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1 Yerı·i ·ırede 

e 
BUGÜN 

2 tncıde : Peyami Safanm "Bir bakqa 
hain$" - Orhan Selirn'in 
"Amerika vahıileri" fıkrala • 
rı - Şehir ha!lerleri 

ı lincude : Ankara haberleri - F değin 
"Tefrika • Balon" fıkrası. 

4 iincude: Aziz Hüdai Akdemirin "Biz
de ca .. .ıuk" adlı yazısı -
Saclık oeütleri - Sevişme -
ler, evlenmeler. 

S ıncide : Son haber - İcmal. 
6 moda ; Memlekette TAN - Şatranç 

dertleri - Kendi kendimize 
çatıyoruz. 

, uıcıde ; SPor - Nizamcddin Nazifin 
Biıanı ıaraymm izleri yazısı 

1 İ!lcide : Dünya cazetelerine söre hi· 
diıeler. 

9 tancada : Ka:ı:an Hanhimm son cünle· 
ri - Faydalı bilciler - Hi
lriye - Bulmaca. 

IO ancuda : Babil muhasarası 
il incıde : Büyük Türk mucizesi: 30 A· 

iuıtoı. 

1
12 incide : Edirneye ait bir yazı. 
3 iincüde : Kadm, Moda 

14 iincude : Kultür - Sallhaddin GUn
sordn (Büyiikadaya ne buy· 
rulur?) yazısL 

15 incıde : Sinema. 
16 aıcrda : D«diıncü kattaki adamm etı· 

rarr - Öldiıkten ıonra di
rilmek. 

l& .inade : Radyo duyumları ve hafta
lık proıramı. 

lürkiyenin 
Cenneti 
Nuıl b•ı ••nelilt bir endü•trİ 
plönı, nuıl Şorlı için llir tli
rilfm. propcllftl ,,.,,.,.~ .. 
J"iir~ ........... ,,...., •• 
""- F.•- ;fit" "'- bi,. lttılltrnma. 

\.J)&Ş ı.ıııfr~ 

Tarihin içinde en büyük zen
~ik efsanesi, Lidyanın son 
l(rah Krezüs'ün efsanesidir. 
lerezüs, harp ederek zengin ol
l'llU§ bir devletin hazinelerini 
ele geçirmek suretile değil, fa
~t üzerinde yaşadığı ve bugün 
bızim elimizde bulunan Ege böl 
'eainin eşsiz tabiat verimini iyi 
lltiamar ettiği içindir ki tarih 
onun hazin macerasını en büyük 
lervet efsanesine mevzu yaptL 

Ege bölgesi, Lidya adını ta
'1dıgı ~virde bu vaziyetini yal
llız ihraç eden, hiç ithal etmiyen 
lauviyetinden akrdı. Altm Lid
hdan çıkardı, gümüş Lid
:taıdan çıkardı, Krezüs'ün sa
l'IYına konöuğu söylenen birkaç 
}~nan scdrinden başka keres
<c4~ ,olarak bir tek kalas parçası 
~i girmezdi. Lidya, malları -
~~ir yoldan Finiıkeye, bir yol
~ Ada Egenin karşı kıyılarile 
~an geçip Sikityaya ta
llJan gemilerini, urganına, o
~a tahtasına ve yelkenleri
._ kadar, hep kendi toprağın
~ çıkanr, kendi eli ve zekisi-

lfierdi. Bunun için zengindi 
e o kadar zengindi! 

• a .. ~ir memlekette yaşayan in -
~~kazanç yekunu, o mcm
~ iıtihsalitmın kıymet yc
i:._.~una bağlıdır. Yukanda an
i:E.~ Lidya Egedir, Ege eli
~ir ve iş onu Lidyanın zen 

liğine ulaştırmaktadır. 
lij lzrnir ve hinterlandına Tür • .f..enin cenneti dedirtebilecek 

•ebepler, şöyle sıralanır: 
~ - Toprak ve iklimi, 

- Coğrafyası. '8u iki kıymet, Ege bölgesini, 
~llllrn en verimli toprak ve 
-,ı:afyaıı ile boy ölçüşcbilc
~~~iyetler içinde yuğunıp 
ı~e getirmiştir. Egede dağ
~ Anadolunun şimal ve ce
~daki dağlar gibi sahile miı 
~ia; olınayışı ve denize amut gi

.. aı~ bu vatan parçamızı deği
~ Yollarla ve örü geklinde 

[A.rlıasr 3 Bftctldel 

Ali Naci KARACAN 

re K 
ITALYA MANEVRALARI BiTTi 

İngilizler Maltada Uçaklara 
Karşı Kuvvetlerini Artbrdı 

Somalidekigerli 
ahali Habeşlere 
karşı silah atma-
yız diyorlar 

Londra. 29 A.A. - Plimoutch 
limanında büyük bir faaliyet var
dır. Maltada uçakıla.ra karşı müda
faa tertibatının kuvvıet!endirmek 
ve bunları azami verimli bior hale 
'koymak için ica.p ede~ malzeme ve • 
teçhizat yü'ldenme.ldedır. 

Mezun bulunan ıüel uçrnanlar • 
dan Goıport ve LeonaoJ.ent i§haşına 
çağırılmış ve bütün mezuniyetler 
umumıyetle geri alınmıştır. 

Yeni bir andl'9tm• 
Loındra 29 A.A. - Reuter aojana 

sının Romadan habe1' aldığına gö
re, ltalyanın Habeşigtana karşı ya· 
pacağı harekettett lngilterenin en
dişe etmemesi gereıktiğini aöyliycn 
Muasolininin dünkü diye'Yli hakkm
da lngi1iz hülk~ti İtalyan hü • 
kUınetiııden tafailit almıttıır. İki 
hü'klimetin, Uluslar Soeyete-si kon· 
seyinin toplanma.mdan evvel yeni 

Kocasiyle berab.r ~tbe gidece
ğini söy)iyen Adiaababa bele. 

diye reisinin karısı 
durumun icap ettiırcUği ve Tsana 
gölü ile i~ olmı yeni bir and'lq- aömür,.Cıncleki yerli 'Jntalaır ara-
ma yapa.cUJuı IUltlma'kta~b'l'. anıda bi-rçok 'kasma yakaları oldıı. 

f ~ tunu haber "°rmekted.lr. 
Habe_=!f~S~tfa~n~a~anıpn~lll'l_.ı.Aytar,. Sir Percinl 

1A1M1n. tt A.A. -
raph'm A'diababa aytuı, İtalyuı 

Kral l s v içrede kendi kullandığı otomobilini -
bir ağaca çarptırdı. Kraliçe Astrid hemen öldü, 

kral da anır yaralandı 

Olen Kraliçe "Astiid 

Türkıyenın kurtulduğu 
kurulduğu gün: 30 Ağu to 

13 yıl önce bugün Atatürk'On dehasında ve Türk şehitlerinin 

setleri üstünde göğe yükselttiğimiz · bayra§tnuz layemut sürerliligini 

auıon. lO Aeuıtos Zafer !layraını 
nın 13 üncü yıldÖnümü, 13 yd önceki 
beyecanfa kutluluyorm. 

Bin türlli maddi imkinıızhk içiilde 

m•'"WP•,., 
ti yabancdann 18dfiamdan kurtanmı 

Belçika Kralı ile Kraliçesinin 
evlendikleri zaman alınmış 

resimleri 
Birinci AlHrin 6ir dalda d;;pr.lt 
ölıncaile B~• lt•l olan teu
..min ialeri ~.... BelçiluıJ'I 
..,..,. 6u ilıind W,,alt matem 1lcr 
'"""'• derin 6ir acı .,,.,.clll'nUfbı'. 
T•,.,..,llın .,.,. ltO,)IUJ'Or1U: 

Luceme, 29 ( A.A.) - Polisin Re
uter A jansma verdiji malCimata gire 
Jfflçika lualmın otomobili ataca ~ 
parek göle dUpnilftilr. Kuaıun olda 
iu yerde göl auyunµn derinliği udi. 

(Arkuı 5 incide] 

T.R.Ar•Bulgarlarla 
mlnuebabmız hak· · 
kında ne diyor?... 1 

ltalya - Habetistan anlqaımmazh· 
ğnu tetkik edecek olan Ututlar k1aria· 
mu konseyi 4 Eyl(Ude topJanac:ak'tır. 
Konseyde buluaaca'S: olan Dq itler 
Bakam Tevfik Rilftil Ar•• dilıı rek
katiııde huıull blem mUdilril bulun· 
dulu halde ıebrimizden hareket et • 
mittir. Tevfik Riiftll Arp dün liile· 
den aoaraya adar Perapalu otelin -
de meıcul olmut ve ebprea trQiııin 
barebdnden birkaç .. t md ot~l~ 
den ~ J'loryaya ikmit ""oraı. 
da C~bm Ataflirlr;~ 
kabul eclilmİftir. Tevfik R~ Aıa• 
Atatjb'ke .v~~~~ ve Jtiçtikçekme . 
cede ti'ene b~Jtir . 

Dıt Büanl Sofyadan 'geçerken. B~ 
~· HariCiye nUıri1e ci!~k v~ o
ıadp · ldlçilk antant koıifetaı,ıdam 
Mplandığı Bted ~rine pserek .. 
gece oracla ~kpr. Tevfik RiiftG 
Aqa Bled'cle bühuwı aileli •e 'Yu '
c..ıayya Dq Ba~ De ~~ 
oradaiı Cenevreye pdeeeldk0 

T.evfJk ·110ttU Ar•m dlyevi 
ı.taabul. 29 A..A. - Balpriıtan · 

barlclye' nanl-ıaıW:~ müna
ah°etı.1e netdin• ,encimlifimi.z bir 
muhaıbirimbe HaRdye Vtkili Dr. 
'Te'tfiAt ·llilftl Ar• ıu beyanatta bu 
ıu~p!:_·~ '_:_ 

.. ~ Hariciye nazın 

' • kan 
. 

aynı 

dOlfUlll Sile 1vanofun mOnaaebab
mr..,balsıanda- \;a ...abalı bi~tn cae
teJerimbde de intitar ecfeıı beyaıfu· 
tmı blY:ifi bir memnüni,etle oku
dum. 1Jd uluıun kaqddrtı· itlqm 
ve ~cıya istinat elen dostluk w 
sevgi i~riainde· yapmasını temin 
etmek ve son •amanlard& araya si
ren bazı yınhı tefebhllmleri daltt
mak için bUtiln pyretledle çalqa
c:air hikkmdalri Adh Misler bldm 
11111imi du1"'lanmısın vı anulıu-ı-
~ı~rn nplrr'll n Amiml bir make· T. ·Rana A .,. Ki• ınaol 
aıdır. Herknce ma161ndui' ld Cu • 'I. ru 

Dün .-1• telpıllAır B~ drfını .,. IC~• Amid'in ~ 
ICNlı ,__,,,.,,,Jlfl ı.c.nwt1. lıir ot• ' ... 6iUi aıt..,.dir. """" pPft ... 
.-a •••• MCinsnz'• ~ l • ,...__ - ~ ~ Y-11.ııt p,._ Baud ... 

muritet bGkGmnlala hac;kl ai,_- ı mat ve H1Vgi lberiııe mQstenit ıyf 
setinin Miahattr umuml~le biitiln komtıUuk Jmyati yqayabilmektir. 
dtl~ f.le fF.pçiaqaelriir :v. huiu- Yakuı Jııomtuları.ıqu:c{an olan Bul -
.u. ............. Wdr. • , .... 5 ..... 
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00Sl1NDöKC ı; 
BiR BAKIŞA BAKIŞ 

Yeni adıyla Basın Genel Di
rektörlüğü - ki eski adıyla Mat
buat Umum Müdürlüğüdür· 
mesleki neşriyat serisinin ilk 
eseri olarak bir kitap çıkardı: 
.. Dünya Matbuatına bir Bakış". 
. içindeki yanlış tarihleri, ista
tistikleri, hatta zikrettiği Avru
pa gazetelerinin birinci sayfası
na bir kere bile göz atmadan ya
zılmış garip isnatlarile bu kita
bın dünya matbuatına bakışı, 
kör değilse bile eşyayi ve reali
teleri çatal çutal, eciş bücüş, 
yamrı yumru gören fazla şaşı 
bir bakıştır. 
Kitabın 9 uncu sayfasında, 

dilini biraz bildiğimiz Fransız 
matbuatı hakkında verilen hük
mün kısası şudur; Bu gazeteler 
düne kadar ·•parlak püblisistler 
,.e polemikçiler" beslermiş;. bu 
gün hepsi ayrı bir mali grupun 
mali olduğu için "sütunlarını bu 
görüşlere göre imzasız yazı

larla doldurmakta ve kendileri 
ikinci perdede kalmaktadır.,, 
Sonra, (imlaya dikkat): "Cle
mand Vautel gibi makaleciler 
de "bonfile" yahut "ordövr" 
başlıklı sütuncuklannda hep o 
görüşe göre yazdıkları sipiritü
el makalelerle gazeteleri bahar
lamaktadırlar.,, 

Tırnak içindeki ibarelerin im
lasına kadar bütün kelimelerini 
aynen aldım. 

Şimdi realiteye daha sağlam 
gözlerle bakalım: 

1 - Fransada gazetelerin ço
ğu, her demokrat memlekette 
olduğu gibi, muayyen fikirlerin, 
politika akidelerinin, muayyen 
partilerin organıdır. Bu fikirle
re daima sadıktırlar. Anonim, 
limited ve saire şirketler halin
de çoğunun mali gruplara men
sup olması, gazeteciliğin orada 
büyük endüstri hareketine gir
miş bulunmasındandır. Hiç bir 
gazete bundan dolayı neşriyat 
programına ihanet etmez. Dik
tatörlükle idare edilen memle
ketlerin aksine, hiç bir vatan
daş ta fikirlerini paylaşmadığı 
bir gazeteyi "zorla abone" usuli 
le satın almaya icbar edilmez. 

2 - Fransız gazetelerinin 
imzasız makalelerle dolduruldu 
ğu tamamile yanlıştır. Örada 
bazan en küçük reportajlara va
rıncaya kadar muharririn imza
sını kqrrnası usulü ihdas edil
miştir. Makalelere, fıkralara, 
polemiklere gelince, bu kitap 
muhaıTirinin yapmadığı şeyi biz 
yapalım, yani bellibaşlı Fransız 
gazetelerine bir göz atalım: Ac 
tion Fransaise - hergün Leon 
Daudet ile Charles Maurras'ın 
imzalarını taşıyan makalelerle 
çıkar. Paris - Soir gazetesinin 
ıbirinci sayfası baştanbaşa re
sim ve haberdir; iknci sayfanın 
başında her gün meşhur bir ka
lem, ekseriya bir akademi üyesi 
imzasile yazı yazar. Uçüncü say 
fada bütün yazılar imzalıdır. 
Geri tarafı haber ve reportaj ol
duğu halde ekseriya imzalıdır. 

No. 13. 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Cemile şoföriln gözlerine bakarak 
ve göğıünU ileri çıkararak iyice bir 
ıerindi: 

- A... Dedi, sen Tahsin gibi mi
sin? Aılan gibisin maşallah... Her 
kız seni istt:r. Evlensene, ne duru
yorsun? Güzel delikanlısın! 

Elini götürerek Alinin bir yanağı
nı sıktı: 

- Baksana ne al al yanakların var, 
Cemilenin bu hareketinden sonra 

şoföriln yüzü büsbütün al al 'olmuş 
tu. Birdenbire doğruldu, resmi bir 
tavır ulandı, fakat heyecanlı, kısık, 
ıarkadaıça bir sesle: "geliyorlar!,. de
di. Cemile de acele Tahsin Beye bu 
konuştuklarından hiçbirini, hatta ev
lilik bekarlık meselesini de açmama -
1unı şoföre tenbih etti. Ali de pişkin 
ve çapkın bir yan bakışla: "Açar mı 
yım hiç? Sana kurban olayım ben! .. ,, 
dedi. 
Donüşte otomobil Şehzadebaşmdan 

geçerken Cemile kaldmmda Selimin 
dki arka<Ltşil~ yürüdüğünü gördü.} 
•ibrişim alacağını 111öyliyerek otomo-1 
j>ildcn indi, SelimiQ at"kaaındanı 

Telefon şirketi 
Satış mukavelesi 
Bugün imzalanıyor 
Bayındırlık Bakanlığı ile Tele

fon sosyetcs.i anasında yapılan pıü
zakereler sonun.da bütün hazırlık
ları tamamlanan satış mukavelesi 
bugün öğle'den sonra İstanbul Pos
tahanesinde ~aymdırlık Bakanı A
li Çetinkaya ile 6osyete delegesi 
M. Gille tarafından özel bir törenle 
imzalanacaktır. 

Mukavelenin imzalanmasından 
sonra sosycteınin tesisat ve nıalze
mesinin teslim muamelesine baş -
Janacak ve kısa bir zamanda bitiri
lecekti. Bu arada sosyetenin sene -
lerdenberi hizmetinde çalıştırdığı 

ımenıurlara vereceği ilk.ramiye mese
lesi de 1konuşulacak~ır. 

Bayındırlık Bakanlığı mütahassis 
ları tarafından 'yapılan tetkikler
de vazif;ele.rine nihayet verilecek 
11 .ecnebi memurdan 4 tane kaulo 
rnütehassrsmın işlerinde alıkonul

ması kararlaştırı1mıştır. 

Le J ournal gazetesinin başmaka 
leleri - haberle doldunijmadığı 
günler - daima büyük muharrir
lerin yazılarıdır. Fıkracısı da im 
zasile yazan meşhur bir muhar
rirdir. (Aşağıda kendisinden 
bahsedeceğiz.) Matin gazetesi
nin başmakaleleri de havadise 
tahsis edilmediği günler Ste
phane Lausanne veya diğerleri 
tarafından yazılır. Le J our'da 
bütün yazılar ve birinci sayfa 
fıkrası da sahibi Leon Bailby ta 
rafın<lan imzalanır. Sütunumda 
yer olsa yüzde doksan bütün 
Fransız matbuatının imzasız ya 
zılarla doldurulmamış olduğu -
nu burada isba t ederim. Aksini 
iddia edebilecek olanlara karşı 
hemen söz taahhüdüne girebi
lirim. 

3 - Bu kitabı yazan muhar
ririn dünya matbuatına değil, 
Fransız gazetelerine bile tiir ke
re göz atmadığını meydana çı
karan şey şu "Clemand Vautel" 
hakkındaki m<'Jiimatıdır. Evve
la bu isim *"1" hariinden aon ra 
"e" , "rn" harfinden sonra .. e .. 
ve "n" harfinden sonra "t" ile 
yazılır. Haydi bunu geçelim. 
Fakat Clernent Vautel, "or
dövr" veya "bonfile" başlığı al
tında değil, uzun yıllardanberi 
"Mon film" başlığı altında ya -
zar. Kitabın muharriri, bu satır
ları yemekten biraz evvel, fazla 
karnı açrkmış bir halde yazmış 
olacak, "Mon film" kelimelerini 
.. bonfile" şeklinde hatırlamış! .. 

İnşallah bu kitaptan aldığı 
bolca telif ücretile mükemmel 
bir bonfile yiyerek hayaline ka
vuşmuştur. 

Kita.bın bir sürü öteki yanlı'§· 
larını saymaya yer kalmadı. Bel 
ki başka bir gün bu i§i de yapa
rım. Fakat bu kadarcığı da gös
teriyor ki Basın Genel Direktör
lüğünün açmak istediği gazete
cilik mel. ;ebine ilk önce kendi 
mensuplarının t.:llebe · yazılması 
şarttır. 

Peyami SAFA 

•ktoştu. 
Kiracının oğlu onu görünce arka

daşlarından ayrılmı§tı. Beraber yü -
rüdüler. Bozdoğan kemerleri tarafı· 
na doğru gittiler. 
Akşam oluyordu. 
Cemile ıordu: 
- Dediğimi yaptın mı? 
- Yaptım. 
- Oluyor mu? Nasılmıt? Kime 

sordun? 
- Bizim üniversitede hukukçu ta 

lebeye sordum • 
- Kime sordum dedin? 
- Mektepten avukat çıkacak ço -

cuklara sordum. 
- E ..• Ne dediler? Olur mu imiş? 

Benden bahsetmedin ya? Kaç yaıında 
o çocuklar? Bilirler mi? Mektepte si 
gortah evlerin yakılması için ders 
var mı? Kimdi o demin yanında arka 
da§larrn? 

Cemilenin telitlı. biribirini tutmı -
yan, acele sualleri Selimi güldürmüş 
tü. 

Selim Cemile'ye iyice anlatmağa 
çalı§tı ki, ıigorulı bir evi yaktıktan 
sonra kasti gizlemek çok kolay bir iş 
değildir; poliı ve bilhassa menf-aati· 
nin en hassas noktası bu olan kum
panya, kıh kırk yararcasına tahkikat 
yapıp ta yangının kaza eaeri olduğu· 
na yüzde yüz kanaat getirmedikten 
sonra metelik sektirmez; kasten evi· 
ni yakanlara değil, cidden kazaya 
kurban olanl&ra bile P.ara vermemek 

r Ne Dersiniz? 
YAKMALll.. • 

Bu sütunlarda yaptığımı%, ia
rar ile yap(ıiımı% nefriyat üzeri
ne Harbiye Mektebinin arka tara. 
lında laiamla sulanan ba%ı bos
tanların .zer%evatlarını be:ecliye· 
nin aöktürüp attırdığını ga%eteler
den Öğreniyoru%. lstanbulda ilk 
fınatta baıını kaldıran tifonun 
hep Nişanta§ı ve civarında ba§la
ması da göateriyor ki; o semtler
de lôğamlarla karışan su veya 
.zerzevat gibi gıdaya ait şeyler 

vardı. Belediyenin bu hareketini 
takdir etmekle beraber şuraya 
parmak basmak İsteri;:; ki; her de
fasında birkaç yÜ% cana mal olan 
bu tifo hastalığını artık Istanbul· 
dan kaldırmak la%rmdır. Bunun 
için de böyle gizli veya aşikar lci
ğam aularını bostanına açanlan 
ıiddetle ce%alandırmakla beraber, 
.zer.zevatı aökmek değil yakmak 
sureti le yok ettirmeli. T ci ki 
birkaç para kar olsun diye yÜ%· 
lerce lstanbullunun canıno kıyan 
birtakım cahil ve katil heriflerin 
gÖ%leri yılsın da bir daha bu gibi 
ölüm tehlikeai doğuran hareket
lerde bulunmasınlar. Bu &ırada 
fUrayı da hatıra getirmek isteri;:; 
ki; lstanbulda halk tabakasının 
içtiği aular araaında en temi% sa-

Tünel sosyete
sinden 50 bin 
Lira isteniyor 

Tünel şirketinin vaktile hüku
metle' yaptığı imtiyaz mukavele
sir.ıJe bina veorgi'Sinden muaf tutu
la~ğına dair hiçbir ka'yıt olmadı
ğı ha4~e şimdiye kadar bina vergi-
6i vermeme'kte devam ettiğini, fa
kat nihayet şirket hesapları ile im
tiyaz mukavelesinde yapılan ince
lemeler sonucunda mukavelede ka
yıt ofönadığı anlaşıldığından bu 
hususta tahki'kat yapılmakta oJ.du
ğunu dün yazmıştık. Aldığımız ma
lfunata göre bugünlerde §İrkete 
-tebligat !Yapılacak ve 1931 senesi,n. 
-den itibaren biTikcn vergi paTaları-
tıl ödemesl ilıte'nec-'ktir. apı'lan 
huaplara göre şi·rkctin 1931 sem:· 
11'inden bu seneye kadar vermesi la
.zım ge1en vergi m~ktarmın 50,000 
·liraya yaklaştığı anlaşılmaktadır. 
Duyduğumuza göre ş-i.rkct is'tcniJen 
bu vergiye itiraz etmekte ve diğer 
imtiyazlı şirketlerden o'lduğu gibi 
kendisin.den de bina verg~'ii alın
maması lazım gellliğini söyleme'k
tedir. Fakat diğer taraftan bu işle 
alakadar olanlar .cfa diğer şiorketle
ırin hükumetle olan imtiyaz muk'a
ve.le1uimle bina vergisinden muaf 
tutulacaklarına dair kayıt olduğu 
ha·ne Tünel şirketinin mu1cavele -
sinde böyle bir kayıt bu1unımıması 
yüzünden, şirketin kanunen bu pa
rraları vennei>İ' lazım geldiği.ni raöy
lemektedirler. 

C. H. P. · toplantısı 
lsta9but, 29 A.A. - C. H. P. ge• 

ne! sekreterHğinin bildiriği: 
C. H. P. Genyönkurulu haftalık 

belli toplantısını lst'anbul ilyö.nku
ru) .kurağmda yaptı. İçe) ilyönku
rul başkanlığına seçilen Mahmut 
Develinin bz.şkanhk ödevini onay
ladı. Partinin içişleri üzerinde ka
rarlar verdi. 

yılanı Kôhtane suyudur. 
suyunun da temi% olduğu l>Öyleni
yor ama henüz bilen bunu resmen 
iddia etmiyor. Yaz mevsiminde 
her tarafta ayran, limonata, şer
bet, dondurma yapılan, hatta ma
hallebici c:e tatlıcı dükkônlorında 
halka verilen sular ne suyudur?. 
Burasını kimse bilmiyor. 

Kcihtane suyunu'i sakalar vası· 
tasile ve tenekelerle taşınmasında 
da en küçük temizlik şartlarını gö
%etmeğe imkan yoktur. 

imdi, bir taraftan lağamlı bos
tanların mahsuiieri imha edilirken 
diğer taraf tan her üç günde bir, 
lstanbulun akar sularının beledi
ye lciboratuarlarında tetkiki ve 
alınacak neticelerin gazetelerle 
halka ilanı ve hangi sulardan kor
kusuzca içebileceğinin bildirilme
si çok faydalı olur. Bu araya ka
palı ıiıe kaynak sularını koymu
yorum. Çünkü herkes beş kuruş 
verip ıiıe •uyu alamaz. Açık sa
tılanların İse ne olduğu pek belli 
değiidir. Ancak ancak bu iki ted
birledir ki; tifonun önüne geçebi
liriz. 

Bi.z böyle düıünüyoru;z;. 

Siz ne dersiniz? 
~,...,,._,,) 

Finans Bakanı iki 
Memura işten 
El ~ektirdi 

:Frnans Bakanı Fuat Ağralı ka "' 
.zanç. bina, muamele vergisi üze
rinde'ki i'ncelemeler'inc .dün de de
vam etmiştir. 

Fuat Ağrah şubeleri de teftiş 
etmistir. Bu arada Beyoğlu ve .E
minö'l1ü şubelerinde vaktinde teb
. ligat yapmadığından iki tehlig mc
.muruna işten el çeıktirilmiş. Bun
Jar Bakanlık emrine alınmıştır. Bir 
ımemur da ilbayhk inzibat komi-s
yomına veri.imiştir. 

GUrUltülU. kavgah bir toplanh 
l?f',yoğlu F"""-6 ı •. a;.,..,.; miit• 

velfi heyeti azasr a.rasrnda dün ba
eı gürültülü hadisel'cr olmuştur. 
Mütevelli heyetindC'n bazzları sui
istimalden bahsetmi~1eııdiır. Bu söz
ler veznedar ile arkadaşları arasın
da münak'aşalrr mucip olmuştur. 
NetiC'Cde münakıaşa kavgaya çev -
ırild:iğinden toplantı yarıda kalmış
tır. 

Bu hadiseden dolayı mütevelli 
heyeti azasından biri veznedar a -
leyhi ne ha'karc t <lavaı;ı açmıştır. 

Dünkii hadisel'Crden son~ heyet 
başkanı istif~ edeceğini bildirmiş
tir. 

Mısır yer;ne bu~day 
yetiştirilecek 

İsmet lnönünün doğu illerrde 
yaptığı gezi münase1>etile, bu böl
gellerde buğday ve mısır ekimi iş
leri gözden geçirilmektedir. Mısır 
ekilen bir kısrm tarla'lar<ia buğday 
yetiştirme denemeleri yapıJacak 
ıve bu denemeler en kısa zamanda 
umumileştilrilece ktir. 

için bahaneler arar, bin dereden su ı düşüncelere pek tahammülü olmıyan 
getirir; sigorta kumpanyalarile kaza- Cemile onu dinlemiyordu. Yürürken 
zedeler arasındaki mücadelenin tari· sıkıldığı zamanlar yaptığı glbi kah 
hıni bilmeden böyle tehlikeli işlere iki adım önde gitmeğe, kah arkada 
girişmek, ateşJe oynamaktan farksız- kalmağa başladı. Aman bu pısmk oğ
dır, dütUncesizliktir, çocukluktur. lan!.. Yine katip ağzı kullanıyor, Ce-

Fakat Selim'in sözleri daha yarıya mile'nin Fatih Parkmd:ı dinlediği ve 
gelmeden, hem uzun lakırdıya. hem sıkıntıdan pathyarak yanda bıraktığı 
de aklm~ koydu~u bir §eyin tersine nutuklara benzer lakırdılar söylüyor: 

KUÇUK HABERLER 
• Beyoğlu taha'kkuk direktörlü

ğü mıntakasmdaki beyan-na:nele -
.rin hesap mütıehassısları bürosu ta
rafından yapılan tetkikleri bit'i•ri'L
me'k üzeredir. 

Şimdiye kadar yalnız memuı41ar 
tarafından tetkik edilmekte olan 
İstanbul ve Üsküdar taha~kuk di· 
rektörlükleri mmtakasındaki lıe
yanname}erinde şimdiden sonra, 
İstanbul Finans murakibi Kazımın 
Başkanlığında ve Be'yıoğlu hesap 
mütehassıstarı bürosu tarafından 
tetkik edilmesi Finans Bakanlığı 
tarafından alakadarlara bildiri'l
rni~tir. 

e Avrupada tetkik seyahatine 
çıkmış olan Matbuat Umum mütlü
rü Vedat Nedim Tör dün sabah 
Sofyadan şeıhrimize gelmi§tir. • 

• Mersin ilbaylığıruı. atanan İs
ıtanbul ilbay muavini Rükneddin 
Sözer Eyllılün ortalarına doğru 
Mersine gidere'k >:eni i:şilne başla
yacaktır. İstanbul ılbay muavinli
ğine İç Bakanh~ı şube şeflerinden 
Hudainin atanacağı 'kuvvetle ı>öy
lenmektedir. 

• Dost Yunan hükumeti donan • 
anası hu yakınlarda limanımızı zil. 
ıraret edecektir. Yunan fi'losu beş 
!Parçadır. Türe programı hazırlan
maktadır. 

• İranın tanının~ adamlarından 
Prens ErbaüddevJe İsviçredeaı şeh
rimize gelmiş ve dün scmplon eks
,presle Tahrana gitmiştir. Kendisi
.nin uir komi'syona tayin .edileceği' 
ısöyleol1me ktediır. 

• Sabık lran sefiri Sadrk Han 
bir haftaya ka<lar kara yoli~e ve o
ıtomobil ile Tahrana gidecektir. 
.Sadık Hanın İran hü'kumeti tara
.frndan yükse'k bi'r ko<nlsyona 'me
mur edilmesi muhtemeldir. 

• Kurbağahdere civarında Ke • 
miklidere dcni'len yerde bir şimC'll· 
ıdi fer durağı yapılması kara.rlaşmış 
.ve bundan iki yıl önce bu hususta 
hazıırlıklar yapıLmış, fakat şimdıiye 
ıkadar durak yapılmamıştır. O ci
va ,halkı bir mazbata ile Bayındrr
.Iık Bakanlığına müracaat etmiş ve 
.dile1derinin yerine getirilmesini 
.rica etmişlerdir. 

• İlk okuıl öğretmenlerinin hazi
a-an makam maaşlarının ,verilmesi
.ne başlarum~tır . 

• Lise ikmal imtihanlarında Oni -
versite doçentılcrinin de bulunması 
kararlaştırılmıştrr. İmtıihan günü 
.doçentler çağıırılac.aktır. 

• Süleymani'yıcde yapılmakta o
la.n biyoloji enstitüsünün bu ders 
yılı başına kadar yeti tirilm~ ka
·rarla_ş:t:ırılmı tır. 

• Hava Kurumu Heybem kolu, 
.bugünkü uça'k uayıramı için çok 
zengin bir eğlence hazırlamıştır. 
Heybeli plajlarrnda yapılacak olan 
büyük eğlenceleri Ba~ba.'l\:an İsmet 
İnönilnün de şereflendireceği umul 
ma'ktadır. 

• Akçadağ ilçebayı Necati, İstan -
bul Eımniyet İkinci şube di'rektCır
lüğüne a.tanımıştır. Yeni direktö -
rün Eyliıl ba-mda yeni vazifesine 
geleceği umulmaktadır. 

• Kızıdyrn Kıztaşı kolu 15 Ey
llılde Yaldvaya bir deniz gezisi ha
zırlam11tır. 

• Beyazıt Tavşantaşı mahallesi
nin •kadastrosu ikmal edilmiş, tapu 
senetlcıri veri imi ye başlanmıştır. 

Yeniltapıda Kfitiıp Kasım mahal
lesinin de kadastrosu bitirilmiştir. 
Mahallenin tapu kütüklerinin ya
zımına devam edi1me'ktcıdir. 
İstanbul Balıkpazarrnda Ahiçele

bi ımahallesinin kadastrosile Büyü'k 
Ayasofya arkasındaki yangm yeri 
olan Cankuırtaran mahallesinin ka
dastrosu da bitmiş, bu mahalleler
de emlaki bulunanların .senet ve 
planlarının verilmesine başlanmış
tır. 

Eser, mücadeJe, tarih, tehlike, kur
ban ... Of, aman •.. 

Selim sözlerinin tesirini anlamak 
için sormuştu: 

- Doğru değil mi, Cemile Hanım? 
Kız birdenbire durarak arkasından 

gelen Selim'e hızJa döndii: 
- Anladımsa Arap olayım, dedi, 

daha doğrusu dinledimse ... Ayol. be 
çocuk, ben sana katip ağzından hoş
lanmadığımı söylemedim mi? 

- Söylediniz ama ben katip ağzı 
nedir anlamadım ki. 

Cemile Selim'i yakasından tuttu: 
- Benim babam Saraç İbrahim 

Efendiydi. Okuması vazmasz voktır 
c-.ma kapı gibi adamdı. Yetmiş yedi 
yaşında öldü. Ben dünyaya geldiğim 
?.aman altmış sekiz yaşında imiş. an
ladın nıı? Ben erkek buna derim. 

Selim mırıldandı: 
- Yine anlamadım. 
- Nedenenlamıyorsun? Kafan ka· 

hn mı o kadar? .• Babam çıtkmJdım 
değildi. Zamanının ince bıyıklı, ince 
boyunlu, kambur zumbur, mahallebi 
çocukluğundan yetişme erkekleri H'ı
gat parahvarak konuşurlarmış. Ba
bam bu lakzrdzlara "katip ağzı" der
miş. Annem de bunu bellemis. Ben 
de annemden öğrendim. Züppece, 
ukalaca konuşanların ağzına lakırdı
yı tıkayıveririm. 

- Ben züppece. ukalaca konuşmu
yorum ki. .• Mektepte öiretilcn ıeY.-

. BUDA BtNDI;N 
AMERiKA VAHŞiLERi 
Elime, çocuklar için çıkarıl· 

mış eski ve yeni bi~çok mecmua 
lar geçti. İçlerinde değerli ve 
çocuklar için faydalı yazıları~ 
yanında, "Okyanusya vahşilerı 
arasında", "Afrikalı yamyaınla· ,,, 
rın elinden nasıl kurtuldum· 
gibi baştan geçti hikayeleri, tef· 
rikaları var. 

Bunları~ üşenmeden okudurll· 
Müstemlekeci Avrupa devlet· 

lerin çocuklarında, müstemleke 
halkına karşı bir düşmanlık u· 
yandırmak için yazılan ve A 11" 

rupah çocuğa, kendisinin Asya• 
1ı ve Afrikalıdan cok daha yük· 
sek bir varlık olduğunu telkill 
etmek ülküsüyle ortaya çıkarı· 
lan bu yalancı ve düzenbaz neŞ· 
riyatın, bizim çocuklarımızla ne 
gibi bir bağı olabilir?. .,, 

Eskiden "Amerik vahşilerı 
diye filmler gösterilirdi. Bı1 

filmlerin yüzünden birçok sine· 
macılar para kazandıydı aınaj 
memleket çocukları, istilaya ug 
ramış yurtlarını korumak içirı 
uğraşan insanları "Amerika vall 
şileri" adı altında tanıdı gitti ..• 

"Amerika vahşileri" dolabı· 
na kapılmıyalım artık ... 

Orhan SELlt-1 

Beş yılhk yeni 
Bir program 

Ekonomi Bakan1ığı 1935 e>cnesirı• 
den iıtiU'aren pcımlc'ketimizin bii • 
tün sahillerine konacak yeni fener• 
ler, sis düdükleri ve tabii.siye rs· 
tas.yonlan için beş senelik bir prof 
ram hazırlamış ve bütçesine 500 b!f' 
lira tahsisat koymuştur. Buna go
re K•aradenizde: Vona)'a, Ereğliycı 
Ya~on bumuna. 

Marmarada: Doğ.ın Aslana, b: 
mir Karaburnuna. Sis düdüldc1'1; 
Cana'kkale Boğazile Karadenizfde1'' 
f ğneadaya biırer radyo far. 

Karadeniz de: Amasııa, Bartın· 

Marmarada: Büyükada, Karabi 
ga. 

Cenup sahillerimizde: Dalyat1• 
Küllük, Slifke Karatas vesair ınıı ; 
hallere fenerler yapılacak ve ayrı~ 
Zonguldak, Samsun ve Hopada- • 
~ - ;r 

caktır. 

Yeni tekaUt nizamnamesi od; 
memurlarmm aleyhinde rrı1 

od' Tedm Odası memurları, ıı· 
meclisinee kabul edilen yeni tel\, 
üt sandığı nizamnamesine itir~ı ert 
mişler ve bu itirazlarını oda ıd8 ıı 
heyetine bildirmişlerdir. Burı~ıı 
sebebi tekaütliı1c halinde kıdcıtı~. 

o •kfP 
nazarı i'tibara alınmaması ve ı "e 
mfye ödenmesi için bazı şa't't • 
•kayıtların kabul t"dilmesidir. ~~Jt1 
ırnurlar, nizamnamenin bu şeklı ..1 e 
ıkendi aleyhlerinde olduğu~u. ~ .. 
'ı;~rmüşl.er ve değiştir~lmes~nı ı\~ 
mış.lerdır. Meısele tetkı'k edıhnel< 
'dir. 

Garsonlar Mektebi haıırııO' 
bitiriliyor , 

J t<l•' Garsonlar mektebi hazır ı oıı 
tamaınranmak üzeredir. Me kte}' ıart 
latasaraymda Musiki san'atkıır ~ı· 
-cemiyetinin bulunduğu binada a 1'" 
lacaktır. Garısonlar cemiyeti •. rrıe.;r.ı 
tebin nizamnamesini dün Tecırt1 
Endüstri edasına vermiştir. ~ 

~ 

leri söylüyorum. ııcP 
- Aman ..• sizi hımbıllaştıran uşit• 

o mektepler değil mi? Artık ye ıj· 
ckuduğun kadar okudun, sen b~ııd' 
kırdıları bırak ta altmış sekiz ~şbeW 
bile çocuk yapmağa baki Apta elese 
diye doktoru bana bir gün ne J(ıJO' 
beğenirsin? "Sen, dedi, babanın3 gel• 
ret macunu zamanında dünyaY.

0
jrW 

diğin için aklın biraz oynak. s~ir o' 
rin bozuk!" demez mi? Ama 
bana sor, ne cevap verdim? 

Selim gülüyordu: 
- Ne cevap verdiniz? dudııl<l 
- "Haydi oradan pathcaf? ııs1 

lr, şapşal suratlı h~rifl d:d~~~ ya~; 
senin aklında zorun var k~ e lafliJ 
ta bir kıza böyle terbiyesızc ıc 
söylüyorsun!" dedim. koy•rıı 

Cemile ellerini arkasına ıc 
dog~ ruldu: n erke · bC ..,., 

- Baksana bana dedı. ya~ıı·· 
.b. b .. ..d.. D h' sekiz on ı.Jıı''' 

gı ı uyu um. a a ocı.1" ,. 
da 'iken mahallenin erkek J cta şe • 
nı döverdim. Bir defasın 

1
: yard1111, 

betçinin oğlunun baş~nı ~aş beni: 5ııÇ, 
Sen o zaman görmehydı.1? yara b~~. 
lar didik didik. yüz goz çaınıı' VY 
içinde, hergün üstüm b~şır~ydirt1· ıa· 
pis, mendebur, çirkin bır ~imi to~,. 
dört sene içinde ben .. ke~. petl fi' 
dım. Elim yüzüm duzel ~~30ır· itıİ 
mile adı bana küçükt~n ~hoıuğu. ~'··' 
kat bu isim bana çıçe diyecektıtı'lJ 
yapıştı, çıkmıyor. Ne k 
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ÇOK ÖNEMLi BiR OE~iŞIKLiK TARIM BAKANI 

Bugün şark incele· 
me gezisine ~ıkıyor Dış Ülkelere Göçeceklerin 

Götürecekleri Paralar [Özel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 29 
[Ozel aytarımız bildiriyor] Tarım :Bakaııı Muhlis, yarın sa

bah Şark vilayetleri.le Karadeniz 
kıyılarında bir ay sürecek bir in
ce1eme .gezisine çıkacaktır. Bu ge
zide kendisi'lle refakat edecek olan 
genel direktör başkam Mitat, Orman 
gneJ direktör vekili Fahri, Zootek
ni şubesi direktörlerinden Ihsan 
ve Nurettin, Yeıtilköy Tohum art • 
tımıa istasyonu direktörü bugünkü 
trenle Samsuna hare•ket etmişler -
dir. Tarım Bakanı Muhlise Ziraat 
Banka~u genel diTektörü Kemal 
Zaiım de refakat edecektir. 

Ankara, 29 

llatka bir memlekette tcenüs et- ı nıi'den Tür'kiyede ikametleri mene
~ck üzere Tür~eden hicret ede- dilip malJarını taısfiyeye mecbur 
te~ olanların buradaki mail ve mülk kalanlar Maliye vekaletinin tespit 
ltrınin tasfiyesi neticesinde elde edeceği nispet ve şartlar dairesin
~ekJeri para ve aennayel~rini de döviz müsaadesi alabilirler. 

ıce ne şekil ve 11erai.t daıresınde 
:•~fer edebilecekleri hakkında 
liktunıeri halen mer'i bulun.an 11 

~~ılı kambiyo kararnamesi.ne bağ
~ ihtiyaç listesinin 17 in'Cİ madde

h:'i değistiren kararname Bakanlar 
Yetince onanmıttır. 
17 inci maddenin yeni tekli ıtU· 

fıır: 
A - Ba§'ka bir memlekette tees

'ilı etınek üzere Türkiyeyi terket
'-t\ iatiyenlerin menkul ve gayri 
~kul mal ve mülklerinin tasfiye
i~ neticesinde elde edecekleri bede
.:: dövize çevrilmesi icra vekilleri 

Yetinin kararına bağlıdır. 
~ '8u gibiler pasaport a.lmazdan ev
ı;t tasfiye neti<:esi'ınde temin ettik-

ri l!>ebaliği'1 cins ve miktarlarını 
"t bu be~eli ne gibi mal ve mülk
~r~ııhl tasfiyesinden elde ~ttik~e
tinı noterlikten musadda:k hır be -
~atne ile mahalli kambiyo ida
i~İııe bildirmeğe ve bu paral:-rını 
1 U'rkilyede Merkez veya şubcsı bu-

1111&n ha.nkatardan birisine -yatıra
~~ orada blolce bir hesaba kavdet
-ıneğe mecburdurlar. 
~ '8u paraların bankaların birisi~ ~ 
il blolte bir hesaba kaydolundugu-
. u röeterir bir kambiyo idaresi ve
~~ı gösterilmedikçe polis idta~e
~~ce bu gibiler.e pasaport verıl-

ı. 

"-litôke kavdc<li1en bu paraların 
"1)1ekıet dahilinde ısarf ve istimal 

tdilrne.i kambiyo vizesine tabidir. 
'· - Tasfiıye neticesinde para 

trıne aleh'.'imum zinet eşvası da 
ı_ hLı olduğu halde mal alanlar bun 
t rı burada bi'r yediemine bırak:larr takdirde bu malların cins ve 
'le ~rlarilP- kıymetlerini ve mem
\ kc.t oibiJinde kime ve ne makaaıt
~1~erdilderini mdl~r:ı teaeMüm e-
) &4Cll\.1A.,, •"' y l4"'4l\.LUj. p u ..J• & Ll""' -

;.1111aıne.i~ biırJikte noterlikten 
ı,_-:-d~~H bir beyanname ile m:thalli 
~!YO idaresi nezdiınde tevsik 
:""ll'tge mecburdurlar. 
bat l!u tevsi'k muameles~n'den sonra 
tt ~kur id.:ırederce yapılacak tahri
!i. ~bligat üzerine bu gibilere t>O
laıı dare~rince pa•port verilir. Ma 
"11 te.linı edildiği hakiki veya hük
~ Şıth5iyet tarafındıtın bu m'l.ltar 
1ıU ılı.p Paraya cevritdiıği takdirde 
~t Paıralaır da Türldyede Merkez 
ti~ Şubesi butunaın bankaların bi
!tll de blöke kaydedilere-k bunla
~· memleket dahilinde sarf ve 'ali kambiyo vizesine bağ)J o-
"' tır. 

S-r takdirde bu a>araların banka-
~-= birinde blöke ettirilmesi malı 
>. 1ı 1. Y'e tesellüm eden hakiki ve-

C likmi sahsiyete aittir. 
~ - Tasfiye neticesinde elde o
~alt mebaliğ Ue Tür'kiyedc mal 
"-ı Ya.ı olunup veva para yerine 
'-t llrnllJ> ta bu mallar hariç piya
tltt~ İlbraç olun'duğu takdirde c;e .. 
"llltc 1 Maliye ve iktisat ve kiıletle
,. teapit olunacak bazı Türkive ''-az hariç olmak üzere bu ih
~tın döviz bedelleri 11 sayılı ka .. 
~it •~enin 39, 40 ve 41 ind mad
~ rı hükümlerine tabidir. Çeşit -
~ t >.taliye ve Ikt~at vekiletlerin
'l'trk!'Pit olunaca'k bu kabil mallan 
~11 11eden mübayaa edip beraber' t: götürenler veya ihraç edetn 
' ltCıftlcırden döviz hesabı ar~-

1-t ~~i aıranmıyacak olan bu mal
~ rıç oftnak üzere alakadarlar 
lllttda hi.abını vermeye mecbur bu
~tt~lcları mallarile birli'kte mem
~ ~ t~rketmek istedikleri takdir
~~ ilhracat dövizlerinin memle
~lllt tetirilip satılacağına dair bir 
~~~l tetninat mektubu vermedikçe 
~~erine pasaport verilmez. 
:!lll l!ıaddenin A, B ve C fıkra
tdip dt }'azılı mükellefiyetleri ifa 
•t1t) lrlttnJeketi terkedeceklere ıre
~~1 ~acraflarınm ve gerekse ha 
~-._ ıltasnetıeri eenasmdıa geçin
-~t r.rtarının dövizi umumi hü-
tı re tibi tutulacaktır. 
~ l~Yılr kararnameye bağlı ihti~ 
~ .. :•e•inin g uncu maddesinde 
~tı.ı';!1 ahval ve zaruretler tahtı 

