatasaray B takımı 
birinci, A ikinci. 

Yelken yarışları birincileri: Yar
vo, Saip. 

Sporlar Beyoğlu Halkevi , spor 
direktörü Naili tarafından tertıp ve 
idare edilmi~tir. Yarışlardan sonra 
İstiklal marşı çalınmış, Başbakan 
İsmet İnönü kupa ve madalyaları 
vermiş, Heybeli pla~~nı P:.k beğen
miş, şahsi bir teş~?bus~e ~ucude ge
len ve günden ~une ınkişaf bulan Yüzme birincisi iki genç kızımız 
bu yerin Heybelıye aynca bir husu 
siyet verdiğini de ilave etmiştir. 

YarışJarın devamı srrasında !. S. 
bu alakaları bizim için en büyük 
tebşirdir. 

Pek kısa bir zamanda kendileri . 
nin himayelerinde böyle bir kapalı 
havuza kavuşacağımıza hiç şüphe . 
miz kalmamıştır.,, 

K asbaşkanı Ekrem Rüştü, İsmet 
foönüne dört sene evvel kurulan 
su sporları hakkında izahat vermiş, 
Türk yüzücülüğünün büyük bir in-
kişaf gösterdiğini söyJiyerek Türk A 'k t 1 · 'h I' · 
yüzücülerinin fevkalade bir kabili- merı a pe ro ısta sa ın 1 
yet gösterdiklerini, fakat dünya yü tahdit ediyor 
zücülerilc karşılaşabilmemiz için Vaşington. 25 (A.A.) - Saylav-
kapalı havuza lüzum olduğu ve se- lar kurulu, petrol hakkındaki . di,!cr 
nenin 12 ayında yürme talimleri ya bütün kanunları bir tarafa bırakara k 
pılması Hizımgeldiği hakkında iza • "Dallas" adı verilen anlaşmayl on<ıy· 
hat vermiştir. · lamış ve Senato'ya gvaıdermiştir. Bu 

Ba bakan, bu izahatı büyük bir a- anlaşmaya göre, üretmen devletlerın 
laka ile dinliyerek böyle bir havu- başlıcaları, israfın ö· · " geçmek ,; 7 c 
zun kaça çıkacağını ve kaç havuza re petrol üretim işini tahdit ctmc;:: i 
ihtiya~ olduğunu sormuştur, " kabul etm.ektedirler. 
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Aydında Hava Tehlikesine 
Hazırlıklar Karşı 

f?Ayaın, (Özel aytarımız bildir.iyor) - Ilimizde hava tehlike-
rsi için önemli çalışmalar sürmektedir. Karapınar kamonunda 
296 hava tehlikesini bilen ve 25 yardımcı üye yazılmış, ayrıca 
480 lira teberrü olunmuştur. Merkez Aydın ilçesine ibağlı ka
mun ve köylerde şimdiye ıkadar üye yazılanların sayısı 730 u 
bulmuştur. 

Onbeş Yılhk Karısını Öldürdü 
Merzifon, (Özel aytarımız ibildiriyor) - Diphacı köyünde 

bir cinayet işlenmiş, bir köylü beş yıllık karısını öldürmüştür. 
Soğancı oğullarından Halil, mahkeme kararı ile bir senedir 

ıayr~ yaşadığı kansı Halime'yi bıçakla ağır surette yaralamış -
trr. Kadın derhal ölmüş, kaçan katil yakalanmıştır. Cinayetin 
sebebi, eski bir iğbirardır. Adliye tahkikata lbaşlarnıştır. 

Kağnı Arabaları Kalktı 
Sıvas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Kağnı arabalarının şa

ra girmemesi yolunda uray kurulunca verilen karar tatbik edil
meğe başlanmıştır. Bundan böyle köylerden şara gelecek kağ
nı arabaları urayın tesbit ettiği yollardan pazar yerlerine gire
cekler, yüklerini boşaltarak döneceklerdir. Bu suretle, şar yol· 
lan da kağnı tahribatından kurtulmuş olacaktır. 

Diğer taraftan .özel idare kağnı yerine kullanılmak üzere 
ozel idarece yeni bir araba modeli ıhazırlanmıştır. San'atler 
evinde imal edilen bu arabalar köylüye ucuz olarak verilecektir. 

Paluya yerleştirilen göçmenler 
Palu, (Özel aytarımız bildiriyor) - llçernize dokuz ay içe

risinde Romanyadan 469 evden mürekkep 1850 göçmen gelmiş
tir. Bu göçmenler ilçenin bağ ı ·evlerine yerleştirilmiş, bahar
da ektikleri tohumlar köylü tarafından temin edilmiştir. Göç
menler için şimdi biri üç yüz, ikisi yüzer evlik olmak üzere beş 
yüz evlik üç köy kurulmaktadır. Evlerden çoğunun temel ka
tı bitirilmiştir. İlçebay, yapı işlerine büyük bir ilgi göstermek
tedir. 

Vagonlar Sivasta Yapılacak 
Sıvas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bayındırlık Bakanlığı

nın burada kuracağı vagon atelyesi için yapılan incelemeler 
bitmiştir. Uzmanlar, Sıvas düzlüklerinin ve mevcut su kuvve
tinin bu işe elverişli olduğu neticesine vararak raporlarını Ba
yındırlık Bakanlığına sunmuşlardır. 

Öğrendiğime göre 3 milyon liradan fazla para harcanacak 
olan vagon atelyesine yakında başlanacaktır. Srvs • Erzurum 
yolu bitirilinciye kadar ıbu hattın vagonlarını Sıvas atelyesi ha
zırhyacaktır. - N. N. 

Şeker Fabrikaları Yeni Mah
sulü işlemeğe Başhyorlar 

Eskişehir, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Şeker fabrikası ye
ni senenin şeker pancarlarını yakında işlemeğe başlıyacaktır. 
. Yeni mahsul, on güne kadar fabrikaya getirilecektir. 

~------.------ -

Eski§ehir Şeker Fabrikası. 

·-·· .............. 
Bartlnda mahkum 
Edilen caniler 
Bartın. (Özel aytarımız bildiri -

yor) - Ağır ceza hakyeri iki önem
li davanın kararını vermistir: 
Kozcuğaz yolunda muhtir Musta

fayı öldüren deli Ahmet 18 yıl ha
pse mahkum olmuş, cezası ha
fifletici sebeplerle 9 seneye indi
rilmiştir. 
Kadın oynatma meselesinden çı

kan bir kavga sonunda Hüseyin is
mindeki arkadaşını ağırca yaralı -
yan kasap oğlu İhsan da 10 yıl ha· 
pse mahkum edilmiştir. Fakat 
IJ'nahkeme heyeti suçlunun yaşını 
•gözönünde tutmuş. eczasını 8 6e -
me, 4 ay, 8 güne indirmiştir. Bu ha
disede alakaları bulunan diğer suç
lular da muhtelif cezalara çarpıl -
mışlardır. 

Devrim gazetesi 
Bartinde Devrim ismile giindelik 

ıyc~1i bir gazete çıkmağa başlamış
tır. Bu yeni arkadaşımıza muvaffa
kiyetler dileriz. 

TELGRAF 

• Sivas, (Tan) - Birçok hırsız
lıklar yapan Mara h Ömer ismin
de bir hırsız Zeynebin evine girer
ken yakalanmış, tahkikata başlan • 
mıştır. 

• Sivas, (Tan) - Bafra ilçebayı 
Abdülkadir Sarısüzen, izinli ola -
rak şarımıza gelmiştir. 

• Merzifon. (Tan) - Sıcaklar 
gölgede 30 dereceye kadar çıkmış
tır. 

• Eskişehir, (Tan) - Köprü ba
şında kurulmakta olan yeni Halke
vi binasının inşaatı bitirilmek üze
redir. Halkevi, yapıdan sonra der -
hal buraya taşınacaktır. 

• Çine, (Tan) - İlçebay, büütn 
köy evlerine beyaz badana yaptır
mıştır. 

• Sıvas. (Tan) - Eski beeldiy<'.ı 
başkanı Hikmet Işık, Erzincan ve. 
civarında bir gezi yaparak dönmtiş
tür. 

• Denizli, (Tan) - Mazhar Mü.., 
fit, intihap dairesini gezmek üzere. 
buraya gelmi~tir. 

• Karamürsel, (Tan) - UrayJ 
uray binası yanındaki bahçeyi bü~ 
yük bir park haline getirmeğe ka-. 
rar vermiştir. Bu iş için gelecek yl: 
tahsisat ayrılacaktır. 

• Denizli, (Tan) - Bir aydan., 
beri Afyon, An'kara, İstanbul, Bur-. 
sa üzerinde tura çıkan Deniz li Hal .. 
kevı bisikle~Jlerı aun uetu~u:r cı 
dönmüşlcrair. Bisikletçiler halk ta"' 
rafından kar~ılanmışlardır. ı 

• E~kişehir, (Tan) - Zafer bay
ramı hazırlıklarına başlanmıştır. Be
lediyenin önüne ve muhtelif yerlere 
taklar kurulmaktadır. 

• Aydın, (Tan)" - Çine urayı 
2400 liraya bir motörpomp almış, 
bu suretle yangın tehlikesini önle
miştir. 

• Konya. (Tan) - İstanbul öğ
retmenleri lzmirden şehrimize gel -
mişler, şehri gezmişlerdir. Konuklar 
geceyi burada geçirdikten sonra Ada 
naya gitmişlerdir. 

•·Adana. (Tan) - Kuzuların top 
!anması yüzünden ı'rgat darlığı kcn· 
disini göstermiştir. Bunun önünü al
mak için bazı iş sahipleri Karaisalı 
ve Ulukışla köylerinden ırgat getir
mek için adamlarım yollamışlardır. 

• Antep, (Tan) - I-Ialkevi Türk
çe kursunu bitirenler serefıne bir 
müzik müsameresi veriİmiş, küçük
lerin oyunları zevkle seyredilmiş
tir. GiizC'l san'atlar şubesinin secme 
müzik parçaları çok alkışlanmıŞtır. 

• Çorum. (Tan) - Çoru:n Hal -
kevi avcılar kolu kuruluş yıl dönü
münü eğlence içinde kutlulamışlar 
dır. Bu arada 30 fakir çocuk sünnet 
ettirilmi. tir. Dav~lilere cıv şöleni 
verilmiş, birçok oyunlar oynanmış· 
tır . 

No. 99 

1 
- Bay doktor eğer bakacak· ı - Nasıl isterseniz .. 

ı:::============= !arsa kendilerini daha artık Dedi, odadan çıktı. Fakat, o V O S M A O yormıyalım.. hala içine dolan şüpheyi aydın-
a Dedi. Fakat, Güney Sadığın ]atamamıştı. Kafasının içinden 

Etem izzet BENiCE 

gıtseler daha iyi değil mi?. 
Fazıl bu soruyu karşılamağa 

hazırlanırken Sadık: 
- Doktoru ele geçirmişken 

izin verin de bize baksın. İşimiz 
gücümüz her vakit buraya gel
memize, yurda gitmemize uy
gun değil. 

Dedi. Güney sordu: 
- Size kim sağlık verdi bu

rasını?. 
Bu soru karşısında birden şa

şalıyan Sadık, Şeref'in yüzüne 
baktı. Şeref ona baktı. Bir sa
niye bir kekeleme, bakınma, te-
reddüt ol~u ve Şeref: -

- Benim teyze oğlum var
öır. Fatin. O sağlık verdi. 

Dedi ve bu lakırdıyı hemen 
kesmek için' 

hütün bn lakırdılar olurken bir sürü soru geçiyordu: 
durmadan hep kendisine baktr- - Acaba yalnız kalınca dok
ğmı, Şeref'in de göz ucile yine tora benim için bir şey mi söy
kendisini süzdüğünü ayırt ede- liyecekler?. 
biliyordu. Onun içindir ki, o Benim burada olup olmadığı-
da onların birer fotoğrafisini mı mı durguluyorlar?. 
çoktan gözkapaklarmın altına Benim için geldilerse kim 
geçirmişti ve: gönderdi bunları? .. 

- Doktor, siz hastalarınıza Ve bütün bu üzüntü, şüphe 
bakınız. Ben de yemeği hazır- ile istiyordu ki onlar yalnız kal· 
!atayım.. smlar, kendisi de her vakit her 

Diyerek salondan çıkmak meselede olduğu gibi camlı ka
için kalktı. Güney kalkınca Fa- pının arkasından onları gözet
zıl birden: lesin, dinlesin. Fakat, bu kere 

- lyi ama, hastalara bak- öyle olmadı. Doktor gözleri ile 
mak için evde hiç.bir hazırlığım konuştu: 
yok, pek üstünkqr=i bir bakı - İyice gördünüz ya?. 
olur. Ben de kendilerinden ya- - Adamakılh tanıdık .• 
rm sabah yurda gelmelerini is- - Artık gidebilirsiniz .• 
tiyecektim. - Gidelim .• 

Dedi. Doktor böY.le söY.ler - lşiniz başlamıştıd 
sö~lemez, GüneY.: - Evet!., 
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TAŞLARIN HAREKETi 

Paytak - Paytak. bulunduğu sü
tun üstünde ve daima ileri olarak bir 
tek hane yürür. Aşağıdaki şekilde gö
rüldüğü üzere: 

AKLAR 

s 

1 

t, cı d " f g t> 
~>\~AvL-AR 
Şe~ıl (1) 

(a 4) teki kara paytak (a 3) hane
sine; (e 3) teki ak paytak (e 4) ha
nesine giderler. Yalnız, oyunun baş
langıcında bulunması lazımgelen ha
neden henüz kımddatılmaniı§ bir pay
tak, ilk hareketinde, arzuya göre bir 
veya iki hane yürütülebilir. Mesela 
yine yukıardaki şekilde görüleceği 
üzere (h 2) haneisndeki paytak iste
niJişe göre ya (h 3) veya (h 4) ha
nelerine sürülebilir. 

Bürün taşların hareketlerini gör· 
dük. Hulasa edecek olursak akılda 
tutmak lazımdır ki: 

1 - Şatranç ileri geri gidebilen 
taşlar (Şah, Ferz, Fil, At ve Ruh); 
yalnız ileri giden taşlar (Paytaklar) 
vardır. 

2 - Önlerine engel çıkmazsa iste
diği kadar gfden taşlar (Ferz, Fil ve 
Ruh) ; yalnız birer hane yürüyen taş
lar (Şah ve Paytak); kendi ve düş
man taşları üstünden atlıyan (At) 
vardır. 

3 - Başlang~ta bulunduğu hane
nin rengini sonuna kadar muhafaza 
eden yegane taş (Fil) dir. 

4 - Herbiri (topçu, süvari, piyade 
ve saire gibi) ayrı bir silahı temsil 
eden altı çeşit taş vacdır. 

5 - Eğer (Ferz) şatranç tahtası· 
nın en kudretli taşı ise (Şah) ta en 
önemli taşıdır. Çünkü ilerde görüle
ceği üzere oyunun bütün gayesi düş
man Şahmı esir etmekten ibarettir. 

Tıaşlann, düşman taşlarını nasıl 
alabileceklerini ilerde göreceğiz. 

Yalnrz şatrancı biç bilmiyenler,bir 
müddet kendi kendilerine taşların ha
;eketleri üstünde egzersizler yapma
lıdır. 

Ancak ondan sonradır ki, gösteri
lecek usuller dairesinde ve kaidelere 
riayet ed~rek yavıaş yııvaş oyunlarını 
ilcrletebihrler ve zamanla bilinen şey
lere kendi zekalarını da kullanmak 
suretile birçok şeyler ekliyebilirler . 

Şurada şunu da söylemeği lüzumlu 
görürüz ki. bu sütunlarda yazdığımız 
şatranç bizim alafranga dediğimiz, 
yani arsıulusal müsabaka ve turnuva
larda oynanan ve alaturka şatmnctan 
ayn bazı hususiyetleri oln şatranÇtır. 

Lise ve Orta mekteplere 
talebe kaydı sürüyor 

Lise ve orta mekteplerde yeni ta
lebe yazılması devam ediyor. Mek
teplere yapılan müracaatlar çok faz 
tadır. Kalabalık semtlerdeki mek -
teplcrde gün.de 50 - ıoo talebe kay
dedilmektedır. Şimdilik bütün ta
lebeler muvakkaten yazılıyor. Ka -
yıt muamelesi bittikten sonra, bu 
talebeler. şehrimizdeki mekteple -
n:. mıntakalar gözönünde tutularak 
taksim edilecektir. 

Ve bu gözkapaklarmın yu
mulnıa açılm~ları ile bir saniye 
içinde geçen bu konuşmadan 
sonra doktor, yine hiçbir şey 
yokmuş ve bu adamları hiç ta
nımıyormuş gibi: 

- Size bakamadığıma üzül
meyin. Buraya kadar yoruldu
nuz. Her halde iyi bir bakı yap
mak için yurda kadar da yoru
lacaksınız .. 

Dedi. Şeref: 
- Gelmişken şöyle bir bak

saydınız .. lş saatlerimiz de yur
d~ gelmeğe uygun düşmüyor! 

Gibi bir şeyler söyledi. Fakat, 
olmadı. Doktor: 

- Yurtta olmazsa ~aşka tür-
lüsü de olmaz!. 

Diye israr etti. Onlar da: 
- Peki.. 
Dediler ve doktor kendileri

ni kapıya kadar uğurladı. 
Güney içindeki şüpheyi bir 

türlü yenemiyor, fakat, bu ge
liş gidişe de bir türlü kararlı ve 
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KENDiKENDiMiZE çA_ TIYORUzj 

CADDELERiMiZ, SERSERiLERiMiZ 

FAZLA SÖZE NE HACET? 

istanbul Yalnız Galata"B 
saray ·mı Demektir? 

Tramvay arabaları, Galatasaray 
dönemecinden geçerken sık s.ık dü
dük sesleri duyuluyor, polis basa
mağa asılanları yakalıyor, karakola 
götürüyor, para cezası almadıkça 
yakalarını bırakmıyor. 

Galatasaray mevkiindeki memur
lar, bu işi o kadar kusursuz yapı
yorlar ki, insan kuş oluP. da tram
vaya uçayım dese,. polisin elinden 
kurtulamıyor. Ve bu vaziyette yaka
lanır yakalanmaz .haydi karakola .• 
Böylelikle, Tünelle Galatasaray ara
sında tramvaylar yürürken, inip bi· 
nenler kalmadr. Bir lira ceza ver
mek korkusu herkesi sındırdr. Şimdi, 
epeyce zaman var ~i, durmadan kim
se tramvaya binmiyor ve hele yürür
ken inmeği göze alacak patavatsız
lar bulunmuyor. 

Demek, herhangi bir beldiye niza
mı sıkı sıkıya tatbik edilir, arada 
bunu dinlemiyenler kim olursa ol
sun, cezaya çaptmhrsa, yasakların 
sürekliliği bizde de temin edilebilir 
miş. 

Galatasaray polis merkezi belki 

KARi MEKTUPLAR! 

Kasımpaşanm tamir 
görmiyen yolları 

Kasunpaşa halkr o civardaki bir
çok yolların bozukluğundan ve yıl
lardanberi tamir yüzü görmemiş 
olan bu yollardan yazın toza topra
ğa batmadan geçmenin imkanı ol -
matlığı gibi kışın da çamurdan ge
çilmez bir hale geldiğinden şikayet 
etmektedirler. Bu pek kötü yolla-
... ..., h .. ,.. ... ,:ı ,.. .v .. 1 .. 1 . ... - ••tı 1'-J ., 1.~ 
yoKuşıarıle Karaman ma alıesı ~ı! 
varındaki halkın hergün gelip geç
tiği yollar gelmektedir. 
Okuyucularımızdan aldığımız bir 

çok şikayet mektupları üzerine il
gililerin dikkatini çekiyoruz. 

Kopyah telgraf meselesi 
Matbuat Umum Müdürlüğünden 

şu tezkereyi aldık: 
"11-7-1935 tarihli sayınızda çıkan 

"Bir tclyazısının başına gelenler.,, 
başlıklı yazıya posta, telgraf ve te
lefon umum müdürlüğü şu karşılığı 
vermektedir: 

''Telgraflar ötedenberi bir nüs
ha olarak alınmakta olup ecnebi 
memleketlerde de usul böyledir. 
Herhangi bir suretle kaybolan te J. 
grafın, kanuni saklama müddeti i .. 
çinde suretini mahreç merkezden 
hemen getirtmek mümkün olduğun
dan bu hal hiçbir suretle mahzur 
tevlit etmemektedir.,, 

DaOa kaldırılan sürU 
Bir okuyucumuz gönderdiği bir 

mektupta şu satırları yazıyor : 
''9 Ağustos gecesi. Kemaliye ka

zasının İliç nahiyesine bağlı Arduz 
köyünde bir soygunculuk vakası ol
muştur. Merada othyan köylüye ait 
15 katır ve kısrakla 30 öküz dağa 
kaldırılmıştır. Bu soygunculuk va
kalan tekerrür ettiği için ilgilile
rin dıkkatinı çekmenizi dilerim.,, 

bu yüzden çok hatır kırdı.' TanınınıŞ 
bazı kimseleri, gücendirdi. Fakat b~· 
na karşılık da, belediye otoritesinırı 
halk arasında yerleşmesini teınirıe 
muvaffak oldu. Yalnız burada sor• 
mak isteriz ki, belediye nizarnlarl• 
bir tek semt için mi konulur? 

Mesela, Galatasarayda yürür traıtı 
vaya binen ve yürür tramvaydarı 
inenden <:eza alınır da. Eminönünde 
Karaköyde, Kurtuluşta, Bebekte, 
Yedikulede bu yasağı çiğnc-;rip gc• 
çenler, niçin karakola götürülrııcZ: 
ve niçin cezaya çarptırılmazlar? 

Dün, ben kendi gözlerimle göP 
düm. Beyazıttan Harbiyeye kadal'• 
belki yüz kişi tramvay yürürken at• 
ladılar. 

Herhangi bir belediye yasağı, ayıtl 
şehrin bir ~emtinde var, başka bir 
semtinde yok. Böyle şey olur nııı? 
yoksa, Kurtuluş. Bebek, Y edikule ve: 
tramvayın geçtiği öteki semtler. be• 
lcdiye sınırlarının dışında mı kaldı• 
lar? 

Saliıhaddin Güngör 

Akay biletleri niçin 
ucuzlamıyor ? 

''Akay idar(lsinin Adalar tarife&(• 
ni indirdiği, fakat Haydarpaşa v.e 
Kadıköy cihetleri gidip gelme bl .. 
let ücretlerinde hiçbir tenzilat ya .. 
pılmadığını hay.ret ve esefle gör "' 
düm. Biitün şirketleri-o tarıfeleriıı· 
de tenzilat yapıldığı halde uzun sc .. 
nelerdenbcri Haydarpaşa ve Kadı• 
köy bilet ücretlerinden santim bile' 
indirilmemesi tuhaftır. 
ücretlerinı İnümkun orud~i:l ....... Jı:ı:ı.~ 
halkın lehine tenzil ederken acal>J 
Akay idaresi Kadıköy ve Haydar .. 
paşa halkının menfaatini neden btı 
kadar ihmal ediyor. . • 
Herşey ucuzlaştrnıldığı bu devı.r 

de pek pahalı olan bu hattın gi ?1~ 
gelme bilet ücretlerinde tcnzıla 
yapılmasını diler ve bu hususta a• 
la.kadar makamların dikkat nazar " 
larını çekerim. - Moda Mühürdar• 
da Ahmet Atacan.,, 

Bu uzun muamele 
hafifletilemez mi ? 

e• 
Bir okuyucumuz matbaamıza, S t' 

terek tiyatro biletlerini damgt?1a • 
mak için çok güçlük çektigini aıı 
lattı ve şu şikayette bulundu: e• 

"Ortada çok uzatılan bir mu-aıntı .. 
le vardır. Biletler için önce G~iJ· 
tada Yüksekkaldmmdaki Pul dİ" 
dürlüğilnc istida ile müracaat e 1>• 
yoruz. Orası damga resmini taha « 
kuk ettirerek bir bordro yapıY0,, 
Damga resmini ödedikten sOfl ı1' 
Darphaneye gidiyoruz. Burada ~,, 
ga vurulduktan sonra Sıraservı~e1' 
de Darülaceze damgası için sıra ğı1 
liyoruz. Bu üç işi eskiden ol~llW 
gibi bir araya getirmek iş sabıPırııı 
rinin şikayetlerini önliyecek. ve yı• 
amelelerin süratle görülmesıne 
rayacaktır.,, 

bir başka mana veremiyordu! ı Dedi. Sadık: dıl: 
Onun içindir ki, en son kendi - Yetmiş beşer lirayı al 
kendisini: diye mi? dıl• 

- Her halde hastaydılar. Dedi ve kahkahayı savur 
Evde baktmrız diye geldiler! Şeref: ··ıii 

Diyerek inandırmağa çalış- - Laf aramızda ama •.. 1'
0
bi· 

tı. Ve bu inanladır ki, tekrar iş değil. Uç beş ay sürdure111, 
salona döndüğü zaman: lirsek doktorun epey paras 

- O doktor yalnız mısın? yeriz!. 
hastaların gitti mi? Diyor ve ilave ediyordu:dol>" 

Dedi. Fazıl da: - Sabahleyin erkende~. e\'i' 
- Gittiler. Tıihaf şey, nere- torun karşısınC!- çıkmal~, 0~.1'ıe 

den bulmuşlar evi. mizi ne büyük bir ~ı~dı 1 

Karşılığını verince bu konu- yaptığımızı göst-:melıyıZ·• f!1 • 
nun üzerinde durmadı: Ve iki arkadaş, yeni işler ıı;ıı 

- Haydi yemeğe gidelim. den memnun böylece k~rıııdS 
Önergesini yaptL konuşa tramvay sahanh~ı 

·d· 1 d t:4' k t Şeref· 
!!"_~-~~~Y.--~~h~~-l_ı_öı_~d_a gı ~~~~n~· daa g~;el kadı~"a<', 

Sadık ve Şeref Bornonti Deıneğı hic ağzıııdan dıtŞ 
tramvay istasyonundan arabaya müyordu ı. ~ 
atladılar. lkisi de sevinr için - · 5abat1 = - Ertesı ___ ...... 
deydiler. --- .... ----

Şeref: 
- Bu gece kendi kendiriiize 

bir şölen verelim •• 

Ertesi sabahtı. 
Doktor erken kalktı! stl 

[Arkası " 



26. 8. 935 ~-N:::::::::::::::::::================:::=============:::::::=::::::::-1 

Güreşleri 5 -2 Kazandık 
Oyunla Parlak Saimin Güzel Bir 

Galabesi Dakikalarca Alkışlandı 
b Viyana güreı takımile ikinci mü~· 

akalar dün Taksim stadında üç hı
n~ Yakın seyirci önünde yapıldı. Se
~ırciler arasında Tüze Bakanı Şükrii 
araç, Gümrükler Bakanı Rana da 

~Öz~ .çarpıyordu. Güreı ring ve min· 
oerının bulunduğu yer güne§ altında 
0.ldugundan Avusturyalı güreıçilerin 
tı~ası üzerine müsabakalara güneş çe 
kılrnek üzer-c iken ve vaktinden biraz 
&eç başlandı. 

