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HAZIRLtK · 1 HABEŞ HARBINA 

T~rk- milletinin ta~i~i, tanıt_llmak ist~r:ıdi_ği italyada Tayyare Ma-
gıbi Osmanh tarıhınden ıbaret deglldır! nevraları Ya~ıyor 
El u G o N TÜRK TARiHi TETKiK CEMiYETiNDE 

~ .. 

.... 

Peyami Safa'nm fdmt11 : 
.. Muaaolini'nin bir aöri " 
Siz ne dersinia l - Şehir 
haberleri. 
Aftbra haberim - Fe
lek'in fılcra11 : ''Afa7ip fo
tolara bir ilbe ". 
Aziz Hüdai Akclemir'in tef
rib11 : .. llisde caauaJulı: ,. 
- Salhk ıstüdü - sm,. 
meler, .. ıenmeler. 
Son haberler - icmal -
Matmazel Doktor. 
Memlekette TAN - Şat
ranç dersleri. 
Spor - Güzel santiar. 
Karan Hanlıtmm •on sün· 
Jeri - Fa1dah bilciler -
Hikbe. 

Balkan Antantı 
Dış Bakanları 
loplanıyorlar 
koçak andlaşma devlet
le;i ayın 29 unda Bled 
tehrinde toplanacaklar 

Floryada Dün Büyük Bir 
ilmi Topla ntı Yapıldı 

ASbaşkan Bayan Afet Varı lacak Tarihsel Ve 
Arkeolojik Amaçları Önemle Orfaya Koydu 

Dün Floryadaki Deni.ze~in.de 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeıtı ıle 
hta.nbul gazetelerinin mümeasi.!le~~ 
tarafından lçiıleri Bakanı .Şukru 
Kayanın Baıkanlığı altında bar top
lantı yapılmııtır. • 

Denizevinin büyük salonunu dol
duranlar araaında Killtür Bakanı Saf 
fet Arıkan, Türk Tarihi Tet
kik Cemiyeti ikinci Reisi Öğret -
men Bayaa Afot. saylavlardan İb
rahim Necmi, Şem.ettin, eski Müze 
müdürU Hali.1, Tetkik Cemiyeti Ge
nel ıekreteri Muzafer,Fuat: Köprülü, 
ve lıtanbul ıazetelerinin bat yazıcı
ları, direktörleri ve tarih mubarrirle· 
ri vardı. 

Sa.at oo altı buçukta İçiıleri Ba
kanı ıuzel bir batlangıç nutku ile 
toplantıyı a_çmıt ve Türk anıttan i
le Türk Tarihi Tetkik cemiyetinin 
ortaya attığı ilmt tezi~ üzerinde 
umumi alakayı tespit ettikten ıonra 
Cemiyetin Birinci Reiai Saylav Ha
san Cemil, rabatıızhğmdan dolayı 
toplantıda lluır bulununadığı için 
Tetkik cemiyeti namına aöaü Ba -
yan Afete Yermittir. 

Bunan berine Türk Tarihi Tet· 
kik Cemiyetinjıı Albaıkanı ol,n 

zim gayretimiz kifi değildir. 
Kültür i§lerile ilgili olan kunJm. 
lamı da yardmılan limndD". 

HükUnlet bize iıtediği.q& 
yardnnı esirgemem it tir; fa.kat 
bi . . 

Öğ~etme .... 
kıtlıan .. 
çok tabit bir tnttla, çok iyi kavradığı 
bir konuyu anlatan l;>ir hatip rabath· 

-tr - "rluk Qekmeden biribirine ek
lenen cUmlelerle tr'dilrı..te deier v• 
güzel nutku aöylemiftir: 

Bayan Afet'ln nutku 
- İ•tanbul baaın mümessil .. 

terini bir araya tophyarak bana 
göriipnek ve konuşmak fırsatını 
verdiklerinden dolayı lç lııeri 
Bakanına teşekkür ederim. 

Kültür Bakanhiı bize çok 
genif ve üzerinde çok çalışmak 
linm selen bir program verdi. 
Bu prograıw bqannak için ku
nımumuz üyeleri ıimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
büyük gayretlerle çalqacaklar
dır. Fakat bu büyük eıeri mey
dana çıkarmak için yalnız bi • 

HükGmet otıo'ritelerinin ve uny• 
lann ilgisi, kovalama11 ve ıoravı, 
C41muriyet Halk Partiainin halkev
lerine ve parti kuruaılarına açtıra
cağı ıilreklf, unnmu bir ~opa
ga'llda kınavı ile ve Baıın Genel Di· 
rektörl~ünün gtiaeti ve ko.a~ama11 
altında ıünlilk ıuete ve dergiler 
de yaptırılacak ıflrekli, dokunaklı, 
halka özgü, yayımlan ne bu uluul 
tarih mallarını aaıl iyeei olan Türk 
halkına korutmak. 

Mesele asıl bunun etralmda 
t~lanryor. Dört, beş aenedir . 
tarih cemiyetimiz kendi tezini B•1• Alet •~11ev4e ialu•diu 
ortaya atmııtır. .Ve bu te& lç -

CArıruı s 0ncodeJ ismet ln6n0 
Bqbakan l.met fnönil yanında 

Kültür Balcaı:ıı Saffet Arıkan oldu
iu halde dlln Perapalaı oteline ıel
mit ve orada Ekonomi Bakanı Ce
lil Bayar, Dıı Bakanı Tevfik Rüttil 
Aru ve Tr•kya Genel En1pektöril 
Kbım Dirikle konu§IDUftur. 

Bafbakan C5ile yemeğini arkadat
larile birlikte yedikten sonra Ada· 
ya dönmüttilr. 

İtalyanlar Eritrede İngiliz ,. 
Tebaasından On Beş -
Hintliyi Tevkif Ettiler 
Bolzano 27 A.A. - Havamn fena-, -

bğmdan ötürü evvelce faaliyet goa • 
teremiyen uçak kuvvetleri dün hare· 
kete geçmftlerdir. 

Mavi ordunun baft filoeu, kırmızı 
orduııuıı ıeri battmm ön'mli mer -
kezlerin! bombardıman etmeğe mu • 
vaffak olmUfbtr. 
Kınnın kunetler de Veroge garı 

ile hava alanmda önemli tahribat y&J? 
mıtlardır. 

Bütün ~n söndürülerek kanan· 
bğa gömülmüt olan Bolzano ıehrin -
de tehlike düdükleri öttürülmüt ve 
gaz maıkesi takan itfaiye neferleri 
yangın tesirini vermek için ıehrin or
ta kısımlarında yakılan atqleri aön
ciürmüılerdir. 

Mavi ordu, son günlerdeki muzaf. 
feriyetlerini müıbet bir aonucıa bağ • 
lamak için bugün harekete geçecek -
tir. Bu ordunun erkesi, nehrin batı - ı 
aında bulunan kırmızı kuvvetleri 11· 
kqtırmaktadır. 

Leoueua fırkaaı ile dördüncil ko • 
lordu Bebona tarafındaki düpnan 

( Arbaı 7 incide) Jlussolininin çok sakin bir resmi 

HALK HAKLI Ç IK TI 

Şirketi Hayriyenin A olu 
Sahili Tarifesi ·dirilecek 

Deniz Ticaret direktöril Müfit 
Necdet Ekonomi Bakaaktuım da
veti liaerine EVY.eMd akfam Anka. 
raya cf:tmi•tif. la 1e7ahathı. Uman 
tarife llolnnJonu tarafından tnplt 
ediılıll:H Aabraya g6nderilea yeni 

Muam...., lrlt Kazım Oirik Bo Akşam Gidiyqr 
it Banb~ileael Direktöril ~ıı-

Ullllel'. Ertı Avrupadan ıehrlmlse 
dlamflttttr. Muammer Erit dün tı 
a..aıı lıtanbul merbı:ine aide
rek çalqauttır. 

Telefon Şlrtcetlnln 
Sattt Mukavelesi 
Baymdırlık Bakanlıtı ile Tele· 

fon IM}'eteıl araıında iımalaeauk 
•tıt mukavelesine alt teferruat e
serinde aosyete delecelerile temu
larda bulunan Bayındırlık Babnb
tı deleıeleri dUn Bayındırlık Ba· 
bnı Ali Çetinay.ayı evinde .ı,a • 
'ret etmiıler ft keadiliae temula
rm ftl'dıjı aonuçlar bakkm .. Ua• 
hat ftrmltlwdir. 

Lua,a .... olacak ••• ' 'lf ~ 
hk]ar .. ll(l•'•dılmdmi ~ 
..................... 111-. 
,._istedir. 

Cann• blr kadın 
ı e beraber 

Trakya genel empektarllliUne ta· 1 decektir. Khım Dirik dOn N•rl
yin edilerek lsmlrclen şehrimize miı:deld Epll talebe ve vatatıda la-

:!:~ .!.--:...~Ge~rr..: n w ..... ~ konut" 

111!11M 



! 

Dl.1SL1NDöl<C ~ 
MUSSOLINININ BiR SÖZÜ 

No.11 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
ayak seslerini duyduğu zaman, için
de §Öyle bir hüküm doğmuştu: "Bu 
kızın mutlaka bir tahtası eksiktir." 
Sonra şöyle düıündü: "Deli, fakat sı
rasına göre çok akıllı." Daha sonra 
bir yığın hayal şeklini alan imkanla
rın zihnini bastırması . üzerine artık 
hiçbir şey düşünemiyerek e_lini tek
rar başına götürdü, saçlarının arası. 
na soktu, alçak sesle: "Vey canına!:" 
dedi. 

. -4-
KaragUmrbkten BUyUk

dereye 
Ertesi gün, öğleden sonra. Cemi· 

lelerin evi önünde büyük bir Jükt> 
otomobil durmuştu. Dar yokuştan 
sokağa girerken arabanın çamur
Juğunu Ahfeşlerin köşesindeki bi
nek taşına ça~pmamak için ecel te
ri döken şoför, motörü ve frenleri 
çok yonnıya mecbur olmuş, Yağ
lıkçıların evinin önünde birdirbir 
oynıyan çocukları e.r;nemek için 
bir hayli klakson çalmış ve kahve
den tarif ettikleri halde Cemilenin 
evini iyke bilmediği için evvela 
Sarı lmam'ın kapısını vurmuştu. 

Çocuklar hemen otomobilin etra
fını sardıtar ve pencerelerde kafes
ler oynadı. Yağlıkçının gelini gra
aıofonu durdurmuş ve başını cam-

Lise ve Orta 
Oku Harda kayıt 

d"1t uzatarak bakıyordu. Hafize ka- 1 
,pı aralığında göründü. 

Şoför üç pencereden sarkan 
.başlara da işittirmek ve herhangi 
birinden çabuk cevap almak için 
sesini yükseltiyordu: 

- Hanım valide ... Cemile Hanı
mın evini .arıyorum. 

Hafize sordu: 
- Saraç İbrahim efendinin kızı 

Cemile mi? Bizim Cemile... Kar
şıda, dört ev aşağıya sür .. Bak, nah, 
asmalı duvar va'r ya hani, viraneyi 
geç, o bı.iyücek ev ... Ama o Cemile 
.mi bakalım? 

- Bilmem ki... Bana bu sokağı 
sağlık verdiler ... 

O sırada, kafes yarıdan fazla 
kalkmadığı için manzarayı ancak 
bir kişinin görmesine müsait peq
cerede Yağlıkçının kansı ile geli
.ni arasında bir kavga koptu. Gelin 
(pencerenin ikinci planında boğu
lan tırtıllı, çatlak bir sesle bağm
yordu: 

- Ayol, cadı karı, ömründe oto
~ofil. görmedin mi? Bacağımı ne 
.çımdıkliyorsun? Cadı karı, domuz 
kan: hoşhoş karı 1 

- ~en gördünse yarı beline ka
.dar çıngene maşası gibi sarkmış ne 
.bakıyorsun? Çekil derim çekilmez-
~in. · 

Gelini arkasında avazı sıktığı 
kadar bağırarak söylenirken, Ham
dune, Hafizeye sesleniyordu ı 

- Hu ... Kardeş ... NeY.miş? 
- Cemileyi arıyorlar. 
- Kimler arıyor? 
- Bilmem... Saracın kızına he-

cin devesi boyunda otomofiller ge
liyor. Ben de bir koşu Asiye hanı
mı göreyim. Cemi le evde yok, ba-

.Ne Dersiniz? 1 
":\ 

kayım neymiş. 
Otomobil Cemilelerin 

doğru ağır ağır giderken çocukla 
haykırışarak peşinden koşuyorlar, 
arkasına binmeğe çalışıyorlar, pen
cerelerden sarkan başlar: 

''Ayol seninki aldı yürüdü., "Yıl 
uğursuzun ... ,, ''Hanım sen de yü
rürken, töbe estağfürul1ah, b e 1 i n i 
öyle helmeleye helmeleye kıvır, 
göğsünU cambaz gibi sıçrat da çif~ 
ter çifter apartımanyaptır !,. "A ... 
Durun, susun da anlıya hm!,. diye 
bağırıyorlardı. 

Cemilelerin kapısını Şahende aç· 
tı. Motörü11, çocukların, kadınların 
giirültüsü ve haykırışları, emziril
mesi yarıda kaldığı için i'Syan eden 
Altayın çığlıklarına karışarak onu 

adamakıllı şaşı(f°mı§tı. Şoför, ''Ce· 
mile Hanımın evi burası mı?,, sua
lini iki defa sormıya mecbur oldu. 

Şahinde ona cevap vermeden ba
şını çevirerek-evin içine sesleni-
yordu: . ,, / 

- Anne, koş gel, §efer Cemileyi 
soruyor. 
AsfYe-J:Jinım da koştu, geldi. İki 

kadın, kapı kanadiyle tesettüre ya
rı yarıya lüzum görerek, şoförden 
ziyade otomobile bakıyorlardı. Ni
hayet onun sualine Şahinde cevap 
verdi: 

- Burası, burası... Ama yok ev
de kendisi... Ne olacak? Ne var? 
Nedir bu otomobil böyle? 
Şoför nihayet f>u curcuna ıçinde 

muhatabını bulunca, kar§ındakileı--

den ziyade efendisinin hünnetine 
yarı resmi bir tavır takınarak~ 

- Tahsin Beyin mahs.us selamı 
var, dedi, Cemile hanım, valdesi 
hanım, daha evde hısım akraba var
sa Boğaziçine kadar bir hava al
ıunlar diye gönderdi arabayı... İ9-
terseniz Cemile Hanımı bekliye
lim, emrederseniz döneyim ... 

Şahinde annesine bakarak : "A ... 
Bilmem ki doğrusu ... ,, derken, evin
den koşa ko~a gelerek yolun yarı
~ından ıonra büsbütün artan diltka
tile şoförün sözlerini duyan Hafi
a:e, yetişti, Cemilenin annesini 
dürttü: 

- A ... hanım, dedi, gideriz ya ... 
Kimmiş bu Tahsin Bey?.. Allah 
razı olsun ondan... Gideriz, gide
ıriz, haydi sen o maşlah bozması 
manto~ üstüne atıver 1 

Şahi e içerde haykıran çocuğu
.nu kapı gelirken Asiye Hanım, 
"Bu sözleri söyliyen sen misin?,, 
der gibi Hafizenin yüzüne bakıyor, 
sonra başım sola dojru hafifçe iğe
rek onun vücudü ile şoförün arasın· 
da kalan boşluktan, Hafizenin tabi
atını birdenbire değiftiren otomo
bile hayretle göz atıyordu. 

Dakika geçmcd~n. Yağlıkçınırt ka
rısı, arkadan gelını de yetişti. Ço
.c.uklardan bir ikisi de evin içine 
girmişlerdi. 

Kaynana gelin, yeni bir politika 
lazım olur da biribirlerine ihtiyaç 
duyarlar diye kısa bir zamanda do
ğan bir ittifakla bir ağızdan sordu
lar: 

- Neymiş, hanım? ne olmuş? 
Hafiza onlara kısaca vaziyeti an

lattı, ve ilave etti: 
- Hep &ider"9 ~4M. ~~ 

~.g.!~S ~ 

istanbulda 
B·üyük Bir 
Festival 

• . bir 
Balkan 01ımpıyatlarında!1 . de 

-hafta evvel, 14 eylulde, şehrıın1u . 
bütün Balkanlıların iştirakile b 
yük festival verilecektir. .. ere 

8 Genç kız, 8 erkek olmak uı \~ 
gelecek olan Romen ulusal da05 ,11~ ı-arkı heyeti doktor Dobresaıı •1 başkanlığında olmak üzere 9 ~~1:11: 
de 1stanbula gelmek üzere l{o::.t 1 
ceden ayrılacaktır. Gençlerin beP5 
de üniversite talebesidir. rıe 

14 Eylfılde başlayıp 23 EY 11
• 

kadar sürecek olan festival için. gı: 
zel bir program tertip edifmrştır·~ 

Gelecek. Yunan ulus!ll dans ıı· 
şı:ırkı heyetini teşkil edenler de ~· 
lebe olmakla beraber, Atinanın Y11

1
r. 

sek sosyetesi ne mensup gençl~rd ~· 
Festivalin en güzel günü BuY11

1, 
adada geçecektir. Bükre~ ve :se O' 
grattan verilen haberlere nazaratl•. , 
ralarda {estivar münasebetile . §ehf'r 
mize gelme.k üzere teşkil edilen '~ı· 
yah kafilelerinin yekunu gittikç~ l> • 
barınakta.dır. Saraybosnadaki Tur#' 
lerden de kafileler gelecektir. BıJ ~·· 
tandaşlar lstanbuldan sonra, An "1' 

ra Yalova, Bursa ve lzınire de 11 

deceklerdir. 

• 
Dün İstanbul belediyesinde ~a:ı· 

Muhiddin Ustündağın başkanlı&' tl 
da bir heyet toplanmış ve topla~. 
ikiden beş buçuğa kadar sürınüşt 1, Ertuğrul Muhsin, Konservatıı~e< 
direktörü Ziya, Şehir bandosu pa ~· 
heyeti şefi Celal de toplantıya 
ğırılmışlardır. . fi 

Ertuğrul Mıuhsin sahne işleri , 
elbise hakkında, Ziya 'TIÜzik, ııl~ 
sal danslar ve şarkılar etrafıtı J11' 
Celil de zeybek ve laz danslar r 
dair malümat vermişlerdir. feftııl 
valde bu üç ki i kendi branşları 
göre vazife almışlardır. ,

1 
Belediyenin İstanbulda, Dağcı~ 

klübünde daimi bir komite ıeŞ 
ederek, bizde de verilecek festi~ 
lerin hazırlık ve tertibatının bu 
miteye verileceği söylenmektedİ:~ 

Bu yıl bir hafta süreeek ola~ , 
tival, gelecek yıl bir sezon bıt 
kadar sürecektir. 

da ~lın, biraz hava alsınlar. 
1 

bile" 
Cemilenin annesinden ~e 1~111eli' ~ek bir itirazı meharetle oıı 

için Şahindeye döndü : .... ıaııı<J 
- Sen de Altayı al... ~:>ı: fo~ 

benzi kül gibi ... Gezdiğinız 
ki ... Vallahi günahtır ayol.·: a11ııe' 

Sonra bir eliyle Cemilen!11 • erd' 
-sini, bir eliyle ablasını ittı, ~e il' 
.hazırlanmaya y9Jladı. Hatn~ı.ı oeıı"' 
gelinine de bir işaret çek~1• Ja1'iJ:1 

lara talimat verdi ve ikt ra11 ° 
içinde, kapının önünü dotdııetir&1; 
#}aşkın kalabalıgı hareke~~ g içifl 

Biraz gonra otomobılınşatıi11d': 
Asiye Hanım, büyük kızı fJarııdıl 
(kucağında Altay), Hafize. 

111 
ııt~ 

ne, gelini Nazlı, bacakl~~~n 0cıı~111 

sında üç dört yaşında tkı ;,,ıı ıO" 
.şoförün yanıpa da Sarı !'1'r . e 
runları üç çocu!t yerleştıl~ · d•ıe 

Şoför: "Daha yok rnu · '': ·: 'de 
bağırıyordu. Pencerele~~en ben• 
olursunuz? Bir köşecıge ~ardı· 
.Jlın !,. diye seslenenler de . 

Şahinde : . . 1 ded1• 7,, 
- Cemileyi bekliychtn 11'11 va< 
Şoför: "Ay bir kişi daha Jll' 

diye homurdandı. sile abo1'' 
Otomobilin içinde. a~~iyefl 'f at' 

tından başka Cemileyi 16 
.. dteri Pıı11' 

tu ama hepsinin kızdan ~ e de. 58• 
ladıktan başka bu geziı1t~ıJıı tıı~eıt 
cak onun sayesinde v~ 0

• in IJC 11r 
adesi le çıkabileceklerı ıç_Naılı 
.dalkavukluğa başladılar. ·ğ1'1' 
ğırıyordu: - ccrrıile'' .. 

- A ... Ne demek... ittrlef11· 
olmadan şurdan şuraya dfğilİ~~· et' 
Ben otomofil aşıklısı tascl1 

Kaynanası hemen onu J 
mişti: {Ai~ </~ 

.. 
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TRANSiT GEÇECEK YOLCULAR Ev k a f ta 
urye ve Irak Yolcularına 
Kolayhk Gösterilecek 

[Ozel aytarımı• bildiriyor) 

f'..r~ ... Ankara, 27 
~'«lll'Wcler Genel Direktörlüğü Suriye ve Iraktan gelerek 
ı....._~eketimizden transit euretile geçecek yolcular hakıkmda 
~erde gümrüklere bir talimat yolhyacaktır. Bu talimatla 
~eve Iraktan gelerek memleketimizden geçecek yoladann 
~'-- Yanlannda ve gerek fürgonlar içinde bulunan resme tabi eş 
~ hakı'kmdaki gümrük muamelesi daha ziyade sadele§tiril
,, Olacaktır. 
~elce bu türlü eşya için ticaret e§yalan gibi muamele ya

ve bamame tanzim edilnıekte idi. Talimatla bu hUIU8 
~ ıştır. Bundan .onra Ialihiye gümrüğünde bu eşya mu
~ e tabi tutulmıyarak yalnız memleketimizden transit su
~o'-~~leri müddetçe gizlice memlekete sokulmasına mi· 
~~ üzere fürgonda mühür altına alınacaktır. 
~~ gümrüğü bu suretle gelen e§yayı başka hiçbir 
~leye tibi tutmadan bir muhafaza memurunun nezareti 
~ derhal Sirkeci gümrüğüne teslim edecek, Sirekci de bu 
~ fiİrgonda mühürliyecdrtir. Hudut gümrüğü olan U'zun-

e mühür kopan1maık sureti1e eşya serbest bırakılacaktır. 

. Peştede Turizm Kongresi 
~ 27 (Özel aytarnnrz bildiriyor)" - 9 E~lQlden 14 !.~-

• ar Peştede devam edecek olan anuuluaal türizm kon • 
hüktlmetimiz adına iştirak edecek heyet hakkında ha • 
kanunam proje.i Bakanlar Heyetine sevkedilmiştir. 

l'e Heyetince Bayındırlık, Dl§ ve lç Gümrük ve lnhisar-
Eoknomi B~anlığından birer zat seçilecektir. Bu heyet 

lb.llll iık haftası içinde Pe§teye hareket edecektir. Heyette 
~ hk Baıkanlığmdan !köprüler ve yollar dairesi başkam G et, Gümrükler Genel Direktör vekili Mahmut ta vanl.ır. 

&t Kursundan Diploma Alanlar 
~' •. 21. (Özel aytarnnız bildiriyor) - Ankarada Abidin 
~ ~e Kültür enapektörlerine mahsus olmak üzere 
~ rİ:z ~~.bitmiş ve.~ devam eden 43 enspektöre şe
~elen torenle venhnıştır. Eylül başmda belediye me • 
·.~ ... ~ mahsuıs olarak yeni bir gaz kursu açılacaıkbr. 

iki Bakan Anka rada lktlaadt ve Malt lştıllatlklar 
~~ ~t 'Rif1J11~s ~'f.P· mı..-ı.aı 
~ BaL .M L Ankara, 27 (tfseJ a)"tM'llllrsıtlat-

• &MU ualie Erkmen rf yor) - Brezilıya ile iktisadi ve 
maH istatiatikler mübadele.si hak
a..nda .,bu devletin Bükre§ sefiri ta
.ra.hndan aelart:tbui- bir teklif ya
p~hnıft_ır. T~dif bur'Y" KC:ldl. 4.et• 
kık edilmektedir'. 

TUrk • Y~un_a_n-·rıcareı 

anlatması 
Ankara,. 27 A.A. TUrkofiı Baı • 

kanlığından : 
Türkiye - Yunanistan ticaret n

laflDasmın 15 Eylul 935 tarihine ka
dar untdmuı lcra Vekilleri beye
tince 14. a. 35 te onamnııtır. 

M!M 
HUSUSi 

onan OzUmcüleri Atina 
Zerine YUrUyecekler 

~ 27 (Özel aytanmız bildiriyor) - Kunı üzümcülerin 
'ld. lan gittikçe büyüdü. Mesinya viliyetine de örfi idare 

ı .. A.keri kuvvetler getirildi. 
ıUer, olisin teebit ettiği heJrtolibre başına 2100 drah-

. 36()() drahmiye çıkanlmaaını, nakliye t.arifeeinin yan
• ini, lç Bakanın çekilmesini istiyorlar. 

~~ açlar yilrüyiifü yapmak ietiyorlar. Kondilis hü • 
~ .._ kuvveti ile iıi düzelteceğini vadetti. 

1den Anlaşmak isteyorlarmış 
!7 (Özel aıytanmız bildiriyor) - Eski kral Yorgi El
·ı-e~eteaine verdiği beyanatında ıuntan söylemek~ir: 

"e ~ ~ aıılapak babanım politikası idi. Bunda geç ka
'l'~e kurbana mal oldu. Belki Osmanlı Türkiyesi ile 
~~ araa~a ~ !ark vardır. lki milletin anlapna

~let . ül etmış degıld'll'. Bugün Türk • Yunan antantı 
ıçin de elzem bir ihtiyaçtır.,, 

~ eaerJI·· . t b""tün" ,::1 • .:... L.n..::.~:. "'• • _, u ener,..ça ... - uu7qu ve en 
• Çünkü bütün enerjileri inaan nram. 

20 ILKTEŞR l N -PAZAR '? GENEL NOFUS SAYIMI 
0aıc ULUSUNDAKİ BU ENERJtLBRİN EN DOORU 

SAYISINI TANITACAKTIR. 

Baıvekilet 

lıtat:iltik Umum Mildürlüiü 

Kefalet Sandığ ı 
[Osel aytarımıa 

bildiriyor] 
AnAılrıı, 27 

Evkaf ~kilitının para ve men
kul k-ıymetleri ve ayniyatı alıp ve. 
ren ve elinde tutan memur ve mU.. 
tahdemler için müteselsil kefalet 
usulilnil tatbik etmek maaadile ha 
nrlanan Ev~f kefalet sandığı ni
zamnameıi Bakanlar heyetince o
nanmııtır. Nizamnameye göre vez
nedar, tah•ildar, levazım, ambar 
teni memurları mütetekil kefale
te bağlı olacaıklardır. Sandığın di
rektör ve mubaaebedliğini vakıf pa 
nlu direktöı- ve muhuebeciai ya
pacaktır .. 

Terfie hak kazanan 
muallimler 

Ankaır,a, 27 (Özel aytarunrz bildi
t'iyor) - Viliyetl~rde üç aeneyi 
doldurup ta te'rfie hak kazanan ilk 
mektep mualJimler'inin li•telerini 
Kültür Bakanlığına gönderiyorlar. 
Listelu EylM sonuna kadu tetkik 
edilecek ve terfie mu.tabak olanlar 
hakkında hazrdanacak listeler Ba
ka.nhkça tM.kik edilerek tasdik e • 
dilmek üzere vilayetler genel mec
li~lerine gönderilecektir. 

KÜÇÜK ANK A RAI 
HABERLER l j 

• Ankara, 27 (Tan) - Edirne 
hukuk itleri direktörlüiüne tayin 
olunan Seyfettinden açılan Devlet 
Şftra.ı llçüncü ıınıf muavinliğine 
birinci ıı.nd millizımlardan Vecihi 
tayin edtlmiıtir. 

• Ankara, 27 (Tan) - Nuaaybin 
kaymakamı Ali Rıza, Bolvadin kay
mak.amhğına tayin ed.ilıiıittir. 

Orta BQretmen okullarında 
Atatürk orta öğretmen okulu ve 

eğitim (terbiye) enstitüsü seçme aı· 
naçlarına 27 EyHU<le bqlanacaktır. 
Enatitü, orta okullara öğretmen ve 
ilk okullara ispekter yetiJtirmek
tedir. Bu o1urlda, edebiyat, tarih -
c:.oğrafya, tabü t>ll&iler · 
.tar; ~.fl"'ff' bi8d o • 
ları bulunmaktadır. Bu 'kollara, beı 
yıllık ilk öğretme11 okulıuından çık
ını§ olanlardan en az bir yıl ilk o
kul öfrf'tmculiğini ba§arrkla :ra .. 
jl&lllar ıeçme amaçlanndan ıonra 
kabul edileoceklerdir. Seçme aınaç
larr öğremıenler okullarında direk
törün baıkanhğmda iki öğretmen
den mürekkep bir komisyon tara • 
fınden yapılacaktır· • 

ltA21m HiKMET 

AYDABiR'de 
• 
PARUK rtAPIZ 

AYDABIR'de • 
AHMU HASİM 

AYDABiR'de • 
HALiD l'AHRI -AYDABiR'de 
• 
PEYAMi SAFA 

AYDABiR'de 
• 
REŞAT rtURI 

AYDABIR'de 
• 
ABiDiN DAVl!R 

AYDABIR'de 
• 
Dr. MUZAPl'U Sl!VKI 

AYDABiR'd e 
• 
AHMl!T Rl!PIK 

AYDABiR'd e 
• 

NASIL~ 
MASON 

== OLDUM 

YARIN 
AYDABIR'de 

Floryada Dün ilmi Bir 
Toplantı Yapıldı 

Baıkanmm söylediği gibi A vnı • 
pa ilimlerinin, çoklan tarafın -
dan da kabul edilmiş görünüyor. 

İncelemeler ilerledikçe bulu
nan ilmi esulann daha ziyade 
genişliyeceklerine şüphe yok • 
tur. 

Esas fUdur: 
Türk milletinin tarihi şimdi

ye kadar tanıtılmak istenildiği 
gibi Osmanlı Tarihinden ibaret 
değildir. 
Tüııkün tariıhi daha çok eski

dir. Ve bütün milletlere kültür 
ı .. ını saçm~ olan ulus Türık 

[Baş tarafı 1 incide] 
Naaıl ki, bugün koskoca Ber

gama müzeai ve birçok lslimiğ 
eserler Alman müzelerine taşm 
mış bulunuyorlar. Bay Halilin 
ağabeyisi Hamdi Beyin kurma
sile ve bizzat Bay Halilin büyük 
çalı~ma ve işlemesile İstanbul 
bugün büyük bir müzeye, bü • 
yük ve göğsünü kabartacak bir 
müzeye sahiptir. 

Bu iş, ancak bu işleri bilen 
adamlann himmeti ile başanla
bilir. Fikir sahipleri alakadar 
olurlarsa birçok eserleri tanıt • 
malda beraber daha bir oklan-

DIJnkiJ toplantnlıı bulunanlar ... 

u1u~ur. nı da bulup kurtarmalC için·te -
Orta Asya, Milattan on, on şebbüslere girişebiliriz. 

beş bin yd evvel - jeolojinin ve Memlekete, tarih ve arkeo • 
arkeolojinin de bize verdiği loji zevki vermek yolwıa gir • 
kanaatlere göre - kültür kay • meliyiz. Tarihe sevgi uyandır -
nağı orasıdır. Bununla bera - maık, milletin kendi kültürüne 
her şu nokta:ya da dikıkat et.. ilgisini uyandırmak lazımdır. 
mek limn gelir ki, biz beşerin Türk milletinin kültür zengin • 
oradan türemiş olması iddia - liğini ve ulusal büyüklüğünü 
sında değiliz. Yani Monojenis - gözönünde bulundurmak hede
me taraftar bulunmıyoruz. Ora· fimiz olacaıktır. 
dan yalnız B r a k i s e f a 1 Halka Türkiyedeki tarih 
kafalı i n s a n 1 a r çıkmış - eserlerinin korunmasını bir 
tardır. Bunlar b ü y ü k mede- millet vazifesi olarak telkin et. 
niyet sahibi olmuşlar, demir meliyiz. 
devrini açmışlar, &0nra coğrafi Hükiımetin korumak için yap 
sebeplerle bulunduktan yerden tığı teşebbüste halkm yardımı 
çıkıp dağılmışlar, yayılmışlar - çok büyük bir kıymeti haizdir. 
dır. Çine, Hindistana, Karade - Tarih eserlerini halkın ·tahrip 
nizin şimaline, Skitya'ya, Meso- etmemesi ve koruması lazım. 