t ~ harice muvakkaten aeya
~hltle ':" .iatiyen kimselerin bu se
\ ~t'{'nın muva.kkat veya hariç
~ ııı1 ~lirette yerleşmek maksat 
~iJii etıle Yaıpılıp yaıpılmadıiının 
.. ~ı ., ııınnında lüzum gördükleri 
::l'tt1e:· b vaziıyetlerde mürakabe 
~ )o~ u seyahatin muvakkat 
!ftlt illi hariçte yeri~ k maks~ 
\h t~ıc· 1ia.prtdığrnı ali'kadar dev

ltiıt ~tt~ll\a her zaman tetkik ve 'k J..~~eğe mezundurlar. 
-UUA ve brırlua müatc-

Çıkolata fabrikatörleri 
muafiyet istiyorlar 

Ankara, 29 (Ozel aytarımız bildi ... 
riyor) - 935 senesi teşviki sanayi 
kanunu muafiyet tenzilat cetvelle
rinden istifade ettirilmesi hakkın
da çikolata ve bisküi fabrikaları Fi 
nanı Bakanlığına müracaatta bulun
muşlardır. Müracaatları tetkik ediJ
mektediT. 

Hava tehlikesini bilenler 
Ankara, 28 (A.A.) - Hava tehli

kesini bilenler: Habip Behlfıl Istan
bul 20, Yeni merlitika müskiratçı 20, 
Mustafa Ibrahim berber 20, Ahmet ve 
Cemil marangoz 20, Oton eczacı 20, 
Oksiyan terzi başyan kasap 20, Ah
met Hazım Serif Abdullah torunu 
talebe 40. Biyan Bedriye Habip 20, 
Ismail Pir 20, Kazım Yağmur 20, ls
tepan 20, Doyça Oryant Bank Türki
ye şubesi 500 bir defa, J. V. Vitol ve 
kumpani lmt. 250 bir defalık, Yom
ton lastik deposu No. 24 20, lsmait 
H a 1 i t 26,40 T o z e f A v r a m 
oğlu 20,40, M e h m e t N e d i m 
20, H i 1 m i Süleyman 20. Bi. Ba . 
Bo Yervant 20. Abduş lsmail 20, Yor 

Bakan. bir aylık gezi'Sinde Şark 
ve Karadeniz vilaydlerimizin umu
mi zirai vaziyetini in~elevecek ve 
alınacak sonuçlara göre Şark vila
yetlerimiz için bir zırai ıslahat 
programı hazırlanacaktır. 

lhracatcılara kolaylık 
giSsterilecek 

Ankara, 29 (Ozel aytarımız bildi
riyor) - Gümrükler genel direk
törlüğü alakadarlara bir yayım ya
parak iıtıracat tadrleriıne kolaylık 
gösterilmesi memleketimizin men
faati iktizasından olduğundan ihra
ca.t eşyasının sevkini kolaylaştıra
cak şekilde ve açık mevzuat karşı
sında tereddüt edilmiyerek muame
le yapılmasını bildirmiştir. 

dan Ayangoğlu 20, Şuhabi Fahri 25, 
radyum lambaları ticaret evi bir de
falık 50, Bayan Güzide Zonguldak 
sıaylavı (Ereğli) 50, All Mmlll ..., 

Boluda Bir Orman 34 Saattır 
Bütün Dehşetile Yanıyor! 

Bolu, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Göynük ilçesinde 
büyük bir orman yangını dilndenberi devam etmektedir. Yan
o :.:.~ --~+t;t- büyük bir orman alanını yakmış, Göynük kasaba-
sına yakla~lll•~h.-. v..._ • r- •.;·u~.a..--ı.-- •• ı __ , • ı...!ı·-· r 
tır. Boludan arazözlerle orman muhaf ızlan gönderilmiştir. 

• Göynük ilçesinde 27-8-935 de saat 12 de başlayan ve 3 saat
lik bir alam yaktıktan sonra bugün saat 18 de Göynük kasaba
sına yaklaşan ve küller atarak kasabayı tehdit ve halkı korku
tan yangın rüzgarın yolunu değiştirmesi ve kasaba ve köy hal
kının candan çahşmalarile kasabanın tarr11men cenubuna geçmiş 
ve kasabadan uzaklaşmış ise de orman içinde ve dokuz kilomet
re alanında yangın şiddetle ilerlemektedir. Yangın 34 saattir 
devam etmektedir. G?~n.ük ilçebayı yangın yerine yetişmiş, or
man mühendis muavını ıle birlikte söndürme tedbirleri almak
tadır. Yangının bu gece söndürüleceği umut edilmektedir. Mu
durnu ilçesinin Sepetçiler köyü çevresinde sokiz saattir onnan 
yanmaktadır. 200 amele gönderilmiştir. 

Göynük ilçesinde üç ~n~ür tahr~bat ya~an orman yangını 
bu gece de söndürülememıştır. Yangın Göynüğün batı ve kuzey 
ormanlarından ilerleyerek kuzeye doğru yönelmiştir. Gittikçe 
d~~~rup :?~yüy?.r. Yangın çok zarar yapmış ve yapmaktadır. Göy 
nugun butun koy ve kasaba halk: yangına çağınlmış, Göynüğe 
yakın Mudurnu ve il muhafız korucularındm yardımcılar gön
derilmiştir. Mudurnu ilçesinde söndürülen orman yangını da 
tekrar başlamıştır. Her iki ilçedeki onnan yangınlarının söndü
rülmesi için devamlı ve müessir tedbirler alınmıştır. 

• 
Anadoluda bir gezi yapan lstanbul öğretmenleri Samsunda 

20 İLKTEŞRlN-PAZAR 
GENEL NOFUS SAYIMI 

Cumhuriyet rejiminin Türk nüfusu üzerinde yap
tığı tesiri ve vardığı en müabet neticeleri göstereceği 
için, yalnız bizleri değil bütün dünyayı da ilgilen
direcektir. 

Bapekilet 

istatistik Umum Müdürlüğü 

Türkiyenin 
Cenneti 

[B<-:l tarafı 1 incide] 
Anadolu içlerine bağlamağa im 
kan elverttiği için, toprak ve 
coğrafyasının eşsiz değeri büs
bütün artmaktadır. Mesela Ka
radenizde her kırk elli milde 
bir, Sinop, Ordu, Giresun gibi 
küçük k;içük linıanlar vardır, 
Lunlar da asla biribirine bağlan
mamıştır ve bütün Karadeniz 
kıyısına bağlanan Anadolu par
ça parça bunların her birine ay
rı bir hinterlant halini almıştır. 
Karadenizde, bu sebepten, her 
şehrin ayrı hususiyetleri var
dır. Halbuki, lzmir, bütün o ge
niş, derin hinterlandile koca bir 
bütünlük teşkil eder. İtalyanın 
üçte biri kadar büyük bir Aböl~e
de kıyafet, diyalekt, ahlak bır
liği bakımlarından tam be~zer
lik göze çarpar. O kadar kı, İz
mirli dediğimiz zaman aklımı
za derhal Efe tipi gelir ve bir 
Manisalı Ue bir Nazillili veya 
bir lzmirli arasında da fark yok 
gibidir. 

İzmir ve hinterlandının top -
rağı o kadar bereketlidir ki, kan 
titatif olmasa bile, kalitatif ba
kımdan, belki, Kalifomiyaya bi
le üstün sayılabilir. Fazla ola
rak dünyanın en büyük ticaret 
merkezlerine Kaliforniyadan da 
yakındır. Öyle bir toprak bere
keti ki, bir değil, birkaç değil, 
türlü ürün yetiştir:meğe elveriş
lidir. Türkiyenin hiçbir yenn
de,Kastamonu ve havalisi dahil, 
yemişsiz ağaçların yanyana yap 
tığı kütne Izmir hinterlandında 
yemiş ağaçlarının yarattığı kü
me ile baş edemez. Ne ince bir 
şirit halinde Karadeniz liman
larını yeşillendiren tabiat, ne 
Sapancadan lstanbula doğru 
biraz daha vuzuh ile eski zengin 
taıbiatli Anadoluyu hatırlatan 
görü, Somadan Basmahaneye 
gelen ve Alsancaktan, lğridir, 
Ödemiş ve Tireye giden dernir
yollannın kolkola uzandıktan 
sahadaki yeşillik, yaşarıklık ve 
fışkırışla boy ölçüşemez. 

Bu zen~nlikfr ki tarihte en 
"btıyUK m enıyet en döğilnnuf 
ve gene bu zenginlik yüzünden
dir ki bütün gözler buraya dikil
miş ve akınlar oraya çevrilmiş
tir. 

• 
Bugünıkü İzmir nedir? 
İzmir, İmparatorluğun yıkım 

günlerinde, Anadolunun için
den ham maddeyi alıp dışarıya 
taşıyan ve dışarının mamul ve 
Kamlot eşyasını içeıi sokan ko
misyoncularla dolu bir sömürge 
kapısı idi. İstiklal savaşın
dan, kapitülasyonların silin
mesinden ve ulusal ekonomi kal 
kınmasına teşebbüs edildikten 
sonra, şehir, bu karakteristiğini 
kaybetti. Şimdi, benim gördüğü 
me göre, büyük dünya buhranın 
danberi, ne olduğu belirsiz hal
dedir. Şehirleri yapmak, sanıldı 
ğı gibi belediyelerin işi olamı -
yacağına göre, Türkiyenin bu 
cennet kadar güzel şehri de, an
cak, merkezden ve muayyen bir 
maksada göre, yani ya bir turis
tik şehir, belki hinterlandın fik
ri merkezi bir üniversite şehri, 
veyahut hinterlandın ürünlerini 
işliyecek bir amele şehri, veya 
bunlann her üçü birden biribiri
ne katılarak düşünülmek üzere 
yepyeni bir İzmir şehri yarat
mak gerekir. Bu şehir turistik 
baıkımdan Bergama, Sart, Efes 
h.araıbelerile ve Sakız I adasile 
cıvardan .müşteri çekebilecek 
Çeşmesi, tekrar dirilebilecek 
Filadelf iyası, ve başka kaplıca
ları ile bir turistik şehir göreyi-
ni pek güzel kazanabiı\r. . 

Demek isterim ki, nasıl bir 
demiryolu siyasası güdülüyor -
sa, nasıl beş senelik bir Endüs
tri plinı, nasıl şark için bir 
diriltme programı yapılı -
yorsa, Türkiyenin en zen
gin parçası olan Ege bölgesi, 
yani İzmir ve hinterlandı için 
de bir kalkınma planı yapmak 
zarureti vardır. Bir plin ki istih'\ 
salat mikdannı çoğaltacak ve o 
istihsalata sürüm yerlerini gös
terecek ve içinde bu bölgenin 
her işi en küçük tef errüatına ka
dar hal şekillerine ulaştınlacak
tır. Bölle bir plinla çalı1ıldıj:1 

Türkiyenin 
Kurtulduğu Gün 

[Baş tarafı 1 incide] 
inan dünyasının her türlü vesaitle 
beslediği bir ordu, Türk\in yenilmez 
iradesi karıısında ezilmiıt, mahvol
muştur. 

Bizi Scvr'den Lozana kavuşturan 
30 Ağustos, devrimlerin ilk hareket 
noktasıdır. Atatürkün dehasında ve 
Türk şehitlerinin kan setleri üstünde 
göğe yükselttiğimiz Türk iradesi, e
bedi kurtuluşumuzun ve kuruluşwnu 
zun beratını bize 30 Agustosta kazan 
dırmıştır. 
Bayramımız kutlu olsun. 
Bugünkü büyük zafer gününü Tür

ktyenin her yanında büyük törenle 
kutlulayacağız. 

Bugün şehrin her tarafı donan -
mış olacak ve sabahleyin erkenden 
kıt'alar, mektepler ve sivil teşekkül
ler tören alanında yerlerini almış bu
lunacaklardır. Törene iştirak edecek 
teşekküllerin birer mümessilleri dün 
saat 15 te Universite alanına gelerek 
bu sabah yapılacak olan büyük tören
de alacakları yerleri ve duruş durum
larını tesbit etmişlerdir. Univcrsite 
meydanına Mercan ve Şehzadebaşı 
kapılarından girilecek ve merasim 
için yalnız Mercan kapısından çıkıla
caktır. 

lstanbul komutanhgında 
Sabah saat 9 dan 9,45 e kadar lstan 

bul komutanlığında sübaylar, hükfı -
met memurları ve arzu eden kimsele
rin tebrikleri kabul olunacaktır. Bun
ôan sonra Universite alanına gidile -
cek ve komutan saat onda kıt'alarla. 
merasime iştirak eden diğer teşekkül 
leri muayene edecektir. 

Başkomutanlık Savaşı 
Komutanlıkça yapılan muayeneden 

sonra genç bir sübayımız alanda ev -
velce hazırlanmış olan kürsüye çıka
cak ve hazıruna Başkomutanlık sava
şı hakkında bir söylev verecektir. 
Sonra Istanbul komutanı bu söyleve 
karşılık verecektir. 

Kahraman şehitlere sellm 
Bundan sonra Harbiye okulu ban

dosu İstiklal marşını çalacaktır. Bu 
esnada merasim alanında bulunanlar 
selam durumunu alacaklar ve bu su· 
retle kahraman şehitlerimiz aelamlan 
mış olacaktır. Daha sonra kıt'alar, 
mektepler ve sivil teşekküller geçit 
resmine hazırlanacaklar, İstanbul ko
mutam, ilbay ve diğer zevat ta Uni
versite alanının Beyazıt kapısı önün
de hazırlanmış olan tribüne gelerek 
geçit resmini seyretmek üzere yerle
rini almış bulunacaklardır. 

-Geçit resmi 
Bu _. ceçit resmi başlıyacak 

ve evvelt lfarbiye bandon, Harbiye 
mektebi ve bu yıl Harbiye mektebin
den çıkan genç yar sübaylar geçecek 
ve bunlan Harbiye alayı, yedek sü -
bay okulu, Kuleli askeri lisesi, Mal -
tepe askeri lisesi, deniz bandosu, de
niz lisesi, polis kıt'ıaları, itfaiye müf
rezesi ve otomobilleri, tayyare timsa-

._Ji, Şehir bandosu, sivil mektepler ve 
sivil teşekküller sıra ile takip edecek 
lerdir. 

Alay, Beyazıttan Çemberlitaş, Ca
ğaloelu, Sirkeci, Eminönü, Karaköy 
köprüsü, Şişhane yokuşu ve istiklal 
caddesi yolile Taksime çıkacak ve bp
rada Cümuriyet abidesine çelenkler 
konacaktır. Alay Taksimde dağılacak 
tır. Saat 12 de Beyazrt ve Selimiye
den yirmi birer top atılacaktır. Gece 
de fener alayları yapılacaktır. 

Hava kurumu kol ve 
derneklerinde 

Bundan başka Hava kurumunun 
birçok kaza kol ve birlikleri, dernek
ler, muhtelif eğlence programları ha
zırlamıştır. Beşiktaş şubesi Suat 
Parkta tiyatro, Beyoğlu şubesi Bo -
monti ve Şabanın bahçesinde cazlı eğ 
lenceler, Taksim bahçesinde numaralı 
danslar, Cümuriyet, Luna Park, Bel
vu, Panorama, Cennet, Marmara ve 
Saray bahçelerinde sabaha kadar de
vam etmek üzere birçok eğlentiler ha 
zırlanuştır. Aksaray Halk Partisi 
gençler birliğinde müsamere ve tem
siller verilecektir. 

Beykoz tubesi Çı.ıbuklu bahçesinde 
bir sünnet düğünü Bakırköyde Milti
yadi gazinosunda sabaha kadar eğ -
lence, Şehremini şubesi gündüz 12 
den gece 24 e kadar Mehter takımı 
tarafından müzik hazırlanmıttır· 

Usküdar şubesi, gece için bi! mü
samere düzenlemiştir. 

Diploma daOıtma töreni 
Bu yıl okulu bitiren yar sübaylan

mızı.n diploma daiıtma töreni bugün 
saat 15 te Harbiye okulunda yapıla
caktır. 

takdirde .ise, iddia olunabilir ki 
yalnız Ege bölgesi, yalnız b; 
hazine, Türkiyenin bugünkü 
bütçesinin bütün varidat kısmı
m tek başına ödeyebilir. 

• İzmir Egenin ve Egeye en ya 
kın olan İç Anadolu parçasının 
Ege denizine ve oradan Ökya
noslara bakan ve memlekete 
garp sınırlarından geniş nefes 
aldıracak olan tek penceresi
dir. 

Ali Naci KARACAN 

TEFRiKA - BALON 
Toprağı bol olsun, ıu m&Nf 

Fransız muharriri Aleluanclr Dü· 
ma gazetelere yazdığı tefrikalar
dan aatır batına para ahnnıf. Biz· 
de tefrika paraaı verme aiatemi aa· 
tır batına değilse de tefrika baıı
nadır. Bir muharrir bir kere bir 
tefrikayı bir gazeteye taktı mı ar• 
trk onun sonu gelmiyor. 

Son günlerde - neden bilmem -
bizim yakın tarihe ait tefrikalara 
bir rağbet belirdi. Hemen her ga• 
zete bu modanın teairi altında bir 
aütun tefrikuı balmllktadır. Bu tef. 
rikalan gördükçe üç kiıiye acıyo
rum: 

1 - Gazetenin sahibine. Çünkü 
uzadıkça uzayan bu tefrikalar bir 
gelir pınan halinden çıkanamaaı 
için titirildikçe titiriliyor, uzadıkça 
uzatılıyo~. 