Avusturya şampiyonlarının karşısı 
~a çıkanlan takımrmız, ilk müsabaka 
arı yapan güreşçilerimizden daha ta-
1\ınnıış ve tabiatile Jaha tecrübeli kim 
'el.erdi. Bunun içindir ki dünkü g:ı.. 
t~Ier 5 • 2 galibiyetimizle bitti. Biz 
dunkü yazımızda, ikinci müsabakala
rın 6 • 1 lehimize neticeleneceğini 
t~~in etmiştik. Çünkü 79 kiloda M.:r 
litn}ı Ahmedin güreştirUeceğini zan • 
llcdiyorduk ve Mersinli Ahmedin id
:n~nlarda Nuriyi yendiğini bildiğimi:: 
ıcın dünkü takıma Ahmedin yerine 
~Urinin konulacağını hatırımıza bile 
tetirnıemiştik. Eğer Mersinli Ah
A.h~et takıma konulmuş olsaydı 6 • 1 
&ıalıbiyet tahminimizin tahakkuk et • 
llıcıj ihtimali çok kuvvetliydi. 

.Güre~ mi, boks mu? 

'1 ilk müsabaka 56 kiloda Avusturya 
Y elinek ile Kenan arasında idi. 

~rta hakeminin Avusturyalı olduğu 
u müsabakada Yelinek elile bir dü-2li Jt Kcnanın Qğzını burnunu kapat-

:gı için güreşçimizi sinirlendirdi. Ha-
~in bu hareketlere müsamahası yü 
~Unden Kenan da ya:. -şık almayacak 
~ckillerde mukabeleye başladı ve bir 
1_efasrnda hasmını ringten dışarı fır
<cttı attı. 

llk devre beraberlikten sonra iki 
t~reıçi yerde güreıtiler ve biribiric:ri 
~1 tuşla yenmeği başaramadılar. Ne
tCtde üç hakemden ikisinin kararilc 