' ~ dıt. 
ye gıtmıı e r. lnr M'e ttı ıa&m g'g~lin(ıe bu· 

Avrupaya yayılan ltalyadaki lıundurmaık icah eder: 

ACAYiP FOTOLARA 
BiR iLAVE 

Geçenlerde bir pn bu Mihmlarda 
iki çefit resmin gazetelerde çwlanMmıa 

sinirlenclitimi yaznuıtnn.Biria.i eli ke
lepçeli bir mücrimin etrafında tüfekte 
rine davrannuı birtakun jandannalar
la birlikte almmıı, resmi, öteki de hep 
haqibir seçim i§inde tandJk bq""" 
da tam ny üiıcbm kapaim yanP.,. 
acıbrbn aldmlan resim idi. 

Bir doatum bu resimlere ltir üçün
cüsünü ilave etmemi aöyledi ve pek 
baldı söyledi. Bu üçüncü resim de 
fukara konana cemiyetleri veya bu· 
na benaer kurumlarm birtalam kim· 
-.iz çocuklara elbiM giydirmif ola• 
rak, yahut yemek dajrtırken etrafın• 
da "velinimet" Jerile birlikte çıkart• 
trlclan resimlerdir. Ba çeıit re1imleri 
ben 1adece "ayıp" hulurum. Fakire 
y11nhm etmek hir insanlık vuifeai •• 
bir vicdana ait hazclir. Bunu Tekim 
vesilesi yapmü çirkin olur. Daha dün 
yazdıjlm (Kolay ahlü) itte budur. 
iki sün ev..t Tayyare Cemiyetine ia
mini hilclinnelr iatemi,.n bir vatan
datrn IO hin lira verdiiini okudum. 
lıte Jflitlik buna deıter. insan yalnız 
lurkhınmi:re ka~ yaÖat 
on ili aslan tepelemekle )'İjit olmaz. 
En büyük :riiitlik nefsinin höyle kü· 
çüldülderini tepelemektir. 

8. FELEK 

Halk Haklı Çıktı 
[Bat tarafı 1 incidel 

kanlığı Anadolu sahilindeki hallrı11 
tikiyetini nazarı dikkate alarak. 
Anadolu sahilindeki vapur bilet 
ücretlerini de Rumeli sahilindeki • 
luin durumuna indirmeğe karar 
vennittir. 

Ötedenberi birçok tikiyetlere vd 
müracaatlara yol açan, hatta bir za• 
man Anadolu sahili halkının şirket 
vapurlarına boykot dahi yapm41ına 
ıebebiyet veren bu mesele de niha• 
yet balkın haklı çıkma.ile sona er. 
mit demektir. 1 

Müfit Necdet bundan batka bit • ' 
tün Kara-deniz limanlarında yaptı• 
ğı tetkiltlC1' etrafında da Bakanhia 
izahat verecektir. 

Etyemez sahilleri 
çBplUk içinde 

Etyemezde oturan bir okuyucww 
muz yazıyor: 

''Sene lerdcnberi yaz günlerinin 
sıkıp alqamla.rında biraz deniz ha,. 
vuı almak •e yorpn ~utlanm~ 
dfnJendlnnelr fçfn Etyemesdekf de• 
nfa lrenarıtıa çıkıyorduk. Fakat, ne
d~nıe, ~u . sene h~lkın eğlendigi~ 
dm~ndıgı bu sahıle çöpçillcr tara• 
fından çöp, öteberi atılmıya bat • 
landı . 

Hem de biraz ötede Davutpa~· 
çöplük iskelesi olduğu halde ••. ,, ı 

Belediyenin bütün bir semt hal~ 
kının sağlığını ilgilendiren bu ÇÖP. 
lüğü ortadan kaldırtmaaı gerektir, 
aanırız. 

Etrüsk kültürü de bunun bir de- Mesela ... Her yerde eski va
vamıdır. Avnıpaya Orta Asya- zolar gibi taşınabilecek eşya 
dan kalkıp şimal yolu ile giden- vardır. Birtakım küp parçaları 
ler nıattlmdur. Ben bunlardan ve define arayanların ellerine 
yalnız Milattan bin yıl önce gi- geçen bazı tarih kıymetleri var
den~ri ipretle iktifa edeceğim. dır ki, halık bunları bulunca mü
Bütün bu kültürlerin kaynağı zelere veya bulunduklan yerle
Orta Asyada idi. Avrupa rene· rin en yüksek memurlarına gös 
sanın bu dediğim kültürlerin ih- termeği bir memleket ödevi bil. 
yasma teşebbüsle bqlar. melidir. Çünkü bunlar tarihi r . TA N 

GUndellk Siyasal Gazete 
Bundan sonraki tarih devir• belgelerdir. 

leri malfimdur. Türkler müha- Şüphesiz bu it ilk planda bir 
cirlikten kendilerini alamamış· hükUınet işi olarak kendini gös
lardır. U:ıtüıte medeniyetler, terir; fakat halkm yardımı da 
büyük impera.torluklar, devlet - gerekir. Halkı bu hedefe teşvik 
ler taırmU§lardır. için ikramiyeler ve daha bazı 

Bu esaaı biz ıimdilik mektep- menfaatler temin edilebilir. Si
lerin tarih kitaplarında çocuk - ze küçük bir hatıra söyliyeyim: 
1arm ve gençlerin kavnyabile - Adanada bir kasap Roma 
cekleri derecede yamuı bulu - devrine ait bir vazo parçası bul
nuyoruz. Fakat TU,klerin me • du ve doğru Atatürk'e gönder -
deniyetlere olan hizmetlerini di. Sonra benim Ankarada tarih 
teJ>arilz ettinnek için daha te - dersi verdiğim talebeler ne bu -
ferriiatb bir eser vücude getir • lurlarea mektebe getiriyor -
mek te lazımdır ki, buna da ça- tar. Bu alikanm onların kana -
lqıyoruz. lmdan ailelerine ve tan•dıklan-

Bu eser için toplanan müe • na da aşılandığını gördüm. 
veddeler yanyı geçmiştir. Bun- Demek ki, bu korwna zevki 
1arm üzerinde müzakereler ve verilirse birçok eserleri elde et
münakaşalar yapıyoruz. Bina • mek ve yanyana getirmek müm· 
enaleyh bunu cihana ilmi bir kün olabilecektir. 
eser olarak ancak çalışmalan - Geçenlerde lznik'e gittiiim 
mız bitince, belki birkaç yıl son- zaman orada iki yıldanberi mev 
ra verebileceğiz. Şimdi istedi - ciıt bir eski eserler deposu gCia
ğimiz ıey halka şu esaslı fi.. terdiler. Bir muallimin bunu 
kirleri mümkün olduğu kadar kendi initiative'i ile kurduiWlU, 
yaymaktır. Bunun için, yani kendisinin ve talebesinin bul • 
halka kendi tarihini en doğru dukları küçük biiyiik birtaknn 
şeldile taıutmak için yapılması eserleri orada topladığını öğ • 
elzem olan hareket nedir? rendim. 

Bunu da biz şu suretle tes • Binaenaleyh halka ahlaki bir 
bit edebiliyoruz : belge olarak ıunu aşılamalıdır: 

Memleketimizde Oamanlı ve Bulunan herhangi bir eaer. 
Selçuk devrinden kalma birçok otoritelere gösterilmeden ya • 
eserler vardır. Bunlarm ömür - bancJ]ara satılamaz • 
teri küçük himmetlerle daha Zira bunları göstenneden ya. 
çak uzatılabilir. Fakat daha hancıya satmak kendi tarihini, 
birçok eserler var ki, halk ta - kendi benliğini yabancıya sat -
rafından dağıtılmıı ve değerle- mak demek olur. Bu Türle mil
ri bilinmemi§tir. Billıusa Os • Jetine ve Türk kültürüne karıı 
manh devriain son yıllann • af olunmaz bir cinayettir. 
daki tarih biğineliği yalnız kü- Böyle çahıarak elde edile • 
çük eserleri değil, birçok büyük ce.k eserleri her ıehir bir arada 
eserleri bile yabancı illere ta - toplamakla bu ideale doğru 
ptnu§tır. ,. olan ~yiijte kendi ödevini 

TELEFON { Yan itleri ı 24319. 
idare itleri ı 24310. 

TELGRAF: "TAN"ı.taabal 
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iLA N 
IJU1ar lclD b•ncd* &irketlerine lllil

ncaat dmeliclir. 
Kflcllls iUDlar doinıdan doirum 

ldaremilıoe almabllir. 
KIGD Olalann 5 ntırbtı bir defahlı: 

IO Jnmqtar. 5 aaurdan fulaeJ h;ia ... 
tir lıqma 5 kunıı alınır. Bir defadan 
fasla lclD "1ribıdan 310 kanii iDdirilir 

yerine getirmiş sayılacaktır . 
Bulunan veya bulunacak oları 

her anıt bu memleketin, bu 
ulusun müıterek malıdır. 

Tarih eserlerini korumayı 
herkes ulusal bir borç tanımalı
dır. 

• Bundaft aopra nutkun ortaya at• 
tığı eu.elar berinde konuıulınuı 
ve ŞUkril Kaya, Kültür Ba.kanı A· 
rikan, Cemiyet genel sekreteri Mu· 
zaffer, Profesör Şemsettin, aayla• 
Halil Etem, •ylav Halda Tank, Za· 
man aahibi V elld, gazetemiz direk· 
t&rU Ali Naci Karacan, Cumhuriyet 
guetesinden Nadir Nadi ve Abidin 
Dlr\'el' ve pzetemiz tarih muharriri 
Nlnmeddin Nazıf aöz alarak mevsu 
etrafmdaki dü9ilncelerini aöylemit
lerdir. 

Bu ö n e m 1 i toplantı saat Y• 
diye kadar sürmüs ve baflarken 
olduğu gibi biterken de lçiıJeri Ba
kanı, konuımalardan çıkan •onuçla
n aydınlatan bir kapama diyevuıd• 
bulunmuıtur. 
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No.123 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Derviş Vahdeti Bir Takım Serserileri Kandırarak 
Ötede Beride Söylevler Vermeğe Başladı 

Protestan olan her yerde bir mis· 
yener cel"' ·yeti vardır. Bir de ayrı· 
c • · • " kurumu yapılmııtır. 

~ınıfın maaşları ve tahsisatla· 
rı vardır. (1) Bu i~lcrde ölenlerin 
ailelerini !nPiliz hükumeti besler ., ... 
Ye çocuklarını yetıştırır. 

Bu bilgi ve •özleri kitabından al
dığım Bay A~t Hamdi diyor ki: 

"Mustafa efendinin sözleri bu· 
rada bitti. Türkiyede bu suretle 
dolaşan daha birçok !ngilider nr
dır. Bu'l'llar eser değil, rapor yaz· 
dıklarından adlarını ve işlerini bi· 
!emiyorum. Şimdiki ha.Jde (150) 
misyoner kurumu ve (50.000) üycıi 
olduğunu işittim.,, 

Bay Ahmet Hamdinin kitabı oku
nurken bulunduğu yerlerde gözü 
kapalı gezmediği ve hele din, ta
rih, felsefe ve yabancı maksatlar 
üzerinde bilgi ve ilızi ııhibi olduğu 
görülür. Fakat kitabı sonuna ka
dar okumağa gelmez. O zaman bü· 
tün kanaatleriniz altüst olur. 

• 
31 Mart 

Provocation hadiselerini uyar
ken 31 mart vak'aıını unutmamalı· 
yız. Yeni ve hemen her 31 martta 
gazetelerimizin anlattığı bu hık&· 
yeyi uzatmadan §öylece hatırlat
mak yeter. 

Abdülhamit, İttihat ve Terakki
'l'lin ilin ve kabul ettirdiği (m<iru
tiyet) idaresini tekrar istibdada 
çevirmek için, sinai ve h;ı.fiye usu
lü bir sıyasa kullanmakta idi. Hür
riyet ve meşrutiyet ilanının ilk he
yecanlı ve 'çılgın ayları geçti. Türk 
basını alabildiğine gidiyor, (Basın 
hürriyeti) nden çılgınca, haince, aç 
gözlüce istifade ediliyordu. İhti
lal ve inkı!Ap yapmış bir memle
kette bu derece başıboı bir basın 
tarihte ilk görülen bir anarıi ifa
de ediyordu. Sadrazama deli diyen, 
biribirinc söven, biribirinin ailele
rine kadar dil uzatan gazeteler var
dı. Abdülhamidin beklediği durum 
hasıl olmY~u. lttihat ve Terakki 
yeniçerilerin •on şekli gibi, karı· , 
şık ve yalnız soymak, kapmak, hak
ketmek için girenlerle dolmuıtu. 

Aôdülhamidin o zamanki hafiye
lerinden, son padişah Vahdettin'in 
de yardımı ile günün birinde Şeyh 
Vahdeti adında birinin bir (Cemi
,yeti Muhammediye) kurduğu, bir 
ıazcte çıkardığı. din ve ıiyaaa üze· 
.-inde lttih .. tçılara ateşli ye kandı· 
.rıcı bir dille saldırdığı görüldü. 
lttihat ve Terakki hUkO.meti s~s 
.çıkarmıyordu. ÇünkU basın hürri
,yeti vardı ( !) 

~ 

' . 

ABDÜLHAM!T 

usan) manzara.11 gösteriyordu. O
tuz yıllık en sıkı bir istibdat mem· 
leketi bir ay içinde Fran·aa ve Ame
rikayı geride bırakacak, söz,. baıın 
ve iş hürriyetine girmişti. Bır tek 
işgüza~lığı fırsat beklemekten ve 
iş karıştırmaktan ibaret olan Ab
dülhamit, bu durumdan istifade et
ti. Vahdettin ve adamlarile muha
lif gazeteler çıkartmağa, muhalif 
meb'uılar ve memurlarla durumu 
büsbütün dalgalandırıp bulandırma
ğa çalıştı. "Derviş Vahdeti,, adlı 
biri başta olmak üzere din ve mu-

Jıalefet namına birkaç serseri, ayak 
takımını ve cahilleri kandıracak 
mevzu, ve dillerle, gazeteler, mec
mualar çıkarmağa, ötede beride 
söylevler vcrmeğc baıladılar. Der
viş Vahdetinin kııla.lıra bile gire
rek askerlere diyevler verdiği ol
du. Hükumet ıes çıkarmıyordu. 
Çünkü ... 

Nihayet işte tarihimizde kara bir 
nokta olduj;u kadar kızıl bir den 
olan 31 ma;t hadisesi patlak verdi. 
Dervit Vahdeti o zamanın en iyi 
bir provocation ajanı olmu§tU. 
Kurduğu "Cemiyeti Muhammedi
ye,. ye Vahdettin vekilharcı Eaat 
beyi ıokmu§ ve dolambaçlı yollar
dan Abdiilhamidin planlarını tat· 
bik ettirmeğe muvaffak olmuttu. 
(31) mart vakası patlayıp da avcı 
tıburlan ve halkın cahil, mütaaa
aıp, dı§ ve iç siyasadan haberi ol
mayan gözii kapalı tabakası sara
yın balkonu önünde "Padişahım 
çok yaşa!,, diye bağırırken, Vah
dettinin ajanı Esat bey de sarayda 
Abdülhamidi tebrik ediyordu. 

Memleketi felakete sürilkleyecek 
Ye bir daha kalkamayacak derecede 
düşürecek olan bu vak'anm nuıl 
bastırıldığı mekteplerimizde oku· 
tutan ••Tarih., te y&zrlıdır. Burada 
Ulu Atatürkün Hızır gibi yetişen 
kurtarıcı zeki, karar ve başarıcılı
.ğını görUr, yurdun ve ulusun on~ 
.neler borçlu olduğunu daha iyi a.n
luız. 

[Arkası var] 

(1) Bay Ahmet Haımdı'nm kit•· 
br iyi okunursa bizde KAtaz H'1.m
dinin kurmak ve yapmıık istedı'ği 
(T:ıribıi sa/Ahiy.e) nrn anla:mr da
ha açık ve daha derin gilrü/'ebi/ir. 

AJI. 

30 Ağustos Bu Cum~ Gününden itibaren 1 

SARAY Sınemasının · 
Salon n koridorlarında teşhir edilen 1935 • 1036 

sinema mevsimine ald 

Filmlerin llanat Seferberliği için 
Şayanı hayret reaim .,.e fototraflanm mutlaka ridip rörGnüz 

Ziyaretçiler. ırörOlmemi• sOrprizlerle kar,ılanaeaklardır. 

Önümüzdeki Cuma filnU matinelerden hathyarak 

i P E K sincma11, baıtan ba9a yeniletmi' ırOıelleflllİ" 
ye seıli filmlerin bGtOn ta blilitini muhafaza 

için tayanını tamamen SELOTEKS ile llrtmOt bir 9ekilde olarak 

YENi SiNEMA HEVSIMINE BAŞLIYOR 
iki film, heyecanlı, meraklı ıahnelerle dolu h:r kahkaha tufanıdır 

BULUNAMAYAN ADAM 
Franaızca ıözln Metro • Goldwyn Mayer filmi. Oynıyanlar. 

Hürriyet ilanında ilk ayaklanma
lara yardım eden ve hürriyeti koru
mak için İstanbula getirilmiş olan 
.avcı taburları timdi ters tarafa 
dönmüş, Abdülhamidin, yani halife 
ıve istibdadın kuvvetleri olmuştu. 
;Meclisi mcb'usan hizibler, muha· 
lifler, herbiri bir yabancı siyasaya 
hizmet eden hırıstiyan meb'uslarla 
karmakarışık bir güveç olmuştu. 
Orduda neferler bile memleketin 
aiyasile uğrasıyor, mahalle kah
veleri birer küçük (Meclisi meb-

YENi NEŞRiYAT 

idare mecmuası 

lViL y_~M POVE_b_·M~~ LOY 

Iç isleri Bakanlığı tarafından her 
ay çıkarılan ''idare,, mecmuasının 88 
inci sayısı çıkmıştır. Bu niııhaaında 
Dahiliye memurlannı alakadar ede • 
cek resmi kmmdan başka Ibrahim 
Alinin "İdari ve adli otoriteler" ve 
Hasan Şükrü Adalın, "Idare nin ka-
2ai mürakabasına ait muhtctlif sistem· 
Jer,. ismindeki etütleri vardır. Tavsi
ye ederiz. 

• Şehrimizde Ünivenel isminde 
ticari edebi bir ilanat gazeteıi çıkma
ga başlamış birinci nüshası çıkmıt -
tır. 

• TUrkiye umum kimyagerler 
kurumunun resmi organı olan ''U .. 
mum kimyagerler cemiyeti mecmu 
ası,, nin birinci cildinin sonuncu 
oayısı çıkmııtır. 

Kimya ilmi için çok geniş malO.
matı sıralıyan mecmuayı okurları • 
mıza tavsiye ederiz. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliöine 

HORf~:0 i:SiN 
Tafıilılt: Galata poata kutuıu 

• 1255 ---· 
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i~ .. Dr. HORHORUNi ~~i 
1 Eminönü Valde Kıraathanesi yanında hastalarım kabul eder. Tel. 241311 

İKTİSAT VEKALETİ: İÇ TİCARET UMUM MÜ
DÜRLÜÖÜNDEN : 

Sigorta ıirketlcrinin teftiı ve mürakabeıi ha~kındaki 25 H~z!r•n. 1?27 
tarihli kanun hükümleri dairesinde yangın aıgorta muamclatıle ıttıgal 
etmek üzre tescil edilmiş olan ecnebi sigorta şirketlerinden (La Fonsier • 
La Fonciere) sigorta ıirketi bu defa müracaatla Şirketin ~ür~iye umu~! 
vekili bulunan " Jcrôme Saverio ve Julcs Compte Calıx Kollektıf 
Şirketine verilmi§ olan vekiletnameyi feıhederek yerine !}rket namına 
yangın sigorta muameli.tilc iJtigal eylemek ve bu muamelattan dolacak 
davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü §ahı• ııfat
larile hazır bulunmak üzre (Jerôme Savcrio) yu umumi vekil tayin et
tiğini bildirmiş ve lazımgelen k~ğıtları vermiştir. Keyfiyet kanuni hü· 
kümlere uygun görülmüş olmakla ilin olunur. 

Türkiye Eczacıları Laboratuvarı 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN: 

Şirketimizin çalııma sahaaıru gen!şle~ek için ~e~eri yirmi . bet Türk 
Jira.ıı kıymetinde nama muharrer bın hısıe senedı ihracı surctıle ıenna· 
yenin elli bin liraya çıkarılması fevkalade umumi heyet içtimaında karar· 
!aşmıştır. 

Eski hissedarlara yeni hisselerden satın almaları için 15 Eylül 1935 
tarihine kadar rüchan hakkı verilmiştir. Bu mUddet bittiğinde hisseler 
diğer isteyenlere satılacaktır: hteyenlc~i~ Şirkete. m~~caatla. alacakları 
taahhütnameleri imzalayıp hıase bedellerının yarısı ıle bırlıkde Şırkete ver· 
melcri ve 1 Teşrinievel 1935 de işin sonu alınacağı ilan olunur. 

Şifahi müracaatlar Pazardan maada hergün öileye kadar Galata'da 
XARAKÖY ECZANES!NE yapılır, 

~...... u • -

SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

.......... u - • ..,.. ••• u 

Mikropsuz 
Yaşamak 

Daima mikrop korkusuyle yaşı· 
yanlardan bazıları kendi kendi !eri
ne düşünürler: Acaba mikroplar
dan büsbütün kurtulmak, hiç mık· 
ropıuz ya§amak mümküıı müdür? 

Bütün muhitimize mıkropların 
yayılmış olduklarına b_akan hekim· 
!er bunu mümkün değıl sanırlardı. 
!naan, meydana çıktığındanberi 
mikropların ortasında yaşamıya 
alıtmııtır, hayat bu surette kurul
muttur. Mikroplar büıbütün yok 
edilince hayat kabil olamaz, der
lerdi. 

Halbuki bir hekimin tecrübesi, 
hiç olmanı, piliçlerin mikroplar
dan büsbütün kurtuldukları halde 
pek ali yapyabildiklerini göıtcr
mittir. 

Bu bekim Uç tane yumurta alır. 
Yumurtaların içeni tabit halde za
ten mikropsuz olduğundan, kabuk
ların dışar>ındaki mikrophrı da 
yok eder. Sonra bu üç yumurtayı 
tunçtan mahsus yaptırdığı kuluçh 
makinesinin içine koyar. Tabiidir 
ki, kuluçka makinesinin içinde de 
mikropları büsbütün yok eder. 

Piliçler yumurtaları kırıp da 
makinenin içine çıktıkları vakit o
rada, gene hiç mikropsuz olarak 
temiz hava ile, mikropsuz taze au, 
mikropsuz kum ve mikropsuz yem 
bulurlar. Böyle biç mikropsuz bir 
muhit içer9inde gezinen piliçler 
ora'Cla pek ila ya§arlar. 

Bu tecrübe altı hafta silrcr. Jlu 
mUddet zarfında kuluçka makine•i
nin içersine mikropların herhangi 
bir ıurctle girip girmediğini haber 
vermek için mahsus ti§eler koııu
lur. Piliçlerin karınlarında, tüyle
rinde, ayaklarında da hiç mikr~p 
bulunmadığı kO'l'ltrol edilir. 

Tecrübe sırasında, o yumurtala
rın kardeşleri olan başka yumur· 
talardaki piliçler ayni §artlar altın
'da, yalnız mi kropsuzluk müstesna 
'Olmak üzere, yetiştirilir. 

Altı hafta ıonra, o vakte kadar 
'!ıllkropsuz yaşamış olan piliçler ö
~ekilerle birlikte ortaya çıkarılır. 
•!ki takım arasında kuvvetçe, yaşa
'Yışça, hiçbir fark görülmediği gibi, 
•ilkin mikropsuz yaşamı§ olan piliç
'ler, ortaya çıktıktan sonra, milt
Toplu hayata ça!bucak alışırlar. K•· 
rtmlarına yirmi dört saat içinde 
mikroplar dolduğu halde hiçbir 
1ilrlil rıhatsız olmazlar. 

Demek ki mikropsuz hayat miim
kün olamıyacai:ı boş bir sözdür. 
Bu tecrü.b. piliçler üzerinde yapıl
makla beraber insan.t .. r için de 
umut verebilir. 

İ§in temeli bir kere. mikropsuz 
bayat milmkün olduğunu iıpat et
mekti. Bu i&pat edilince, i§ insanla· 
nn muhitindeki, yiyecekleri ve içe
cekleri şeylerde mikropları yok et· 
meğe kalıyor. Bu da pratik ba
kımdan gUç bir it olmakla buaber, 
teori bakımından umulmıyaca\< bir 
şey değildir. 

İnsan zekası, uzak veya yakın, 
bir gün muhitimizdeki mikrop:arı 
büsbütün yok etınek çaresini bu
•lunca, insanların da, tecrUlı~de 
kullanılan piliçler gibi, mikrop
osuz yaşamaları, mikrop korkusun· 
dan luurtulmaları mümkün olacait 
demektir. Mesele o vakte kadar da
yanmaktan ibaret kalıyor 1 

Lokman Hekim 

------
-Taksim Belediye bahçesi 

29 Atustoı Pcr,embe günü aaat 
16 dan ikiye kadar 

Büyük SUnnet DU§ilnU 
20 kişilik bando ye sinema, 
.,.aryete, kukla, kararöz, kayıd 

için acele edınız. 
Sünneti, meşhur aünnetçi l.mail 

Hakkı Kcbeci yapacaktır. 
30 Ağustoı 1 n 2 Eylul Tayyare 

il Biarramı şerefine brhçcni.n her 
[bki kısmında zenırin R_roırr•~-

• • . Taksim Belediye Badçesi 
Bu aktım saat 21 1/2 Mubliı 

1 

Sabahaddin yeni operet oan'at
kirlan tarafından 

KOÇ KATIMI 
·~ ----- . 

C İ C 1 DUDAKLIK 
Dü.n1•a1n en aabit 

dudak bo7uı, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te
ma•la allinmeL Yı• 
kan.aa bile ;ıkmaz. 
24 oaal dudakta kalor. 
Tecrübeai kolaydır. 

D•posu ı Sultaohamamıoda 
FARUKi OUZEL KOKULAR 

,.. __ _. m.T•uıdır. 9' 

Zorla niklh 

Bu dc'l7irdc zorla 'l'likah olur mu? 
Dizdariyeden F. Akgün'ün mektu
bundan da anlıyoruz ki hala "Zor
nikilı,. eksik değildir. Fakat eskisi 
gibi bu zor sopadan ve pazudan 
gelmiyor da, par~dan geliyor. · 

Akgün diyor kı: 

... Hususi bir şirlutin üç senedir 
mulu3ebeslne bakıyorum. Ve bir 
kadrnla sevişiyoııum. Ancak şirke
timizin müdiri olan ut hiç sevemi
yec~ğim kızınr ~ana vıl!l-:mtk . istı:· 
yor. Birkaç bu ıma .ettı. Betu evı· 
ne açğrrdr · kızla tamştırdr v" m. 
hayıtt açıktan apla teklife geçti. 
Ne diyeceğimi p§ırdım. Cev~p ve
r.,medim. Fakat o gDndenberı bana 
karşr muamele:ri değişti. Anlryorum 
ki, bir gün hesabrmı d~ 1!'e&?ce~· 
tir. Bu halde ne yapabılirım? Şır
utten ayrılmltk ıh, bu kızı a:Jmak 
kadar benim için ağır bh da.be
dir. 

Bir kere genç blr adam için itin
den olmak, açıkta kalmak - hele 
bir şirket muhasebeciliğini yapa
cak iktidarda ise - sevmediği, ••· 
vemiyeceği bir kızı ölünceye kadar 
et olarak kabul etmekle bir değil· 
dir. Gençlerin çoğundaki bu yıl· 
gınlığı ve itsiz kalmak korkusunu 
hoş görmüyoruz. 

Sonra böyle bir vaziyette ve bu 
kadar mantıksız bir adam kartısı'l'I· 
da yalan söylemek de günah değil
dir; Akgün, sebebini söyliyemiye
ceği bir özür dolayısiyle evlenmek 
iktidarında olmadığını §irket mil
dürüne anlatamaz mı? 

• 
Studyoya gidiyor 1 

Sinemanm bazı evlerde hem gü· 
lünç, hem acı hadiselere ve akisle· 
re sebep olduğunu işitir._ dururuz. 
Bir iki okuyucu mektubu ıle n.• ga
ribelere şahit olmadık? İtte bır ta• 
nesi: Karısının yıldız olmak hcve: 
sile yaptığı çılgmlı~lardan, evvela. 
Hollivuda gitmek ıster~en onun 
pek uzak bir hayal oldugunu anla
yınca şimdi Viyana ve Berlin'e se
fer etınek kararından bahsediyor. 
Ce. Ha. imzalı bu mektubun son 
kısmı: 

" ... Kah bilmem hangi yıldız gi
bi dudakkırrnı boyayan veya ka!j· 
//ITJnr yol'an, topu.kkır11ıa bile_zı:k, 
koluna tıcaip bir köpek t'1k.aıı bızım 
refikayı bu fi'Jı:rindm caydır~ 
içı\, söy/ediğbrı sözlt.... boşa g•t!•· 
Çektirdiği büyük reSJml.erl~ artısı 
ttsirnJerini muluye~ ettıkçe, bir 
filmi seyttdip ettd.e •ymı lur!jrsınd'". 
birtakrm pozlar aldlicça cesaretı 
arttı. Bu fikrini şimdiye kadar tat• 
bik .etkmemesine sebeop para idi ve 
b.en de onun benden yardım gilr
meksizin para meseksini halled"
miye°"ğini biMiğim içı'n pek aldr
"'i etmiyı>tdum. Fakat son :ti• 
m,;ın!rırda bunun da çaresı'ni bµldu. 
Dayısrnd'an - kimbilir na.srl bir 
yalanla - bin lira aldrğını öğttn
dim. Hulasa gidecel<; yıldrzlarrn 
~rbest, açık, saçık ve her türlü re
zalete müsait muhı'ti~ girecek. ya
hut girmek istiyecek. Sl!zUmü dm/e
miyor. Ben bu gidişe mani olamaz 
mıyım? 

arıyorsunuz. Evini bırakmış ola~: 
!ara yapıldığı gibi itaat ilaını > 
karabilirsiniz. O gittiktC'l'I, stüdY~ 
ya girdikten, yahut girmek il«;, 
oraya buraya baş vurduktan son,. 
karılık vazifesini ifaya ihtar ~i· 
kar; kendisine ya teblig0Ju11a

10
• 

lir ya olunamaz. O zaman ilan ° ... 
·nı,.• nur. Vereceği cevabı beklersı ıı 

sonra hukuk mahkemesinde "-':~r· 
·gıyabında muhakemeniz gör~ ·ııı 
·Bu muhakeme neticesinde hak~fa 
hükmünün karınız tarafından 1 

1 olunmadığını görürse boşanmanıl 
gıyaben karar verir. 