2 - Okuyanlara acıyorum. Çün· 
kü iki aütun yazıdan ancak mese
la bir adama bir mektup geldiğini 
öğrenebilecek kadar öz çıkarabili· 
yorlar. 

3 - Tefrikada adı geçen ve ya• 
kın tarihe ait olan adamlara. Çün· 
kü bu adamlara söylemedikleri 
sözler aöyletiliyor ve akıllarmdan 
geçtiği iddiaaile onlara birtakım 
dütünceler yükleniyor. 

Naarettin Hocanın: 
- Billah aarmıaak yemeği ben 

icat ettim ama ben de beğenmedim. 
Dediği gibi, ben de gazeteciyim 

ama bu tefrikalan ben de beienmi
yonmı. Zaten bizim gazeteciliği. 
mizin en çürük tarah okuyucu ile ca
zete araaında hiçbir bağ bulunma• 
maaıdır. Eğer bu bağ ve alaka 
mevcut oba gazeteci, bu kadar 
uzun aüren, hele böyle ağd& gibi 
çeke çeke uzatılan tefrikalara yer. 
vermez, kari de yorulmaz. Halbuki 
biz bu yazılan baaarken onların 
a.aıl aahibi olan okuyucuyu hiç dü. 
tünmeyiz. Kaldı ki; bu yazıların 
çoğu tiıirme dadinclen dolayı ara
aıra gülünç te oluyor. Böylelikle 
bütün Türkiye gazeteciliğinin itine 
karıı lakaytaızhk ve laübalilik göa· 
terdiği zannı doğuyor. Mesela !ÖY• 
le bir fıkra: 

"Fili.n pqa eline kalemi alarak 
düıünmeğe baıladı. Hadiaab oldu
ğu gibi yazmalı mıydı?.. Yazsa iyi 
olurdu ama kendi mevkii belki aar• 
aılırdı. Y azmua, aaray bu aükuta 
ne diyebilirdi. O all'a içeri fli.nca 
bey girdi. Onun da endite•İ falan 
paıanınkinin ayni idi .. .'' 

it• böyle birtakım adamlann 
dü,üncelerini telepati ile ketfeclen 
muharrir yazıp chwU7W E, iıUilW. 
yahu! Alem para 1.:azanam diy-. 
bir aürü uydurma fikirler, dütün· 
celerle tefrikalan peatil haline , .. 
tinnekte mana yok. 

Benim tarihe geçmeğe niyetim 
ve iatidadnn yok ama, buna liyakat 
almıt olanlar için, bugünküler cibi 
tefrika muharrirlerinin eline düt· 
mek ve akıllanndan geçmiyen teY· 
leri diifündü, ağızlanndan çıkma• 
mıt sözleri söyledi diye gazete SÜ• 
tunlannda görünmek pek tatlı ıeJ.: 
olmaaa gerektir. 

B. FELEK 

Celll Bayar izmitte 
İzmit, 29 A.A. - E'konomi Ba. 

kanı Celal Bayar dün şehrimize 
gelerek ilbayla bir'likte yapılmak
ta olan kağıt fabrikasını gezmiştir, 

VaptıGımız ilk pllnör 
Ankara, 29 A.A. - TilT:k işçile. 

rinin yaıptığı ilk planör Kayseriden 
Ankaraya getirihniştir. Ayrıca 
Türk Kuşu için Sovyet Rusyadan 
sipariş edilen planörler ve paraşütler 
de gelmiştiı'. 

ilk okullar için şube açılıyor 
Şebri~izde ilk okut çağına gelen· 

talebclerın çok olduğu ve bu yü'z
den bu yıl ilk okulların çok kala
~lr'k ~la.~~~ını yazmıştık. Kültür 
dıtt'ktorlugu bu hususta ince1eme
!er<le bulunmuş ve şehrin muhtelif. 
ılk okullarıntda 15 şube açmağa ka
ırar vermiştir. Me'ktebe girecek o
lan talebe a-dedi çoğalırsa birkaç 
.şube daha .açılacak ve bu da ihti
yacr karşılayamazsa şehrin en ka
labalık semtlerinde münasip bina
lar kiralanarak yeniden ~k okul
Jaır açıla.ca'ktır. 

Takdir edilen Finans 
memurları 

Belçi'ka bankasınrn vergi tahsila
tında fazla hizmetleri görülen Be
yoğlu tahsilat direktörü Şefik ile 
muavi.ni Muht.ar, hukuk amiri Tev
fi'k ~e tahakkuk direktör muavini 
Tevfik Demir oğluna Finans Ba
kanlığı inzibat komisyonu kararil'e! 
birer takdirname veri lmişti.r. 

izmit ilbayı Ham it 
Yarın gidiyor 
İzmit Hbaylığıına atanan yat§a~

bay Hamit, yarın yeni vazifcai ba
şında bulunma'k üzere İatanbuldan 
ayrılacaktır. 

Şehrimizde çalıştığı uwn bir 
müddet içinde muvaffakiydli me
saisile kendini herkese eevctiren 
Hami de, yeni vıtzif eeinde de ha.ta• 
6Kl. cülcıia. 
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No. J2j 'Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Ankara Guga İmam Yahyayı Şerif Hüseyin 
Uzerine Saldırtacakmış ta Tedbir Alıyorlarmış! 

Mısır erkinlik ilan ettiği zaman ı yı da hatırlamahyız. Okuduğum ' Genel Harp başladı . Teşkilatı 
'Orada idim. 'Qkümüzün tahakkuk et lbelgelere göre bu kunım merkezi ımahsusa Trakya, Makec!onya, Ar
otigini görerek evindim ve dua et- Jstanhulcla olmak üzere Balkan har navutluk bölgelerindeki yuvalarile 
~im. ArabiatandC1 Şerif Hüseyin den h;nin ikinci devresinde yapılmış - a>ropaganda ve provokasyonlar ya
tıaşka bu üJ.küye aykırı kimse kal- tır. Büyük Harp başlayınca Kd- ,pıyor, bir tarofta:n süel kıt'aları
mamrştır. Onu da yola getirmek i- k.asyada ve daha sonra Irakta hem mızın eksiklerini doMuruyor, öbür 
çın İbnüssuut. İbnürreşit ve İmam l'Jrovoka: yon yapmak, hem de yer- taraftan Romanya, Galisya. Irak ve 
'Yahya hazretlerinin biıı. cepheden 3ilerden silahlı özel kıtalar topla- .Filistin taraflarında istihbarat ve 
ıişe başlan-·ları gerek olduğunu JYarak düşman or'dularının nakliyat provokasyon işlerile uğraşıyordu. 
ıdüşünerek (Cibuti - Muha) yolile ve sevltiyatını bozmaiA:, 'küçük ve , Mütare"Itede ''Teşkilatı mahsusıa
San'aya geldim. İmam hazretlerin- yalnız krtalara saldırmak, depoları = Umuru Şarkiye .. büsbütün dağıl
'Cle bir müddet konuk kaldım. • .atmak gibi ıödevlerle oralara gön- dı. Bunun Rumeli kurumları bir -
1 Vali Nedim bey esasen eski bir derilmişti. Fak'at bunların faydala- !eşerek ''Trakya - Paşaeli cemiye
tıile dostumuz olduğundan benim o- rından ziya-de zarar:tarı görüldü ve, ti,.ni yarattılar. İstanbulda bu ce -
ıraya geldiğimi duyunca beni çağır- ıkurum bozulmaınak'la_ beraber, harp miyetin bir şubesi açıldı ve ''Garbi 
dı. İki ay konuk etti. San•ada ile- işlerine filen ve silahla karışmala- Trakya santralı .. sanını aldı. Fakat 
t"i gelenlere ve halka birçok söylev- rına nihayet verildi. sonraları bu ik1i 'kurum ayrı yollar 
•Jer verdim. İngiliz kurnazlıklarına, "Teşkilatı mahsusa., ayni zam'an· tuttular. Trakyadakiler Fransızla
'lng.iliz oyunlarına aldanıp kanma .., da dü.şmanlarımız elindeki İslam rın eli altında muhtariyet ilan et. -
malarını öğütledim. Nedim bey Ye- ;ve Türkler araııında -dolaşarak on· mek sevdasına düştüler. Bu mak -
menın drşislerile uğraşmakta oldu- Jarı ayaklandı.rmak için de Hindis· satla Fransaya murahhaslar ve ajan 
ıgundan İngiliz dalaverelerinin yü- tana, Çine, Tütkistarla da lılir he- lar gönlderdiler. Bu sıraffa Yunan
or-timesine engel olmakta idi. yet göndermişti :ki bunun rteler lılar Trakyayı işgal ettiler; Trak-

1mam Yahyaya gelince Ankara yaptığını, Tanrıdan kendisine rah- ya • Paşaeli cemiyetinin bu düşün • 
flükumetine karşı pek derin ve kuv- ~et dilerim, birkaç yıl evvel öl - cesi suya düştü. Çeteler ve prıotes
vetli bir sevgi ve yakınlık besle • .milş olan Baly Adilin "Türkistan- tolarla Yunanlılara karşı koymak 
mektedir. Onun gizli ülkülerinden da beş Türk,. sanlı yanlarında oku- istedilerse de bir sonu~ elde cde
biri de hükumetin Ankaraca erkin mak mümkündür. Teşık'ilatm tarih medilcr. 
bir bölge olarak tanınmasıdır. E- ve idarecileri _ha~~ında uzun .. b~ylu O sıralarda Trakyadaki Türk kı
ğcr Ankara bunu kabul ederse o da ,şeyler }taz..'llagı luzumsuz goruyo- talumın kumandanı olan Cale'l" 
Şer~f H~sey!n ~z~rne yürüyecek, or~m: Bura~a aı:~ak birkaç satırlık Tayya'rı· bey ıhala bu '.kurumdan bir 
~crı f Huseyın ıkı taraftan kıstırı~ bılgı verebılecegız. şeyler ummakta ildi. Öteye beri'ye 
larak ~~rk • A.rap ortak ulusu ka- Balkan harbinden sonra Trakya- dağılmış olan murahhasları Eldir -
bul ettırıl~cektı_r. .da ''HiJ.<Cımeti muvakkate,. kuran neye çağırdı. Toplantıdan sonra, 

İşte vah Nedım ve İmam Yahya- teşkilatı masusanm Rumeli şubesi guya Yunanlılaxa göz dağı olmak 
nın arzuları üzerine bu noktayı an- idi. 324 yılında Sırpların ve Yu - üzcıre, Bulgar milisleri.nin Türk 
•!atmak için: bu kağıtla_:ı onlardan nanlılann Trakya ve Makedon - mili~leri~e birlikte harekete karar 
a~arak, .~cldı~: Karşılıgmı alıp Sa- :Yadl Türklere işkence etmeleri, verdıklerı, ( l 5,000) Bul garın Paş -
naya donecegım.,, üzerine Bulgarlarla uyu~arak elbir- maıklıdan, 1500 Bulgarın da Tırno-
. J\~u~ammet F~~hülmC?gribi~i!1. ge- J1ğile bunl'ara karşı koymak işleri- vadan, her türlü silahlarla kuşan -
tırdığı kağıtlar gozden geçırılıyor. .ne girişen yine bu ~ube olmuştur. mış olarak, yürüyecekleri işae edil-
G~rç_ek o?a orada. ç.ok .. ön;m veril- Fakat 914 te Büyük Harbin başla - di. Yine bu sırada SevZ' muahedesi 
mıştır. Yıne kendısı soyluyor: rnası ve Yunanistanı idare etmek tl · ıA ı .... ı .. 

•·ş·f I' k A• 1 d 1 y h şar arı ı an o UuU'u. 
- ı re ~ agıt ar a marn. a • ıSiyasası bu işlerin devam ve yürü-

yanrn lngılzlere boyuneğmıycce- mesine mini olmuştur. [Arkası var 1 
ği, Yemen iç ve dış durumunun 
kuvvetli ve düzenli olduğu yazılı -
dır. Siffrelerde daha bazı gizli şey
ler ve şartlar varsa da onları ancak 
~nkaranın yüksek bir memuruna 
ııöyliycbilirim. 
i Fethülmagribfnin getirdiği ka
l ıtlarda şu bilgi görülüyor : 

"İngilizler Fethülmağrtbinin Ye· 
im en.de ki gezı !erini duy.muş ve kuş-· 
ıkulanmış olduklarından ne türlü '0-

ıl ursa olsun, onu oralardan yok et
meğe çalışmaktadırlar. San'aya bir 
ı"caç fedai göndermişlerdir. FetJıül
ınağribinin Yemendeki söylevleri 
ı·ok <!eğerli ve tam zamanındadır. 
:Yemenin ıher halini iyi bilir. lt.ıan 
ıve güvene değer bir adamdır. Ken
ıdisine k<:•.aylık ve yardım dileriz ... 
l Her şey iyi. .. Fakat Ye:n!nden 
:_selen ve oraları iyice bilenlere so
ırulunca Fethülmagribinin sözleri 
gcrçekletmiyor. He1e "Osmanlı Tcb
sir Cemiyeti,. anlaşılmadığı gibi 
~,etirdiğı kagıtlar içinde ke-.:ıdisi -
ı.ıin böyle ıbir cemiyete girdiğine 
ıdair hiçbir belge bll'lunm..ıyor. U • 
!Zun tetkikler nihayet şu kanaati ve 
ıriyor: 

• . Mehmet Fethülmağribi İngilizlc
or~n propaganda ve proV'okasyon İ· 
ftn çoık kullandıkları sCınnetli Arap 
ılahudilerindendir. Getirdiği ka -
,;ıtlar Yemendeki İngiliz casusları
.. ı~n çaldığı veya uydu rdugu şeyler
ıdır. Maksat ise hem Ankarayı, 
•hem de Yemende Seyit İdris vası
ıtasile İmam Yahyayı uğraştırmağa 
ıve oyalamağa matuftur. Bu Yahu
ıdi (Fethülmağribi) valinin eski bir 
ııa~!e do.stu. '<>!uşundan istifade için 
,gondCTılmıştır. Guya Ankara İmam 
ıYahyayı Şe~ if Hüseyine karşı ha
ırekete geçirece'k, Ankaraya karşı 
ısevgi ve saygı besliyen İmamı za
ryıf bırakacak ıve ayni zamanda ln
ıgilizlcr de Ankara v~ Yemen mÜ· 
ınasebetini öğrenmiş olacaklar. He
\le validen getirdiğini iddia ettiği 
jtavsiye mektubunda ''inan ve gü
ıvene değer,, sözünün birkaç yerde 
•tekrarlanması şü oheleri büsbütün 
·kuvvet1;endirecek durumd1 idi. 
ı Bir Yahudi casusu olduğu anla
~ılan Fcthülmağribi eğer muvdffak 
ıolsaydı Ankaranın vereceği cevap 
ıve mektuplar Entellicens servis i
tÇİn yüksek değerde bir jş olacııı'k· 
ıtı. 

ı Valinin "mi.ıreffehen avdetinin 
temini,. rricası da bu kuryenin eli

ine epeyce para verilmesini gerek
~iyecekti. 

Mehmet Fethü1mağribinin daha 
.sonra neler yaptığını ve Ankaraca 
.hakkında ne yapıldığını öğrencme
digim gibi Bay Mahmut Nedimden 
ide bu adamın kyüzü hakkında iyi 
pir bilgi alamadım. 

T eşkil3h mahsusa 
Provokasyon bahsini bitirirken 

Büyük Harpte varhğmı anladığı
ınız. fakat gördüğii işleri ve sonu
»" bIJdjfimi~ "Tc,.'kilatı mahauaa.-

Denizcilere ilan: 
Deniz ticareti DireJ<törlüğünaen: 

Elyevm mer'i imtihan talimatnamesinin 2 inci mad
desinin tadil tarihi olan 927 senesi Temmuzundan ev
vel şahadetname alarak mesleğe girmiş mekteb mezunu 
olmıyan ameli kaptan, makinist ve klavuzların hakkı 
müktesep kaidesine binaen terfii sınıf imtihanlarına 
girmeleri kabul edilmiştir. 

2 Eylül 935 de başlayup 7 Eylül 935 de bitecek im -
tihanlara girecek olanların 2 Eylül 9 3 5 den evvel Deni~ 
Ticareti Müdürlüğüne müracaatları. ( 5135) 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vu
kuf tarafından tamamına 1912 lira kıymet takdir edi -
len Beyoğlunda Firuzağa mal].allesinde Beyoğlu cadde
si Kalyoncu sokağında eski 92 mükerrer 92 mükerrer 
92 mükerrer 92 mükerrer 92 yeni 2,88,90 No. lu iki dük 
kanlı bir ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
7-10-935 tarihine müsadif pazartesi ğünü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bul -
duğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 22-10-935 
tarihine müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar ke -
za dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında art
tırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulma -
<lığı takdirde satış 2280 No. lu ka un ahkamına tevfi -
kan geri bırakılır. Satış peşindir. A:rttırmaya i~tirak et
mek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7, 5 nispe -
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu hamil bulunmaları lazımdır .. Hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarif edair olan idôialarını evrakı müspiteleri ile bir
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvi
riyc, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla 
malumat almak istiyenler 10-9-935 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesile 934/2266 No. lu dosyaya müra
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunw-. (5185), 

--SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

f4v Sporları 
Tan gazetesi geçen gün yazmış

•tı: llstanbul avcıları - şüphesiz av 
ımevsiminin başladığına alamet ol
ımak üzere - aralarında bayram, 
~enlik yapmışlar. Doğrusu. hakları 
ıda var .. 

Bazı kimseler avcılığı biraz vah· 
:Şilik sayarlar. Hatta biraz da filo
ısof.luk adı altında ukalalık etmeğe 
.istidatları varsa, avcılık insanların 
medeni o ' nağa başlamaz'dan çok 
<Önce, daha yalnız hayvan etlerile 
<beslendiği pek iptidai zamanlardan 
-kalmıştır, derler. " 

Oysa ki, insanların avcılıkla cl
<lc edilebilecek hayvanların etini 
•yemezden !?Ok önce, otlarla, yemış-
01erle yahut kolayca tutulabilecek 
<böceklerle geçinmiş oldukları şüp
~eşizdi r. Avcılığa \Çıkmak için lü
zumlu olan tüfek şöyle dursun, bı
çak, kargı, mızrak bile az çok birer 
ımedeniyet eserleridir. 

Vakıa, bugün insanlar yiye-cekle
•ri etleri kolay:ca bulabilmek için 
''ehli,, denilen birço'k hayvanlar 
(Yetiştirirler. Ve et yemek için 
,mutlaka ava gitmeğe ihtiyaç yok
tur. 
Şimdi avcılık bir ihtiyaç değil, 

aüzcl ve faydalı bir spordur. Bu 
.sporu yapmak için mutılaka bir 
.hayvan vurup getirmeğe de lüzum 
ı}'oktur. Lüzum oldugunu 5ananlar 
.ancak birtakım soğuk soğuk resim
leri her yıl tekrar eden karikatür
,:ülerdir. ı 

Avcı kendi keyfi için, spor zev
ki için ava gider. Vurduğu avı ye
mek istemiycn avcılar bile çoktur. 
·Onun için bir avcı av'dan boş dön
.neme ondan en ziyade istifade e
decek olan1ar ava gitmiyen dostla
.rıdır. 
• Avcılık sıporu insanı hem yürü
-tür, hem de lüzumuna göre ko tu
.cur. Kolları işletir. Bunlar hep fay
dalı jimnastik demektir. Sonra ,göz 
·ler ve kulaklar da şiddetle ve dik
.katle çalıştıklarından onlar da jim
.nastik yapmış olurlar. Bunlara bir 
'de cwcılıgın tabii olarak açık ha
/Yada yapıldığını., ilave e'<lerseniz, 
:Onun gok faydalı bir spor oldıığtı
ınu elbet de kabul edersiniz. 
• Yalnız. herhangi bir zorlu spor 
lgibi 9vcıhk da heTkeıse yaramaz, 
!kalpleri yorgun olanlar. nefe•s dar-
1ığı, lmmşitleri bulunanlar avcı
lıktan kaçınırlar. Buna karşılık, ha 
.fif rumatizmahlar, şişmanlar, artri
-ıismalılar, şeker hastalığına tutul
muş olanlar av s.porundan &ok 
lfayda gorürlcr. 

.Ava çık.ua1.1an orr gun once y e· 
lmekte fazla kaçırmamayı: gece ra
lhat bir uyku uyumayı; ava çıkıla
-cağı sabah soğuk, yahut ılık &u ile 
duş yapmayı, s-onra da fanile yele'k 
ive yün çorabın üzcırine Çİ&T11C giy
meyi; av yerine giıderken i1kin ya
ıvaş yavaş sonra gitti'kçe daha hız
:ıı yürümeyi, avdan dönüşte gene 
!ılı1c ısu ile duş yaptıktan sonra ha
:fif yiyerek rahat ve dinlendirici 
lbir uyku çekıneği unutmamak Ia
lzımdrr. 

Lokman Hokim 

Dr. İhsan Sami 
ISTAFILOKOK AŞISI 

1stafilokoklardan mütevellit (er
gen tik, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı. arpacık) ve bütün cild 
hastalıklarına karşı pek tesirli 
bir aşıdır. Dıvanyolu No. 113 

Amasya lcrr Memurluğundan: 
Amasyanın eski orman muamelat 

memuru iken son zamanlarda Y ozga
dın Yerköy nahiyesi müdürlüğünde 
bulunduktan sonra bugün nerede ol
duğu meçhul kalan H. Tal'at taTafı
na. 

Amasya Orman muamelat memu -

ru iken Amasya Ziraat memurluğu 

tarafından teslim edilen beheri (29) 

lira (37) kuruş kıymetli (14) silah 

bedeli ( 411) lira ps) kuruşla behe
ri beş kuruş on para kıymetli (726) 

fişenk bedeli (38) lira (11) kuruş ki 
(449) lira (29) kuruşun maa masa -

rifi icraiye baliğ olduğu ( 4 7 4) lira 

( 44) kuruş borcunuzu işbu ilan tari

hinden itibaren on gün içinde ödeme 

niz (vermeniz) borcun tamamına ve

ya bir kısmına ve yahut alacaklının 

takibat icrası hakkına bir itirazınız 

varsa yine bu on gün içinde istida ile 

veya şifahen bildirmeniz ve bildirme

diğiniz takdirde bu müddet içinde 

74 üncü madde mucibince mal beya

nında bulunmanız lazımdır. Beyanda 

bulunmazsanız hapis ile tazyik olu

nacağınız ve hakikata muhalif beyan 

da bulunduğunuz takdirde hapis ile 

cezalandırılacağınız borcu ödemez ve 

ya itiraz etmezseniz hakıOruzda cebri 

icraya devam edileceği ödeme emri 

yerine ccçmek üzere ilan olunur. 
(14027) 

Kocasmm Metresi 

EvliJer arasında öyle garip ve 
istisnai vaziyette olanlar var ki 
bunlara karşı bütün ruhi, hissi kai
delerin hükümsüz olduğunu sanır
ısınız. Bu .asırda bir kadının koca
tiınm metıresini hoş görmesine ih
timal vcrirmisiniz? 

Mecburen, istemiycre'k, ağlayıp 
sızlıyarak kabul etmek başka. İsti
yerek kabul etmek başka. Bize Fi
ruzağadan Gülten imzasile mektup 
ıyazan genç kadın kocasının metre
sine neden göz yumduğunu şoyle 
aınlatıyor: 

"Çok ı•enç cvfen.:.Vm \ı'c çok genç 
)'!Cı~ımda bir k•zıııı oldu. lk.'nci ço
cugum dogarkcn bir kn.ııya uğra
>lirm, üç ameliyat geç/:dlm; bu a
moliy.atl~r SO\lJ.llndu sahat kaldım. 
Çocnğu:m dm öldü. O ,zamrnn.1anbc
ri be11 kNı'\Dlıiı. iktid:ırJnr elde ec!r.
m.,dlm. Kocam 'da g~nç olduğu 
için bu vazı'yctte ilk bir 1ki .sene 
sabr,dtm ... •sı"'"'" r.ağnu:m aıttda bir 
rc.pkıcıl!k etciğı'rı.J de söylemeye 
başJadı .. I JJ( gımler im y.utı §g,ka 
yar:ı·ı cfr.ldi ilıb.ua kızıd•m. SonıYl 

alrştım ve W°Jı.3'JUt ı. t i'j buJmrj.3 
başla!lım. &ni se-.·mc.Jdte devam 
etfJyordu. Yaptrğı çapkfr.:ilıkl4rrn 
bir de>t e lıamur ui/e J..-arr.n doyur
nuı~ 'i.abrY'im:Ic.rı olduğun';l ısöylüyot· 
d.u. Bir gün e\.1C güzelce bir hiz
mettçı' getirdi. Mıaksadrnr sezer gibi 
oldum: on.:ı da evvela kopürme'/c i~
tcdim; falOJt soıt!·a kt\ .. ti ken.1ime 
dü§i.)rıilncc, koc:ınu.n duprda çap
Jmılık yffıp:ıc.a.ğr~J. evinde daha c
nıi n ve el aha az nnstaf lr çaplC.mlı
t-'Ta eh göz ywmmayr muvafık 

buldmıı. AI'@d;w yirmi gün geçmiş 
bulu 11Uyor.. Şimc! ~Tik bu rum kızı 
ı"Jc müı1asobetl..u-İni benden gizle
me,, ı çail:şryorJar. Fakat bir gün 
bum:fn gi~lcı11cmiyeceği de muhak
kaktır. Ac<iÇa b~lm talılmmül et
mcy~ a/~ugım bu vaziyet bir l!Ün 
it!:n:.ı :ut!:tlı:. cZV r mı, r.t..; -ya. puraı 1 • 
yım? 

Kocasının metresini kabul eden 
bir kadının birçok eski ortaklar
dan bile far1u var: Onlaır içinde 
kocalarının öteki karılarına diş bi
leyenler, ağlayıp t;ızlıyanlar az de
ğildi. Fakat kendi sakatlığını gö
zönünde tutarak ve makul ve man
tığını hissiyatma g~Jebe ettiren 
bir kadın gibi hare'ket ediyor. Yal
nız kocasının metresine evinde bi
Je tahammülü aşırı bir tahammül
dür. İşte bu, aralarını büsbütün a
çabilir, evin nizamını, raha.tını ka
çır.abili.r. Çünkü Gültenin tahmin 
.ettiği gibi onlann münasebeti giz
lenemiyecek ve rum kızı evin asıl 
hanımına karşı küstah olmıya baş
hyaca ktır. Biri son derece aciz ve 
ısilahla'l'ını çoktan kaybetmiş olan 
lbu rakipten hangisinin galip çıka .. 
ıcagı da meydandadır. Bu ziyan' 
karşısıında emniyet ve masraf c.
ıhemmiyetsiz kalır. Gülten kocası .. 
nın dı arda'ki hayatına göz yum .. 
ımakta devam etsin; fakat evindcı 
ıyalnız kendisi hakim olmalıdır. 

• 
Şüpheli bir nişanh 

)'aşı yirmi ile yirmi beş arasın
da olanlar ne çabuk sever, ne çabuk 
ısevilir ve .ne çaıbuk evlenmeye ka
ırar verirler?.. Aceleleri ne? .• Am .. 
Jıyamazsınız. 

Edirneden Fer. Ke. imzasile bi .. 
ıze yazılan şu mektubu okuyunuz: 

" .•• Seneıler-dcnbcri tahayyül ctti
.ğ/.m tipi bulduğumu ümit ederek 

.sevmt'y'c başladım. BMden dört~! 
ıküçük. on dokuz ya.::rn'.ia. oJ.ın i 
.krz da beni seviyor. Söz kesere, 
nl!janlan.dık. Fakat orr.:rı dabD ev 
vol iki kişiyle ls:a.ıbırlda.ki nıa e• 
raları nı a,nlatular: derken ~ı!i r 
bura:da da rahat durnıadıgıru ha~, 
almry.a başladım. Hatta bemnı t' 
kadaşlarıımdan blrinc randevu .,e 
diğinl söylcdtler. 1nanmıyortl0. 
Tahk~ etmek de istiyorul.11· k ~ 
ayJık tamşmam.rz bana JüzunılJ . ~ 
dar omnly<'t verdiyse de bu ıı'I< 
yet/er de hoş değ1J. Ne yap;tyırıı?.r 

Oç ay içinde tanışmak. se"1 
mek ala. Fakat nişanlanmak doğr 

1 
.değil. Biraz daha sabredip daha 1

[., 

ıtanımıya, tanısmıya çalışmak a 
zımdı. Madem ki niş~lanmışsırı•l
Bundan cıvvcl nisanlını:zm ne yar 

. I' 
'tığını pek araştırmayınız. Falcat ~11 
şanlanmanıza rağmen onun us ıJ 
oturmadığını an1arsanı.z hemen b tT 
'llişanı bozun uz. Fakat onun butııl,, 
Jafma da pek bakmayınız. Talctr 
~tmcli. sıkı bir kontrola tabi uıt' 
malı, iyice emniyet getirdikteır 
sonra hü1onü vermeli. 

• 
Kuvveti! bir sünger 

'"Huy canın altındadır, sözü 1ct; 
dar k'ötü, yıkıcı, bozguncu bir s~, 
yoktur. Eger huy canın altında 0 

saydı insanların kaç tanesi ö!dU~ 
ten sonra "namuslu, doğru, iyi bl 
adamdı!., sözü kullanrlabilirdi ? .. V 

F. C. imzasile bize bu ı;özil 
tırlatan genç kız diyor ki: 

uNJ!} ~ · ~mım yetı'i sekiz aydJfY 
lx.~! lıiçbir şüpheli Jo.::ı11e#.~tinc: ~ol 
uıı kar~"' •n ulak b.'..r laldıydıSl 
bı1e ~hit olım:.Jlım. Fak3.t bu st' 
ı!>fr kk:Ul'.n ~c.:dl belki _Qn J..«!-~ifl 
"11TIİ ~-g;ayı1C~Wil • •t:uıuyunt'l'HI 

öahs~1lldlgıh'i duydum. Nişa111rıı1" 
dan -evvel omm hiçbir kızla nJ3 ~ 
rnsı ol~lrğrr:-:ı son den ·c em111 
..!f:m. Hic kimscdc-n onu bir kıt, 
ft3 • ., yan~ gördükle:ri>ıi işitme.ııfl~ 
tim. Megcn>e bu gayritabii ıe 11 yıilleridtln ve münascbetieritıÔ:11 
ıiA~ri geılyormu~. Bumı arttk. 5 I' 
de .. "'9:e iyi biNyorum. Böyle bıt 
,-ı\·Nn iyi bü- lrocrı olabilir mi? ..... rı' 

Evlilik gayet kuvvetli bir su~ 
ıgerdir. Birçok lekeleri siler; b'rı· 
-çok huyları değiştirir. F.C. in 11ut• 
latmak istediği gayritabii terna~ e' 
ıtabii temayüllerini inkişaf ett1 ~8r 
ımiycnler arasında doğar ve burı rı, 
ıevlcndikleri zaman eski huyları 
unutur veya nefretle hatırlarlar·· 

• 
Uyukucu kadın , 

ıco 
• Kadının gok uyuması, bele il•' 
cası gece oturmıya alışıksa bSıJ' 
misiniz nekadar can sıkıcıdır? go" 
nu tahannnülünün bile üstunde rıi' 
ren Tavşantaşından R. Pınar 50 

yor: 1 rı 
" •.. Gc-cc dokwzcP;ın sonra ~JJt" 

içı"nd·~ yapay:!tmzrm. Halbuk,1 ef" 
bu ypJt11zlırıct.aırı kurtulmak ı~ıtJ 
.\vımılştim. Ne y.1'pabilirirıı?,, ıci1'J 

Karınızı her gün beş on da., ıf 
geç yatmıya mecbur edecek b~ıı" 
bulunuz. Meşgul ediniz. Ama cıusil" 
düzden iş ve güçle yorgun ktııa>" 
.yor, sabah çok erken kal eıı~ 
mecbur.oluyorsa tahammül etıılarııs 
ve sizin erken yatmıya alıŞtll 
<daha insaflı olmaz mı?• 
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iCMAL 
INGILTERE AMERiKA VE

0 

SOVYET RUSYA 
Jer.~~et Rusyanm kapitalist devlet-

e ııyaaa) münasebetlerine düzen 
~İne birçok seneler mani olan 
lJ ~ c:a .• engel, Sovyet hükumeti ile 
~u Enternasyonal tetkilatı ara
lıiilc4 Yakın münasebet idi. Sovyet 
a.f...._~etinin başında bulunan devlet 
~nın ayni zamanda bir arsıulu 
._ -tiılal teşkilatı olan Uçüncü En
~11aayonalin de basında bulunmala· 
~ ~b Avrupadaki kapitalist devlet
ti . ili, uzun zaman, Sovyet hükUıne
' ile Uçiincü Enternasyonal araı.ında 
'4 ~4 PYn görmemeğe ve Moskova 
\i)~et~ni ~sıulusal bir ihtil~lc.i tet 

•b telakki etmeğe sevkebnışti. 
~b' Avruoa ve Amerika devletle
~ Sovyet Rusyaya böyle bir na
L..ı - baktık.lan devi• artık arkada 
;:::br. Rusya. bütün devletlerle 
ı.., betlerıne düzen verdi ve Uius
L..._ kurumunun da üyesi oldu. Ancak 
t"YJ'et devlet adamları hala Uçüncü 
.ı:ternasyonalin n~;fuzlu azalarından 
l>ı~Bu sebeple Sovyet Rusya ile ka
.a.._,. ıt devletler arasında meseleler 
-.- olmuyor. 