enan hükmen galibiyeti aldı. Bu mü 

Saim güreştikten so11ra 

~~~~~ güreşten ziyade boksa ber.zi-

GiJ~/ bı'r tu~ ---------lt ~inci güreı 61 kilodan Avusturya 
\', ırı.cıus ile Yaşar arasında cldu. 
l)'j k~n rakibi Viyana takımının en 
St\'ir:eşçilerinden olduğu gibi ~ok 

ti. Y aıar bu çevik ve acar gü-

• 

-

Halil siklet güreşçilerimizdeR Kenan hasmı ile güreşirken 

reıçi karıısında büyük bir taktik ha· 
taama dü§tü. Böyle bir ıUretçi karşı· 
l.Wdııa MM~rll'lr"Rc!frfflt lhl~t'ltt 
üstüne atılarak çok acele hareket cdi· 
yordu. lyi oyun bilen ve Yaşarın lıu 
hatasından istifade edecek kadar tec
rübeli olan Fincıus, acele bir hare
ket aıraıında Yaşarın sırtını yere ge
tirdi. Bu tuı çok barizdi. Fakat bunu 
yalnız A vuaturyah yan hakemi gör
müş, ortadaki ve yandaki hakemleri
miz görmemiılerdi. Güreı yeniden 
başladı ve birkaç dakika sonra ayni 
taktik hatasından istifade eden Avus 
turyah Yaşan tuşla yendi. Müsaba
ka 6 dakika 50 s;ı.niye sürmüştü. 

Pul vıeya ÇarF oyunu 

Uçüncü müsabaka, Sütün güreşçi
lerimiz arasında en tekniği olduğu su 
götürmez bir hakikat olan Saim ile, 
kendisi gibi 66 kiloya güreşen A•rns· 
turyah Grahsl arasında idi. Ilk on da 
kikada Saim çok iistün bir güreş yap 
tıktan sonra ikinci devre gene ayak· 

j ta başladı. Biraz sonra hasmını altına 
alan kıymetli güreşçimiz, Avuıtnrya
hyı tepetaklak getirerek bastıra bas· 
tıra9 sindire sindire ve iki omuzunu 
yapııtıra yapııtıra yendi. Güreşte 
birçok oyunlar, meseli burgu, brovle, 
salto, ıuples sonunda tuıla yenmeler 

vardır. Saim rakibini öyle tadını çı
kara çıkara. kıucuı ile pul yapJftını' 

iıiiiıl ıiü'OYGnüılaiıutÜ~ teknik ~;ri-;. 
leri bir yana atarak pul veya çarşaf 
oyunu demek daha doğru olur. Uç 
bin kişi Saimin hu parlak muvaffakı
yetini dakikalarca ve çılgınca 'llbşla· 
dı. Saimin galibiyeti için 16 dakika 
38 saniye kafi gelmişti. 

lyi bfr müsabaka 

Dünkü miis,bakala• ~asında ıyile· 
rinden biri de 72 kiloda Avusturyalı 
Musil ile Ankaralı Hüseyia araıunda 
oldu. Ankaralı Hüseyin başından so· 
nuna kadar çok faik güreıti. Fakat 
haamının sırtını yere getiremeden ha 
kemlcrin ittifakile hükmen galibiyeti 
aldı. 

Güz~/ bir supl'!s 

79 kiloda Nuri ile Avusturyalı Sti
edl Hanı güreıtiler. Hanss'ın vıicudü 
~öze çarpacak kadar nisbetli ve iyi 
ışlenmişti. llk on dakikadan sonra 
Avusturyalı fevkalade ut.talıkh Lir 
ıupl~s. sonunda Nuriyi tugla yendi. 
Nurının bu mağlUbiyeti on bir daki
kada olmuıtur. 

Kabaıi.layılığrn §'Jrt/.arı 

87 kiloda Mustafa ile Avusturyalı 

Saim rakibini tuşla yenerken 

Dünkü At 
Yarışları 
lstanbul, 25 (A.A.) - Bugün Ve

liefendi kotu alanında yapılan at Y~· 
rışlarrnda her azmankinden farklı bır 
kalabalık vardı. Yarışlar oldukça he· 
yecanlı ve zevkli oldu. Birinci koşu: 
Satış koşusu olan bu koşuya üç ve da 
ha yukarı yaştaki haliskan lngiliz at 
ve kısrakları girdi, Mesafesi 2,000 
metre idi. Dört hayvan iştirak etti. 
Birinciliği Prens Halimin Chııbras·ı 
ikinciliği Bayan Bins'in Barcs"ı. ü~ün 
cülüğü Akifin Gazbadalyası aldı. 
rımkan Arap ve haliskan Arap erkek 

lkinci koşu: üç yaşındaki yerli, ya
ve disi taylara mahsustu ve mesafesi 
1600 ~metre idi. Dört hayvan yarıştı 
ve birinciliği Prens Halimin lbni Hat 
tal'ı, ikinciliği Vural'ın Oktay"ı, üçün 
cülüğü Rasimin Gürbü%il aldı. 

Ucüncü koşu: dört ve daha yuka· 
rı yaştaki yerli. yarımkan ve haliskan 
Arap at ve kısraklarına mahsustu. me 
safesi 2600 metre idi. Yedi hayvan 
varıstı. Birinciliği Talat Ankaramn 
Sarı~ kuşu. ikinciliği Yu~ufun ~l~.cy
tam. üçüncülüğü Ahmedın Unlu su al 
dılar. 

Dördüncü koşu: iiç ve daha yukarı 
yaştaki yerli Haliskan İngiliz at ve 
kısraklarına mahsustu. mesafesi 2000 
emtre idi. Dört hayvanın yarıştığı bu 
kosuda birinciliği F. atlının Toprusu. 
ikinciliği Rüstemin Gonku, üçüncülü 
ğü F. atlının Doğanı aldı. 

Besinci kosu: dört ve daha yukarı 
yaştaki haliskan Arap at ve kısrakla
rına mahsustu. Mesafesi 3,500 metre 
idi. Beş hayvanın yarı§tığı bu koşuda 
birinciliği Mehmedin Güzel Bandır· 
ması, ikinciliği Prens Halimin Poruju 
üçüncülüğü yüzbaşı Eminin Necibi al 
dı. 

Franz karşılaştılar. Mustafanın acı 
kuvveti karşısında hiç bir oyun gös· 
termeğe muvaffak olamıyan hasım. 
selameti bir düzüye minder dışına 
kaçmakta buluyordu. Kabadayılığın 
on şartından dokuzunun kaçmak ve 
birinin hiç görünmemek olduğunu iyi 
ce anlamış olan Avusturyalıya Mus
tafa da fazla birşey yapmak imkanı
m bulamıyordu. Çünkü ne vakit ya
kalamağa kalksa, hatta yakalasa, Vi
yanah kendini dı~arıya dar atıyordu. 
Hatta bir defasında ringten büsbütün 
çıkıp gitmek üzere iken arkadaşları 
çevirdiler. Büyük bir kısmı kovalama 
ile gecen bu müsabaka sonunda Mus
tafa hakemlerin ittifakile galibiyeti 
aldı. 
Umulduğu gibi olmadı 

Son güreş iki ağır: Çob.wı Meh • 
metle Schöll arasında yapıldı. Başlan
gıçta Çoban Mehmet mutadı oldugu 
u. .... birlrae cJ ~....i~kti, fakat mu-
auı--ııiıatrna AVUS~nyr yere C!U· 
şüremedi. Çoban Mehmet 1ftndfye ka 
dar karşısına çıkan Balkan güreşfiile
rini bir, nihayet iki el ensede yere çö 
kertiyor ve sonra da haklarından ge
liyordu.Halfkt ta Çobanın bu hareketi 
ne çok alışmııtı. Fakat Avusturyalı 

kuvvetçe Çobanın pek aşağı kalmadığı 
• hele öyle bir iki el ense ile yere gi

deceklerden olmadığı için bu sefer 
bu i§i yapamadı. Yapamayınca da bü
tün güre1 ayakta geçti ve yavaş ya
vaş Çobanda da yorgunluk baş
gösterdi. Bununla beraber Çoban pek 
az farkla ve hakemlerin ittifakile ga· 
libiyeti aldı. Halk Çobandan her za. 
man olduğu gibi tuşla galibiyet bek
lediğinden biraz neşesiz davrandı. 
Çoban da bu neıeıizliğin farkına var
ını! olmalı ki ringten inerken etrafın 
dakilere: 

- Ne yapayım, açık havada çalış
madığım için yoruldum, demek mec
buriyetinde kaldı. 

Bu vesile ile §Unu da ıöyliyeJim ki 
hakikaten dünkü müsabakalarda gü
reıçilerimizi umumiyetle idmansız 
bulduk. Balkan tampiyonasına fazla 
zaman kalmadığı §U sırada f~erasyo
numuzun güretçilerimizi daha iyi ça
Jı1tırma11 faydalı olur kanaatindeyiz. 

Bir b.ı'lanço 

Viyanalı güreşçilerle iki günde on 
dört maç yaptık. Bu maçların kısa bir 
bilançosunu yapalım: 

56 kilo : Yelin ek Om ere tuşla ve 
Kenana aayı ile mağlUp. 

61 kilo: Fincıus Omere sayı ile ve 
Yap.ra tu!la galip. 

66 kilo: Grahıl Salibe sayı \'e Sa
ime Tuşla mağlup. 

72 kilo: Musil Şabana ve Ankaralı 
Hüseyine sayı ile mağlup. 

7~ kilo: Stiedl Ibrahime sayı ve 
Nurıye tuıla galip. 

87 kilo: Franz Mehmede tuşla aa. 
lip. Mustafaya sayı ile mağlup. .,. 

Ağır: Schöll Salibe tuşla galip, Ço 
ban Mehmede aayı ile mağlup. 

Birinci miisabakalarda 4 • 3 yenil
dik. ikincide S • 2 kazandık. Şu halde 
on dört müsabakada 6 mağlubiyet, 8 
galibiyetimiz vardır. Ancak sekiz ga
libiyetimizden altısı puvanla, yalnız 
ikisi tu9la, buna mukabil Avusturya
lıların altı galibiyetinden dördü tuşla 
ve yalnız ikisi sayı iledir. 
N~ di~rlar? 

Nuriyi yenen Stiedl Hana ile görbş 
tük: "Türkiyede güreşi bu kadar iler
lemiı bulacağımızı ummuyorduk. Çok 
kuvvetli güreşçileriniz var. Güreş~i -
teriniz araaında en iyiıi ve ~knik bil
gisini en iyi kullanan Saimdir. Mus
tafa da çok kuvvetlidir .•. dedi. 

Sadun G. SAVCI 

ASKERLiK -

Büyük Türk Yengisi: 26 Ağustos 
Yazan: Ali Rlza Erem 

• oıuca.1:> 

26 Ağustos gününün umumi vaziyetini tesbit eden kroki 
Kamalizm devriminin, Türk ergin· yanm saat geçmeden •tıılann~ düş· 

hğinin (istiklalinin) temeli olan, Türk manın (Kalecik sivrisi) ve (Erıkmcn 
tarihinin ve dolayısile dünya tarihi· tepesi) ndeki en kuvvetli berkitilmiş 
nin gidişini değiştiren, (Büyük Türk yerlerine kümelemi!ler, yine düıma
yengisi) nin tam 13 üncü yılındayız. na nefes aldırmadan atıtlanna devam 

O zaman, 10 yaşındaki çocukları- ediyorlar. Ve yaya tümenlerimizin 
mızdan kimisi şimdi yüksek öğrenim· saldınşlıannı kolayl&f tınyorlar ve ko· 
}erini bitirmiş, devlet makinesında ruyorlardı ... 
rol almış. kimisi de askerlik yüküm- Atlı ıümenlerimiz; aaıl ordumuzun 
lerini görmüş ve görmekte bulunu- solunda, düı~nın arkalarına d~ş
yorlar. mek için (Çekıltepe) ve (Toklusıv· 

O zaman, doğmuş olan çoeuklan- ı risi) ar;sındaki gedifin gerisin~«: 
mız ise şimdi orta okullardadırlar. birle§tikleri yerlerden, ~~ldırm gıbı 

Bizim gibi, o, uğraş, yengi ve dev· bu gediklerden geçerek duımanın ar· 
rim günlerini yaşamış nesilden olan· katarına •dırdılıar. 
)arın ulusal ve yurtsal ödevlerinden TMn aaat alb idi, dürbünler elde, 
biri ve başlıcası, bu y~ksek ulusal gözlüyorduk. 15 inci tiime~im-~z .<~ı
Erek uğurunda, ne gıbı ağır şartlar naztepe) deki dütman tel orgusünun 
altında, ne eşsiz zorlukJ.arı yıkarak, önüne vannı§tı... Yiğit yayalanmız 
ne aşılmaz sanılan güçlükleri de~rı:- tel örgüsünü kesmek lüzumun~. gör
rek bu büyük utkuya (zafer) erdıfı- modiler. U•tünden atladılar, duşma· 
mizi bugünün ve yarının gençlerine nın ıiperlerine cirdiler. Orada süngü 
anlatmağa, ruhlarına taş yutar gibi süngüye çok kanlı ve çeti~ ~~uı~a
yutup yer!eştir!11e~e ç!llış~~tır... .. 1ar oldu. Siperler aakerlerımızın elın-

Bu düşünce ıledır kı, bugun buyuk de kaldı. 
Türk yengisinin .~ılan;.ıcı olan. 26 D~ 23 üncü tümenimizin yiiit 
Ağustosun önemını, o gun olan bıten _,_ (Belentepe) deki, 14 üncü .. ı · 1 • yay ... n leri kısaca soy emege ça ışacagız.. tümenimizin yılmaz yayaları (Kılıç· 

• . . .. aslan) daki S inci tümenimizin kork-
Düşm~nlarımızın üçlincu ~~z:. ~.e- maz yayaları (Küçükkaleciksivrisi)n· 

~ildiklerı Sakary~ meydan doğuıun- d~ki düşmanın aylardanberi berkitti· 
aen sonra, Başbug ATATURK, ordu ği (tahkim ettiği) siperleri birçok çe
muzun artık düşman. o~dusu~a sal?r· kiıme, boğuıma ve ıüngületmeden 
rışa hazırlanması emnnı vermışlerdı... sonra ele geçirdikleri haberleri de gel 
~ ~.ndan başlıyarak lSMET _INO· di. 

NU nun komutanlığı . altındakı batı Düımanın bu saydığımız sığnak ve 
orduları (garp cephesı), saldırış ba- . 1 · k vvetle berkittig·i yer-

1 • • • Um sıper en, en u 
~ımından, hazır anmaga, yetıştır e- leri idi. Çünkü buraları onun en do-
ge başlandr. kumiJdı ve eo can alacak yerleri idi. 

ı n?? o:I"_.,.unda, batr ordulan • b' k lind 'd k aa.ld · · h--~'bUli Bu yerler, ır ere e en gı ec:e 
d ınş ıçın _.. ....... ,. u unuyor- olursa, dütmanın lzmirle bağı çözü-

u5. ald d" · · 1 ...J ·ı lecek. ve lzmir tarafına çekilebilmesi 
ırış uzenının; ası oı-uu ı e . 1 k o · · 

(Af ) .. · d (D 1 } de ımkansız o aca tı... nun ıçın, 
.. YO? goneyı~ en um u~~nar en önem verdiği yeri, buraları idi. 

goneyıne kadarkı kısımdan, duşma- B 1 nı berkittikten sonra bu yer· 
l . ·ı 1 b ğ k k ura arı • 

nın zmır .1 e o_an a ını es~re , o teri bir İngiliz kurmay kurulu (erka-
t!arafa ç~kılmesıne meydan veril~ey~ nı harbiye heyeti) teftiş etmiş, ve so
cek sekılde alınma.sına karar verıldı. d "b T'. kler altı haftada 

k · • . nun a urasınr ur 
Bu arar ıle 25-26 Agustos gecesı 1 . bilirlerıse altı günde aldık-

genD~~ durum şu oldu: 1 k . d ~a;rn~e~~~ıyabilirler. (iddia edebilir-
uşmanın en can a aca yerın e . · 

1 
d' 

.(Afyon) göneyi (Dumlupınar) göne- ler) ,, dıye .~apor vermış er ı ... 
yi hizasında, düşmanın iki tümenine İşte, bugun yapılan sald~rışlar~a. 
karşı 12 yaya ve 3 atlı Türk tümeni 6 saat bile sürmeden elde edilen duş· 
topla~mış ve saldırışa hazırlık duru· man sığmak ve siperleri bu ç~şit v.e 
mu almış bulunuyor; kuvvette yerler idi. ~~alan, :urk yı-

(Afyon) doğusundan (Eskişehir) ğit~~ri, 6 haftada .. d.~gil ... 6 gunde de 
doğusuna kadar olan yön eyde (cep- deg~l, 6 ~aatte duıunnuşler ve elde 
hede) ki yedekleri ile beraber 8 düş- etmışlerdı. .. . .. 
man tümenine karşı da 5 tümenimiz Bugün alman sonuç çok one.mlı ıdı. 
bırakılmış bulunuyor. Düımanın yöneyi, en kuvvetlı ve en 

Bunların ödevi. o düşman tümenle- can alacak yerinden yarılmıftı. 
rini kendi önlerinde mıhlamak ve im- Atlı tümenlerimiz de, (Küçükköy) 
kanı olduğu kadar çok düşman kuv- yakininde demicyolunu ve telgraf te
vetinin kendi üstlerine çekmek, böy- lini kırıp düşmanın İzmir ve Uşak 
lece asıl saldırışı yapan ordumuzun çevrelerindeki kuvvetleri ile bağını 
hareketini kolaylaştırmak idi... kesmiş bulunuyordu. 

e (Eskişehir • Afyon) yöneyinde de, 
ı, 41 ve 61, 16 ve 17 inci tümenleri· 
miz, karşılarındaki düıman tümenle
rine saldırarak onlan geriye atmışlar 
o suretle kendi önlerine bağlamışlar 
ve 61 inci tümenimiz de (Kaz uçu· 
ran) tepesini, ele geçirıni§ti. 

26 Ağustos gecesi artık (!strateji 
baskını) tamamlanmış, taktik (tab
ya) baskını başlamak üzere idi. Her 
§ey hazırlanmış idi. Tanyeri ağarır
ken yapılacak tabiye baskını ile kopa 
cak kıyamet bekleniyordu. 

Böylece asıl dilşman ordusunu,kuıat 
ma çemberimizin iki ucu biribrine yak 
la!fmağa başlamıştı. 

Tam dört yıldır Tilrkü her yandan 
kuşatıp boğmak ülküsünü güden. düş 
mantık dünyası, şimdi Türkün kupt
ma çemberi içinde kalmıftı. 

Altı Mıntaka 
Birincilikleri 

Türk Başbuğuji ATATÜRK,büyü~ 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, ve batı orduları kumandanı iS
MET lNONU, kurmayları ve süder 
(maiyet) ·erile, gece yansından bir 
saat sonra. Kocatepenin güneyindeki 
çadırlarından kalkarak, önde yürü
yen tek fenerli bir köylünün ışıttığı 
yoldan yürüdüler. Tam tanyeri ağa
rırken Türk Başkumandanı ATA· 
TÜRK, ordularının döğüşünü güde
ceği Koca tepeye mitsel (esatiri) bir 
k-ıartal gibi kondular ... Oradan Türk Aydın, 24 (A.A.) - Altı futbol 
ulusunun son aözlin.li, bütün bir düş- mıntaka11nın birincileri olan Denizli, 
manhk dünyasına hır kere daha hay- İzmir, Manisa, Muğla, Aydın birinci-
kırdılar: leri Aydında bulunmaktadırlar~ Kar-

TURK ORDULARI iLERi!. şılaşmalar için kura çekilmiı ve bu 
O anda, kuzeyde (Yalova} kıyısın- münasebetle spor alanında tören ya

dan, güneyde, (Büyük Mendres) bo· pılmııtır. Ondc bando muzika olduğu 
yuna kadar, bütün yöneyde birden halde takımlar alanı dolatmr!lar, il
bir uğult.u ~.o~tu. A~tık üç yıl ve üç bayı ve hıtlkı ıelimlamışlardır. Yapı
aydır. etı gorulmemış zorluklar için- lan bu törenden sonra Aydın - Uşak 
de hazırlanmış olan ulusal Türk ordu takımları karşılaıarak grupun ilk ıpa
la.rı geneL ve kafi saldınşa geçmişler- çını yapblar. Oyuna 16,30 da başlan
dı. dı. llk devrenin başlancıcından itiba-

. '\_'aya tümenlerimiz, daha geceden ren Uşaklılar oyunun giditine hakim 
gıdıp saklandıkları saldınşa hazırlık oldular ve iki gol kaydettiler. 
yerlerinden. pusu yerlerinden yayın- Uşaklılar ikinci devrede de ayni ha 
dan fırlayan birer ok gibi düşmana kimiyeti devam ettirerek collerin sa
saldırdılar. yısım altıya çıkarmışlar, buna muka-

Topçularımız, düşmanın berkittiği bil Aydınlılar bir gol kaydedebilmiş
yerleri en iyi harap edecek surette lerdir. Yann (bu&iln) Muğla ile Ma
yerleşmiş bulunduktan yerlerden, nisa ve bmirle Dcnbli takımları kar 

birdenbire bombardımana başladılar, şılapcaklardır. 
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Gözler 
Güzellikte Çok 
Büyük Bir 
Rol Oynar 

Bir kadın sadece giizel olmakla 
Anna Karenina gibi tarihi faciaları 
oynıyabair mi? Suali son zamanlarda 
Hollyvood'u çok meşgul eden bir 
sorgudur! Bir kadın belki güzel ola
bilir. Fakat hususiyet canlılık ve es
rarlı bir güzelliğe, hakiki bir füsuna 
malik olmak isin bir kadının son de
rece güzel ve manalı gözlere malik 
olması şarttır. İnsanda tesir bırakan 
insanı bir hayal aleminde ya§atan 
güzel gözlerdir. 

Ele Garboyu alacak olursak onun 
saçım, tuvaletini daima ikinci plan
d~ gelen şeyler gibi telakki ettiğimi
z~ düşünmekte güçtük çekmeyiz. Bi
zı Garbo'ya bağhyan her şeyden ev
v~l onun derin bakışlı, manalı gözle
n değil midir? 

Gözler heyecanı ifade eden şeyler
dir. Bunlardan hakkiyle istifade et
meyi bilmek de ayrı bir san'attır. 
Bunu beyaz perde üzerinde en iyi 
canlandıran, tatbik eden gene Garbo
dur. 

Maalesef kadınlar gözlerine liizu
mu kadar ihtimam etmemektediler. 
Belki de bu ihtimamsızlıkları daha 
ziyade bilgisizlikten geliyor. Bu ara
da gözlerden ziyade yüze nazarı 
dikkati celbedecek olan fazla boyan· 
manın nekadar zararlı olduğunu 
söylemeği bile zait görÜyoruz. Göz
lere hususiyet vermek icin allığı da
ha ziyade şakaklara doğru fazlalaş
tırırsanız çok güzel bir tesir husule 
gelir. 

Gözler parlamahdır. Yalnız gözler 
değil etrafları da parlak olmalıdır. 
Donuk gözlerde mana aramak sahi
den beyhudedir. Gözlerin üst kapak-
arına yahut fütlaqna pu ra sürmek 
'hıçbır ŞC}'C Y.aram . lJOZtenu u;:,Lu' 

ne :v.c altına l:isleyici kremlerden size 
en yakışanını sürmelidir. 

Sonbahar için güzel bir manto. Mavi gözlü kızl'1r, geceyarısı ren
ginde yahut kurşuna bakan mavi 
göz altı boyası kullanmakla çok isa
betli hareket etmiş olurlar. Bu renk· 
ler daha ziyade geceleri hoş görü
nür. Gündüzleri için de mor renkler 
daha iyidir. 

ÇOCUKLARIMIZI 

Yanırı Yumru 
İğri Durmaktan 

Olmaktan 
Kurtaralım 

,. Duruşun sıhhat üzerindeki tesiri 
Çocuklarla, gençlerin terbiyesini 

üzerine almıs ';lrçok kimseler vardır 
ki duruşun sıhhat üzerindeki tesir
lerini hiç nazarı itibara almazlar. 
Çocuklarının yiyecekleri. içecekleri 
ve umumi srhhatiyle alakadar birçok 
ana ve baba tanırız ki kanbur ve bu
kük bir duruşun beden ve dimağ 
üzerindeki fena tesirlerinden tama· 
mile bihaberdirler. Çocuklarda bu 
fena adet vaktile tashih edilmezse 
bilahare bunun hem düzeltilmesi güç 
olur, hem de çocugun veya gencin 
eıhhatini bozar. 

İyi bir duruş demek vücudu miha
nik bakımdan en istifadeli şekilde 
tutmak demektir. Vücut da tıpkı bir 
çelik gibi lüzumsuz tazyike maruz 
bırakılmadığı takd\rde çok yaşıyan 
bir makinedir. Ya.nlış duruş ise vü
cudu çok çabuk yıpratır. Çocukları
nın cansız, şevksiz ve hevessiz ol
duklarından şikayet eden ana baba
lar çocuklarında mevhum birçok has 
talıklardan şüphelenecekleri yerde 
onların duruşlarına dikkat etseler 
her halde hastalıgın kaynağını daha 
çok kolaylıkla keşfederler. 

Çocuklar yanlış duruşa alıştı mı. 

bunu sonradan tashih etmek çok 
zordur. Esasen her fena adeti degiş
tirmek yahut tcrketmek insan için 
son derece müşkül bir yoldur. Hep
sinden iyisi fena itiyatlara alışma· 
maktır. 

bi haller beş on sene devam ederse 
bunlann tashihi elbette son derece 
güç olur. 
Duruşun tabii ve dogru olması 

için idman şarttır. Temiz hava, asap 
düzgünlügü de büyük amillerdir. 
Adalenin ne fazla katı ne de fazla 
gevşek olmaması da duruş üzerinde 
büyük rol o;nar. Asabın düzgün ve 
kuvvetli olması için kafi istirahat 
açık hava, muntazam bir kan ceve
lanı ve alınan gıdanın vücuda kafi 
olması şarttır. Büün adalenin de 
muvazeneli ve aqenkli bir surette 
idman ettirilmesi icap eder. Bilhas
sa socuklarda adale yorgunluğu çok 
fena ne\ıceler husule getirir. 

Fena duruş amudufıkari üzerinde 
ve bilhassa bazı sinirleri uzaltmak 
veya kısaltmak suretile çok fena te
sirler yapar. Teneffüs bozulur ve 
kalp üzerinde tazyik hasıl olur ve 
netice itibarile bu, bütün sıhhate te
sir eder. 

Fena duruşun dimağ üzerindeki 
tesirleri de derindir. Kendisini her 
zaman yorgun hisseden çocuk ders
lerine iyi çalışar(laz. Oyunlarda, 
sporlarda başkalarından geri kalma
sı da onun sinirleri üzerinde fena ne
ticeler doğurur. 

Bu sözlerden anlaşılacağı üzere 
en birinci mülahaza. çocukların yan
lış ve iğri büğrü duruşa alışmamala
nnı temindir. Yanlış duruşun adet 
hükmüne geçmemesi için ana ve ba
balar hiçbir şeyi ihmal etmemeli, ço
cuklar,ını mütemadiyen kontrol ede
rek tashih etmelidirler. 

Elbiselerde ve 
Şapkalarda ~iCjek 

Bu sene elbiselerde ve ıaphalarda çiçek son 
derece modadır. Hele kıJın gece tuvaletlerin· 
de gayet z.arif çiçeklere rastgeleceğimiuleı 

lıiç §Üphe etmeyin. SiJ.·ah tafta üz.erine yapıl· 
mrş çiçehler;n üz.erinde bir vural geçirildiği ~cı 
mnn bunun alacağı güzelliğe diyecek yoktur 
Aşağıdaki resimlerde, böyle çiçekli bir tuva. 
let ve bir §apka görüyorsunuz.. 

Kırmızı saçlılar ilkbahar filizleri 
renginde yeşil göz altı boyası kullan
malıdrlar. Bakır renkli saçlara ma
lik olan bayanlar da daha koyu ye
şil renklerden istiade etmelidirler. 

Esmerlere siyah ve kahve renkleri 

daha iyi yakışır. Maamafih llu tav
siye gündüzlere amildir. Geceleri 
kullanacakları göz altı boyalarının 
renkleri daha ziyade giydikleri tu
valete uyliurmak mecburiyetindedir
ler. 

Kirpiklere 1iÜrülen sürmeyi de 
yalnız Ü!'t kirpiklere sürmekle ve 
alt ve daha kısa kirpiklere bir şey 
sürmemekle gözleri çok cazip yap· 
mak her bayanın elinde olan bir :şey
dir. Yalnız. renklerin uygun olma
sma ve sürülen kremlerin renklerin 
çok iyi cinnen olmasına çok dikkat 
şarttır. 

Yanlış duruş, medeniyetin doğur
dugu bir iştir. Yan vahşi kavimler 
arasında bu hale tesadiif edilmemek
tedir. Bugünkü şartlar altında ço
cukların yanlış duruşa alıştıkları ilk 
yer mekteptir. Uzun zaman kanbur, 
zanbur oturan mektep çocuklarının 
adalesi bu duruşa alışır. lğriliğe di
ger bir sebep de çocuklarımızı Jü. 
zumundan faızla giydirmemizdir. Ay
ni zamanda odalardaki havasızlık da 
esasen yanlış duruşlarla yorgun aza
yı daha fazla yorarak vaziyeti büs
bütün berbat bir hale getirir. Bu ı;i· 

Doğru ve düz duruş, çocukların 
sıhhati icin ilk şartlardan biridir. 
Bunun iÇin de çoc~ıkların adalelerini 
fazla yormamak şartile idman yap
malarına yiyecek hususunda itina ve 
itidal ile hareket etmelerine, açık ha
vadan. güneşten ve deniz banyola· 1 
rından lfiyıkı veçhile istifadelerine 
ç\)k dikkat etmek icap eder. 

Çay ve öğleden sonra elbiselerinden iki güzel örnek. 

Tek çocuklu aileler 

Çocuklarını.Na
sıl Büyütmeli? 

Tek CjOCU ki u tarla 
kısa bir konuşma 
Bir çocukla kalan aileler az değıl" 

dir. Bunlardan birçoğunun da bil 
.talihsizliklerinden son derece şikayet 
ettikleri gö::ülmektedir. Hem çoeul>• 
larının yalnız büyüdüğüne, heın de 
iki çocuğu birden yetiştirmek r.e<J• 
kinden mahrum olduklarına birçok 
analar ve babalar nihayetsiz hayft.a• 
nırlar. 

Amerikada birçok aileler tek çer' 
cukludurlar. Bıı memlekette her h11• 
susta hakiki istatistikler bol olduğıın• 
dan tek çocuk sahibi aileler de 1..ııın• 
ları büyütmek, iyi terbiye etmek hll• 
6usundaki istifadelerini oralardall 
tetkik etmek her halde faydalı otur• 

Bu istatistiklere nazaran bir ço• 
cuğu nesfine itimat eder, kendin~ 
güvenir bir insan olarak yetiştirme!; 
için en birinci çare onu küçüklüğiW 
de hodbin olmaktan korumakt'lr. 

Tek çocuklar, biraz da itaatsizliğ" 
meyyaldirler. Buna mukabil bunlar" 
da leader olmak evsafı daha kuv<1et• 
lidir. Bunların diğer çocuklar ara· 