Kapı ... • 
komşular 

\1 

Scvı,enlerin bir kısmı da aceııı~: 
ilk, cesaretsizlik, fınıatsı~lık .. Y ,. 
zünden anlaşamıyor, belkı dunY -
nın en iyi bir çiftini teşkil edef:r. 
yerde ayrı ayrı eJler bulul'.o~di!• 
Llle\ide Avni bunlardan bırı Jlı:" 
On iki yaşmda'l'lberi ayni ma.ha ra• 
de bilyümüşlcr. Küçüktenbcrı ~at• 
larında bir yakınlık duymu~ 
Avni yazıyor: t' 

"Babçel.erimiz yan Y""" ldi. B,. 
kayu ağw::ıru. çrbr, ona karst dl• 
tardun; o gül.er, .koşar, oyl1.3r J' 
Derke• büyüdük. Onu sevnıl f' 
ba~atlrğımı anladrm. Dört seli'!~ 
ve! bu i!!Vden çrkrp tam kat'Ş~ft 
dairi !!"" tqrndrlwr. Ben d.e g $f 
bi'r mektebe girmiştim, hafta b,r 
"ve gelmek için duyduğum heyt ~ 
nı onda glirUrdiJm. Son.N pence 
d.ı!'n penadreye gülü§ürdük... Oi~ 

Ve bu böyle devam ediyor. 0ı 
de büyüyorlar. Şimdi kız 18 ya~~Jlo 
gelmi§. Bugüne kadar pencere b~ 
bahçeden, kaysı ağacı üstUnd~n tıJ 
derece anlaşan çiftler hail bır od 
kelime konuşamıı.mı,ıar. Genç b~~ı 
sıkılganlığına atfediyor ve nih3

1
•: 

kat'l kararını verdiğini anlatar
1
.., 

" ... Bir gün ona bizim evi'; C 
rmd• ıu~r-.t11m .· divor. .(flf!_ 

o,.. aşkımr doğrudan do~1ır 
açımıd~n. bazı mühim sil~Tl?r · fi'. 
yeceğimi bildirerek ke·ooındefl krt!d 
devu istedim. Fakl't Tnrden s~'/ ,r 
bay_alt1 uğradım. Raııd'.evu tek/J f'r 
tigim zıama.n bana re dcevabı ftl~ 
nı.rli. Yaln1z mü~rı!Cdit bıt ~ 
O:e: "VakMın müsait değil •. . ff 
olur, bl.1111t1m ki vallahi! .. gıbI ;tfl• 
1"1 söyliyereJı: yavaş• yavaş feJıP 
Ge:de zlamla>Jryonız, fakat 
ranrlevırf'U kabul etmedi? dil' 

Randevu isteği pek damda0,ıı~ 
§Or gibi olmu~ da ondan ... 5•11~ jJ' 
denberi seHunlaşan, gülüşen b' r., 
komşunun ilk sözü "randevur 13ıl' 
lir misiniz?,, olamaz. Evvela ı ııe 
tatlı sıhhat sorulur: "Nasıtsr.J1~ 'ıı~ 
kadar büyüdünüz; birdenbıtd• ~,r 
kadar değiştiniz; si ti hafta ;;rıı'" 
gördüğüm halde senelerce f. y~f'. 
miş gibi hayret ve hcyecaı:ı d? s;ı;; 
rum .. ,, gibi ıaözler söylenırd•· ,dn P 
ra ve ancak bir iki böyle t~• 0~~ 
telakilerdcn sonra, daha ir,isı b'~ı; 
uzunca bir yola çıktığı gun n' ~· 
nerek ve pctine dU,ülerck. ge tbl .'' 
tesadüfle karşısına çıkrn1~ f .,ni 1~ 
zak bir yerde yakalanırdı. n 10° 
mindekl okuyucumuz bund~r 
ra da böyle hareket ctmelid:,Y __ .;__.,,.,__.,-.ı>' 
..... Foto Sanatkarı arı 

ı ıomber~ 
fi 

lpeklı n parlak kartl::Criib' 

1 

26 ,.g, Şayner camlarını ın ;ı· 
ederseniz haşka mar~~:ıııiY" 
mini bile dinlemek 11 

cekainiz, HıO S~I 
Sözünüzü geçirerek olmaJıaınız. 

Fakat anlatılıyor ki, slzi,n için _bu· ~ 
na imkan yok ve kanunı mlnıler ~ j 

f Deposu: Cemıanya - -

• 
~=====~==============::~-~.~~ - -~ · ı 

Harik Hayat Kaza ve ~ 
g··n 

Sigortalamıızı Galatada Ünyon Hanmda 31 .wı· 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptır 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan •. N 
U N Y O ·~··; .. 
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iCMAL 
YAHUDi MESELESi 

'Almanya.da H,itler partisi iş batına 
leçmezden önce Nazi partisi progra· 
trunın en aykın ve gerçekleıtirilmesi 
en zor göıiinen tarafı Yahudi aleyh· 
larlığı idi. Aımanyada Yahudi aleyh· 
tarlığı belki de Yahudilerin bu ülke
ye ayak bastıkları zaman kadar eski 
idi. Fakat bu aleyhtarlık, Yahudile~e 

orduda mevki vermemeğe inhisar edı
Yor<lu. Yahudiler de bu mahrumiyet
len ıikayet etmiyorlardı. Kazlll!çları 
Yerinde idi. Almanyanın ekonomık ve 
finansal hayatında önemli rol oynu
Yorlar. içtimai noktadan ~şağı ~ir 
ıhatk taba.kası gibi telakki edılın;k ıs
teniliyoraa da burjuva bir- cemıyette 
İçtimai seviyeyi tayin eden _Para ol
duğuna ve Yahudiler de zengın olduk 
l .. rına göre en yÜkıek tabaka Alman
lar ile t~as ediyorlardı. 

Alrnanyanın ekonomik, finansal ha 
Yatında bu derece önemli rol oyna
Yan bir halka kar:ıı girİ§tiği mücade
lede Hitler partisinin muvaffak ola
tnıyacağı ganrlmrştı. iki yıl mücade
leden sonra Ulusal Sosyalist Partisi
nin bu noktada muvaffak olduğu id
dia edilebilir. Yahudileri Almanyarun 
ekonomik. finansal ve soysal bünye
•İnden ahnakla Almanya kazanıyor 
!hu, kayıp mı ediyor? Bu nokta belki 
lrıünakata edilebilir. Fakat Hitler ve 
l>•rtiıi bu harekette Almanya için bü
l'iilc fayda görmüşler ve bu işi ba~ar· 
trıak icin yola çıkmrılardır. 

Aimanyadaki muvaffakiyet ltaşka 
iilkelerde de Yahudilere kar~ı hare
l<eUer belirtmiştir. Ve bu hareketle
tin en önemlisi de §Üphesiz Lehistan· 
da "Endeks" adı verilen rzümrenin 
~•lıtrnasıdır. "Endeks" Lehiıtanı Ya
hudi nüfuzundan kurtarmak ıiçin Al
lllanyada Nazi partisinin Yahudiler 
llieyhindeki çahımasınr ömek olarak 
alnuştır. Y fthudilere karıı 'boykot, 
)'ah udiler ile temasın kesilmesi, Ya
'-udileri tethiı, Endeks'in Lehistanı 
)'-'ıudi nüfuzundan kurtamıak için 
-ldığı tedbirler cümlesindendir.Bu ce 
~eYanın Almanyadan ithal edilmiı bir 
l'neta olduğuna delil ıudur ki Alman
Yaya yakın ohm mıntakalarda daha 
\cuVVet1i olar:ak hissedilmektedir. Bu 
ırnıntakalarda Hitler partisinden mül
hem olan önemli bir Alman nüfusu 
dl\ bulunduğu hatmlanacak olursa, En 
cfelcı'in aricaarndaki hakiki kuvvet ko· 
layca an1aırlrr. 

1 - • ·-.1.1~ L... ._ -nınr.ıort..:ı. 
olacak mı? Bu noktada Almanyaya 
bakıp ta bir hüküm vennek doğru ol
ltıaz. Çünkü bir defa Lehistan Alman C değildir ve Lehliler de Alnianı..... 

rızemezler. Yahudiler ile uği"afm k 
lrolay bir mesele değildir. Sonra Al
tnanyadaki Yahudilerin mikdan yal: milyondan daha az olduğu halde 

his tanda \iç buçuk milyon Yahudi 
~rdrr. Altnuı bet milyon nüfus için

Yarun milyon yüzde birden daha 
~ bir nisbettir. Halbuki Lehistanda 
-'ıudiler nüfusun aıağı yukan on
~ birini teşkil ediyor. Bunun içindir 

1 Endeks'lerin Lehistanda Alman 
~Ueristlerinden daha zor bir mesele 
~L-~al"§ılaşmakta olduklan iddia edi

uılır. 

F' •kat !U da muhakkaktır ki milli
)~lPerverliğin genel ı;avqtan sonra r ~ığı ıekil, her milli devlet sınırlan 
t?nde bir Yahudi meselesi belirtmiş
~-r •• Bugün dünya. bir arsıulusal Ya-
Udı meselesi kar~ıııındadır. Bunun 

::~~i nedir? Filistinde bir ulusal Ya
\·~~~ devleti Gcuruln:uıtur. Bir çare, 
el Ulun Y 11hudilerin bu Yahudi yurdun 
"'ta toplanmalarıdır. Fa.kat bu kadar 
... -ıı.udi nüfusunun Filiııtinde yerleş
_. ~ mümkün değildir. ikinci bir ça
ı:.. de Yahudilerin, arasında ya'8dık
I, 1 uluı icine temııil suretile karıırna 
"tı.e7·dır. Yahudiler düıünüp, yer yer 
1..:tren bu Yahudi aleyhtarlıklanna 
~· bir ça,re bulmalıdırlar. - ııı :ıı: * 

• v . 
~ a ıngton, 27 A.A. - Kongre, 
tie<tc saat 12 de tatil kararı vemıiş-r. 

\ra • kaunas. 27 A.A. - Eıski Lit • 
lı.anya diktatörü Valdemaras, hapis-
~ede evlenmiştir. 

•tı Paris, 27 A.A. - Lebrun. Brlik
le den dönmüş ve yanında katibi i
~cl'•.ve~i olduğu halde gece Parise 

•rnıştır. 
~c Vaşington, 27 A.A. - Birle-şik 
la~vıktlerle Japonya arasında yapı • <lo: olan ve Filipinlere pamuk ve 
4ra u.rna. maddeleri ihracını Japon -
~ hnhısar ettiren dostça bir anlaş
ilc J akkındak.i görüşmelerin Hull 
ctrt\c~onya elçisi arasında deıvam 
dir e olduğu haber ve>rilmekte • 

-j~1Stokholm, 27 A.A. - İsviçre 
~erııu~ geçenlerde Zeland adasının 
,..in :O un?a görülen harp gemileri -
bildi anımarka gemileri olduğunu 
rtirrta ftncktcdir. Diğer taraftan Da
tcllli r~a deniz bakanılığı da birkaç 
lı.ınn:•n .~3 Ağustosta Görctte bu
~tilın~ Uzere Helsingfors'a gön • 

11 olduğuuu bildirmektedir. 

Amerikada ve ingilterede 
Komünist Propagandası 
Londra, 27 A.A. - Resmi çevenlerde söylendiğ~ne ~öre: 

Moskova'daki İngiliz büyük elçisi, Kominte;n'in_ t:ıgılt~re dC:k~ 
pı:ıopaganda faaliyeti üzerine Sovyet hükumetının dıkkatını 
çekmiştir. 

Fakat son diplomatik görüşmelerde bu mesele hakkında ve-
rilmiş bir İngiliz notasından bahsedilmemiştir. . 

Eden ve Sir Samuel Hoare, bugün öğleden sonra Dış Işlerı 
Bakanlığında çalışmalarına devam ettmişlerdir. w 

Vaşington'dan alınan haberlere göre, Dış Bakanlıgının, Mos
kova'da toplanan komitern kongresinde verilen söylevler hak
kındaki protestosundan bahseden Sovyet elcisi, ~?sko~a'nın 
gösterdiği duyguların, birleşik devletlerde yapılan sureklı Sov
yet aleyhtarlığı propagandasına kıyas edilince manasız kaldı -
ğım söylemiş ve hükumetinin, Dış Bakanlığının protestosu.Ra 
cevap vereceğini ilave etmiştir. 

Arnavutlukta Durum Düzeldi 
Tiran, 27 A.A. - Arnavutluk ajansı bildiriyor; 
Bazı yabancı gazeteleri, tamamiyle tasfiye edilmiş olan Fieri 

hadiselerine büyük bir şümül ve özel bir önem vermekte israr 
ediyorlar. Bu gazeteler, son kargaşalıkları çıkaranlara karşı Fi
eri'de açılmış olan davada bir takım sıya~l şahsiyetlerin de da
hil olduğunu iddiaya çalışıyorlar. Arnavutluk basın bürosu, Ar
navutlukta durumun tamamile normal olduğunu ve hali hazır
da devam etmekte olan davanın ancak kargaşalrkların hakiki 
mesullerine karşı yapılmakta bulunduğunu bir kerre daha tasrih 
eder. 

Afyonun Kurtuluş Yıldönümü 
Afyon, 27 A.A. - Af yonun tam kurtuluş saatine rastlayan 

on yedidenberi bütün halk Cumuriyet meydanında coşkun gös
teriler yapmaktadır. Ördunun gi~işini temsil eden bir kıta as • 
ker halk tarafında~ alkışlanmış süngülerine çiçekler takılmış
tır. Afyon saylavı Izzet Ulyvi Aykurt ile Şar Kurulu üyelerin -
den avukat Mahmut heyecanlı birer söylev söylediler ve çok al
kışlandılar. 

Bütün varının yarısını uçak kunımuna veren eski bir tabur 
imamına ilbay tarafından uçak madalyası takıldı. Gece büyuK 
bir fener alayı yapılmıştır. 

YUNANiST ANDA REJiM 

Pesmezoğlu Londrada Eski 
Kr,al Vor..gi ile Görüştü 

Atina, 27 A.A. - Ellinikon Mel
lon gazetesinin haber verdiğine gC>
"' " ki Kral Jorj ile Finans Baka
nı Pesmezoğiu, bugün Lonclı-.nla 
konuşacaklardıır. 

Gazete bu görüşmenin fevkalade 
önemli olacağını ve sonuçlarının 
Pcsmezoğlu tarafından Çaldarise 
bildiri lcceği ni yazmaktadır. 

Kral Jor j'un söyledikreri 
Atina, 27 A.A. - Ellinismos ga

zetesinin bir aytarı ile görüşen es
ki Kral jorj, Yunan ulusuna hitap 
ederek şu sözleri söylemiştir: 

"Kendi arzumu yerine getirmek 
için değil, fakat ülkeme hizmet et
mek için Yunanistana dönmeliyim.., 

Çaldaris'in fikri 
Ati na, 27 (Özel) - Başbakan 

Çaldaristen dün alınan bir mektup
ta, kendisinin parlamentonun rejim 
hakkında verdiği karardan uzakla
şarak genoyun geriye bırakılması ve 
yahut hiç yapılması hakkında bir 
şey düşünmediği ve kaplıcalarda bu· 
lunduğu şu günlerde vasıta ile eski 
k~alın da fikrini anladığını ve ay
nı zamanda kralın da Yunanistanın 
iç durumunu ve kendisinin krallı
ğının tekrar kurulması için ne dü
şündüğünü öğrendiğini bildirmek -
tcdir. 

Çaldaris, şimdi de Londrada kral 
ile konuşacak olan Finans Baka
nından lazım gelen mütemmim ma
ICımat alacaktır. 

Patris gazetesi kapabldı 
Atina, 27 (Özel) - Ayrışık cum

huriyetçi Patris gazetesi dünkü sa
yısında birtakım büyük sübayların 
B a ş b a k a n a raporlar verdik
lerini ve rejim işinin memleketin 
tümlüğünü tehlikeye koyduğunu 
bildirdiklerini yazmıştı. Bu haberin 
yalan olduğundan hükumet gazete
sinin aleyhinde takibat yapılması
na ve muvakkat kanunun verdiği 
salahiyetle idareten kapatılmasına 
karar vermiştir. 

Subaylar ve Cumuriyet 
Atina, 27 (Özel) - Bütün ayrışık 

cumhuriyetçi gazeteler, hep birden 
fiili hizmette bulunan sübaylarrn 
çoğunun rejimin değiştirilmesine 
karşı 01larak cumhuriyeti müdafaa 
edeceklerini ve rejim işinin bir dar 
be ile halledilmesini kabul etmiye
cc klerini yazmışlardır. 

Buna karşı General Kondilis şun
ları söylemiştir : 

Bu gaietclcrin hergün yazdıkları 
türlü türlü yalan haberleri ne ya -
lanlamak mümkündür, ne de buna 

lüzum vardır. Y.unan ulusu bunla. 
rın yalan olduğunu takdir edecek 
kaclar dirayetlidir. Sübayların he
men hepsi devletin sallanmakta O· 

lan köşe taşının yerine gelmesi için 
.rejimi:n değiştirilmesi kanaatini ta
§ımaktadırlar. Fakat bu değişikli -
ğin de her halde kanun dairesinde 
olmasını istiyorlar. Bina.enaleyh bu 
işte yegane salahiyettar olan parla
mentonun verdiği kararların icrası
nı bekleyecektir. Sü Bakanı aynen 
bunlar gibi hareket edecektir. Yani 
hepimiz parlamentonun kararının 
icrasını bekliyoruz. Bundan başka 
yazılanların heıpsi yalandır. İftira • 
dır. 

Eski Krala mektup 
Atina, 27 (Özel) - Kralcı say· 

lavların genoyun yapılmasını bek· 
lem.eden Yunanistaına gelmesi için 
~skı krala mektup gönderdikleri 
hakkında çıkarılan yayıntı General 
Kondi.lis tarafından yalanlanmıştır. 

Proıya gazetesi ise ahali partisi 
sayl_avlarının ha bakandan genoyun 
gerıy~ bıraktırılmasını istemek Ü· 
zere ımza topladıklarını teyit et -
meıktedir. 

Kral Yorginan bir diyevi 
Ati.na, 2? A.A. - Ellimismos ga· 

zctesı, eski kral Yorginin bir beya· 
natını neşretmektedir. Eski kral 
diyor ki: 

''Balkan paktı, Yunanistanrn du
rumunu pek ziyade kuvvetlendir • 
mistir. Balkan devletlerile dostluk 
hayati bir lüzumdur.,, 

Ciıyabt hükümler 
Kat'iyet kesbetti 

Atina. 27 (Özel) - Atinadaki bi
rinci ordu kumandanlığı divanı 
ha1"p1erin l Ma_r~t. isyanı suçluları 
hakkında v~r~ıgı . kararlar için iti
raz müddetının bıttiğini ve bütün 
gıyabi kar~rların ve bunlar meya
nında Venızelos ve Plastiıas vesa
ire için verilen ölüm kararlarının 
kat'iyet kesbettiğini bUtün süet ku
mandanlıklara tamim etmiştir • 

Yunanistanla tecim:miz 
Atina, 27 (Özel) - Türkiye ile 

Yunanistan arasında yeni bir tecim 
uzlaşması elde etmek İçin burada 
bulunan Türk heyeti ile Yunanlar 
arasında konuşmalara devam e:lil • 
mektedir. 
Alınan haberlere göre bu konuş • 

malar pek çabuk bitirilerek yeni bir 
tecim uzla§ması imza cdilecckıU. 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Şikago İstihbarat Dairesi· Reisi Bir Rövüde 
Oynayan Bir Londralı Kıza Vurulmuştu 

-36-

Bu tarihten hemen dört ay 
kadar oldu. Persy günün yor
gunluklarını dinlendirmek, bi -
raz neş'ei.enmek için Şikago -
nun en büyük barlarından birine 
gitmişti... Amerika'nın güzel 
kızlan hep burada idi. Avrupa 
cephelerinde harp, ölüm bütün 
dehşetilc dünyaya korku salar
ken, zevk, neş'e, eğlence, sanki 
bütün bu gürültüler arasında 
Amerika'ya hicret etmiş ve bu 
barın dört duvarı arasına sak
lanmıştı. 

Peıısy mütemadiyen şampan
ya içiyordu. Sahnede büyük bir 
revü vardı. Revüde belki üç yüz 
tane kız oynuyordu. Fakat bü
tün bu güzellik kafilesinin ara
sında bir tanesi fazla nazarı 
dikkati celbediyordu. Baş rol 
zaten onda idi. En neş'eli, en 
tatlı şarkıları o söylüyor, sonra 
ötekiler hep beraber ve buna 
bacak uyduruyorlardı. 

İlanlarda J enny'nin Londra
dan geldiği yazılmıştı. Pek şe
ker, pek şirin bir kızcağızdı bu .. 

Bir bacakları vardı ki, bunla
rı ancak Britanya adalarının 
kızlarında bulmak kabildi. 

Gözleri Okyanus'un durgun 
günlerdeki ufukları kadar ma • 
vi, saçları, sahraların rengi ka
dar sarı idi. 

Peltek bir Londra lehçesini 
beyaz, bembeyaz dişleri arasın
da kırarak, ezerek fransızca bir 
şarkı söylüyordu. 
Endamı levent ve dolgundu. 

Durduğu zaman vücudu Ve -
nüs'ün bükülüşünü andırıyordu. 

Saçlarım arkaya atarak, başı
nı salhyarak, ve dizkapaklarını 
büke büke tempo tutarak bir 
şaııkı söyleyişi vardı ki, bütün 
ırealonu Junp goçiriyen:iu. 

O gece, müthiş bir alkış top
ladı. Herkes ağzı açık, ve bil
hassa gözü açrk bir şekilde bu 
Okyanus aşırı iklimlerin yetiş • 
tirdiği güzeli dinliyordu. 

Oyun bittikten sonra Persy, 
barın direktörünü çağırttı ve bir 
tek kelime söyledi: 

- Gelsin!... 
Persy'nin bu sözü, güzP.l kı

zın kendi masasına gelmesi için 
kaficti. 

Bir masada 
Revü bittikten sonra genç 

kadın siyah bir tuvalet içinde 
Persy'nin masasına geldi. Göz
lerinin içinde, güzelliğin renk -
leri ve nisbetleri, zekanın ışık -
lan birleşmişti. Siyah elbise vü
cudünün yürüdükçe kaynıyan 
ve bükülen hatlarını daha iyi 
belli ediyordu. Yanaklarında 
iki küçük çukur vardı. Dudak
ları ufukta batan güneş kadar 
kızıl ve ateşli idi. 

Kahkahasını damağile dili 
arasında ezerek ve dişlerinin 
muntazam tuşlarile nağmelen -
direrek bir koltuğa oturdu. 

Mütemadiyen gülüyordu. İh
timal sevinci bu akşam topladı
ğı alkıştan geliyordu, veyahut, 
bu bir gözü yerdeki halıların 
menevişlerine, öbür gözü, ken -
disine bakan, kakavan burunlu, 
ıstırap suratlı adamın aşkına 

gülüyordu ... Henüz yirmi yaşla
rında ya var, ya yoktu ... Fakat 
buna rağmen hayli tecrübeli, 
pişkin ve olgundu. Persy ilk la
kırdı olarak: 

- Harikulade güzel oynu-
yorsunuz, diye söze başladı. 

Genç kadın önüne baktı: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
Lakırdının düğüm noktası 

açılmıştı. Bundan ötesi kol~y
dı. J enny'nin anlattığına gore 
kendisi aslen Londra'h idi. Bir 
kardeşi Queen Elizabeth'te 
emir zabiti, öbür kardeşi Bağdat 
cephesinde çarpışan bir müla -
zımdı. Buraya gelmeden evvel, 
Londra'da küçük bir barda ça
lışmıştı. Fakat artık İngiliz 
paY.tahtında ij yoktu. lhIP. bü-

Bu sarı saçlı mavi gözlü 

tün şiddetile devam ettiği için 
bütün delikanlılar askere git -
mişlerdi. Bereket versin, bir 
dostu kendisine Amerika'da bir 
iş bulabilmişti. Buradaki vazi -
yetinden memnundu. Çok para 
kazanıyordu. 

O akşam ikisi bardan bera -
berce çıktılar. Bir otomobile 
atladılar ve doğru Persy'nin 
apartmanına gittiler. 

Burası mükellef bir daire idi. 
Persy, onu büyük bir salona al
dı. Genç kadın etrafı süzüyor
du. Böyle mükellef bir daireyi 
ömründe görmemiş gibi idi ... Sa
lonun içindeki her eşya ile, tab
lo ile biblo ile ayrı ayrı alaka-' . dar oluyordu. Persy ona kendı-
sini bir petrol fabrikatörü ola • 
1".ak tanıtmıştı. 

Çok geçmeden Jenny, Persy
nin metresi oldu. 

Gelip gidenler 
Fakat mademki Persy bir 

petrol fabrikatörü idi, neden, 
evine bir sürü zabitler, polisler 
gelip gidiyordu? 

Genç kadın bunların hi~biri
sinin yanına Çlkmıyordu. Daha 
doğrusu çıkarılmıyordu. Per
sy'nin bütün arkadaşları, dost
ları, bir odaya kapanıyorlar, ka
pıyı kilitliyorlar ve öyle konu
şuyorlaı:ıdı. Bunların mühim 
petrol meselelerini müzakere 
etmediklerini anlamak için faz. 
la zeki olmak lazım değildi. 
] enny ile Persy arasında dost
luk ba~ları hayli kuvvetlenmiş
ti. Fakat bu karga ve şaşkaloz 
adam, güzel ] enny'ye bir şey 
ifşa etmiyordu. Bir odası vardı 
ki, daima kilit altında idi. Hem 
bu odanın üst üste geçme iki 
kapısı vardı. Buraya kimse gi
remiyordu. Ancak haftadan 
haftaya iki nefer gelip temizli
yorlardı. ] enny merak içinde 
idi. Burada ne vardı? 

O, orada ne olduğunu biliyor
du. Fakat bunu bir defa da 
Persy'nin ağzından dinlemek, 
kendisine karşı olan itimadını 
anlamak istiyordu. 

Sikago istihbarat Dairesi Ş_e
fi öyle alelade bir adam degıl
di. J enny'nin bir ~a~u~ olma -
smdan şüphelenebılırdı. Fakat 
bu kutuplar kadar uzak pir ih-

levent bir Londra kızı ı'di 

timaldi. Çünkü, bir defa, Şika
go, uzak bi~ merkezdi. Casus
lar daha zıyade New - Y ork, 
W~shington gibi yerlerde çalı -
şıyorlardı. Sonra _Jenny'yi o 
bizzat revüden çekıp almıştı. 
J enny tarafm~an. k~n?isine so
kulmak için hıçbır ıltımas ya -
pılmamıştı. , . 

Matmazel Doktora gelmce: 
Bu ihtimal hiı; te akla gele

mezdi. Cünkü Persy Matmaze
Jin o esn~da İspanya'da olduğu
nu elile koymuş gibi biliy~~d~. 
Onun Amerika'ya gehnesı ıçın 
hiç.bir sebep yoktu. Alman'lar 
böyle meşhur bir casusu, cep • 
helerine daha yakın olan yer -
lerde, tehlikenin kendileri için 
daha kuvvetli olduğu mıntaka· 
larda kullanırlardı. 

]enny alelade bir bar kızı idi, 
iste o kadar... Zaten ingilizce
den baska dil bildiği de yoktu. 
Fransızca 'Şarkıları ise manası
nı anlamadan, körükörüne ezber 
lemişti. Barda fransızca şarkı
ları söylerken yaptığı yanlışlar, 
kendisini az mı güldürmüştü. 

[Arkası var 1 

Amerikada Cumur 
Başkanı se~imi 

LINDBERC'IN NAMZETLICINl 
KOYMAK ISTIYENLER VAR 

Vaşington, 27 A.A. - Cumhurcu
larrn karşılaştıkları başlıca güçlük 
bir aday (namzet) bulmaktır. 

Hoover idare başında bulundu -
ğu devre esnasrn.?a.~i b~hr~n >:ü: 
zünden halk gozundekı onemını 
kaybetti(;i için adayltğını her hal
de koymıyacak_ur .. M.uhtemel Aday 
olarak eski İllınoıs ılbayı Lowden 
ile Maryland ilbayı ve Chicago 
News gazetesi sahibi ilbay Knox'un 
isimleri ileri sürülmektedir. 

Bazı cumhuriyetçiler, milyonlar
ca oy toplayacak olan Lindberg'in 
adaylıgmı teklif etmektedirler. E
sasen her iki taraf, sağ ve sol ce
nahların arasındaki anlaşmazlıklar
dan ötürü karışık bir durumda bu· 
lunmaktadırlar. 

Senatonun demokrat üyelerinden 
Hueylong, Roosevclte karşı siddet-
li bir savaş açmıştır. • 

Maamafih, Roosevelt'in yeniden 
Cumur Başkanlığına seçilmesi muh 
temel görünmektedir. 

Batı, Küzey ve Middlevcst en
düstıriyel hükumetlerinin Cumhuri
yetçiliğe dönmeleri beklenmekte -
dir. Fakat demokratlar, güney ve 
doğudaki ziraatçi hükümetlcri mu
hafaza etmektedirler. 

Romanyanın Besarabya Kısmın
da Yahudi Düşmanlığı ilerledi 
Bükreş. 27 A.A. - Eski Baıbakan 1 cadele etmek ve Versaillcs andla§ • 

Yorga'mn ulusal çüçi topluluğu ile ması mucibince Romanya'ya bahşe • 
profesör Cuza'nın yahudi aleyhtarh- dilmiı olan hakları Yahudilere de ve• 
ğı birliğinin birleşmesile hasıl olan ren temel yasanın 133 üncü maddesi
ulusal hırıstiyan partisi, ilk kongre • ni iptale uğraımak ödevimizdir.,. 
sini Besarabya'da Kischnav'da top - Yorga ve Pr. Cuza tarafından ha-
lamıştır. rekete getirilen ulusal ırkçılık faali • 

Pr. Cuza, yeni partinin programını yeti, eski Başbakan Vaida Voevo • 
hülasa etmiş, Romanyanrn tekmil niı· de'un faaliyet :le müvazi olarak ilerle
fusunun takriben yüzde beşini teşkil mcktedir. Fakat blt senenin başında 
eden fakat. Besarabya'nın bazı yer • daha büyük mikyasta baslayan bu 
terinde, yerli nüfusun yüzde 45 ini son faaliyet. kuvvetinden epey kay -
bulan Yahudi azlığına hücumda bu- hl'tmiş bulunmaktadır. Şefler ara • 
lunmuştur. sındaki önürdeşme(rekabet)bu iki ay 

Pr. Cuza. demiştir ki : rı faaliyetin bir araya getirilmesi yo-
''Besarabya Yahudilerin tehdidi al hındaki teşebbüslerin başarı ile bit
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Afyon Gençleri Taarruzun 
Başladığı tepeyi" Gezdiler 

Afyon, 27 (Özel aytarımız bildiriyor) - ~alkevi gençleri bü
yük taarruzun başladığı Kocatepeye bir gezı yaptılar. Afyondan 
atlarla giden kafileye Kocatepe yakinindeki bütün köylüler de 
katılarak Atatürkün ordulara büyük hedefi gösetrdiği yerde he
yecanlı bir toplantı yapıldı. Halkevi başkanının büyük savaşın 
evreleri hakkında güzel bir söylevinden sonra birçok içten gös
teriler daha yapıldı. 

Atla gidiş geliş sekiz saat süren bu yolculuktan ulusal heye
canlar içinde geç vakit dönüldü .. Yolda uğranılan köylerde de 
köylülerle konuşmalar yapılmış, kafile içindeki doktor tarafın. 
dan hastalara bakılarak ilaç verilmiştir. Kocatepeden büyük 
kurtarıcıya sevgi ve saygı sunan bir telyazısı gönderilmiştir. 

• Siirt, (Tan) - Halkevinin yeniden düzenlenen kitap odası, 
büyük törenle açılmıştır. 

Samsunda At Yarışları 
Samsun, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bu yıl yüksek yarış 

ve islah encümeninin ilimizde yaptıracağı Sonbahar at koşuları 
27 İkinciteşrin ve 3 İkinciteşrin günlerine bırakılmıştır. 

Bu yarışlar 18 ve 25 birinci teşrinde yapılacaktı. Fakat 20 bi
rinci teşm genel nüfus sayımına raslandığmdan yukarıda izle
nen ve anılan günlere bırakılmış ve her yana duyurulmuştur. 

İlki üç ay evvel vilayetçe, kazalar toplantısında il ve ilçe rner 
kezlerinde düzgün ve bir sıra yan_ş yapılması kararlaştırılmış
tı. Bu yarışlar tahsisaunın belli olması geciktiğinden program 
henüz hazırlanmış ve onaylanmak üzere Tarım bakanlığına gön 
derilmiştir. 

Yarışlara 8 Eyliılde başlanacak ve sekiz hafta devam edecek 
tir. 

Aydında Spor Faaliyeti 
Aydın, (Özel aytanmız bildiriyor) - Aydın spor bölgesi bu 

yıl şampiyonluğunun Aydın klübünden Nazilli klübüne geçiril
diğini yazmıştım. Grup maçları dolayısile Aydına gelen Ayak
topu federasyonu genel sekreteri Kemal Halim bu durumu bu
rada inceleyerek tekrar Aydm klübünün şampiyonluğunu onay 
lamıştır. Bu suretle Aydında yapılan grup birinciliklerine Aydın 
'Şampiyonu da girmiş oluyor. Eğer Nazilli şampiyon sayılsaydı 
lisansları bitirilmemiş olduğundan Aydın bölgesi bu maçlara 
6eyirci kalacaktı. 