...._c,enlerde Moskovada toplanan 
~~ Üçüncü Enternasyonal kon 
tlat ~ söylenen sözler bir taraf -
~ ngiltere ve Amerika, diğer taraf-
1.i; da Sovyet Rusya arasında yeni 
'-llıeaelenin çıkmasına 'Sebep olmuş
....;_ Şunu aöyliyeJim ki bu defaki ar
cı!aal kon,ede söylenen sözler, 
~n evvelki kongrelerden daha 
~rn idi. Bu defaki kongrenin 
'hl tlı karan, heT' ülkede komü -
'hl• Partilerinin, faşistlere karşı sos
t.,...~ Partiler ve hatta demokratlar 
~lıi!k!e yürümelerini tavsiyeden 
~ ıdı. Yani F!·ansadaki komünist 
~ İnin yapbğı işi, Uçüncü Enter
,1onaı legalize ettiği gibi, başka 
~de de ayni suretle hareket edil 
~ tavsiye ediyordu. Bununla be
~ Sovyetlerle normal siyasal mü 
~ita ~·~ v.irişmiş bir devlet sıfati
' P•talıat devletler aleyhinde söy
~sözleri Amerika hükumeti bu 
1ıt .. nıünasebetlerin çerçevesi içi -
~·•ıdıraınadığmı iddia etmiş ve 
~et hükumeti nezdinde tetebbin

I bulunmuştur. Amerikadan aon
'lllri!tere hükumetinin de ayni şe
~ protes !O notası verdiği bil-

\it- mel~le-ofa; Sovyet hükm:~ 
'-'aa Uçun.cü E~ternasyonal teşkilab 
hııiidakı munaııebetler meselesini 

en tazelemektedir. 
bi" . ~r ta~.an Moskovadan bildi-

iine göre Uçüncü Enternaayona
~nel -.. 'treterliğine Rayştag yan 
tilbı:= . kahramanı olan Dimitrof se
~;! ır. Hatırlardadır ki aslen bir 
~~ olan Dimitrof, Almanyada Hit 
~· •tbaşma geçmesine çığır açan 
~ Yangın ile ali.kadar görülerek 
~ edi~mis ve som-a Sovyetlere 
~ edılınişti. Dimitrofa yardnncı 
ı.~ t.u ~tı sekreterin seçildiği de 

~~uıJski (~us), Piek ve Gotvold 
-.cıJnıektedir: 

~), Kuissinen (finlandivalı), 
) e Utalyan) Andre Marty (Fran 

' l e""""'===v=fik=R=üş=tu=. = 

Aras Gitti 
rBaşı 1 incide J 

1 -..ıın bj.zim tarafımızdan bu 
11Yasamızın haricinde bulun

il asla arzu ve temayülümüz 

~_ılrklı iyi niyetlerle tahakkuk 
klıneıkle müftehir olduğumuz 

halkası dahilinde Bulga -
rrı bulunmasmı gönülden ~s -
~ksi halde çok müteessir ve 
ıp oluruz. Biribirini iyi ta-

ltı~e sayan milletlerimizin sev
e iyi geçinmelerine çahıı -

~ki ancak vazifelerimizi i
kl !I oluruz. Ben de bu ka.na.. 

~- 1!1rtıaktayım. 11!: tefehhümleri tenvir ve 
be erek iki tarafın bu karşı -
1 'ana.tla izhar ettigi dostluk 
-., Oln§uluk yolunda yürümeık 

lQ ta}'Tetlıerine iki taraf mat
' buyük yaırdımda. buluna -

tuvenme kteyim.,, 

~le Uçuk andlaşma 
~· 29 (A.A.) - Yarın Yu -

~-:Sled'de toplantılarına baş 
.~_._,.._ "'il küçük andlaşma daimi 

mı topla?tısı, siyasi çeyenleri 
'rf.rı ektedır. Bu çevenler, gö -
llrgı tekrar gözden geçirilmesi, 

tle 0~rı~ t~hta dönmesi ve Sov-
--~ecef ~ ilgiler meselesinin teş • 
d~ ır.lnı sanmaktadırlar. 

:•rıu:ı. tezi, A vusturyarun er 
~lllnak için yapılacak olan 

~etli gu.,, ~~ ilgili devletlere 
Olduılir etılık ınanç.Jarı vermesi 

._u Dlerkeıindedir. 
O'M'• 

Pesmazoğlu Krala Genoy 
Geri Bırakılaca.k Demiş 

Atina, 29 (Özel) - Londradan alınan malfunata göre Times 
gazetesi Finans Bakam Pesmazoğlunun eski Yunan kralile dün
kü konuşmasında Yunan hükumetinin rejim için yapılacak ge
noyun geriye bırakılmasını istediğini, eski krala tebliğ ettiğini 
yazmaktadır. Estiya gazetesi Başbakan Çaldarisin kralcı olan 
Ahali partisi saylavlarınm genoydan önce kralın getirilmesini 
istemelerini kabul etmediğini ve bu meselenin en iyi hal çare
sinin bellisiz bir vakte bırakılması olduğuna kanaat getirerek 
Londradan Pesmazoğlunun göndereceqi cevabı beklemekte bu
lundy.ğunu yazıyor. 

Gene LOndradan gelen malllmata göre Yunan Ekonomi Ba
kanı Pesmazoğlu, bir tebliğde diyor ki: "Kısa mezuniyetimden 
istifade ederek Yunan ve İngiliz tecim münasebetlerinin duru
mu hakkında Yunan hükumetinin görüşleri Ingiliz Tecim Ba
kanına bildirmek için Londraya geldim. Başka hiç bir ödevim 
ve hele eski Kral Geor:ge'la ilgili hiç bir işm yoktur.,, 

Çin de Vebadan Ölenler 
Peiping, 29 (A.A.) - Harbin'in batısında, Taoan bölgesinde 

hüküm sürmekte olan veba hastalığından i8 kişi ölmüştür. Bu 
hastalık Fuju, Shuanqshan ve Changlin bölgelerinde ve üç mer
kez ilinde de salgın halindedir. 

Hunan'ın kuzey batısında oturmakta olan yabancılar geçen 
salı Zelishihrnen'i işgal eden kızıl kuvvetlerin Changteh'e doğ
ru ilerlemek tehditlerinden ötürü oturdukları yerleri boşaltma
ğa hazırlanmaktadırlar. 

Şarap Dostu Doktorl~r Kongresi 
Lozan, 29 (A.A.) - Arsıulusal şarap dostu doktorlar kongre

sinin son celsesinde Bordeau doktorlarından Faguet, şarabın 
belsoğukluğu tedavisindeki tesirinden bahsetmiştir. Bu fikre 
birçok doktorlar iştirak etmislerdir. Bundan sonra Tuloz'lu dok
tor Dieulase, şarap tedavilerinden bahsetmiştir. Dr. Portman'm 
raporundan sonra kurum adını değiştimıeğe ve "arsıulm~al şa -
rap ve üzüm ilmi araştırma tıp kurumu" Unvanını almağa karar 
vermiştir. Bundan sonraki kongre 1938'de Lizbonda toplana
caktır. 

Belçika Kraliçesi Öldü 
[Baş tarafı 1 incide J 

Kazaya şahit olan hiç kimse yoktur. re otomobil bir tümseğin üzerin -
Kaza nıasl oldu ? den aıtlamış, on beş metre kadar bir 

mesafeyi hızla geçerek bir ağaca 
çarıpınış ve çarpışmanın tesiriJe kra 
liçe otomobilden dısarı fırlamıştır. 
Otcıımobi·I hwıslaın ~ra :\Ullu.pa.....de._ 
vıon e-<ıerert ·bıır tarlayı geçnıış 'V'C 

Lucerne, 29 (A.A.) - Lucerne ya 
kınında, Kussncht'da Belçika Kraliçe 
:.-=- ,,,,,:_;; :ı .. o:rınuçlanan bir otomo

bıl kazası olm ... ,...... - , __ 
buldugu sırada Kral bizzat otomobili 
kullanmakta ve Kraliçe yanında otur 
makta idi. Şoför arka tarafta bulunu
yordu. Yolun bir dönemecinde Kra -
lın direksiyonu iyice kullanamaması
nın kazaya sebebiyet verdiği sanı! • 
maktadır. Kraliçenin. başı ağaca çar
parak ani bir şekilde ölmesinden, o
tomobilin de bu ağaca çarparak dev
ı ildiği tahmin edilmektedir. 

Bu feci kazadan sonra Kral son de 
ı ece müteheyyiç olduğundan, kaza 
hakkında kesin olarak hiç bir malu
mat verememiştir. 
Kazanın vuku bulduğu yer hiç teh 

likeli olmadığı için kazanın sebebi ke 
sin olarak anlaşılmış değildir. 

Bu facia saat ona doğru vuku bul
rouştur. Otomobili kullanan Kralın 
kazadan az evvel göle giden dar dö· 
nemeçten geçmek istediği sanılmakta 
dır. Kral, yaralarının tedavisi için 
Lucern'e götürülmüştür. 

Krahn vaziyeti iyidir 
Lucerne, 29 (A.A.) - Belçika 

~~al ve Kr~içesinin oturduğu köş
kun sekreterı, Kralın sıhhi durumu -
nun iyi olduğunu söylemiştir. Krahn 
başından hafif yaralandığı teyit edil
mektedir. 

ÖIUm haberi 
Londra, 29 (A.A.) - Kraliçe As -

tridin ölüm haberi kendisinin pek se
vildiği bütün İngiliz çevenlerinde de 
rin bir teessür doğurmuştur. 

Yaz tatillerini geçirmek üzere şim
di kıziyle beraber Iskoçya'da bulun -
1?akta olan Hollanda Kraliçesi, Kra
hçe Astrid'in acıklı akibetinden do • 
layı derin kederlerini bildirmiştir. 

Laval cenaze törenine 
gidiyor 

Paris. Z9 A.A. - Lavaliın kraliçe 
Aıttrid'in cenaze töreninde hazır 
~1;1lunmak üzere Brüksele gidece -
gıne muhakkak naza.rile bakılmak
tadIT. 

Kralın ifadesi 
1 Lucerne, 29 A.A. - Belçi•ka kra
lını~ verebildiği ilk izahata göre, 
'kralıçe, otomobilin hangi yoldan 
'geçmekte olduğunu anla:mak için 
kar~a b~~mak istemiş, kral da birr 
daıkıka ıçın o tara.fa doğru eğilerek 
bakmıştır. Bu bir dakikalık dikkat
rsizli'k otomobilin yoldan çıkmasına 
kafi gelmiştir. 

Kaza hakkında tafsilat 
Bern, 29 A.A. - Iwi'Çre Telgraıf 

ajansının özel aytarı kraliçe Aa
trid'in ölümile neticelenen kaza 
hakkında şu tafsilatı vermektedir: 
Kazayı görenlerin dedikkrine gö 

göle -düşmüştür. Kral da otomobil
-den dışarı fırlamış ve otomobilde 
yalnız şoför kalmıştır. 

Kral, ilk sersemliği geçer geç -
!nez derhal karısına doğru koşmuş 
'Ve onu çağırarak kolları arasına al
mıştır. Faıkat kraliçe biraz sonra 
ölmüştür. 

Kral ile kraliçe BrUksele 
gittiler 

1 Lucerne, 29 A.A. - Belçika kra
lı. Sen - Gota:r ekspresi ile saat 22 
15 te Brüksele hareket etmiştir. 
Kraliçenin naşı da ayni trende bu
lunmaktadır. 

Başbakan lsyiçreye gitti 
Brüksel, 29 A.A. - Kralı ve kra

liçenin naşını getiren tren ya.rın 
sabaJı saat 8,50 de buraya varacak
tır. Bütün şehirde halk derin su -
rette .. teessür içindedir. 

Bruksel, 29 A.A. - Belçika Baş
b~kanı Van Zelland, taıyyare ile Is
vıçreye hareket etmiştir. 

Kral ve krali~enin naşını getir -
mekte olan trenı karşılamak üzere 
özel bir tren akşam üıeri Brüksel
den Arlon'a doğru yola çıkmıştır. 

Çinlilerin Japonlara 
bir cemilesi 

Nankin, 29 A.A. - Çin hükfıme
ti, Ma~ç~ri ~ekayHnden sonra, Şi
mali Çının sıy~iia:s~ faaliyetlerini 
kontrol .ma~sadıle ıhdas edilmiş o
lan Peokm sıyasal konseyini kaldır
mıya kaırar vermiştir. Bu karar, Ja
J><>nyaya karşı yapılmış bir feda -
karlık telakki olunabilir, çünkü bu 
konsey hidayette Ja.ponyanın Şi -
mali Çine hululüne karşı bir muha
lefet vücuda getirmek nıalosadile te~ 
sis edilmiş idi. 

Eden Lavalle g6rUtecek 
Paris, 2g A.A. - Ccnevreye gi

decek olan Edenin ~nümüzdeki pa
zartesi günü Lava! ıle görüşeceği 
teeyyüt etmektedir. • 

Kral ve krali~e 
kimlerdir? 

Belçika Kralı üçüncü Leopold ge· 
çen sene şubatın son haftasında baba
sı Kral Birinci Alberin, Belçikada 
Marche sur la Dame'da dağcılık ya
parken kayalardan düşüp ölmesi üze
rine ve 33 yaşında tahta geçmiştir. 
Leopold Avrupanın en iyi yetişmiş 
krallarından biridir. Hatti o kadar ki 
kendisinin halk tarafından fazla sevil 
miş olmasının , Belçikada ciunuriye
tin ilanına karşı koyduğunu söyleyen 
ler bile olmugtur. Yeni Kral babası 
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Eritredeki 
lere 

Yerliler Habeş
K açıyorlar 

manda atları ve eşyalarile 6000 So
malili Habeşliler tarafına geçmiş • 
)erdir. 

Güney yollarında çalışan 2500 
Somalili işçinin de, sıcak ve ağır i
şe karşı gündeliklerinin az.lığı do
layısile kaçtıkları sanılmaktadır. 
Kuzey cephe6inden kaçanların Ha
beş vatanına bağlı oldukları sanılı
yor.Bunlar Libyada çalışmağı kabul 
ediyorlarsa da Habeşistana karşı 
Harp etımeği reddetmişlerdir. 

Bu kaçma vakalarını, İtalyan çev 
renlerinin yalanlamıŞ oldugu ha -
tırla tılmaktadı.r. 

Manevralar bitti 
Bolzano, 29 A.A. - Manevralar 

bitmiştir. Yerlerini bırakmıs olan 
kıtalar, öbür gün Mussolininin ken
dilerine bir geçit yaptıracagı Ron
zone'da toplanaGaklardır. 

Duçe bütün gün türlü bölgeleri 
dolaşmıştır. 

Yabancı heyetlerin sübayları kra
la takdim edibpişlerdir. 

Saat 17 de general Ago, Musso
liniye raporunu vermiş ve manev
raların hare ket harbi usulile cere
yan .ettiğini ve makineli araçların 
tesirini gösterdiğini izah etmiştir. 

ltalya bakanlar kurulunda 
Bolzano, 29 A.A. - Bakanlar ku

rulu Duçenin başkanlığı altında 
toplanmıştır. Bu .. toplantı hükfımet 
konağında yapılmıştır. 

Duçe herşeyden önce, uçuş sıra
sında ölenlerin ve iki gün önce ö
len senato üyesıinden ve eski ba
kanlardan Albert Pocconun hatıra
larını tebcil eden bir iki söz söy
lemiştir. 

Duçe, bundan sonra arsıulusaJ 
durum hakkında izahat vermiştir. 
Mussolini, İtalyanın 4 Eylüldeki 
Uluslar Sosyete.si konseyinin top
lantısında bulunacağını ve bu top
lantıda Habeşistan meselesini, bü-
tün dünyanın bu meseleyi adama -
kıllı kavrayabilmesi için etrafile i
zah ve teşrih edeceğim bildirmiştir. 

İtalya, Habeşistan meselesi kar
şısındaki durumu izah için bir bil
diri•ğ çıkaracaktır. 

Bu bildirıiği, daha şümuLlü bir 
memorandum takip edecektir. Bu 
memorandumda. İtalya ile Habe • 
şistan arasında elli senedenberi 
mevcut olan münasebetler ve ayni 
zamanda İtafya ile Habeşistanın 
hemhudut olduğu diğer vilayetlerin 
münasebetleri mevzuu bahsedilecek 

~ m-emorandumdan aıçık b c su-

gibi asker olarak yetismiş ve 14 ya -
§ında askerlige başlamıştır. Resmi me 
rasimde, Krallık vazifesini ifa tder -
ken daima askeri üniforma taşımıştır. 

Birinci Alber oğlunu her cihetten 
iyi ye-tiştirmiş bir baba i<Ji. Hatta öl
meden evvel kendisine dağcıhgın teh 
likelerinden bahseden birisine ciemiş
ti ki: 

- Ne yapayım, yegane zevkim bu f 
1:'e~li~eli biliyorum. Fakat oglumu ye 
tıştırdım. Ben ölürsem Belçika her -
halde çok iyi bir Kral daha kazanmış 
olacaktır. 

Leopold babası gibi spora, seyaha
te .m~raklıdır. Boş zamanlarını daima 
karısı.le beraber Isviçrede geçirir. Tay 
yare ıle seyahat etmesini, daglara tır 
manmasını, kayak sporu yapmasını 
sever •.• 

Avrupayı, Amerikayı, hemen bas -
tan aşagı dolaşmış, Belçikanın sömür 
gesi olan kongor-blej'de uzun müd
det kalmıştır. 

1926 senesinde Isveç Kralının ye
ğeni Prenses Astrid'le evlenmistir. 

Bu ~azada kurban giden Astrid cid 
den kıbar ve fevkalade güzel bir ka
dındı. Kralla aralarındaki izdivaç 
yalnız bir aile kurmakla kalıpamı§, 
aynı zamanda iki gencin arasında kuv 
vetli bir sevgi de başlamıştı. Kral bü 
tun merasimde ve seyahatlerinde kra 
liçeyi de beraber götürürdü. Belçika 
halkının kraliçeye karşı büyük bir 
sempatisi vardı. Çünkü halice bütün 
güzelligi ve cazibesile heme~ daima 
halk arasında görünür. halkın derdi· 
ne ortak olur, onun sevincini paylaşrı 
dı. Astrid Belçikadaki muhtelif hayir 
müesseselerini himayesine almış, on· 
l~a ~arşı hiç bir yardımını esirgeme
mıştı. 

Uzun boylu, mavi gözlü, kumral 
saç~ı, düzgün vücutlu bir şimal gü
zelı idi. Vücudü sporla kuvvetlenmiş 
v~. ker:ıdisine daha levent , daha gür
buz hır endam vermişti. 

Kral ve Kraliçe evvelki sene bera
berce Hindi Çiniye kadar gitmişler 
ve uzun tetkiklerde bulunmuşlardı. 
Bu noktadan kralın koloni meseleleri 
hakkındaki vukufu çok fazla ıdi. Se
yahatten geldikten sonra kolonilere 
dair uzun bir rapor hazırlamış ve bu· 
nu ayan meclisinde alkışlar arasında 
okumuştu. Kralın iki çocuğu vardır. 
Bir tanesi kızdır. ismi Josepltine -
Charlotte'tur. ikincisi Prince'dir. Bu 
sonuncu şimdiki halde veliaht mevki 
inde bulunmaktadir. Leopold'ün kız 
kardeşi Marie - Jose Italya veliahdi 
Duc dö Piemont'un kansı dır. Bun -
dan başka Charlea isminde bir erkek 
kardeşi vardır, 

[Baş tarafı ı incide] 

rette anlaşılacağına göre tlccialli 
andla§ımasındaınbe.ri ltalyanm sö -
mürge bakımından Habeşistan üze
rinde bir faikiyeti olduğu kabul ve 
testim edilmiştıir. Bu memorandum 
ile birlikte bir de ufa.k ve fakat çok 
yeni ve seçgin Alman, Fransız ve 
İngiliz muharrirlerinin Habeşista -
nın durumunu olduğu gibi göste -
ren eserlerirün de bir hulasası veri
lecektir. Bu eserlerde Habeşistan 
şöyle gösteriliyor: 

''Tamamen geri ıkalmış ve esare
te mahkiım kabilelerden mürekkep 
bir yığın, merkezi kuvvetli olmı -
yan bir yığın. 

İtalya, kendi ihtiyaçları, kendi 
güveni ve nihayet menfaatları ile 
ilgi1i olan davasını son noktaya ka
dar müdafaa edecektir. Çünkü hü
kô.met ileri gelenlerinin hepsi ya
rıının ihtimalatına karşı soravları -
nı (mesuliyetlerini) kavramış bu -
lunmaktadır. 

ltalya • lngiltere 
Duçe, bazı İngiliz çevrenlerinin 

takındıkları tavır ve harexetten hah 
settikt.en sonra demiştir ki: 

''lngilterenin, İtalya tarafından 
Habeşistana doğru takip edflen si
yasadan korkmasına mahal yoktur.,, 

İtalya siyasası ne dogrudan dog
ruya ne de dolayısile büyük Britan
yanm menfaatini tehdit etmemek
tedir. Binnetice bazı çevrenlerin 
çıkarmakta oldukları 'özel ergelere 
dayanan telaş eserJri tamamile ve 
mutlak surette yersiz ve saçmadır. 
İtalyanın Habeşistan ile kotaracagı 
bir tek mesele vardır. İtalya ile Bü
yük Britanya ile Genel Savaşta ve 
sonra Lokarno ve daıha sonra Stre
sada Avrupa barışının durlugu (is
tikrarı) bahsinde fevkalade önemi 
haiz bir çalışma beraberliginde bu
lunmuştur. 
Faşist hüıklımeti, kendisine ait 

bir sömürge meselesinin Avrupada 
birtakım akisler doğuracağına kani 
değiJdr. Megerki İtalya gibi büyük 
bir devletin en vahşiyane bir esa
retin ve en iıptidai hayat şartları -
nın hüküm sürmekte oldugu geniş 
bir ülkede güvenliği sağlamak iate
mesine engel olmak ve yeniden ge
nel bir ha:rp çıkarılması arzu edil· 
sin. 

Zecri tedbirler 
Uluslar Sosyetesi taraıfındaın alın 

ması tasarlanan zecri tedbirler me· 
selesine gelince: 
.a.wı. ıkUt.":ı.ılp, ltalya ulusu ı

le' dtfer ulu"tlati bil4idr Jd, böyle 
tedbirlerden bahsetmek, vahim so
nı.1ç.lara gidecek bir uçurum başına 
gelmek demektir. 

Bununla beraber Faşist hükume
ti, Uluslar Sosyetesi konseyinde İ
talya gibi bir ulusa karşı her türlü 
zecri tedbirler alınma.sına muhale -
fet edecek mesul ve şuurlu birta -
kım insanlardan mürekkep bir gru
pun bulunacağına ve bu grupun 
sosyetenin buna benzer daha vahim 
aJıvaJde zecri tedbirleri tatbik et -
mek şöyle dursun bu tedbirleri 
derpiş bile etmemiş oldugunu ha -
tırlayacatklarına kani bulunmıkta -
dır. 

Her halükarda Faşist hükumeti, 
İtalyan ulusuna aşağıda.ki noktaları 
bildirmeği. öd.evi i<:abı sa.ymakta -
dır. 

Zec.ri tedbirler meselesi, Faşist 
rejiminin en yüksek erkanı askeri
yesi tarafından her bakımdan ince
lenmiştir. Ha.rpcuyane mahiyette 
olan muhtemel zecri tedbirler hak
kında çoktanberi icap eden karar
lar alınmıştır. 

Ayni zamanda İtalyanın ekono -
mik muıkavemetini zaman altına al
mak için ulusal hayatın bütün ih
tiyaç ve zaruretleri meselnsi de u
zun zamandanberi de.rıpiş edılmiş
tir. 
İtalyanın yiyecek ihtiya!Jları bu 

senenın buğday ve pit'inç baıkuııın
dıan gayet verimli olan rekoltesi ile 
sağlanmıştır. Endüstri maddelerine 
gelince, bakanlu kurulu endüstri
yel mahiyetindeki yoğaltımın (is
tihlakatın) bugünkü ve yarınki su· 
el mecburiyetlerden sonra nazara 
alınmasını bildirmiştir. 

Bu icaplara istinaden bakanlar 
kurulu aşağıdaki karaııla:rı almış -
tır: 

1 - Yaban<:ı memleketler üzeri
ne yapılmış krediler ~ecbur.i olcı -
rak hükumete devredılecektır. Ya
bancı esham ve yaban<:ı memıeket
lerde çıkarılmış. o~an 1t.alyan esha
mı yüzde beş faı~lı yenı hazine bo
nolarına mecburı surette tahvil e
dilecektir. 

2 - Uç yıl içinde hiçbir temettü 
yatırılmış sermayesinin yüzde altı: 
sını geçmiyecektir. 

3 - Gerek hükumet ve gerek ö
zel kurumlar tarafındaa:ı çıkaırtılmış 
o.lan n.ama muharrer veyahut hami
lıne .~ıt her nevi atksiyonların te -
mettu ve faizleri üzerine yüzde on 
bir resim konulacaktır. 

4 - Kollekti.f nakliyatta kulla· 
nılan bütün nakil vasıtaıları gazo -
geme motorları ile iıliyecek veya
hut maddei kaime ile tahrik edile
cek karbilıranları hamil bulunacak-

Celse bıtmeden önce gönüllü o
larak Dogu Afrikasına gitmiş olan 
bakan Cia.noyaı bir selim telgrafı 
yollanmıştır. 

Sa.at 20 de celseye nihayet veril
miştir. 

Bakanlar .kurulu 14 Eylülde tek
rar toplanacaktır. 

Habeşistan ve Ceflevra 
Londra, 29 A.A. - İyi mallımat 

alan çevrenlerden elde edilen inti
baa göre, İtalya hükfımeti, Cenev
rede, Habeşistanın Uluslar sosyete
sinden çıkarılmasını teklif ettiği 
takdirde, İngiliz delegasyonu bu 
teklife kesin olarak kar~ı koyacak
tır. 

Hakem komisyonunda 
· Paris, 29 A.A. - ltalyan - Ha• 

beş uzlaştırma komisyonunun 4 dc
Jegesi aral.aımda uyuşamadıkların
dan Politisten kendilerile lı1.:raber 
çalışmasını i<Stemişlerdir. 

Politis, bu isteği kabul etmi§tir. 

Afrikaya gidenler 
Napoli, 29 A.A. - Liana ve Au

rora vaıpurları, çok miktarda harp 
gereçi ve a~ker kıtaları yüklü '.'IJa· 

rak geceleyın Musavvaaya hareket 
etmişlerdir. 
Oğleyin de lrcania vapuru l:eşif 

ve bombardıman uçakları yüklene
re'k ayni yere yollanmıştır. 
Akşam üstü Kolombo vapurıle, 

28 birinciteşrin fırkasına mem .. ıp 
2 binden fazla siyah gömlekli ile 
general Umberto Somma ve Duce
nin özel müsaaıdesile tabur<:u olarak 
orduya yazılan 13 yaşında ikiı: i.!d 
kardeş yola çıkacaklardır. 

lngiliz tebeası 
Londra, 29 A.A. - Resmı Ingi• 

liz çevrenleri, Ingiliz tebeasının 4 
gün içinde Habeşistanı terketme~ 
mecburiyetinde olduguna dair Roy
ter ajansı tarafından verilen haber 
hakkında tasrihatta bulunarak, Ha
beşistanda dağınık bir halde bulu
nan misyonerlerin, Adisababa yakı
nına toplanmaları ve ileride İngi
liz tebaasının da tahliyesi icap e
derse, bunu kolaylaştırmak husu
sunda, Habeş~standaki İngiliz elçi
.sine verilen talimattan başka yeni 
hiçbir tebligde bulunmamış oldugu 
nu kaydetmektedirler. 

Habeşlere ilaç 
Nevyork, 29 A.A. - Habe§ Kr• 

zılhaç kurumuna ilaç götürmekte 
o.lan Ingria vapuru hareket etmiş· 
tıır. 

Papa ve savaş 
VatilC'an, 29 A.A. - Papa 27 U• 

lusun 2 bin hastabakıcı kadın'mı ka· 
bul ederek Italyan - Habeş anlaş
mazlığı hak'kında demiştir ki: 

''Italya yapacağı harbin haklı 
olduğunu, çünkü bunun sınırların 
müdafaası ve genişlemek ihtiya • 
cından doğduğunu söylemektedir. 
Genişlemek ihtiyacı. ne ka.dar gö
zetilecek bir V4!kıa ise sınırların 
müdafaası da suçlu olmamak için 
gözetilebilecek olan bir şeydir. 
Harpten başkıa bütün çaırelerle bu 
anlaşmazlığın kotarılma.sını dile • 
riz.,, 

Fransa • ltalya 
Pariıs, 29 A.A. - Yeni İtalya bü

yük elçisi Vittoria Cerruti, Cum:.ır 
başkam Lebruna itimatnamesini 

· vermiştir. 
Bu münasebetle. Lebrun Fran

sız - Italyan dostluğundan bahse
derek d-emiştir ki: ''Stren'da teyit 
olunan bu dostluk genel barışa ya
raya(:aktır. Fransa bütün emekleri
ni bu yolda sarfedecektir.,, 

Bir lngiliz kruvazörü gidiyor 
Aden, 29 A.A. - Coloınbo adın

dak~ .Ingiliz kruvazörünün bugün 
Insı;:ılız. Somalisindeki Berberaya 
gelı'nesı beklenmektedir. Kruvazör 
vukuatı takip etmek için orada ka
lacaktır. 

Başbakana mühim bir diş 
ameliyesi yapıldı 

Beraberinde Saracoğlu ve Dok
tor T. Aras bulunan Başbakan Is -
met Inönü bugün saıat 17 de Diş 
mektebine gitmiş ve mühim bir diş 
ameliyatı geçirmiştir. Buraya gel
diğini gören v-e haber alan birçok 
vatandaşlar Başbakanın diş mekte
bine gelm~i sebebini öğrenmişler, 
alaka ile neticeyi beklemişi-erdir. 
Başbakan geçirdiği müz'iç ameliye
ye ıağmen mektepten neşeli olarak 
çıkmış v-e halk tarafından sıcak se
lamlanmış ve uğurlanmıştır. 

Ameliyat muvaffakiyetle netice
lenmiş, arıza zail olmuştur. Sıhhat 
ve raba tı yerindedir. 

Bir ltalyan üssUbahrisi 
Atina, 29 (Ozel) - Avlonanın 

karşısındaki küçük Sason adasında 
İtalyanların üssübahri kurına.kta ol
duilarını Yanya jandarma ku"Dan
danı Iç Bakanlığına telgrafla bıl -
4irmi§tit. 
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Gemlik, (Özel aytarımız bildiriyor~ - Orhangazide bir kız 
kaçırma vak' ası yüzünd kanlı bir hadıse olmuştur: . . . 

Gemlikten Muhtar Aptullah'ın kızı, Örhangazide sevgılı~ı
ne kaçmış, Aptullah kızı almak üz~re. gizlendi!?i ~öy~ gitm~ş~ı~. 
Kızı kaçıran genci hima~ eunek ıstıyen Atık ısmınde bırısı, 
otomobille Orhangaziye vardıgı zaman tehdit rnaksadile hava
ya bir el silah atmış, çıkan kurşun otomobilin komasına rast-
lamıştır. . ,. 

Silah sesi üzerine, otomobildekiler yere atlamışlar ve sılah
lar çekilerek kanlı bir bogusma baı;.lamıstır. Bu arar~ Aptul
lah'la Hasan ve Ahmet isminde iki cocuk yaralanmıslardır. 
Ahmet, aldıgı yaranın tesirile blmustür. Digerleri hastaneye 
kaldırılmıştır. Orhangazi adliyesi tahkikata el koymuştur. 