sında çok fazla sevilmedikleri de ıe~· 
bit edilmi§tir. Fakat bunu daha ıı• 
yade inatçı ve kendi arzularını zorla 
kabul ettirmek hususundaki ısrarları• 

Tck'\'?JCk,....rl:ıh:ı ivj.Qir. 
yetiştikleri hakkındaki mlitaleaıarıl\J 
birçoğu esassızdır. Buna da başl~' •• 
sebep, ana ve babaların tecrübesizlil' 
lerJdir. bJ 

Halbuki tek çocuklu ana ve ba 
11

• 
çocuklarını daha iyi tetkik, dab~ 1 ç 
ce bir tahlilden l!eçirmek için bırk~. 
çocuklu ebeveyne nazaran daha 
vantajh bir vaziyettedirler. dar 

Tek çocuk bir buçuk yaşına. kll 111, diğer çocuklar gibi ayni ibtuııa 11, 

tabidir. Bundan sonra~~ için ~e ·~or. 
ve baba, çocuğu usulunde buru ritıı 
büyütememek hususunda kendılc ...ıi1 
iyice tartarlar; ve çocuğa fazla )~P 
vermemek için kat'i bir karar vt;,_. 
ona göre hareket ederlerse oçk 1 

betli hareket etmiş olurlar. e~' 
Çocuklara ne fazla yüz ~e.rflleO' 

ne de fazla sert davranmak ıyı 11 
<1' 

celer vermez. Her halde biricik yans 
rudur diye f,..zla yüz vermeye ka 
duyulan meyle karşı koymalıdır~ 

Çocuk oturmağa başladığı . ıcel1f 
denberi, çocuğu her gün kendıhıısıı· 
dine oynamak, meşgul etmek alı~' 
sunda serbest bırakmak, buna bil\:" 
tırmak icap eder. Bu esnada rı:ı~-ıı>,ı: 
kak sur.ette çocuğu yalnız bıral; ~ 
şart değildir. Anca..k birisinin _Y?'r çD' 
ve ihtimammı istememesi ı~ırı ıııssS 
cukta içten gelen bir arzu uyall 
şarttır. ço' 

Üçüncü yaş ve bundan sonrabers' 
cukların en büyük ihtiyaçları le çc' 
her oynıyacak arkadaşlardır. 'fe w•" 
cuk olduğu için bu ihtiyaca ftld-J 
deşleri cevap vermiye<:ektir.t:l3 ıtefı 
birkaç kereye inhisar eden. daV1~ef' 
yahut misafirlikler 'e kafı. gebirtı1"' 
Bunun için komşu çocuklarıle gi.I' 
te. münavebe suretile çocu~la~rıı>" 
nün muayyen saatlerinde bır ıeıt\1:1 
toplamak çok büyi.ık faydalar tıl~· 
eder. Bu da mümkün olmadıg.ı 6e<I'' 
öirde ve bilhassa kendi i~til1l818J11'' 
yesile münasip çocuklar bulurıgıı JJ 
sa, ayni yaşta bir köylü ~oc.~ ~oeıt' 
ihtiyaca kafidir. Ancak koylğıııı f~ 
ğuna ne ana baba ne de çocu 1:ıor tı" 
na muamele etmemesi ve onu , 
kir görmemesi lazımdır. ar11"e 

Tek çocugun terbiyesinde Jeerı~ 
cak yanlışlardan biri .o?un bC."'e) ıJ 
çok düşmektir. Onun ıçın ~ c~e 
bu hususa da dikkat eder~c~iJli eıı 
kendi kendine yemek ınesclat'• ııı1 
onun arzusuna bakmalı~.ır 0cıı~ 1 
arzuyu ilk izhar ettigi ~urı SetJ'lcs1 ıı 
kendi yemegini kendi elılC 'f {' 
müsaade etmelidir. u!lda 6~ 

Çocukların tuvalet hus~~eriıı". de 
best oJmalan, kendi kcn 5eJe!i1 ı 
yunmaları, giyinmele:i ıne ediltııt 
mühimdir. Bunlara dıkka~ıtiı '!' ıı1o 
takdirde tek çocuğun. ~a b~Yuaıes 
üç kardeşler kadar ıyı 
hiçbir mani yoktur. 
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eta Garbo eski soluk tavurlarını btra
P ıenlden şen ve şakrak bir kadın oldu 

~~'1wood ıimdiye kadar birçok 
'- e1ere, bir gece içinde şöbre· 
--~ JUkaek baumalına tırmanan 
~left. en ümitsiz gibi görünen 
.;IPlllrklarm ani olarak banpna 
~tlcclenmuine ,ahit olmUf bir 
~ • Fakat hiçbir m11-Cl.ize GatboSt.. ton aaıfttanlarda geçirdiği ta· 
.... ·ı. .. L bet.ar bizi hayrete diltiire-
•ıa~. aıahiyet ıöatemıemiıtir. 

\.~ ellerinin bot bir harelleti
~ "'.-n>o aanki takvimin yaprakla· 
S"; leklz eene enelki o ~tlı gün· 
~ Shirmiı. J obn GUhert'in ona 
l'h_?larak utangaç utangaç stud
~ ~~etrafında dol&ftığı günleri 

.. bar gCS.termefe umetmiı 
ladıiı çelikten aiperin ar· 

' çıktı, ıaıe aruıua karq-

~ eneli leveçten 90ll derece S '9e kendi halinde bir kız o
·~ ~ldlği gOndenberi geçirdiği 
.R .'l&fahatı ile tanıyan stUdyo; 
~ dünyaya .on eenelerdeki 
~ halini batırhyarak hayretle 
~ili ufu9tunnaktachr. StUdyo 
~ ~e belki de ııaıa h~ kimse 
~ benli olmıyan kudretli 2 .. ~ btT kere atUdyodan içeri gir· 
~ .. !~e eski•i gi4>l ıen ve tak· 
~~ alaycı eski Garbo olup 

~'1daki bu tahavvUl Anna Ka
~ • batlamıttır. Bise daha 
~'-.daha tatlı Garboyu getiren 

§ 1 •. ~;nina filminde Garbo'nan 
_... rol alan küçltk P'reddie 

~-~ 1-ı'- gelen yıldız Hollywoo-
~ten ldlçUk P'reddie biç. 
~-" 1' du. Daha eski bir mede
~Yru9u olan küçflk artiat 
\;~~ Çok hUrmetkardı. Tam 
~~·- tiveaile mükemmel 
~ -auf&ll kilçf1k P'reddie 
~~0Jdtıiu gibi Garbo'yu da 
~ teabir etti. BuCUn artık 
·~ ile •lt alta U.t U.te oyna· 
~ ~ kendini betbaht adde

....... Çocuk delial olmut gibi 
~r. 
~ filmlerini çerirdlfi 

bpaamcla duran. polie 
.. ""''"''~'iiiıı-.;_'"1 birçok meraklılan geri 
~ e ratmen eski dolttar
le ~ile yapıp yapıp içeri 

"'!! .. -....... ·~oluyorlar. Meee. 
•l" --.& ikicl&-laiı .Qarbo. 

nun bulunduğu yere damlamanın 
kolayını bulmuıtur. Garbo • Gil
bert filmlerindel\ birçogunu idare 
ıed~ bu rejisörün ta eaki zaman
lardanberi ıimal yıldızma uzaktan 
uuğa Atık olduğu hep dillerde 
dolqan bir rivayet dcğilmiydi? 
Garbo1nun etrafında toplanan bu 
eski doatlar aruında John Gilbert• 
ten bqka hemen hemen hepsi mev
cut! 

Garbo'nun en iyi filmleırine reji· 
eCirlük edm Brovn ile sevimli yıl
dız beı aenedenberi dargındılar. 
Bu aon sefer barıpnaları da dargın
lıkları kadar baıit olmuıtur. Bet 
aene yib yüze gelmedikleri halde 
atüdyoda biribirlerine rasgeldikleri 
vakit Garbo ona elini untmıt. o da 
•afiyetle bu eli alıp öpmüttiir. Es
ki hatınlarclan olan bir kelime bile 
afzına alauyan Garbo sanki hiçbir 
9ey olmamıı &ibi Clarence ile gene 
e.kiıi gibi doat oluvermittir. 

Hele istirahat sU11M11nda Garbo
nun, Brovn'ı el topu oynamağa da· 
vet etmeıi ıtlldyoya artık eaki 
doetlufun gene avdet ettiğini kat't 
olarak iapat etmit bulunuyor. 

Sesli filmler çıktıktan 10nra Gar
bo daha eıvvelleri •• Aık,, adlı ve 
Atına Karecıina'dan alma bir filmi 
bu 41ef er aeıli olarak ve Tolıtoy'un 
hakiki romınu üzerine çevirmek ar
auıunu ishar etmitti. Garbo bu 
filmi o kadar candan benimaemitti 
ki timdiye kadar hiçbir zaman ria· 
yetten vasgeçmediği aut betten 
80!lra çalıpnamak kaideıinl bile 
unutmuıtu. Bu filmi bu aene le
tanbulda prdlltfimib zaman Anna 
Kareniaa'dan bozma aık adlı yanm
yamalak filmle her cihetten muka
yese kabul etmlyecek kadar yük
sek bir tahuer olduğunu takdir 
~decetf.s. 

ÇUnkü bu filmi çevirirken Garbo 
bUttln a.rdttlk dehMını vermlıtlr. 
Filmdeki munkayı bile, danıta 
meharetl olmacJıiı halde aylarca ça· 
hpr•k Cheatet Hole'den ders alımı 
ve ağrenmiıtir. 

Garbo'nun geçi rdlli tabavvflller· 
den biri de fimdiye kad• filmle· 
rin dıtmda, hiçbir pozda reamini 
•ldırmamak kaidesini bomıuı olma
mdır. Son samanlarda yalnu reafm. 
leriııln ahnmauna mtiaaade emai~ 

arar.. -- "'"''" daDlk ... 

/ ean Harlow'un son bir pozu 

~unda ayrı bir arzu besliyor. Hatta 
ıçterinden beğendiklerini alarak 
husuıi albllmllne de koyuyor. 

Maamafih Garbo'nun, diğer ar· 
tistleır gibi ıimdiye kadar gülüp 
oytıamamasına, ef lenmemealne ae
beıp göıtennek de gllçtllr. Fakat se· 
bep olaa da olmua da yakın vakit· 
tere kadar hakikat bu merkezde 
idi. Kraliçe Kristln filminde Jobn 
Gilbert'in avdetine rafınen gene 
Garbo değipnemiıtl. ÇUnlril Gllbert 
fazla heye:cana kapılmıı. timal yıl· 
dızma tabıt meyilledni, araulanm 
ishar için vakit ve fırut bıraksmr 
mıttı. 

Garbo rW.yet edildiği gibi yal
nız yapmıyor. Onun da eamiml 
dostlarından mürekkep kilçUk bir 
grupu vardır. Hele tenise. uzun 
uzun milbahaaelere o kadar merak
lıdır ki çok samanlar gece yarıla.
rındaın sonra yatar. 

Garbo, Anna Karenina'yı bitir
dikten ıonra M. G. M. ile yaptığı 
bir mukavele mucibince iki film 
daha çevirecektir. Bu itibarla tah· 
minin hilifına olarak Hollyvood'da 
daha usun müddet kalacak demek· 
tir. 

Bet altı sene enet, aaimkir ve 
•tefli bir adam. John Gilbert, beyaz 
perdenin en ıihirll kadını olan 
Garbo'nun barid dddlyethıi erit· 
me.ğe, onu daha sıcak ve halden an· 
lar bir bdm yapmağa muvaffak 
olmuftU. Bugün iee lrilçUlr bir ço
cuk, P'reddie; aradaki manlalur yı· 
karak onu gene fnaawıt hiıl~re çek
miı bulunuyor. Eararecııtz bir hal· 
de, bombot ıokaklarda. kimeeyl 
tanımadan ve kimHye aelAm ver• 
mek ceAretinl telkin etmeden yll· 
rii)·en birkaç ıene evvelki Garbo, 
lncilter.e adaUrmdan gelen Fred
<l ı ı- Barthelomes uyesinde yinr 
l tn pkrak ya,._ır sukini tatall 
Jalr ... ~. 

• 
Yea ,;.illi. "ft7;ill ,.,.,,,.. .al dil~ 4• .....,.,,. ArlUder W. 

tün .., binlerce, on binlere9 rnamlU aiya altında lrconı7Gft ""1ala· 
nnı bira llinlendinnelt ~ tlenia lrenarlcirdta; plGjlara ,,.,,.,... Ba 
mntl• bir JJ'UfG tenü ltaH almalı, serinlemeJı miimWftclii. Fa/tat 
hmdar i9afl• aı.n bir ltöylii 'ocağa olan Raymond Ronhaa volrCDUll 
alır alma hemen lröYiine •eitrniı oe bcı6cuuun clrinlerilc metpl olmcı
f a IHıflamıftır. 

• 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
iNGiL TERE VE iTAL YA ARASINDA B v v B. ~ db. ı;, INGiL TEREDE:: 

oşanmaga ı~arşı ır .l e ır:nu- . . a 
Gizli Bir Andlaşma! /akları Tıkayıp Birbirini Sövmek Genel Seçım Ve Dış Sıyas 

Hükumet muhtelif cereyanla~ Sunday Fıefetıe~'den: 
Eden ve Aloisi, çantaları içinde 

bir cinin saklamışlardı. Laval san -
ki vücudundan haberdar değilmiş 
gibi onu gömdü. 

Bu cenin 1925 senesinde İtalya 
ile İntiltere arasında aktedilmiş o-

'SIR AUSTEN CHAMBERLAIN 
lan gizli muahede idi ki, iki hüku
met bununla Habeşistanı taksim hu 
tıusunda biribirlerile anlaştıklarını 
ifade ediyorlardı. Bu andlasma 
1906 andlaşmasile taban tabana zıt 
idi. 1906 andlaşmasile bu iki hükfı -
met Fransa ile beraber, Habcşista -
nın biltünlilğünü taahhüt ediyorlar 
dr. 

1925 gizli muahedesi !ngiltereye 
Esana gölü üzerinde bir baraj ve 
Tsudan gölüne kadar bir araba yo
lu inşasına müsaade ediyordu. 

halyada, Habeşistanda Eritre ile 
İtalyan Somalisini biribirine bağ -
lryacak ve İtalyanın yeni imtiyaz
lar temin etmek istediği Adısaba -
banın şarkından geçecek bir demir
yolu inşası hakkını e1ce ediyordu. 

9 haziran 1925 de iki hükumet bu 
maksatla Habeş imparltoruna İnü -
racaat etmişlerse de imp.uator bu
na şiddetle muhalefet e:lerek ulus 
lar kurumuna başvurn•u~tur. 

O zaman İtalya ile arası açık olan 
Fransa Habeşistanın protestosuna 
muhalefete başlamış ve İngiltere i
le İtalya için de böyle planın vü -
cudunu inkar etmekten başka yapa 
cak birşey kalmamıstır. 
Andlaşma hükümden düstü. O za 

mandanberi İtalya ile İngiltere bi
ribirlerine .oyun oynadılar. 1928 de 
İtalya Habeşistan ile }aptrğı bir 
:paktta her türlil anla§a:namazlığı 
hakeme müracaat auretile halletme 
ği taahhüt etti. İngiltere ise bir ba
raj inşası imtiyazını elde etmek 
için çalışmalarına devam etti. 

Hitlerin iktidar mevkiine gelme
si İtalya ile Fransa arasındaki an
laşamamazhğı ortadan k:ıldırdı. 

Geçen Kanunuevvel ayında da 
Oual-Oual hadisesi vuku buldu. 0-
ırada, reımi tebliglere rağ'l'len, iki 
bine yakın insan öldü. Bu hadiseyi 
de, geçen Kanunusani ayında .Fran 
sa ile İtalya arasında aktcdilen 
pakt takip etti. İtalya bu pakt ile 
Cibuti ile Adisababa demi ryo~una 
iştirak etmek hakkını elde etti ve 
Habc§İıtanın misakı için her türlü 

No: 118. 

harekatta serbestisini temin etti. 
ti. 

Musolininin Habeşistanr'la bir ge 
zinti yaparak bütiin Habeşistanı 
hiç mukavemet görmeden elde ede 
ceği ve bu suretle İngiliz emelle -
rine bir nihayet vereceği zannedil
di. 
İngiltere ise o zaman yc;ni bir koz 

oynadı: Bu da İngiltere - Alman 
ya deniz andlaşması ve Alm3nyada 
mecburi askerlik usulünün tanınma 
sı idi. 

Lava] buna göz yumdu, fakat bu 
meseleyi de unutmadı. 

Bu meseleyi Cenevrede mevzuu 
bahsetmek kabil değildi. . Çünkü 
Habeşistan şikayetlerini söylemek 
için fırsat bulmuş olacaktı. Üej bü
yük devlet biribirlerile istişareye 
karar verdiler. 

Biraz scnra İngiltere Tsana gö-
lü üzerinde istedigi imtiyazı elde Le ]ourna!'den: 
etti ve Mısır hiikiımeti bu bara- Ruhu tedavi kongresi Almanya-
jın inşası için 21 milY,on İngiliz li- nın Nahavm şehrinde toplanmıştır. 
ralık tahsisat kabul etti. Buna mu- Burası, kalp hastalıklarına tutulan 
kabil Mussolini hiçbir imtiyaz el - ların tedavi için gittikleri bir su 
de edemedi. şehridir. İnsanların ruhlarını te -

Filhakika 1906 muahedesi yalnız davi ile meşgul olan doktorlar kon 
ekonomik imtiyazları kabul edi - gre bittikten sonra Almanyanın 
yor her türlü siyaeal kontrol ve il- muhtelif yerlerine gitmişlerdir. Hat 
hakı hariç tutuyordu. Buna muka- ta bunların içinde bazı ecnebiler de 
bil 1925 muahedesi küçük milletle- vardır. 
rin hakkını ve uluslar kurumunun Kongre üç gün sürmüştür. Sıra -
addet prensibini tamamen Musso- sile birçok hatipler kürsüye çıka -

llakcm komisyonuna otanan 
POLlTIS 

liniye dolruyu s<Sylcmek imkanı 
verilmek istenilmiyor. 

Le Matin'dcn: 
İngiliz hükumet adamlarının, İn

giltere kralının, Dış İşler Bakanı
nı Sandringham sarayında kabul et 
tiği zaman verdiği ihtiyatkar ve a
kılfine tavsiyelerden ayrılmıyacağı 
söylcnmcketdir. Kral George Sir 
Samuel Hçare'e, müzakeratın mu -
vaffakiyetle neticelenmesi için ya
pılması milmkün olan her tUrlil fe
dakarlığın yapılması İngiltere için 
pek lüzumlu olduğunda ısrar etmiş 
tir. 

Zan ve tahmin edildiğine göre 
kral, bakanlar müzakeratına müda
hale etmiş ve İngiliz delegelerinin 
Paris milzakeratında göstermiş ol
duğu itilaflar birliğinin biraz ha -
fifle~tirilmesini istediğini söylemiş
tir. 

Bu haberler teyide mühtaç ol -
makla beraber İngiliz hattıhareke
tinin İtalyan istekleri karşısında 
biraz daha yumuşadığını göstermek 
tedir. 

Sir Samuel Hoare eabık Dış Ba 
kanı Sir Austen Chamberlain'i ka
bul etmi§tir. Sabık Dış Bakanının, 
bugünkü Dış Bakanına söylediği 
sözleri tahmin edebiliriz. Sir Aus
ten Chamberlain, Sir Samuel Ho -
are'e Pariste tesadüf edilen müşkü 

( rak sôylevlcr vermişlerdir. Doğru -
yu söylemek lazım gelirse verdik
leri konferansların mevzuu garabet 
le dolu idi. Az çok ciddi insanlar 
olan kimi aksaçlı, kimisi genç ve 
zarif eevinmis olan bu alimler sanki 
aile geçim.sizli kledne karşı bir ted 
bir bulmak için toplanmışlar gibi, 
verdikleri konferanslarda ailelerde 
süki.nu temin etmek suretile dün
yayı iyileştirmek gayretine kapıl
mışlardır. 

Bu iş nekadar iyi olursa olsun ol 
dukça güç ve karışık bir şeydir. Bu 
nunla beraber bu alimler, kan top -
!anmasına veya baş ağrısına karşı 
ilaç verilebildiği gibi ruhi bazı 
ilaçlar da vermek kabildir. Kimbi
lir, belki de hakları da vardır. 

Kongrenin başlangıcın dan beri 
48 saat geçmiş olduğu halde hiçbir 
konferansçı, dinleyicileri heyecana 
getirecek birşey söyliyememişti. 
Nihayet 3üncü gün, dinleyiciler a
c,rık ağızla bir hatibi dinlcmeğe ba§ 
ladr ar. Güne_şten yüzü ranmı , sı
cak memleketlerde seyahat etmiş 
ihtiyar bir seyyahı andıran bir dok 
tor kürsüde söz söylüyordu. Bu 
adam diyordu ki: 

- Baylar, Bayanlar, size Hintli 
!erin, kendi memleketimizde de ta
mimini istiyebileceğimiz eski bir 
adetlerinden bahsetmeme müsaade 
ediniz. Hintliler bu ananeye riayet 
etmekle ailede her türlü münakaşa 
ve kavganın önüne geçmişlerdir: 

Senede bir defa, bütün aile halkı, 
sabah şafakla beraber bir odada top 
lanırlar. Her kafadan küfürler yağ 
mağa başlar. Herkes anasma, baba
sına hntta çok sevdiği karısına ve
ya köcasına hakaret eder. Aile hal
kı incir çekirdeği doldurmıyan şey 
leri, bir senede yapılan hataları. ka 
bahatleri biribirlerinin yüzlerine 
vururlar. Bu, herkesin söyliyeceği-

lattan duyduğu memnuniyetsizliği 
asla gizlememiş olan muhafazakar 
parti mahafilinin fikrini söylemi§
tir. 

İhtiyatlı bulunmak lüzumu hak -
kında vaki olan bütün tavsiyelere 
rağmen, gazetelerin siyasal yazıcı
ları savaştan sakınmak kabil olma
dığını söylemektedirler. 

KIRMIZI VE SiYAH 
le tatlı geliyordu. Onu elden çıkar
makla ne budalalık ettim. Faris dü
şüncesi ile birtakım tatlı hulyalara 
kapılıp o büyük kadının kıymetini bi
lemedim . 

geçip rasgele kötülük etmeği gözüne 
almalı mı? 

Mathilde korktu, onun bakışına da 
dayanamadı ve iki adım geriledi. Bir 
an durup baktı: sonra korkmasına u
tanıp kaygısız bir tavur takınarak ki
tab - odasından çıktı gıtti. 

Bölüm X 
Kraliçe Marguerite 

Hangi .,ılemlık vardır ki 11cn on
da bile blıe bir zevk buldurmıya
ım, ey aık? 

Julien mektuplan tekrar okudu. 
Yemek zili çalınca kendi kendine: 
.. Kimbilir o Paris'H kukla beni ne 
kadar glllilnç bulmuştur 1 dedi ;ona 
gerçekten dUtündilklerimi söylemek
le ne bliyilk delilik ettim 1 belki de o 
kadar delilik dc~ildir. O sırada haki
kat bana layık bir §eydi. 

"O da ne diye gelip de benim ta
mamile kendime ait şeyler hakkında 
sual ıormağa kalktı? Böyle bir iş, 
onun tarafından bir patavatsızlıktı. 
Muaıeret kaidelerinin dışına ~ıktı. 
Danton hakkında düşündüklerimi 
eöylemek, bana burada yapayım di-
1C para verilen işler arasında değil-

STENDHAL 

dir." 
Y e m e k s a 1 o n u n a gidp de 

mademoiselle de La Mole'u yine yas 
elbisesi ile görünce öfkesini unuttu; 
hele aile içinde yalnız Mathilde'in si
yahlar giymiş olması büsbütün dik
kate çarpıyordu. 

Mathilde ona tahaf tahaf bakıyor
du. julien içinden: "Madame de Re
nal söylemişti, dedi, bu memleketin 
kadınlarının kendilerini beğendirmek 
için içleri titriyor .Sabahleyin bu kı
za iyi muamele etmedim; benimle çe
ne çalmak istedi, yüz vermedim. Gö
zünde kıymetim arttı. Şüphesiz §ey
tan bu işte bir 9ey kaybetmiş olmıyor. 
Küçük hanım yine sırasını getirir, ba
na şöyle yukarıdan bakıp intikamı
nı alır. Yapsın da göreyim 1 Benim 
elden kaçırdığım kl!dınla bunun ara
sında ne bil yük fark var 1 onda insa
nı çeken bir tabiilik, bir saflık vardı 1 
Neler düşündüğünü kendinden önce 
ben anlardım; sanki düşüncelerinin 
doğduğunu gördüm; or~ n kalbinde, 
bana olan aşkına önürdeş diye yal
nız çocuklann ölmesi korkusu vardı; 
o aşk, makul ve tabii bir sevgi idi, 
ben ıstırap çekiY.ordum ama bana bi-

"Ne fark, ya rabbil ona karşılık 
burada ne buldum? kuru ve pzametli 
bir kendini beğenme, her çeşidinden 
hodbinlik. 

Sofradan kalkılıyordu. julien: 
"Aman akademi üyesini, başka birine 
kapılmadan yakalayım" dedi. Bahçe
ye çıkılırken ona yakla§lı; halim se
lim, her denilene uyar gibi bir hali 
vardı: akademi üyesinin, Hernani'de 
gördüğü rağbete öfkelenmesine hak 
veriyor, kendi de onunla beraber öf
keleniyordu ( 1 ). 

- Ah 1 bugün de "lettre de ca
chet,, (2) adeti olaydı! ... dedi. 

Akademi üyesi eli ile Talma'nınki
lere (3) benziyen bir hareket yapa
rak: 

- Hani o günler 1 dedi, böyle bir 
işe cesaret mi edebilirdi? ... 

julien, bir çiçek sözü açarak Vir
gilius'un Bahçıvan pr:kıları'ndan bir 
kaç mısra ve abbe Delille'inkilerden 

(1) Hernani, V. Hugo'nun dramı; bu 
eser 1830 da oynandıfı zaman haylı patır
dıya 11ebep olmue. eski edebiyat taraftar
larını çok kızdırmıştı. 

(2) Kralm mühru basılmış sürgün, ha
pis veya yasak kararL 

(3) Ünlu Fransız aktoriı (1763-1826)., 

,, 
1 

ni bitirinciye kadar ve takatı tüke
ninciyc kadar sürer. Nihayet ak -
şam olur. Fakat gece olunca her -
kes biribirine ellerini uzatır ve kar 
deşçe ayrılırlar. 

Biribirlerinc karı;ı bu kadar ha -
karet savurduktan sonra nasıl olu
yor da aralarında geçimsizlik ol -
mıyor?. Bu da Hintlilerin dahiyane 
bir buluşları sayesinde mümkün o
labiliyor: Aile halkı, sabahleyin bu 
toplantıya gitmezden evvel kulak
larını sımsıkı tıkıyorlar. Sonra a
det oldugu üzere biribirini söviip 
saymağa başlıyorlar. Böylece her
biri, kendisine tevcih edilen fena 
sözleri işitmeden i~indeki kin ve ga
rez duygusunu tatmin etmiş oluyor. 

Aziz dinleyicilerim, ailede tama
men mesut olmak için bu adeti, hiç 
gecikmeden tatbik ediniz. Eğer ta
biatiniz biraz hiddetli ise, her ay 
veya her hafta bir günü aile arasın
da bu kabil münakaşalara hasredi -
niz. Bu ilacın çok faydalı olduğunu 
göreceksiniz • 

Sofra pe~etesini 
Yutan adam 1 

Telegral'Jan: 
Bir adam Munder hcutcınesine 

müracaat ederek mideainde •iddet
li aancılar duyduğunu .söylemiştir. 
Doktor kendisini muayene edince 
hayret içinde kalm~tır. Filhakika 
haatanan midcairule )labancı bir ci
sim bulunduğunu görmüştür. Dok
tor hcutayı ku•turacak fiddetli bir 
ilaç vermİf ve bu •a;yede haata, 
.sofra peçeteai kıumuıtur. Yemekte 
birçok ka:alar olduğu görülmÜ§ 
iae de fİ.mdiye kadar bir adamın pe 
çete.sini ;yuttuğu görülmemişti. Has 
ta, bunun üzerine hekimler aleyhi
ne atıp tutmağa ba§lamıf c,.'e kendi
aine karnından ameliyat yapan bir 
doktorun peçetesini karnında unut 
tuğunu •Öylemiıtir. Bu adam he
men malıkemeye müracaatla ame
liyatı yapan hekim aleyhine bir faz. 
minat davası ikame ctmistir. Da
vacı, muhakemede davasını o ka
dar maharetle müdafaa etmiştir ki 
hakim hakikaten haklı olduğuna 
kanaat getirdiği bir .sırada müddei 
aleyhin avukatı birdenbire kalka
rak eğer operatör hastanın karnın
da peçeteyi unutmuş olsaydı, bu
nun midede bulunmaması laz.ımgel 
diğini söylemiıtir. Bundan adamın 
peçeteyi hakikaten yutmuf olduğu 
anlaıılmı§trr. Bu adam bir dolandı
rıcıdan ba§ka bir fey değildir. Do
landırıcnın davası reddedilmiı ve 
kendisi fantaj yaparak para kazan 
maia te1ebbüs "uçundan dolayı iki 
ay hapae mahkum cdilmi§tir. 
..,..-_.-~-~ ............ 

üstün §İİr olmadığını söyledi. Kısa
cası, o adama yaranmak için elin
den geleni yaptı. Sonra, merak et
tiği içi~ değil, sadece söz olsun diye 
bahsedıyormuş gibi bir tavurla: 

- ~ad;moiselle de La Mole yi
ne bır mırasa mı kondu, nedir? de
di, karalar giymi . 

Akademi üyesi olduğu yerde du· 
rup: 

- Siz hem bu evde yatıp kalkı
yorsunuz, hem de onun deliliğini 
bilmiyor musunuz? dedi. Doğrusu, 
annesi böyle şeylere nasıl izin veri
yor, anlamıyorum; zaten, söz ara
mızda, bu evin başındakilerde irade 
kuvveti mi dedin. hak götüre. Bir 
mademoisellc Mathilde irade kuv
veti vardır, hepsine dediğini yaptı
rır. Bugün nisanın otuzu 1 

Akademi üyesi durup juliene kur
naz kurnaz baktı. Julien de elinden 
geldiği kadar zekice bir tavur ta
kınıp gülümsedi. 

İçinden: "Bütün ev halkına dedi
ğini yaptırmak, karalar giymek, bir 
de 30 nisan .•. bunlar arasında ne ili
şik olabilir ki? diyordu. Meğer ben 
sandığımdan toymuşum.,, 

Akademi üyesine dönüp: 
- İtiraf edeyim ki... diye söze 

ba~ladı: gözleri ile soruyordu : 
Akademi üyesi zarif bir üslupla, 

şöyel uzun uzun bir ders vermek 
fırsatı düştüğiinü görüp sevinmişti : I 

- Hadi bahçede bir dolaşalım, 

Le Joıırnııl des Debats'dan: 
Ağustos ayının iptidalarında hü 

kum:t. ve parlamentoda bulunan ta 
raftarları ve muarizleri, hiçbir sı -
yasal karışıklıgın sükuneti bozmı
yacağı ilmidile tatil için biribirle -
rinden ayrıldılar. Bu sene saylav -
ların seçim dairelerine dönüşleri 
istirahat devresi teşkil edemiyecek 
tir. En küçük köylerde ve büyük 