Grup birinciliklerine katrla(:ak Uşak, Muğla, Denizli, Manisa, 
İzmir takımları tamamen gelmişler, sanatlar ve orta o'kulalarda 
konuıklanmışlardır. Bugün törenle maçlara başlanacq;ktır. IIK 
maç Aydın - Uşak arasında bugün yapılacak, yarın Muğla - Ma
nisa ve İzmir • Denizli takınılan karşılaşacaktır. Ayın 27 sin
de Dömifinal ve 29 unda da FiT,açı yapıli_caıktır. 

Diyarıbekirde Kültür Çalaşması 
Diyarıbekir, (Özel aytarnmz bildiriyor) - Diyarıbekir Kül

tür alanında ilerlemiş ilerimizden biridir. Meııkezde bir lise, bir 
rnıntaka sanatlan ve beş ilk okul vardır. Lise bu yıl 10 u fen, 
22 si edebiyat kollarından olmak üzere 32 mezun vermiştir. Ol
gunlukta muvaffak olan talebe 15 tir. Lisenin talebe mevcudu 
530 kadardır. Fakat önümüzdeki ders yılı basında bu mikdarın 
çok artacağı muhakkaktır. Bu yıl açılan Ulus okullarından da 
ihalk çok istifade etmistir. 

Kültür direktör ve ~lise başmuavin vekili Cemil Bayar Kül
tür işlerini büyük düzenle çevirmektedir. 

Nazilli Fabrikasın~n Temeli 
Nazilli( Öıel aytarımız bildiriyor) - Nazilli basına fabrika

g~1m. t~meline ko~ulan şişede şu yazı vardı: - Türkfye· Cümu
~ıyetının Ekonomı Bakanı Celal Bayar, Sümer Bankın kurduğu 
ılk ve büyük basma fabrikasmm temelini bugün burada koydu. 

23-8-935 

Celal Bayar Nurullah Sümer 
. Şişe temele konduktan sonra sayın Celal Bayar mala ile üze

rıne harç d_?kerken Nazilli şarbayı Emin Bilge beş gümüş lira 
koydu. Celal Bayardan sonra sırasile İzmir saylavı Rahmi Is
parta saylavı !brahim, Aydın iJbayı Özdemir, lzmir teci~en 
o~ası başkanı ~akk~. ~alcı oğlu~ Aydın saylavı Nazmi Topçu, 
Sumer Ban~ dıre~toru. Nurullah Sümer, Ay<lm Parti Başkanı 
Etem Kadn, fabrıka dırektörü Fazlı ve · ispektör Sami temele 
harç koymuşlardır. 
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Zonguldakta 
Atatürk Günü 

Atatürk'ün Zonguldağa a>·ah 
bastığı mutlu günün dördüncü yıl· 
dönümü ve bugüne rastlayan 1§ 
Bankaaının J J inci yıldönümünde 
Zonguldak baştan ba§a donanmıf· 
trr. Saat 15 te Cumuriyet alanında 
büyük bir toplantı yapılarak bu 
mutlu gün heyecanlı J>evinç göste
rilerile kutlanmı§, söylevler veril • 
miş, §İirler okunmuştur. Uzülmez 
bölgesinde de saat 16 buçukta bir 
toplantı yapılmış cJe 300 kİ§İlik 
ray §Öleni verilmiı. dün akşam da 
bir gardenparti verilmi§tir. Gece 
Zonguldağın her yam aydınlatıl • 
mıı ve eğlenceler yapılmıştır. 

(\ 

İstanbulun meşhur akıllısı Davit, 
cambazlı'k merakı ile İzmire gitme
ğe karar vermiştir. Davit, timarha
nede kaldığı müddet içerisinde iki 
köpeğinden birisine araba çekmeği, 
diğerine de oynamağı öğretmiştir. 
Va'\ctile ıa1ac.akh olduğu adamın ce
sedini mezal'ından ıkaramk borcu-
nun tahsili için polise te !im e den 
Davidin bu sefer de cambazlığa he
ves ettiği anlaşılıyor. 

KÜÇÜK TELGRAF ] 
HABERLERi 

• Eskişehir (Tan) - Şehrimizde 
bir haftadanberi sıcaklar yüzgöster
meğe başlamıştır. Çoluğunu, çocuğu
nu alan halk Porsuk bahsesine git
mektedir. Halkın bu fazla tehacümü 
bahçede oturacak yer bırakmamakta
dır. 

• Tokat, (Tan) - llbaym baş
kanlığında Halkevi binasında ilçeler
den gelen üçer üyenin iştirakile spor 
kongresi yapılmış, Tokat spor klüp· 
!erinin idman ittifakı kurumuna gir
meleri başarılmıştır. Spor alanı için 
hususi idare bütçesine 3000 lira kon
muştur. 

• Tokat. (Tan) - Jki gündenbc
ri dayanılmıyacak kadar sıcaklık için 
deyiz. Termometre yüksek derecede
dir. 

• Aydın, 27 (Tan) - Ulusal sa
vaştanberi açık bulunan istasyon 
k?prüsünün yapılması içi mühen -
dısler gelerek köprünün etüdünü 
yapmışlardır. 

Bu köprü şehrin büyiik bir ihti
yacını karşılayacaktır. Köprü 20 
metre genişliğinde ve betonarme o
larak yapılacaktır. 

-11-
TAŞ ALMAK 

Bugün de paytakların nasrl taş ala
caklarını göstereceğiz. 

Diğer taşların aksine olarak pay
takların yürüyüşlerine aykırı olarak 
taş alırlar. . 

lşte bu da, paytaklarla öteki taşlar 
arasında ikinci bir ayrılıktır. Birinci 
ayrrhğın diğer taşlar ileri geri gittik
leri halde paytakların yalnıı: ileri yü 
rüdükleri idi. 

Paytaklar sütunlarr üstünde ileri 
yürürler, fakat sağa ve sola çapraz 
olarak taş alırlar. Aşagıdaki ş1.:ırnuc 
görüleceği üzere. (Şekil 1) 

KA Kt1LAR 

abcd föh 

AKLAR. 
Şekil: 1 

{b2) hanesindeki ak paytak (a3) 
hanesindeki kara Fili alabilir.( e3) ha 
ncsindeki ak paytak ise isterse ( f4) 
de bulunan sağındaki Ruhu ve ister
se (d4) de bulunan solundaki At'ı a
lır. (c6) ve (b7) hanelerinde bulu
nan ak ve kara paytaklar, ilk oyna
yan tarafa göre, biribirlerini alabilir
ler. 

Diğer taraftan görürüz ki (h 5) de 
bulunan ak paytak, (h 6) da bulunan 
arkadaşı tarafından kımıldanamıya
cak hale sokulmuştur, çünkü (h 6) 
daki arkadaşı (h 7) deki düşman pay 
tağını (çapraz durumda olmadığı 
için) alamaz. Bunun için bu üç pay
tak ta kımıldayamıyacak haldedir
ler. 

Geçerken ahf - Paytağın yürüyü 
şü bahsinde, oyunun başlangıcında 
bulunduğu haneden henüz kımıldatıl
mamış bir paytağın istene bir veya 
iki hane ilerileyebileceğini göstermiş
tik. Eğer bir paytak bu hakkı kulla
narak iki adım birden atarsa, fakat 
bunu yaparken iki tarafındaki &Ütun
larda bulunan düşman paytaklanndan 
birinin hakim oldu~u bir haneden 
geçerse, düşman p.aytaer kendisini 
sanki yalnız bir hane ilerıltıni1 aibi 
geçerken alabilir. 

Aşağıdaki şekle bakınz (şekil 2) 
orada iki misal göstereceğiz: 

KA P..A 1.A.8. 

a lı ~ d ~ tı 
A,.KLAR. 

şekil: 2 

Eğer (e2) hanesindeki ak paytak 
bir adım atar ve (e3) hanesine gelir
se. (d4) hanesindeki kara paytak onu 
alarak yerine geçebilir. Eğer bu ( e2) 
deki paytak iki adım atarak ( e4) ha
nesine atlarsa. (d4) hanesindeki pay 
tak onu bir adım atmış sayarak "ge-

HAKYERLERi 

On beş seneden 
Yedi seneye 

Bundan beş sene kadar evvel bir 
Cumuriyet bayramı gecesi, dükkanı
na gelerek rakı içmek istiyen Orhan, 
Aziz ve Ediple tutuştukları kavga so
nunda bunlardan Orhanı öldüren. A
zizi ve Edibi yaralıyan tütüncü Kos
kalı Hasan, bundan önce ağır ceza 
mahkemesince (10) seneye mahküm 
olmuştu. 

Temyiz. mahkemesi, bu karan boz 
duğundcın Koskah Basanın dün ye -
niden ikinci cezada muhakemesi ya
pılmış ve bozmaya uyularak; 15 se -
ne ağır hapis cezasının bir kısmı affa 
tabi tutulmuş ve bütün ceza 7 sene 
hapise indirilmiştir. Tütünoü Hasan, 
öldürdüğü Orhanın vercsesine ayrıca 
( 1500) lira tazminat verecektir. 

Sarmısakh ceset 
Kasımpaşada, bir evin altkatında, 

karısı Nazmiyeyi boğarak öldüren 
ve ceıedini kokmaması için sannısa
ğa bulayan Laz Osman, dün ikinci 
cezada 15 sene hapise mahkum ol -
muştur. 

Adam çiğneyen şoför 
Geçen sene mayısta Orontos vapu

rile şehrimize gelen lngiliz seyyahla
nnı gezdiren şoför Kegam'm otomo
hili Şehzadebaşında bir tramvay ara
basile çarpışmış ve otomobil parçala
narak içindeki seyyahlardan bir ka -
dın ölmüştü. 

Şoför Kegamın muhakemesi dün a
ğır ceza işlerine bakan ikinci cezada 
bitirildi. Ve suçlu Keğam iki sene 
ağır hapise mahkum olmuştur. 

iki lira rüşvet 
Seyrüsefer talimatnamesine uygun 

hareket etmediğinden dolayı Fenerde 
oturan şoför Mustafa hakkında taki
bat yapılmak üzere. polis merkezine 
götürülürken, yolda polis izzet ve 
Mehmede iki lira rü,vet vermek is • 
tediği iddia edilmiştir. Şoför Musta • 
fa, tevkif olunarak adliyeye veril -
miştir. 

ilk okullarda 
İlk okullara talebe kaydına 2 

Eylülde başlanacaktır. Bu yıl il~ o
kullara 928 doğumlular ahna.cakbr. 
Şehrimizde okuma çağına gelmiş 
çocuk pek çoktur. Bu sebeple ilk o
kul müfettişleri 2 Eylülde bir to!J
lantı yapacak ve bu çokluğa kar ı 
alınması gereken tedbirleri te5pit 
edecektir. 

Bu yıl birçok ilk okıulda şubeler 
asılacağı gibi ihtiyaç duy.ulur6a mü
nasip binalar kiralanarak yeniden 
ilk okul a~lacaktır. Bunun için 
bütçeye tahaiaat konmu tur. 'Kala -
bahk semtlerdeki okullarda da ya
rım tedrisat yapılacaktır. 

çerken" alır ve gene (e3) hanesinde 
onun yerine geçer. 

,...,.....;ı... ~iter (f7) han ... indcln !re· 
ra paytak ikı adım atarak (f5) hane
sine atlarf>a, (g 5) hanesindeki ak 
paytak onu geçerken alır ve (f6) ha
nesinde onun yerine geçer. 

Dikkat - "Geçerken alı§" bir pay
tağm iki adım birden atışından sonra 
ki ilk hamlede yapılır. Aradan başka 
hamleler geçerse bu "geçerken alış" 
hakkı kaybolur. 

Bir de. •geçerken almak" hakkı 
yalnız paytaklara verilmiştir. 

•'Geçerken ahı" için arsrulusal şat
ranç terimlerinde fransızca en pas
sant terimi olduğu gibi kabul edil • 
mi~tir, 

Şatranç Olimpiyatları 
Var§ova, 27 A.A. - Şatranç O• 

limpiyatları; 
13 üncü ravunttan sonra. İ&veç, 

34 buçuk puvanla başta gelmekte -
dir. - lki parti geri bırakılmıştır .. 
İsveçten sonra gelenler: Birleşik 
Amerika 32 buçuk puvan - yine iki 
parti geri bırakılmıştır - Çekoslcr 
vakya 32 puvan, Macaristan 31 bu
çuk puan, Lehistan 31 buçuk puan, 
Avusturya 29 puyan, Yugoslavya 28 
puan, Estonya .27 buçuk puan - bir 
parti geri bırakılmıştır -

P o L. ıs 

Bir ~ocuk otomobil 
üstünden düştü 

Taksimde Maryüs isminde on bir 
yaşlarında bir çocuk otomobil ta .. 
mirhanesi önünde oynarken, bir o
tomobilin üstüne çıkmış ve 6onr• 
müvazenesini bulamıyarak kaldı • 
ranlar üstüne düşmüştür. Maryiis 
bu dü me neticesinde muhtelif yec· 
lerindcn çok agır surette yaralan .. 
mış ve derhal hastaneye kaldırıl
mı.;tır. Fakat çooukcağız çok geç• 
meden ölmüştür. 

• Fatihte oturan hademe Süley .. 
man Voyvoda caddesin.den geçmek• 
te iken 2233 numaralr şoför Yani • 
nin otomobili kendisine çarpmış. 
kolundan yaralamıştır. Şoför yaka
lanmıştır. 

• Bakırköyünde Sümer Bank 
Bez fabrikasının arkasında bomba 
ile balık avlayan balıkçı Kamil ile 
Ali oğlu Mehmet yakalanmışlardır. 

• Çadırcılarda hurdacı Salibin 
dükkanında 10 defter kaçak sigara 
kagıdı bulu.nmuş, musadere edilmi~ 
ve Salih te yakalanmıştır. 

Suriye Cumur Başkamnan 
kızı lstanbula neler 

• getirmiş? 
İstanbul Gümrük Başdirektöriın· 

den dün şu mektubu aldık: 
" Gazetenizin 23-8-935 tarih ve 

123 • 3426 sayılı nüshasının 6 uıcı 
sayfa~sının dördüncü sütununda 
(Suriye Cumhur Başkanının kızı 1s· 
tanbulcia) başlığı altındaki yazıda 
Bayan Şerife Fatma tarafından Su
riyede yemeğe alışmış olduğu v~ 
bu sebeple beraberinde getircliğı 
birer miktar yağ ile reçeUerden 
gümrük resmi alınmak istenildiği .. 
tıin beyan edildiği yazılı bulunmak• 
tadır. 

Gazetenizde muttali olduğum bu 
mesele üzerine lazım gelen tetkikat 
yaptırılmış ve aşağıda izah edilmiş ol 
duğundan keyfiyetin tashihen ve 
tavzihen dercini diler ve saygıları• 
mı &unarım. 

Recel Karol vapurile gelmiş olan 
Bayan Şerife Fatmanın birer mik
tar diye bey~n edilen yiyecekleri 
40 kilo 8ıkletinde iki teneke gadt 
yağı ile bir &andıkta 14,900 kilo'" 
gram kaysı ve üç kutuda 9,700 kil<>" 
gram kurabiye ile bir tenekede se'" 
kiz kilo reçelden ibaret bulunmak· 
tadrr. Gümrük tarife kanun.unu!% 
dördüncü maddesi ancak yolcululı.'. 
sırasında istimal edilecek olan yi'" 
yecek ve içilecek mevadda bazı ıe: 
rait dairesinde muafiyet tatbikirt' 
amiı: bulunduğu cihetle yukard• 
cinsleri yazılı mevaddın miktarl•" 
rına göre :Y#$İTnden .istişı.nıo.. mil"--' 
zuu bahsolamaz. 

Netekim Şerife Fatma. tarafın 4 

dan iki teneke yağın 53 lira 88 kU• 
ru~ baliğ olan ithalat resmi tediY~ 
edilmi ve diferlerinin de ithallt 
1 mi tı:ııtye edilmemesinden yotclS 
salcmu müdürlüğüne şimdilik enıa; 
nete bırakılmıştır. Bu tatbikat ~ 
zuata da uygun bulunmuştur.,, 

Sultanahmeddeki hafriyat 
Sultanahmedde Arasta ~kağtf\" 

daki hafriyata devam edilm.ektcait• 
Yeniden birçok mozayıklar meyd,.. 
na çıkarılmıştır. 1ngilterenin sund• 
land Üniversitesi argeoloklanndaı' 
doktor Ro85Cl hafriyat yerinde ~· 
lışmaktadrr. Doktor Rossel profe; 
6Ör Bakster ile beraber Müzeler ı1' 
dürü muavini Arif Müfidi ve ilba.~ 
Muhiddin Üstündağı ziyaret c~1 

hafriyat yerinde· çıkan kıynıetll ~-= 
yaların muhafazası işini görU~ın~~ .. 
tür. Hafriyat yerinde yapılacak ~· 
na için müzeler müdürü ile teşrı 
mesai ~dilecektir. ·ri• 

Doktor Rossel dün bir mubarrı 
miz:e demiştir ki: . de" 

" İngilterenin Sundland §ehrın iW 
geliyorum.Bilhassa bu mozaıklan gel• 
mek ve tetkik etmek için ~ıt 
dim. Burada ancak iki hafta ıcaı.caı' 
kalabileceğim. Şimdiye kadar çıkı>'• 
mozaytkları ye temelleri çok 
metli olarak buldum.,, 

-==N=o=. =l=O=l=:::::=:==:======= ı için, Mehmet için, Ali için bin l ri Güney: \ Dedi ve kafasının içinde bir ı Diyordu. Bütün bu düsünce- ı Kafasının içinde bu kördUğ1i .. 
Y O le. M AH bir rapor uydurur yazarlaroı: 1 - Marika ben sokağa çıkıyo- soru kendiliğinden dolaştı: lcr, duygular içinde dalgın, ka- mü çözemiyordu. w• 

o;;;JJ İngiliz elçiliğine girdi. Sovyet rurn! - Acaba beni mi izliyor?.. rarsız Galatasaray'a kadar gel- - Onu da öğrenecegıl1'1·· 
/ Etem lzzet BENICE konsolosluğundan çıktı. Çerkez Dedi, ilave etti: Ve bu sorunun karşılığını di, tramvaydan inerken: Dedi. . ..re' 

kalpaklı bir adamla konuştu, be- - Bir iki saat sonra gelirim. araya araya tramvaya bindi. Şe- - Güney gözünü dört aç. - Haydi Güney senı go 
- Bayan evden hiçbir yere rabe·r lokantaya girdi.... Filan Kendisinde bir durgunluk, iiç ref'i hiç görmemiş gibi davranı- Eğer izleniyorsan o seni yaka. yim !. ·r }1iy 

~ıknlryorl gibi saçmasapan şeylerdi onlar. gündür sinirlerini yoran boz - yor, fakat, tetik üzerinde gidi- lamadan, sen onu yakalamalı - O.iye yürüdü .. ~rad~ b~·ııiill -
Raporunu veriyorlardı. Bun- Biz de o~lara ben.zemiyelim. gunluk sürüy_?rdu. Donuk bir yordu. Kendi kendisine söylen- sm t.: . b~llı etmeden ~:ıtn~e~ın °öziit'e 

dan doktor kadqr kendileri de Kar§ılıgını verdı. Fakat, bu şenlikle sokaga çıktı. Araba ka- di: Dıyordu. Bır smaç ve dencç de duruyor, mu§terının g bal<"' 
üzülüyorlardı. Şeref: ü~. gün üç gecenin ille bir şey pıdaydı. Şoför, hemen kapıyı - Ben şimdi onun ne olduğu- yapmak için tramvaydan iner serilen kuma~ parçal~~ın.~ izle" 

- Eğer bu kadın dört gün çonnek, bulmak ister hastalı- açtı. Fakat, Güney: nu anla~ım. inmez istasyonda. dur~u. Kim- ~ak. bahanes~~~ ~e!1dıs1•111 rdU. 
daha sokaga çıkmazsa doktor gına tutul~ doktoru üzüdüğü - Araba istemiyorwn.. Ve içınde gittikçe artan bir lerin inece~in~ gozledı. Duru - nıp ızlen~edı~ıı;ı:ı ı~celı~i bOt .. 
bizim işimize son verir.. kadar tesellı de ediyordu. Ken- Dedi tramvay istasyonuna kırgınlık ve kızgınlık vardı. Öf- şunda sankı bır başta tramvayı - Bugun butun ışler 

Diyordu. Sadık: di kendisine; . ilerledi: İki gör~msü gibi Sadık ke ilaı kendi kendisini yer gibi bekler gibi bir görünüş var~1. dular! .. .. . deıt bif 
- Yahu, balkona çıktı. Pen- - İşte, hıçıbır şeyden haberi ve Şerefte onu ıki köşeden çık- konuşuyordu: Baktı, o adam tramvaydan ın- Diye yu~rk~n bır 

cereden bir delikanlı ile selam- yak ... Ne ~afiye~eri tanıyor, ne tılar, izlediler. Gün:y tramvay.a --: E~er bu adam beni izleyor- medi, Fakat, d":~a .. ~~afı ile mağaz~ya ~.ırdı. •. eve dÖIV 
laştz. Eve bir erkek geldi, beş de böyle ~ır şeyı aklına getirir. adımını atarken arabada bır sa kım ıçin, ne için?.. karşılaştı. İlk gordugu a?~ın -. ~ıraz oteben alıp 
on dakika durdu çıktı, diye is- Demek kı, kancığmıın hiçbir ilerleme gerileme oldu, genç Doktor mu :izletiyor?.. arkadaşı, Sadık, arkadakı i.kın- melıyım. disi İ(~ 
tersen birk<,'i rapor uyduralım.. suçu yok. Benim hastalığım, kadın ayağını çekti, geriledi. Bir başkasının adına mı?. ci arabadan atla?ı· .~üney: Diyord':1._ Fakat, keıt aili ,g· 

Dedi. Şeref buna: benim kıskançlığım, benim sev- Ve birden gözüne tramvayın ar- Kendisinin mi bir gütgesi - Arttk bu göz gorıe göre be· maşlara fıl~n ~a~ar..ke; rırısd8ıı 
- Olmaz yavrum. Biz para gim bütün bu evhamlan yaratı- ka kapısından Şeref'in içeriye var?. ni izlemek. zmın boşlugu ıçınde u 

alacağız diye bir yuvayı bozmı- yor.. atladığmı gördü. Onun adım Ve arada bir de: Dedi. Çok serin kanlı bir ta- dönüyordu: eoif11L 
yalım. Öylesini ben poliste iken Diyor, güven buluyordu t bilmiyordu. Fakat, yüzünü gö- - Belki, buralarda oturuyor- vır aldı. Fakat, içini kemiren - w Her. şeyi öğrene~a 0y•P' · 
bile yapmadnn. Birçok anka- .. dU U ll rür görmez tanıdı: dur. Doktora da onun için gel- şüphe şuydu: ÖgTendıkten sonra ağrf'l'l 1 
dqlar hugün kahvede oturur, Dor n~ g n - Geçen akşam doktora gc- miştir. Tesadüf onu karşmıa çı- - Doktorun adma mı izleııi- nın ~nına bıraknuyac 

111 
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•• ~ akiam& da Abm~t Dördünoü iUndü. Ak§aın üze- len hastalardan birisi.. karmıi ola.bilir 1. yonmıl. (Ar) 
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GUZEL SAN' ATLAR 
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AVUSTURYA~ILARLA SON GÜREŞLER 

Dun Geceki Maçı·arı 5-2 
Netice ile Kazandık 

~ l~h gUreıçiler ilçüncü 
~·~ mU..bakal.armı dün gece 
tt~ .Udında üç bine yakm se
oler~i &ıUnde yapıldı. Biitüa prq. 
... ~!! heMbile kuanıldılı veya 
-.1 -.aldiii için, m61abablar ge
JıtJ:''•ına Jr.ad• ıilrdü ve umumi-

de zevksiz oldu. 
lonuçları aıağrya yaamnus: 

'h..1' kiloda Ome-r ile Yelineck gü
-,~ltt, Ömer ittifakla kaandı. 
....._ kiloda Yatu i~e Kin:pu ••
~iti müaabalcıa Yaprı• ekseri
~~ •e sayı heaabile pribiyeti ile 

~iJoda Avusturyalı Grabel ba
lıa!ıiı in ittifak karaf'ı ile tayı he-

'2 e Yuauf Aslana g•lip &eldi. 
1Jt kiloda An'ka...ıı Hasan, Muit 
~ l&retti •e hakemlerin ittifakı i-

le kazandı. 
7g kiloda Meı.inJi Ahmet Stiödl 

ile güre1ti ve üattin bic- cürettm 
10nra o da ittifakla plibiyeti aldı. 

İkinci güretlerde söylediğimiz gi 
bi Nurinin yerine Mersinli Ahmet 
gikettirilmit okaydı, ulusal takım
lar araeındaki maçı 5 - 2 yerine 6 -
1 kazanacağımız da öyleoce tahak
kuk etti. 

81 kiloda Koamar He 79 kilo gü
l'e§çilerindm Nuri 8 kilo farkla gU
retti ve Avuıturyab ittifakla hük
men ka•ndı. 

Son müubaka ağır sıklette Ço • 
ban MehmetJe Schel ara•nda yapıl
dı, bu da Çoban Mebmedin f ttifak
la plebesi ile bitti. Bu suretle dUn 
geceki mıa91aırı da 5 - 2 kaNftJD.lt 
olduk. 

Harbine Hazırlık 
[Bat tarafı 1 incide] 

~ parçılamağa çalıp~lardır. du etmeği kararıa,tırm,tttr. 
~taraftan kırmızı ordu, mavi talyan ailesinin 12 adaya dönilt maı
~ htlcumlanru lurmak için ar- rafını ödemittir. 
~~da kurulan müdafaa tertibe- Habet bankası bundan böyle hiç
~~rak düşman tuyikinden bir yabancı döviz aatmıyacağını ilan 
L ~la çalıJac:akttr. \'tmiıtir. 
..._.....,.. berinde yabancı pzetec:iler bu SosJallstler ve sendikalar il'!'! 11-.olini, süel kuvvetleri tef-
-.._tcelctir. federasyonu aavat a kartı 

ltalvan kablneai Paris, 27 .A.A. - Anıulusal sen-
~....:_ .- ı dikal~ hderuyona delegelerile ar-
~ 27 A.A. - Kabine, 28 A • uuıusal ıotyaliat federaayonu . dcle
.~~ta Bolzano'da toplanacaktır. ıelerinden mUrekkeb, muhtelit bir 
--. anemıi ekonomik kararlar veril- komisyon. İtalyan - Habeş anlafft"IU• 
~kleıtiyor. bğmm buıiinkU evresini tespit et-
~ 27 A.A. - Kabinenin ma • mek üzere toplanmıt ve Uluslar Sos
~ böleninde, keSin olarak, ya· yetesinin devletleri paktlara ve diğer 
..::at 16 da toplanma11 ter.bit edil- antla,malara r-.yet ettirmek ve ica
~ lil" bmda, İtalya aleyhinde her türlü 
sıw!e,I toplantının sebebi. söylen- zecri tedbirlere bqvurmak mecburi
l._~ beraber, kabinenin çok önem yetinde olduiuna dair evvt;lce veril
.._ 1 bir karar almaja davet mit olan brarlan onaylamıttır. 

il haber verilmektedir. Komisyon, ayni samanda, icra ıe-
y-.~-- HlntliJI 1akaladllar net konseyini fevkaltde toplaptıya 
~ 17 A.A. - Aden'den Reu- çajırmaja 1rafJıl' venniftir. 
~ bildirildiğine g(Sre, lngi- DOOU Afrlkn r b .. kamu• 

Resim Ve 
Galatasara'!!. .. Ede b i yat 
Turneden dondu Geçen sene Ankaradaki inkılap 

. . . resim sergiıine biz de ittirak et-
On bet ciindenberı Macarıatanda mittik. Sergi açıldığı günün akıa

ve BülUeşte turnede bulunan Gala- 1111 elindeki fotoğraf makineeinden 
tasaray futboloulacı d~ şehrimize ve arkası notlarla dolu katatO: 
dönmüşlerdir. Kendilerınden birisi ğundan gazeteci okluğunu tahmin
ile görüftü~ Dedi ki: . . . de yanılmadıiımız bir genç bize 

- Seget teki ma~ 3 • 3 bıtmış ı- yklattı ve mahcup bir sule: 
bn, hakeın iki dakika fazla oynat- - Affeder•iniz, dedi. Gazeteye 
tı ve bu fala oynattığı •ır~da • bir sergi hakkında yazı yaNıcağım. Fa
penaltl yar.attı bunun üzerıne saba kat •.. 
dan çeJdldık, .P~n.altı atılmadı. _ Fakat? .. 
Ma~ neticesın~ Seget ra~yosunun - Ne yazayım bilmiyorum ki ... 

3 • 3 ılitı. etmeeıne mukabıl, Macar Sonra bu batın sayılır cebaletin-
guetelerı ve Pett~ r~dyosu . maçı den kıpkırmızı kesilerek : 
3 • 4 Macarlar lehıne ılin ettı. - L6t fen siz bana bu husueta 

BUkn,te yaptı~ımız ıon maçta da yardım etseniz?. 
11k ~çta ~ynadıgımız çok ~el - Hay, bayi Yani töyle bir kol
ve çımen ONEF" Mtluı yerınıe, ları sıvayıp kendi kendimizi met
çok uzak ve batti Fenff'babçe - Gü- bedelim ı Olur ıey delil! .. 
nef: futbokularınm oynmnadıklal'ı • 
''VenU.., sahuından da daha ufak . 
bir sahada oyn.ııldık ve bu Jlizden Ve hakikaten de otur ·§ey değıl-
de 4 • ı mağltip olduk. di ki., gazetede serci hakkında ya-

zı çıkmadı. Eserini bir günah cibi 

Romanya 
bisiklet turu 

Blikret. 27 A.A. - Dün Romanya 
bisiklet turunun birinci etabı, ko • 
tulmuıtıur. Bu etap karakal ile 
Turn.u - Severin aıraında 160 kilo
metreli'k: idi. Etapı bitirit ııraaile 
tunH: 

StO'QP8n (Yugoslav) 5 saat 57 da
kika 5 saniye, Hrenciye (Romen) 
5 saat 57 dakika 52 aaniye, Faııni
ge-r (Yugoslav) 5 uat 57 dakika 57 
saniye, Daniel (Lehi9tan) Nikolof 
(Bulgar) Davidiç (Yug0tlav). 

İkinci etap ıonunda ıeletı tamif: 
D~ie-1 (Lebiatan) 12 nat 50 da

kika 36 uniye, Hrenvic (Romanya) 
12 aaat 50 dakika 49 saniye, Niko -
lof (Bulgaristan) 12 saat 50 dakika 
54 sanıiye. 

Uluslar araeında Renel tunifte 
biırin.ci sıra Yıuıgo.lavyadadır. 

Ferdi ıro,uıar aramda birinci 
Romen Mormosea'du. 

Bugün Tumu - Sevuin ile Kraıu
sebes - Lugoi araamda 166 kilomet
re üzerinden ikinci etap kotulacak
tır. 

sırtında tafıyan san'atkir eserini 
methettirmek olur tekliflerden de
ğildi. 

• Fakat bizde eli kalem tutanlar 
remne eberiya aoralrJ bir .ıabdan 
bafka, candan bir sempati duymaz
laru, re...am dalma bu teklifle kar
tılapcak. Ne yapmak letedijinl ek
ee.riya san'at mtinekkitJerinden öğ
renen ( l) reıum bu eefer ne yaptı
ğını anlatmağa kalkacak. Onun dili 
usta bir yazıcınınki kadar yontul
mut olmadığı için halka metleğine 
karıı bir muhabbet aııhyacqı yer
de aiırbatlı teknik cümlelerle onu 
yorup kaybedecek .. 

BUyiik bir adam: "Aık denilen 
nesneyi romanlardan öjremneaek 
kaç tanemis ltılc olurduk?,, demit. 
Romanlarında reame aft dört bet 
tayfa, yurJannda birkaç satır vere 
vere ecnebi memleketleri.nele halk 
en yeni san'at cereyanlarına bile 
yabancı kalmamıttır.. Bu yazıcılar 
içerisinde reuamm edebiyattan al
dıtı zevki re.ımden kana kana ta
danlar •ardır. Onlann içeriainde ek
seriya tablo y..,anlara dqfı.e de 
büyük bit kola1hkla çisgi çiısenle
re r ... eli.tıir. Re1me karıı bOytlk 
bir iıtidadı ve hayatı 
b o y u n c a zamanının en bü-. , , . , 1.:::....-:::. ~tal~ tanına Urac·aathiır 

iı Muuouah'daıf 1ilbei' aııD- ka!9t'*tkom~utanlı~~~~~-a~~~~+.:=~===-===·~ 
fHU bU ilgı ile taki.p etmek-

dö Bergame, par mento baıkanı Si- tedir. ki ekip; evvelki giin Varıo-

.._ olml 
1\7.1~ ............ 