Gişeler .Niçin 
Geç Açılıyor? 

Samsun aylarımız yazıyor: 
«Çar§ambalıların, Çarşambaya 

giden yolcuların bir §İkayetlcri 1Jar: 
Bilet gişeleri trenlerin hareket sa
atinden ancak bır çeyrek saat önce 
açılıyor. Yüzlerce yolcuf hem kcn
disı, hem de eşyası icin bin mü§kÜ· 
lal iccrisindc bilet alabiliyor. 

Gişelerin yarım saat, hatta bir 
saat önce açılmasında hic bir mah· 
zur yoktur. Bu suretle, gişelerin Ö· 
nü mahşer 1Ja:r.iyetindcn kurtarıla
cak, yolcular az.ami kolaylık gör
müş olacaklardır.,. 

-13-
ROKLAR VE KAID~LERI 

Diınkü yazımızda Rok'un, her 
partide her oyuncuya bir defaya 
ıınahsus olmak üzere verilmiş (Şah) 
ile (Ruh) lardan birinin ayni za
manda hareket ettirilmesi hakkı 
<>ldugunu yaz.mış ve nasıl yapılaca· 
ğını göstermiştik. 

Bugün küçük ve biıyuk Ro~lan 
şekillerle anlatacagız ve Rok kai· 
•<lelerini bildireceğiz. 

Rok, Ruhlardan birinin Şah'ın 
'yanındaki haneye getirilmesi ve 
~ahın onun üstunden atlatılarak Ö· 
"te yanındaki haneye yerleştirilme
ısi suretile olur. • 

S'-~- -~ 

KENDiKENDiMiZE ÇATIYORUZJ 
MEVDA" LARIMIZ, BELEDiYEMiZ 

FAZLA SÖZE NE HACET? 

ıs an ulda Tonu 15 e,Ad da 
n incir Ü •• •• • • un Du umu 

A;vtarımu:ın bildirdiği bu mese
le etralında ilgililerin dikkatini çc 
lcri;z;. 

Bu hareket, Şah tarafındaki Ruh 
ile yapılırsa kliçük Rok; eger Ferz 
teırafındaki Ruh ile yapılırsa bü
yük Rok tur. 

Asagıdaki (1) numaralı sekil 
ıŞah ve Ruhun küçük Rok'dan cv
ıvclki durumlarını, (2) numaralı şe
kil ise ayni taşların küçük Rok ya
'Pıldıktan sonra alacakları durum· 
.lan göstermektedir. 

84 a Satı a ey Ne? 
Suyun, Istanbulla Adadaki sat1ş fi· 
} atları arasında yüzde 500 fark v.af; 
lki saatlik yer için bu kadar n~klı)' 
parası alındığını, dünyanın hiç~ı~ ye
rinde göremez ve gösteremezsı~ız. • 

Aydın, (Özel aytarnmz bildiriyor) - Incir ürunünün son 
durumu şudur: 

llgında büy ·· k bir 
Yangın oldu 

Satışların hararetli olmasına rağmen piyasada az mal bu
lunması, cok mal yığılması kadar zararlıdır. Bunun için incir 
götümıe isinin ne az, ne çek, pazarm hakiki ihtiyacını karşılı
yacak kadar olması lazımdır. Ekitler idaresinin simdiden pi -
yasaya çrkan hurdaları satmalması çok iyi olacaktır. Eğer ida
re vaktinde piyasaya çıkmazsa uretmen bunları geçen yıl oldu
ğu gibi yok phasına satacaktır. 

Konya. (Özel aytarımız bildiri· 
yor) - Evvelki gece Ilgın ilçesin· 
•de büyük bir yangın olmuştJr. 

Ateş, Musanın hanında oturan 
yorgancı Osmanın odasından çık· 
mıştrr. Çarçabuk genişliyerek et· 
raftaki binaları saran aleıv\er, han· 
:la beraber 8 zahire ambarını tutuş· 
turmuştur. Y~ngın. dört düklmn iki 
ev ve inhisarlar binası yandıktan 
"Sonra söndiirüh:bilmi~tir. Depolar
da iki bin liralık bugday yanmış· 
tır. DUkkan ve evlerin değeri 40 

·ı 

Bana öyle bir "şey" gösterin ki, 
Istanbulda ( 15) kuruşa satıldığı hal
de Adada. bunun t&m dört misline sa
tılmış olsun! Belki de bir bilme~e söy 
ledigimi sandınız. Hayırl Bılmece 
söylemiyorum. Biıtün Adada oturan
ları acı acı kıvrandıran bir dcrdi kı
saca, anlatmak istiyorum. 

Ben bunu ilk isittiğim zaman ına11 

mak istememişti~. Ne yazık ki, Y P" 
tığım kısa bir araştırma ile haber !\ 

do ~rulugunu ögrendim. ıJ 

" tı h 

20 P ra yet 
Izmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Kahramanlarda evvel

kigün, 20 para için bir yaralama vak'ası olmustur: 
C:~in lira kadar tutmaktadır. 

2 ı . 
1 

Eğer hesabını tuttunuzsa. siz de bi· 
lirsiniz: Terkos suyunun tonu, Istan
bulda oturanlar ıçin 15 kuruştur. Fa· 
kat yanılıp ta Ada.da oturanlar için 
diine kadar 61.5 kuruşa satıhr.dı. Bir
kaç gündenberi, bu fiyat üzerınde de 
tutunamıyarak 84 kuruşa fırladı. 
Adalara suyu, Liman Şirketinin mo
törleri ta ıyor. Bu acık ihtikarı, bcl
libaşlı bir müessesenin yapmış olma· 
sına akıl erdirmek, gerçekten güçtiır. 

Liman Şirketi, su işinde, yaptıgı b 
sudan kazancı ile sırasında ıki suylı!\ 
bir ekmek yerini tutacagına bizi ınatı· 
dırmak istiyorsa, sattığı suyun, 'faŞ· 
delen olmadığını da hatırlamalıdır! 

Ey terkos ! Sen kendini IstanbulW 
lulara dirhem dirhem satmakta ın"' 
ğcrse çok haklı imişsin... F 

Salahaddin GUNGO 
~c;-

Osman isminde bir müsteri, aldıgı yumurta parasından ka
lan 20 parayı bakkaldan geri istemistir. Bu yüzden çıkcın miı
nazaaya Osman'm arkadaşı Aslan da karısmış, neticede biri 
bıçakla, öteki tasla bakkalı yaralamışl rdır. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Muzur a ele 

KUÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• İzmir, (Tan) - Su şirl:etinin 
rşimdiye kadar gizlediği hükumet 
ıhissesinin 934 yılına ait kısmı ba
yındırlık komiserliğince ayrılmıs 
ıve miktar hakanlığa bildirilmiştir. 
Onanınca tahsil edilecektir • 

Şcl111 Z 
~ Aşağıdaki (3) numaralı şekil 
.Şah ve Ruhun büyük Ro'kdan ev
ıvelki durumlarını, (2) numaralı 
:şekil ise ayni taşların bliy;ik Rok 
ıyapıldıktan sonra alacakları du· 
.rumları göstermektedir. 

KARi MEKTUPLAR! 

Adının değiştirilmesi 

istenen hır nahiye 
Çcmişkezek kazasının Monzur 

dagları eteğinde ve Fırat uzerin
de suyu. havası ve ekonomık faa
aiyeti ile tanınmış olan - Başvar
tenmik elan yabancı bır ad taşı
m:ı.ktadır. Bu anasıl yabancı kay
naktan gelen bu ad, o civar köy ve 
ınahiyelerinin adlariyle bir tezat' 
teşkil etmektedir. Şimdıye kadar 
şehir ve kasabalara verilen yaban
ıcı adların değiştirildigini gördük, 
fakat nahiyemizin adı oldugu gibi 
bırakılmıştır. Başvartenik adının 
ıbundan boylc "Başyurd,, a tahvilini 
ıteklif ediyoruz. 

vaziyetler karşısında cidden ınu • 
kul vaziyette kalınıyor. Bu ınınta. 
ka daha birçok bakımlardan da ı3• 
vallı vaziyettedir. Caddelerinde e 
lektrigi yoktur. Yakında hiçbir. c~ 
zane mevcut değildir. En kuçu ı 
bir ilacını tedarik etmek için t 

a 
Çarşamba, (Özel aytarımız bildiriyor) - Muzır hayvanların 

itlafı icin etraflı şekilde mücadeleye başlanmıştır. llçebaylık, 
domuz başına birer lira mükafat vermektedir. Bir ay içinde 
köylüler tarafından 1700 domuz vurulmuştur. Bu suretle yılda 
vasati olarak 10 bin domuz oldürülecektir. Bu mücadelenin, 
Samsun. Bafra ve Ladik bölgelerine de teşmil edilmesi, Sam
sun hinterlandı dahilinde birkac yıl icindc muzır hayvanların 
kökiinü kurutacaktır. 

HAKYERLERi 

Sah e diploma uy
durmanın cezası 
Senbenua mektebi direktöriınün 

imzasını taklit cıderek kendi namı· 
na sahte diploma uydurmaktan suç
lu talebe İsmail Hakkının duruş -
ma-sı, <iün i'kinci oezada bitirildi 
ve sııçlu bir sene ha-psc mahkürn ol
d ı. k ın H kkırun , 

Öğ 
Samsun, (Özel aytarımız bildirıyor) - Anadoluda bir tetkik 

gezisine çıkan lstan'bul ögretmenlerinden 54 kişilik bir kafile 
dün şehrimize gelmislerdir. Samsun ögretmenleri tarafından 
karşılanan ögretmenler, sehrın görülecek yerlerini gezmişler, 
gece Halkevinde bir cay söleni verilmistir. Ögretmenler, An
ıkara yolile lstanbula hareket etmislerdir. 

tahsiliı.i ilerJc'tme-k gibi bir ma -
satla yaptıgı anlaşıldığından ce.za· 
ıSı 6 ay 20 güne ındirildi. 

• Hüseyin kaptan isminde biri
'llin sandaJırJjan birtakım eşya çal
maktan suçlu Mehmet oğlu Ahmet 
Alinin duruşmasın.a dün ikinci ce· 
zada deıvam edildi ve bazı şahitler 
dinlendi. Ahme<din bundan önce, 
ağır ceza mah'kemesinde 5 sene be§ 
.ay, Sultanahmet sulh ceza mahke
mesinde 8 ay hapse mahkfı.m oJju
ğu aniaşılryordu. An(:ak, suçlunun 
ikinci mahklımiyeti, hapishane tez· 
'keresinde bildirilmemis olduğun -
dan bunun ıyeniden sorulmasına ka
rar verilerek duru2!11a baska gü',1e 
bırakıldı. 

• 

Antalya, (Tan) - Aşağıki resim Antalyada yeni açılan cad
delerden birini gösteriyor. Caddenin iki taraf mdaki magazala
rın hepsi yeni yapılmıştır. 

. . No. 103 

• B~ikıtaşta oturan Mahmure ~ş
minde bir kadın üç aylık çocugu
nu düşiırmüı;:tur. Mahmure; ağır 
<SUrctte hastalandığından Haseki 
haı:.anesine kaldırılmıstrr. 

Ne borular var, ne kayıkçı 
Kadıköy belediyesi, i'Skcle ba

~ındaki bahçe ıçin yüz küsur lira· 
ılık boru alımago karar vermi ve 
ıborular alındıktan sonra bir kayı
ğa yerleştirilerek Kadıköyüne gön 
.derilmistiır. Fakat boruların kayığa 
kondugu üç gündenb~ri ne kayık 
Ne ne kayıkçıdan bit' haber çrkma
jlllıştır. Tahki°k'at yapılmakta ve ka· 
1yıkçı aranmaktadır. 

I 
- Nerelere gittin bugün?. ı var ama gene bir işe yaratamı:-

=v==/R\====!==~===M=== ~'"'=,=U= Desin. Fazıl da bekliyordu yoruz ... 
~ ~ ki: Diye bir deneç yaptı. Kafa-

- Ben şöyle bir çıktım... sının içindekini besbelli etti: 
Etem lzzet BENICE 

yecan içindeydi. Ögrenmek is
tiyordu: 

- Acaba beni doktor mu iz. 
1 . ? 
etıyor .. 

Ve .. bunu öğrenmek icin de 
kafasının icinde ta Unkapanı 
yolunda hazırladıgı planın ikin 
ci bölümünü denemeye hazırla
nıyordu. 

Yemeğe başladıkları vakit 
Fazıl sordu: 

- E ne var, ne yok karıcı-
ğım? .. 

Güney: 
- Hiç bir şey yok kocacıg1m ! 
Dedi, ilave etti: 
- Sen sokaktasın. Birçok 

şeyler duyuyorsun, görüyor
sun?. 

Güne.v. bekli~ordu ki Fazıl: 

Diye başlasın, kendisi sorma - Ötomobille Edirnekapıya 
dan Güney nerelere gittiğini, gidip geldiğini söyliyecek mi, 
ne yaptıgını, nerelerde gezdiği- söylemiyccek mi? .. 
ni anlatsın. Fakat, Güneyin pla· Ve .. bu denemeyi yaparken 
nmda sorulmadan söylemek sesi titriyordu, alacağı cevap
yoktu. Ve .. bunun içindir ki ge- tan ürküyordu. Güney de heye
ne Fazıl sormaya mecbur ol- can içindeydi. Kafasının içinde-
du: ki: 

- Bir yere cıktın mı karıcı- - Beni doktor· mu izletiyor?. ., 
gım... Kördügümünü çözebilmek 

Guney sade bir söyleyişle: için onun daha acık: 
- Kendime corap almaya - Bugün otomobile bindin 

cıktım. Biraz da ~şeker yaptır- mi? .. 
dım ! Demesini bekliyoııdu. Bunun 

Dedi ve .. bir basıka konuya sorulduğunu görür görmez fe· 
geçti. Fakat, gene doktor lakıı·· rahlayacak, kendisi icin mesele 
dı arasında: kalmıyacaktı. Zaten, bu dene -

- Bir başka yere filan uğra- meyi yapmak, kolaylıkla kördü-
madm mı?.. ğümü açmak için otomobile bin-

Diye bir başlangıç yaptı ve: miş, o binişe: 
- Seni de vakit bulup ta hiç - İkinci plan .. 

gezdiremıyorum. Arabamız da adım vermişti. 

n c .ı c b g 

Şekil :1 

h 

e• 
Unkapanına kadar gitmek lazı01g 

Jiyor. llgililcrin bu işi önemle gd, 
zönünde tutmaları ve gereken te 
birleri almaları Jazımdır.,, 

Hiç sulanmıyan bir cadde 
· eıı "Çarşıka.pıdan Kumkapıya ın , 

Nahiyemizin aı~~ı ~ 0
" • u1::. 

yoısuzıuktur. Nahıyemizin en işlek 

dik yokuşun adına Tiyatro cadde, 
si derle.r. Bu yokuş sabahtan akc;B 
ma kadar otomobillerin, kamyonl.ır' 
rın, arabaların geçtigi bir yerd1 '~ 
Senenin en sıcak günlerinde ya"'11 unru Y cr.tL-n bl.kan_ toz tnn,.d ' 
evıerımf~ın ıçerısıne Kaaar yayı 
yor. Kumkapı urayınm arozozıarı: 
giınde bi:: defa olsun burasını sıJ 
Jarsa çok yerinde bir hareket olur İ Şekil 4 

Rok hareketleri, Şahın bir kbse· 
-de daha fazla emniyete almak ve 
Ruh'a daha büyük bir hareket fır
;satı vermek için yapılır. 

tblr yol olan Arabgir ve Kemahlye 
şoselerine baglanması, nahiyemize 
bagh olan 26 parça köy için çok 
önemli bir ihtiyaç haline gelmis
tir. 

Gedikpaşa Tiyatro Caadt ~ 
Yokuşu ipekçi K<!mal CaJIJl 

Solmk 12 Numara 

Rok kaideleri sur:olardır: 
ı - ş.,h ile Rok yapılacak Ru

hun arasında1d bütün haneler boş 
olacaktır. 

2 - Ne Şah ve ne de Rok yapı
lacak Ruh henüz oynanmamış ola
,caklardır. Hatta Şah ve Ruh oynan
anış olur da tekrar asıl yerlerine 
döndüriılmüş olsalar bile Rok yapı· 
lamaz. 

3 - Şah, kendisine kiş denilmiş, 
yani duşman taşlarından biri tara· 
ıfından alınabilecek durum:ı gir
ımişken Rok yapılamaz. 

4 - Gene Şah, Rok yapılırken 
geçmesi lfıztmge len hanelerden 
lbirinde kiş'e yani düsm1n taşla· 
rından bıri tarafından alınabilecek 
bir duruma diışiıyorsa Rok yapıla· 
maz. 

5 - Şah'ın Rok'dan şonra yerle
sccegi hane kise' maruz ise, gc-ne 
Rok yapılamaz. 

6 - Hiçbir yanlışlığa meydan ve
rilmemek üzere Rok, Şah ile Ruh 
ayni zamanda tutularak iki el ile 
yapılmalıdır. 

Bütün bu kaideleri, yarın da mi
sal ve şekilleTile anlatacağız. 

Doktor, yeniden: 
- Bari karıcığım, sıkıldıkça 

sen kendiliğinden şuraya, bura
ya çıkıver ... 

Dedi. Güney: 
- Sensiz nereye gitsem tadı 

yok kocacığun. 
Diye, bu sözleri karşıladı ve 

sözünü sürdürdü: 
- Tek başnna nereye gide

yiın?. Sinemayı, tiyatroyu sev -
miyorum. Müzik, çay, balo gibi 
şeylerden karı koca uzağız. Ta
nışlarımız bol değil. Sen çok ça
lışıyorsun. Benim de ev işlerin
den pek vaktim olmuyor. Nere
ye gideyim? .. 

Doktor gene: 
- Hiç olmazsa hava almaya 

gitmelisin. Arabamız var ... 
Diye, lakırdıyı gene otomo

bil, gezme konusuna soktu. Fa
kat, Güney hiç bir şey söylemi
yordu. Doktor da heyecan ve 
meraktan çatlayacak gibi olu -
yordu. Yemek ıarılanmıştı. Gii-

Yarı yarıya kar mı? 
Bir bakkal okuyucumuz diyor ki. 
"Gripin denilen bir ilaç vardır. 

Bunu ecza depoları 3 kuruş 30 pa
raya veriyorlar. Halbuki eczahane 
ve dükkunlarda 7.20 kuruşa satıh -
yor. Böyle yarı yarıya kar hangi is
te göriılmüştür.,, 

Acıbayram kazasının 

doktoru 
Acıbayram kazasında hükumet 

doktoru bulunmadıgı hakkında ga
zetemizde çıkan bir yazı üzerine 
Sıhhat ve Içtımai Yardım Bakanlı
ğı Matbuat umum mlidürliıgu vası
tasile verdigi cev'1pta, hukumet ta
bibınin askerde bulunmasına rag -
men kadroya ikinci bir hukfimet ta
bibinin ihıve oldugu ve Şakir adın
daki bu ikinci tabibin buraya gön
derildigini bildirmektedir. 
Doktor, Lamba istiyorlar 

Bir okuyucumUıZ yazıyor: 
''Edimekapıdan Balata inen cad· 

de iızerinde ve bütiın bu civarda 
halkın ani ihtiy.ıçları ıle ilgilene
cek hiçbir rcsmı doktor yoktur. Sı
rasına göre, çok acele ve lüzumlu 

Ali Ertürk 

Erenköyde okul binası , 
Ercnköyünden bir okuyucuıtııl 

yazıyor: bl' 
''Yurdun en uzak köşelerinde ts

le kargir okulJar yapılırken, ı;
tanbulun en güzel bir yerinde. 1, 
renköyunde, 38 inci ilk okul b ıJ' 
kohne bır tahta konakta bulu~. 
yor. Yüzlerce yavruyu, kışın tl1 ıı• 
gal yakmayı icap ettiren bir bı~, 
da barındırmak terbiye bak1111b\I' 
dan da büyük bir hatadır. 1sta? ,.c 
Jun bu güzel kösesinde, yenı tı• 
guzel bir okul binası yapılıll3 

dır.,. 

HadımköyU yolunda 
bir ceset 4S 

Diın sabah, semplon ekspr.e~ı 
11 

e 
dakika gecikmiştir. Ögrendıgı~ı , 
göre, Hadrm'köy yolunda ve 0 ·rül• 
varda yol üzerinde bir ceset ~o Si=t' 
müş ve tren durdurulmuştur. e a1'' 
esld bir vakaya aittir ve morga ll]efl 
ledilmiştir. J andanna, inceleme JlU' 
ne devam etmektedir. Cesed1;1 tıf· 
vi:yeti henüz tespit edilemeınıŞ 

"'1"' b b' a· ~ · · ~ d k :k sıl<ıidl· ney ha a ara aya ın ıgını, gez za an çı ar. en canım 
1 

. "ill 
meye gittigini ona söylememiş- Hiç olmazsa şöyle IstanbUd.

1
)'e·· 

ti. Kafasının içini birden binbir de bir gezinti yapayım ~11s 
şüphe kurdu kemirmeye başla - düşündüm. Fakat, bunu 5 cdi· 
nuştı. Yeniden birkaç sondaj yap söylemek aklıma bile ~e1~11de 
tı. Fakat, onıar da beklediği so- ô kadar tabii, o kadar ~zer 
nucu vermedi. En son poktor, durulmıyacak bir şey k1·: ·ni t1l 
lakırdıyı getire getire, Güneyin Doktor kızgındı, kend151

• 

kendiliğinden birşey söylemedi- tamıyordu. Birden parlad\sıııı? 
g~ ini görünce: - Tabii bir sey neden ° tal;' . . kere - Kancıgım, seni hır arka- Evde araba varken bır. . dbı'l' 
da§ım btıgün otomobilde gör- si ile Edirnekapıya gıdder· J3t1 
miiş. Edirnekapıya kadar gidip mek, avuç dolusu para e beıı 
dönmüşsün?.. tnbii bir şey değil. sonr~dall 

Diyiverdi! Fazıl böyle der de- gezmelerini arkadaşlar . 
mez Güney rahat bir soluk al- mı öğrenmeliyim?. 11 idi· 
dı. Güney çok serin kail yi bil' 

- Budala sen beni böyle mi Hiç renk vermiyor, h.er ;:yd'11a' 
izleteceksin?.. memezlikten gelme111n . 

Der gibi doktorun gözleri rmı düşünüyor, . z gib1 

içine baktı sonra, kendi kendi - İzlendiğiıni bılnıe dııı11 
sine: davranıyorsam bu budala ~e W 

- Mesele kalmadı artık.. lar beni değiştinnez, ben tırJ11lf. 
Diyerek, doktora sudan bir tediğim gibi onları. ~y~:.ıı bbYJ" 

karşılama yaptı: Diyor kafasının ıçı~ ... ı:ı ""' 
' rAr..-- Ha evet. Bir aralık nıaj'&- &. 
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Balkan Oyunlar. için istanbul 
Şehri Ne Verecek? 

lstanbul Şarbaylığı da Bu Oyunların Tarihsel Bir 
Hatırasını Taşıyacak Hediyesini Hazırlamahdır 

Evvelki giınku ''Tan,, yazıyordu~ li Ahmedin kuvveti ve çcvikiiği ö-
Şehrimiıdckı Balkan oyunlarına nünde profesyonel hilelerine sap-
€elecek ve Atina şehri adına Bal- mak ve Avusturyalı minder hake -
ıkan atletlerini selamlıyacak olan minin müsamahasından istifade et-
Atina sarbayı beraberinde bir de mek ıztırarında kalarak ancak hük-
kupa getiriyormuş. Bu kupa. Bal- men mağlıibiyetle yakayı kurtara-
lt~n oyunlarında kazanan ulusa ve- bildi. 
rılecek, uç sene üstüste kazaı:an .v~ Balkan şampiyonasına girecek u-
:Yahut ta fasıla ile beş defa ısmını lusal takımımız hakkındaki düşün-
.kupaya yazdıran ulus kupayı bus- celerimiz bundan ibarettir. B.ir de 
butun alacakmış. güreşçilerimiz için bir iki satır yaz 

.Bu, Atina şarbaylığmrn sporc.ula- mak isteriz: 
ta gösterdiği ilgi'nin en açık mısal- Son güreşlere göre güreşçile~imi ... 
aerınden biridir. ı zin, hele Balkan şampiyonu olmus 

Elimize he.rgün Yunan gazeteleri eski güreşçilerimizin savaş kabili: 
~cçiyor. Gün olmuyor ki bu gazete- yetlerini kaybettiklerini gördük ve 
~erde, şehrimizde yapılacak olan canımız sıkıldı. Pek az istisna ile 
ıl3alkan oyunları için bir yazı, bir güreşçilerimiz, Tanrının kendileri-
r:siın, bir ha~adis, lbir telgraf habe- ne lutfettiği acı kuvvete dayanarak 
tı bulunmasın. ı nasıl olsa (hükmen galibiyeti) ko-. 

Bu, Yunan matbuatının Balkan o- parmak düşüncesile güreş tekniği 
~Unlarına gösterdigi ilginin en gö- göstermeden, oyun alıp vermeden 
ite çarpan örneklerinden biridir. • işe giTJşiyorlar ve zevksiz bir kar .. 
t._ 'Balkan oyunları böyle bir ilgiyi şılaşmadan sonra öylece bitiriyor ... 
•ıaklı gösterecek büyük bir hare - lar. 
~Cttıir ve herhangi bir şehir. altı u- Bu şekildeki müsabakalarda, ken. 
~us gençliginin jştirakile yapılacak di memleketlerinde pek az farkla 
~u gibi arsıulusal spor hareketleri- (hükmen galip) gelen güreşçilerin, 
~e 6ahne olmakla şereflenir ve ifti- yabancı memleketlerde güreştikleri 
•ıar duyar. ı zaman aradaki pek az farkın kendi 

Bu böyle olunca, Balkan oyunla- aleyhlerine tefsiri yüzünden (hük-
tına herk~ten evvel, bu oyunların men mağlup) sayıldıkları her za-
~ne olacağı şehir şarbaylıgının il- BUYUK MUSTAFA man olan şeylerdir. Bunun için gü-
~ılenmesi çok tabiidir. ı reşçilerimizin yalnız Tanrı vergişL 

Bunun için, İstanbul şarbaylığı- da, ayni sikletin ileri gelen rakip- kuvvetlerile üstünlük değil, tekni~ 
tlın da Balkan atletlerine bu tarihi leri olması dolayısile belki bir te- noktalardan da savaş kabiliyetini 
'Por hatırasını köklestirecek bir reddüt geçirilebilır. Fakat Avus - kazanmaları lazımdır. 
fıediyesi olacağına ina"nımız vardır turyahlarla yaprlan güreşler gös ... İkinci bir nokta da: Baz\ güreş
~e ihtimal şarbaylık bunu ~imdiden terdi ki. bugünkü durumlarına gö- çilerimizi idmansız bulduk. Belki 
b aıırlamıştır da. Yalnız Atina şar- re, Mersinli Ahmet her noktadaıı bunda, birkaç defa Balkan şampi -
~Yının beraber bir kupa getircce- Nuriye tercih edilebilecek bir üs.. yonu olmuş güreşçilerle artık an

Jı hakkındaki havadis vesilesile tiinlüktedir. Nete kim Avusturyalı trenörün fazla ve ihtimal hiç meş
l Stanbul şarbaylrğrnın Balkan at • güreşçiler arasında en güzel vü .. gul olmamasının da tesiri vardır. 
..ıetlerine vereceği hediyenin ne ol- cutlusu ve en ustalarından olan 79 Halbuki idmanlar sırasında olduğu 
""Ugunu ögrcnmek ve şimdiden bu- kilodaki Viyanah, Nuri karşısında kadar maçlarda da en tesirli ve en 
llu 6poxculara bildirmek istiyoruz. çok dürüst ve üstün güreştiği ve faydalı öğütler daha fazla şampiyon. 

Böyle bir şeyi evvelden ilan et- Nuriyi tuşla yendiği halde Mersin- lara kar eder. 
":1ck hem İstanbullular için bir if
tıhar. hem Balkan oyunlarına gire
~ck sporcularımız için bir teşvik, 

t" lsta~b~ia-k~n~k ea~~e-ğim~~ Bal-
an seyiroi ve atletlerine karsı gü

tel bir propaganda vesilesi olur. 

S. G. SAVCI 
• 

Son Güreşlerden 
Sonra ve Balkan 
Şampiyonasından 
t"veı 

t ~~ikan güre şampiyonasının şeb 
t llnızde yapılacagı günlere çok bir 
')' kalmadı. Bu şampiyonada, cli
~zde tuttuğumuz Balkan şampi ., 
afıtlugunu bu sene de kendimizde 
1 ~koymakhgımız lazımdır. Bunun 
,Çın., Avusturyalılarla yaptığımız 
1 on tnaçlardan sonra gözümüze ili
~erı .bir jki aıoktayı tenkit ctmekli
<i 

1ınızi, ilgili oJanların, bir dedi ko
l lı degil, fakat içden gelen bir dil
' \ltıi:e v.c dilek saymalarını isteriz. 
lıı :Saikan ı;ampiyonasına girecek u
ha&al takımımızın, hatır ve gönülc 
d lcıitnıyarak en kuvvetli bir şekil
t e Çıkarılması lazımdır. Viyanalr 
t~e~ilerle yapılan 21 müsabakada 
tıı rdukJerimize göre bizce en dog ... 

S takım şu olabilir~ 

6 
6 l<ilo Ömer 

6
2 l<ilo Yaşar 

Hareketleri Buf[Ünkü Spor 
•• L.1. uu; ~ ulu l l!unlerimizden sabah saat onda J! enikapıda başlana 

bırı olan bugı.ln spor n<tn:ıu:ucrı noK caınır. Hazı teknııı; sebeplerden do -
tasından da zengin bir programla be- Jayı bundan evvelki yarışlara J!irmi
zenmiştir. yen dört beş klübün de bu yarışlara 

Giineş Klübü tarafından tertip cdi gireceğini memnuniyetle öğrendik. 
len Ulusal Savga bisiklet yarısı bu- Hava kurumu çıkarına tertip edi -
gün yapılacaktır. Yarışa tam sekizde len futbol maçları da buğün saat on 
Taksim Zafer anıtından başlanacak- beşte Taksim stadında başlıyacak ve 
tır. Memnuniyetle ögrendigimize gö iki maç yapılacaktır. Maçlara yarın 
re bu yarışa Ankara, İstanbul, Bursa, ve öbür gün devam edildikten sonra 
İzmit ve Eskişehirden 34 bisikletçi iş gelecek hafta da fikstürdeki maçlar 
tirak etmektedir. yapılacak ve on beş gün sonra hava 

Yarış mesafesi Taksim - Kilyos - kurumu maçları şampiyonunu belli 
Florya olmak üzere 98-100 kilometre edecek olan final oynanılacaktır. Bu 
dir. Bu önemli yarışta takip edilecek madara, Türkive birincilikleri dola -
yolları aşagıya yazıyoruz : yısile Fenerbahçe iştirak edememek • 

Taksim - Şişli • Mecidiyeköyü - tedir. Buna mukabil İstanbulspor, Be 
Maslak - Hacıosman Bayın - Büyük şiktaş, Beykoz, Galatasaray, Günes, 
dere -•Sarıyer - Maden - Kilyos: bu- Süleymaniye, Vefa, ikinci güme muh 
radan ayni gidiş yoliyle Şişli - Süva- teliti, Pera, Kurtuluş, Şişli ve Arna -
rikışlası - Hürriyet tepesi - Kağrtha- vutköy takımları girmektedir. 
ne • Silahtaraga elektrik köprüsü • Bugün ilk maçta Beykoz ile Vefa 
Sünnet köprüsü - Bahariye tuğla har ikinci maçta da lstanbulspor ile Pe • 
manları - Eyüp - Feshane caddesi • ra karşılaşacaklardır. 
Defterdar yokuşu - Edirnekapı - Ra- Türkiye atletizm birinciliklerine de 
miz - Topcu atı şmektebi - Topkapı bugün Kadıköyünde başlanacak ve 
• asfalt yol takip edilerek Florya. yarın devam edi!ecektir. Balkan o • 

Güneş klübü, ulusal savga yarışı - } ~nlarrna pek az bir zaman kaldığı 
nı kazanacak ve derece alacaklar hır sırada bütün memleket atletleri
için. Atatürk'ün kabartma resimleri- nin iştirakile yapılacak bu birincilik 
n itaşıyan çok güzel altın ve gümüş !er hem memleket, hem de Balkan at 
madalyalar hazırlatmıştır. letizmi noktasından iki taraflı bir ö-

İstanbul kiırek birinciliklerine bu nem de olacaktır. 