sehirlere civar olan mahallelerde, 
~n basit bir müntahip bile btrkaç 
hafta sonra lıngilterede sükunu bo
zacak bir meseleyi münakaşa et -
mektedir. Bu meselede genel se -
çim meselesidir. 

Savaş işareti Başbakan Baldvin 
in mu haf aza kar partinin senelik 
toplantısından sonra 4 teşrinievvel
de söyliyeceği söylevle verilecek -
tir. Başbakan bu söylevinde ulusal 
hiıkumetin programını izah edecek 
tir. Bundan sonra partilerin inti -
zam komitesi, Lloyd George'in ida
ret ettiği partiye ve sosyalistlere 
karşı mücadc leye başlıyacaktır. 

Sosyalistler ulusal adı altında par 
Jamentoda çokluğu temine çalışa -
cak olan konservatuvarları mağlup 
etmek için 505 namzet gösterecek
lerdir. 

İşsizlere yardım işini tanzim e
decek olan yeni kanun yapılınca bu 
kanun parlamentonun ilk açıldığı 
gün parlamentoya verilecektir. . 

Ulusal hükümet geçen sene Teşrı 
nievvelde kralın nutkunda söyle -
diği programı yerine getirmiş ol • 
makla öğüneeektrr. Hindistan te -
mel yasası bugün kanun haline gel 
miştir. Sıkıntılı mıntakalara aid o-

MAC DONALD 

lan sosyal ıslahat da kabul edilmiş
tir. Bu ıslahat sosyalistlerin ·istek
lerini, bir dereceye kadar, yerine 
getirmiştir. 

Kusursuz olan ve 1931 senesinde 
yapılan ıslahat ile memurların ma
aşını indirmiş olan bütçe birçok 
müntehipleri memnun edebilecek -
tir. İngiltere bugün her zamandan 
ziyade bir nikbinlik memleketidir. 
"Ulusal,, kelimesi kralın Jübile'sin 
den sonra bir sembol olmuştur. 

Baldwin, ''ulusal,, tab;. i dış sıya
sada bir muvaffakiyetsizliğe uğ -
ramamış olsaydı genel seçimde mu 
vaffak olacağından emin olabilir -
di. lşte bu mesele üzerindedir ki, 
muhalifler, müfrit davranmakta -
dırlar. Bazı İngilizlere uluslar ku
rumundan ve Almanya ile müna.se
battan bahsedecek olsanız, Fran -
sada misli görülmemiş derecede 
muhtelif fikirler mevcut olduğunu 
görürsUnUz. Hatti bir muharrir ge 
çenlerde ''efkarı umumiye yoktur,, 
diyordu. Halbuki İngiltere için bu 
fikir kadar yanlış bir şey olamaz . 

dedi. 1574 yılı 30 nisanında. neler 
olmuş, siz sahi bilmiyor musunuz? 

Julien hayretle sordu: 
- Nerede ne olmuş? 
- Greve meydanında. 
Julien o kadar hayret içinde ki 

Greve meydanı sözünü duyduktan 
sonra da yine işin aslını sezemedi. 
Yaradılışı icabı, kanlı vakalar hika
yesine bayılırdı; merakla gözleri 
parlamıştı. Hangi adam vardır ki bir 
şey anlatmağa kalktığı zam.an din
liycnde böyle bir hal gör1ün de se
vinmesin? Böyle işi kökünden bilmi
yen bir dinleyici bulduğu için ağzı 
kulaklanna varan akademi üyesi, 
asrının. en güzel delikanlısı Boniface 
de la Mole ile dostu Piemont eşra
fından Annibal de Coconasso'nun, 
30 nisan 1574 tarihinde Greve mey
danında kafaları kesilerek idam edil
melerini uzun uzun anlattı. "La ~o
le, Navarre kraliçesi Marguerite'in 
taparcasına sevdiği aşıkı imiş; ma
demoiselle de La Mole'un adı da bu
nun ıçın Mathilde-Marguerite'tir. 
La Mole duc d'Alençon'un en sevdi
ği adamlardan, sonradan IV üncil 
Henri olan Navarre kralının, yani 
sevdiği kadının kocasının canciğer 
dostu imiş. 1574 yılı karnavalının 
son günü bütün saray halkı, ölüm 
döşeğine düşmüş zavallı kral ıx un
cu Charles ile beraber Saint - Ger
main 'de imişler. La Mole, kraliçe 
Catherine de Medicis'nin, harb esiri 

memnun etmek için, son birkB~ ~et 
zarfında kendisine fazla emnJ) 
ve kuvvet verebilmek için dış siy-a: . . ı 
sada muvaffak olmak çarelerını • 
ramıştır. Almanya ile yapılan ~\ 
niz andlaşması bunun bir misa1td1 

• 

LLOYD GEORGE 
dıl• 

Fakat bu andlaşma çok tenkit .c 
diğinden hedefine erişememiştır: , 

İngiliz efkarı umumiyesinin ısıl' 
tekleri ve hükumetin almakta old • 
ğu kararlar üzerindeki tesiri, bil yı 
gün İtalya - Habeş ihtilafı dola 
sile açıkça göze çarpmaktadır. , 

Barışsal müdafaalar ve söyle~. 
ler dolayısile hükumet adeta tta ,, 
yaya muariz bir durum almağa ıııol"' 
bur olmuştur. Bu hal Cenevr.e \,ı 
lAnhsından evvel durumu hır ıt• 
daha karıştırmış ve İtalyan matb ır 
atının lngiltereye hücumlarını ı1' li' 
cip olmuştur. Bu hücumlar Dış . , 
kanlığının Grandiye vaki olan şı t• 
kayetlcrine rağmen durmaını~t;, 
Bugün genel seçim meselesi tta ,ı 
yan - Habeş ihtilafının alacağı lı 
şekline bağlıdır. • 't' 

Birçok tereddütlerden, sükutl•ll' 
dan, tehditlerden ve lüzumsuz 1 

J 
laşma teşebbüslerinden sonra 1rıı', 
terenin Habeş işi etrafındaki dıl, 
rumu açık bir surette anlaşıl~1$ 
tır. İngiliz hükumet adamları, . t~ 
yanın Habeşistanda, siyasal ıtıl 
yazlar elde etmesine muarizdırlat'· ı 

Eden ve Sir Robe; 
Vansittart, Ü~ler 1'. 
feransında bunu teyit etmişler~ 
İtalya, Habt:§i_ştanda Statükoyu 
dafaa ettiğinden dolayı 1ngilterj 
ye tarizlerde bulunuyor. sun 
anlaşılıyor ki, İngiltere, müste~ 
!ekleri dolayıısile, Habeşistanda 

1 
savaş olduğu takdirde her rnılliıı 
ten ziyıade zahmet çekecektir. 1 • 
gilizler, bugün İtalyanın HabeS1,t 
tanıla ancak kuvvet kullanmak.iıı' 
re tile imtiyaz elde edebilece& 1ı 
kanaat getirmişlerdir. lngiUı~f 
göre İtalya, bu siyasal menfaa ,r 
elde etmezden ~vvel, kendisine" 
velce teklif edilmiş olan ekorı d' 

·r ıı nüfuz mıntakasında barı sal b•. d 
fuz icra etmeliydi. İngi lteren 1~tc' 
şündüğü yegine hal sureti, ıalı·tıı 
Habeş i~aratoruna teklif e~ • 
şekildir ki, bu da Habeşistan .0 t• 
rinde uluslar kurumu himaye61rıl' 
Bu himaye bila.hara İtalyaya .,e 
bilecektir. 911 

Habeş meselesinin şu veya ~ıt ef 
retle halledildiğini göreceği~ıı )il' 
lül ayı fngilterenin genel seçııtlıe 1 

zırhklarmın yapıldığı zamana of' 
sadüf etmektedir. Genel seçi':'-11 • 
mokrat bir hükumeti, her za ,,~ 

dan ziyade efkarı umumiyenirı d' • 
suna boyun eğmeğe mecbur e 
'Cektir. ~· 

diye sarayda tuttuğu prensteı1,r~ 
çırmak istemiş; bu prenslerleiJe t"_ 
daşlığı varmış. İki yüz atlı .4~ 
lip Saint - Germain'i kuşatın1t· .,ıol 
duc d'Alençon korkmuş, ı..a , 
de cellada teslim edilmiş. 611 İS1 

"Mademoiselle Matıhilde'in d~ iti."
11 ne işliyen... bunu bana ken 

1 ,,ırttl. 
etti, yedi sekiz yıl oluyor, 0 

0 , ICI 
daha on iki yt'!§ında idi, anıa a1'lt! '. 
falı bir kızdır, hem de ne rı go. 
Akademf üyesi bunu söylerke sif'~ 
}erini göğe kaldırıyordu: .''1311itlif.;; 
sal felakette onun asıl ıçıne erite p 
Navarre kraliçesi Marg~iılt~ 
Greve meydanında bir eve ııJ if e 
celladdan, aşıkının kesik başı 1"'11~. 
meğe cesaret etmesi oltnU§· ece t. 
Marguerite, ertesi akşatn g bİl'ıısıt 
rısı o başı alıp bir arab~Y~ bir ~ce 
Monmarter tepesi eteğın ;. eli 
~ük kiliıeye götürüp keO 1 

gömmüş. 11}ieP: 
Bu vaka içine dokunan 1 •tıe 
- Sahi mi? dedi. tbilde• dil' 

- Mademoiselle ~a ıca)'l " 
gördüğüı;Üz gibi bu es~ı .~aya• ~e 
şünmüyor, 30 nisan gUnU ıt1 :re~,. 
muyor diye kardeşini ada tuıl>'' o 
komaz. Coconasso'nun adı, di1'',s· 
rın çoğu gibi, Annibal''?1ış coeo"tı'' 
idamdan beri, La Mole ıle t1ıığıl~ til 
so arasındaki samimi d~5 oin biJ 1 tırasına hürmeten, bu aı ~851 ti~ r-;;. A11-~ 
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iZ iRLiLER! SiZiN iCiN 
..__--------------~~--------------~------~-----------------------------------------------------------------------------------------------~·--------••• 
E: pes ki Tip içinden Yepyeni Bü-
tün Feyzi Ve lşığı ile Fışkırdı 

Üniversite Gençleri İzmirdeki Örnek Köylerde 
Kendilerine Hayret Veren Bir ilerilik Gördüler 

l [.'stanbul Universitesi genç· 
~rmden bir grup bmir köyle • 

'l"ınde bir kültür gezintisi yap· ~ 
~a~tadır. Bu gTupu iz.mirin. e!• 

~. zlbayc General Kazım Dırık "' 
huçüh kücük kafilelere ayırmış 
v~. her ktilile>'İ bir başka iz.mir 
h?Yiine yerleştirmiştir. Biz. de, 
Yirmi gün evvel çıkan bir iz.mir 
•~hilesinde Universite gençleri· 
;rr1 bu seyahatlerinde yapacah
!!rı rnüşahedelerin ehemmiyeti 
u2erinde durmuştuk. Dün, iz. • 
n_ıirde bulunan lstanbul Univer
•ıtelilerinden birinin gaz.etemi:ze 
BÖnderdiği bir mektubu okuyun
ca ortaya attığımız. esa:!larda ya
~ılnıamış olduğumuzu anladık. 

ahat neye saklıyalım? Biz.i he
)'ecanlandıran ve sevindiren 
elQalı noktayı bir Universite • 
Bencinin görüşlerinden z.iyade 
~~iversiteli gen lere iz.mirde gö-
ııleceh §eyler hazırlanmıı olma· 

8..'nda bulduk. Mektuptan aldı • 
!1tnız. notlara dayanarak yaz.Jı
Bıtnu; şu yaz.ı çok dikkatle okun· 
"1ağa değer.] 

~ .. I<arşryaka lzmirin Kadıköyü
k~r Ve İzmirin bu güzel "Kadı
b~}"' Ünden tam yirmi dakika 
ı·ıCde bir köy vardır ki, lzmir
r' er dört senedenberi orada gö
ç~nlerj gözlerinden şüpheye dü
t~re<:ek derecede parlak bir mu
~ıenin oluşuna ve merhale 
t erhale daha göz alıcı bir kılı
<l a bürünmesine şahit olmakta
b ltlar. Bu köyün adına Dede
t a~~ ?erlerdi. Mezarlıklarından 
9~ ılıqi göze vuran Dedebaşı 
ı ~Yılma kadar tam bir Osman
~· lllparatorluğu köyü idi. Ege
ll ın en büyük limanındaki en 
~~raıı insanlarla dolu olan en 
~ "Z<ie mahallelere yinni dakika 

4 akında bulunduğu halde Orta 
d ~olunun o, a:cıma Yazman 
tnilen susuz cehennem ovası
~ bitişik.Kasım Badrik köyün
İl'~ daha beter bir babayanilik 
ı\tıdeydi. 
~ki üç inek, birkaç cılız da-
tı ... Ve mutlaka, hıristiyanlı • 
~ Ortodoks mezhebine en bü
~ taassuplarla bağlı olan 
bi'll:n dülger ve kalfalarından 
ta~ tarafından yapıldığı için 
llt ta :minaresinin teneke alemi 
Çc;~nQaki yrldızı bir yıldızdan 
~e ziyade bir salibe benzi
lakll (1) çarpık bir mescit, çat
lıa 1g1rtlaklı bir mezin, açlıktan 
~1 \' 1~amıyan bir köpek ve fış
ttı/1gınları arasında köşekap -
~~ta oynıyan bir iki çocukla 
t~ yuvalarından yumurta 
be1ı" l!Yan bir iki genç... Soluk 

(Üstte) Örnek köylü Bay Hüseyin'in yeni yaptırdığı bakkal 
dükkanı; (ortada) köyün damızlığı; (altta) köyün deve da· 

1
1ılı birkaç gelinlik taze.. vte. eski köy. 

'l' e ışte yenisi: 
~ap ~rtemiz yollar. Demirden 
ta/1lllış bir hal, güzel bir köy 
bak•nosu, betondan dökülmüş 
~i ~al dükkanları, cici bir bina 
O~ ~ıerindeki tabeladan Fırka 
<>lt'll gı olduğu anlaşılıyor. Koy 
\ 0.» llıa odası, ıköy spor alanı. 
bir Postası, mezbaha... Güzel 
ti~a~i ki. içine giren köy ih· 
latt r aı:ı vazeden ağızlara ktt
lqle~crınce bir halle mektebinin 
lcr. ~lerine pek benzetilebilir -
~ ~ e.ıarlar yıkılmaktan, ve
tt\alt:ban otlan içinde kaybol-

ll:,., an kurtarılmışlardır. 
~neı~ ... Dedebaşı köyünde beş 
bıt l-' • ~ısa bir çalışma bütün 
t\i c e~likleri kurabilmiştir. Ya
llıtlld k: F. nın köycülük progra 
~tıbi~ 1 _bütün esaslar hayata 
~()~ Cdılmiş bulunuyor. Bu 
lcrııe~ ~eş yıl önceki halini bi
-..........=· §llndi bu köye gittikleri 
,<ı)~ 
11nlltı h 

1 1 mücadele senelerinde Anado
ttıtıi ._1 cıtıen her köyündeki mescit ve 
~~· trıı.Jeri d . . 

•itlerin• n ekı yıldtzlarm ııalibe ben-
'tbebiıu 1 

hanette görmüştüm. Bunun 
~:11iletin~taıtınnca öirendim ki köylüler 
-~r._ ~ ve mescitlerini hep rum kal
lııtt h~-.,ı>ttrdıklarmdan onlar da biline
tı ' "Qly b' 
1 lenclce ır hınçla, alemlere koydukla-
tr ~t Yıldızları hep salibe bcnzetmiıı-

tılttllnnu~ardır0 

mızlıkları. 

zaman parmaklarım rsmnakta
dırlar. Eski llbay Kazım Dirik 
bu neticeden öyle memnun ol-

... 
~ ....-..ır•:...-_._ ·--·:.:.· . .....,., ___ ..... ,.. • • \, ------

•• Köyün tavuk istasyonu. 

muştur ki, hiç düşünmeden hu 
köye layık olduğu adı takım~ -
tır: 

Nümuneköy. 
Nümuneköy mü? Hayır! Bu 

köye ideal köy demek daha 
doğru olur. Üretilecek cins ta
vuklarla dolu istasyonu ve nıiı
kemmel damızlık boğalarile ve 
iyi işliyen bir köy himaye kuru
mu ile hemen ilmi köycülüğün 
bütün vasıflarını taşıyan bu kö
yün gelir ve bütçe taraflarına 
da bir göz atınca cidden ideal 
bir köy olduğu derhal anlaşılır. 
Dedebaşı nümune köyünün 

1935 yrlı bütçesi tam 8.034 Türk 
lirasıdır. 929 yılında bu köyün 
950 liralık bir bütçesi vardı ve 
bu 950 lira da hayali bir 950 li
ra idi. 1930 w1cu yılda, bu büt· 

çenin birdenbire 2.500 liraya 
yükseldiği ve ·2.soo liranın top
lanıp köyün imarı için sarf edi
lebildiği gör.üldü. Bir yıl sonra 
3.000 liraya çıkan bütçe 1932 de 
ilk defa olarak resmi köy bütçe
leri kabul edildiği zaman 3.358 
liralık bir varidat faslına ula~
mış oldu ve 1933 ün 3.360 lirası 
1934 te birdenbire 6.084 liraya 
fırlayıverdi. 

Bu hakıkaten bir mucize idi. 
Nasıl olmuştu? 

İzmir bunu öğrenmekte ge
cikmedi. Yüksek tahsil görmü~ 
bir Türk genci, Doktor Sıtkı 
Şükrü Pamirtan bir gün Bay -
raklıdaki evinden kalkmış, bas
tonuna dayana dayana kırlarda 
dolaşmağa çrkmış ve tesadüf 
onu, evvelden hiç kararlaştır -
madığı halde Dedebaşı tarafına 
ulaştırmış. Sabahın temiz hava
sile içinin en temiz heyecanları 
kabaran genç köyü görünce lz-
mirin burnu dibinde böyle bir 
facianın devam edip gitmesine 
isyan etmiş ve ilk işi, köyün 
muhtarına: "Köyün şehire bu 
kadar yakın oluşundan köylü -
lerin nasıl olup ta istifade et
meği düşünememiş olduklarına 
hayret ettiğini söylemek ol -
muş." Zeki muhtar evvela "bir 
vurguncu serseri ile mi karşı
laştnn ?" diye şöyle bir düşün
müş, fakat Sıtkı Şükrü birkaç 
dakika içinde kafasında çizdiği 
planı kendisine anlatıverince işe 
aklı yatmış. Sıtkı Şükrü Pari
sin Alfor Yüksek Baytar Mek
tebini ve Paris Yüksek İçtimai
yat llimleri Mektebini [birer 
doktora tezi vermek suretile, 
yani adamakı11ı yetiştiğini is -
pat ederek] bitirmiş olduğu için 
köy iktisadının candamarını 
bulmakta bü~ük bir isabet gös-

Kazım Dirik Ayrılırken 
Otomobil 
Kazalarını 

On yıldır iz.mirin idare manive
lasını elinde tutan General Ka
z.ım Dirik, bu6Ün, lz.mirdeki ilbay· 
lık bürosunu Bursadan gelen ha
lefine bilfiil terketmiı ve iz.mir· 
den de ayrılmıı bulunuyor. 

General Kcizrm Dirik'in on 
uz.un yıllık bir çalııma çerçevesi 
içinden seyrettiğimiz. portresini 
hiç ıüphe etmiyoruz. ki, lzmirliler 
de, biz.im gibi aempatik bulmak • 
tadırlar. Kôz.ım Dirik bir askerdi. 
iz.mirin başına geçirildiği gün me· 
kanizması şimdiye kadar idaresi· 
ne verilmiş olan süel kurumların 
mekanizmalçınndan büsbütün ay
rı bir İfe başlamıf bulunuyordu. 
Tabii, ilk günler bir acemilik dev
resinin hatalarından kurtulamadı· 

lar. 
Uz.un z.aman yüksek idare me· 

murluklarında ve valiliklerde bu· 
lunmu§ bir .zat bir gün bana de· 
miıti ki: 

- Valilik, sanıldığı kadar ko • 
lay iş değildir, En piıkin ve 
tecrübeli vali yeni gönderildiği vi
layet mmtakasında mutlaka az. 
çok bir acemilik devresi 6eçirir. 
iyi valinin Faydasını halk ancak 
onun gelişini takip eden altıncı 
ayda ~'!J""ağa başlar. Fakat ne 
yaz.ık ki valiler bi:ıim z.amanımı~ 
da damataşı 11ibi kaldırılıp kondu
rulduklan için gİttikleri yerlerde 
bir if 11öremedikleri gibi üstelik 
ilk günlerC:leki acemilikleri yüz.Ün· 
den bir .ürü de düf'"an kazanır • 
larclı. 

Kazım Dirik, hiç şüphe yok, iz.. 
miri bô,vle terkeden bir ilbay de
ğildir. Bilakis General arkasında 
bu gidiıin, bu ayrılıfın acısını 

duymakta olan büyük bir sevenlc.r 
ve beğenenler yığını bırakmakta
dır. 

iz.mir, eski bir asker olan Ka
zım Dirik için evvela sivil idareci
liği öğreten ve sonra onun bu Va· 
dide çok büyük bir kıymet olufU• 
na fahit olan bir mıntaka ofmuı· 
tur. Salonlardaki/ere kibar bir 
centilmen, dağ başında dola§ml§ 
olanlara göz.dağı veren tecrübeli 
ve iradeli adam, ilbaylık maka· 

tenmiş ve derıhal paçaları srva
mış, köye bir mezbaha yaparak 
ilmi nezareti al tında hayvan 

Doktor Sıtkı Şükrü Pamirtan. 

kestirımeğe başlamıştır. Bu sı
rada İzmir mezbahasının ağır 
vergileri yüzünden etin okkası 
1zmirde ı 10 - 130 kuruşa satıl
maktadır. Mezbaha işe başla
yınca köylüye ve hJlka 60 - 70 
kuruşa körpe ve birinci sınıf et 
sunulmuştur. Tabii bu yan ya
rıya ucuzluk İzmirlileri Dede
başı köyüne koşturmuştur. Alı
cı fazlalaşınca mezbaha büyü
tülmüş ve bir de pazar kurul
muştur. Bunu bir hal takip et
miş ve ziyaretçiler çoğalınca 
bakkal dükkanları ve kasaplar 
da çoğalmıştır. Yaz günlerinde 
"Yamanlar,,da kamp kuranlar 
bu ucuzluktan istifade etmeği 
tabii ihmal etmemişler ve niha 
yetDedebaşına pazar günleri git 
mek hem bir moda olmuş, hem 
de İzrnirde oturan1 ar için ev ik
tisadının mühim bir şartı hali
ne gelmiştir. Şimdi KarşıJ;aka-" 
mn ve lzmirin en kibar aılele
rinden, en şık kadınlarından tu
tunuz da en fakir ailelerin er
kek ve kadınlarına, gençlerine 
kadar herkes bu köyün pazarı
na koşmakta ve şehirli ile köy-

mında realist ve çok çalıgkan, 
müspet görüşlü yüksek memur ve 
evinde, ancak mütekait general
lerin talunabildikleri Ve ancak on
lara uyan bir misafirperver. 

lıte cümhuriyetin on yıl l:ımir 
valiliğini yapan general, vali ve 
ilbay Kôz.ım Dirik. 

Ondan ayrıla. bmirin düşünce
sini iz.mir ıarbayının, verilen ay
nlık ıöleııinde söylediği §U sözler 
r. iyi canlandınyorlar: 
"- Onun en büyük hususiyf!l· 

lerinden biri de daima neı'eli ol
ma•~ ve hepimizi en yorgun dahi· 
kalanmız.Ja n e f ' e l e n d i r • 
mesiydi. bmir ona birçok kıymet· 
lerini borçludur. 

Kôz.ım Dirik'in ıefine inanışını 
ise verdiği cevaptaki fu sözler ne 
açık gösteriyor: 

"- Benim bütün işim Büyük 
Onderin heyecan kaynaklarından 
aldığım hızı satmaktan ibaret ol • 
muıtur. Biz.im gibi devrimin befi· 
ğinde sallanmıı İnsanlar kendileri· 
ne kıymet vermek aptallığından 
çok uz.aklardadırlar. Büyük kay· 
nak orasıdır, biz musluklarıyız, 

tıpkı Şaıal myu gibi." 
Güzel ..• Fakat büyük kaynak • 

tan /%mirin, tesadüfün kendisine 
gönderdiği musluğun iyiliği yü. 
zünden kana kana istifade etmif 
olduğunu da nasıl inkôr edebili
riz.? 

T esadülün mü? 

Hayır •.• Cümhuriyet Türkiyesin
de tesadüfün oynadığı rol pek az.
dır. Ve tecrübeli Kaz.ım Dirik'i 
bugün nasıl idare mekaniz.ması -
nın ıuuru Türk Trakyaya gönde
riyorsa, on yıl önce de yine böyle 
olmuıtu. O z.amanki genç Kaz.cm 
Dirik te §Uurlu ve isabetli bir aeçi· 
Iiıle lzmire gönderilmişti. Yeni 
Trakya Umumi Mül ttiıinin Trak· 
)•aya ne derece Faydalı olabilece
ğini tahmin ederken, yeni bmir 
Valisi Faz.lı'nın, fazlı, •oğukkan -
lılığı, ne11.aket> yükaek çalııkanlı· 
ğı, kuvvetli ic/areciliği, inıarcılığı, 
sempati ve dikkati ile selefinin 
eksikliğini Juydurmıyacağını kuv-

uetle umuyoruz. N. ~j 

lünün karşı karşrya konuşması, 
köylüyü vuran simsarla şehirli
yi vuran muhtekirin çanına ot 
tıkamaktadır. 

Geçen günler içinde sürüm 
arttığı ve köy de işine iyi bir 
düzen verebildiği için fiatler 
ucuzladıkça ucuzlamıştır. Şim -
di ömek köy pşzarmda en kör
pe kuzu etinin kilosu 25 kuruş
tan ve en körpe ve semiz dana 
etleri 10, 15 kuruştan satılmak
tadır. 

Çalışkan bir köy halkının 
ulaştığı bu refah seviyesi nasıl 
sizi sevindirmedi mi? Biz her 
Türk köyünü böyle görmek is
tiyoruz. 

Önlemek İçin 
lzmir Belediyesi daha 
birçok tedbirler alabilir 

Gazeteler lzmirde yine bir otomo
bil kazası olduğunu haber verdiler. 
V c okur okumaz ben yine inirlen• 
dim, yine kanım tepeme vurdu. Ya· 
hu ... Bir kere şu kanb otomobil vak· 
alanna kaza demekten artık vazgeçe· 
lim. Zira biz ve polis ve mahkeme 
bunları kaza olarak ele olmakta de· 
vam edersek bu kanlı vak'aların sonu 
gelmez; böylece devam eder gider. 

Son vak'anın tafsilatı da gösteri • 
yor ki, bedbaht genci altında çiğne
dikten sonra sürükliyen otonv>bilin 
frenleri adamakıllı bozukmuş ve an· 
laşdıyor ki, eğer genç sürüklenme
miş olsaymış şöyle hafif veya ağır 
bir iki yara ile işin içinden sıyrıla· 
cakmış. 

lzmir Şarbaylığımn Buca otobüs
leri h~kkında yazdığımız yazılar üze
rinde gayet titiz davrandığını ve me· 
selenin bütün kötülüklerini bir çırpı 
da ortadan kaldırdığını hatırladığı .. 
mız için şu birkaç satırda hulasa ede· 
ceğimiz şeylerin de derhal yapılacak· 
larını tahmin ediyoruz: 

I - lzmirde otomobil kazaları ( !) 
hep ONEMLt oluyorlar. Yani oto
mobil bir vatandaşı altına aldı mı 

mutlaka canını çıkarmadan bırakmı· 
yor. Şoförlerin kazalarda ( !), bela .. 
!arda biraz daha insaflı olabilmeleri· 
ni temin etmek. 

2 - lzmirin içinde ve Izmirle Bu· 
ca, Izmirle Burnova. lzmirle Bayrak
lr, Karşıyaka ve Ege hinterlandı ara
sında işliycn bütün otomobil, kamyon 
ve otobüsleri derhal ve çok ciddi bir 
fenni muayeneden geçirmek: bilhas
sa geceleri nöbet yerlerinde bekliyen 
arabalan avlayıp avlayıp sıkı Lir mu
ayeneden geçirmek. 

3 - iyi oldukları muayene neti
cesinde anlaşılmış arabaların numa
ralarını memurlara dağıtıp yalnız bu 
numaralara baJanak suretile teftiş 

yapmak hatalı olur. Zira gündüz fcv
katade sağlam, yeni ve sür'atli bir 
arabada kullanılan bir plaka gecele· 
yin mutlaka fevkalade bozuk ve la· 
ger bir arabada kullanılmaktadır~ 
Otomobil, kamyon ve otobüs sahiple
ri yeni arabalarını sabuk ~abuk es • 
kitmek ve eskilerin yakalarını da par· 
çalatmadan bırakmak istemedikleri 
için ekseriya bu kötlii oyuna baş vur
maktadırlar. Tasarruf iyi şeydir ama, 
dört delikanlı bir iki yüz lirayı işle· 
tecekler diye hergün iki lzmirli gen· 
cin pestili çıkmasına hangi gönül ra
zı olur. 

4 - Yol kaidelerine şoförleri ve 
arabacıları en azami dikkatle uyma
ğa mecbur etmek. Lambalan yanmı· 
yan motörlü arabaları ve geceleri ışık 
yakmadan, yolun soluna sağma, or
tasına bakmadan at süren arabacıla
rı en şiddetli cezalara çarpmalı. 

Bu reçete tatbik edildiği takdirde 
lzmirde yaya dolaşanları veya araba
lara, otomobillere binmeğe cesaret 
edenleri sigorta kumpanyaları sigor
ta etmekten çekinmezler sanırız. 

(Üstte) köyün me§hur pazarı: (altta) mezbahanrn satılığa çı
karılan elleri. 



Nizamettin NAZiF . --
' ipleri Kesilen Çadır, Yanan Mangalların Ustüne 

Devrilirken Birinci Atlı Alayı Dörtnala Kalkmıştı 
Zabitler hayretle irkildiler. Saltı· 

kof baraakları deşilmiş bir manda gi
bi böğürerek geri geri çekildi. Fakat 
genç Bogayef peşini .bıra~m~dr_. Kam 
çıyı yine kaldırdı, yıne ındırdı ordu 
kuma~danının suratına bastırdığı el
ler şerha şerha kabarıp patladı. 

Kılh suratlı herifler Kasım hanı· 
nın adamına çullanmış bulundukları 
için efendilerinin yardımına koşama· 
mışlardı. Zabitler ise hiç bekleme • 
dikleri böyle bir netice karşısında do
nup kaldıkları için genç, generale bir 
iki kamçı daha yerleştirebildi ve son· 
ra kıravaşı sağa sola savurarak ka
pıya doğru ilerledi. Kılıcı ile üzerine 
saldırmak istiyen bir nefere de ada
m~kıllı bir kıravaş yerleştirip dışarı 
{ırladı. 

Bu sırada Saltıkof ~admn bir kö
esin csırtını dayamış ayaz avaz hay 
kırıyordu:, 

_Yapma! Bırak Bogayef vazgeç-
tim ... İsa hakkı için bırak! 

Tabii, kamçının dikenli pulları~ -
dan birinin gözlerine is~b.et ~t~esın· 
den korktuğu için ellennı yuzund~n 
ayırmamış ve onun kaçtığını benuz 
farketmemi bulunuyordu. 

Zabitler ilk şaşkınlık ge~ince der· 
hal harekete geldiler. Bir ikisi gene