ıilsliyecek kadar güzel ~.plu " 
re.im hakkında yaztlmıt iki koca
ıııan cilt bırakmıttır. yano ve komutan Rizzo ve Pagano- vadan Berline banket C'tmittir. Bi· 

dan bir mektup almıttır. Genel harp- rinci etap olan Bertin - Lodz yolun
ta denizlerde büyük itler gördülde- da Almanlar üstünlülaterini göeter
rinden dolayı altun ıüel madalya mişlerdir. Dün Lodz - Kalisz yo • 
kuanmıt olan her üçil de ltalyaya 
kartı denizden tehlike ıerçeleştiği lunda Lehler, kaybettikleri zamanı 
takdirde hizmete alınmalanıu iste- kazannutludır. iki etaptan ıonra 
mektedir. vaziyet tudul': Almanlar, 29 ıaat 

Bat kamutan gldlJor 22-19-6 ile batta celmektedirler. 

Roma, 27 .A.A. - K.rabn yeğeni, 
tilmgeneral Dük dö Bergame, yalan
da Doğu Afrikaya gidecektir. 

Muuolini, ıü babamı kabul et
mit •e kendiainden manavralar bak
landa izlıbat almJttır. 

Japon1a • ltalya 
Roma, 27.A.A. - Joumale dltal· 

ya ıueteai. JaP9D ıuetelerinin ltal· 
yan-Habe• anlatmahjıl'ldald duru
munda büyük bir d~lfti1dik o! :luğu
nu ve bunun bu tarihi hldi~:le İtal
ya ile J aponya arasında bir ani~ 
muhpnda imkin bulunmadığını yu 
makta ve böyle bir hid~sede iki ulu
sun ancak birleıebil:ceklerini kay
detmektedir. 

Barıt için t8ren 
Londra, 2,.A.A. - Vestminster 

katedralinde bant için dini tören ya
pıtauıtır. 

Maretal Balbo Parlste 
Paris, 27.A.A. - Marefal Balbo

nun yeni yapılan Parla-Roma hava 
battt baklanda incelemelerde bulun
mak üzere Franuya geldiği babeı 
verilmektedir. 

Franaız gazetelerinin 
yazdıkları 

Paril, 27.A.A. - BHm. M usaoli
nin Daily Mail ıueteıinin aytar•aa 
•erdfli diyevi bUyilk bir önemle kar· 
plsmalrtadır. Bu diye.in bqbca nok· 
talan iri harflerle dizilmi,dir. Fakat 
nlabeten az mUtal,ea JllrütUlmelrte
dir. 

Jl'ipro paetai, diynin en önem· 
U parçuutm, Muuolini tarafmdan, 
lncDtere bmoyurıa karp bir nevi 
meydan okumayı ıatte:en parça ol
mayıp Cednrede erıeafni (mabadı
nı) anlatmak karararndan bulundutu 
nu bildirdili knnn olduiu fiJmnde
dir. Bu pnte diyor ki : 

" İntanın, hele ttıkilr, ~yeceği 
ıeHyor. ÇUnldl, İnıtltermin, altı haf. 
tada.n beri latedili de budur. 
lnıf& kabinesi, tekillere riayet e· 

dilmaini. İtalyanın hnırladılı inzi
bat tebirlerini, hldileleri sayarak 
haklı ı&tepnelini iatiyor. O takdir· 
de, iıler, ttaıyanm, Hat.q toprakları
n' ihtiyacı oldup için Habqittana 
ukbrmuı baUladea daba bqka iüD-

de gö~ükecektir. Çünkü, bu hareket, 
İngiliz kamyonu haldı olarak kızdı
racak mahiyettedir. 

Figaro, §U tô%leri ilive ediyor : 
" Herhalde, zecri tedbirler mev · 

zuu baJısolamu. Duçe, zecri tedbir· 
ler aleyhinde &tef pll"Jdiriiyor. 

.Fakat, ayru zamanda Cenevrede 
ortaya bir doaya koyacaimı bildiri
yor. Muuollnl bu ıuretle İngiltereyi 
tatmin etmekte •e ncrl tedbirler tat
biki ihtimaıtni, hutuıiyle Ual-Ual 
hidiıefi hakkın"8)d ba1ı:~ karan 
Habeşistanm aleyhind eolduğu tak
tirde - ki biç te uzak bir ihtimal 
deGildir - ortadan lcaldınnaktacbr. 

İtalya ile İnrlJtere arwndaki ger
ginlifin burulan IOJlra azalacağını u
m1.,ft ederek memnun olabiliriz.,, 

Petit Journal da ıunu yazmrktadır: 
İtalyanın durumu, geri dönübnh 

bir tekilde tespit edilmiı gibı gCSriln· 
mektedir. Roma, Hebqictanın, ltal· 
yan sömürıeclliiine kapılarını açma 
11111 iıtiyor. Londradan ıe1en haber
ler. İnıllterenin, artık Muır.110linin di
leklerin eiyice kanaat Cetirtliiinl 1&1-
terrnektedir. • 

Pununla beraber, Ortada atır bir 
bava "fllfdlr •e Cenevre toplantm 
büyük bir rabataııhs içinde açılacak 
tır. . . 

Kabine toplantıaı lnemll 
Roma, 27.A;J,;,, - Ha... ajanlı 

bilcUriyor : 
Siyasal seveDler.1•nn ~ano'da 

toplanacak o1aJi bbine k9naeyine ia
tisnai bir ehemmiyet atfecliyorJar,. 

H•betlalen Yunanlatanı 
protMto.W . 

Atlna. 27"6.A - Katemertnl ı•· 
zett'9ine göre, Habeflıtan Yunanı.
tan O.erinden ltalyuı tayyarelreinlo 
uç'1Ul11na mU..adf' ettitin .!en dolayı 
Ati .. .a nudinde protestoda bulun
mu9tur. 

Yunan bükamed buıa verdiii ce. 
vapta, İtalya llarb- halinde olmacbp 
için bu mO...defti" aruuluul taa• 
mül• 1171UD oldujaa ~ 

Ben muharrirlerimizin resimden 
bahsetmeleri için onların r~m 
yapmaları lizım diye gülünç bir 
ıddiaya kalbcak değilim. Onlar 
bu~a ''Yumurta biklyeei,, ile cevaıp 
verırler. Şöyle ki: 

Kuvvetli bir san'at münekkidi 
bir giin kuvveı.iz bir re.umı ziya
rete gider. Ve ressamın yapmakta 
olduğu çok kötü bir reami yarada
na ııiınarak giiseke tenkit edH. 
Bu acı tenkidi bumedemiycn kötü 
reHUD~ 

- ~olay ıeliyoru, ten de yap 
g(;relıınl.. 

Der. Bunun üzerine münekkit ıu 
ceınbı verir: 

- A dostum! Ben ömrümde bir 
ıtırü Yumurta tenkLt: ettim. Fakat 
kat'iyyen yumurta yumurtlama
dıml 

• 
Baıka memleketlerde biribirleri-

ne çok candan bir alika ile bağlı 
olan resim ve edebiyat bizde biri
birlerine arkalarını çevirmitlerdfr. 
lıin tuhafı ressamların edebiyatta 
pyet •ıkı bir alikalan obnuı on
dan uyıb sevklerinden biriıini al· 
mala!"1• mukabil edebiyatçılan
ınıs ıçin reeim hiçbir zaman tın
rinde uzun mllddet durulacak bir 
mevzu olamamıttır. 

Bu iki kaq»uzu bir koltuia mfi
kemmelen ııtdıran memleketlec-de 
rom&ftcı romanının kuvvetli bir 
reaaam elinden çıkan resimlerle alla 
lenmeaine itina •ve bununla her u
man iftihar eder. Bu yuıyı res
amlarla muharrirler aruına bir ka
ra ~~dl ifbi alıvermek niyetinde 
değıhQL .. Çünkü onlarm reaim sev
kinden mahrum olutlarmdaki kaba
hati, onlar çok kolaylıkla tarihin 
ıırtma yllkllyei>Uirler •• hakları da 
vardır. 

Bedri RAHMi 

· Paul Slgnac 61dl 
Paul Sipac, Neo - emprea~ 

mektebinin bUyllk teflerindell liirl 
idi. Delaicroix'dan buaün• kact.r usa
nan aanat tektmültlnde • bll;&k hla 
teli olanlar aruaada .,.ıım Slpac 
lejlyon donlr nlpmmn ~ rlltbeaini 
baiS bir rnı Dlr. 

Bnclepuutaa'lar aramda en yaıh 
olaa da o idL 72 yqında olduğu bal· 
de pçenlerde Franaada vefat etti. 
Çok töhret kuanmıt tıablolarmdan 
bqlra ıulu boyalarının çoklutu, çe • 
aidiliii Ye cınlrkjh ta•m •• 

BiZDE NÜMiSMATiK 
P~ra biriktirmek batka, para kol

lenıyonu yapmak bafkadır. Biri ik
tısat, . öteki ar~eoloJi itidir ki, buna 
ber dılde Nümismatik derler. 

Kolleksiyon merakı hemen her
keste vardır. Pul, çikolata resimleri, 
kelebek ve yaprak kollebiyonlan ya· 
panlara 11~ sık raalanır. Bu arada 
bir de eaki, küflü, toprak altından 

•çıkımı antika paralan biriktirenler 
vardır ki o iı, hiç te öteki ~i ha· 
nl iptlWara benz~z. Çünkü eski 
para kollekaiyonu yapmak bir ilim 
ve bir ibtiaaı itidir. 

Eline ıeçen eski parvı .. antika,. 
dır diye topbyan ve takhyan iman
lar, hiçbir ıayeli olmadığı halde tıp
kı para iıtif eden, bankaya ve her· 
hangi bir itte lcullanmıyan, çömlek
le bahçetinin bir ldStnine gömen 
pfntilere benzerler. Bir defa her es
ki para antika delildir. Ve bu bir 
talllif •e ilim itidir •e mutlaka et· 
ki para biriktirenlerin tarih ve ar
keoloji bilmeleri lhımdır. Çünkü lü
zumlu ve lüzumsuz bir ıü.rü tunç 
•e t.lm parçalanru toplamakta hiç
bir mana ve pye ol!D1$1ığına göre 
bunlann taklitleri bulunduğunu da 
hesaba katmak ıerektir. 

Ve bu taklit antikalar uhndan 
mütehauıalan tarafından bile güç 
anlatılabilecek kadar muvaffakıyetli 
ıeylerdir. 

Müzelerimizin para kollebiyonlan 
çok zengindir. Fakat, bunlann içinde 
ve İstanbul Atanatika Müzesinden 
pyn Konya, Ankara, İzmil', Buna 
müzelerindeki ea1d paralar henüz 
bir mütehauıa el tarafmdan taanif 
eclilmit de delildir. Geciknıeai doiru 
obmyan bu talDif iıine yalanda ve 
derhal ba.tJanmau lhımdır. • ŞUplleals ki insanların pua ile 
ahfverit etmeleri, inuniyet kadar 
elld bir teamül delildir. Miibadele 
ile ihtiyaçlarım temin etmek Ani• 
retinde kalan lmaa bundan takriben 
yirmi bet uır eneı likb ı..a.ıa 
baılamqtır. Herodot•un rivayetine 
göre altın •• ıtlmUf parayı ilk ba
aanlar Lidyalılardır. Yani Millttaiı 
önce 7 inci ura ait bulunan meakii
ktttır ki Xeyhaarev sımanmda ba· 
ullıllllts.. Htk lllt'atinin en 

misalleri eski Yunan ve Roma para· 
landır. Fakat bugün iki asırdanberi 
Nümiamatlar islim meııkuk!tı üze
rinde yorulmaksızın çalı1maktadır • 
lar. 

Bizde Suphi Paşadan batlıyan bu 
itte çahıanlar yok delildir .Pirizade 
Mehmet Sahip Efendi ve Ahmet Cev 
det Paşa ıibi ciddi mesailer sarf et
mİf Nümismatlar vardır. 

S a b ı le Müze Müdürü Halil 
Ethem "Kurıwı mühür katalogu,. 
.. Müzel hdmayun meak\lkitı kadimei 
Omwıiye kataloğu" .. Meü:6katı Os
maniye., "Asan atika müzesinde 
meü6kit kollelımiyonlan,. isimli 
nerleriyle bu itte büyük bimmetler
d .. bulunmuıtur. Bu eaerlerde müze• 
mlzin ia1im ve Oamanb paralan, mü
hfır ve madalyonlar resimleriyle. ta
~eleriyle, mmtarlariyle tasnif ve 
ızab edilpıiı bir •ekilde bastinlmıs
tır. EHi para lcollebiyonculan için 
pek milhim bir kıymeti haiz olan bu. 
eserlerden ba1ka Londrfda Britiıth 
Muae\Jm'da M. Lavoix tarafından 
yazılmıt ve Pariste Bibliotheque Na
tinale'de mevcut lcollebiyonlann ka
taloglan da vardır. Gene Halil Ethe· 
min 1933 te netredilen .. 'İslami Nü
miematik., ve .. Bibliyoırafi tecrübe
si,, adb eserinde diğer müelliflerin 
istifadeli kitaplarının bir liateai mev• 
cuttur. 

Bundan sonra bizde de bu ta.nif 
itini yapacak adamlann l'etifllle•inin 
nebdar lüzumlu oldugunu aöyleme
ğe bile lüzum yoktur. Eski paralar
dan anbyan mütehauıslar, Nümis
matlar yetİf111elidir ki, asan atikaaı 
bol ve mebzul olan toprağımızdan 
daha çıkacak olan nice paralar~ eli
mizde, müzelerimizde tasnif edilme
mİf meakOkltı uraya koymak ve on
lardan istifade edebilmek mümkün 
olabilsin. Yoksa undıklar içinde. 
ambarlarda Aklanan eski paralarla 
toprak altından hCıiô üz çıkanlmamış
lar arumda fark yoktur. ÇünkO hep
li açık ve temiz havaya ve istifade 
mevzuu olmıya mubtaçtıf'lar. Tekrar 
ediyonu. Müzelerimizdeki tasnif 
edilmemif paralann katalogla"'ftna 
derhal bqlanmahdır. Ve bunun çok 
yalcın bir amanda temin edilecejiai 
Uıait ve temenni ederiz. 

Tirede niJlıu 'katibi Faik Güngör'ila ·Ralkevinde tQbir ettili 
esld paralar kollebiyonıı 

Arif Bediinin sergisi 
Ve bir R••••mın 
S6ylecllklerl 

Akademide yalnız kendi eterleri
ni bir araya tophyan Aril Bediinin 
eeJ'lllsi buıün kapandı. Bizde dai· 
ma reaim aerP.Jerinin taliine uğrı
yan aergilerden biri de bu sergidir. 
Baılıb8fına bir rewim hareketi 
yapmak iatiyen Arif Bedii usun 
zamandaaberi çalıpnalarınm neti
celerini balkın gözü önüne aeru
ken haklı olsrak beldediii bir ka
labalık vardı. Ve Arifin aöylediii 
bota çıkmadı ve aergi her gün bir 
çok ziyaretçilerle dolup bopldL 
Mealekdqlarınm bile kifi bUima
dığı aliblarından tiktyet etmek
te ona bak vermemek mflmldhı de
ğildir. Re1me karıı alaka s1tter· 
meğe baıfhyan muhit kart191Dda ay
nı fedaklrhk ve feraptle çahpn 
•e yılmryan ~ nellio bu müte-
•ali pyret ve ferapd insanı ae
•indirecek kadar tlmltli4fr. 

Arif Bediiafa •fiiainde tanın
llllf bir ru 11•11rı. bi.r tablonun 
lnilnde tealat ederken yakaladık 
ve bu 11.uautta fikrini öğrenmek ia
teclik. O bi.e dedi ki: 

.. _ Arif her ıeyden evvel •ıyan 
bir nıumnnızdır. Aramaıı, onun 
ip ea ltbumJu 1eydir. Zira .... 
atta aramak, . bulmak için yeglae 
1oldu-r. Arif hetıUz kendisine blr 
maniyer yapımı delildir. Ekol de
miyorum bile. O, olpn da delil· 
di.r. Zaten olpnluk gençlik için 
vahim bir kuturdur. BUyGk tlatat· 
lar bile eserlerinde aabit bir mani
yerden kaçmıılanbr. San'atklr, ke
male erdiil saman, kompozisyonla
rmda •e anmallerklde defltfklik· .,... ....... ,. ........ _ 

·-· ,. 
'-... ..... / 

~-~ 
Ani Bediinin sergisinde .te§bir 

• • ettiği resimlerden biri 

dlfer phııların na-terinden ayırt 
eden şahsiyete de maliktir. Bunun
la demek iaterim ki aramakta ol
maıı dolayııiyle Arif, eserlerinde 
biribirine benzemiyen \'e bir mani
yerdm kaçan 11rar görünmekte• 
dir. 

Burada, e.ki bir zihnifetJe bo
yanmıt iki. portre Var. rabiatL iste
diği gibi kompose eden ve tabiat .. 
tan kaçan diler . reaimlerinin ya
nında bu iki portresUe Arif. blr 
nakilden b8fka bir tey değildir. 
Bunlarda arti.tin kendinde1t bir 
fCY gtiriinmUyor. Tabiatı iatediii 
cibi kesip biçebilen Arifin bu ese
rin üzerindeki 931 tarihine ba1'ılır· 
u o tarihten bugüne kadar kendi 
lehi ne ne büyük bir tahavvül geçiıw 
mit oldap nnhım görillü}'Or. 

• 
Ariffa 1ergisi hakkında rNl&llU· 

mızın söylediklerini tayanı dikkat 
buluyoruz. Zira hakıkaten .. unat
ta olduk,, teltkkısf kadu korkunç 
bır zihniyet yoktur. 

Arif Bediiyl ıerek rcaimlerlll
den, gerebe ba);le bir lffCI ~k 
turetUe ~ lııM*kettea ... 

·~ .. 
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Dünya Gazetelerine GOre Hidiseler 
iT Al.YA VE HABEŞ iŞi 

Mesele Çıkmaza Girdi 

Adisabıtbada MeMllk 

lA P•tit P11riaiea'4-: 
Artık hiç lrimae Franaada oldutu 

ıibi lnciliz mahafilinde de bundan 
ıonra 4 EyJQle kadar diplomatik 
;evrenler ırasında cereyan edecek 
müzakerelerin bir fayda temin ede
ceği hakkında hayale kapılmıyor. 
Üçler konferansından aonra verilen 
tebligde bu müzakerelerden bir fay
da elde edilebilecefinin ileriye aürW
meaj, mibalrereni,q çıkmua girdilini 
'6rtmek içindir. 

Bir anlatma elde edilemediğine •e 
her iki tarafın noktai nuannda ısrar 
etmekte olduğuna ıöre, ıteıi oldutu 
yerde söndürerek zarın tahdit et
mekle iktifa etmek daha hayırlıdır. 

Habef meaeleainl, durum ne kadar 
ciddt oluna olsun, ifrat derecede feci 
bir tekilde göstermemelidir. Habq 
hudutlannda aavaı patlayacak oluna 
bu çok pyanı tenailf bir hldl.e ola
caktır. Fakat bütün diplomatlar har
bin tesirinin Afrikıda kalmasına bü
tün kuvvetlerile çalıpcaklardır. A•
rupa, İtalya ile HabCfiatan arıunda 
bir ihtiltfm önüne geçmek için müm
kün olan herıeyi yaparken, en enel 
kendini dilfünmefe mecburdur. 

İtalya, Baron Aloisinin matbuata
verdiii mWıtm diyevinde açık auret
te aöyleditl ıtbl, ltalya • Habq me
selesine cepbedm ~il 1* 
manda, Brenw'de nAet ~ 
içill kendisini..._. •e ınabÇa: 
kuvvetli rlfrmelrtedir. 

Bu sayede Stresa'da bbul edilen 
eaallann, Habeıiıtanı mU.temleke 
haline ıetirmek için İtalya ile tnıil
tere aratmda çıkan anlıprnerne•bk 
yüatlnden tehlikeli aurette mUteeulr 
olmauna ratmen, daima fırut JroU.. 
yan Almanya ~da U'llUluaal 
ehemmiyeti Yardır. 

ltalyan • Habeflttan lıbtillfı etra • 
fındaki mUnalraplar Ud aydanberi 
dünyanın dikkatini ilerine çelanit • 
tir. Bu meule kadar mUJıim olan di
ğer meteleler yilaU Uatüne bırakıl • 
mıştır. Tekrar bu meseleler üzerine 
dönmek bilhassa Şark paktı, Tuna 
paktı ile megul olmak amanı yak· 
laııyor. Bilhaua eylfilde Cenevrede 
yapılacak Uluslar Kurumu konseyi 
toplantısı münasebetile bu meaelete
re teaau etmek Zfl!WU geJmlttir. 

Uluılat Kurumu konseyi bu tene 
müdalf bir mukaddime devreal ıeçi· 
recelrtlr: 4 Eyltllde ttalya • Habeı 
ihtilafının hfyeti umumiynini tetkik 
edecektir. ltte b" lebeple allkadar 
mahafil, bi)haaaa pilriizlü olan bu 
toplantıyı !imdiden bir yoluna koy
maca çalıtmaktadır. 

talya bu toplantıda bulunacak mı
dır~ Onu temenni etmeliyiz. ltalya 
~mdiye kadar Cenevrede Habq me-

No. llt. 

l.bidHl Y" bQyQk kili!" 

teleal mibakere edilirken bir mütte
him tarı takınmış ve Habeıiatanm 
filciyetlerine karşı hep alikfıt etmiı
tir. Fakat bu defa, konae)I meseleyi-

.esaaı!ld•n tetkik edeceli için, niçin 
kendial de Habqiatam itham etmek 
iatemeafn? 

Baron Aloislnin mükemmel bir ıu
rette bah etmi• olduju İtalyan tezi, 
Cenevrede mükemmel bir pkilde mü 
dafaa edilebilir. 
Habqlatanı muahaze edecek btr

Sok nokta nrdır: İtalyan diplo
muW, çok arqtırmata lU.um ıar
meden, Habefiıtaıu bir bakmhia 
kurban ohnuı delil, belJri de Habe
tlatam medeniyetin iyiliklerinden 
istifade etmek ve muntazam bir su
rette tqkilitlandırılmıı milletler a
ranndaki müzakerelere ittirak için 
uzun müddet vesayet altında bulun
durulmaia muhtaç ve yan barbar bir 
halde ya,ayan milletler mecmuası ıi
bt ıatterecek dotyalar hazırlayabilir. 

Ulualar Kurumu konseyinin bu an 
la,amamarlık haklrmdaki kırannın 
ne olacağını pmdiden tahmin etmek 
güçtür. Bu kırar bilhassa lngiltere
nin o zamana kadar tutacağı hattı 
harekete bağlıdır. Afrikada savatın 
BnUne geçmek için alınacak en iyi 
tedbir, eberi1et1e birçok fırsatlarla 
fena telikki edilmit birtakım pren
sipleri ortaya ailrmek defli, billkia, 
dojrudan doğruya olmasa bile, dola-

1 
KIRMIZI VE SiYAH 

erkek evladlannın birer adı da An
ııibal olur. 

Akademi üye1i aeıini biru alçal
tarak: 

- O eoC.nasao, bizzat ıa uncu 
Charlea'ın aöylediiine ıöre, 24 a
iuatoa 1572 de en inaafaızca adan 
öldürenlerden biri imif. Fakat: azi
zim Sorel, Iİz bu konağın adamla
nndan olaaımz da bunları bilmiyni
nia, ,..ııacak teY doiruau. 

- Sofrada mademoiaelle de La 
Mole'un kude.;ne iki kere Annibal 
dedifiııi .duymuf tum, demek bunun 
için. Ben yanht duydum aanmıt
tım. 

- Sitem olaun diye öyle eöyler. 
Marquiae'in böyle deliliklere an çı· 
karmamasını bir türlü aklım almıyor. 
O usun km alacak kocanın görece
li var! 

Akademi üyeal Mıthilde'i yeren 
birkaç cümle daha aarfetti. Gözle
rinde parlıyan nete ve laübalilik, 
Julien'in fenaaına gitti. İçinden: 
"Biz burada ilci u .. k, efendilerimizi 
'ekiftirfyoruz, dedL Ama bu akade
.Uciden ne ıöraem ıawmaın ... 

Bir cün Julita ,_.. ..... 

STENO HAL 

ae'in ayaklarına kapandıiznı ıör
müıtü; taırada oturan bir yiieni 
için tütün utıcılıiı, rica ediyordu 
Akpmı, mademoiaelle de La Mole'un 
hizmetçilerinden bir kız (o da, vak
tile Eliaa &ibi. Julien'i ıözUne keı
tirmifti), hanımının karılar ciyrne
ainin götterit olmadıltm Julien'e an
lattı. Bu ıarabet, kum yaradıbpn
daıı ıeliyordu. Aannm en zeki kra
llçeeinin taparcasına ıönül verdiji 
aplı:ı olan o Boniface de La Mole'u 
ıerçekten severdi; o adam doatlarmı 
esirlikten kurtarmak için cımm ver
mlfti. Doetıan da ne doettu r içle
rinden biri banedanın en büyUiU, bi
ri de, iV üncü Henri r 

Madame de Rinal'fn her hareke
tinde parlar eibl kendini ıacteren 
tablilif e ahpk olan Jullen, Parla ka
dınlannda ne göne yapmacık diye 
bakıyordu; hele biru da hUzUnlü 
bir fiinil oldu mu, artık onlara di
yecek aöz bulamazdı. Ama made
moiaelle de La Mole'a kırp baıka 
idi. 

Onun, durutundaki asillifin ver
dilf ıtlzellifi, ilk sunanlar, bir hiı
lillik din~ta;. öyle· olplad&-

!Domates Yetiştirme Münakaşa
sından Bir Adam Katil Oldu 

Fransız gazetelerind~n: 1 ma günü, valde de Rider oğlu Pi· 
Bordoda vukubulan bir f ı c i a • erre ve daJDadı Georıe• Lemarle ve 

herkes tarafından hürmet edilen iki karıları ve ~ocuklarile beraber neşe 
ailenin feliketine sebep olmuştur ile yemek-yeme.kte- iken Genrges 
Phenix - Brion ıatoau bağlar, bab Lemarle, kayan biraderile domates 
çeler ortasında ve fÖlgelik Ç&yırlar yeti,tirmek bahaitıclen bir münıka- . 
arasında bulunan bir binadır. Bu 9aya tututmu9tur. MUnaka .. bilyü
ıato &)"ili .zamanda Merieııas'da dükçe büyümüt ve nihayet ktlfiır -
Pellebuc ııtotunun da sahibi olan bazlığa ve tehdide kadar nrmtttır. 
Pierre de Rider'e aittir ve sahibinin Lemarle birdenbire yemtkten kıl 
valdeaine kiralıdır. Madame de Ri- kıı'alr oduına gitmi' •e k'\yrn bira
der'in 28 yaşında Georges Lamarle deri de Pierre de Rider ve kansı da 
adında ve üç çocuk babası bir da- arkaamdan çıkmı9lardır. Bu ıırıda 
madı vardır. Lamarlein sıhhati bi- Lemarle elinde bir rilvelver oldu
raz bozuk olduğundan hekimler kcn fu halde bunlarla JrarıılaflJUttır. 
disine tebdili hava ve mutlak i•ti· Bu sırada karısı bil' facianın önüne 
rahat tavsiye etmişlerdir. Bu aebep- geçmek için kocaıının elinden ril-
le bundatt bir sene evvel aile.ile be velveri almak i.ıemit iee de IDIWaf
raber Phenix - Brion 91toauna nak- fak olamamı,ur. Lemarle hemm 
lctıniıtir. Bundan aekiz gün evvel Rider üzerine atetf etmit ve çıkan 
Pierre de Rider de kansı ve iki ço- kurıun ıöfaUne isabet etmiftir. Ri
cuğile beraber şatoya gelip yerleş- dC'l'in ölümü ani olmu9tur. 
miştir. Bu iki aite yemek!-:rini be- Katil odasına çelı:ilmf! ve bir mlld
rabcr yiyorlar ve aralarında tam bir det 90J1ra gelen zabıta memurlarına 
ıeçim hüküm sürüyordu. Grçen cu- teslim otmu9tur. 

ısı.~~.........-.-. 

Almanyada Bir 
Milyarhk Dahill 
Bir istikraz 

Le Petit Parislen'dren: 

Amerikada 
Gıdası~ ~ocuklar 

Le Matin'den: 

Almanya hir milyar mar.ıılı da
hili 6ir idilmu yapmafa lıarar 
C'ermiftir. Bu ütiltruın yaruı laa • 
aine taralınclan talauilôt ~lıarmalı, 
)'GJ'UI da ta.arnıl .andılılan ,,...,. 
cculanrlan idilall• aıretile elde edi
lecelrtir, Talaoilat on Hnede itla •· 
dilecelı 11• laer Hne ~ue 4,1 la • 
~ uerilecelttir. 100 marklılı hir 
talaoil 98,75 marka NtlfCI filtanla· 
calıtır. Bu ütilrra ncuyoncll _,ya. 
lid rejiminin illr 4e11let idiltroaını 
teılıil etmelttuir. Şimcliye lr.Iar 
laülııimet lılM oaıleli laaaiıae 6ono
.., fılıarmalrla ilıtila etliyorda. V • 
hunlar nühien aa im ••tİriyordu. 
Hülııimet daimi hir irat getirecelı 
e•laam ,,..~ ıalauil ~lıarmalıtan Mı· 
lrınmııtır. ÇünAii Berlin hor.a.u. • 
4a hu kabil ••ham 11e talulilôt 'sa • 
yil lralnuı ,,alnı~ alui)'onlar ~lı

Nevyork ilk mekteplerinde oku • 
yan 135 bini mütecaviz çocuk gıda
sızlıktan muztariptir. Bu çocuklar 
açlık yibUnden kendilerine veril -
mek istenilen tahsili alamıyorlar. 
Kültür Balamlıtının aatlık ıubesi
nin verdili bir rapora nazaran Nev 
york ilk mektepler talebesinden 
yüzde 18,l i öyle tehlikeli bir ruhi 
durum karşısında bulunmaktadır 
ki, bu hal devam ettili takdirde beı 
ame zarfında bu çocuklar tama -
men vereme tutulacaklardır. Bu ae 
bepf e Hf lık tubdi, az rıda ılın 
ve aari hastalıklar dofuran yerler
de sakin çocukların kurtırılmaıı 
1çin bir program yapılmasını iste
miı ve çocul:lara fazla cıda veril -
muini ve tedrisatın açık handa ya 
pılm111ını tavsiye etmittfr . 

- Seni döven ,ocuk nerMe göster de ben ona haddini 

•lmiftir. 
Alman)'a hükumeti lnı aene ta • 

En az gıda alan çocuklar HarJem 
mahallesinde buhınuyor. Burada &ı 
duız çocuklar yüzde 23,8 niıbe -
tindedir • 

•rnıl .andıklarından soo milyon Almanuada kı•ır ...... ~ . , 
•a ~atleli taahhütleri k=:eı- -Hale &~iller 
meie laıuredileceiini ~.,;.alıtm:lır. 
Almanyanın ha lıahil dal.alı horç
laruun miktarı malum olmamalrla 
6era6er, alôlttUlar maliJ'eciler 6u • 
nun 1 • 8 milyar marlı oldafanu 
•ö.Ylii)'Of'lar. Binaenaleyh hu idilr • 
ra lamlı, lrua uadeli hol'flann an
calı cü.-i hir lumunı lroruolüle et • 
mele yarıyacalrtır. lnilıra1A11 lıü • 
1-ülr 6ir lıımu hu malı.ada haredi
lecelı Ü• ti• Alman~ elde edecefi 
lıreclilerle môlalannuılı ifin wirdiji 
murallan örtm•l• sallfClcalıtır. ........................... , 
yııile büyük banş prensipini kurta
racak olan ameli usullere müracaat 
etmektir. 
Yağmur mevsiminin sonuna kadar 

mevcut olan bir iki haftalık zaman, 
bütün cihana dütünmek için k!fidir. 
Londra ve Romada bu mUddet zar
fında meselenin fayda ve zararlan 
ölçUlebilir. Uluslar Kurumu sarayı 
koridorlarında mülakatlar o zaman 
kolay ve tekellüfıüz 'olacaktır. H e r 
iki taraf biraz daha hüsnüniyet eseri 
ıöaterecek olursa son dakikada me
seleyi halletmek için bir ıureti tes
viye bulunamaz mı? Her iki tarafın 
menfaati ve ikil&ne bir siyasa bunu 
icap ettiriyor. 

tını artık anlamalı bıtlanuıtı.Onun 
la uzun U%\ln sohbetleri oldu: bahann 
güzel ıünlerinde, akpm yemefin
den aonra bazın mademoiaelle de 
La Mole Julien'le bahçeye çıkıp sa
lonun açık pencereleri boyunca ge
ziyordu. Bir ıiln ona d' Aubip~'nin 
tarihini, Brantome'u okuduğunu töy
ledi. J ulien içinden: "Tahaf hitap
lar ! dedi, marquiae'e aonan, kızma 
Walttr Scott'un romanlarını okut
maz!,, 

Bir &Un &özleri zevkle parlıyarak 
(hayranlığın i-eten ıeldiğinin en 
iyi delili budur) ona, M'-noire tle 
l'Etoile'de okuduğu bir hilcAyeyi an
lattı: .Ill üncü Henri zamanında bir 
kadın, kocasını ba9ka bir kadınla 
ıörünce hançerlıyJp öldürmü, ... 