~ iM lllllht -Y- wm-ar 

Sarayının İzleri Arasında ... Bizans 
Sen Demeler Kilisesi ... 

ARASTADA YAPILAN KAZI GELECEK SENE iÇiN 
BiZE BÜYÜK SÜRPRiZLER HAZIRLAMAKTA OLABiliR 

Büyük bir arkeolog olduğunu ispat eden Bakster kızgın güneş altmda çalışırken. 

Sultanahmette bulunan mozaikin 
yüksek kıymeti anlaşıldıktan ve mo
zaik san'atınrn Bizans kasesini 
taşıyan en eski ve en örnek ~erici 
bir vesikası olduğu tebarüz ettik
ten sonra yapılan bu tasarlama bir 
hakikat haline inkılap ettiği gün, 
hiç süphe yok İstanbul bir yeni ve 
büyük attıraksiyon kazanmış ola
caktır. 

lstanbulun Türk vasfı üzerıinde 
büyiik bir inanla ısrar edenlerden 
olduğumuz için, mukaddes sarayın 
çevresi içinde gömülü Bizans kıy -
metlerinin beş asır sonra yeniden 
gün görmesiJe İstanbulun bir baska 
mana kazanac.ağını tahmin etmedi
ğimiz bellidir. Lakin buna inandı
ğımız kadar şuna da inananlarda
nız ki propagandası propagandamız 
dan bin kat daha kuvvetle yapılmış 
olan Bizansın izlerini bu şehirde 
nekadar çok bulabilirsek şehircilik 
ve turing bakımından o kadar ka
zançlı bir iş görmüş olacağız. 

Netekim şu dinin, bu dinin dam
.,gasından kurtardığımız Ayasofya
,.a ıaync oıaug-u <ıamgayr, yani san -
at tarihinin damgasını bastığımız 
gündenberi Ayasofya meydanına 
otomobil otomobil, otobüs otobüs 
yerli ve yabancı ziyaretçiler yığı
lıyor ve hiç şüphesiz giizel mermer 
dehlizlerinden geçip i~ine dolan bu 
insanlar büyük mozaikli kubbenin 
altında mezhep, din ayrıhklaTın· 
dan derhal sıyrılıp tek dinin, san
at ve insanlık diıninin müritleri ha
line gıiriıyorlar ve bir Türk talebe
si ile Fenerli bir arhimandirit, bir 
İtalyan simsuının karısı, Ameri
kalı bir misyonerle je.süvit bir ıa
tin. Yorkşayirli bir çoban, Filistin
li bir yahudi ve hatta Makedonyalı 
bir ihtilalci hep birgözlük altında hep 
biribirlerine benziyen bakışlarla ve hu 
şuun frenile ağırlaştırılmış biribi
rine benzer hareketlerle ve mutla
ka hayran hayran dolaşıyorlar. 

San'at dininin ibadeti hayran ol
maktır. 

• Gelelim Bizans mahallesine ... 
Bu. hiç şüphesiz her şeyden ev

vel Bakster'in çahşamsı, ve Baks
ter'i tediye eden cemiyetin reisi 
Doktor. Russerin devam edecek 
ol~n alakası ve İstanbul İlbayınm 
<:sırgemiyeceği şuurlu idare yar-

Arasta toprağının altmdan hergün bir yenisi meydana ç1ka11 
mozayiklerden 4ri. 

9ımlan ile başarılacaktır. ı yaklaşan ka~~ Hırisotiriklinos'tan 

? 6 .Kilo Saim 

72 kilo Ankara1r Hüseyin 

87
9 l<ilo Mersinli Ahmet 

l<ilo Mustafa 
:Rır siklet Çoban Mehmet 

t~/1nların içinde münakaşa edilmesi 
~li olanlar, Ömer, Mersinli 
ltıhi t ve belki de Avusturyalı ra-ı 
'a rıe bir defa tuşla, bir defa da d,:1 hesabile yenildiği için Yaşar-1 

E:_ G R.AN D P f L_/'\J 
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Hoş ... Bokster'in salışmasına pek lü bize nasıl .bır ız bulabilecektir? 
zum olmadan da yapılacak işler yok ı Küçü~ bır. geçit yolunu bu kad. r 
değildir ve netekim bunlardan ilk kıym.etlı . bır mozaikle süslet "' ı 
hatıra geleninin, göze en çok vura- m~srı~ .Bızans sarayı, imparator 
nının konu ma merhalesine girdi- daıresının zemin katında zamanın 
ğini de görüyoruz. dairesinin zemin katında bize çok bü-

Tabii genç Jüstinyenin evinden yü:t b~r sürpriz saklamış olabilir. 
bahsetmek istediğimiz anlaşılmış- Lakın Bakster'n kazması e n 
tır. Fakat acaba neden Ma~o~a ö!1e~li. çalışmayı her halde b ı 
sarayının şu betbaht parçası ıçın şımdıkı yerinde değil, daha öted ., 
de ayni alaka şimdiye kadar uyan • ~ki "Pazar,, tekkesinin içinde \ ı
mış bulunmuyor?. pacaktır. Bugün, o tekke binas ı ı· 

• 1 
tı~~rle Kenan arasında bir ter .. 
.\" tnlinakaşası yapılabilir. Bizce,. 
ti11 lısturyahlarla yapılan güreşle " 
$ı 56 kilosunda Omer, fena gür.eş .. 
dah1ınıyan Kenandan daha savaşçı, 
•og a sonuc alıcı ve hele çok daha 
ıl'ı Uldcanlı idi. Şu halde esasında 
ı g()lan bir güreşçiye göre daha iyi 
~ ~renini tercih etmek elbette da-

\> ogrudur. 
"ııat"Şara gelince, bunda belki A
•ile ~':Yalıya mağllıbiyetleri dolayı-
6~ lt.

1 
ır tereddüt haklıdır. Fakat 

rc~: ~da .Yaşardan daha iyi bir gü
<>rıu/1• şı~?ilik bilmediğimi~ için, 
tudur Yerını muhafaza ctmesı doğ~ 
lqııtıcİ Şun~ da derhal kabul etmek 
ll'11lc.& ır ~ı Yasarın gürestiği 
Ctı bi~~ yıyana takımının en çevik, 
§~~·gı}ı ve en 6oğukkanlısr idi. 
lliy0rı1>'0naya girecek Balkan şaın-. 
.S, bi~rı .. arasında Fincsus ayarın
'u gureş9i bulunacagını pek 

.ıı _ -Yoruz. 

--~ ~t .ik NW"i aniın .. 

... ,,-"""' ...... ~ ,, ..... 
""" .,. t"ttt 

\ \ .... l!I... • •• 

Magnora, eski Bizans sarayının da oturanların sularını soğut t ı. 
bin bir gece efsanesini hatırlatan "teş Y~me klerini kokmaktan kur~a r ı n 
rifat., debdebelerine sahne olmuş bır bodrum, yarın mukaddes Bız~ s 
bölümlerinden biridir. Üzerine im- 6arayının bitişik üç kilisesind n 
parator oturduğu zaman güvercinli biri olduğunu, yani Sen Demete r e 
Bizans tahtının makaralar ile kub- nezredilmiş bir saray kilisesi olJu
besine yükseltildiği söylenilen bu ğunu ehemmiyetle göze vuracak bi r 
Magnoradan geçen zamana baş tu- karakter alabiliır. 
tarak arta kalan kemerden ve hatta Önümüzdeki yılın çalışma pi rıı 
bir küçük parçadan bugün nasıl is- kazmayı bunun içine sokacaY. ve 
tifade edildigini bilir misiniz? Bil- yapılacak kazı ile, buna bitişik li
seniz bile tekrarlamak bir zarar ğer iki saray kilisesinin arınm ı , 
vermez. Onun üstünde bir lstan- tasavvur edilen Bizans mahalles ıi 
bullu, bugün, bir açık hava kahvesi bir kat ~a~a kıy~etlendirecekt r 
kurmuş bulunuyor. Hem de sekiz Hele, onune yıgılan kara sur t ir 
o~ sahibi olduğu için ayrı ayrı se- tahta mahallelerin kalabalı· ·ıa 
kız on kira mukavelesi imzaladık- ragmen el'an gözleri kör edilenı" • 
tan sonra. m~ bulunan saray tarasasının •ı 

Bunu da geçelim ve gelelim ~aline r~krn bir şekle ulaştrrılm ı<>ı 
Bakster'in kendisine. 1?rt~a.lın1 de, r yani tay ~hınnrr. VP 

Kızgın bir güneş altında her gün hır. ıkı duvarla. ~öh~e. hır ah-, P 
tamam dokuz saat çalışan lskoçya- evın yıkılması ıhtimalını .de] bun • 
h profesör şimdi Hırisotiriklinosa lara k~t~cak olursak Bızans m. -
yaklaşmış bulunuyor. Bulunan mo- h~llesının ana hatlarını u çok cız
zaikin gösterdiği istikamet üze.rin- mış ve kabartmış oluruz.. sanı "'.>· 
den imparator ikiı!ci Jüstinyen ile rum. 

• • .,U'•t«itMia--~ 
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Unya Gaz Hadiseler 
ELMAS MEMLEKETLERi 

Cenubi Afrika Birliği 
ıs R TT "AR k b• l YAKIN ŞARKTA ovyet usya uçman ıvıe te ın- B K .. f • d . .1. I . 

de Planör.le Uçma Tecrübeleri asra or ezın e lngı ız er 

• 

SAMUEL HOARE 

Net es Wicncr jourml'<leıı: 
Italya - Habeşistan ihtilafı ve Ge

neral Smuts'un Afrikanın zenci aha
lisi arasındakı kaynaşma hakkında 
verdigi dikk!ıte şayan beyanatı Ce
nubi Afrika ünyonunu bir daha umu
mi cihan alakasının merkez noktası
ııa cekmistir.c Yarım asır icinde Ce
rubi Afrika Biıyük Eritan'°yanın en 
... engin ve en mühim dominyonlann
dan biri ve ayni zamanda iç ve dış 
siyasada vahdetli ve Britanya tacınm 
sembolüne sıkıca bağlı bir devlet ol
muştur. Arazisi, Rusya hariç olarc.k 
Avrupa kıt'ası kadar geniştir. Cenu
bı Afrika ünyonunun büyük şehirleri 
arasındaki uzun mesafeler hakkında 
iyi bir fikir edinebilmek için bunları 
Avrupa kıt'asmın biıyük şehirleri ara
sındaki mesafelerle kıyas etmek mü
nasip olur. Mesela Johnnesburg'dan 
Kapstadt (Capctown'a) kadar olan 
mesafe Viyanadan Londraya olan me
Eıafe kadar uzaktır. Fakat yalnız bü
yükhigü ve zenginligi için degil, ay
ni zamanda Britanyanın cihan politi
kasındaki ehemmiyeti dolayısile de 
bugun Cenubi Afrıka Britanya cihan 
imparatorlugunun muazzam bir köşe 
tasını teşkil tmektedir. 500 milyon 
ahalinin yaşadığı ve bir vakitler 
.. Cenubi Afrikanın Tacsız Kralı" de· 
nilen Cecıl Rhodes'in ~ihanın en bu
yük koloni devleti lehine yol açıcı 
ilk mühim faaliyet ve hizmetlerine 
sahne olan bu ülkenin cenup kapısın
da şimdi arsıulusal şöhret ve itibar 
sahibi devlet adamlarının sesleri işiti
lince buna bütün Büyük Britanya ve 
onunla birlikte biıtun cihan kulak ver
mek mecburiyetindedir.Cenubi Afri 
kalı bir Ingiliz olan General Smuts 
az 3aman evveJ çok mühim sözlerle 
lngiltereye ve garp milletlerine diger 
kıt'alardan teveccüh eden ve cihan 
siyasasını alakadar edici tehlikeleri 
hatırlattı. 

Cenubi Afrikanın iç siyasaya mÜ· 
teallık inkişafı, bu dominyonun ana 
vatan ile olan hukuku düvel münase
betleri içinde kök salmaktadır. Ce
nubi Afrıka ünyonu tamamile müsta
kildir ve Büyük Britanya ile bağlılı· 
ğı yalnız müşterek hükümdarın şah
sı dolayısilcdir. 

Britanya tacının sembolü ve Bri
tanya cihan imparatorlugu içinde bir
lik fikri esasisi, bu serbest ve fakat 
o nisbette saglam ve kuvvetli baglı
lık ve beraberliğin harici ve dahili 
alametleridir. Britanya Cenup Afri
kasının Umumi Valisi Cari de Cla
rendon olup mumaileyh bu vazifeyi 
daha evveke de uhdesinde bulundur
muştu ve sonra da Yeni Zelfinda 
umumi valisi olmuştu: Bu liberal ve 
ıha sas lngiliz devlet rücülü burada 
o kadar sevilmiştir ki, bu sevgi niha 
:yet kendisinin tekrar bu vazifeye ta
yınini iktiza ettirmiştir. 

Hükfımet merkezi Pretoria'dadır. 
Ticaret merkezi ve altın ve elmas 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

kıza kimbilir neler hatırlatan bu 
şarkıyı dinliyordum. Şarkı bitince 
Maryse tekrar bana döndü ve an _ 
latmaga koyuldu: 

- Sabah, erkenden kalkar, pen
cereyi şebnemden ıslanmış bahseye 
.açardım. Dışardan gelen çiçeklerin 
kokusu odamı doldururdu. Bu se -
rinliğin içinde yavaş yavaş tuvale
tuni yapardım. 

Köylülerin uzaktan şarkıları duyu 
luyordu. Mesuddum, bilseniz, ne cok 
mesuddum.İleride beyaz duyarları ve 
agaçların arasnıdan yükselen kulesi 
ile Pandele köyü ... 

Bir gün manevraya çıkan Macar 
Hossarlan oradan geçtiler. Atlarını 
agaçlara bağladılar. Hepsi gülüyor -
lardı, hepsi şen, şatırdı. Hudut on 
sekiz kilometre ileride ... 

Zavallı Transilvanya. şimdi bu gü
zel yerlerde muharebeler mi olacak? 
Bazı köylülerimiz mazlüm insanlar 
?lduklarını söylüyorlar, Romanyaya 
ıltihak etmeği istiyorlar. Kendilerini 
Alsas Lorenlilere benzetiyorlar. De
mek ki, h~r memleketin göğsünde 
kanıyan bır yara var. Demek ki. her 
yerde kan lazım, yem baştan kanı.. 

madenleri idare merkezi Johannes
burg'tur ve bu şehir Cenubi Afrika
nın en büyük şehridir. Cenubi Af
rika parlamentosu Papstadt'ta topla
nır. Bu meclisin 150 meb'usu vardır. 
Meclise meb'us seçmek ve seçilmek 
hakkı. yalnız beyaz ırktan olan aha
liye verilmiştir. 70 kadar meb'us nas
yonalistlcrdendir. Şimdiki hükumet 
reisi General Hertzog ta bu partiden
dir. Mumaileyh 1899 - 1902 de bu
raların Ingiltereye karşı açtıkları har
bi büyük bir liyakatle idare etmiş 
olan zattır. Ingiltereye karşı muha
lefette bulunan nasyonalist parti bas
lıca yerli ve köylü ahaliden, Burlar
dan, yahut onların kendilerine ver· 
dikleri isim olan "Afrikalılar" dan 
kuvvet alır. Meb'usan meclisinde 60 
kadar meb'us Cenubi Afrika Partisi
ne mensuptur. Bu partinin nüfuzlu 
bir azası ve parti lideri General 
Smuts'tur. Mumaileyh halen Adliye 
Nazırlığını da yapmaktadır. General 
Smuts dahi vaktile Bur'ların değerli 
rehberlerinden biri idi. Ingilterenin 
takip ettiği müdebbirane bir koloni 
politikası sayesind.e mumaileyh Bü
yük Britanyaya yaklaşma siyaseti 
için kazanılmıştı. 

General Smuts'un Ingiltereye dost 
olan bu parti içinde ve Cenubi Afri
ka parlamentosunda haiz olduğu nü
fuz çok mühimdir. South - Africa 
Party denilen bu partiye lngiltere
ye dost olan Bur'lar ile bilhassa yeni 
nesil, İngilizler, Schott'lar yani Ce· 
nubi Afrika ahalisinin şehirlerde otu
ran kısımları dahildir. 

Nasyonalistler mühim bazı reform
ların tatbikine muvaffak olduktan ve 
ezcümle Afrikaans denilen Kap Ho
landa dilinin ingilizce ile birlikte hu
kukça müsavi resmi bir lisan olarak 
tanınmasını ve Cenubi Afrikanın Llihi 
ve Romada kendi kendini diplomatik 
mümessillerle temsil ettirmesini te
min ettirdikten sonra bu iki parti bir 
l:ovalisyon hükumeti teşkili için bir
lt.şmişlerdir. Doktor Molan'ın idare
sı altında küçük bir nasyonalist grup 
müfrit bir parti olarak lngiltereden 
tamamile ayrılmak gayret ve gayesi
ni takip etmektedir. Cenubi Afrika 
parlamentosunda nihayet bir de La
bour Party bulunuyor ki beş altı 
meb'usu vardır. 

Bu zayıf amele partisinin nüfuzu 
pek azdır. Hulusa ve netice sudur ki, 
Ingilterenin kolonizasyon i~indckı 
san 'at, meharet ve kültürü ve bu yol
d<: takip edilen liberal ve individüel 
politikası, yirmi seneye baliğğ olmı
y:ın kısa 9ir müddet içinde Bur'ları 
ve onların başında General Smuts ile 
lıu aralık ölmüş olan General Botha
yı Ingiltere düşmanı olmaktan vaz
t cçirerek onları Britanya cihan im
paratorluğu fikrinin hamilleri yap
mıştır. Bununla beraber bu fikrin 
temsilini Cenubi Afrika ünyonu ek
seriya Ingiltere Hariciye Nezaretinin 
telakkilerinden farklı olan başka şart 
ve kayıtlara baglı tutmaktadır. Cen -
bi Afrika ünyonunun takip ettiği po
litika, Kanada ve Avustralya'nın dış 
politikasında olduğu gibi. B'iiyük Bri
tanyanın kalbi Avrupada bulunmayıp 
deniz aşırı yerlerde bulunduğu fikri 
esasisini gütmektedir. Bu esas kai
denin kabı olarak Cenubi Afrika, In
giltcrenin Avrupa politikasındaki aıa
k'sınm günden güne azaltılmasını ve 
Ingilterc ile dominyonlar arasında 
ticaret politika yakınlıgını istiyor. 
Cenubi Afrika kendisinin ekonomi po· 
Jitika hatlarını Ottawa 'da aktolunan 
Britanya Imparatorluk Konferansın
mından kendilerini Ingiliz sayan Ce
nubi Afrikalılar, ana vatanın Avrupa 
devletlcrile akitler, paktlar ve ittifak-

İnsanlar ne fena! 
Köyümüzün kulesini acaba bir da 

ha görebilecek miyim? 
Maryse sustu ve tekrar bir hava 

çaldı. Bitirdigi zaman, bu hazin hava 
ne havası?; 

- Bu mu? Dedi, oranın köylüle -
rinin çok sevdigim şarkılarından .. A
dı "La noi ... yani !'yurdumuz,, .. Bu 
şarkıyı söyledikleri zaman, köylüle
rimizin Romanyayı diışündüklerini 
söylerler. 

O sırada Werner Golovine müte
bcssimane içeriye girdi. Fakat salo -
nun güzel havası da dagılmıştı. 

Ne zaman Maryse benimle konuş
~aga daha mütemayil görünür. bel
kı de içini anlatmak ister mutlaka 
b~rşey çıkşr, başbaşa kal~amıza mfi
nı olurdu. 

• Yavaş yava~ merdivenleri cıktım. 
Möewc'ye rastladım, gülüyord~ı : 

- Size söylediler mi? İşte Fransız 
kıyılarına geliyoruz. Siz de bir ayak 
evvel karaya ~ıkmak istiyorsunuz. 
Orası malum l Bakınız, kara uzakta 
bir şerit gibi uzanıyor. 

Elile şimal ufkunu gösteriyordu. 
Filvaki uzakta, ufukta henüz belir

siz mavi bir şerit uzanıyordu: 
Fransa! 
Kalbim yerinden kopacak gibi car

pıyordu. Fransava, hem de bir teh -
likeli zamanda t~raı· kavuşm«nm ne 

Sovyet Rusya planör mektebinde kanatla uçmaya 
hazırlanan bir plot 

Gene ayni mektepte bir tayyare uçuşu 

ingil erenin 
Durumu 

lngilterenin durumundan bahse
den Oeuure gazete i, bu hiıkumc
lın e onomi ve finansal;,; c:ıi tc 
birlere cğgin olduğunu sanmakta· 
dır. 

Bu gazete diyor ki: 
«lngili:z:. projesi, zecri tedbirlerin 

tatbikı icin 42 ülkenin topluluğunu 
koliderde sağlamak, fakat ağır so· 
nuçlar doğurabilecek bir fidd tlc 
Dçc'ye sert yü:z:. göstermemektedir. 
lngiltcre bu kadar geni{ mikyasta 
manevi ve belki de maddi boykot 
karşısında Jtalyanın dayanacağını 
sanmaktadır. 

Bern'de 
Elçirği 

Cenevre, 29 A.A. - Burada sı'k
makta olan ''Tribune d'Orient,, ga~ 
zetesı, Mısır htikfımetinin Cenevre

k nsoloalu unu kaldınnağa 
' e bir o ;ı rlC'itiklr bir 

general konsolosluk kunnaga karar 
vcrdigini bildirmektedir. 

Kral F uadın damadı Mahmut 
Fahri pa a. lsviçre hükü:neti nez
dinde Mı ır orta clçiligine ve Bern 
g neral konsolosluguna atanmıştır. 
Kcndısi Pariste oturmak hakkına 
sahıp olacaktır. 

Şimdıye kadar Cenevre konso -
lo lugunu yapan Abdülfettah As • 
s bey, Bem işgliderligine atan -
m ştır. Kendisi elçilik ve general 
konsolosluk işlerini filen idare e
d cektir. 

lar yapma-;- sistt.>mine muanzdırlar. 1 1 tlerinin en ileri bir devleti olan }~
Zira aksi takdirde bu gibi muahede- ponyanın si}'as 1, ekonomik ve sucl 
!erin netiı:esinde bes yüz milyonluk gcnislem sıni d ıma artan bir endise 
halkın hadden aşırı bır taahhüt ve ı t takip etmektedir. General Smuts: 
mükellefiyetle baglanmasınd n ve (A~ya yurümege baı:ıhyorl) diyor ve 
hatta yeni bir Avrupa harbine yni <t.amand:ı Biıyiık Britanyanın 
katılma rndan korkuyorlar, b.,_ U ak ~:ırkta .tal,ip ettigi lakaydi po· 
naenaleyh Cenubı Afrikanın 1 tık.ı mı clç ı tırmek mecburiyetinde 
li arzu etmesi. uzak ş.ırk:n da sulh c.ldagunu go t riyor. Mumaileyh Ge
icinde inkişafı ıçin ayni dertced vı: n ral, I.:ı.ivük Britanya ile Amerika 
belki daha ziyade faydalıdır. Zira Bırk ık l?evl:ı~erinin, bu iki Anglo
Asya, Britanya lmparatorlurrunun Sakson mılletmın U ak Sarkta zuhfır 
cenup kapısına yalnız cografya bakı- Lderek oradan barut fıçısı halinde 
rnından degil, ayni zamanda cihan olan A vrup yı tutu turacak ve ciha
siyaseti bakımından da Avru;.ıdan nı fel kete dü urecek bir umumi har
daha ziyade yakın bulunuyo;, Cenu- be m ni olm k için birleşmeleri lüzu
Lı Afrikanın devlet ricali Asya mıl- munu ilen soruyor. 

demek oldugunu bilirsiniz. 
Möcwe kiıpeşteyc dayandı ve ba -

na ba!cmaksızın dedi kı: 
- Evet De Solıers, Fransa 1 

Siz tekrar görebileccginizi hakikaten 
ümit ediyor muydunuz? 

Nedir acaba? Benden te ekkiır mu 
bekliyordu.? Birden öyle kızdım kı, 
her ihtiyatı unuttum : 

- Ben sizden igreniyorum. dedim, 
evet, beni kar..ınlık bir yere sokup o
rada öldiırmek elinızdeydi. Bu cin.ı
yetiniz de peka!fı cezasız kalabilır -
di. Fakat yapmadınız. Buna muk bil 
benden hiç minnt>ttarlık beklemeyı -
niz. Madem ki, beni salıvcrıyorsu -
nuz, ne yapalım? B<.'n yine biıtiın ki
nimle memleketinize karşı ç rpışa • 
cağım. 

Möewe bacımı çevırmcdi. Gö ]eri 
daima uzaklarda, iki parmagını kas -
ketinin viziycrine kaldırarak: 

- Bir düjmanın kini büyuk bir e 
reftir, dedi. 

Sustuk • 

Werner Golovine, Maryse, Lauffcn 
bize dogru gehyorlardı. Arkaların
dan da Frart\ond elinde bir durbule 
çıkıp geldi. 

Şim~l ufkunun artık her tarafında 
k~ra şeridi gittikce kalınl:ısıyor, bu
yüyordu. Framond'un dürbünü el • 
den ele dolaşmaga başladı . 

Maryse yanıma gelmı.tı. Yav ça 
&ordu; 

- Me ud musunuz? İşte memleke
tinize geliyoruz. 

- Orası, biraz da sizin memleke
tınizdır. dedim, bir muharebe olursa 
Fr ns ya kar ı kin tutmıyacağınızı 
umuvorum. 

Kirpıklcri çarptı, l'Özlcri ya&lan -
dı: • 

- Annem kucükken Tuileries hah 
ı;:elerındc oynarmı . dogrudur, sizin 
memlckt>tiniz benim de memleketim 
sayılır. 

O r.ırada Sohnauze telsiz kabine • 
inden cıktı ve elindeki kagıdı Mö -

ewe've uzattı. 

Möew: ka ıdı kapıp okudu ve bir
den viı u ~ul~u Kasketini havaya 
k ldır r k, kagıttaki haberi bize de 
oyledi· 

- Bugıin 28 temmuz 1914 A vus
turya Sırbistana harp ilan ettl. Bel -
gr, t bomb< rdıman edildi. 

Möewe ve Lauffen hep birdçn ba
grrdıl r: 

- Hip, hip, hurra! Yaşasın Avus
turv 1 

W mcr Golovine sesini çıkarmadı, 
fakat yiı1.ü sarardı. 

Mcl''Y 
- Eyv h, dedi, artık hersey bit -

ti mi? Ne korkunç, ne korku ne! Ne 
igrenç cinay .. t t -

Framond ba mı dogrulttu: 
- Bir cinayet mi? Neler söylüyor 

sunu M ryse? Bugun 28 temmuz, 
ızin V clıahtmı~ öldurduklcrindc.ıı 

ot.'B"l'ı"'\ .. 
ç .. ~.r~ 

I . 
~ 

t . . 

. 
I 

Basra körfezini gösterir harPta 

Irak Krallığının şikayitlerine kulak 
lngilterenin Basra körfezinde yap

tıgı tadilatla takip ettiği siyasa. de
ğişen duruma tekabül etmesi itibari
le, çok aydın bir şekilde anlaşılmak
tadır.;, Simla da India-Office uzun 
müddet "Iran harikasına" inanmak is
temediler. Hiç olmazsa, Ingiltere si
yasasında bir müddet için değiştiril
mesine lüzum bırakmıyan uzun bir 
intikal devresi bekleniyor ve tıpkı ev
velce de olduğu gibi, merkezi idareyi 
ihmal ederek, daha ziyade kıyılarda 
hüküm süren lranlı şeyhlerle yapılan 
daimi bir anlaşmağa taraftar görünü
yorlardı. 

Fakat Rıza Şah, lngilterenin en bel
libaşlı mahmilerinden biri olan Mu
hammeralı şeyhine kudretinin bir nü
munesini göstererek yakalayıp Tah· 
randa hapsetti. Bundan başka Dicle
nin mansabında bulunan Muhamme
rah limanı üzerinde hak iddia eden 
asmıyarak. Trans-Iran demiryolunun 
en cenup noktasını teşkil eden bu 
mevkii bir Iran limanı yapıverdi. In-

dia-Offic'e mukabil Dowinng Strect 
te yeni ve kuvvetli bir Iranın doğuşu· 
na uzun müddet Hikayt kalmadı. Mc· 
seıa bundan iki yıl evvel lngiltere ve 
Iran arasmda Anglo-Persian Oil'in 
imtiyazı hakkında çıkan bir itilafta 
Ingilterenin çok muslihane davrandı· 
ğı, her halde birçok kimselerin batı· 
rmdan çıkmamıştır. tşte Ingilterenin 
Basra körfezinin doğu kıyılarından 
Arabistan kıyılarına geçmesi, takip 
edilen siyasanın bir hususiyetidir. 
Nıtekim Benderoblas körfezinde K.ic;ıTI 
adasındaki Basidu mevkii tahliye 
edilmiş ve onun yerine, Bağdat Ka
raçi hava hattının deniz ve hava üs• 
sü olarak Bahreyn adaları seçilmiştir. 
Bu suretle uçakların Iran üzerinden 
geçmesine lüzum kalmıyacak ve yıl· 
lardanberi Londra ile Tahran arasın• 
da infiallere sebep olan bir mevzudan 
kaçınılmış olacaktır. Yeni hava lima· 
m, Bahreyn adasının yakınındaki kil· 
çük Menoma adasında tesis edilecek 
ve acunda mevcut hava limanlarının 
en büyüklerinden biri olacaktır. 

Uluslar Kurumu ve Fransa 
Paris gazetc.1eıri, mütalea beyan 

edebilmek için Bolzano'da yayılan 
birdfriği pek g.; a.lrıus.- .o.hn.~~;ı 
ı.. ... -J.. L 1 ı , _ ,,.,,. .,;o 1:>a-STIK a· t· 
larrnda yazdıkları yazı1arla ön~mi· 
ne işaret etmektedirler. 

Gazeteler, Fransanın Laval tara
fından izah edilen durumu hak'km
da da tefskatta bulunuyorlar. 

Matin diyor ki: 
"H~hangi bir hare'kct yolu çizi1-

miyerek Cenevredeki faaliyetine 
Lavala tam bir özgürlük :t:ıırakılmı§ 
tır. Kabine zecri tedbirlere yanat ol -
mamal<ta müttefiktir. 

F'ransamn ağır mesul:iyetlerini 
gösteren Lavalin izahati bakanlar, 
bilhassa Herri<>t tarafından şiddet
le tasvıp edilmiştir. 

Bakanların, bilhass~ Herriot'un 
toplu tasvibini kaydeden Journal 
gazetesi, şunlaırı yazıyor: 

"Fransa, mutavassıt rolü oyna -
maktan başka bir şey yapamaz. Ö
devi bilhassa Avrupa icin çok müt
hiş sonuçlar verecek olan ihtilat -
lara engel olmak için bütün gayret
lerini sarfetmektir. 

Echo de Paris diyor ki,.: 
"Fransız hiikumeti son derece 

nazik bir durumdadır. Sarih talimat 
vc-rme k için de karar alınmamıştır. 

tam bir ay sonra mücrimlere cezala -
n veriliyor. 

Wer::ner Golovine : 
- Fakat bir ceset kafi idi, dedi, 
Möewe dişlerini sıktı : 
- Bu işi zaten ancak cesetler te • 

mizlivebilirdi. ' 
Schnauze birkaç adım ileride, se -

lam vaziyetinde bekliyordu : 
- Emirleriniz kumandanım 1 
Möewe oturdu, bir sigara yaktı: 
- Yine ayni istikamette yata son 

yolunu veriniz. 
Schnauze selam verip çekildi. De

mek ki, Möewe Avivatik'in kuman
danlığını resmen ve bilfiil eline al -
mıstı. 

Ötekiler uzaklaştılar. ben yine ken 
disi ile yalnız kaldım. Elini kanape -
ye vurarak: 

- Otursanız ya Dı: Soliers, de -
di. 

- Hayır, tesekkür ederim, 1löyle 
ayakta daha iyi ! 

- Nasıl isterseniz 1 Yakında ayrıl
mak mecburiyetinde kalacağımıza 
doğrusu müteessirim. Sizinle birçok 
fikirler üzerinde miinal;'lşalar yapı • 
yorduk. İsterseniz. son sözlerimi de 
konuşalım. Şimdi biliyorsunuz, müs
tesna saatler yasıyoruz. Vaziyet hak 
kında ne düşünüyorsunuz? 