rale doğru koştu ve kıllı su~atlı he
riflerle diğerleri de Bogayehn arka· 
ından saldırdılar. .. 
Saldırdılar ••• Ve, kavganın asıl bu-

yüğü de o zaman koptu. 
Genç dışarı çıkar çıkmaz çadırdan 

dört adım ötede duran atına atlamış 
ve uyuyanları uyandı~ma~ şöyle dur
sun ölüleri bile teneşırlerınden zıp· 
}atıp kaldıracak derecede şiddetli bir 
baykırıtla: 

- Bogayevıki alayıııı ! Aaaat ..• 
bin! . 

Kumandasını vermişti. 
Birinci bölüm atlıları çok alıştık

ları bu sesi işitince derhal ateş baş
larından ayrılmışlar ve esasen her an 
tetikte durdukları için hemen bir iki 
dakika içinde bütün alay yola düzü
lebilecek bir kılığa girmişti. 

İşte çadırdan çıkanlar da tam bu 
anda, ~alın kılıç genç miralaya sal • 
dırmak gafletinde bulunmuılardı. O
nun ilk işi kılh surathlardan yanına 
en yakın bulunana bir kıravaş yerleş 
tinnek ve ikinci işi de kılıcını sıyırır 
tııyırmaz ikinci kılh surathya yerleş
tirmek oldu ve bunu gören adamlar 
derhal çadırdan çıkanlara ilgar edi • 
verdiler. Bütün bunlar göz açıp ka· 
payıncaya kadar olup bitirivermişler
di. Vaziyeti gören zabitler hemen 
tenı yüz edip ~adıra sığındılar. 
Karargahtakı diğer askerler ne ol

duğunu bir türlü anlayamamışlardı. 
Boğayef çadırın iplerine gelişi güzel 
bir iki kılıç darbesi indirirken : 

- Arkadaşlar! ·diye bağırdı - Be· 
ninlle beraber olanlar benimle bera -
ber gelsinler l 

Bir dakika sonra ipleri kopan ça· 
dır yıkılırken bütün alay,kumandanı
nın arkasında dört nala kalkmış bu
lunuyordu. 

lçinden boğuk gıürültüler ç~k.tı. Ve 
«te§ başlarında oturanlar yetısınceye 
kadar çadır bezlerinin yığınından ev· 
vela bir duman, sonra bir alev yük • 
geldiği görüldü. Anlaşılan içerdeki 
martgallar bezleri tutuşturmuşlardı. 
Ve bu alev esen rüzgarla bir an için
de ~iddetini artırdı.J\oşuşanlar ancak 
general ile zabitleri kurtarabildiler. 
Saltıkof, ilk sersemliği geçer geçmez 
kudurgan bir hiddetle etrafındakilere 
ısaldırdı. Sonra ağzından köpük saça 
saça iri yarı bir Rus zabitine şu ku
mandayı verdi: 

- Alayım al 1 Bu mel'un ölü veya 
diri mutlaka ele geçirilmelidir. Diri 
olarak buraya getirdiğiniz anda sizi 
Çar İvan'ın büyük liituflarına nail e· 
deceğim. Bu mel'unun kellesi Mos
kova celladının satırile gövdesinden 
koparılmalıdır. 

Zabit hiç cevap vermeden atına at
ladı. lki dakika sonra ikinci atlı ala
yı da karargahtan dört nala uzaklaş
mış bulunuyordu. 

Saltikof o zaman: 
- Bana bir kıravaş bulunuz l 
Diye bağırdı. 
Ve, kıravaıı eline geçirir geçirmez 

Kasım Hanının adamını karlı çamlar 
dan birine bağlatarak öldüresiye döv 
meğe başladı. 

Oooh... Bu manzara cidden kor· 
fcunçtu. Ateş yığınlarının kızıl ışığı 
ile zaman zaman aydınlanan kanlı su 
ratile Saltikof insandan başka her şe· 
ye benziyordu. Kıravaş değdiği dal
lardan karlan düşürüyor ve bu karla
nn dondurduğu çıplak gövdeyi he
men o anda lgravaş haslayıvcriyor
du : 

- Şırak 1 Şırak 1 Şırak 1 
Bedbahtın her tarafından kanlar 

fışkırıyordu. llk darbeleri yerken e
eklcr gibi bağırdı. köpekler gibi, ça

kallar, kurdlar gibi uludu. Sonra ba· 

-Burıtı gönderelim? .•• 

ğıramaz oldu. 
Gözlerinden biri patladı. 
Ve galiba, hemen o anda §iddetle 

saplanan bir keskin maden parçası ile 
§ah damarlanndan biri deşildi. 

Bir kan sütunu fışkırdı. Bu kan sü
tunu ile bulanan kıravaş birkaç kere 
daha şakladı. 

Sonra Kasım Hanınının birinci Mos 
kof ordusu karargahında bulundur-

duğu emin adamın kafası önüne doğ
ru sarktı: 

Ölmüştü. 
Saltikof ki kıravaş eltında sayısız 

adam öldürmü bir celladdı, bunu her 
kesten evvel anlamı§tı: 

- Deyyus! Deyyus 1 - diye homur 
dandı - Ne de çabuk ölaü deyyus! 
Kaldırınt 

[ A rkasr va.r] 

, 

... !.,.&;:p.:w 
Ürünlerin Meml~ket Piyasa
larında Bir Haftalık Durumları 
lıtanbul mınt!lkaıında: Bu hafta 

içersinde genel durumda önemli bir 
değişiklik görülmemiş ve yeni ürün
ler piyasaya gelmeğe başlamıştır. Fi
atlar geçen yıla nazaran yükseklik· 
!erini muhafaza etmektedirler. 

Eıre nuntakaıında: Mmtaka piya· 
salarında geçen haftaya nazaran e
henvniyetli bir değişiklik görülme· 
miştir. 

Mersin nuntaka11nda: Bu mınta 
kada zirai durumun U!'J)umiyetle nor· 
mal olduğu bildirilmektedir. Fiatla
rın her tarafta olduğu gibi bu mın· 
takada da geçen seneye nazaran 
yüksek bulunduğu görülmektedir. 

Samsun mıntiı.kasm<la: Bu mınta
kada da son hafta içinde göze çar· 
pan bir deği§iklik görülmemiştir. 

Buğday 
lıtanbul mıntakatmda: Son hafta 

içinde rekolte tahminlerinin doğru
luğu daha kuvvetle anlaşılmağa baş
lamış olduğundan buğday piyasaııın· 
da muameleler normal bir şekilde ce
reyan etmekle beraber fiatlarda dü· 
§Üklük kaydedilmi~tir. Piyasanın bu· 
günkü genel gidişi düşmeğe meyyal· 
dir. 

Son hafta fiatları ekstra Anadolu 
malları 6,25 ve bir müddet evvel 6, 7 5 
kuruşa satılan kızılca Trakya malla· 
n da (5,1875) kuruştur. 

Ege mıntakaıında: Buğday üzeri· 
ıie alışverişler eski hararetlerini kay· 
betmiştir. Fiatlarda düşkünlük var· 
dır. Piyasa hali tabiiye avdet etmek· 
tedir. Fiatlar cins ve nev'ine göre 4-6 
kuruş ~rasındadır. 

Mersin mmtakaıında: Son hafta 
içinde buğday üzerine alışverişler ha· 
raretli olmamı§tır. Diğer piyasalar 
gibi bu mıntaka pazarlarında da fi. 
atlar. düşmeğe mütemayildir. Son 
hafta içinde fiatlar cins ve nev'ino 
göre 2,50-3.50 kuruş arasındadır. 

Sanuun mrntakaımda: Diğer mın· 
takalar gibi bu mıntakada da buğday 
piyasası gevşemiştir. İkinci neviler 
4,75 kuruştur. 

Mısır 
lıtanbul mıntakurnda: Ge~en 

haftaya na.zaran gözü çeken bir cfe
ği§iklik olmamıştır. Piyasa hali tabi
ide ve isteklicedir. Fiatlar sağlam
dır. 

Samıun mıntakaımda: Piyasa is
teklidir. Fiatlar bu hafta içinde de 
yüksekliklerini muhafaza etmişler
dir. Alı.;verigler normal bir tekilde 
cereyan etmektedir. Mahsul vaziyeti 
müsaittir. Fiatlar 6 • 6,25 kuruş ara
sındadır. 

O zum 
Ege mmtakaımda: Mevsim sonu 

olmak dolayısile üzüm piyasası dur
gundur. Yapılan muameleler normal 
addedilmektedir. Yeni sene rekolte• 

aının fazla olduğu tahminleri ka ı· 

smda ihracatçılar ellerinde stok bı
rakmamak istemektedirler. Yeni 
üzüm piyasasının açılmasına intizar 
olunmaktadır. 

incir 
Ege mıntakatında: Piyasada yeni 

mahsule intizar olı,.ınmaktadır. 

BORSA 

24 A~ustos Cumartesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Franı;ız frangı 
Liret 
20 Belçika franııı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avustucya ııillı> 

• Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Le1 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altın 
M .idiye 
Banknot 

621,-
123,-
165,-
192,-
82,-
23,-

816,-
80,-
95.-
22,
'40,-
23.-
23,-
15,-
23,--
52,-
33.-
30.-

930,-
52,50 

234.-

ÇEKLER 

rarıs u:ıcrıne 

İngiliz liraı;ı 
Dolar 
l,irct 
Belga 
İ sveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovetw 
İsveç kurontı 

ESHAM 
İ6 Bankası MU. 
., ,. N. 

" " H. 
Anadolu % 60 

" % 100· 
Şirkctiahyriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Tcrkos 
Reji 
Aslan Çimcnt" 
Merkez Banka!'t 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Dcğirmencılik T .A.S. 
Şark Degirmcnleri 
Şark Merkez Eczane 

624,-
125,-
168,-
194.-
83,-
2'4,-

820.-
81.-
98.-
23,50 
42.-
24.50 
24,50 
16,-
24,-
54,-
34.-
31,-

932.-
53.-

236.-

Kapama 

12,03,-
623,25 

0,79,75 
9,70.50 
4,72,50 
2,43,70 

63,27,40 
1,17,SO 

19,18,24 
4,18,88 
5.81,43 
1.97,66 
4,21,-
4 51.40 

63.77,55 
S4,96,33 
2.78.30 

10.98 
3,10,80 

92,-
9,50 
9,60 

25.70 
'42.-
14,25 
24,50 

7.80 
15.50 

2,50 
10,55 
58.25 
23,50 
11.-
8.50 
0.76 
4,lS 
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FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Bayanlar için jimnastik, Bayan A· 

zade Tarcan. 18,50 Fransızca ders. 19,10 
Bethoven sonat (viyolonsel ve piyano). 
19,40 Romen halk havaları. Mayistro Es
tegaço orkestrası. 20,- İstanbul Halkev
leri İstanbul ilyönkurul Üyelerinden Ali 
Aiza Ercm tarafından konferans. 20,30 
Bayan Bedriye Tüzun türkçe sözlü eser
ler. Radyo caz ve tanco orkestralarile 
beraber. 21,35 Plak neşriyatı. 

Buda peşte 
20.15: SalzburJdan: Verdinin "Falıtaff,, 

operası. 21.35: Birkaç söz ve müzik. 22.50 
Duyumlar. Spor. 23.10: Caz. 2'4: Plak. 1.05 
Duyumlar. 

BU kreş 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 

orkestra11. 19: Duyumlar. 19.15: Konse· 
rin süreği. 20: Salzburgdan röle: Arturo 
Toscanini'nin idaresi altında Verdi'nin 
"Falstaff,. operası. Sonra: Röle konser. 

Varşova 
20.30: Sözler. 21.10: Opera müziği. 21. 

45: Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Sen
fonik konser. 23: Spor. 23.10: Küçük 
radyo orkestrası. 

Moskova 
18.30: Garp klasikleri • Tatar şarkdarı. 

19.15: Karışık müzik. 20.0: Pli.it. 22.55: 
Sözler. 23.05: İngilizce yayım. 24.05: 
Macarca. 

MUnih 
20.'40: Genç kızlar varkı söylüyor. 21: 

Duyumlar. 21.10: Şlvelya şarkdarı. 22.30: 
Halk havaları. 23: Duyumlar. 23.40: Söz
elr. 24: Gece müziği. 

• Hamburg 
21: Duyumlar. 21.10: Kar1$ık yayım. 

23: Duyumlar. 23.40: Aylık dünya ııya
aa duyumları. 24: Gece müziii. 

Bresi av 
21: Duyumlar. 21.10: Şarkılı kan~ık 

yayım. 23: Duyumlar. 23.30: Gece mÜZİ· 
ği. 

• LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımıza ııelecek vapurlar ı 
Saat 

6.30 Gülnihal Bandırmadaıı · 
9.- İnebolu Mersinden 

14,30 Karadeniz Karadenizden 
ıs.- Sakarya İzmirden 
16,15 Kocaeli lzmitten 
17,30 Asya Mudanya.dan. 

Bugün limanunızdan gidecek vapurlar : 

• 

Saat 

9.- Tayyar Mudanyaya 
21.- Saadet Bandırmaya 

·si NEMALAR 
TiYATROLAR 

e YENi OPERET - Takıim Bahçcsin· 
de bu akııam ilk temsil 21,30 da '"Koç 
Katım

0

ı" operet 3 perde. Beste: Muhlis 
Sabahattin. Yazanlar : Bedia Ferdi, 
Vasfi Riza. 

• Melek : Aııık Rahibe - Aşk kelepçesi. 
• Yıldız ı Korkunç Ev - Çılım kan. 
• Alkazar ı Çıldırtan dudaklar - Ölüm 

Kcrvam, 
• Şık ı Tarzanm Sevgilisi - Kadmlar 

ne isterler. 1 
• Milli ı Cici Berber - Hafiye. 
• Sümer: Bitmemiıı Senfoni - Kadm ile· 

verse. 
• O.küdar Hile: Şahane Vals. 

• 
- lstanbul Komutanhgı J 
Satınalma Komisyonu 

Ulnları 

Ordu Sıhhi ihtiyacı ıçın 
yedi kalem serum 26 Ağus
tos 935 pazartesi günü saat 
15,30 da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
4799 lira olup ilk teminat 
360 liradır. 

Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin
de İlk teminat maktup ve
ya makbuzlariyle birlikte 
Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komisyonuna gel
meleri. ( 4650) 

6053 
* ~ 1(. 

Gülhane Hastahanesi ih-
tiyacı için 3 8 kalem sıhhi 
malzeme 26 Ağustos 935 
pazartesi günü saat 15 de 
açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 1400 li
ra olup ilk teminat 105 li
radır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya makbuzlariyle 
birlikte vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna gel
meleri. ( 4651) 

6054 

*"* 1 1 1 1 sayılı askerlik mu-

HiKAYE Güneş Var I J . .... _. -

Ayşeciği gözlerinden ameliyat 
etmişlerdi. , 

On altı yaşındanberi, tam beş 
6enedir görmiyen bu gözl:r, bağla
rı çözüldükten sonra ışıga yavaş 

yavaş alıştırılarak, nihayet yirmi 
gün içinde görmeğe başlayacaktı: 
Ayşecik hastanenin karanlı~. bır 

odaııında arka üstü yatarken, ılacın 
tesiri geçtikçe acısr artan gözleri
nin ıztırabını duymayacak kadar 
ıseviniyordu. 

Hasta bakıcı, biır aralıkı • - Bugün güneş var! demişti. 
•.• "Güneş var!,, 
En güzel ışıklar, tahayyül edi~ 

lenlerdir. Gözlerinin derin gecesı 
ıiçinde Ayşecik te peri :masallarına 
mahsus bir ilkbahar tahayyül ede -
.rck hazzından ür,perdi. ''Güneş 
rvar 1,, 

Bu güneşin etrafında altın saçla· 
.rını gökyüzüne doğru sarkıtan yıl
dızlar da tahayyül ediyordu. Bu ha
yalden 11onra, hafızasının ta içeri 
.tarafından birtakım hatıralar da 
fışkırmıya başladı: Yeşil bir çayı
lfın ortasında, gergin ayaklı beyaz 
lkeçiler, sıçraya sıçraya bir koşu gi
dip geliyorlardu bir elma ağacının 
.dalları gökyüzünün laciverdi üstü
ne işleniyordu: ve badem ağaçları 
hafif rüzgarla ılık bir kar dökü -
ıyorlar ve ganki yapraklan uçuşa u
çup Aygeciğin çökük yanaklarına 
:kadar gelip konuyordu. 

Ah, ilkbahar, bir genç ltızın mah
ıpus etinde, kanında tomu~u~l~r 
uyandırır ... ''Güneş var!,, Kımbılır, 
4§imdi, köyde kuyunun etrafında 
t;üneşlc kızışan gelincikler, ıslak 
yakutlar gibi nasıl kızarmıştır! Sö
ğütlerin dibinde ilkbahar suları, kü 
çücük pınarlar, sabah rüzgarlarile 
ne güze 1 kabarırlar! Kırlangıçlar 
tatlı tatlı kanat çırparak geçerler ... 

•.• ''Güneş va·r !,, 
Ve Ayşeciğin bir tutam taze ot 

.gibi ısırdığı bu iki kelime, • güneş 
ıvarl - soluk dudakları etrafmda 
tatlı bir tebessüm uyandırıyordu • 

• GünleNn sonra Ayşeciğin gözleri 

Yazan MI· FA. 

ııet 
yavaş yavaş açıldı. Etrafında. 11 
şey belirsiz ve titrekti. Hiçbır~. 
yayı tam bir 6arahc.t içinde gör 
yordu. 

Fakat e-özleri çabuk alıştı. (f 

Etrafında gülümsiyen dok~.or b' 
hastabakıcıyı nihayet iy~e gore 1, 

mi~ti. Kendisi de sonsuz bir ha' 
çinde gülümaüyorda. r!' 

Bu çocuğun tahammülü, hasta t~ 
de herkesin takdirini kazan~~ 
Ayşecik ameliyata, pansırnarı Jte' 
şikayetsiz, haykırışsız dayandı. ıısf 
le ilkbaharı tahayyül etmeğe el' 
l~ığı gündenberi dudaklarınııı r 4 

rafından tebessüm eksik olrnuY0 

du. f' 
Şimdi de etrafını çeviren ve pi' 

züne görünen, görünmiyen he 
4ie gUlümsüyordu. ·ıdi' 

Doktor Ayşeciğin üstüne d 1 dil' 
- Canın ne istiyor? diye sor 
- Pencere... j 
Doktor, gözleri .dört 6ene ~a~f 

kalan bir genç kızın ışığa ve re •ı• 
nekadar acıkmış olabileceğini •811~ 
dığı isin karyolayı başka bır '" 
'§eye çektirdi.bazı ışık tcrtibatı11,ı·dırdıktan sonra perdeyi ve pe 
reyi açtırdı. bu 
Ayşeciğin gözleri kızararak· 

yümü~tü. • ·~ 
Pencere bir viranenin üstün° 
Yağmur yağıyor. a..111 
Telefon tellerinden sula-r d 

yor. 
Sert bir rUzgtr. f 
Çamurlu bir topraK savuran 

bir rü.zgar. 
5
µl 

Duvar diplerine sürtünen 1 

bir köpek. fı' 
Ötelerde bir mutfaktan geJel1 ~: 

na kokulu. koyu bir duman ' 
haykırış. Öksürük sesleri. 

Bu mu ilkbahar? 
İlkbahar bu mu? 
Hani güneş? stl)tld 
Ayşedğin başı yastığın il\!~' 

düştü. Gözlerini 6tmsıkı yu~ etl1' 
kör olduğu zamanlar tahayyu 
ği ilkbaharı arıyordu. ,ş~ıf 

Doktorla hastabakıcının şu:ı' 
ba kışlan altında, Ayşecik, tı 
hüngür ağlamaya başladı. 

Palamut tacirleri aranıyor 11 
Tecim ve endüstri odası, ilgili 

tecimenlere birer mektup yazarak 
çok önemli bir konu üzerine dikkat 
lannı çelmiştir. Odanın bu tebliğin 

B~lmacam~ 
ti 

ı 2 J ~ s 6 7 s ~ ~o 

de, mahsul zamanlarında 2-4 milyon 2 
kilo palamut çıkaran Bürhaniye 3 
köylülerinin geçe!\ yıla kadar kar-

4 
şılarında bir kişiden başka alıcı gör 
medikleri ve başlıca gelirleri olan 
mahsuı.terini oraya vermek mecbu -
riyetinde kaldıkları bildirilmekte· 
dir. Oda, köylünün tek bir alıcı e
linde kalmasını zararlı gördüğü 

için, palamut ticaretile ilgili teci
menleri bu iş üzerinde harekete geç 
meğe davet etmiştir. 

-1-
9 ~ 

ıo~•=l-
ıı , 1 

p/.fl 

kellefiyet kanununun 3 6 ın 
cı maddesine 2608 sayılı 
kanunla ilave edilen fıkra
ya göre ihtiyat subay yeti
şecek kadar okumuş olup ta 
askerlik çağında bulunan
ların tam askeri ehliyetna
mesi olanlar eylülün birinci 
günü hazırlık kıt'asına ve 
yüksek askeri ehliyetna
meliler 2 teşrin birinci gü
nü İhtiyat Subay mektebi
ne gönderileceklerdir. 

Bu vaziyette olanlardan 
istiyenlerin askeri ehliyet
name hüviyet cüzdanı ve 
mekteb şehadetnamesini a
larak istida ile bulunduk
ları yerlerdeki askerlik şu
besine müracaati. ( 4652) 

6242 

SOLDAN SAÔA VE yUJCA~ , 
AŞAQI ~ı> 

ı - Ziyafet (5). Merasim (5~) lf 
2- Halis (2), Mastar edatı · ~ 

(2). .. si cs>·ıı· 
3-İplik (4). Hayvanın okç& (S)· 
4-Bir meyva (4). Duvar S)· 

edatı (2). l{"tııP ( 
5 - Bir difer mcyva (3). (3). (. 
6- Maktu (5). Trabzonlu (4)~ r. 
7 -Lihim (2) Hükümda~ ııs.r 
8-Cevhe (2). Kurnaz: bır ..1 (!>' 

Nota (2). ı;eı• 
9- Geyifi ile meıbur (3)· 

Sanat (2). . (S). 
10-Beyaz (2). Karm akSd u (S)· 
ıı-Takunye (5). Cemi c a '( 

~~;;ıP 
~ -4 ,ı 

Yeni Adal11 . del'iıe11, 
tçııı ~- I 86 ıncı sayısı çıktı· afta tı•' tel 

İsmail Hakkı, Bir tar :ıçı5' 'f'° 
lık öbür tarafta barbarlı~e~esl·11,I· 
kik ve tenkitler. Sarh.:i rvi· J3;,.,s~ 
fesör Lugi, İşsizler. C:.aıni• 1~e'1' 
Ergani Bakır Yataf1

• t~" 1e·
1 

acunu. Kültür tet~ık ve ıirııt· ~· 
Abdülfeyyaz Tevfık: >.r J-tıtd9 ~ ı 
levizyon. V. GUltekın ail f"l' 
dükkanı. Duyuşla~· 1~uıce1('' 
Gençlik için büyuk te 

r 

t:::: 

" 
1 

1 

O} 

ii 

<I 
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Habeşistanı Almak Zord.ur 
İtalyanlar Bile Bu Zorluğu 
Anlıyorlar Ve itiraf Ediyorlar 

Habeşistanı Dört 
Seneden Evvel 

Almak imkansızdır 
• 

1, 
'AŞAGIDAKI YAZ/ TAYMIS'IN EN SON NUSHASINDAN 

,"4LINMIŞTIR. Bu MAKALEYi HABEŞiSTAN'/ KARIŞ KA· 
RIŞ GEZEN VE BiLEN MEŞHUR ASKERi MUNEKKJT. 

Miralay S. L. Crater 
l' AZMJŞTIR. BU SAHiFEDE UZERINDE SON ZAMANLAR· 

DA. BUYUK VE ATEŞLi DEDiKODULAR UYANDIRA.N HA· 
BEŞ/STAN'IN TAM VE ENTERESAN BiR FOTOGRAFIS/Nl 

BULACAKSINIZ • 

'Afrikacla çolC uzak b1r mazide ]e· 
~lojik bir tahavvül neti.cesi arzın 
ilst tabakaaında hiııl olan za.f, ge· 
tek karada gerekse denizlerde bir
takım derin yarların hasıl olması -
ıta sebep olmuştın. Curdan vadisi 
A~aba körfezi, Süvey§ ve Babriliıt, 
l'iıı vadisi ve cenupta Albert'den 
tutun da §İmalde Nyassa'ya kadar 
14 derece cenuba kadar imtidat e • 
de.rı arazi üzerinde bu tahavvül çok 
rze ça11Par bir haldedir. Arzm dış 
abuğuna §ekil deği§tirtcın böyle bir 
~avvülün, bu araziye yakın, yahut 
bıtişik olan yerlerde de tesirini gös 
~~receği §üphesizdir. Bu itibarla Ha 
~§istanda mücavir arazinin alçal -
~sı ile vücude gelen bir yayla ol
duğunu tahmin edebiliriz. 

liabe§istan hudutları dahilinde şi 
~iden cenuba 700 mil ve §arktan 
l•rba (500) mil mesafelik bir arazi 
~ğrudan doğruya bu jeolojik ta .. 

•vvül teeirinde kalmıştır. Bu sa • 
~·~ın büyüklüğü lngilterenin 4 mis 
ıdır. Şark ve cenubu şarki kısmın

da çıplak, dalgalı v.e eusuz ovalar 
\'ardır ki, buralarda büyüyen uz ve 
)abani otların -boyu insanmkini a
tar. Adam girerse içinde kaybolur 
~e ncf es alamaz bir hale gelir. 

l1abe9 nehir er 
.~ t:o;pıeMırn'Gm>a, Webi Shele

~~ ve Tug Fafan adında üç nehir 
.._.tederek bunlardan Webi senenin 
bazı mevsimlerinde kurudur. Tug 
ll~i de yağmursuz smelerde kü
CIÜ<:ük bir dere halini alır. Bu ne
hirlerden ilk ikisi Shala gölünün 
~~O metrelik irtifaından çrktığı gi-

1 eonuncusu da membaını mükad -
~~a nehir tanınan ve Harar'in 30 mil 
ı~~linde kain Kondudo dağının 
'"'VUU metre irtifeından alır. 
Ovaların toprağı 'koyu kırmızı 

1'tnktedir. Taş tabakasına kadar o -
~n derinliği İngiliz Somali arazi
;1ncıe ve buraya yakın Hargeiaa'da 

S metre kadardır. 
'So Bazı yerlerde de, meseli İtalya 
~ tnali arazisinde 35 santimetreye 
~:ar tehalüf eder. Yerliler bu t~
ltı gl Haud adını vermişlerdir. Pa
.ı·lık ziraatine ıon derece elverişli • 
t ır. ~ğer İtalyanlar bu t~r.1kları 
i ~ın pamuk tarlaları için almak 
)ltiYorlaraa, son derece işlerine yarı 
't4lıcaktır. Bundan ba§ka İtalyan Po· 
ıc' ın&denlerinin kain bulunduğu 
~uli uazisi de derin bir vadiden 
llli ettir. 100 mil boyunda 50 mil 

ilde hali bir topraktır. 

iklim tartları 
~ltlim şartları kısaca tetkik olun
.Si b değer ~ir mahiyet arzetmelr.te 

r. Bazı havalide irtifa (3000) met-

• reyi bulduğu için Halieıistan lialkı 
daha ziyade ıerin havada yaşar biı 
halktır. Maamafih balkı vauti ola.
rak irtifaından 700 metre yükseklik 
te yaşar addedecek olur1ak yazla
rı birkaç ay sroaktan mütee1111ir ol • 
duklannı zikretmek lazımdır. 

Aşağıda kalan arazi son derece 
sıcak ve boğucudur. Ara sıra yağan 
yağmurdan hasıl olan serinlik gü • 
neş çıkmasile derhal zail olur. Top· 
rak kuraktan çok yarılır, derin çat 
laklar hasıl olur ve yürümek ço:k 
müşkülleşir. 

Bu araziden maada deniz sathm • 
dan aşağıda kalan daha berbat top 
raklar da vardır. Burada sıcak hava 
buğu halindedir. Ve insanı bayılta
cak derecededir. Halkının baıhca 
işleri savaş ve soygunculuktur. Bu 
aruiye cJr beyaz insanların dayan
ması tıon dere<:e müşkül, batta müın 
kün değildir. · 

Gudab aslanı 
Hal>eş i~aratoru Saba melikesi 

ve Sultan Süleyman nesline men.suıp 
olduğunu iddia etmektedir. Kralla
rın kralı ve Gudab Aslanı ünvanı
nı taşır. 

Kabileler üzerindeki nüfuzu ba • 
zen çok tesirsiz bir hal almaktadır. 
"ı' flll•l!ı• cedi'Dli111re "*'"fi" cınn 'bir 
trtyli olduğu muhakkaktır. Yollar 
rtk gibi, su tevziatı son derece nok
san, ve me!nlekette talim ve tedris 
son derece yavq ilerlemektedir. 

Bunlara rağmen Habefli delice 
bir cesaret sahibi, son derece tabam 
müllü, iyi tüf ek kullanan bir insan 
dır. Avcılııktaki maıhareti her türlü 
si tay işin fevkindedir. 

Habetlerin kuvveti 
İctilaya karşı alınacak tedbirler, 

planbr arasında Feodal ıeflik sis
temi nazari it-ibare alınmak kap e
der. Şef sava9 halinde kendi asker
krini kendi getirir ve kumanda e
der. Bu sebeple kabile iiıtiliflannm, 
k16kançlık1arın umumi tabir üzerin
de fena tesirler huıule getirmek ih
vetini ve nekadar ukerden mürek
kep olduğunu tahmin çok zordur. 
1~11ratorun muhahz kıtaatı, Belçi
kalı muallimler tarafından yetiştiri 
len son derece iyi talim görmüş ü~ 
bin kişilik bir kuvvettir. Topçusu, 
süvarisi ve piyadesi olan bu asker 
lerin kıtaatı fenniyesi ve bilhassa 
mühendisleri hakkında hiçbir bahse 
tesadüf edilmemektedir. Habeşis • 
tan gibi bir memlekette ordunun ka 
bili nakil bir hale getirilmesi için 
mühendis lntaatrna eon derece ihti
yaç vardır. 
Muhafız kıtaatIQdan eonra şefle

rin 200 300 bi.n iıişilik bir kuvvet ge 

tirebileceklerinl talimin etmeJC mü
balaga olmaz. Bunlardan sonra da 
devşirme usulü ile 600, 100 bin kişi 
lik bir kuvvet toplanabileceği mu -
hakkaktır. Fakat bu aon iki katago
ri asker, iyi talim ve terbiye gör • 
mü§ değildir. Ellerinde modern tü
fekler yoktur. Bu aaker ıüngü har
binde son derece tehlikeli olabilir. 
1896 yıhnm bir martında Adowa'da 
Menelek'in İtalyanlara kar§ı kazan 
dığı .zafer bu ıekilde düşmanı ga • 
fil avlamak tekilde olmuştur. lt.al
yanlar zaif noktasını keşfetmekte 
gedkmiyen Menelek çok fazla as • 
ker adedile İtalyan müdafaa hatla • 
rının evveli yan bilihara da meııke 
zine doğru yarma hareketlerile hü • 
cum etmit ve sırf göğüs göğüse 
muharebe saye.inde ruer kazan .. 
mıştr. 

Asmara'nm yüs mil cenubwıda 
...kim.- buh·••"" • • o ı ·, ot'll*' 
~mevkfdedfr. Eritre'deki İtalyan top 