Julien'in koltukları kabanyordu. 
Etrafındakilerden o kadar saygı gö
ren Ye, akademi üyninin dcdiline 
glSre, bütün ev halkına ıözilnü (eçi
ren bir hanım, onunla hemen hemen 
dottlut• benziyen bir hal alarak 
konupnaia tenezzül ediyordu. 

Arau çok geçmedi, Jullen kendi 
kendine: "Yanılmqım, dedi; q bana 
dottluk ı&atemıiyor, konuırnata ih
tiyacı var; tragedia Jrahramanlan
nın. içlerini dökecek birer aırdafları 
vardır yı r bu kız da beni ıeçtL Bu 
aile içinde ben bilgin tanılıyorum. 
Hele ben bir Brantome'u, d'Aubi
pe'yi, l'Etoile'ı okuyayım. Made
mc>İlllll dt La KoJı'un ~ 

Le /ournal'dthı: 
Almanyada 1934 aeneai zarfında 

56,244
1 

kiti kı•ırlaıtırılmıttır. Bun
dan bqlra aajlık mahkemelerine de 
84,525 kıaırla9tırmı teklifi veril -
mittir. Sağlık mahkemeleri kıın

lattırılmaaı t e k 1 i f edilenlerden 
64,499 kitiyi muayene etmittir. 
Bunlardan 3692 kitinin kıaırlıttır • 
ma teklifi reddedilmiJ ve 4563 ki1i· 
nin kısırlqtmlmaaı tehir edilmit· 
tir. 

Krsırlaştınna meselesinde Berlin 
ıehri rekor lurmııtır. Burad~ 6550 
kiti kıaırlaıtırılmııtır. Fakat kısır
la1tınna nispeti en ziyade Karlsr.u
he şehrindedir. Bu lnıırlaftmlanlır 
şehir halkının binde 2,26 aını Ham
burıta binde 2,22 aini tetkil ctD>ek· 
tedir. 

Su UatUnd• biaiklet 
Kan, 27 A.A. - laıilis ve liıhdı, 

yeni icat edilen bk bisiklet satın al
mıştır. Bu biıiklet, düz bir satıh ü
zerine oturtulmut iki ıezlong biçi- · 
minde olup, ıu üstünde itlemekte 
ve burada pek fazla rağbet görmek
tedir. 

hiklyelerln bazılanna itiru edebili
rim. Ben Byle aade ıuaup dinliyen 
aırdat rolünde kalmalı ruı deği
lim.,, 
Duruıunda hem bir çalım. hem 

de f>ir tabiilik olan o kızla konu!
tuldarı, yav11 yavat. daha ilgi ile 
dinlenecek ıeyler olmala batladı. 
leyan etmiı bir avam çocuğu oldu
iunu, bu tawız rolü unutuyordu. 
Medemoiselle de La Mole'u bilri
li, hatta aklı baıında bir kız bu
luyordu. Onun bahçede ınlattıiı 
fikirleri, salonda açtıklarından çok 
ba•ka .. idL ~zan, Jullen'le konuıur
ken goaterdıfi coıkunluk ve açık 
aöalülük, her nkitli o aaametli ve 
soiuk b~i ile tam bir tezad tetkil 
ediyordu. 

Bir ıün Julien'e, zeki ve coı
kunluklı parlıyab f8zlerle: "Lipe 
(1) muharebeleri, dedi, Prann'nın 
deıtmlıra layık kahramanlıklar 
devridir, dedi. O devirde herkes, 
arzu ettlfl bir ıeyi elde etmek, 
tuttuğu tarafr Jrasandırmak için 
çarpıtıyor; •izin imperatorunuzun 
ıilnlerlnde oldulu &ibi ıöl•iine 
niıan taksın diye öyle bayaiıca 
bir umudla çarpqmıyordu. Siz de 
itiraf edin ki o zamanın adamla-

(1) Lig• ınuhanN,.,.;, duc de 
Gui• i1- brduğu lıd• adaınluı· 
nrtı proı.taniır.lı aMllMNbtaletl 
(ııvı ıacı ..,,> 

direyim: . 
- Nah işte §U dişi kırık, gözü çürük ·içindeki çocuk. 

Al.MANYADA 

Denizaltı Yük Gemileri 
w /oamal'den: 

Almanlar abloka ibtimaltcl'ine 
kartı cfenizaJtı nakliye getnıleri lft
!Hını dü9Unmektedirler. ~!manya 
Veruy andlapnuını yırttıktan ve 
eairliktm kurtulduktMı v~ denizal
tı filo.unu tezglha koyduktan aon
rı, tecim denizaltı filoları in,aaını 
dütünmeğe ba9lamı,ıır. Denizaltı 
gemisine malik olmalı veya !>u cins 
gemileri inıa ettirmeli yı .. k et
mek, Almanları, lngilterenin kat't 
talepleri kartıaında bulundurJDUf • 
tur S..Wa&er MalÜ ~nettiklt!ri ,., .. -y,•l~~·~ e'tftlenin Y.i
ne kendilerine ait okluğunu söyle
mekle ip bitirdiler Kim fena dilt~
nüne, o mahcub olıun. 

Bu meaelenin halledilecek en mü
him noktalarından blri•i de ya.ptı
rılacak ıemilerin ba<imlerldir. Bu 
.hu.u.ıa önüne ıeçilmeıi icap eden 
teknik hiçbir ıüç.lilk yaktur. Deniz
altı gemileri, denizyUzü ıemileri 
gibi ayni 11nıftan gemilerdir. Yal
nız fazla olarak bunlar denize dal
mağa mecbur olduklarından, aaçla
rının kalın olmasına, bölmelere ve 
remiye metanet veren kuYVetli ın.l 
zcmeye ihtiyaç vardır. 
Huıull tezglh milhendiıleri de

niultı nakliye pmilerine 3000 ton 
maimahreç tonueu, ve 4000 ton bat
ma tonuau yermeli teklif ediyorlar. 
Bu teklife pre cemilerin uzunluğu 
ı ıo. ıenitlifl ıo metre, miktarı ia
tlabl ıi IOO ton, yüklU olduiu zaman 
ıeminin ıuyun içine siren mikta
rı 7,5 metre, iç ihtlraklı motor\11l 
deniz ilatündeki kuwetf 7500 bey -
gir, eleıktrikle iıliyen dalma mo
torları 1800 beyıir, •ürati de 10 -
13 mil olacaktır. 

Anlaşıldığına göre Almanya bıı
amiralliği ıemilerin hacmini çok 
bulmaktadır. Bununla beraber, nak
liye ıemilerinin hacmini f ulalat-

rında hodbinlik, küçüklük daha az
mıf. Betı o a1rı ıeverim. 

Julien~ 
- Bonifaee de La Mole da o as

rın kahramanı, delil mi? dedi. 
- Her halde onun ınilditı ıibi 

sevilmek tatlı bir teY olea gerek. 
Bugünkü kadınlardan banıiıl, aşı
kının keaik batına el değdirae tüy
leri ürpermez? 

Madame de La Mole ltızmı içeri 
çatırdı. Mi.lrailiiin, faydalı olabil
mesi için, cizlmmeti luımdır; J u
lien de, yukarıdaki .CSzltrc:k:n anla
tılacağı üzere, Napolfon için beı
lediği hıyrınlıtı mademoiıelle de 
La Mole'a biras ıçmı,tı. 

Julien, ·bahçede yalnız kalınca, 
kendi nndine-: "İtte bu adamlarm 
biıe kartı olan Ultilnltıkleri, decli. 
Atalarının tarihi onları bayatı his
lerin üıttlne çıkarıyor: her daim ne 
ile ıeçineceklerini dtlfllıunele de 
mecbur deliller ... 

Sonra acı acı içini çekerek ilave 
etti: ''Ben bu yüksek hiller, men
featler üserine fikir yUrUtmeğe 
layık adam bile delilim; hiç fUp
heaiz onları iyice anlamam da 1 Ek
meiimi alacık bin f ranlc gelirim ol
madıiı için bütün ömritnı. bir ırra 
mürailikle ıeçiyor.,. 

Koprak tekrar bahçeye ıelen 
Mathilde: • 

- Ne clU1Unü10Aunua 1 diye 10r
U. 

tırmak her zaman için faydadan 
li değildir. 

Almanların 1916 da sefere çı 
dıkları mef:hur Deutschland de 
altı gemisi ancık 1000 ton h 
dedir. 23 haziranda Helgolaııcl' 
hareke.t eden bu gemi, 9 Te 
Norfolka varmıştır. __ 

1 
Gemi 16 günde 3700 mil. , .... 

saatte 231 mil ve Katte de vall 
larak dolcus milden fazla 
katetmittir. Deuı.chlaad , 
Baltimore'a ıitmek üzere den 
s•lmlt " OA~ µ Ajuatoet'ı 
,pıan.Y..&~rıdeiomc'k üzere lıar 
mittir. D~ ederini de ._ .... ,_ 
yapmıştır. 

Bu sergüzeıtten çıkıarılaak 
ce Almanların Amerikadaki • 
rına oradaki bangerlerine hafi 
mat vermek için çok ceauraoe 
teıebbUae ciritmlt olmalarıdır• 

Almanlar bu teıebbüale aysal 
manda, boyacılık sanayiinin 
muhtaç olduju 300 ton mitrta 
boyayı don memleket fabrlk• 
temin etmiılerdir. Deutechıaocl 
nUfte Almanyada mevcut o 
kauçuk ve aikel ıetirmiıtir. 

Almanların çok kritLk du 
da Deut1ehland denizaltı ı 
ıördüiü bimıetleri lıatır~~ 
malaıı çok tabiidir. Bu ıemı, 
dıkları derwler onlara daha '· 
ni yapmak imklnını verecckUf• 

Nazl grupunda Yahud 
Varpa, 27 A.A. -

Brill'in Nazi ırupunda Yabd 
bulunduiunıu eöylemni 
Dançic diyet kurulU1lda bir 
falık oımuı. Naziler Brtıl'e 11 
etmı,ıerdir. _..s _...a 

DiY4tt kurulu, ayrı,ık pan•lllP 
fılma teklifini reddetmittlf• 

Bu eoruda bir umimUik 
yine onunla konu9ayım dit' 1 
rak, nefH nefese ıeJmifCi· 
de kendini hor ıönnektC:.,. 
bezmiıti. Öyle zenıin bir trıllf 
kirlitinden bahsederketı 11 IJlr 
zardı. Gururlu hali ile, blÇ ç 
iıtemedilinl belli etmele bl 
Şimdiye kadar Matbilde'e 1': 
le tirin gözükmemiıtl: bir 
onda çoiu vakit ıömıediti ıı 
ganlık, bir açıkıözlülUk !la 
dü. .,., 

O alqamdM beri dahA 
ppaemitti; Jullen bir ~ 
llole lronafının bahçeıfnd•. 
celi dUfünceli dolaııyord~p 
artık ,U.tmde, kencllnl rtJlllt • 

.JailHtmenin verdiil o ee 
lt)lofsa ıurur kalmaautu.1_, 
lh koprken ayıjmı acıttı 1' 
llyen mademoi111le de 1:ıror 
nlon ""kapısına kadar P 
müıttL 

Jul1ecı içinden: ••xol"A 
tabıf y.ılandı, diyordu: ;.-. 
lrendlmi befmiyorum da ~ .IPJI 
mi bana 6yle ıeliyor? :.;,,,~ 
çekten o kız benden hotl~~ 
Kendisine prurumun 1 ~ 
dan bahıettiğim amanlar 

[At~ 

"·' 
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FAVDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 

...___ 
~ Odada iki Adam Başbaşa Vermişler, 1<.ırmızı, 

avi, Yeşil Tozları Biribir,ine Karıştırıyorlardı 
korkunç lvan 

18,30 Fransızca ders. 18,50 DaIIS musİ· 
kisi hafif musiki, 19,50 Monolog, Bayan 
Halide, 20,10 İstanbul Halkevleri namma 
~ehrimiz ilyönkurul üyelerinden Ali Ri
za Erem tarafından konferans. 20,30 Rad
yo ca.ı: ve tango orkestralar. Piyanist 
Korvatski. 21,35 Son haberler, borsalar. 
21,45 Bayan Rozi Ludvinkson. Şan pi
yano ile beraber. 22,- Plik neıriyatı. 

Budapeşta 

tı 
~~tda.n çan sesleri geliyordu. 

~t ~ ~ler, her on dakikada bir ya 
'1;t {Yoa Viladmir kilisesinin, ya· 
~ kır Ayyos lzidor manastırının 

1)
1 

Ulelerinden çıkıyordu. 
~ ~ lhtdan çan 6esleri geliyordu. 
~Uk u küçük kasabada da büyük 
~dt her Moskof şehir ve kasaba
~ i1tıol~ugu gibi manastırların ve 
~ taa'Tın sayısı beli?'6iı:di ve kör 
~ ~ saub içinde yuvarlanıp giden 
~lıı Mbanın kadınlı, erkekli, ço
~ ka oskof sürüsüne de her Mos 
1't~ sahasında olduğu gibi papas
k~ kcıişler duasız tek dakika ya-
~Otlardı. 

't ~in hu kilisede bilmem hangi 
~o b't-ubu için bir ayin başlıyor 
""~ 1Uneden ya §U kilisenin veya 
~th n~tırın ıpiri için bir ba§ka 
~1 •ırası geliyordu. 
\~11 ı &okaklard.a donuk ışıklar 
'la.Yordu. Bunlardan kimi du· 
~. lö~ •açan bir yağlı çıradan, ki
~ak ~eınesi için ü~üne bir tahta 
:'it \ı Utulan bir balmumundan ve 
lı)or:ını da büyük fenerlerden çı-

ıo.~ u. 
oııyuır 
~~te . !enerlerden çıkan ?§ıklar 
~ , dıgerlerinden daha bol ve 

til~ınlatıcı oluyorlardı. Zira 
~lar ın~n ancak iki uoundan tut

l.tlcr~ tır oduna geçirip taşıyabil
~ tı .u ağır fenerlerin kiminde 
ıı%':1d~dt; on, on be§ kalın mum 
~ .. t"'-. J • 

'' ~ 'kar yağıyordu. 
~ .;_1dı~dan uğuldıyan çanla
·~i 'ti erı gelirken bir Moskof 

liseye doğru yollanıyordu. 

~ ~1~1tın.cı asrın Rus kaeabaların-ı 
~ "!. halkm ya§ayı§tnl tek ba.
&Ot!0te vuran bir belge idi. 

~~rdct1.arda fen erler dola§ınca 
~t._ d' ~ bütün ışıklar &Önerdi. 

>tt; ının ayini başlayınca evin 
~ lıorkendiliğinden biterdi. Kışın 
._,~llcu tipi.i, en dondurucu 
l. ~ı}j' tn §iddetli kar fırtınası gct .._&eye gitmemek için bir ac
~~Yılaınazdı. Çan çalındı mı 
\ b tlik kansı, kızlan ve oğullari-
tbııtd te kilise yolunu tutmağa 

~"l .ll·/ 
~~ııf1tkn. 'V_e sokaklann zifiri bir 

'•ııı ıçınde bulunması ya gece 
~''eı:" geçtiğini 'ftya herkesin 
~~'tt tde. bulunduğunu anlatırdı. 
~~ gıdenlerin evlerinde ıtık 
der td~. Çünkü yoksulluğun enı 
tOıtceııne kadar dUımüş olan 

~'r~ ka.aabalısmın ya bir tek 
.. ~ ,,_ta ~i: tC'k mumu veya ya
~d uç.Ucük bir çıra parçası var
ı •l~k:ıler bu biricik ııık vasıta
ltı.. tokağa fırladıkları için 

'l. ltı.._ ıı kalırdı. Evlerinde ikinci 
~ltr ."'<lsııası bulundurabilceek 
~et ıae bunu yanık bırakmağ& 

~ ~~ernezlerdi. Çün'lrii ıef a
\...~, umumt idi ki hiç kimee 
~ t n k !§ığın bu evde bulunanı 
~~ :ı olduğunu diltünme• ve 
~"ı~bada; 
~~ evinde dün ,geıee kiliıe .. 
~.)t :,enler vardı,, 
~litty~r ~ayıntı batlardr. 

~
1.·~tmemek ... Aah, bu suç

~ ~uyüğü idi. Dinsize, İvan 
~nda yaşama hakkı veril

~i iıt te9 bunun i'Çin değil mi
~~cr ırnüslüman olıunlar, is

'tiıı • Türklerin bir Moskof 
iıltri' ~ir oldukları anda der
)' d.ltayboluveriyordu.Zira bun-

~"e ~nlerinde kalmak i'stiyor
'tııı 0ıkof baltlcılı.n tarafın

tt ... arı, burunları. kolları kc-
~fı'lttı:n-1~.tilerek öldürülüyorlar
~ tltrj iUnlük kokulu manastır 

'"'-ııd~~.c köepkleşe köpekle~e 
\ı 111 &. ll'ıUerin ter kokulu etek
~! '"l'C •• 

~'..'1eri ö ~e kendilerine uzatılan 
'~.._,la PÜyorJar ve dini bütün 

llıiı r araarna karışıyorlardı. 
St lı,, .... :\aah_. Hayır, hayır. 

, de }>Kanı ortodoks olmıyana, 
~ .ı ,defa Meryem için, yüz 
,,_Ot(ılçın yüz defa da moskof-