- Alınan bütün tertibatın artık so 
na erdigini tahmin ediyorum. Sekiz 
güne kadar Avrupanın ateşe verile • 
cc~iw dü~ünü,yorum. l - .i a_iu.Loıi a-

HERRlOT 

Bu k'ararları Cencvcde Laval, dalı; 
fenasından kaçınmak için, çıkaca 
en ufak fırsattan istifade ederek ve· 
recektir. 

Laval, biribirine zıt olan elcmarı· 
ları uzaklaştırmağa çalısacaktıC· 
Ne İta.lyaya karşı gelmcğe, ne de 
lngıltereyi teyit -ctmegc ınccbııt 
değildir. 

Petit Parisicn, şunları yazıyor:.t' 
•·.Fransa, Cenevrede cok sert ~1 

durum takınmamıştır. Dclegeierı : 
mizin rolü. bilhassa temasları ko . ya• 
laylaştınnak ve zıt telakkilerı 
kınlaştırmak olacaktır. 

·rıı rasında AlmanY.a_ Fransaya harp 1 a 
edecektir . . .. o! 

- Evet, iyi ve isabetli düşünUY 
sunuz. . • rc1' 

Fakat birden mevzuu degışu_re r· 
bana şu hiç lıeklenilmiyen sualı 50 

du: ~ 
- Fransada Alman bahriyesi ııa 

kında ne düşünüvorlar? . tat· 
O zaman aramu.dcı hadisclerı~ bit' 

la dinlenttir11ebileceği şöyle acaıP 
muhavere oldu : la .. 

- Buna cevap verebilecek sa .. 
hiyette değilim. Hatta sualin~z .J:ıa1ae 
retimi muci oldu. Yalnız bı~ıın bit• 
nizci zabitlerimiz, sizin denizcı z~ık .. 
lerinizin uzun seyahatler yaprna 
larını söylüyorlar. uy· 

Mevzu, Möewe'nin gustosuna du: 
gundu. İki elini bacaklarnıa ~Ll~alı .. 

- Hah, hah, hah ı Diye ~ı.r pc .. 
kaha sahverdi. Olur şey .deg.ıl:ri tcl1 
mek sizin zabitleriniz bizımkd~~ rirıde 
kid edebilmek cüretini ken 1 .~1 cdi· 
buluyorlar? İşte buna tahanı~urlc de 
lemcz. Mesela müsavi kuvve c bak' • 
niz üzerinde bir çarpışalım ?8

. 0 z;a· 
nız, neticenin ne olabileceg1111 

man görürsünüz. . bitleri• 
Aziz dostum, sizin denız ~~ dedir• 

niz, tam manasile infisah ha ~ ği ıer 
ler. En iyileri iğrenerek, !11e~ ~rı i~ 
ketmeğe bakıyorlar. Belkı 51~ır. µu• 
gemicileriniz vardır, evet, var 
kin o kadat.. ., .. .-] 

!Ar.kail"' 
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'No. 53 Nizamettin NAZiF --,, Çar lvan Bir Ağaç Gibi Üzerine Atıldı Ve 
Hançerini Bedbahtın iki Küreği Arasına vurdu,, 

Sonra ellerini biribirine vurdu. A
~~lan kapının önünde temiz kıyafetli 
"ır Renç belirince yüzüne bir tatlılık 
Cftneğe çalışarak; 

ı:n·- Oo Demetfiyef... Nöbette sen 
1 varsın? - diye söylendi -
- Evet efendimiz. 
- Ya ötekiler? 

f - Bir kısmı dua ile meşguldürler 
t endimiz. Bir kısmı da istirahat edi
Yorlar. 

ld - Yaaa ... Demek harpte bulunan 
0skof çarı şu dakikada canını sizin 

ıayjf kollarınıza emanet etmiş bulu -
lluyor. -. . . .. 

- Demetriyef 
- Efendimiz .. 

İla - İstirahat etmekte bulunan arka 
ıı· §larınıza söyleyiniz. Çar, kendileri 
/n hemen burada toplanmalarını İ.:i-
1Yor. 

t - Efendimiz emirlerinin en kısa 
~amanda yerine gotürülmüş olaca -
tndan emindirler • 
- Elbette yavrum • 

l{ G~nç kapıyı kapayarak uzaklaştı. 
lt 0rıdorun taşlarına basan nalçalı 
t unduraların uzun bir koridoru ör-

lcn kemerli tavanlarda akseden ses
tr' · 1 ışidilmez olunca lvan; 

t - Haydi ..• - dedi - hünerini gös -
er 

Ilı Öbürü ne demek istediğini anlıya
ib a~!ş gibi duraklayınca altın şarap 

rıgıni gösterdi: 
ıı,': Bunun iç,'1dekinden istediğim 
~ıceyi almak şundan ne kadar kat

k lazımdır? 
- Bu bu ... Bu bundan mı ? 

t'·b Ne o? Neye kekeliyorsun? Tec
't~ e etmeden buna nasıl inanabili -
lıtı ben? -...... 
- Haydi! 

, .. \'~§lı adam az evvel gururla, göğ
dunu gere gere gösterdiği yeşil mad
~Ye istemeden ve ürke ürke elleri -
t uzattı. Sonra başını 1van'a çevire-
Ck hafif bir sesle; 
lııa1(aM'ııtbka hir tec;rü~de bulun -zmunre nTI;:>m1z. - -cretrı -

- Şi.ıphcsiz .. 
d·:- Yalvanrım size ... İnanınız kiı bu 
\ ~nYanın en dehşetli zcıhiridir. Şu ka 
bta.. bulaşan parçanın onda biri bile 

11 ıbriği istediğiniz hale sokabilir. 
- Yapsana ... Ne duruyorsun? 

di ~erif donuk mavi gözlerin tehdi -. 
lıa arşısında boynunu büktü. Bir ci
~arcte alyt olmaktan çekindiği her 
l\t 11lden/belliydi. Hoş ... İvan'ın ya -
ti nda bulunması ve ona bir yeni zehi 
~1\formüJünü öğretmiş olması pek 

r,. b' w 
tı.ı ır nesne olmadığını açıga vu -
~iı~~rdu amma ne de olsa içinde ufak 
~alt ınsanlık saklı kaldıgı da muhak-

tı. 

)o~akin İvan'ın şakaya gelir ta~afı 
lıt t~. Bütün gayretine rağmen yıne 
bi Cdıği şeyi savsakladığını görünce· 
lt.~ atmaca gibi bedbahta saldırdı. 
\>c ~a göz arasında hançerini çekmiş 
lıc u hançer en ufak bir müdafaa 
takcketinde bulunmağa bile vakit bı
~İt lll_adan herifin iki küreği arasına 
cla~'Şti. Boğuk bir inilti çıktı ve du
-_d arından ... Ve döne döne bir iki 
h~llı geriledikten sonra yüzü koyun 
'Ua_c Yuvarlandı • 

t )lygig F,KAsK:nO.fkvüü r 1' -mh 
ita "~n, saniye kaybetmeden zehirli 
() ~tgı kaptı, şarap ibriğine daldırdı. 
t~ nda kapı açılmış ve biribirinden 
4r ç on on beş zabit hürmetli tavır -

'itaicınarak içeriye girmişti. 
1~ erlere kadar eğilerek hükümdar
lc~ &elamlıyan bu gençlere 1van iç 
bııc de en ufak bir merhametin izleri 
~ d~clirmiyen donuk gözlerini bir 
t~· 1kti, Sonra asasını eline alarak 

ış meşe koltuğa kuruldu: 
~' bostlanm 1 Az evvel büyük bir 
lacı1 tehlikesi geçirdim. - diye söze baş 
\ıl\ • kim tahmin ederdi ki, şu mel'
ltıı.ızo bkadar lfıtuflarımıza boğduğu -
~•a u rnel'un beni öldürmeğe kal -

t Ca.k 
f Ocrır '1 1 . , w , t 
~ b ıı er van'ın ışaret ettıgı ara -
htıızillcıp cesedi görünce biribirine 

, er hareketlerle irkildiler . 
ti t" l::vet dostlarım - diye devam et
dııruarı - baş hekimimiz tarafından öl 
'lı:ıczd~ek doğrusu hiç hatınmrza gel 
dittıiı~ !abii bir salak ihtiyara ken -
la~yı Oldürtecek kadar ihtiyatsız o
llııı,..a~cağımız jçin mel'un arzusuna 

J3i)~ak olamadı. 
tc}'i b· as~ gene. Demetriyef bu neti 
~ita uyuk bir cüretle karşılamı§tı. 
datt.ı~\ evvel ayakta gördüğü bir a -
'ala81n U ~ni ölümünü bir türlü ?av 
1ctncıt a ııgdıramamıştr. Bir adım ıler 

, t<:eaar~tini kendinde bularak; 
'a O)(iy~endımiz müsaade buyururlar 

l"an kaldıralım ... - dedi -
~Uktu . bu teklifi beğenmiş gibi gö -

' ı:i lı'iq ay hay ... 
t :en~lcrden ~ir ikisinin da -

ha ölüye doğru ilerlediğini görünce j 
bi rel işaretile onları alıkoydu; 

- Fakat dostlarım ... Hükümdarı -
nızın ölilmden kurtuluşunu bayram -
lamak istemez misiniz? 

- ? ? ..• 
Ve çapkın bir gülüşle karışık hay-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 
AŞAÔI 

1 - Bir haşeret (11) 
2 - Meyan (3) Tilrkiycnin en büyük 

gazetesi (3) eser (2) 
3 - Kilim (3) Balkanlarda bir nehir(4) 
4 - Eksik (3) 
5 - Beygir (2) rabıt edatı (2) efsane 

(5) 
6 - Stt"t (4) plin (6) 
7 - Nisyan (7) 
8 - Sanat (2) insan (4) 
9 - Ters (4) Ökıiziın yavrusu (4) 
10 - Nota (2) beygir (2) akıl (2) 
11 - Tebaut etmek (10) 

DUnkU bulmacamızm halli 
SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 

A~AÔI . .._ 
1 - Arsıulusal (10) it• ( 
2 - Re (2) 
3 - Sarı (4) azar (4) 
4 - Irak (4) les (3) ka (2) 
5 - Kıl (3) kır (3) 
6 - Ilık (4) Mala (4) • 
7 - Ut (2) el (2) dar (3) 
8 - Aş (2) madam (S) 
9 - Kara (4) it (2) 
10 - Akd (4) Miki (4) 
11 - Ararat (6) Tiz (3) '--

TOrkiyede gösterilen Çin 
aleyhtarı filmler 

Tür'kiye ile Çin ara-smda akde -
<lilece-k tecim anraşması müzakere
sine yakın.da başlanacaktır. Çinin 
Ankara elçiliği yapılacak an1aşma 
hakku.lja bazı tetkikata girişmiş -
tir. Avrupada bulunmakta ola.n Çin 
ıse:firi general Ho, Ankaraya dö -
nünoc müzakereye girişilecektir. 

Sefirle hususi katibi Tan - Shen -
Chi, Türkiye - Çin münasebatı hak
kında bize ıclemiştir ki: 

- Türkiyeye geldiğimiz günden
beri burada gördük1erimiz, bizde 
Türklere karşı derin bir sevgi ve 
ısaygı duygusu uyandırmıştır. Bu 
sebeple Türkleri, memleketimiz 
halkına tanıttıırmak içi.n elimizden 
geleni yapryor ve ldostluğumuzu 
kuvvetlendirmeğe Ç'alışıyoruz. Bu
nun için heır rld ulus ha'kkında yan 
lış fikirler verece'k her türfü hare
ketten -çekinmek istiyoruz. 

Tür'k hükumeti, geçenle<rde 
''Şanghay cehennemi\,, adlı bir fil
min Türkiyede gösterilmesini ya -
ısak e~işt~. ;Bu haıreket. Türkiye 
Cumurıyetının de bizim gibi düşün 
-düğünü göstermektediır. Çin 'hak -
kında ha'karet amiz tııaıhneler bulu
nan bu filmin yasak edilmesi bü
tün Çinlileri sevindiırdi. 

Son zamanlaı\cfa An1karacla (Cc-1-
lat) adlı bir filmin afişlerini gör -
ıdük. Çine dai.r hayali bazı şeyler 
'J;Östcrcn bu film hakkında ber~-

kırdı: 
- Hep beraber birer kadeh şarap .. 

Birer kadeh şarap içelim. Çocuklar 
ölümle burun buruna gelen ve ölme
den kurtulan Moskofların çarı şerc -
fine! ..• 

[Arkası var] 

BORSA 
--=---~ 

29 A~ustos PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 lsvic;re fr. 
Florin 
~il ~-'" y ... -. Avusturya ıilin 
Marlı: 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
M :idiye 
Banknot 

Ahı 

622.-
123.-
165,_ 
192.-
82,-
23,-

816,-
80,-
"'"-22,-
40,-
23.-
23,-
16,-
23,-
52,-
33.-
30.-

933,-
52,50 

234.-

Sıttt 

626,-
125,-
168,-
194.-
83,-
24,-

820.-
81,-
aıı ~ 

23.SO 
42,-
24.50 
24.50 
17.-
24,-
54.-
34.-
31,-

934,-
53,-

236.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsveç franıı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Martı: 
Zloti 
Penıo 
Ley 
DinU' 
Yen 
Cemovetı 
tıveç kuronu 

.. 

ESHAM 

Kapan!f 

12,06 
624,-

0,79,72,50 
9,73,38 
4,73,75 

2.43,62,50 
63,38,15 

1,17,79 
19,19,40 
4,19,60 
5.81.43 
1,98,50 
4,21,-
4 51.40 

63,77.55 
34,96,33 
2.71.30 

10.98 
3,11,58 

İl Bankası Mil. 92,-
• • N. 9,50 
" " H. 9,60 

Anadolu % 60 25,40 
" % 100 42.-

SirketlahyrİYO 14,25 
Tramvay 24,50 
Bomonti - Nektar 7,50 
Terkoı 15,50 
Reji 2,50 
Aslan Çimento 10,25 
Merkez Bankası 58.25 
Oımanlı Banka•• 23,50 
Telefon il.-
İttihat Defirmencilik T.A.Ş. 8.50 
$ark Deiirmenlerl . 0.76 
Sark Merkez Eczanesı 4,15 

iSTIKRAZLAR 

Türk borcu I 

" 
JI 
UI 

Rıhtım,, 

lstikrazi dahili 

27,42,50 
25,45 
26,
ıı.-
94,25 

ıgi bir teşebbüste bulunmamalcla be
.raber bir arkadaşımızı sinema di -
ır~ktörüne gönderdik. Sinema di -
Tektörü hususi bior celsede filmi 
bize göstennek'le beraber filmin ba
zı yerlerini keısmeğe razı oldu, fa
kat bilahara, heır nedense, bundan 
vazgeçti. 

Sinema !direktörlerinin filmleri 
hal'ka gösterme.zden evvel, dostlu
ğa hal'Cl verecek mahiyette yaban
cı propagandaların ya'yılma'Sına ma 
ni olacak tedbi'l"leri almaları hiç te 
~eııa olmasa &c-rektir,. 1 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Dans musikisi, 19,10 Hafif musi

ki, 19,40 Ege caz, Z0,10 İstanbul Halkev
leri namma şehrimiz Jiyönkurul üyele -
rinden Ali Riza Erem tarafından konfe
rans. 20,30 Stüdyo orkestrası, 21,- Rad
yo caz ve tango orkestraları. 21,35 Son 
haberler, borsalar, 21,45 Macar halk ha
vaları, Bayan Aleksandr Mayler. 22,
Plik neırlyatL 

Budapeşte 
21: Sözler. 21.15: Plik. 22.20: Duyum

lar. 22.40: Orkestra. 23.10: Duyumlar. 
24: Caz. 

BU kreş 
13·15: Plak: Duyumlar. 18: Radyo or

kestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
ııüreği. 20: Sözler. 20.20: Senfonik dans
lar (plak). 20.50: Sözler. 21.15: Viyolon· 
sel konseri. 21.45: Radyo salon orkestra
sı. 22: Duyumlar. 22.20: Konserin sureği. 
23.15: Duyumlar. (Ecnebilere). 2325.: Kon 
serin ıürefi. 24: Plak. 

Varşova 
20.30: Şarkılar. 20.SO: Aktüalite. 21: 

Sözler. 21.10: Plak. 21.45! Duyumlar. 
21.55: Konferans. 22: Senfonik konser. 
23: Spor. 23.10: PJik. 

Moskova 
18.30: Rus müziği. 19.15: Plak. 20.30: 

Grieg ve Schumann'm eserlerinden kon· 
ser. 21: Dans müziği. 22: Çekçe yayım. 
23.05: İngilizce. 24.05: Almanca. 

Münih 
20.05: Süel müzik. 21: Duyumlar. 21.15 

Ulusal yayım. 22: Dans müziği. 23: Du· 
yumlar. 23.20: Program arası. 23.30 : Mü· 
zikli yayını. 24.30: Hambursdan röle. 

Hamburg 
20: Hıılk müziği. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yayım. 22: Org konseri. 23: Du· 
yumlar. 23.25: Müzikli ara. 24: Eğlence
li müzik. 

Breslav 
20: Halk mıizigi. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yayım (Piyes). 22: Karışık yayım. 
23: Duyumlar. 23.25: Ko!iu duyumları. 23. 
30: Eğlenceli yayım. 

• NÖBET Çl 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Yem işte Agop Minasyan - Fenerde Vi 

tali - Divanyolunda Esad - Kumkapıda 
Belkıs - Zeyrekte Hasan Hulusi - Ak
sarayda Pertev - Modada Sıhhat - Pa
zaryolunda Rifat Muhtar - Şehzadeba -
~ında t. Halil - Samatyada Teofilos -
Bakırköyunde Merkez - Beşiktaşta Rıza 
- Şehremininde A. Hamdi - Haskoyde 
Halk - Kasunpa:şada Merkez - Galata
da Mah.mudiye cad. Mişel Safranyadis -
Taksimde Taksim - Kalyoncukolluğunda 
Beyoğlu - Hamamda S. Barunakyan -
Eyüpte Hikmet eczaneleri . 

• Sj NEMALAR 
TiYATROLAR 

• 30 Ağustos Cuma günü ak
şamı Tepebaşı belediye bahçe
sinde saat 21 de ve her hafta cu
ma, cumartesi, pazar akşamları 
Hazım tarafından Karagöz oy
natılacaktır. 

• Melek ı Aşık Ra:.ibe - Aijk kelepçesi. 
• Yıldız ı Korkunç Ev - Çdgın kan. 
• Alkazar : Çıldırtan dudaklar - Ölüm 

KervanL 
• Şık : Boma Sevdaları - Ateli Saçan. 

Silihlar. 
• Milli ı Cici Berber - Hafiye. 
• Sümer: Bitmcmi& Senfoni - Kadın se-

verse, 
• O&küdar Hale: Şahane Vals. 
• Alkazar : Bataklı damın kızı. 
• Milli : Çılgm kan - İntikam. 

• Ll M AN 
HAREKETLERi 

Busun limanımızdan gidecek vapurlar: 
s~ . 

9 Asya Mudanyaya • 
9 Ayten lzmite • 

1t İnebolu Mersine 
Bu&ıin Limanunıza gelecek vapurlar: 

• 

Saat 

16,15 Gıizel Bandırma İzmitten 
l 7 Bartm Mudanyadan 
17 İzmir İ&kcnderiyeden 

DAVETLER 

Türk Hava kurumu Şişli şu
besi menfaatine Tayyare ve Za
fer bayramı şerefine 30 Ağus
tos 935 Cuma günü saat 17 den 
itibaren sabaha kadar Bomonti 
bahçesinde danslı ve muhtelif 
eğlenceli f evkaiade bir müsame 
re tertip edilmiştir. Çok mühim 
ve hayırlı bir iş için hazırlan
mış olan bu müsamereye bütün 
halkımızın memnuniyetle işti -
rak edeceklerini ümit eder ve 
muavenetlerlni dileriz. Dühuli
ye yoktur. 

• Türk Hava kurumu Arna
vutköy Kamun şubesi tarafın
dan 3 EylUl 935 Salı günü saat 
19 dan sabaha kadar Bebek hah 
çesine Deniz Kızı Bayan Ef tal
ya ve eşi Bay Sadi kurumumuz 
unuruna parasız gelmektedirler. 
Bahce sahibi Bay İbrahim bah
çesini misafirlerimize vermiş -
tir. Büfe hasılatında.u dahi bı-

On gün evvel plajda tanıştılar. 
Plajlarda ba lıyan aşklar .çabuk 

ilerlediği için, bunlar da on günde 
vücudun ve kalbin en büyük heye
canlarını tatmışlardı. 

Sabri Pervini ilk gördüğü gün: 
''Tam idealim olan kadın!,, diye 
düsünmüştü: Pervin Sabriyi görür 
görmez, içinden: ''İşte bütün haya
tımın erkeği!,, dedi. 

İkisi de aldanmıyordu: Sabri 
çok ince yapılı, bir kadın kadar 
hassas, daima himaye edilmeğe 
muhtaç, odada bir köşeye büzülüp 
oturan, çok utangaç, küçüldüğünde 
beyaz iş bile işlemiş, sessiz ve içli 
bir a'damdı; merkezi kalbinde olan 
cazibesile birçok kadınların, hele 
Pervin in çok hoşuna gi trrrişti. Per
vin daha boylu, kuvvetli, bütün 
sporlara meraklı, otomobil kulla
nır hatta icap ederse tank bile kul
lan0ır pazarlık bilir, emretmekten 
ho§lanır, iradeli bir kadındı. Ken
disine tabi olacak veya hiç olmaz
sa münakaşadan kaçacak ince bir 
erkek arıyordu, buldu. 

Biribirlerini buldular. 
Biribirlerini o kadar buldular ki 

he.r şeyleri uygund~ ı Sabri zcn~i~
di Pervin de zengın. Yaşları bırı
bi~inden çok farklı değildi. Hiçbir 
zalim ana, hiçbir huysuz baba ara
larına giremezdi. Velhasıl maddi 
ve harici hiçbir engel yok. 

Ruhi bir engel de yoktu: İkisi 
de Maçkayı seviyordu, ikisi de 
maç ve sinema seyretme~ten hoş -
!anıyordu, iki6i de aynı muhar
rirlere bayılıyordu, ikisi de evlen
dikten soora iki çocuktan fazla 
yapmamak istiyordu, ikisi de ye
meğe, iyi yemeğe düşkündü: ve-1-
hasıl, hepsini sayacak değiliz ya, 
Adem ve Havvadanberi bu kadar 
biribiırine uygun bir çift görülme-
mişti. . 

Bir gün Büyukadanm yemeklerı
le me§hur otellerinden birinde ken
di kendilc-rine bir ziyafet çekerek, 
evlenmeden evvel, serbest aşk ge
celerinden birini daha yaşamak 
istediler. O gece mehtap da vardı. 
Artık herkes onlara nişanlı gö

züyle bakıyordu. 

• 
Adada geçirdikleri geceden son-

ra babası Sabriye sordu: 
- Oğlum, nişanınızı tebrik ede

yim mi? Bizim hiçbir şeyden habe
rimiz olmadan siz biribirinize iyice 
bağlandınız galiba? 

Sabri ansızın şu cevabı verdi: 

rakmıştır. 
Büfe her günkü gibidir. Mü

zik Dans müsabakaları - Halk 
şarkıları ve daha sair eğlence
ler yapılacaktır. 

Hava tehlikesini bilen duygu
lu halk, keş gel, el ele verelim, 
kurumumuza uçak alalım. 

• 
İstanbul müddeiumumiliğinden : 
İstanbulda olduğu anlaşılan Rize 

C. Müddeiumumisi İsmail Nacinin 
hemen memuriyetimize müracaatı. 

• iTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeşilköy, Bakırköy, Büylik· 
dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Pasabahc;e. Kandilli. Erenköy. Kartal 
takalan i.c;in telefon aantralmdaki mernu· 
büyükada, Heybdi. Burıaz Kınalı "!ın· 
ra (yangın) kelimesini söylemek kafidır. 

• ÇABUK SJHHI 
y ARDIM TEŞKiLAT l 

Bu numaradaı. imdat otomobili 
istenir. 44998 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıkoy lskdcsl baa mc-

murluful .. 3732 
Şirketi Hayriye. Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acen-

tesi. Telefon 2292~ 
Sark Demriyollan rnUracaat ka-

lesi. Sirkeci Telefon 2307g 
Devlet Demıryollan mtirscaat 

kalemi Haydarpap. Tdefon 4214! • 
HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpa~a 21693 
Gureba Hastanesi, Sehrcıııini Yeni· 
~ a.3Q!1 

- Ben Pervin isminde bir kız 
tanımıyorum artık. 

- Hayrola? •. Ne çabuk! .. Siz bi
ribirini.zi sevmiyor muydunuz? Sen 
e:ı; küçük bir şey söylesen o hemen 
dıze geliyordu, o en küçük bir ha
reket yapsa sen hemen secdeye ya
tıyordun. 

Sabri babasının sözünü kesti: 
- Bırak canım, dedi, hayatta aşk 

diye bir şey yoktur. 
- Allah allab ... Ne vardır ya?. 
- Yemek masası vardır. 
Babası oğlunun yüzüne hayretle 

bakmıştı. 
Sabri başını sallıyarak devam et

ti: 
- Evet, yemek masası... Deli 

değilim ben. Ne söyılediğimi biliyo
rum: Sofra ... Yahut senin anlıya
~ağın: Yemek! 

- Pe-ki ? .. O senin sevdiğin ye
mekleri sevmiyor mu? 

- Sevi~or. Fakat işte felaket o-
1'ada. O da benim gibi patlıcana, 
barbunya balığına, patates kızart
masına. salataya. mahallcbiye, kah -
veye bayılıyor. 

- Ey? .. Öyleyse neden şikayet 
ediyorsun? 

- Bayılıyor amma benim gibi dc
'ğil. 

- Nasıl senin gibi değil? 
- Değil işte. Ben patlıcanın ta-

vasına bayılırım, o musakkasını se
viyor. Barbunyanın tavasını r.eve
rim, o ıskarasına düşkün. Patateı 
tavasını ben yağlı ve yumu~ak is
tiyorum, o sertini ve gevreğini arı
yor. Salataya ben sirke koyuyorum, 
o limon sıkıyor. Mahallebinin için -
de vanilya midemi bulandırır, o 
van11yasız hiçbir sütlü şey ağzına 
koymuyor. KahV'Cyi ben şekerli içi
yorum, o sadesine düşkün. 

- Canım bundan ne çıkar? 
- Ne mi ~ıkar? Benim gibi bo-

ğazını seven bir adam, bütün haya
tında ve her sofraya oturuşunda 

yemeklerin karrsı tarafından ber
bat edilmesine, katledilmesine ta
hammül cdcpilir mi? İkimize de ay
rı ayrı sofra çıkacak değil ya ... Bir 
az ağzını arıyacak oldum, bir de 
baktım ki yemek listelerimiz biri
biırinin taban tabana zıddı. Ne mi 
çıkar? Aşk dediğin kısa sürer, fa
kat insan ölünceye kadar yemek 
yer. 

Babası mırıldandı: 
- Hakkın var, dedi, işte böyle 

plajlarda başhyan aşklar çarçabuk 
-tıuya düşer! 

Mukaveleler biter bitmez 
yenisi yapılacak 

Belediye daireleri ve hastanele -
riın her türlü ihtiyaç.larını temin i
çin müteahhitlerle yapılan .m~ka -
velenamc•de"ki müddetler bı.ttıkten 
uzun zaman sonra dai're!erin yeni 
bir iloalcye teşebbüs ettikleTi gö -
rülmüştür. Bu suretle aradan ge~cn 
zaman için ya eski müteahhitle ve
ya hariçtıen .t>azarlrkla iş yapılmak 
mecburiyeti hasıl oknaktadır. Bu 
cihet ahkfunı mevzuaya muhalif ol
duğundan belediye bütün şubele
rine bir yayım yapmış ve bu hu -
susta zamanında harekete geçilme
sini önemle bi'ld'irmiştir. 

Yabancı dillerden imtihanlar 
Üniversite yabancı diller okulu 

ikmal i_ı_ntihanları dün yapı'imıştır. 
S~nuç onümüzdc-ki cumartesi gü -
nu anlaşılacaktır. Bu imtihanlarda 
kaza:ıamıyanlar. diğer derslerin 
hepsınden mu vafafk olsalar bile 
'doğrudan doğruya bir sınıfta kala-
1taklardır. , 

Doktorlarm kazanç vergi
sine itiraz edildi 

Etibba odası kazanç kanununa 
göre doktorları sınıflara ayırıyor
ıdu. Liste tamamlanmış, Finans di
ırektörlüğüne verilmiştir. Finans 
direktörlüğü bu listede ayrılan sı -
mıflardan dolayı itiraz etmi tir. 1-
'tirazr tetkik eden komisyon i'ki ta
.rafı dinliverek i i halledecektir. 

Haseki kadmlar hastanesi Ak-
ıaray Haseki cad. 32 245S3 
Emrazı akliye ve asabiye has-
tanesi, Bakırköy Reşadiye kışlası 16 .. 60 
Beyoğlu Zukılr hastanesi Firuzaia 43341 
Gülhane hastanesı. Gillhane 20S10 
Haydarpaşa NUmune hastanesi 60107 
Zeynep Kimil hastanesi Oıkti-
dar Nuh kuyusu. Gün Doium• 
caddesi 60179 
Kuduz hastanesi Capa 22142 
~ J:mı.aam. Şip 4Z426 
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Babil Muhasarası 
gelince, meselenin en güç tara
fı bu idi. Çünkü un çuvallarını 
saklamak, hayvanları şehrin du
varlarından uzakta otlattımıa -
rr.ak hakikaten bir mesele teş
kil ediyordu. 

mezalim, Acem ordusunun şeh· 
rin surları haricinde çadır kur· 
dukları vakte tesadüf etmekte' 
<lir. Bugünlerde erzak çok az~ 
mıştı. Kulaktan kulağa fısıld _ 
nan rivayetlere göre, bu şart • 
lar altında ancak bilfiil haıi>fe Erzak Kıtlaşmıştı. Onun iÇin 

Nüfusu Azaltmak Lazımdı 

,.... .... -

Yahudiler 
Senelerce evvel Cyrus tara -

fmdan 200 bin Yahudi'nin şe -
hirden dışarı atılması, şehrin 
kesif nüfusu üzerinde çok ehem
miyetsiz bir tesir yapmı~tı. ls
yan hareketinin başına geçen • 
ler Cynıs'un orıdusile Samos'a 
gecmesinden daha büyük bir 
fırsat zuhur etmiycceğinc kani 
bulunuyorlardı. 

isyan 

. a· 
dcnlerin hayatı bir kıymet 1 i 
de ediyordu. Nihayet rest11 
emrin cıkması da uzun süı:ınc; 
di. Her evde ekmek yaot113 

··w üzere bir kadm kalacak, ınu 
hakisi iple boğulacaktı. 

Tarihçilerin sükutla gec;tikl~· 
·betı· ri bir yer de çocukların akı 

1 dir. Fakat hakikat olan bir şcit' 
varsa her ev, tarif edilmez b. 

aı· 
faciaya sahne olmuştu. Her 
le yuvası beşer için ebedi bir ı~: 

Erzak noksanını düşünecek kc olan mezalime sahne o1uY0 

olurlarsa belki isyan hareketi du. Yiyecek maddeler.: .in ,s; 
için henii7. daha mevsim gelme- kcrlerc yetiştirilmesi için bı 
mişti. Fakat ayni zamanda sa- milletin istikbali bile ikinci d~· 
bır ve tahammülün de sorfmer- recede bir mülahaza imiş gib1

• 

• halesine varmış bulunuyorlardı. her türlü insani. düşünce bir tB~ 

Evve!a ihtiyarlar Şehirden Koğuldu, 
Sonra Fazla Genç Kızlar Öldürüldü 

Umumi binaları ve garnizon- rafa atılmış; 'lier sınıftan ge
1
fl1' 

tarı ellerinde tutan düşman as- ve güzel kızlar, hen.üz kadı11 1 , 
kerleri nisbeten azlıktı. Bunla- alemine yeni doğan olgun ıazC. 
ra karşı yapılan hücum çok ko- ler, sanki cansız birer mevcudı 
layhkla başarıldı. Şehrin yüz yet imiş gibi sevdiklerinin 1'~ 
muhtelif kapısı kapatıldı. Sur- caklarmdan zorla koparıtar 
lann üstünde binlerce muharip ademe yollan_ıyordu. ~ 
şehri mi.istevlilerc karşı sonuna Bu mezalime sahne oırnaıı 
kadar muhafaza için and içerek iizere hususi yerler ayrılınış; b 1 
yer aldılar. hain vazifeyi ifa için en re~a 

İsyan hareketi imparatorun mahllıkfar,seçilmişti. Dün_Yil c· 
kulağma çok çabuk vasıl oldu . . her zama11 için böyle haiıı ışte,. 
Babil'in ahdine sadık kalmadı- de kullanılacak adam buluıııı\ 
ğım işiten İmparator Darius .sı ne tuhaf bir tesadüf escrid1

, 

derhal pianmr deği tirdi. Mu- T'a.~iatin kendilerine mes'ut .~1 
Hayatın kıymetini ölçme_k 

için mantıki bir ölçü bu~m~k la
zımgelse muhakkak kı, ınsa~ 
hayatının selameti hakkınd~kı 
emniyeti. itimat duygusunu ılc:
ri sfüerdi. Bununla beraber yı
ne insanlar arasında bunun ka
dar elastiki bir his yoktur de
sek yeridir. Bazı kahramanla~, 
erenler, meczuplar vardır kı, 
bunlar hayatlarını hiçbir şey 
mukabilinde olmaksızın feda et
mişler, vücutlerini her tiirlü iş
kenceye m a r u z bırakmadan 
korkmamışlardır. Fakat bunlar 
ekalliyette kalan insanlardır. 
Bu itibarla biz daha ziyade in
ısanlarm bir kül olarak zulüm 
ve itisafa, işkenceye ve ölüme 
karşı takındıkl~rı bi.ga;ı:tik uz;
rine nazarı dıkkatımızı teksıf 
edelim. 