lantısına bakacak olursak ba§lıca 1-
talyan hücumluından birinin bu 
noktadan ya.pıla.cağma muhakkak na 
zarile bakmak lazımdır. Buradan 
Senofe'ye kada rolan bozuk yolun 
biraz tamirle kullanılabilir bir hale 
getirilmesi ihtimalini de dütünecek 
olursak İtalyanların har;p e11nasında 
Adowa'ya hücumları muhakkaktır. 

Erzak ve levazım 
Aunara ve Adowa arasındaki ha

va yolu 100 mildir. Adowa'nrn kırk 
mil §imalinde ve yine bu yol üze • 
rinde kain 800 metre derinliğinde 
bir vadiden geçen Mareb çayı va.r
du, İyi yollar yapılıncaya kadar 
bu çay İtalyanların ilerlemeıine cid 
dl bir mini teşkil edecektir. Yol in
şaatı tamamile Habe§ ukerlerinin 
ateş menzili dahilinde ve onların 
hakim olduğu tepelerin önlerine te 
sadUf etmektedir. Habe§ esas savaş 
kuvvetleriAtum ve Adigrat arasın
da siper kamu§ bulunacaktır. Bu 
cephenin boyu 40 mil imtidadında 
olup Axum ile Adowa'nm arasında 
ki meufe 10 mile inhisar edivermek 
tedir. Diğer kısmı son derece dağlık 
ve her za_!Dan için tüfek kurşunu ile 
harbetmege müsait bir arazidir. Bu 
itibarla müdaıfaeya ıon derece elve 
rişlidir. 
Habeşler için erzak ve levazım 

meselesi son derece hayatidir. Şimal 

ltalyanlarm Eritre hududunda yığdıkları cephane, 

Habeş nehirlerinde Habeş kayıkçıları. 

tiuvvetlcrini İ\xum'dan hava yolile 
130 mil cenubu gubidc kain Gondar 
mevkiinde tahşit edeceklerini farz 
edecek oluruk erzak trenlerinin 
Takoze nehri boğazını inmek mec -
bu:riyetinde kalacağını düşünmek i
caıp eder ki. bu nehri karşı tarafla 
bağlamak Habe§ mühendisleri için 
mühim bir m~ledir. Nisandan ey
llılün ortalanna kadar devam eden 
yağmurlar dolayısile her iki ordu -
nun da teşrinlere kadar ciddi hare
kata girişmeleri hemen hemen im-
kan haricindedir. • 
İtalyanlarm Asmara'daki tertibat 

ve hazırlıklarına bakacak olursak 
bu koldan hücuma girişeceklerini 
~stinnok gilç olmaz. Bu cephede 
ilerliyen yol inşaatı cepheye doğru 
uzatılan şimendifer hattı ve sair ha 
zırhklar bu bakımdan insanda şüp
he bırakmıyacak kadar aşikardır. 

~---,-.~---zenleri, yalnız isme değil, ayni za· 
manda sulama işlerinde de kullanıl
mak üzere ihtiyaca kafi büyüklük -
tedir. Bunlar İtalyan hücumunun 
bu cepheden geleceğine şüphe bırak 
mıyacak kadar açık delillerdir. 

Atdması llzım· 
gelen gUçlUkler 

Benadir mrntakasrndan gelecek 
§İmal 'hücumuna karşı tabiat Habeş 
lere karşı son derece müsaittir. Çok 
ağır iklim şartları, nehirlerin etra
f mdaki vasi bataklıklar, nehirler -
den uzak yerlerdeki ausuzluk, ara
si üzerindeki kamış, diken ve yük • 
ıck yabani otlar, tamamile makine
leşmiş bir ordunun bile ilerlemesi
ne ciddi surette mani olacak güç -
lüklerdir. Bundan maada yukanda 
y a. z ı 1 ı jeolojik tahavvül, Ha
beşıstanın dağlık kısmında birta -
k~ kayalıkl~r hu.sule getirmiıtir 
kı, buralarda çok bol mikdarda ki
reç bulunmaktadır. Kazılan kuyu -
Iardan çıkan suyu değil insan, hay 
vanlar bile içememektedir. İçine gi
renleri bile boğacak kuvvette kü -
kürtlü su ınüvellidi ile dolan bu ku 
yulardan istifade §U izahata göre ka 
bil değildir. 

1903-4 de General Manning'e oldu 
ğu gibi herhangi bir müstevli için 
Habepstanda su meselesi son dere
ce hayati bir şekil alacaktır. ltal -
JIM1\a• taraf mdan bu İ§ için istih - • 

dam edilmek üzere FelemenIC liolo 
nilerinden ve Mısırdan amele tabur 
lan tedariki için yapılan teşebbü
sün akim kaldığını düşünecek olur -
sak gerek su gerekse yol ve şimen
difer yolu inşaatı hususunda İtal -
yanların son derece müşkülatla kar 
şılacaklarma şüphesiz nazarile baka 
biliriz. Maamafih şimendifer inşa • 
atı Shala gölünün 30 mil yanma 
kadar ilerlettiği ve bu gölün etra -
fmdaki Habeş kuvvetleri de muvaf
fakiyetle muhasara edildiği takdir
de harbin muvaffakiyetli bir netice
ye erdirilmesi için büyük müş
kUlatın önüne gesilmiş olacağı ıüp 
hesizdir. 

iki senelik bir yUrUyUt 
Adisababa, Shala gölünden 90 mil 

uzakta olup arada geçilecek büyük 
vadiler, yarlar yoktur. Göl havalisi 
lta.ıı.r~luın eline &e~tiii takdirct. 
ve· \Vebi SheJebi tLmeııdJferi itle -
mek 9artile bjr cenah kolu Harar'i 
kuvvei mineviyeyi sarsacak şekilde 
tehdit edebilir. Harar'da imparato
run oğlu veliaht valilik etmektedir. 
Ayni zamanda imparatorun doğdu· 
ğu yerdir. Sahilden ıburaya kadar 
olan mesafe şimendiferle Webi She 
leıbi yolile 800 mil ve Guba yolile 
700 mildir. Bu itibarla cmu.ptan i
lerleyiş herhalde iki seneden evvel 
Shala gölüne vasıl olamıyacaktır. 
24 ay zarfınd_a iae neler olmaz 1 ltal 
yanların kendi beyanatlarına naza -
ran Habeşistanrn dört seneden evvel 
fethedilemiye<:eii tahmin edilmek • 
tedir. 

Bu hususta Sir Robert Napier'in 
seferi bizi alikadar edecek mukaye 
selerle doludur. Bu aseluin gayesi 
ü1111ülharekesinden 325 mil uzakta 
bulunuyordu. Askerlerinin bulun -
duğu arazinin irtifaı ise 1000 ile 
2500 kilometre arasında idi. Sefer 
bir &ene siinnÜ!, Sir Robert yağmur 
lu mevsimlerde mecbur olmadıkça 
barbctmcmiş, askerlerini aaatahk • 
tan muvaffakiyetle korumuıtu. Ay
ni zamanda yerliluden de yardım 
görmüştü. Hatta Habe§ler ona hiç 
bir zaman bir müıtevli nazarile bak
mamışlardı. Bu şartlar altında bir 
sene süren bir seferin, İtalyanların 
katedecekleri 1200 kilometre oldu -
ğuna göre iki hatta üç sene sürme
sini gayet tabii görmek icabcder. 

Habeşistanın bugünkü geri vazi • 
yetine sebep onunla hem hudut mem 
leketlerin onun aleyhine kulland~k: 
!arı tazyik neticesidir. Ticaretmı 
ilerletmek için herşeyden evvel ser 
best bir limana muhtaç olan Habe -
şistan şimdiki halde ıimalde İtalya 
ve şimali şarkide Fran~a tarafın • 
dan, şarkı şimalide İngıltere ve ce 
nubu §arkide yine lta1ya ve cenupta 
da Kenya tarafından bir çember içi
ne alınmış bir vaziyettedir. Onu de 
nize ulaıtıracak yegane mahreç Ci
buti yoludur ki. bu da Fransanın 
elindedir. 1928 de İtalya ile im.z.ıla 
dığı bir anlqma ile Dcsiiieb'den, E
ritre'ye bir kamyon yolu inta edi
lecek ve buna mukabil ltalyada Aı
aab'da Habe§istana (30) murabba 
millik bir araziyi kira mukabili ser
best liman olarak kullanntak üzere 
v~re~ekti. İmzalayan her iki tarafta 
§ım_dıye kadar imzalandığr günden 
berı bu muahede ahkammı yerine 
getirmek için en ufak bir teşebbüs 
bile yapmış değillerdir. 

ltalyanların metalibi 
Bugün İtalya Habeşistan araziain 

de cenuptan 9imalc doğru bir şimen 
difer hattı geçirmek "hakkım" iddia 
etmektedir. Halbuki bu hakka İtal-
ya 1906 tarihli Trlpartit muahedesi-

mucibince, (tıpkı İngiltereniıı de 
ayni muahede ile lngiliz Somaı u a 
zisi ile Sudanı birleştirecek bıı :;i • 
mendifer inşuına hakkı oldugu bi 
bi) esasen sahip bulunmaktadır. 

Bundan baJka Assab ile Mo,.,a • 
dishu arasındaki araziyi iyice t t
kik edecek olursak, hiç te giıçliik 
çekmeden ve büyük maaraflara gi
riımeden: 

a) - Webi Shelebi nehrini Sha
la gölüne kadar aktığı vadi tar ki le 
takip ederek; b) bundan sonra Ha
vasch nehrine saparak, Havasc"I is· 
taıyonundan birkaç 
m i l g a r p t e bu n e h r i ka
tetmek ıartile ve Cibuti'nin f i nıı:ı l i 
garıbisine düşen Auua arazisindeki 
batak.1\klara sapmalanzın, e) 1 la • 
vash nehrinden Sondonta ovasına ve 
d) oradan da nihayet Assab'a vasıl 
olmak üzere inta edilecek bir şim cn 
diler y o J u ; y a p ı 1 a b i r -
d i ; ve 'ayet böyle arzu cdil'
mi§ olaaydı Habetiıtanın hakimiyet 
ve p r e ı t i j i k ı r ı 1 m a z • 
dı. İtalyanın Benadir'i Eritre ile 
Habe§ arazi.si feda edilmeden bu su 
retle yerine getirikni§ olur; buna 
mukabil Habeşistanda İtalyaya şi
mendifer yolunun her iki tarafında 
30 mil genişliğinde bir arazi üzerin 
de bazı haklar tanır; pamuk zeri ya
tından istifade eder ve mesele de 
doata.ne halledilebilirdi. Hindistan· 
da yapılan tecrübelerle sabit oldu -
ğuna göre §imendiferin geçtiği yer 
lerin her iki tarafında 30 mil geniş· 
liğindeki araziden fazlası esasen 
şimendifer için hiç bir fayda temin 
etmemekte olduiundan bu huıusta 
İtalyanlann fada matalibini de redd· 
etmek kolay olurdu • 

Maamafih İtalyan matalibine gö -
re bugün İtalya: 1 - Bu timcndi • 
ferin Adiubaba'nın garbindeki yay 
lalara kadar ulaımaaını, 2 - Gere k 
1imendifer yolu mıntakaaı, gerek . 
ıe bu yolun garbindeki bütün arazi 
nin müebbeden İtalyaya terkedil -
meaini, 3 - Habe1istanın diğer ara
zisi üzerinde de Akvam cemiyetinin 
vereceii bir İtalyan mandasının \e
essüsünO iatcmektedir. Bu takdirde 
Habetiıtan Akvam Cemiyetinden çı 
karak İtalyanın himayesi altında k :i 
çük bir devlet haline gelecektir . 

Habe§ler ve sedyeleri hakkmd:\ 
!" az malumatı olanlar bile, Hab " 
ım~a~torunun böyle bir teklifi bir 
an ıçın de olsa nazarı itibare alacıık 
bir karakterde olmadıimı p&kala 
takdir ederler sanırız. 
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Bu hafta iki bahçe gördüm, iki 
gece bahçesi. İkisi de ellerinden gel
diği kadar halkı eğlendirmeğe çalışı
yorlardı. Birisinde "Karagöz, kukla, 
orta oyunu,, vardı, Beyazıtta Aksa
ray tramvaylalının du1duğu yerden 
birkaç adım ötede etrafını çeviren 
evlerle senli benli olmuş bir bahçe 
yalancıktan kapısı üstüne kocaman 
bir karagöz ve hacıyvat asmıştı. Bi
ricik reklamı bundan ibaretti. Hayal 
perdesinde mukavvalığını unutan 
Karagöz, bahçe kapısındaki büyükliı
ğünü gayritabii buluyor ve mukav
vahğından utanıyordu 1 

Öteki bahçe tam Beyoğlunun Be
yoglulaşmağa başladığı bir yerde ge
ceyi kara bir fon gibi germiş ve üs
tüne renk renk ampullerle ismini 
dizmişti .• 

Birinci kahvenin reklamı ancak 
kapısının önünde başlıyordu. İkinci 
kahveninkiler bütün gün adımları
mızı takip ediyor her köşe başında 
yolumuzu kesiyor. Her duvarda bi
ze kendisinden bahsediyordu. Beya
zıttaki bahçe müşterilerini etrafını 
kuşatan evlerden dilenirken Tepeba
şındaki seyircilerini ta Boğazdan, 
Kadıköyden, Edirqekapıdan çağırı
yor ve vapurlarını tramvaylarını te
min ctm~ği ihmal etmiyordu. 

Birinci bahçede "Eski,, yalvarı
yor. ötekinde "Yeni,, nazlanıyordu. 
Size evvela "Yalvaran bahçe,, de 
gördüğüm orta oyunundan bahsede
cek, sonra da Tepebaşındaki belediye 
bahçesinin sahnesini, oparlörünü, 
anlatacağım. 

• Orta oyununun en büyük husu-
liyetinin ortada oynandığında oluşu
nu duymuş, fakat halka bu kadar 
yakın ve seyircilerle bu kadar senli 
benli olacağını tahmin etmemiştim. 
Seyirciler arasında ilk göze çarpan 
şey, kadınların fazla oluşu idi. Gün
düz Beyazıt kahvelerinde arasıra 
raslanan seyyah kafilelerindeki ec
nebi kadınlardan başka kahvede otu
ran kadına raslamak güçtür. Bu ka
dınlann çoğu siyah giyinmişlerdi ve 
çoğunun başında siyah başörtüleri 
vardı. Seyirciler arasında ~ocukların 
fazla oluşu kapıda asılan kocaman 
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mıyordum. saçlarımı yoluyordum. 
Ne yapayım? Ne yapayım? Bu a -
damlara nasıl anlatayım~ 

Sonra bir taraftan da Fournier' • 
nin hali gözümün önüne geliyor, ar 
tık bütün dünyaya isyan edecek gi
Qİ oluyordum. 

Elimden ne gelebildi ise hepsini 
yaptım. 

• 
!kinci bir izin daha almıştım. Bu 

ıefcr kendi işlerimi bir tarafa bıra· 
karak, Ccvenne'de, Vignal şat?sun
da oturduklarını mağarada okudu
ğum mcktuı>lardan öğrendigim 
Fournnier'nin ailesini görme.ğe git
tim. 

Geçen yıl. birinciteşrindeydi. A
ğaçlarda yapraklar artık sararmış -
]ardı. Hepsi birer birer kopup ko -
pup dökülüyorlardı. 

lstasyondan uzak şatoya varıncı
ya kadar hayli yürüdüm, yokuşlar 
çıktım. Eski şato ormanların arasın 
ela kaybolmuş, bir tepenin üstündey 
di. Burada üç kadın ve bir ihtiyar 
ıdam oturuyordu. 

.Beni korkulu bir hayretle karşı· 

2 • 
Yazan ve resimlerini yapan: Bedri RAHMI 

Karagözün zaferi olmalıydı. Bu !SO· bir ihtiyar artık sabn tükenen çocu
cuklar içinde arasıra aghyanlar ol- ğuna: 
rnası bir parça sonraki orta oyunu- - Şimdi başlıyacak. Bak bütün 
nun çok titiz bir sükuta ihtiyacı ol- yerler doldu .. 
madığını anlatıyor .;u.. Onun bir parça önünde yer almış 

Saat ona gelmiş bahçede hemen alaycı bir delikanlı parmağıla ya-

... 

hemen boş iskemle kalmamıştı. Bah
çeliğini dolgunca birkaç akasyaya 
horçlu olan bu arsadan dönme kah
vccik gitgide canlanıyor. Renkli bu
luzları birer ampul gibi göz alan ço
cuklar büyük bir i~tiha ile dondur· 
ma yiyorlardı .. Bir sokak dondurma
cısı patrona yüzde bilmem kaç kar 
teklif ederek seyircilerin arkasında 
bahçenin en lüks büfesini kurmuf:tU. 
Yalnız sokakta dondurma satanlara 
mahsus yassı ve üstü renk renk ~i
çeklerle süslü taba.klarla dondurma 
veriyordu. 

Önümiizde oturan ak sakallı din~ 

J 

!adılar. Ailenin büyük evladı Guy 
de Chabesatn. resmini dıvarda gör
düğüm yakışıklı bir delikanlı. üç 
hafta evvel cephede maktul düş -
müştü. 

Kapıyı açıp ta beni gördükleri 
zaman, yeni bir felaket haberi getir 
diğimi sandılar. Çünkü ortanca kar 
deş te, Arras da, cephede. düşman 
karşısında çarpışıyor. Acaba o da 
mı gitti? 

Uç kadından en yaşlısı, yüzü sap
sarı bir halde önüme geldi. İki eli
ni alnına ı?Ötürdii: 

- Ah, Bernard, Bernard, çabuk 
söyleyiniz, çabuk söyleyiniz. 
Arkasında yalvaran gözlerle ba

na bakan iki genç kız vardı. İhtiyar 
baba, birşeyler söylemiyordu. Başı
nı önüne eğmi , mükadder topuzun 
ne biçim ineceğini bekliyordu. 

Harp zamanlarının böyle saatle -
rini kim unutabilir? 

Fakat ben Fournier'den bahse -
dince, eve sanki yıhrım indi. Söy
lediğim şeyleri tarif edilmez bir 
hayret içinde dinliyorlardı. Hepsi 
de teessür ve limitle karışık bir 
hisle allak bullak olmuşlardı. 

Genç kızlardan birinin hemşiresi, 
ötekinin de nişanlısı olduğunu an
lamıştım. Hem de iSmone ! Simone 
de Chalestan.. Mağarada, Four
nier·in odasında gördüğüm resmin 
altındaki imza ve o resmin ta ken
disi! 

nımızdaki ufak tahta bir kulübeyi 
göstere re.le: 

- Hele, localar da dolsun baka
lım!. 

Diyordu .. 
Tahta köşk, bahçenin bırıclk loca-

sı da tam efradh bir aile tarafından 
işgal edildi. Ve yürekler acısı bir ke
man oyunun başlıyacağını ilan etti. 
Keman çalan adamı görüyordum. Gö 
zündc kara gözlükler. dudaklarında 
ekseriya körlerin yüzlerini aydınla
tan tuhaf bir tebessüm vardı. Bu yü
rekler acısı keman uzun ve kasvetli 
bir taksime girişti. Ve nihayet seyir-

1 

cüer arasında askeri müzeden canla-1 
nıp dışarı fırlamış denilecek kavuk
lu ve şalvarlı bir adam peyda oldu. 
Ağır adımlarla ortadaki boşluğa iler- 1 
ledi. Kauçuktan' çenesini burnuna 
yapıştırarak halkı selamladı. Sıska \ 
bir alkış, koptu. Arkasından birkaç 
kahkaha. Kavuklu çenesini eski yeri- ' 
ne getirdi ve bütün bah~enin işitebi
leceği gür bir sesle: 

- Bayanlar baylar, dedi. Geçen 
akşam size vadettiğimiz oyunu oy
nıyamıyacağız. Arkadaşlarımızdan 
birinin ani surette hasta oluşu buna 
mani oldu. Bu akşamki oyunumuz 
' İzmirli Faika,,. 

• 
Ve oyun başladı. Tekerlemeler 

zincirlenip uzadıkça kahkahalar sa
bırsızlanıyordu. Halkı güldürmek 
i~in en hafif ve en kısası: 
~ Haritası ~ıkmamı~ arsa suratlr 

hcrıf 1. gibi tuhaf teşbihler ekseriya 
"erbab,, ının çok iyi kavradığı ve 
peşınen güldüğü kaba kelime oyun
lanna dayanıyordu ... 

Bu kaba kelime oyunlarınr, ve sık 
sık tekerrür eden göbtk atma sah
nelerini orta oyunundan kaldırmak 

Madam Fournier kederden ve 
yastan iki yıl evvel ölmü~. Bu da
kikalara şahit olmadığı için onu 
bahtiyar addederim. Artık hiçbir 
zaman gelini olarak görmiyeceği 
Simone'la ve daha başkalarile hep 
bir arada çekilmiş bir resim daha 
gözüme ilişti. 
Yavaş sesle ve cümlelerimi müm

kiin olduğu kadar tatlılaştırmağa 
çalışarak, Fournier'in başına gelen
lerin hepsini anlattım. Ne sualler 
sordularsa hepsine cevaplarını ver
dim. Gördüklerimi birer birer. ol
duğu gibi söyledim. Hatta kitap i· 
çindeki kurumu 15aranfile kadar ... 

Bunlar, nihayet söylediğim söz -
lerin doğruluğunu ispat edecek şey 
lerdiya ! Hayır, öyle değil 1 Onlar 
da bana inanmıyor. Bütün dünya 
karşrma dikilmiş: "Efendi budala
ca laflar ediyorsun, sana inanmıyo
ruz,, diye bağırıyor gibi.. 

Ben hala nasıl çıldırmadım, ona 
şaşıyorum. 

Gözlerinden akan. yaşları, hatta 
silemeden. içim parçalanarak gör -
düm. İhtiyar baba koltuğa gömül -
müş. hiçbir şey söylemeden hayran· 
hayran bana bakıyor. Parmakları -
nın sıksık takallfıslarile koltuğun 
dirseklerini sanki koparacakmış gi
bi kavradığını görüyordum. Öteki 
kadınlar da bana şaşkın şaşkın ba
kıyorlardı. 

Şatonıın yüksek tavanı altında de· 

Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahallest Sokağı Emlak No,. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

İstanbul 
D. No. 

168 

3027 

3218 

4332 

4508 

5593 

6739 

6772 

6778 

6783 

Fener Abdisubaşı 

Üsküdar Burgulu Mcs· 
cit 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Üsküdar Yenimahalle 

Yeniköy 

Galata Kemankeş 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Kadıköy Osmanağa 

... .. 
.. " 

Ayazma 

Tavukcu 
bakkal ve 
Top taşı 

Çalgıcı 

E. Dibek 
Y . Şair 
Talat 
Ayanikola 

Leblebici 

Karnavola 
ve Karanlık 
E. Haydarpasa 
Y. Misakı Milli 
E. Rizapaşa 
çeşmesi 
Y. Muhtar 
Kuş Dili Cad. 

E.ve Y.15 

E. 45-47 
~. 45/l 

E. 18-20 
Y. 14 
E.102 
Y. 96 

E.3 Y.7 

E.15 Y.19 

E.11-11 Mü. 
Y. 9-11 
E.46 Mü. 
Y. 6 
E.72 Mü. 
Y.58 

E. Be§ defa 
8 Mü. 
Y. 24-26-28-· 

30-32-34 

muhammen g, 

Kagir hanenin 
tamamı 

1180 Kapalı 
zarf 

İçinde mevcut 
Tavukçu ve bak. 
kal gediklerinderi 
münkalib kagir 
dükkanın ı ancak 
Tavukcu gediğin· 
den mlinkalib ma
hallinin 15/ 120 His. 
52,50 metre 
arsanın tamamı 
Bağçeli ahşap 

hanenin 6/ 32 His. 

89 metre arsa 
nın tamamı 

Kagir dükkanın 
2/ 14 His. 

114 Aç.ık 
arttırma 

79 Açık 
arttırma 

60 " 

89 ,, 

425 .. 
Kagir iki hanenin 
3/ 4 His. 

1050 Kapalı 
zarf 

Bağçeli ahşap 
J1anenin tamamı 
Bağçeli kagir 
hanenin tamamı 

Kagir dört dük
kanı olan bir 
kagir hane ve bir 
yıkılmış hane arsa-
sı ve bağçenin 1 / 2 
His. mesahayı sat-

1470 ,, 

1760 

2500 .. 

Yukarda evsa~ı >:~z!~ı gayrimenkull~r on gün müddetle satı§a çıkarılmıştır. 
eden pazartesı 2'Unu saat 14 tedır. Satış münhasıran gayrimlibadil 

hiyesi M. 953 
İhaleleri 9-9-935 tarihine tesadüf 
bonosiladır. 

Sara~hanebaşı Horhor Caddesi 
Ana· ilk 
Orta· Lise 
(Tam 'ı'L~~~·: :::c"..~rt Hayriye Liseleri 

· devreli) 
ilk ıınıflardan itibaren ecnebi liıanına çok ehemmiyet verilir. Kızlar kısmı ayrı dairelerdedir. 

ı Mektebin hu~u.ai ?tobüaleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. isteyenlerin adreııine tarif
name gönderıhr. ikmal imtihanlan Eylülün ikiıindedir. Kayıtlara başlanmıştır. Her gün 10 dan 16 ya 

- kadar Direktörlüğe müracaat. Telefon: 20530 6441~ 

mümkün olsaydı, belki orta oyunu 
bugün b!ze askeri müzeden fırlamış 
mankenler gibi gelmiyecekti. Zaten 
kadın rolüne çıkan erkekleri, ve beş 
katlı konak rolü yapmıya mecbur 
hasır iskemlesile, seyircilerinin gül
me damarlarını bol bol grdıklıyarak 
orta oyununun bunlara ihtiyacı yok
tu bile. 

Türk Hava kurumu piyango direk
törlüğünden: 

11 7 bin hava tehlikesini gösterir afiş ve 11 7 şer bitl 
kurban ve fitre afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 
2 7-8-9 3 5 salı saat 14 de miinakasası yapılacağındall 
is~ekli olanlar her gün Piyango muhasebesinde şartna
mesini görebilirler. ( 4943) 3340 

Orta oyunu bu akşam bütün mem
leket lehçelerini bir araya getirmiş
ti. Hepsinin kendisine mahsus yerli· 
el biscleri ve dansları halkın müthiş !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!I 

Bu bahçenin siıhnesinde göbt~ 
atan kadın utanıyor. Ve scyircU~, 
ona, varyetenin bu numarasına tulııv 
bir sürpdze, antika bir dcstiye lJB• 
kan gözlerin hayretile balei'yorıııc-. 

cılcikasını celbediyordu. 
Oyunun ortasında işe karışan ana

dan doğma bir kambur, harikulade 
bir san'atkardı. Boynunda asılı cü.ı:i
le arsız ve aptal mahalle çocuğu ro
lüne çıkmıştı. Çenesi gırtlagına ya
pışık sakat yüzü ile seyircilere mer
hametten evvel neşe ve kahkaha su
nan bu san'atkar orta oyununa ~ı
kan arkadaşlarından oçk düzgün bir 
türkçeyle ve gayet rahat konuşuyor-

rin bir sükCıt fasılası basıl oldu. Açık, 
geniş pencereleri"' önünden üç karga 
geçti. 

Ihtiyar adam. nihayet başım sallı
yarak: 

- ~u. n_e m~thiş şey? dedi. Neza
rete gıttınız mı? Bir rapor verdiniz 
mi? ~.ok~a kimse aldırış mı etmedi? 
Ne nıuthış şey, ne müthiş şey! 

Matmazel de Chabestan doğruldu: 
- Baba, dedi, bana öyle geliyor 

ki, siz, bu beyefendinin sözlerine pek 
o kadar ehemmiyet vermiyorsunuz. 
Fakat ben, inanıyorum... lnanıyo
nım... Ortada, şüphe etmeğe hiç bir 
sebep yok. Şüphe etmekten ziyade, 
babacığım, bu işi takip etmek, hemen 
koşmak, arkasını kovalamak tazım. 
Hanri, zavallı Hanri, demek yaşıyor, 
ha! ..• Ve biz burada hareketsiz, can
sız, kollarımızı kavuşturmuş, ve bu 
kadar deliller karşısında oturup du
ruyoruz. 
Boğuk bir çığlık kopararak annesi· 

nin üzerine yaslandı. 
O zaman ihtiyar ayağa kalktı: 
- Evet, dedi. Bu işin peşini kova

layacağım. Yalnız siz valizimi hazır
layınız. Parise gitmek için dört gün 
lazım. Ne olursa olsun, yarından tezi 
yok, yola çıkacağım. Size gelince, 
beyefendi, çok teşekkürler ederiz. Bi
zimle birlikte bir çorbamızı içmek IU
tlıf ve nezaketinde bulunursanız, ha
kikaten memnun, müteıekkir, bahti· 
yar oluruz. Egcr dönecekseniz, bu ak 

du. 

• Ayni zamanda bütun mevcudiyet-
erile orta o nunıı seyre dalanlan 
seyrettiğim için uzun tekerlemelerin 
ucunu kaybediyor, bir parça evvel 
ördek avına giden kavukluyu şimdi 
ördek sürüsüne bağlandığı iple bu
lutlar arasında ltalyaya makarna 
yemeğe giderken görüyordum! 

Seyirciler Beyazıt tarafında oturan 
insanlardı. Bu seyirci kütlesinin Be
yoğlundaki eğlence yerlerine gidebi
leceğini, fakat Beyoğlu ve Şişli sa
kinlerinin Beyazıttaki bu bahçede 
orta oyunu seyretmeğe hiçbir zaman 
gelmediklerini düşünüyordum. 

Ve ayni seyirci kütlesini Tcpeba· 
şındaki bahçede Beyoğlu ve Şişli 
sakinlerile yan yana gördüm. Beyoğ
lu sakinlerile aralarındaki fark bah
çenin ortasındaki boşlukta danseden
çiftlere orta oyununa bakan gözlerle 
bakmalarıydı. Dan~ tmeğe değil dans 
edenleri seyretmeğe geliyorlardı. 
Orada keyfi· için da,nsetmeğe gelenle
re onlara orta oyununa çıkan sanat
karlar gibi geliyordu. 

Tepebaşınqaki bahçede "Yeni,, se
sini üç adım önündeki seyircilere 
duyurmak için oparlör kullanıyor. 
Orkestranın sesi oparlörde süzülü
yor ve berraklaşır,r. Uzaktan gelen 
seslerin sihrini alıyor. 

şam saat yirmi ikide Paris treni bu· 
radan geçer. 
• • • • • • • •• ~ • • • • • • • • 'I • • 

Bir ay geçti ..• Sonra. günlerden bir 
gün, siperlerde dolaşırken, şu mektu
bu aldım: 

Le Vignal 22 Sonte§rİn 1915 