(~iıtl~cusu olarak tanılan 
~ ~0ı:ur için mum adamıyan 
~~~· iki ayaklı, bir kafalı) 

~:rdtı .: hakkı burada tapın-
~lt . 

~~"'_Crı bir ..... _ b. -r 
~"1!ıl fıs 

1 
·--uuuurun, ır mu • 

)ı IC)~ ~dığı iki sözle bir kin
~ı.ltttrd n arı koğmak için on 
~ e.n~ı 'lre şeytanların· koğul

tı.~ ~llt\a b~ evde insan namma 
~"-tda le dıgr görülüyordu. 
~tktdal\ ar yagıyordu. 
ı·~ hura~an sesleri geli'yordu. 
1
.1( Oda 1: büyük ışıklı büyük 

a 1\ler, da !se iki adam baş başa 
~~tla~~~~p birtakım i§lerle 

C~ış ,,e uzun bir masa 
--•181UA iki .npıpsJj W 

altın şamdan ,Yanıyordu. 
Adamlardan biri ayakta duruyor, 

diğeri geniş bir ceviz koltuğa yas
Janmış, onun biri.birine kattığı bir 
takım tozlara bakıyordu. 

Ayakta duran biribirine karıştır-

dığı tozları bir kabın i'çine koydu. 
Üzerlerine bir kaşıkla §arap döktü. 
Sonra ~ tozları alı~kan bir elle 
ezdi. 

[Ark~sı var] 

20.40: Plik. 21.15: Skeç. 23: Duyum
lar, hava raporu. 23.30: Macar yaylı 
sazlar miiziii. 24.30: Çingene müziii. l.OS 
Son duyumlar. 

BU kreş 
13-15: Pllk.- Duyumlar. 18: Orkestra. 

19: Duyumlar. 19.15: Konserin ısureii. 20: 
Sözler. 20,20: Verdi'nin ~arkılarından. 21 
Sözler. 21.l!i: Solist suvaresi. 22.05: Rad
yo orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Konserin ııüreii. 23.15: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23.25: Konserin ııüreii. 

Varşova 
20.05: Sözler • Plik. 22.35: Reportaj. 

22.45: Kar~ık müzik. 23.15: Spor. 23.20: 
Küçük radyo orkestrası. 

Moskova 
18.30: Şimendifer kumpanyası orkestra

iL 19.15: Pllk- Orkestra konseri. 22: 
Çekçe yaynn. 22.55: Sözler. 23.05: İn~
lizce yayım. 24.05: Almanca 7aymı. 

MUnih 
21.15: Ulusal yayım. 21.45: MiiZ'ikli 

ıkeç. 23: Duyumlar. 23.15: Olimpiyad 
ııervisi. 23.30: Aylık duyumlar toplantısı. 
24: Gece müziği ve dans. 

Hamburg 

Zehra, Sabahattinle Tünelin Be· 
yoğlu tarafında, saat altıda buluş· 
.tu. 

Çıldırasıya ~evi§tikleri günden· 
beri, biribirlerinden ayrılmak im
kansız o1muştu. Aralarındaki mü
.ııasebet fazla ileri gitmiş değilch, 
.çünkü evlenmeden evvel yalnız ru
.ha ait Jezzet1erle kana.at etmeyi 
ikisi de prensip yapmışlardı. 

Fakat Zebranın annesi, on sekiz 
yaşına henüz basan kızını evlen
dirmek istemiyor, babası yaş :nesf'· 
lesinden ziyade, Sabahattinin he
nüz tahsilini bitirmemiş olmasını 
~]eri sürerek ''olamaz!,, diyordu. 

sordu: 
- Ne olmuş?.. Seni tanımadart. 

evveldi bu ... 
- Sevdin mi o kadını? 
Sabahattin omuzlarını silkti: 
- Biraz ..• Fakat seni sevdiiinı 

kadar değil . 
Zehra tafsilat istiyordu: 
- Kimdi bu kadın? 
- Komşularımızdan biri. 
- Kız mı' 
- Dul. 
- Ne iğrenç 1 Niçin sen[ ı;ıralC• 

tı? 
- O beni bırakmadı, ben oma 

bıraktım. 

Hava Tehlike- 11....__a_u_ım_a_c~~ ..... m_ız_ .. ~--ıı:·J 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. 

21.45: Eski müzik parçaaln. 22: Bando 
mızıka.. 23: Duyumlar. 23.15: Olimpiyad 
servisi. 23.30: Fudbol reportajı (plik). 
24: Yeni oda müziği. 

Sabahattinin babası da onun tah
~il çağında evlenmeyi düştitımesine 
..kızdı: "Şehadetnameni almadan 
böyle şeyler aklına koyma!,, emrini 
!Verdi. 

- Niçin? 
Sabahattil\. ·"müphem bir har~ket 

yaptı; niçin bıraktığını kendı d.e 
pek iyi bilmiyordu. Bıkmıştı galı .. 

sini Bilenler 
Hava Kurumu Emi'nönü kazası 

idare .beyeıti askerlik §Ubesi başka
nı kaymakam Ali Rızanın başkanlı
ğında toplanmııtır. Heyet bazı ka
rarlar verdikten sonra Eminönü 
merkez nahiyesini beş mıntakaya 
ayırmıı ve 30 Ağustos haftası için
de yapılacak işleri incelemiştir. 

.Eminönü merkez nahiyeai mınta
kasında iki koldan ticarethane ve 
evler dolaşılaak, hava tehlikesini 
bilen ve yardımcı üye kaydedile -
eektir. 

Hava kurumu kaza ve nahiye !U
beleri de 31 Ağuıtostan 5 Eylule 
kadar yapacaklan programı hazır
lamıılar ve villyet merkezine g6n
dermcğe baıla.mı§lardır. Bunlardan 
Eminönü kazası dahilinde hafta i
çinde Sarayburnunda balo, Halkcvi
nin temsil şubesi tarafından Tepe
ba~ı kışlık tiyatrosunda bir temsil, 
Şehzadebatında, Yenikapıda, San
dıkbumunda vesair yerlerde müsa
mereler verilecektir. 

Arnavutköy şubesi mıntakası da
hilinde sünn~t düğünü, futbol maçı, 
konferans, balo ve bahçe eğlencele
ri tertip olunacaktır. 

Kartal §Ubesi mrntakasrnda spor 
eğlenceleri, yüı:mc, kayık, ~uval ve 
ip eğlenceleri, boks, balo ve konser 
verilecek: Üsküdar mıntakasında 
Parti merkezinde ve Bağlarbaşında 
müsamere, tiyatro, konser ve sair 
eğlenceler tertip olunacaktır. 

3 numaralı dernek tarafındanda 31 
Ağustos aqamı Belvü bah~e$inde 
danalı bir çay verilecektir. 

Hava kurumu için 
turnuva maçları 

Kurumumui menfaatine on iki 
klübün ittirakile yapılmasr karar • 
laştırılan Turbuva maçlarına 30 A
ğustos Tayyare ve Zafer bayramın
da başl~uak ve yedi gün devam 
edecektir. 

Birinci ha~ta 30 Ağustosta saat 
15 te Vefa ile Bey1cor., saat 16,45 te 
lstanbulaporla Pera ve 31 Ağustos.
ta ikinci küme muhteliti ile Arna -
vutköy ve Beşiktaşla Süleymaniye 
ve 1 Eyllılde Günefle Kurtuluş ve 
Galatasarayla Şi§li takımları karşı· 
laşacaklardır. 
Maçın teknik cihetle idaresine 

çok önem verilmiştir. Fiyatlar Bat .. 
kon (1) lira, tribün (50) ve dühuli
ye (25) kuruıtur. 

Bir Tecimen 5500 
lira verdi 

~nkara, 27 A.A. - Iz:mir'de oer: • 
zaz Şamlı Şükrü ve kardeşleri Türx 
Hava Kurumuna (S.500) bC§ bin bC§ 
yüz lira~ yardımda bulunmuşlardır. 

Türk !lava Kurumu bu değerli va
tandatlara çok teşekkür eder. 

Ankara, 26 (A.A.) - Hava tehli
kesini bilen üyeler listcsi: Bolva pa
zarı (Edremitten) 25, Ali lbar oğlu 
20, lbrahim Çanakkaleli 20, Hüseyin 
makinist Zeytinli 20, Muzaffer ecza
cı 20, Muammer Altınoluk 50, Nafi 
Mehmet oğlu (Kırıehirden) 100, Ha 
aanlarlı Ahmet 100, Akçağıllı Musta
fa 100, Yağhlı Hasan 100, Hayri Ten 
bcloğlu 50, Omer Halil oğlu 50, ls
mail Kadir Altınoğlu 40, Galip Meh
met oğlu 30. Halil Naci Ticaret Ban
kası direktörü 25, Mustafa Tabaroğ
lu 20, Duran Cemal oğlu 20, Mehmet 
Baiar 20, Mühip binba§ıoğlu 20, Me1ı 

~ Ş!J.ama111ropıı 20, BWc ~-
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SOLDAN SAÖ-A VE YUKARDAN 
A~AÖI 

Bresi av 
20: Eski güz:el danslar. 21: Duyuırilar. 

21.15: Ulusal yayım (Kadm için). 21.45: 
Aktüel hafta bilgisi. 22: Tarihi skeç. 23: 
Duyumlar. 23.15: Olimpiyad ıervisi. 23.30: 
Dana. 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ounla.rdrr ı 
Sirkecide Ali Rıza - Çemberlitaıta 

Sırrı - Gelikpaıada Asaduryan - Ciba
Jide Necati - Akurayda Şeref Celil -
Karagiimrüktc Kemal - Defterdarda. A
rif - Muvakkitane caddesinde Saadet -
SöiüUü Çcımede O man Hulüııf - Şeh· 1-Ehemmiyet (i). :lınu,t (5)., 

2 - Büyük anne ( 4 ). 
3-Blelıtrlk teai .. u (11). 
4 - Eski bir hakanı ( 4). Vil!yet (%)". 
5-Fistan (6). 

' zadc\ı41111M 'U,W~eQIİ~fl - ~ar1J•tn4a 
Teofiloı - Balurköyilnde t. Teraiyan 

6 -Arus (5). Nota (2). 
7 - Ust dciil (3). Beygir (2). Kamer 

(2). 
8-Bir rakam (4). 
9-Cariha (4). Cet (3). 

10 - Vücudun suyu (3). 
11 -Valide (3). Muhabir (5). 

DUnkU Bulmacamızm halU 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞ.\_ÔJ 
1-Kurum (5). K~a (4). 
2 - Un (2). Az:an ( 4). 
3 - Kandırmak (9). 
4-Uzak (4). At (2). Ara (~)-. 
5-Yama (2). 
6-Oda (3). Ter (3). 
7 - Zıt (3). Ester (5). 
8 -Kar (3). Ertesi (6). 
9-Anmak (5). Es (2). Kı (2) 

10-Ar (2). Erik (4). 
11 -Arka (4.) İri (3). 

MUthlt bir fırbna 
Vaıington, 27 A.A. - Ternöv e

raziıini ıilıpüren kasırga, insan ve 
malca fevkalade büyük kayıplara 
sebep olmuştur. İki deniz: uçağı bat
mıştır. Zararın miktarı, henüz tak
dir edilememi§tir. 

Ajans direktörü 
Mos'lcova, 27 A.A. - Anadolu a

jansı genel direktörü Muvaffak Me 
nemencioğlu bugün Kicf ve Odesa 
yolu .ile tstan~~a ~arekct etmiştir. 

İstasyonda Turkıye büyük elçisi 
Zekai Apaydın, Tas ajansı genel di
rektörü Doletzky, büyük elçilik er· 
kanı ve Sovyet gazetelerinin mü • 
messilleri hazır bulunmaktı idi, 

Belçika Frangı 
Brüksel, 27 A.A. - Uluul ı>an

kanın altı aylık toplantısındaki di
yevinde banka direktörü Franck, 
Belçika frangının bugünkü aağhm 
durumundan dolayı memnuniyetini 
bildirmi§ ve fr~ngı. tutmak için ko
nıulmu:ı olan bır mılyardan tek bir 
frank bile harcanmadığını ıöyle • 
miştir. 

Arnavutrukta bir isi yaka
landı, öldUrUldU 

Belgrat, 27 A.A. - Ti-randan alı
nan haberlere göre, 14 Ağustos is
yanı ıeflerinden biri olan ve bir • 
kaç arkadqr ile güney Arnavutlu· 
ğunda aaklanmıya muvaffak olmuı 
bulunan eski yüzbaşı Riz Serovo, 
bulunmuı ve öldürülmüştür. 

- Beşikta~ta Recep - Şehremininde A. 
Hamdi - Haaköyde Halle - Kasnnpaıa
da Merkez - Büyükadada Şinasi Rıza -
Heybelide Yusuf - Galatada Karaköy 
- Taksimde Della Suda - Taksimde 
Ertuirul - Yeniıehirde S. Barunakyan 
- Şişlide Feyzi - Eyilpte Hikmet ecza
neleri. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

e YENi OPERET - Taksim Bahçesin
de bu akpm ikinci temsil 21,30 da"Koç 
Katımı" operet 3 perde. Beste: Muhlis 
Sabahattin. Yazanlar : Bedia Ferdi, 
Vasfi Riza. 

e Melek ı Aıık Rahibe - Aık kelepçesi. 
• Yıldı• ı Korkunç Ev - Cdım kan. 
• Allrazar ı Cıldırtan dudaklar - Ölüm 

Kervanı. 

• Şık ı Bosna Sevdaları - Atet Saçan 
Sili.hlar. 

e Milli ı Cici l!crber - Hafiye. 

• Sümerı Bitınemiı Senfoni - Kadın sc· 
verse. 

• Oaküdar Hale: Sahane Vatı. 
• Alknar ı Bataklı damın ktıL 
• Milli ı Çılım kan - İntikam. 

• LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapıırlar: 
Saat 

9.- Aııya "Mudanyaya 
9.- Ayten İzmitc 

19.- Antalya Bartma 
19.- Bandırma Ayvalıia 
20.- Bartm Karabiıaya 

Bugün limanunıza gelecek vapurlar : 

• 

Saat 

6,30 
9.-

16.15 
17.-

Saddet Bandırmadan 
Sadık Zade Mersinden 
Güzel Bandırma lzmittcn 
Kocaeli Mudanyadan. 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

tıtanbal itfaiyesi 
Beyoflu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeşilköy, Balnrköy, Büyük. 
dere. Uıkilda.r itfaiyesi 60625 
Patabahçc. KandilU. ErcnJd5y, Kartal. 
tablan iıçin telefon aantralmdaki mema
büyükada. Heybeli, Burgu. Kmab mm
ra (yancm) kelimesini söylemek kifidir. 

• ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLATI 

Ba numaradan imdat otomobili 
istenir. 44998 

• HASTANE 
TELEFONLARl 

O gün Tünelin Beyoğlu tarafm
da, saat altıda buluşan genç sevda
lılar Taksime kaJ3r b:lki on be§ 
.defa gidip geldikten 5onra mühim 
bir kararda ittifak fttiler: Madem 
.ki ~Heleri meşru ya§amalarına razı 
olmuyorlardı, çeksin1cr cezalarını ..• 
Zehra ile Sabahattin biribirlerinden 
aynlmıyacaklardı. Kör, topaJ de
ğiller ... Çalı§arak hayatlarını kaza
nacaklarını uınu·-1orlardı. Sabahat· 
tin bir de hikme·t &clYudu ~ 

- Çocukların esir oldukları bir 
devirde değiliz f 

Kumbara ile biriktirerek tş Ban
kasına koyduğu yüz yirmi lira ka
dar para onları bir ay gr.~indirebi· 
ıllıdi. 

Boğaziçinde, bir otelde kalmayı 
,düşündüler. Fakat bu bir 'ey değil: 
Her ikisi de ailelerine birer mek
tup bırakarak çok betbaht oldukları 
için kendilerini denızc attıklarını 
haber vereceklerdi. 

Hiçbir hassasiyetin bulandırama
dığı erkekçe bir enerjiyle Zehra ha· 
ğırdı : 

- Onlar bizi denizde ararlarken 
biz de başımızın çaresine daha ra· 
bat bakarız l 

Tanı§tıkları gündenberi ilk defa 
olarak, hem de cadde ortasında 
öpüştüleı-. 

• 
Ertesi gün ailelerine o müthiş 

mektupları bırakarak, öğleden ııon
cra Gümü~uyunda. mühendis mek
tebinin önünde buluıtular. Ayaı.pa
~aya doğru yürüdüler ve bir bahçe
ye girerek bira içtiler. O ge<:e han
gi otelde kalacaklarmı düşünüyor
lardı. 

Çok geçmeden, Zehra ansızın yil
zünü buruşturdu ve Sabahattine ıor
du: 

- Sen ömründe hiçbir kadınla ... 
münasebette bulundun mu? 

Sabahattin tereddütsüz cevap 
verdi: 

- Evet ... Bir kadınla. 
Zebranın ağzmdan iniltiye ben

zer bir ses sıkmıştı. Sabahattin 

ha ... 
Zehra ısrar etti : 

• - Cevap vermek istemiyor mu• 
sun? diye sordu. 

Sabahattin dudağını bükerek bu 
istintakın manası olmadığını an• 
latmaya çah§an lakayt bir tavırla: 

- Canım, anlaşamıyorduk veS'!e• 
lam. Dedi. 

Kendini Sabahattine o geee tes. 
lim etmeğe hazırlanan Zehra i~in 
bu, mühim bir nokta idi. Ya günün 
birinde Sabahattin onu da terke• 
derse? .. Bunu açıkça sordu: 

- Ya bir gün biz de anlaşamaz. 
sak ve sen beni terkcdersen ? .. 

- Yok canrm... Biz biribirimizi 
seviyoruz. 
~hra sesini çıkarmadı; yanak• 

Janndan gözyaşları iniJ'Ot'du. Bir. 
denbirc ayağa kalktı. 

Sabahattin hayretle souyordu; 
- Gidiyor muyuz? 
- Sen kal, ben gidiyorum. 
Ellerine sarılmak istiyen Saba-' 

hattinden kurtularak hızla ko§tu. 
çıkıp gitti. 

Sabahattin bahçenin tahta par· 
maklığı arasından, Zebranın karşı 
kaldmma geçtiğini görmüştü. Ar• 
kasından koşmakta tereddüt ettil 
Onun tekrar geleceğini de umu .. 
yordu. 

Zehra eve girince anasrnr baba• 
srnı telaş, kıyamet. gözyaşları, hay• 
kmşlar içinde buldu. Annesi onu 
görür görmez çddıracak gibi ol
muş. hemen yakahyarak bağrına 
basmıştı. 

Babası da komıuların gözü önün .. 
de nafile yere ağlamıı ve gözleri 
kızarmış olmaktan biraz utanarak: 

- Hay münasebetsiz kı~, budala 
kız l diyordu. 

Annesi kızını kucaJQlamıya de• 
vam ederek: 

- Aman verdim. · verdim, diya 
bağrıyordu, seni Sabahattin'e ver .. 
dimi 

Zehra öfkeli yüzünü kaldırarak: 
-Sabahattin mi? dedi, Allah 

göstermesin 1 Allah göstermesin! 
Ve bunu söyler söylemez hüngür 
hüngür ağlamıya başladı. 

1 EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 
1 - Üsküdar, Bulgurlu Mescid, yeni sokak (5) No. 

lu ev 

' 

2 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han asma katınd:ı 
(36) No. oda. 

3 - Galata, Mumhane, C. (20) No. lu alt1nc1 Vakıf 
han ikinci katında bir oda. 

4 - Beşiktaş, Vapur iskelesi 2f - 23 No. lu dükkan. 
5 - Kasımpaşa, Gazi Hasan paşa, Kayık iskelesi 15 

Na. Baraka 
6 - Çarşı Çuhacı han üst katında ı 9 ve 60 Na. oda· 

lann nısıf hisseleri. 
7 -Hocapaşa, Emirler, Tramvay cad. 61 No. da oda 

ve ınektep. 
Yukarda yazılı mahaller 936 senesi mayıs bitimine 

denlu pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 29 A" 
ğustos 935 perşembe günü saat 15 e denlu Evkaf Mü· 
diriyetinde Varidat kalemine gelmeleri. ( 5114) 

Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni· 
bahçe. 23017 

Etfal hastanesi. Şiş1i 
Haydarpaşa Niimune haatanesi 

Haseki kadmlar hastaneei Alı:· 
saray Haaekf cad. !2 

Zeynep Ktmn haıtanesi. U•lrü· 
24553 dar. Nuh kuyusu. Gün Dolumu 
• caddeai 

42426 
60107 

fağlu 20, Ahmet Baytok 20, Ahmet 
Topçuoğlu 20, lbrahim Şekerci 20, 
8341 Osman Karaahmet oğlu 20, 
Niyazi Simaoğlu 20, Akif Bıyıkhoğ
ht 20, Hüseyin Kocamanoğlu 20, V~· 
hit Halıcı 20, Vebap Eczacı 20, T;h 
s:..ı Karaömeroğlu 20, Mehmet SUlük 
,u.o1ıu 20, M=iı Muaao,ilu 20;, '-ıüPu& llirt"al ~ w 

Emrazı alı:lbe ve asabiye baıı
taneei, Babrlı:c;,. Repdlye qluı 
-....~ ....... ,...... 15. "" } Giillwıe baıtanal. GtDbaM 

mtl ~ ......... '-

60170 
20510 
lll41 
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Dünya Şarap Piyasası Durumu BORSA 
, .............. ~ 

Roma Ziraat Enstitiisünden alınan 
ınalCımata naazran bu yılın tarap re
koltesi Haziran ortalarında Frannda 
oldukça şayanı memnuniyet, Italya • 
da iyi, lspanya ve Porteklzde gayet 
intizamsız, Romanya, Macaristan, 
Bulgaristan ve belki de Yugoıılavya
da iyi ve Yunanistanda pek iyi durum 
dadır. Cezayirde rekoltenin fena. Fas 
ta ise oldukça §&yanı memnuniyet ol
duğu anlaşılmaktadır. Keza Cenubi 
Rusyada ve Kaliforniyada mahsul iyi
dir. Tecimel bakımdan, acun ıarap 
för.ac:atında yeni bir azalma vardır. 
BirleJik Amerikada ıarap istihlaki art 
mış ve bu yılın ilk üç ayında geçen 
yılın aynı müddete ait istihlakten 
yüzde yirmi fazla alınmıştır. lngilte
rcde ithalat biraz artını§ olmakla be
raber sarfiyat aznlmıştır. Fransa, İs
viçre, Belçika, Almanyada harice sa-
1ışlarını azçok kısmışlardır. Bu ıuret
lc, 1934 - 35 şarap mahsul yılının ilk 
üç ayında, bütün ihracatçı ülkelerin 
ihracatları azalmıştır. Bu azalma bil
hassa Ispanyada hissolunmuştur. A
.zalma Fransa, ltalya ve Macaristan
da daha a:ı: hissolunmuştur. Yunanis
tan. İtalya, Almanya, Mısır piyaııala
rına iyi satış yapmak sayesinde şa
:rap ihracatının mikdarını düşürme
miştir, Arsıulusal şarap teciminde bu 
suretle yeni bir azalma husule gelme
si, İspanya gibi illkelerde ciddi tesir
ler göstermiştir. İspanya, Fransa, Ce 
zayir ve bunlara nisbeten daha ehem
miyetsiz bir kaç ülke müstesna, şimal 
nısıf küresinde satışlar oldukça mun· 
tazam surette cereyan etmekte ve ar
sıulusal tecimin daralmasına rağmen, 
1934-35 tecim yılından iyi neticeler 
umulmaktadır. Bunun sebebi, Fransa 
ve Cezayirin fevkalade istihsalatın
dan sarfınazar edilmek prtile şimali 
nısıf kiirede 1934 mahsulünün heyeti 
umumiye itibarile fena olmuş olması
dır. Fransa ve Cezayir istihsalatı ten
zil ve Birleşik Amerika isti.'lısalatı da 
ilave edilmek şartile, 1934 istihsalitı 
$1 ,000.000 hektolitre olarak tcsbit e
dilmiştir. l 933 yılının istihsalatı 
77 ,000,000 hektolitreden, ı 928 - 1932 
yıllarına ait beş yıllık vasati istihsa-
1at ta 87,000,000 hektolitreden ibaret
tir. 

Haziran ayından itibaren, piyasalar 
yeni rekolteye ait yapılan tahminler
den müteessir olmağa başlarlar. Bu 
yıl yapılan tahmine göre mahsul umu 
mi yet itibarile ortadır: fakat yazın iyi 
leşmek veya bozulmak ihtimali Yar

dır. 

Fransızca Temps gazetesi Arsıulu
sal Şarap Ofisi tarafından neşredilen 
istatistiklerden bahsediyor ve 1934 
yılında mahsul bol ve fiatlar dlişkiln 
olmasına rağmen dış tecim bakımın
dan, Ofisin istatistiklerinden iyi ne
ticeler çıkmadığını kaydediyor. Me
gela bu yılın ilk beş ayında Fransa 
dış ülkelere 207,000 hektolitre, kendi 
müstemlekelerine de 86,000 hektolit
Te şarap ihraç etmiştir. Geçen yılın 
ayni müddeti zarfındaki ihracat, 21 O 
bin ve 95 bin hektolitre idi. Fransa
:nın bilhassa Eirleşik Amerikaya ibra 
<:atı azalmış, 1934 yılının ayni mlid
deti zarfında Birleşik Amerikaya 38 
bin hektolitre şarap ihraç edildiği 
halde bu yıl, ayni müddet zarfında 
ancak l 0.500 hektolitre ihraç edile
bilmiştir.1935 yılının ilk Uç ayı zarfın 
da Birleşik AmerLltanın genel şarap 
ithal!tı 605,000 galondan ibaret oldu 
ğu halde viski ithalatı 1,341,000 ga
lonu bulmuştur. 

Portekiz müstesna. diğer şaraJ>Sı 
iilkelerin halleri de Franııadan daha 
iyi değildir. Portekiz 1935 yılının ilk 
üç ayı zarfında dış ülkelere l 74.000 
hektolitre şarap göndermiştir. Halbu
ki 1934 yılının ilk üç ayı içinde ihra
cat 131,000 hektolitre idi. Obür ül
kelerin 1934 ve 1935 yıllarının ilk üç 
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Herif. öğleden sonra, elleri ce
binde mütemadiyen dolaşıp dur
muştu. Bazan dilmen neferine al
manca emirler bağırıyordu. 

Hulasa yatın içinde arniri mut· 
lak kesilmişti. 
Yanımıza geldiği zaman, :>ğzın

ıdaki sigarayı hiddetle denize attı: 
- Allah belasını versin, dedi, bu 

gUn de hava öyle fena ki .. 
Deniz hakikaten kabarıktı. Pek 

o kadar fena ık da yapmıyordu a
ma, azametini de gösteriyordu. 

- Fena hava, bir türlü ilerliye
miyoruz. 

Verner Golovine sordu: 
- Biz, bu gemilere doğru mu gi

diyoruz? 
- Görünüşte öyle .. 
Akşam altıya doğru aramızda bir 

tnil kadar mesafe kalm19tı. Harp ge 
mileri oldukları artık iyice görü
nüyordu. Blokhavzları ve uzun top 
namlularının uzandığı iri zırhlı 
kulelcrile harp gemileri .. 

Fakat bunlar hangi millete ait 
ıemilerdi? Ne bir işaret, ne bir 
t&yrak görünmliyordu. 

lialbuki Aviatik'tc tayfalardin 

ayındaki ihracatı a~ğıda gösterilmiş

tir: 
1935 1934 

Ulkelcr llk 3 ay Ilk 3 ay 

Yunanistan 93.000 97 .000 
Macaristan 40.000 55.400 
İtalya 148.000 309.000 
İspanya 309.000 434.000 

İtalyan ihracatının mühim surette 
dü§mesi, bilhana bviçre ithalatının 
azalmasından ileri gclmittir. ( 1935 te 
62,000; hektolitre; 1934 te 139,000 
hektolitre). 

Alakadarlar bu durumu fena bulu
yorlar ve şarap istihlaki lehinde arsı
ulusal propagandada bulunmak husu 
sunda bütün ıarapçı ülkelerin birleş
mesini lilzumlu görliyorlar. 

TUtUn piyasası 
ı 934 piyasası iyi bir şekilde kapan 

mak üzeredir. Marmarada zürra elin
de satılmamış tUtün kalmamıştır. 
Samsun, Tokat ve Artvinde az mik
darda tütün kalmıştır. Bu tiltünlerin 
hafta içinde satılacağı muhakkaktır. 
1935 ürününün yetişme durumu umu 
miyetle iyidir. Kuraklık tütün ürünü 
nü zannedildiği gibi müteessir etmiş 
değildir. Samsun. Dere, Maden, Ev
kaf, Canik ve Çarşanbaya iyi yağmur 
tar yağmıştır. Diğer kısımlarda bil
hassa Gilmüşhacıköyde biraz kurak 
\•ardır. · 

Umumiyetle son yağmurlar Kara
denizin Samsun ve Taşova mıntaka· 
tarını tatmin etmiştir. Artvinde ku
rak yüzünden mahsullin bu yıl az ola 
cağı söylenmektedir. Trabzon ve Pu
lathanede kuraklık yoktur. Yeni ürün 
iyi yetişiyor. Burada iki milyon ki
lo tütün yetİ§eceği umuluyor. 

Edirnede yeni yıl ürününün 2 • 2,5 
milyon kilo olacağı anlaşılıyor. Tü
tünler iyi yeti§iyor. 

Kocaeli mıntakasında mahsul mik
dar itibarile geçen senekinden az ol
mıyacaktır. Bursada mahsul iyi yeti
şiyor. Kuraklık ve hastalık yoktur. 
Balıkesirde de tütünlerin yetişme du 
rumu iyidir. Kuraklık bertaraf olmuş 
tur. Ege mıntakasında yeni ürüniln 
16 • 17 milyon kilo olacağı umulu
yor. 

Samsun borsasmda 
Geçen hafta içinde Samsun borsa

sında kilosu 4 kuruştan 60450 kilo ar 
pa, 5 kuru§ 25 santimden 119300 ki
lo buğday, 7-8 kuruttan 34180 kilo 
bulgur. 6,82 • 7,50 uaaında 269500 
kilo mısır ve l 440 Iı 111 sandık yu
murta l O liradan 13 liraya kadar sa
tılmıştır. 

Ayni hafta, 3220 çuval birinci un, 
1730 ikinci, 1715 üçüncü ve 80 çu
val da bir baş un satılmıştır. Birin
ciler 7 40 tan 77 5 e, ikinciler: 7 20 den 
740 a, üçüncüler 640 dan 670 kuru§& 
kadar ve bir baş unlar da 690 kuruı
tan muamele görmüştür. 

Ayni zamanda gene bu hafta için
de lstanbula 9040 kilo yapağı, 7815 
kilo tiftik ve 216 büyük sandık yu
murta, 530 kilo afyon ile, Almanya. 
ya: 50 yarım sandık yumurta gönde. 
rilmiştir. 

Pamuk 

27 A~ustos SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frtncı 
Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altın 
M .idiye 
Banknot 

620.-
123,-
165,-
194,-
82,-
23,-

816,-
80,-
96,-
22.-
40,-
23.-
23,-
16,-
23.-
52,-
33.-
30.-
931.-

52,50 
234.-

ÇEKLER 

Paris iiıcrine 
1 ngiliz lirası 
Dolar 

-Liret 
Bclca 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Marlı: 

Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cenıovetı 
İsveç kuronu 

ESHAM 
İş Bankası Mü. 

.. N. 
" H H. 

Anadolu % 60 
" % 100 

$irkctJahyr{yo 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
M erlı:cz Bankası 
Osmanlı Banbıı 
Telefon 
İttihat Değirmencilik T.A.Ş. 
Şark Deiirmenleri 
Sark Merlı:ez Eczanesi 

625.-
125,-
168,-
196,-
83,-
24,-

820.-
81,-
98,-
23,50 
42,-
24.50 
24.50 
17.-
24,-
54,-
34.-
31.-
932.-

53.-
236.-

Kapanq 

12.04.-
624,-
0.79.75 
9,70,10 
4,72,SO 
2,43,92 

63,28,40 
1,17,62 

19,19,50 
4,19,43 
5.!l,43 
1,98,07 
4.21.-
4.51,40 

63,77,55 
34,96,33 

2.71.30 
lo.91 

3,10,68 

92.-
9.50 
9,60 

25,30 
42,-
14,25 
24,50 

7,60 
15,50 

2.50 
10,25 
~8.25 
?3,50 
11.-
8.50 
0.76 
4,15 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borca I 

" 11 
,. ,, lII 

Ergani 
lstikrazi dahili 

TAHV 

Rıhtım 

Anadolu I ve lI 
lII 

Anadolu Mümeaail 

LAT 

Paris borsası 

27,40 
25,40 
25,80 
95.-
94,25 

10.75 
45,-
45.75 
45,65 

Paris. 27 A.A. - Değerler borsa
sı, ge.çen hafta gösterdiği iyi du -
rumu terkeıtmektedir. Mahalli pi • 
yasa, ulusal değerlerin sağlamlığı

na güvendikleri için, genel olarak 
pek az düşmektedir. 

Ar.sıulusal değerler intizamsız -
dır. Altın madenle eshamında şid
detli bir reaksiyon görülüyor. 

Ege nuntakasında: Son hafta için
de pamuk piyasası evvelki haftaya 
nazaran biraz daha durgunlaşmış ve 
fiatlarda düşkünlük kaydedilmiştir. 
Buna sebep olarak şimdiye kadar 
Alman fiat kontrol bürosunun nok
san fiat biçmesi gösterilrrf ktedir. 
Fiatlar 47 - 48 kuruş arasındadır. 

lstanbul mıntakasında: Bu piya- I!!' !!!!!!!!!!!!~---!"!'"'!'!!!!!!!!!!!!!"'!'"""'"!!!!!!!!!!!!!!!""'!!~!!!1!!9 
sada geçen hafta vaziyetine nazaran ·---k hali tabiide cereyan etmekle 
bir değişiklik görülmemiştir. beraber fiatlarda diğer piyasalara 

Mersin rrunta.kasında: Bu mıntaka muvazi olacak bir dilşüklük görill· 
piyasalarında son hafta içinde pa- müştür. Fiatlar 37-37,5 kuruştur. 

birinin direğe acele acele üç renk
li Alman bayrağını çektiğini gör
düm. Demek ki bu gemiler de al
man gemileriydi. 

Kruvazör mü, zırhlı mı? iyi .anlı
yamadım. Fakat hiç şüphesiz birin· 
ci sınıftan gemiler oldukları der
hal belli oluyordu. 

Hila küpeşteye dayanmış, dik
katle bakan Möewe'nin dudakla· 
rından bir gülümseme geçti. Sonra 
.homurdandı: 

- Bu dalgı:ılarda galiba denize 
filika indiremiyeceğiz. Hay aksi 
ıeytan hay 1 Fakat zarar yok. Biz 
yine anlaşmanın yolunu buluruz. 

Bu sefer esrarengiz gemilerle 
işaretler vererek konuımağa başla
<lılar. Bir çeyrek saat yattan işa
retler verildi ve öndeki kruvazörün 
tepesinde de bir insan gölgesi mü
temadiyen cevaplar veriyordu. 

Möewe en nihayet fümuara in
diği zaman, adeta sırsıklam olmuı
tu. Artık bu ıefer keQciimi tuta
madım, sordum: 

- Alla aşkına, biz buralarda 
.neler yapıyoruz? 

Dik dik bana baktı: 
- Geriye dönüyoruz, dedi. 
- Vazifeniz uihayet buldu mu? 
- Even. 
- E g e r mahzur yoksa bir 

.şey sormak isterim. Deminden işa
retle konuştuğunuz şu güzel va
~urlarcla asiludelere benziyen bazı 

insanlar var. 
Möewe gemilerden birini işaret 

etti: 
- Şu ön tarafta gördüklerinizin 

ortasında duran uzunca boylusu 
benim aziz dostlarımdan Leidecke· 
dir. Yakında bu isimden çok bah· 
sedildiğini işiteceksiniz. 

Sonradan öğrendiğime göre, biz 
o gün Dreı;den ve Breslau zırhlıla
rına yaklaşmııız. 4 Ağustosta, yani 
tam sekiz gün sonra her iki gemi 
iki şehrimizi topa tutmuşlardı. 
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Artık aon günler, daha doğrusu 
son saatler yaklaşıyordu. 27 ten"' 
muz öğleden sonra. salonda bir pi· 
yano sesi duydum ve yavaşça in
dim. 

Maryse otunnuı, piyano çalıyor
du ve salonda yalnızdı. Benim indi
ğimi duymadı, yakınca bir yere o· 
turdum. 

Parmaklar, beyaz tuşların Uze
rinden bazan okşar gibi geçiyor, 
hazan da kuvvetle baııyordu. 

Chopin'in bir valsını tanıdım. 
Çıplak kolları valsin hazin veya 
hut hararetli parçalarını a y n i a· 
henkle takip ediyordu. Ezberden 
çalıyordu. B a .z a n durup dalıyor, 
sonra yeniden ç.ılmağa devam edi
yordu. Benim orada bulunduğumun 
ıhiç farkında değildi, 

( l!OGRU SÖZLER ANKARADAKi TELEFON DAVASI 
Kadınlar muhakkak ki heaaptan 

çok iyi anlarlar. Çünkü ikinin üze
rine iki daha ilave ederek dört de
dikodu çıkarmaaını çok iyi bilirler. 

• 
Atlıyarak, zıplıyarak büyüyen 

Suçlular Nakız Kararına 
Uyulmamasını istediler 

ıı 
mahlukatı aayarken üatümüzcleki 
apartmanda oturanların çocukları
nı hiçbir zaman unulamıyacağım. 

• 
Mailübiyet; yutmauanız -ıcı de-

ğildir. 

• 
Saate çok bakan adamlar bir sa-

atin kolu gibi oldukları yerde dö
nüp dolaftrlar. 

• 
bdi&Jaç bir kelime değil, u.ıun 

bir cümledir. 

• 
Aylak aünlcrde en mühim m«"-

acle, bugÜnlerin baıkalarına kur
ban edilmcmcaini temfo etme.'ı' 'r. 

• 
Gü.ıel bir ltı.ıı öpüp Öpmemehte 

mütereddit iıeniz, bu İft•n &Ja.ıgeA 
çiniz.. 

• 
Ci.binlikten 6•çen ai&Jriainek me-

aut mahlülcattan •ayılır. Ona İliJ· 
memelidir. 

• 
Vicdan baz.ı ruhlara rehber de· 

iil, ıerilci cürüm olur, 

• 
Ayın on dördü dünyanın yÜz.ünü 

podralamak için icat olunmuftur. 

• 
Sivri•ineiin ince aeaine mukabil 

konuıma•ı rok acıklıdır. 

• 
Yepyeni. bir fe)I i.aterıeniz. yan-

nın ıo.laiından daha yeniai olama.ı. 

• 
En eıki bir fey arar•o.nız dünkü 

Ba.ıcteyi alınız. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ankara, 27 (Özel aytarımız bildi
riyor) - Bugün Asliye ikinci ceza 
mahkemesinde postacıların muha • 
kemesine devam olunmuştur .. 

Mahkemeye eski telgraf iş~etme 
direktö.-;J İhsan Cemal gelmişti. E:ı 
ki genel direk~ör Fahri v~ muavini 
Sıtkı namına da avukat Hayru!lcıh 
bulunuyordu. Temyiz mahkemesi -
nin nakız kararı okundu, kararda 
birinci asliye ceza mahkemesi ta • 
rafından yerilen beraet kararının 
tenzilli tarifenin tatbiki hakkında 
karar alındığı halde kararın 
yerine getirilmemesi ve tenzilli ta
rife tatbikinin mantıkan zaruri ol
duğu düşünülmemesi ve suçiularm 
şirketi himaye ettikleri alenen bel
li olmasile. beraetlerine dair veri -
len hükmün bozulmasına ki'.rar ve
rildiği yazılı idi. 

·İddia makamı suçluların bu sara
hate göre tecziyelerini istedi. İh -
san Cemal Temyiz mahkemesinin 
nakız kararına karşı olan itirazını 
okudu. Nakız sebeplerini teşrih et
ti ve dedi ki: 

- Tenzilli tarife tatbikinin ge • 
çikmesile hazine mutaz:ırrır olma • 
mrıtır.Karar bir bu~uk sen'! sonra 
verilmiştir. İstanbul Telefon şirke
tinin halktan aldığı parala:- geri a
lınmıştır. Bugün bu para ile hasta
ne mi yapalım, ne yapalım diye dü
şünülmektedir. Halbuki Temyiz 
mahkemesi bunu bilmiyor ve hazi
nenin zararına sebebiyet verdiği -
mizden bahsediyor. Beraatimizi i&
'teriin. 

Avukat Hayrullah bugüne kadar 
Fahriye vekalet ettiğini, Sıtkının 
vekaletini yeni aldığını, müdafaayı 
hazırlayabilmesi için duruşmanın 
geri bırakılmasını istedi. 
İddia makamı, suçlular için nakız 

sebeplerinin ayrı ayrı olmadığını 
ve kül halinde bulunduğunu, duruş
manın devamı lizım geldiğini söy
dedi. Mahkeme Sıtkı için n.akız se· 
bebi mevcut bulunmamasından bu 
talcıbin reddine ve muhakemenin 
devamına karar verdi. 

Bunun üzerine avukat Hayr~, 
Temyiz mahkemesinin do,;yayı~ 
kile tetkik etmemiş bulunıhl t 
halbuki akdin tarihi ve ndatete ııı 
dii ancak iddia ve müdataanın g 
kayesesile mümkün olabilece 

1 
söyliyerek, mukavelenin 17 
maddesinin temyizce okunı:nad~· 
m, bunun nakız kararının su~u 1)( 
6ebebiyet verdiğini söyledt· 
ki: 

-Tar.ife tenzilatının tatbik e 
memesinden hiçbir zarar ~!ı:P~r 
filen sabit olmuştur. Çünku şıgı 
tin halktan aldığı fazla paral~ 
alınmıştır. Filen tahaddüs e 

5 
bir zararın hukuken tahaddll~ 
imkan yoktur. Verilen bcraet ı' 
rı kanunidir ve bu kararda ısr 
dilmesini isterim. 

Neticede mahkeme, evrakı ıe;ı 
ederek nakzın varit olup oıına 
nı, iktifa kararı verip verıııeil 
noktasından bir karar verınek 
re muhakemeyi yarına bıraktı· 

Merakh bir dava dat1' 
bJ Ankara, 27 (Özel aytarırnı.z ~ 

riyor) - Elektrik şirketi d1re ~ 
l~rinden Rod hakkında, su ~ıı 
tında kullanılmak üzere get~ ~ 
boruları, elektrik ve havagaz!.~J 
satında kullanmak suretile, t.j;ıtl 
resmi vermemekten suçlu 0 

maakemey~ verilmişti. 

Muhakemesi bugün görül~: 
muhakemenin devamı 17 :EyJO 
rakıldı. / 

Dr. Hafız Cer11~ 
Dahiliye mütehass~ 

Pazardan başka günlerde~ 
(2,30 dan 6 ya) kadar 1s 
Divanyolu No. 118. ~ 

Muayenehane ve ev tel~ 
22398. Yazlık telefonu K ı 
38. Beylerbeyi 48. Kotonoar Kotonye vekili Nesim Ba

rokas tarafından lstanbulda Çak
makçılar yokuşunda 16 numeroda 
mukim Buleurlu Zade Biraderler 
Şirketi aleyhine mahkememizin 
935 - 569 numerosu tahtında ikame 
edilen iflas davasından dolayi ika
metgahı hazın meçhul bulunan Bul
ıurlu Zade Biraderler 9irketine teb
liği mUktezi istid'a suretinin ve is
timaı için daveti mutazammın tastir 
kılınacak davetiyenin hukuk usulu 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince arzuhalin 20 gün 
müddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan mumaileyh Bul
gurlu Zade Biraderler şirketi işbu 

arzuhale mezkur müddet içinde ce
vap vermediği ve istimaı için tayin 
olunan 18-9-935 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 de mahkeme
de bizzat vefa bir vekil bulundurma
dığı takdirde hakkında muamelei 
gıyabiyede bulunulacağı dava arzu
ıhal v: davetiyenin tebliği mi\kamı
na kaırn olmak üzre ilan olunur. 

Ankara Otobüsleri idaresi Dire~' 
törlüğünden: 

1 - Y enişehirde Otobüsler İdaresi arsasının P; 
lerine göre inşa olunacak otobüs ve kamyon deP ~ 
mevcud garajların aralığının kapatılması ve buI11d 
tesisatları ve teferruatı saire si yaptırılacağıt1 ef 
25-8-935 den itibaren on beş gün müddetle eksiltfl1 
konulmuştur. uf 

2 - Keşifleri ve şartname ve projelerini görmelt 9 ı 
re Yenişehirde Otobüsler Direktörlüğüne mür8' 

olunacakdır. ı"-
3 - Depo inşaatı 2634 7 lira parke döşemesile . s~ ,ıe 

ları 12610 lira ve kapatılacak kısmın keşfi 7624 lıl' 
deponun tesisatı keşfi 3197 liradır. t~ 

4 - Cümlesinin ihale müddeti 9 Eylül 9 3 5 Pa~8~U&~ 
günü saat 10,30 d<:: Yenişehirde Otobüsler Direkto! 
binasında kapaJı zarfla yapılacakdır. ~ ~' 

5 - Cümlesi birden bir müteahhide ihale olunacağı (13979) 

tlan ona göre toplu bir fiat verilecekdir. ~~' 
6 - Cümlesi için kanunun tarifi dairesinde rrııı\1 DOKTOR 

Rusçuk ru Hakkı üzaı kat teminat 3735 liradır. ··pır 
7 - Talihlerin proje ve keşifleri görmesi için dıeı 

1' . ;ı1ı mimar vey amühendis olduğuna ve bu gibi t -pe 
hüt işlerile meşgul bulunduğuna dair Belediyele! 01< 
Direktörlüklerinden vesika almış bulunmaları Jazıı11) 

Galausarayda Kanzuk eczabane11 
kar111ında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda 1 numara. 

5742 

Bir an elleri fil dişlerinin bP.yaz- cuklar gibi, küçük mendi'lini yu-
lığı üzerinde hareketsiz kaldı, ha- marak, gözlerini kuruladı: 
fi.~ıre .. başını çevirmişti. Ağladığını - İşte bakınız, bitti, dedi, ağla
gordum. Vücudumda bir raşe do- mak geçti. Sonra Chopin'in bu val-
Jaştı ve hemen ayağa kalktım. si de çok hazin bir şey 1 

Etrafımda mobilyalar, levhalar, Ayağa kalkacaktı, oturttum. Ya-
aynalar, her ıŞey sanki dönüyordu. vaş bir sesle; 
Maryıe ağlıyordu. - Rica ederim, söyleyiniz. Ne 
Beni gördü, yerinden kalkmaksc- düşünüyordunuz? Allah aşkına a-

zın bana baktı: çıkça söyleyiniz. 
- Ay, siz burada mıydınız? de· -Doğrusu, ben de bilmiyorum. 

di, aziz dost, bu yaptığınız pek te- Bütün bu muharebe tehlikeleri, 
em~ülsUzce bir §ey olmadı mı? bütün bu başımızda dolaşan fela

bır taraftan da gülmeğe çalışıyor- ketler, gençliğimiz, çocukluğumuz .. 
du. Ne bileyim! Evimizi düşünüyorum. 

Ben artık kibar aleminin bUtün - Evinizi mi? 
lüzutnsuz nezaket kaidelerini bir - Evet, yazlık köşkilınüzü .. Ben 
tarafa bırakarak, bütün aşkımın oralarını nekadar çok severim. 
titrediğini duyduğum yalvarıcı bir K.arpatların karşısında 6h kb~k ..• 
sesle: Orada büyüdüm, çocukluğum orada 

- Neyiniz v.ar Maryse? Allah aş- geçti. Bir daha göremiyeceğim diye 
kına söyleyiniz, ne oldunuz? korkuyorum. 

Nihayet gülebildi: ''So11ra hududa o kadar va kın 
- Hiç, dedi, ne olacak? Biraz ki ... Dostlarınız Rusların hemen 

ağlaını§ım. Fakat beni bu vaziyette hudutlarında gibi bir şey! .. Mıtha
görmiyecelctiniz. Ağlıyan kadın, rebe, olur ıey mi, yapılır §ey mi 
itiz, ıilahsız bir kadın sayılır. bu? Allah aş-ln.na söyleyiniz, bu 

- Bana karşı silaha ihtiyacınu; haber doğru değı 1, değil mi? Siz 
olabileceğini bilmiyordum. Fransızlar, o kadar asil ve cömert 

- Bir kadın herkesle, her şeyle, bir milletsiniz, her halde bir muba
h.atta kendisile bile daima milcade- rebenin önüne geçersiniz. 
le halinde değil midir? - Evet ama, ötekilerin. Alman-

Bir kere daha, görüşmemizin bir ]arın kahkahalarını da i§ittıniz 
aı olsun hususileşmesinin önline zannederim. Onlar muharebeyi hti· 
geçmeğe çalışıyordu. yorlar ve muharebe yapmak için d~ 

Gözleri hala ıslaktı. Küçük ço- 1 bir vesile arıyorlar, 

(2340) (5077 

d
. ,.~ 

l'dar)'lle cevap verme 1• ıl 0 

ağır bir sükut fasılası ha;,rıı 1 
O sıkıntı içinde birkaç d şsrı 
yerek tombaz deliğindeı:t . 

1

1.,161 
tım. Parlak gilneş denııı 
yordu. tJ 

Bir koltuğa oturdum. rıtııl' ti 
O zaman Maryse konuş tJı ' 

ladı. Uzun uzadıya, tarlı ta tı 
tı: . . • 'ı;,. ,, ~ 

- Bızım memleketırnı rdİ'' e 
zim diyarımız ne güzel r;i bir ııı~ 
senin uğramadığı çok es )<afb0t1 
lekette kırların içinde goril 
bir ev .• Ev yapraklar~a~ sı''~ 
yor. Evin dört çcvresını r pe 
nit bir tahta balkonu .v-:ı;· o,.ıı:,· 

· kında da ormanla'?' .. 13ır 111c:ııele ri de de yaz semasına ·tc O: 
iırtisam eden Karpatlar .. idercl1 t~ 

Biz oraya hep yazın :et c:tr11 
bet gUn sonra da hare ı; 
zereydik. perde ; 

Maryse'in sesi perd.e da i 
hyordu. Sanki bir ruya ıı f1 

konuşuyordu. .• asınd3 et• 
Birden titredim. rı.ıY b•f'"ıft1 

kindi, tekrar piyanonun ıcti~ 
yaz cflleri yavaş ya~aş rdll· 11•~ 
lizerinden gidip gelıY0 ıeıced el 

Melankolik bir mem per e ti~ 
çalıyor, kendisi de pes et 
söylüyordu. t111•d'fl J 

Ben hiç sesimi çıka "" 
[.Ark."11 
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lstanbul 7 inci icra memurluğundan - ıstanbul Komuta-nllğl - SaraCjhanebatı Horhor Caddeai '\ 

Hayriye Lisesi ~j~;~::e Emniyet Sandığına Satınalmİıa:::.ı;:•syonu 
600 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup İstanbul Komutanlığt-

Leylt • rteharl 
Kız • Erkek 

devreli) 
İlk ıınıflardan itibare~ ecnebi liıanına çok ehemmiyet verilir. Kızlar kısmı ayrı dairelerdedir. 

Mektebin hususi otobüsleri ile nehari talebe hergQn evlerinden aldınlır. · isteyenlerin adreıine tarif
name rönderilir. ikmal imtihanları Eylüliln ikiıindedir. Kayıtlara ba9lanm19br Her gOn 10 dan 16 ya 

J~iiioiiiioii~~iiiiiliiiii~~~~ kadar DirektlMüte mOracaat. Telefon: 20530 6441 

Paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 2520 lira na bağlı birliklerin ihtiya
kıymet takdir edilen Tophanede Karakaş Mustafa cı olan Üç yüz elli kilo çay 
ağa mahallesinde ve sokağında eski 56 yeni numara- 29 Ağustos 935 perşembe 
larla muınki~an1 Kagir bir evin tamamı açık arttırnıaya günü saat 14 de açık ek-

va~dilmiştir. lsıielrtmkeı.loilseun:~ınt~c:~~~ · fB1·aet-ı ~11111111111111111111111;11111 ;1111111111111111111111 flllllllllllllf lf lllllll llll IJllllll llllllllll l il l lll lll lll lll lllllllll-l . rt~ırrna pe;ıindir.Arttırmaya iştirak edecek ınüşteri- _ 
erın kıymeti muhamınenenin yüze.: .: 7 ,5 nisbetinde pey 280 kuruş olup ilk teminatı ~ ~a/ .Solrall" 5_ 

akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha- 7 4 liradır. · = ~ = 
lllil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten- Şartnamesi her gün Ko- =: E 
Viriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartna- misyonda görülebilir. İs- :: § 
nıesi 10-9-935 tarihine müsadif salı günü Dairede ma- teklilerin vakti muayyenin- E: ~ t 5 
halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması de ilk teminat mektup veya ;; 8efeo'1'yeye oll .B•f lr'11ia+ ı· . o'ı' 5 
2-10-935 tarihine müsadif çarşamba günü dairemizde makbuzlariyle birlikte Fın- = """"""-rr;.,.:;....ıı ... ~...-.......ı a,"! "O'~ § 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci a,rttırmada dıklıda Komutanlık satın E ~,v..,t ~ 
bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 s ini bulduğu alma komisyonuna gelme- ~ '"' := 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın leri. ( 4 7 36) =: ı '9" § 
teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün daha * * • 6121 § := 
t~~dit edilerek 17-10-935 tarihine müsadif perşembe 1st~nbul Komutanlığı- ~ ~ 
gllnü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci b -1 b" l"kl · · "' f -na ag ı lr ı erın ıhtiya- i: lloqroctq/qc Cqq'tlt.s/ = 
arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla- cı olan on bin kilo çorbalık § -ıo---- § 
Caktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 m- pirinç 29 ağustos 935 per- EE =: 
cı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit ol- şembe günü saat 1 s de a- § t § 
lllıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaramn ve irti- çık eksiltme ile alınacak- :: § 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve tır. Tahmin bedeli 1900 li- = /'Jılf.llRl.:. t.- soo ı = 
nıasarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren ra olup ilk teminatı 153 li- := §§ 
~? gün z.arfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize radır. Şartnamesi ve nümu- :: ;; 
ıldirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil- nesi her gün komisyonda := 3 

~eri!e sabit olmıyanlar satış bedelinin paylasmasından görülebilir. İsteklilerin :E := 
arıç kalırlar. Müterakim vergi. tenviriye ve tanzifiye- vakti muayyeninde ilk te- = k = 

~u·~ ibardetdolan Be~eldilye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli minat mektup veya mak- =--==- Satılı Arsa -=-==~ 
i . zaye e en tenzı o unur. Daha fazla mahimat almak buzlariyle birlikte vakti 
Stıyenlerin 935 - 522 numaralı dosyada mevcut evrak muayyeninde komisyonda -

~=y':c:~~~~ni~~i~ı~:~:~~i;~;;~met raporunu görüp an- hazır bul:nm:lar:. (473?ı~, ısu mer Bank umum M üd Ü rl üğ ünden:I 
5 Ankaranın en mutena yerlerinden olup mahallinin krokiai yukar1ya E: 
:S ~ıkarllmıt bulunan Belediye daire•I civarmnda ve Anafartalar cadeefl ~ 
=: üzerinde Tahtakale yangın sahası dahilinde 732,24 metre murabbaındaki 5 
:= mUfrez arsanın tamamı SUmer Bank Umum MUdUrlU§U tarafından satı- E 

latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinsi Mikdarı Peyi İhale Tarihi Gün Saa~i 
S Kilo Lira 

ade Yağı 15000 900 11-9-935 Çarşamba 14 
Gaz Yağı 24000 54C 11-9-935 ,. 16 

Demirköydeki kıt'at için yukarda cins mikdar temi
na~ı ihale tarih gün ve saatleri yazılı sade yağ ve gaz 
~agı Demirköyünde Satınalma Komisyonunda kapalı 
~arfla eks\ltmesi yapılacakdır. Evsaf ve şeraiti komis
~Ondan alınabilir. !steklHerin belli saatten bir saat ev
\re) teklif mektublarını 2490 sayılı kanunun 32 inci 
ll'ıaddcsi mucibince" yazarak komisyona'vermeleri. 

(204) (5129) 
* ~ * 

d Bir metresine biçilen e-
er 500 kuruş olan 7000 

llletre haki gabardin ku
rna§ kapalı zarfla eksiltme
~e ~?nulmuştur. İhalesi 7 

Ylul 935 cumartesi günü 
saat ı ı dedir. tık inanç pa
tası 2625 liradır. Şartna
~esini 175 kuruşa almak ve 
htneğini görmek isteyenler 
~er ,g_ün komisyona uğra-
abılırler. Eksiltmeye gi

ttcekier ilk inanç parası 
~ektub veya makbuzları i
"e 2490 sayılı kanunun 2 
. e 3 üncü maddelerinde ya
İ·~t belgelerle birlikde tek
t~ tnektublarını ihale saa
tınden bir saat evvel Anka
t a'da M. M. Vekaleti Sa
~naınıa Komisyonuna ver-

tlcri. (163) (4784) 
617$ 

"' * * r Antalyadaki birlikler i-
~n 269800 kilo ekmeklik 
•. ~ 29-8-935 perşembe 
'un·· °l'" lt saat 16 da Antalyada 
~ limen Satınalma Komis
l'l~nunda kapalı zarfla alı
l'la caktır. Yüzde 7,5 temi
t\l tı 1 9 81 lira bir kuruş
l'l r. Sartnamesi Komisyo
t~ltzda görülebilir. İs
... lılerin tekliflerini ihale 
~ar 
.\ 1ndcn bir saat evvel 
ttı ~talyada Komisyona ver-

e eri. ( 1 7 O ) ( 4 8 2 4) 
• • • • • • 6176 

l{ Ilı • * 
te apalr zarftan pazarlığa 
tin~en. 108200 kilo sığır e-
2 ~ 1~~ pazarlık eksiltmesi 
ı 6 Ylul 935 pazartesi saat 
llltth dadır. Bir kilosunun 
·~ a1:1ınen bedeli 2 4 ku-

ilk inanç parası 1928 

lira şartnamesini istekliler 
Çorluda Satınalma Komis
nundan bir lira30 kuruş kar 
şılığ'mda alabilirler.Pazarh
P.a iştirak edeceklerin belli 
glin ve saatten evvel mu
vakkat teminat makbuzu 
ve lazımgelen vesaikle be
raber komisyonumuza gel
meleri. (180) (4913) 

6280 

Bir çiftine biçilen eder 
190 kuruş olan 8000 çift 
terlik kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 
17 Eylül 935 sah günü saat 
15 dedir. İlk inanç parası 
1140 liradır. Şartnamesi pa 
rasız olarak M. M. V. Satın 
Alma Komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye girecekler 
İlk inanç parası veya mak
buzlariyle 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncii madde
lerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
ve.rmeleri. ( 182) ( 4931) 

6370 

470 ton unun kapalı zarf
la eksiltmesi 14 Eylül 935 
Cumartesi günü saat 11 de 
Eskişehirde Askeri Satınal
n1a Komisyonunda yapıla
cakdır Unun tahmin bede
li 61 100 lira, muvakkat te
minatı 4305 liradır. Temi
natlar ihaleden evvel Mu
hasebecilik Veznesine ve
ya diğer malsandıklarına 
yatırılarak makbuzlarla. 
banka mektubları ve di§:er 
belgelerin kanuna uygun 

İstanbul Komutanlığı-
na bağlı birliklerin ihtiya
cı olan Yirmi bin kilo pilav
lık pirinç 2 9 ağustos 9 3 5 
perşembe günü saat 14.30 
da açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 4600 
lira olup ilk teminatı 345 
liradır. Nümune ve şartna
mesi bugün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
ti muayyeninde ilk temi
nat mektup veya makbuz
lariyle birlikte Fındıklıda 

komutanlık satınalma ko
mir., onuna gelmeleri. 

-E: h§a c;ıkarllmışt1r. Fazla izahat almak isteyenlerin Ankara'da Umum Mü- ;: 
:: dUrlUk Muhasebe MUdUriyetine ve lstanbul'da SUmer Bank Şubesine § 
=: mUracaat etmeleri Hin olunur. (2333) (6091) § 
iiİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiii 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı ,Emlak No Cinsi ve hissesi His~eye göre 

:Qıuhammen K . 

(473u) 6123 

•• * 
Çatalca Müstahkem Mev

ki Kıt' atı ihtiyacı için alı
nacak olan 1 S O ton tüve
nan kömürü açık eksiltme 
ile alınacaktır. Kömürün 
beher tonuna tahmin bede
li 15 lira olup ihalesi 9 Ey
lül 935 pazartesi gunu 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma Ko-
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
18 7 liralık ilk teminatları 

747 

1~3l 

3557 

3609 

4853 

7127 

7128 

7129 

7130 

Eminönü Çelebi oğlu 
Alhddin 

Ycniköy İstinyc 

Bakırköy Sakızağacı 

• 
Kadıköy Osmanağa 

Mercan Hatip Şem
seddin 
Kadıköy Osmana~a 

.. .. 

.. ., 

.. .. 

Balıkpazarı E. 87 
Y. 5 

Üıtünde odaaı olan 60 T . L. 
kagir mağazanın Açık arttırma 
585/ 57600 His. 

btinj·e cad.vc 
Çayır 

E. 120-1 Yeni 138 No. lu 900 ., 

Le on 

Y. 138· 
136-140-1 

20 

yanındaki 136 No. 
lu dükkanın kıs-
men havasını mUş-
temil ve 140 No. 
hı iki bap ah§a.n 
hane ve 1 No. lu 
arsanın l 5/ 24 His. 
Yarım ka~ir ha
nenin 1/ 2 His. 

E. Haydarpap cad. E .46 MU. Bağçcli kagir ha: 
Y. Reşif Ef. Y.13 nenin 4/ 6 His. 

~65 Açık 
arttırma 

2668 Kapalı 
zarf 

Dökmeciler E .ve Y. Kagir iki dUk- 1154 .. 
ı 04-106 kinın tamar~ı 

E. Haydarpaşa E.46 Mü. Bağçeli kagir ha· 3248 ,, 
Y. Resit Ef. Y.17 nenin 58/ 72 His. 
E. ,, E . 46 MU. Bağçcli kigir ha· 3248 ,, 
Y. ,, Y. 15 nenin 58/ 72 His. 
E. .. E. 46 Mü. Bağçeli kagir ha- 3248 
Y. ,, Y. 19 nenin 58/72 Hiı . 
E. Haydarpaşa cad. E.46 Mü. Bağçeli kagir ha- 2030 
Y. Miıakı Milli Y. 58 nenin 58/ 72 His. 

.. ·ve Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesikala
riyle birlikte vaktinden ev
vel komisyonda h?--.. bu
lunmaları. ( 5 4 O O) 

7131 •• ., E. Haydarpaşa E . 46 MU. 69 metre arsanın 232 Açık 
Y. Reşit Ef. Y. 7. 58/ 72 His. arttırma 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 11-9-935 tarihine tesadüf 
eden Carsamba J!linü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrımübadil bonoı;;iladır. 

6371 

*** İstanbul Komutanlığı 
Üçüncü İcra Memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesine karar verilmiş olan 
muhtelif oyuncak Nişangahları bir 
adet Top oyun dolabı Edirne ve Boz
caada Şarap doldurmaları 2 adet en 
daht tüfengi 2-9·935 pazartesi günü 
saat 9 dan 9 buçuğa kadar birinci 
açık arttırma ile arttırma bedeli mu
hammen kıymetinin yüzde 7 5 ini bul· 
madığı 5.9.935 perşembe günü saat 
9 dan 9 buçuğa kadar ikinci açık 

arttırma ile YUkıek kaldırım 707 
No. 1ı dükkanda ıatılacağından talip 
olanların mahalinde bulunacak me· 
muruna müracaatları ilan olunur. 

(13976) 

:.! lll il 1111111111111111111111111111111111 it 

~ Deniz yolları ~ 
E iŞLETMESi ~ - -i Acenteleri: Kara kay Köprtıb&fl : 

5 Tel. 42362 - Sirkeci MilbUrdar· : 

§111111 zade Han. Tel 22740 111111§ 

E Ayvahk yolu ~ 
= BANDIRMA vapuru 28 Atustoı = 
=ÇARŞAMBA •Onü saat 19 da i 
§ Aynbj'a kadar. (S092) 6481 İ 

§ imroz Yolu : 

karargahı sobalarında ya
kılmak üzere açık eksiltme
ye konulan 60 ton kok kö
mürünün ihalesi 3 Eylül 
935 salı günü · saat 1 S.30 
dadır. Tahmin edilen bedel 
1131 liradır. Şartnamesi 
Fındıklıda satın alma ko
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 85 
liralık ilk teminaltraı ve 
Ticaret Odasına kayıtlı 'ol
duklarına dair vesikalariyle 
birlikte komisyonda hazır 
bulunmaları. ( 5084) 

E KOCAELi npuru 29 Ağuıtoı i 
E PERŞEMDE ıünü saat 16 da ı-

------------ E ıMROZ'a kadar. "5117 
• tt -

Üçüncü İcra Memurluğundan : 
Mahcuz ve satııı mukarrer bulu-

nan Dokumaya mahsuı Muhtelif 
olan teklif mektublarının Cins ve muhtelif (Notrop), (Kolaa§· 
ıçıne konması ve teklif şil) vesair makinalarm satışı 
mektublarının ihale günü 31-8-935 cumartesi gUnil saat ıı-12 
saat 1 O a kadar Komisyo- arasında birinci asık arttırma sureti· 

na verilmesi mecburidir. le defder darda Feshane fabrikası it-
tisalindeki fabrikada satılacağından 

Şartnamenin sureti 3 lira 6 taliplerin mezkur gün ve mahalde 
kuruş bedel karşılığında a- bulunacak memura müracaatları ilan 

lınabilir. (5100J ı olunur. (13978) 

§ Trabzon yolu i 
~ KARADENiZ vapuru 29 Atuıtoı İ 
: PERŞEMBE günü saat 20 de 1 
: Hopaya kadar. (5118) ! - -- -§ Mersin yolu § 
E İNEBOLU vapuru 30 Atuıtoı E 
: CUMA ıünü ıaat 11 de Mera;ne : 
: kadar C5B91 E 
;;111111111111111111111111111111111111111~ 

Akay işletmesi 
Direktörlüğünden: 

1 - Yalova kaplıcaların
da yeniden kurulan ser ve 
fideliklerin kalorifer tesisa
tı ve kazan ve ateşçi yerleri 
için yapılacak bina açık ek
siltmeye konulmuşdur. 

2 - İhalesi 4 Eylül 935 
çarşamba günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

3 - Her iki işin tahmin 
edilen keşif bedeli 5893 li
radır. 

4 - Bu hususta hazırla· 
nan şartname ve projeyi e-ör 
mek isteyenlerin her gün İ
dare Levazım Şubesi inşaat 
kısmına ve eksiltmeye işti
rak edeceklerin de yüzde 
7 ,5 nisbetinde teminat ak
çeleriyle yazılı gün ve saat
te İdare Encümenine gel
meleri. ( 511 2) 
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lstanbul Bölge San
1at Okulu Di

rektörlüğünden: 
1 - Mezuniyet ve ikmal smaçlarına 2-9-935 tari

hinde başlanacak ve 20-9-935 tarihinde son verilecek
dir. 

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

okulaya gelmiyeceklerdir. 
4 - İkmale tabi olan evci ta ebeler alnız i ma gün

leri okula ge1ebi1ecek1er ve akşarnlarJ evlerine gidecek
lerdir. Taşralı olan ve ikmale tabi bulunanlar ise 
2-9-935 tarihinden itibaren okulda kalabilirler. ( 5026) 

6411 

Bölge San'at Okullarile Yapı Us
tası Okuluna Alınacak Talebe 

Kültür Bakanlığından: 
Ankara, Aydın. Bursa, Diyarbekir. Edirne, İstanbul, 

İzmir, Kastamoni ve Konya Bölge San'at Okullarile 
Ankara Yapı Ustası Okuluna parasız yatılı olarak ta
lebe alınacakdır. Bu okullara alınacakların, 

1 - Türk olmaları, 
? - 13 yaşından küçük, 1 7 yaşından büyük oln1a

maJan, 
3 - En az beş sınıflı bir ilkokulu bitirmiş bulun

maları şartile. 

İsteklilerin bulundukları yerlerin İlbaylıklarına 3 
Eyfül 1935 Sah günü akşamın~ kadar bir dilekçe, okul 
diploması veya belgesi üç tane belgelik fotoğraf, aşr 
raporu ve özbeleklerile (nufus tezkeresi) birlikde baş 
vurmaları. (2259) ( 4947) 6342 

METAMORFOZ 
~~~~~~ Yüzdeki çilleri ve ivilceleri geçirir. 