"Efendim, 
"Bize vaki olan ziyaretinizin se

vimli hatırasını hala unutmamakta· 
yız. Nezarete uğradım. Anlattığınız 
val.'alara dair, nezarette hiçbir ma
lümat olmadığını anladım, ne yalık 
ki, bize söylediğiniz şeyler, bütün bu 
neticesiz seyahatimden başka, zavallı 
kızımın sıhhatini bozmaktan başka 
işe yaramadı. Şimdi, ölüm döşeğinde 
yatıyor. Hepimiz yeis ve ıztırap için-
deyiz. , 

"Allahın size, başka vicdan azabı 
vermemesini temenni ederim. 

lmza: Kont de Chabertan 
Cevap vermedim. Böyle bir mektu 

ba ne cevap verebilirdim? Zaten uğur 
suzluk, devam edip gidiyordu. O za
mandan beri Vignal şatosunda otu
ranların, ne olduklarından hiç habe
rim yoktu. Kızcağız, öldü mü kaldı 
mı, bunu, kafamdan bir türlü silemi
yorum. Hiç birşey bilmediğim daha 
iyi!. Oradan da yeni bir felaket ha· 
beri almak ta pek zevkli birşey olmı
yacaktı. 

Vazifemi yapıyorum ya 1 Buna 
memnunum! lçim rahat ... 

Mülhim De Loliers, bu kabustan 

• Beyazıttaki arsadan dönme babÇt" 
deki orta oyununu k ö k ü n d e ıı 
söküp Tepebaşmdaki bahçeye dikse: 
ler, tutar mı dersiniz? .. Orta oyuıı~ 
nun damarlarında Karagözün ka ., 
var. Karagöz hiçbir yeri ve hisb1 i 
yeniliği yadırgamıyacak kadar ıe1'1' 
ve açık gözdür. Orta oyunu ço. 
uzun senelerin pişirdiği san'atkarl'ıı 
rını sıska birkaç alkışla beslerl<e. 
Tepebaşında · basmakalıp birkaç ııı;, 
rifet gö•teren dansöz alkıştan bO& 
luyor. dıf' 

Benim çoktan tarihin malı ol !' 
ğunu zannettigim orta oyunu flB , 
Beyazıt kahvelerindeki cılız bir rsG 
betle yaşamağa çalışıyor. tıı.I 

Ya bu can çekişme bitmeli, ya e• 
miizelerden hortlıyan mankenler ~ti 
ne müzelerine girmeli yahut ta ~bjr 
çirkin nüktelerini atıp yepyenı 11ıı 
hale sokarak bete::;ye tiyatrosu'Qc• 
yeni bir parçası haline koymalı.. O' 
ta oyununun garip bir surette en ı3ı· 
dern rus tiyatrosuna benziyen '' .,e 
kın içinde,, oynamak tarafınd~n det' 
dekora ehemmiyet vermemesı~ rl 
istifade edilmeli. Kadın rollerin• g 
ne erkeklerin yapması şartile.. ~ 

k 1 k . . 'b' ı: .. i şlıı'ıı urtu ma ıstıyommş gı ı e .... 
dan geçirdi~ ~\'lt' 

- Çocuklar, dedi. daha çok ~50Uıııi1 
yemeyecegim. Gün aganyor, soı 
kısa keseyim, artık. 

• Jıt 
23 Temmuz 1914 sabahına .. lc8 cıe" 

ol-an hadiseleri anlattım. O gu~arıt' 
nizaltı cephaneliğinin kulesi su ,.,,i• 
içinde kaybolup gittikten sonra. caıf' 
atik yola düzüldü. Bütün gün l<;t11e1' 
daki düşünceleri düzene koyab ~ıııa 
ve notlarımı yazmak için kaıtla 
kapanıp kaldım. urıe~· 

Ağır ağır gün kararıyordu. ~e)'d~ 
denize yavaş yavaş gömülı:nek .1erıı· 
Yat, doğuya doğru, yol alı:nıŞ 1 

yordu. ~a· 
Ertesi _gün, göğerteye çı~~; g~; 

ryse'yi gördüm. Ve onu g~~rıeril1." 
mez, kafamı karıştıran, sınııar• bt< 
burkan bütün endişeler. ıztırapditJldi<• 
den dağılıverdiler. Allah şa~e µıııf• 
ne kız, ne babası, hatta ne 11ıı11e 
fen'in denizeltında böyle bir eer 'iot.· 
liğin mevcudiyetinden haberler ., 
tu. J<Jaı'I ı 

Kimse, benim gece karan1~. z;e 1<"' 
çinde, denize atılıp ta yüze Y~tdl· . 
leye vardığımın farkında deg ele'f'11' 

Hatta hiç biri, Aviatik'i? gec dıJ(t:I~: 
denizin böyle orta bir yerınôe ıcı,;.61 
ğu ve hem de uzun müddet be 
ğini bilmiyordu. kaı:Şt ~ 

Framond ve Möewe, bana ..;af j 
, [Arkası • 

-

' 
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lstanbul Ziraat Bankasından: lstanbul Harici Askeri Kıtaab ili.oları 

No. 
224 
202 
200 

196 
195 
207 
217. 

BORÇLUNUN İSMİ 
Bay Ali Naci 
Ali kızı Bayan Esma 
Tevfik oğullan Ömer, İs
mail, Halil 
Ramazan oğlu İbrahim 
Hoca oğlu Yakub 

CİNSİ 
Tarla 
Dolaplı bostan 

TC!,.I"la 

KÖYÜ 
Üsküdar Mecidiyeköy 

Kartal Dolayoba 
Yalova 

Kadıçifliği 

Metro Mu. Kıt'aaı 

13606 7 
9133 1 

22983 1 

37232 4 

• 
MEVKU 

Muhtelif 
Kaynarca 
Kasaba civan 

Muhtelif 

160,000 kilo ekmeklik 2250 liradır. Şartnamesi 
Unun 2 Eylül 935 pazarte- parasız komisyondan alı
si günu saat 15 de İzmitte nır. Teklif mektublarının 
Tümen Ahın ve Satım Ko- ihale saatinden bir saat ev
misyonunda kapalı zarfla vel Bursada Komisyona 
eksiltmesi yapılacaktır. Ka- vermeleri. (167) (4826) 

" 43207 6 
pah zarflat eksiltme gü- ı 6179 

192 

176 

Ali oğlu Hüseyin 
B~ İsmail Hakkı 

Prenses Şerife Salih ve 
kocası Ba~ Salih 

Beyoğlu Firuza·ğaaa otu: 
ran Anastas oğlu Petraki 
Poriyodis 
'.Abdullah kızı ve rusumat 
muayene müfettişlerin
den Bay Cemal karısı Ba· 
yan Gülizar 

Saoan oğlu Salili 
Süleyman oğlu İlyas 
Ali oğlu Şekib 
Bayat oğlu Sü1eyman, 
,;Murat O. Habib 

" Bostan 
Tarla 

,, 
,, 
,. 

Bir kıt'a bağan 144 hissede 69 

hissesi 

Meyve bahçesi 
,, ,, 

Bebekte maa arsa köşk ve üç 

bab hanenin berveçhi mülki· 

yet mahallinin 104 sehim iti
barile 30 sehmi ve berveçhi 

vakfiyet mahallinin 72 sehim 

itibarile 3 aehmi. 

Maa müıtemilat muntazam 

meyve bahçesi 

Tarla 

Müfrez bostan 

" 
tarla 

,, 
" ,, bostan 

Tarla 
,, 
,, 

Bostaıı 

,, 

" " Kartal Meıeli ayazma 5516 
,, Kurtdoğmuş 66190 

Bulgurlu Üçpınar 27579 
,, 

" 81266 

" ,. 18386 

" 
,, 5516 

" " 58968 

" 
Uzun çayır 24831 

- Edirnekapı 17016 

Kartal Meltepe 96986 

,, " 15628 

" " 49182 

" 
Soğanlık 34115 

" " 
17926 

Kartal 120888 

" Kurtdoğmaş 203165 

" 
Yayalar 123646 

" Maltepe 45?7 

,, 
" 

" " 

1 
6 
1 
1 
ı 

1 

1 
1 

1 

3 

1 
1 
1 
1 

10 
51 
12 

1 

" Meşeli ayazma 
Muhtelif 
Üçpınar 

" ,, 
Üçpmar yolu 

Üçpınar 
Uzunçayır yolu 
Bebek 

Neslişah sultan 

Biılbiıldcresi Karamch· 

met afdı 

Bülbül deresi 
,, 

Soğanlık 
Soğanlık 
Muhtelif 

,, 
Dra~oz 

" 

• 

nünde ve saat 14 de alım 
ve satım komisyonuna 
makbuz karşılığında ver
meleri. 935 senesinde tica
ret odasına kyıdlı olduğuna 

1 
dair fotoğraflı ve tasdikli 
bir de vesikasını gösterme
ğe mecburdur. Muvakkat 
teminatı 1440 liradır. Şart
namesi her gün İzmitteki a
lım ve satım okmisyonun
..-1~ görülebilir İsteklilerin 
belli gün ve saatinde Tü
men Satmalma komisyonu
na gelmeleri. ( 142) 
(4678) 6056 

••• 
280000 kilo una verilen 

fiat Komutanlıkca gali gö
rüldüğünden ~eniden mü
nakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara Levazım Amirlik
leri Tekirdağında Askeri 
Satınalma Komisyonunda 
her gün görülebilir. Eksilt
mesi kapalı zarf usulivle 
olacaktır. Eksiltme 2 7 A
ğustos 9 3 5 sah günü saat 
l 6 da Tekirdağında Aske
ri Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Muvakkat 

Olü Hidayet karısı Hifs· teminatı 2468 lira ve be-

9193 
4597 

240857 

1 
1 
9 

"~ Muhtelit Tarla Yalova Kocadere 
niye ve kızı Melek ve O· her kilosunun muhammen 
ğulları Epver, Muammer bedeli 11 kuruş 7 5 santim-
'7e Hikmet dir. Eksiltmeye girecekler 
Ölü Hasan O.·Hüseyin Tarla BaK'ırköY. Safra 31716 5 ,. 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve Ömer maddesinde tarif ettiği ve-
İbrahim O. Mustafa ,, ,, ,, 36772 6 ., saikle ve teminatları ile bir-
Ali oğlu Ali Osman ,, ,, ,, 36314 6 ,, likte bulundurmaya ve ka-
Ramazan oğlu Abdullan ,, Yalova Kadıçillig1 58835 5 ,, pah zarfla ihale saatinden 

*** 
Tefenni için 420000 ki-

lo arpa kapalı zarfla eksilt
meye konuldu. İhalesi 
5-9-935 perşembe gunu 
saat 16 da 6 Tüm Satınal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır. Muvakkat teminatı 
1890 liradır. Teminatın i
haleden iki saat önce mu
hasebecilik veznesine yatı
rılnuş olması ve teklif mek
tublannın kanunda yazılı 
formüle uygun bulunması 
zaruridir. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebi
lir. Tahmin bedeli 25200 li
radır. ( 169) ( 4827) 

. . 6180 

••• 
Bir metresine biçilen e· 

der 32 kuruş olan 69 bin 
metre pijamahk bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 13 Eylül 
935 cuma günü saat 15 te
dir. İlk inanç parası 1666 li
radır. Şartnameler parasız 
olarak M. M. V. Satınal
ma Komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler İlk 
inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayıh 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
desinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 183) ( 4929) 

5312 

150 
154 
166 
l70 Emin oğlu Rüstem, Şev· ,, Kartal Samandıra 4 7804 5 ,, bir ·saat evvel Komisyon * * • 

ki, Emine Reislğine vermeğe mecbur- İzmir Müstahkem Mev-
l 73 b_d.urr~oğluV~ ,, durlar. (149) (4719) ki krt'at hayvanatının 
17---~=üsmen oğlu İbrahim ,, ,, ,, 28498 ,, 6087 612700 kilo arpa ihtiyacı 
17 8 Haşim o. Ali ,, ,, ,, a 1 716 ,, • * • kapalı zarf usulile satın alı-
181 Salim O.Fethi ve Receb.. Kuyu ve dolablı oostan ,, Pırpır kavak 4597 Pırpır kavak 1038600 kilo arpa kapa- nacakdır. İhalesi 10 Eylül 

K. Fatma 1ı eksiltmeye konmuşdur. 935 Sah g ij nü saat 
Mehmet Hoca oğulların· Tarla ve sebze bahçesi Mahmut Şevket· 14 709 2 Muhtelif İhalesi 9 Eylül 935 pazar- 16,30 İzmir' de kıilada Müs 246 
dan Hasan oğlu Ali ve ka· paşa tesi günü saat 15 de Erzin- tahkem Mevki Satınalma 
nsr Nazife ve o&"lu Hasan canda Tümen Satınalma Komisyonunda yap~lacak-
kendi namlarına bilisale, Komisyonunda yapılacak- dır. Şartnamesi komisyon-
oğullan Mahmud,Muhar.. dır. Talihler şartnameyi da görülebilir. Arpanın 
rem, Receb namlarına bilvekale 445 kuruş mukabilinde Er- tahmin edilen mecmu tuta-

k 'norç almış oldukları paraları vadenin geçmesine ve yapılan tebliğata rağmen ödemediklerinden dolayı yu- zincanda Tümen Satın Al- n 27571 lira 50 kuruşdur . 
... ~rda isimleri yazılı borçluların bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli ve yine cins ve mevkileri yu- ma Komisyonundan ala- Teminatı muvakkatesi 
~rda ve hudutları tapu senetlerinde yazılı gayrı menkullerin 1697 sayılı kanuna tevfikan bir buçuk bilirler. Muhammen bedeli 2067 lira 86 kuruşdur. Mü-
·~ nıüddetle açık arttırmaya çıkarılmış ve şartnamesi 25-7-935 tarihinden itibaren bankamız kapısına asıl- 64912 lira 50 kuruş ve te- nakasasına iştirak edecek-
~ıştır. İhaleleri 9-9-935 tarihine müsadif pazartesi günii saat 15 yapılacakdır. Pey parası yüzde 7 ,5 dır, minatı 4868 lira 50 kuruş- ler 2490 sayılı artırma ve 

......._ ha fazla malumat almak isteyenlerin Bankamız Zirai İkrazat servisine müracaatları. ( 4279) tur. İstekliler teklif mek- eksiltme kanununun 2 ve 
~ tublarmı belli gün ve saat- 3 maddelerinde ve şartna-
~ 1 B h 1 r ok ten bir saat evveline kadar mesinde yazılı vesikalarla 
l..____ ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI • --- a ~ıvan a usun -ı• Erzincanda Tümen Satın- teminatı muvakkate mak-

- Parklarda, e.lerde aylıkla, yancılıkla çahşanlar çicek, fidan, 
~e!tlediye za:bıtası memurlarına yaptmlacak 219 tane yazlık : ağaç yetittiren bütün bahçınnlar ve çıraklan on bet gün içinde ı alma Komisyonuna mak- buzlarını ve teklif mektub'n ceket acık eksiltrneğe konulmuştur. Bir ceketin muham- • ı ı Galata'da Fermenecilerde Kenber Hanında cemiyete l'elib çü:ıdan 1 buz mukabilinde teslim et- larını ihale saatinden en az 
~~eli kumaşile beraber dikişi 320 kuruştur. Kumaşın nü- , al~ata mecburdurlar. Gelmiyenler kanunen ceza vereceklerdir. meleri. ( 166) ( 4823) bir saat evvel komisyonP 
~~ ı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksilt- •-~ - - - ··• ' 6177 venni~ bulunacaklardır. 
S3 i·e girmek için de 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve • • * ( 18 g) ( 4 9 5 7) 
s191tralık muvaıokat teminatı makbuz veya mektubile beraber = Taksim Belediye Bah~esi =-~-~iöiiiiiiiiiiıi-.-1t !sparta için 250 bin kilo 6314 
~il' 935 perşembe günü saat 15 ... daimi encümende buluruna- 29 Atuatoa Perşembe ,OndOı aaat 16 dan gece aaat 1,

1 

un kapah zarfla eksiltmeye ------------
........_ ~. (B.) ( 4916) ıı 2 ye kadar park kaamında ·-"""""'------------------------- ' B • • •• k S t D \ı-' konuldu. İhalesi 29-8-935 • • 'f .,! UYU Ünne ÜQÜnÜ · Perşembegünüsaatıtde6 i Bebekde Kiralık Daire 

•hisarlar Umum Müdürlüğünden: ! Büyük bando, •İnema, varyete, monolot, hokkabaz, karagöz, canlı 1 Tümen Satmalma Komis- Kolej kapıundan so m. atede 
ı ve elektrik kuklalar, muhtelif eğlenceler, canbaz. ı yonunda yapdacakdır. Mu- k1rmıu yahda au, pz, elekbik-

'L İdaremiz ihtiyacı irin Gudiyer, Dunlop, İndiana mar- i i Duhuliye S, Menubat 221-2 kuruttur. Çocuklarınızı aünnet ettirmek . li daireler içindekilere müracaat tta l !r , 1 için acele bahçe müdüriyetine müracaet ediniz. Tel: 43703 vakkat teminatı 1970 lıra- a • 
iç 0 rnak üzere muhtelif eb'adda 45 aded dış ve 65 aded • - - Çoçuk aünnet ücreti s liradır. · - -. dır. Teminatın ihaleden iki 6426 

it ~tornobil lastiği satın abnacakdır. Vermek isteyen- saat önce muhasebecilik 
tarın Pazarlığa iştirak etmek üzere 12-9-935 tarihine Darbhane ve Damga matbaası veznesine yatırılmış olmasr 
tll atlayan perşembe günü saat 14 de yüzde 7 ,5 güven- ve teklif mektublarının ka-
~:ı!a~alarile birlikde Kabataşda Levazım ve Mübayaat müdürlüğünden: nunda yazılı formüle uygun 
~ındeki Alım Komisyonuna müracaatları. (5048) bulunması zaruridir. Şart-

ı - Kapalı zarf usulile .elli ton yerli saf külçe kur-
'l' 1 - Sivasta inşa olunacak Başmüdüriyet binasiyle şun alınacakdır. namesi her gün komisyon-
~ atnban kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. 2 - Eksiltme 11 Eylül 935 çarşamba günü saat 16 da görülebilir. Tahmin be-

'-tıru2 - Tahmin edilen bedeli keşif (41307) lira (46) da Müdüriyetimizdeki Komisyonda yapılacakdır. deli 
26250 liradır. (168) 

"' (4825) 6178 
3tur. 3 - İstekliler şartnameyi almak üzere Pazartesi, * • * !- İhalesi 10-9-935 salı günü saat 14 tedir. Çarşamba, Cuma günleri saat 14 den 17 ye kadar 30 Bursa V!! Mudanya için 

tfu - Şartname ve projeler Kabataşda Levazım ve kuruşluk pulla beraber Muhasebemize müracaat edebi- 150,000 kilo Sığır eti 2 Ey-
5bayaat Şubesinden 207 kuruş mukabilinde verilir. lirler. lül 935 pazartesi günü saat 

~~ - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 640 15 de Bursada, Tophanede 
t'l/\r ılı Şartlar dahilinde muayyen gün ve saatten bir saat liralık muvakkat teminat akçasını veya Banka mektub- Satınalma Komisyonunda 
da~ 3100 lira teminat ve teklif mektublariyle Kabataş- larını teklif mektublarile birlikde yukarıda yazılı giin ve kapalı zarfla ahnacakdır. 
rı'llrı cvazım ve Mübayaat Şuhesindeki Alım Komisyo- saatten bir saat evveline kadar Komisyona verecekler- Tahmin bedeli beher kilosu 

a m~acaatları. ( 4500) - dir. ( 47 58). 6150 20 kuruşdur. İlk teminatı 

Öıllllllll111111111111&1111111111111fllllll0 

~ Deniz yolları ~ 
E iŞLETMESi E 
i Acenteleri: KaraldSy KfSprtlbatı § 
:C TeL 42362 - Sirkeci Mtıhtlrdar· :; - -Smuu1ızade Han. Tel 22740. unnE 

1 Trabzon yolu . 5 
1 ERZURUM Hpuru 27 Atuatos E 
i
l SALI rOnil aaat 20 de Rizeye : 
_ kadar. (S037) 5 
- -E lskenderiye yolu ~ 
§ EGE vapuru 27 •tuatoe SALI E 
: -AQI uat 11 de lakenderiyeye E ... -i kadar. (S038) 643S : 
f;ıllLllllJIUllllll&llllllllllllllllllll;; 
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Senelerden beri uğraşıyorlar. Kimse aynını yapamaz Dünyada misli bulun· 
mıyan bir şaheser 

HASAN KOLONYASI 
LOSYON VE L A V A N T A L ·A R 1 

Hasan liolonyasını Fransa, J\lmanya ve lngiltereye beraberce götürüyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu müstesna kolonyanın bütün dünya piyasalarında bir eşine tesadüf editmiyeeegini birlikte t;eyaJ\ 
ediyorlar. Esans fabrikalarından meşhur Sanderson bile bu hususta kat'i olarak "Hasan kolonyası kadar nefis bir kolonya yoktur" demiştir. Ne İngiltcrenin Atkinsonu, ne Almanyanın 4711 i, ne Fransanm Jan 
Marisi, ne de dünyadaki kolonyalar Hasan kolonyasının nefis ve can verici kokusuna benziyemez. ·Avrupadan avdet eden saylavlar Hasan kolonyasının Avrupa ·kolonyalarından daha mükemmel 

ıolduğunu söylüyorlar, Hastalara '§İfa veren, sinirleri teskin eden, her ince kadına, her zevk sahibine kendini sevdiren· Hasan kolonyasını yapabilmek için kolonyacılar daima ugraşıyorlar. Fakat Hasan kolonyası 
bir sırdır ve bu sır dünya bir araya gelse yapılamaz. Buna imkan yoktur. 90 derece halis limon siçekleri kolonyasile. ya~emin, leylak, menekşe ve mil flörlerini, losyon·vc lavantalarını Hasan markasile arayınız ve başka 
bir kolonya veya losyon verirlerse aldanmayınız. Hasan deposu : Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

İHTAR; Hasan kolonyasilc Nesrin kolonyasını karıştırmayınız. Nesrin kolonya ve losyonları Hasan kolonyasının yavru-sudur. İnsana •hayat ve ruh veren limon çiçeğile ·digcr çiçek ko1rnlarını havi ve 
75 der~cdir. Piyasada emsaline tesadüf edilmiyecek derecede nefis ve ucuzdur. 

FLiT Bayııtm:ız 

ÔLDÜRUR! 

SiYrlsinekleri ÖLDÜRÜNÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı, hummayı tevlıt. 
edeblllr. Tesirsiz· ve ancak bayıltıc• 
bir (haşarat öldü rücu mayi) nln elv~ 
rtslneklerı öldürebileceğini zan ettlğl.ı 
nlz vakit maruz kalacağınız tehllkey• 
dü~ününüz. Huzur ve emniyetiniz içi,.. 
FL.lT kullanınız. FLiT. hakikaten vet 
ebediyen oldürUr. Leke yapmaz, tazeı 
ve IAtlf kokuludur. Siyah kuşaklı veıı 
asker resimli ean teneku.IA.rQ. <iikka.11 
edlnız:.f'iat/ar tenziliitlıJ 

Tıııümt Deposu: r. CRESPIN, fst. Galati-;"Voji&Si tmi ID 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: l 
Bankamız nam ve hesabına Avrupaya mUsa• 

baka ile muhtelif sanayi mühendisliai tahsili i4jin 
on talebe gönderilecektir. 

Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik şube· 
leri mezunlar1na ve diğeri de Lise mezunlar1na 
aid bulunmak üzre aynı zamanda iki müsabaka 

1 imtihanı yapllacakt1r. 1
1 

1 Müsabakaya girebilmek iCjin şartlar bervechiltidlr: 
A - Universite kimya ve elektro mekanik şubeleri 

mezunlar1 İCjin: 

1 - Türk olmak; 2 - Yaşı 20 den 25 arasın· 
da bulunmak; 3 -- Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4- Tam sıhhatli olmak; 5 - Üniversite 
kimya ve elektro mekanik şubelerinden son UCj ı 
aene zarfında diploma almış bulunmak; 8 - Ban• · 
kaca istenecek kefaleti verebilmek. 

B - Lise mezunları için : 
1 - Türk olmak; 2 - Yaşı 18 • 25 arasında 
bulunmak; 3 - Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4 - Tam sıhhatli olmak; 5 - Bir Türk ı 
Lisesinin son üç sene zarfında iyi derece baka· 
loryasını almış bulunmak; 6 - Bankaca iste· 
necek kefaleti verebilmek. 
Kayıd için Sümer Bank Umumi müdUrlUğUnde 

Kimya sanayii şubesine müracaat edib aşağıda 

1 

yazıh vesaiki vermek llzımd1r. 
1- rtUfus tezkeresi veya noterlikçe mUsaddak 
sureti; 2 - Mektep şehadetnamesi veya noter· 
likCje müsaddak sureti; 3 - Askerlik vaziyeti· 
nln Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadıaına 
dair askerlik vesikası; 4 - Sıhhatte olduğuna 
dair Şarbayhk doktorluğunca tasdikli sıhhat 
raporu; 5 - Dört vesika fotoarafişi. 1 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. Birinci 

sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki doğumlulardan arta kalanlar ahnacakttr. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lundukları yere en yakın okula, CjOCuklarını kaydet· 
tirmelerlnl velilerden rica eder. (5015) 

6378 

Kültür Direktörlüğünden: 
Lise ve Orta Okullaları parasız 

yatılı talebe ahnması ı,ne lstanbul Kız 
ve Erkek Liseleri me,gul olmaktadar. Ge· 

reken tafsilatı almak ve kayıd olunmak için kız-

farın kız, erkeklerin erkek lisesine 
m Urecaatlar1. (5018) 6379 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

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

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

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Arıkarada Mal
zeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 4903) 6287 

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 dane mahruti 
çadıı 6-9-1935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usı:Jü 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 beyanna
me ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve An
kr~rada malzeme dairesinden parasız olarak dağıtılrnak-
tacır. ( 4904) 6288 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 16000 
lira olan 200,000 adet telgraf makinesi bandı 9-9-1935 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralılf muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna
me ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reisli~ine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve 
Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (5014) 6377 

PArtAYIRI Kayıt müddeti 15 EylOI 935 tarihine kadar olub 
bu tarlhden sonraki müracaatlar sureti kat'lwe· i 1 

de kabul olunmıyacaktır. ::::J 
imtihanlar EylOI sonunda yapllacak olup kat't 

gUnU ayr1ca bildirilecektir. 6442 _ 
\~-~~~~~-~-~~~~~~ 

6 - 21 E Y L Ü L 1935 

BAR i (ITALYA) 

ŞARK IÇlrt Eri MUHIM PAZAR 

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
:AEkeri Liselerin son sınıflarına talebe alınmağa de

vam edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihine 
kadar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya Askerlik 
§ubelerine müracaat etmeli • .(181) .{ 4908)J C>27~ J 

T afaillt almak ve kayid olunmak için lstanbul Ti
caret Oduı katibi Bay Cemale müracaat olunma11 

5758 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENlC.E 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desia 100.- BasıldıiJ ~er ı: LrAN matbaası. - - -

(petrofNiZAM 
Saçları 

Besler .. Kunetlendirir. 
Dökülmesini keser uzatır. 

PETROL 
NiZAM 

Tecrübe edil mit en i;i 
\._ SAÇ ilacıdır. 

Gümrük Muhafaza Genel komu
tanlığı lstanbul satıfılalma · komis
yonundan: 

1 - 71 takım kışlık Erat elbisesi ile 71 tane erat ka.ı 
putunun 28-8-935 Çarşamba günü saat ondörtte pa" 
zarlığı yapılacaktır. 

lı·ra 2 - Elbise ve kaputun tasınlanan tutan: 1229 
72 kuruştur. · 

I"!.~ 3 - Şartname, evsaf ve nümune komisyondadır. u 
rülebilir. 

4 - Yüzde 7~5 tutağı olan 93 liralık vezne makbııP 
veya Banka mektuplariyle birfikte ·komisyona gelmele' 
ri. (5034) . 6~ 

Nafıa Bakanlı'ğından: . 
·ı 98,000 lira muhammen bedelli On birer tont1!1' 

30 adet buh r o 'lindiri ile teferüatından olan aıcat 
ve edevat kapalı zarf usu iyle cltsiltrneye konuıınııŞ' 
tur. Klirinğ Şarttır. 

Eksiltme 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 15 de .Af1" 
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacak~' 

İsteklilerin 1115 O liralık muvakkat teminatları 1 : 

birlikte tekliflerini 30 Eylül 935 pazartesi günü sa~ 
14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri 13' 

zımdır. . , 
İstekliler bu husustaki şartnameleri 990 kuruşa ~ı1 

karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirlet'• 
6 . (2099) (4689) ~ 