Ankara Otobüs işleri 
Direkt··r üğünden: 

· Otobüs !Şyarlan için: 
11 O takım elbise ve kasket tahmin bedeli 1595 lira 
11 O palto tahmin bedeli 13 2 O lira 
11 O çift potin tahmin bedeli 5 7 7 lira. 
50 aded ceviz bilet kutusu tahmin bedeli 200 lira. 

'Ayn ayrı açık eksiltmeye konulınuşdur. 
Şartname ve mühürlü numuneler Ankara Belediyesi 

Otobüs İşleri Direktörlüğündedir. 
ihalesi 2-9-935 tarihli pazartesi günü saat 10,30 d'1 

yapdacakdır. İsteklilerin yüzde 7 ,S ilk teminatları ile 
reıediye Otobüs İşleri Komisyona geln1eleri. ( 4970) 
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Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

ey[ülün birinde başlanacaktır. Birıncı 
sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki doğumlulardan arta kala,,ıar aln~acaktır. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lundukları yere en yakın okula, .socuklarını kaydet• 
tirmelerinl velilerden rica eder. (6015) 
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Hava yollan devlet işletme idare
sinden : 

Yoku Tayyaresi ve telsiz cihazları alınacağı hakkın
da İdaren1izce yapılan ilanlar üzerine bir çok Firmalar 
şartname istemektedirler. Satın alacağımız tayyareler
le telsiz cihazlarının ana vasıflarını bildiren bu ilanlar 
Hava Y alları Devlet İşletme İdaresince yolcu tayyaresi 
ve telsiz cihazları satın alınacağı hakkında bütün firma
ları vaktinde haberdar etmek için yapılmış ve en uzak 
yerlerdeki Firmaların da satmak istedikleri yolcu tay
yareleriyle telsiz cihazlarının türlii vasıflarını, fiatlannı 
vesairesini bildirn1elerine yetecek kadar bir zaman 
bulabilmeleri için tekliflerin 1-11-935 tarihine kadar 
kabul ve tetkik edileceği bildirilmiştir. Bu tarihe ka
dar gelecek kataloğlar ve malfımatlar üzerine inceleme- , 
ler yapıldıktan sonra şartnameler ikmal ve ayrıca gaze
telerle ilan edilecektir. 

Evvelki İlanlarda istediğimiz tayyarelerle telsiz ci
hazlarının yalnız ana vasıflarının bildirilmesilc iktifa e
dilmesinin sebebi muhtelif firmaların daha geniş bir 
mikyasda teklifler yapa bilmelerine meydan bırakmak 
ve binnetice incelemelerimizi daha bol teklifler üzerinde 
yapabilmektir, 

Bu sebeple yolcu tayyaresi ve telsiz cihazları satmak 
isteyenler aletlerinin bütün tafsilatını emsallerinden 
üstün olan hususiyetlerini ve ilanlanmızdaki ana va
sıflara ne derecelere kadar uyğun olduklarını açık bir 
ifade ile 1-11-935 gününe kadar Hava Yo~an Devlet 
İşletme İdaresine bildirmelidi.rler. Keyfiyet şartname 
isteyenlerce bilinmek iizere ilan olunur. (5074) 6475 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam v h bına Avrupaya mU a· 

baka ile muhtelif sanayi mUhendisll§i tah Hl için 
on talebe gönderilecektir. 

1 

Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik tube· ı 
leri mezunlarına ve diğeri de Lise mezunlar.na 
aid bulunmak Uzre aynı zamanda iki mU abaka - ı 

1 imtihanı yapllacaktır. ı 
Müsabakaya girebilmek için şartlar bervechlltidir: 

A - Universite kimya ve elektro mekanik şubeleri 
mezunları için: 

1 - TUrk olJnak; 2 - Yaşı 20 den 25 arasın· 
da bulunmak; 3 -- Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4- Tam sıhhatli olmak; S - Üniversite . 
kimya ve elektro mekanik ubelerlnden son Uç 
ene zarfında diploma almıt bulunmak; 8 - Ban· 

kaca 1 tenecek kefaleti verebilmek. 
. B - Lise mezunlar1 i~ln : 

1 - TUrk olmak; 2 - Ya ı 18 • 25 arasında 
bulunmak; 3 - A kerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4 - Tam sıhhatli olmak; 5 - Bir TUrk 
Lise inin on Uç ene zarfında iyi derece baka· 
lorya ını almış bulunmak; 6 - Bankaca iste· 
necek kefaleti verebilmek. 
Kayıd lcjin SUmer Bank Umumt mUdUrlUğUnde 

Kimya anayii ubesine mUracaat edlb afağıda 
yazıh vesaiki vermek ıazımd.r. 

1- "Ufus tezkeresi veya noterlikc;e mUsaddak 
ureti; 2 - Mektep şehadetnamesi veya noter· 

likçe müsaddak sureti; 3 - Askerlik vaziyeti· 
nin Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadığına · 
dair a kerlik vesika ı; 4 - Sıhhatte olduğuna 
dair Şarbayhk doktorluğunca tasdikli ıhhat 
raporu; 5 - Dört vesika fotoğrafişi. . 
Kayıt müddeti 15 EylOI 935 tarihine kadar olub 

bu tarihden onrakl müracaatlar uretl kat'lyyc
de kabul olunmıyacakllr. 

imtihanlar EylQI sonunda yapllacak olup kat't 
günU ayrıca bildirilecektir. .. 64~~ __ _ 

\-. En tesirli ilaçtır. ismine ve SAKALLI marka ına lutfen dikkat "' 
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KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 
OKULASI DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal ha~ır
hyan okulamıza yeni talebe yazılma ve alıımıa mu$i111elesıne 
başlanmıştır. 

Kabul şartlan : 
1 - Türk tab'ası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak 

(Muayene okulada yapılır). 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
4 - tff et ehli ve ahlak sahibi olmak, 
5 - En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek. 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. · 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı, 
okuladan veya meslekden ihracı halinde tahsil masrafını 
ödeyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonr:a evlenme
diği ve meslekde kaldığı müddetçe Hemşireler yurduna 
bağlı kalacağına dair Noterden ınüsaddak bir kefalet· 
name vermek. 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci Teşrin başlangı
cında başlar. 

9 -Talebelerin iaşeleri, giyimleri ve Yatıları Kızılay 
Cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her 

ay münasip bir harclık da verilir. 
10 ~ Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 

Cemiyeti taraf mdan kurulan Hasta bakıcı hemşireler 
Yurdu himayesine girer. Hastalananlara ve çalışamı
yanlara bu yurd bakar. 

11 - isteklilerin 15 Eylül 1935 günlemecine kadar bizzat ve
ya yazı ile Aksaray'da Haseki caddesinde Okula Di
rektörlüğüne müracaatları. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer
kez satınalma komisyonundan : 

Merkezimiz itlaf ıfarında kullanılmak üzere dört ka
lem itlafıfar malzemesi açık eksiltme ile satı.n alınacak
dır. 

A - Tahmin bedeli 13 5 O liradır. 
B - Şartnameleri Merkezimiz levazımından bedel· 

siz olarak alınır. . 
C - Eksiltme 3 Eyliil 935 sah günü saat 14 de Ga

latada Kara lVIustafapaşa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezi Komisvonunda yapılaca'kdır. 

E - Muvakkat teminatı 102 liradır. 
F - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Tica~et 

Odasından bu davet tarihinden sonra a.Immı bir vesik 
göstermesi şarttır. 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmedeıı 
evvel muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları gerek-
lidir. ( 4 705) 6098 

R E V U E Saatleri 

en dakik. en basaaa, en son modeller 

~VOôt.U'ncla t l\41SIAU. ratılCIAI C&ddesl 890 

G Al. A,. "' ·cıa : SAATCI MttVER TUnel eacıo .. ı :ıa 
l5TAN8Ul.'Cla • A. K!ŞIŞVAN, Sult.n t:ta.mam, 

Veni Cami C4ıldeal 4 

ANKARA"Cla.! ~RIZA T6VF'lı<~Ba.ftkaıar Cud 1 8 

umumı t>eooeuı: letanbui. aa"oe ıcaoı, Tq Han 19 "1'eıefon""': 21866-

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
Askeri Liselerin son sınıflanna talebe alınmağa de" 

va~ edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihİ116 
kacl~r İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lis~~ 
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya A:skerlı 
Şubelerine müracaat etmeli. (181) (4908) 6~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilaruarı · ___ 

r 16000 İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bede ı 
93

5 
lira olan 200,000 adet telgraf makinesi bandı ~-~- 1 ft,.tl" 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu de 
karada İdare binasında satı.n alınacak~ır. kkat 

Bu işe girmek isteyenlerın 1200 lıralık muva ve' 
teminat vermeıe:~ ve ka~unun tayin _ettiği ı:'esika1~113 .. 
işe girmeğe n1anıı kanunı bulunmadıgına daır bey~ 011 
me ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar kornısYJe!' 
Reisliğine vermeleri lazın1dır. Bu işe ai~ .. ş~~~a~: ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mudurlugun,., tıl" 
Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak dağ16311 
maktadır. (5014) ~ 

1 IST AN BUL BELEDIYES~ iLANLA~~ 
Bir metro murabbaına 2 lira değer biçilen Fatih yangı~:fitB 

rinde Hırkaişerif mahallesinde 136 cı adada 3401 - 3425 8ı-ss 
N. da 2 metre 85 santinıetro yüzlü 32. 37 metro mur:abb~~nts' 
satılmak üzere açrk artırmaya konulmuştur. Isteklı 0 oıeli • 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat et rrıirt3t 
dir. Artırmaya ginnek için de 510 kumşluk muvakkat .. t~ 5aa.t 
makbuz veya mektubile beraber 29-8-935 perşembe gun 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAiK 
Gazetecılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : T "'N matbaa&ı. ~ 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (4788) 