Bugünkü elde mevcut tahrip 
vasıtalarmın ortadan kaldırıl • 
mış olduğunu farzedecek olur
sak. beşer tarihin hiçbir dev
Tesinde bugünkü kadar emniyet 
icinde yasamış değildir. Bu iti
b~rla ha:;atın kıymeti her 7..a
ınandan daha yüksektir demek 
yanlış olmaz. Fen, şimdi ~1-
duğu gibi, hiçbir zaman beşerın 
hayat;nı idame icin bu kada~r 
ilerlemiş değildi. Gerek maddı, 
gerekse manevi en ufak bir cii
rüm bile kanun nazarında şaya
nı tecziye görülmektedir. 

Bu durumu, medeniyetin en 
yüksek mertebesine vasıl ol -
mak bakımından iyi bir işaret 
olarak kabul etmemek haksızlık 
olur. 

Binlerce ins~nın hayatın her 
faaliyet sahasında beşerin ha
yatm1 muhafaza ve siyanet için 
uğraşmakta olmasına mukabil, 
fen aleminde ilerlemiş binlerce
si de sırf hayatı tahrip gayesini 
teminle uğraşmaktadır. Difteri 
hastalığına karşı kullanılan se
rom ile öldürücü nefes tıkanma 
vak'alarına karşı gelinmesine 
mukabil; ayni madde ile insaııı 
çok çabuk öldüren b?ğucu gaz 
imal olunuyor. Tabıat kuvvet-
lerinden hem lehte. hem aleyh. 
te vasi mikyasta istifade kabil 
oluyor. Şöyle bir bakacak olur: 
sak insanlar her hususta aynı 
gc:.yeye doğru yüriimekteı:ı . cok 
ıt.~akta bı.:!unuyorlar. Bu ıtıb~r7 
la da eskileri bu hususta .bel~ı 
şimdiki beşer cemiyetinden da
ha akıllı görmemek kabil olmu
yor. 

2500 sene evvel 
Bugiinkü hikaye bizi iki bin 

beş yüz sene evvel geçen bir 
vak'aya götünnektedir. İki bin 
beş yüz sene evvel, bugün Lon
dra 'dan her hususta daha büyük 
bir şehir: Mczapotamya'nm 
corak ovalarının müntehasında 
i'nerkezi Babil olan bir impara
torluğu idare etmekte idi. Bu 
ıehrin işgal ettiği arazi 350 
murabba kiloınetı e idi. Şehir 

tam murabba bir şekilde idi. Şehri ikiye taksim eden Fırat bahın güneşine açtıklarını tarih azzam ordusuna derhal Babil müreffeh bir hayat vaadettlır~ 
Altından yapılmış muhteşem nehrinin sularım ikiye ayırmak bize maalesef çok kısa tafsilat- üzerine yürüme emrini' verai. lbinlerce v.üzele mezar kaza~r 
anıtları, parlak emaye tuğlalar- suretile senelerdenberi devam la anlat~ııaktadır. Acem kılıcı- Şehrin içinde çok geçmeden kollarda kuvvet bulunması t~ ' 
dan inşa olunmus binalarile göz eden muhasarayı hitama erdi - nm altında uyaııan şehir, kendi- açlık baş göstenniş bulunuyor- in hain bir cilvesi değil mid1~, 
kamaştırıcı bir manzara arze - ren Cyrus şehre bir damla bile ni bir gece evvelki sarhoşluğun du. Erzak ve 7.ahire günden gii- Bu manzaranın fecaatini ı ~ 
den Babil, teneffüs ettiğimiz ha- kan dökmeden girmeğe muvaf- tesirinden kurtardığı anda, ga- ne azalmakta ve b~\sa suretle hayyiil etmek bile insana j~~ 
va henüz fabrika bacalarından fak olmuştu. Sefahatten, içki ve yet tabii olarak uyanan ilk his- tedariki imkansız bff-;ıhale gel - olduğundan nefret ettirmek ıÇ18 
çıkan dumanlarla kirletilmeden, kadın alemlerinden baş kaldıra- si intikam olmuştur. mekte olduğundan muhasaraya kafidir. Bunun daha fatıır 
henüz insanlar makinalara esir mıyan şehir halkı hariçte olan karşı koymak için yegane çare tasvire tahammülü yoı<t, 
olınadan, asırlarca evvel mil - bitenden ı:;anki külliyen bihaber- intikam hissi doyumlacak insan adedini ek - zannederiz. Binlerce kad

1c. 
yonlarca insanların bir arada miş gibi zevk ve eğlencelerinde Seneden seneye daha keskin, siltmekti. nın bir suru halinde 

8~5 
yaşadıkları büyük bir şehirdi. devam etmekte oldukları bir za- daha şedit bir hal alan bu inti- Evvela ihtiyarlardan kurtul - hya ağlıya cellatlara tal'ı5~· 

Babil imparatorluğu asırlar- manda, düşman ordularının şeh- kam hissi gitgide Acemlere kar- mak çaresine baş vuruldu. Bin- olunan mahalli mahsusa se~·,. 
ca hiç kimse tarafmdan taarnı- ri muhafaza etmekte olan 20 şı açıktan açığa savaş hazırlık- lerce ihtiyar kadın, sürü halin- leri tüyler ürpertici bir matl~ 
za uğramaksızın yaşamış bir metre yüksekliğindeki surlar- larile neticeleniyordu. Ev.et,· d 1 k h . k l ra olsa gerektir. Saklananla , 
imparatorluktu. Cynıs'iın ku - e top anara şe rın apı arın- bulunarak daha vahşi bir ıtl.., 

dan aşmaksızın şehre nasıl da- imparator or<lusunün başında d d şa t ld B b' eler .. ,. mandası altında Acem ordusu - an 1 :-ı a 1 1
• u ıcar ' lümle ifna edildikleri. yaştY". 

h .. hil olduklarını düşünürken, Ba- huluıltlyordu. Fakat B.abt'l en f'l 'd kl a·? t r• nun ucum una maruz kalıncı ya aç ve se ı nereye gı ece er ı · larm bu mezalime şahit o a , 
kadar bö·yıc yasıı "" nab'l b bil, Acem İmparatoru Cyrus'iln ufak bı'r kımıl.rl,..n1a_., ... •aAı'ın1· go··s- B h' d" .. ··ı a· k 'ki . h ı·· -"'' ~..Y·fı q ı ~ un- 's\""' ._..ı urası ıç uşunu ıne ı. çe tı erı azap er tür u ta:ı• 
dan Sonra A .. - •tı'l.11. na u~ eline e mi bulunuyordu. r . iLC::'f'81!:"' A""""""' yın uha• .... al- M 1 ""'U1 .. il ' - B t~ l l c \l .. J~\~O " l '<> ;:ı;:ı PCP l "l \ - ,,J -- - - -- - •• ~ 

ramıştı Cynıs A 1 auı . e sarhoş muhafızların t......:'2 attna,..ak ,d.,,. bu sefer ı;:elkı' . 1 .. .. .. t k'l d B f . d k b ' z-t!. . , cem mpara - ::ma ... v" u yenın ası ozunu eş ı e en u acıa a aç ın ta cw" 
kim olduklarmı bilmeden düş ... . 111 1

• 
torlugvuna, Assyria, Media ve 1 . k- k' de yerle beraber e<lı"Jecektı' Bu- k

0

ısmının ne vakı't ha'dı's oldug~ u caıırckı'şerek o··ıdu··g~u··nu·· ta. hf•' man asker erme ase ase şa- · :s ,, 
hatta Lydia'yı da ilave etmiş, rap dağıttıklarını; en hasna 'le na rağmen şehirdeki her am • hakkında çok az malUmat ver-" etmemek mümkün değildır. tf1 

daha sonraları Mısır ve Lybia- b ı · h l'k h r · l mektedir. Bununla beraber, öy- kat hakiki rakamları zikre h811.,:ı yı istila eylemişti. levent kadınların m u z a f - 1 
• ;:ır, .. )lr cep ail~!J a :ı.nı a mış- .~ 

Cyrus'un Babil'i fethinin iis- fer Acem zabitlerinin kolların- ;lı~ ~ilyon~rÇa.ok imal edilmiş, le tahmin etmek kabildir ki. ta- hain kalem cesaret e<lebil irv~) 
tünden 22 sene geçmişti. da bihuş bir halde gözlerini sa- saklanmıştı.· &ahire meselesine rihte bir misli daha işitilmemiş (Sonu ''

8 

l ~ __../] 
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Bütün genç ve güzel kadınlar henüz hayata yeni gir- doymadan. sevgililerine veda etmeğc vakit bulmadan tJ _,..J 
miş bakireler, dolgun ve olgun dullar, hayatın lezzetine koyun. sürüleri gibi mezbahalara sevkediliyorlardı. ____..... 

L-~-----.:.;.;....::__ ____ ~-=~----=:.__-----,;___:_ __________ ~----------------------------• 
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Türk Vatanı 13 Yı/Once Bugün 
Atatürk Mucizesile Kurtuldu •• 

b ~6 Agustos sabaha karşı, baş
Uglanndan: 
Türk Orduları ileri! 

.. Emrini ata'n ordularımız, 4 
gun 4 gecelik essiz bir dövüş
~~ sonra 29/ 30 ... Ağustos gecesi 
~ uşınaıu ıh er taraftan kuşatma
~~ ve çelik makasın iki ucunu 

1rleştinneğe elveriş li bir duru
ma varmışlardı. Çemberin iki 
ll<:ıı aşağ r yukarı 15 kilometre 
ıkadar biribiriııe yaldaşnııştı ... 

/\.f yo11'da bulunan ~aşbuğıuk 

r _,1- ...;'! 

'4tatürk ismet lnönü ile beraber 
harekat sahasında. 

Yazan : Ali Rıza EREN 

tün tümcnlerce, kıt'alarca eksik 
siz ve tam vaktinde yaprlması
nı sağlamak gerekti.. Düsma
nın çemberimizin icinden Çrka
bi lme fırsatını bul~naması ge
rekti. 

Onun için; Büyük Kurmay 
B,aş_k":nı .Mareşal Fevzi Çakma
k ı !kıncı Orduya yolladı. 

Batı Orduları Koınutanı Ge
neral ismet lnönü'nü de kumıa
yr ile beraber, her iki orduyu g-ü
demck üzere Afyon'da bıraktı. 

Kendisi de birinci Örduya git 
ti; ve oraya varır varmaz, ordu 
komutanına: "4 üncü Kolordu 
Komutanı General Kemalettin 
Samiye söyleyiniz. · 

"4 üncü Kolordu bugün tü
menleri ile ve çabuk düşmanı 
k~§ataın ve bugün kat'i sonuç 
alınsın. Ve d\işman ordusu her 
halde yok edilmeli" emrini ver
diler. 

Bu emri yolladıktan sonra, 
kendisi de kalktı. · 4 üncü Ko
lordunun gözetleme yerine ka
dar ilerledi.. Oradan düııbünle 
hareketi gözlemeğe başladı. 

Artrk durum sonuna yaklaşı
yordu: 

0.rdular)Illızın 

"e Batı Orduları Komutanlığı, f ece yansından sonra gelen ba
erlerd en çıkarılan bu son du-
~§~. Batı Orduları Hareket Şu
esı Direktörü harita üzerine 

~eç_innişti.. Hepimiz sevinç için- ' 
e ıdik. Hareket Subesi Direk

~o~~ Tevfik, bu d~rumu, Ismet 
nonü'ne götürdü .. İsmet İnönü 

~~· bunun hemen Baısbuğ Ata
turk'e sunulmasını emretti. Ata
t~rık dunımQ harita üzerinde gö
tüne ıeıneıı Maresal Fevzi 
Çakmak ile General Ismet Inö
llti'nü caaırttı .. to • 

b. Başbaşa verdiler .. Bu durumu 
~r kez daha gözden geçirdiler. 
' e ı:.u karan verdiler: 

"Bugün (30 Ağustos) akşa;a kadar her halde d•üşman or
ı.ı~u her taraftan kuşatılıp yok 

edılecek." • . 
!snıet lnönü, bashuğuıı<lan al

~ıgı bu emir ve kararı saat 6,30 
b~ ~erdiği bir emirle ordulara 
~ ılctırdi.. Ve bu emirleri, birer 

1 Urnıay subayı ile ordulara yol
da.dılar. Fakat, Türk basbuğu, 

1 l.lru?1u o k~dar. önemli buldu
tar kı, bıı emırlerı yo!Jamağr ye-
~r bulmadtlar .. Verilen emirle

tııı, neye mal olursa olsun, bü-

Türk ordularına esir düşen Yu
nan Başkumandam General Tri
kopıs'in Askeri Müzeye konan 

kıhcr. 

düşman at nalı şeklinde bir 
çember içine tıkılmıştı ..• 

• Harp san'atında, bir kural (ka 
ide) vardır. Harpte öyle bir ru-

o F'. 
V f\..o. 

\ 
\ 

• •vou,. \ . 

\ 

•Cctilerı, 

J 

26 Ağustostan 30 Ağustos akşamına kadar bütün vaziyetleri. bu haritada görüyorsunuz 

hi an ve durum belirir ki o an
da, "En büyüğünden en küçü
ğüne kadar bütün komutanların 
daha ileriye atılarak askerlerine 
örnek olması gerekir." 

Komutanlık san'atinm en 
önemli yönlerinden biri de, işte 
bu anı, tam vaktinde, ne daha 
önce, ne de daha sonra değil, 
tam vaktinde kavrayıp hemen 
ileri atılmak kararını vermesini 
ve yapmasını bilmektir. 

lşte, 1912 de Trablusgarp mü
dafaasında, Bin.gazi çöllerinde 
pişmiş. 191 te Cana ka.le'de, 
düşmanın A nbtirnu ve SOvla 
(Anafarta) larda yaptığı iki 
baskını da ilk önce Türk pusu-

• 
1 smet 1 nönü bir istirahat anın· 
da General Asım'ın verdiği ra· 

poru dinliyor. 

ğü ve bozulduğu zaman emrin· 
deki 7 inci Orduyu, bütün o boz
gunluk ve panik kaynaşması 

içinde bozulmadan, çözülmeden 
yüzlerce kilometre geriye çekip 
Fatıma'da toplamağa ve Yıldı
rım Ordularının artakalanları 
ile bugünkü ulusal sınırımızın, 
bir akışmada, elimizde kalma· 
sını sağlamağa eren Atatürk; 
simdi de 19 Mayıs 1919 danberi 
bin bir zorluk ve ıztırap içinde 
kurup hazırladığı kurtuluş pla
nının son dakikaya geldiğini 
sezdi. 

Tam 13 yıl önce bugün saat 
14 te, idi. Düşmanın yağdırdı
ğı ateşlerin içinden geçerek 
11 inci Tümenimizin gözetme 
yerine vardı ... 

Şimdi adına (Zafertepesi) de 
nen bu tepeden meydan dövü
şünü güdemeğe başladı. 
Akşam yaklaşıyor, güneş ba

tıya iniyor, dereler gölgeleni
yor, top ve tüfek sesleri başka 
bir ses alıyordu. Türk Başbuğu, 
doğrudan doğru dövüş meyda
nının içinde ve askerlerinin ara
sında jdi. Oradan şu son emri 
de verdiler: 

''Dü§manı gündüz gözü ile 
kuşatacaksınız. Düşmanın tu· 
tunmakta inat ettiği yeriere 
süngü hücumu ile gireceksiniz. 
Her halde bugün kat'i sonuç 
alacaksınız. Bunun için bütün 
kıt'alarımızın en büyük özvetir· 
likle, ledakarlıkla ilerlemeleri; 
bütün topçularımızın, açığa çı· 
karak düşmanı doğrudan doğru· 
ya sarmaları gerektir." 

• 
Bu etnri alan ve başbuğlar.ı-

.Atatürk 30 Ağustos mucizesini yarattıktan sonra Türk ordu· 
/arına ve Türk ulusuna istikbalin bütün devrimlerini içine alan 

amacın İ§aretini veriyor: lleri. 

rımız süngülerini taktılar, son da, birdenbire, top. makinalı tü· 
hücum yerlerinden sıçradılar, fek sesleri kesildi. Düşmanın 
,kim daha önce düşmanın boğa- son tutunduğu yerlerde büyük 
zına sarılacak yarışına girişmiş- ve yenı bır çatırdı koptu. Artık 
lerdi. Türk süngüleri ile düşman sün. 
Güneş artık tam batıya yas- güleri çatışmıştı. Allah Allah 

lanmış, son altın şualarını, Türk sedaları ile horra sedaları biri
Başbuğunun ulusal hınçla Ür· birine karışmıştı. Çok siirmedi 
penniş altın saçlarına katıştır- bu da dindi. Çünkü artık dfü:;. .. 
m1ştı .. Sanki Türk'ün ıztıraplı man orduları Türk yurdunun ı;a 
ve kara günlerinin aruk bittiği- riminde boğulmuştu. Türkün er 
ni müjdeliyordu. . ginliği kurtulmuş, Türk Cumu-

ltte tam güneşin battığı, gök- riyet ve devriminin temeli ku
yüzi.inün &ölgelendiği o dakika- rulmuştu. 

suna düşürüp arkasından da 
ta- karşılık Türk baskınına uğrata-

nın da ta avcı hatlarına kadar 
gelip kendilerile beraber oldu
ğunu duyan ve gören yiğit or
d.ularımızın, çember hattı üze
rınde birdenbire bir fırtına kop
tl:l. Sanki oradaki dağ, tepeler 
bırer yanardağ olmuş ta lavla
rını ortada kurtuluş için çırpı
nan, boğuşan düşman ordusuna 
doğru akıtıyordu .. Bütün o alan, 
o dağlar korkunç bir uğultu bü
rüdü. Makinalı ve toplarımız 
açığa çıkarak ateşlerini düşman 
üzerinde kümelediler. Yayala-

•• 
rak, nihayet düşmanlarımızın 
Çanakkale'den çıkıp gitmelerini 
sağlıyan, ve böylece ilk komu
tanlık saa'at ve erdemini göste
ren, sonra 1918 de Surive'de Yıl 
dırım Orduları, üç kat Üstün, ln 
gil_iz saldırışına uğrayıp çözüldü 

Türk ulusu kurtulu§u yolunda eline geçen her türlü harp vası
tasmı ~ ccphele~ine~ yrğdr. Düşmana kan, ölüm, hezimet, yağmu
su l'_a&dıran bır a•ır makineli tü.lek böliiiü ate~ hattına ~itiyor. 

A(atürk, ismet lnönü, Mareşal Fevzi Çakmak Dumlupınar'a 
hüim bir teJJ.edeıı liilim.aıl tJrliularıllUl imlı&J;Jıu şeyrQd.İygrJv. 
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~~~· Modern Türk Devleti Hiçbir işi Tesadüfe 

E D İ R N E • • • ~~ür~~e~~~naK~y~ ~::,~~ç~ ~~IVB~Iİü~:ri~:~r~:~a~ı~ 
Edirne Emin 01 Yıkıcılar Esnafının Son 
Günleri Geldi. Artık Sıra Yapıcılarındır. 

iç 1 şlui Bakam Şükrü Kaya. 

Edirne saylavı Şeref Ayku'tun 
~dirneyi çok eskiden tanıyan vea 
çok iyi bilen lç tılcri Bakanı Şük
rü Kayaya yazdığı açık mektup 
Avrupa sınırımızın bu büyük şeb.J 
il'İ için yazılmıı öyle acı bir mersi-1 
ycyi andırıyor ki Trakyanın eski~ 
~ini batırbyan ve yc-nisini bilen 
ben okurken, gözlerimin yaşarma-ı 
ma11 için kendimi o kadar zorla .. 
dım, o kadar zorladım, fakat hıç1 
.kırıklarımı yine tutamadım. 
Şu pa.rçayı dikkatılc o'kuma'lc 

'1e üzerinde durmak bir mcmlekctı 
ödevi manasına yükıelıiıi§ bulunu-ı 
yor: ı 

4'BJr solukta ayak üstü elli bin 
gear. tuaç yüzlü Türk delilu.nlı ... 
u bu yurdun sırur boyunda: 
dipdiri ayale üstünd~ duruyor" 
Biz uç çocukları, geu yarz•ıaa 
kadllT Jtadıalarımız, giiaef doğaa 
ca~ katlar erlrıeJclerimiz sının 
~k1"IMi~ çok alışık Tür!CJ\mi:. 
1/U. 1'Jr .sav.u soJJUcu olsa gt!t'ekJ 
Zi:ıa.. bq&a türlü dü§ünmeğe 
yol bulJlllllyoruz. Edirne şehri o 
kadar •vsalanmış bir yerdir ki4 
sim küçük bir örnekl.e buau ek· 
Pksiz anlatabilirim. ı 

Bizim, biitün yoksul/uklar.a gö ... 
ğüs ~rrerek ~ebnin yanında di• 
rilttiğimh bir fidanlığımız var-• 
dır. Bf.~Mn başa Türkiyeyi arayıJ 
nrz, hiçbir yerde tek e~ini bula~ 
mauınız. Yahuz, ~ti§tirdiği vet 
dağrtt'lğı en ayırt yemiş Ud~ 
luı bugün Anadolu içi';ıi tutmuş.J 
tur. Ankar.ada Orman çiiıtliğile 
Yem"şttılr ve Etlikt.f! görülen 
bahçıekrdeki fidallların hepsi bu.J 
ramn vardiği f idanJ.aMır. Tanm 
Bak.anı koltukla.rmı kabartarak. 
bir reklam giöl lstanbulda Bü .. 
yükdf!U lidanlığrm çolc koru.J 
malctad.N. O Büyükde~ fidanJıJ 
ğım 1ri lüksü çoktur. Tarım Ba.J 
Jcam arkada~ımız or.ada Avrupa 
yapısı b:ısrır ish:ıemleleıri, maro-J 
kıe.n koltukları, süslü bölmeler'Jeı 
Jıynhnı~ yarım metelik değeriı 
yok ağ11.;larr çiçekleri gördükçe! 
bol bol yaıl'dım etmektedir. itirafı 
«1Nlz; biz.im bahçekrimizde o.ı 
turacak bir k.ırrJr. i.skıemle bilet 
J'OictUl'· t 

Edirne fidanl•Aı 
Anc~ bizim Edirııe fidanlığa 

,Tarım Bakam Muhlis. 

Edirne Saylavı Mehmet 
Şeref Aykutun Trakya
yı iyl Tanıyan iç Baka· 
nına yazdıaı Açık Mek
tuptan: 

Türkj~e yemi§çiliğin, fidan .. 
cılığın öyle bir kaynağıdır ki bi ... 
zim ''Özel yönetimn ( 1) dMenciı 
kilığında ça'lıpn iş1112nleıre bit' 
esmer ekmek pa.r.asr vermeğe ça~ 
Jı~arok zar zor bu fidanlığı ya.şat-4 
maktadır. 1 

Ancak, lüksten çok verim, da~ 
mızlrk ve B§ı yoluyla yurdun a .. 
ğaç}arıru düzelten ve yaratıcı 
varlığı ile dört yanr yeşill~ndi-4 
reın bu fidanlık içfo Tarrm Ba• 
kaama iki yüz saylav ve arkadaş 
dilekte bulunmqtur. 

Ancak E4Jirn~yi sapa bir 
y«de kalmı§. Tarım BakanrnaJ 
neklim yapmıyacak bo4 söderlet 
koltıKlat\lnJ kabartmıyacak oları 
bu fidan1rğı bak.an arka.daş bi11 
glia bile dilfÜIJmemiJti.r. Tarım 
enstitületrlnde yal>Mıcılaro b<>fı 
bol verilenin yarrsr kadar bur.ayal 
bir göz atmış olsaydı her yıl mil-' 
yonca fidan dağıtan bu fidanlı-' 
ğrn bir para yardım görmeden ne' 
büyük bı'r özverlikle çalr.ştığıntı 
anlar, y urdseverliğin bir bakan:J 
y.akrftardığı ödevi yapardı. Bil .. 
~m Tarım balramnın bilgis~ 
içind~midir ki, yalıızz Kırklareli 
h.ntleriDlleki ungirı bağlardan 
&6kiillip atılaa kütüğün sayısı o-ı 
tuz altı milyoothır. Kocaeli say-ı 
lavı Süreyya orala ilbay iken bu 
yfJ!lhrin $ökilkn kütükl~riıni res
ııUğ uaçlar6r saydırmıJtı. Bu 11e 
xılclı bifr so.-ıçtur. ı 
Ent. .. Bu ne acıklı bir sonuçtur. 

Bununla beraber bu acı Trakya ta
rımının acıııdır ve Trakyada duyu
lan acı yalnız bundan ibaret de
ğildir. Edime ıaylan Trakyl\ şe
hirlerinin ve m önde Edirnenin 
duydufu bir batka uabı da ıu sa 
brlannda anlatıyor: 

iki bell 
lfdlr....Ua ;rıhl-.•da, b~ 

toprakl•ın, hğluıa, bahçelerin 
i,ıenmemiı hlmasrnda daha iki 
büyük •t.b vartlrr. Biri, bizi ls
tanbuJı hağlıyaa dftflfryoludur 
- Jci bir /19mrz kampanyası bu
nu ör.er olwalc lculla111D111cta
dır - ltte hı deaıiryolımun uy
gvmaz, yllucı, amiricl işl.f!tme
s.i memleJutin tarımım da, teci
mini tk bojup öldürmektedir. 
MCIUnıalJ.Jı artzlc bu bf!lanın gün
leri sayrJldır. Bayındrrlrk hakanı 
Çetlnkayaıvn Türk topraklan üs
tünde hiçbil' deımiryolumı yaban 
ellerJ.nde bıl'alcmryvıcağına bun
mıı bulunuyoruz. Çetinkaya 
yüli~lc irade ve enerjisi, değer 
biçilmez gen görliffi ile bu yurt 
işini kökündeD söküp atmıftır 

bile. . 

Geleh"m ikinci beliya: 
Bu (Yapılar yazı ve değerleme 

komi~onu) adı verile-n kurum
dur. Eğer Fi:mns bakam biraz 
derince düıünsıeydi, Edirnenin 
ba.pna bu komisyon belasını ge
tirmezdi. Bugün lcunıltaydaki 
sayın n değerli b•§leanr11J1z Ab· 
dülhalik Renda FiDllns Bakant. 
/Jren bu kara yazr.mzı sezettk 
bu ip h.ııun yola ile düz:ıeltmeyi 
llstüM almıftı. Biz bu iyiliği 
bekkrhn ömürlerinde bir tek 
lru/IJ~ y11ptrrmamı1. bir evin ne· 
ye fllt:acağıl1a wl 41rditmemiş, 
bir Of ı'ırar ile oaAııra eJclene n 
lalrıat. sözltJrini dialet~miyen bir 
iki 'Yf'rli ay~ Eth'r~nia bütan eV· 
krlni clabildilclwi~ yılctırmrş
"'1•rd.,.. Edu bir SU'lly zihniyeti 
bQyük bjr ulv.sal zenginUği. yük
sek hayındırlığı kökünden söküp 
attmı,ıır. 

Y ıkıcllar esnafı 
Yr.lcrlatolar fÖyle böyle çürük 

~rı.t kuliJbel« losa g~nte "neyse 
ne!., diyebilirdik. Aııca.t Türk 
aamtnwn an gü~J mermer işle
m.leril• süskami~ ffki divanlar, 
•s!d havuzlar, ~ski lconaklar birer 
bıntr siJ/rü/mlJ§, Edirne Jehrinde 
bu yiJulen (yıkıctlu e&ııab) diye 
bl, and tlJre-miftir. 

Yilmi iki lu'a nin yerleN in
dirilerek kiremltled, yontulmuş 
uılwr, gün gflrm#Jf arıeneleri 
.om tnttnıer dire~ri. sütun ba!J~ 
Jıkları, havuzları vqon vagon hu 
duttan cılcmıf Ya•nlırl•ra utıl· 
mtftN. Ve onlar. Etlir1NaJ.n bu 
lıeft&tesi ve mttımrlfti/e lft«de 
köy/« ve hntl~r lrurmuır.hlrr. 
TIJrlcçe.q yeni Edirm demd o
lan N~.atesti h~ bu yıluJan 

(1) Huıuei Muhucbt. 

Edirne Say/avı Şeref Aykut. 

Edi.rnenin nıalzemesile yapılmış
t,r. (Bu tahriri musakka/at) çı 
baylar, yıktık/ ı.rır Edf..rneye kar.J 
§ı içlcriooe en ufak bir azap 
duymamış olacaklardır. Oç yüz 
kuroş geli'ri olan bir eve üç bin 
kuruş vergi konulunca başına ge
leni bir türlü anlatamıyan evin 
nhibi hemen evi'ni yıkmış "Bari 
yalnız arsa. vergisi verir. kurtulu· 
roınl., <fi~ düşünmüştür. 

Yangın var 1 
Ka~ıdarı bakıp: .,_ 8u ev, şu 

konak on bin sltrna yapılmış, bu 
~r tortusuz iki bin lira gelir ge
tirir •• demek nasrl doğru olabilir
di ki o gün o evin içinde yüz 
Jcuru§ kira veırcn tek kiracı bile 
yoktu. Hazinteye yüz kuruş ka
zandrrmak için ulusun malrndan 
yüz bı"n kuruş bitirdiğini bilmi..ı 

, yen, anllllnryan, bu zavallı İ§yar~ 
l•rıa elinden yangın var! 

Baykuş sesleri 
Sı'z de bilirsiniz ki Edirne şchJ 

ılı"n<k bir umanlar yüz bin yurd-' 
da~ın artık adar.n yaşarken bu_, 
gün, her ay on on beş aile göçl" 
göçe ancak otuz bin hemşerimir 
blmıştır. Kalanlar da savuşmak' 
için fırsat gözl~mcktedirler. z;.-
1'.a geçen her gün bı'r mağaza ka
parfıyo-r, bir ev çöküyor, bir ko..J 
n,tJc yıkılıyor ve türeyen yıkıcr 
esnalrnın yüzü güldükçe Sinaıı 
ustamn büyük s.nrtr üstünden ka.J 
ra baykuşun yaslı sesi gece ka~ 
ranlıklarını yırtarak Yu"an ve
Bulg;:r sın.rr boylarl'l>a doğru ya ... 
yılıyor. 

Bu sözlere tek kelime katmağa 
lüzum görmüyoruz. Hükumet ve· 
İçişleri Bakanı Trakyanm yeni 
umum müfettişi General Dirik'i 
bunun isin İzmirden almış ve bu• 
dertlere en kısa zamanda en sağlam 
sonuçları vermek yoluna girmiştir. 

*** 

General K. Dirik. 
l'rakya Genel EnsP.ektörü. 

mış incelemeleri Verilmiş Kararları ve Tatbikıne Çalışılacak Planları var,, 
Tr,akyanın küçük, fakat özlü 

bir gazetesi vardır: 
Milli Gazete. 
Trakyanm iyi tanınmış Türk 

münevveri M. Behçet Perim'in 
(halef • selef) adlı bir fıkrasını 
bunun son sayılarından birinde 
okudum. 

Osmanlı imparatorluğunun 
yıkılma günlerinde gözlerini 
dünyaya açını şolan T ü r k 
nesiinin bu B e h ç e t P e -
r i m ' i , zaman zaman Şövenle
şen Bulgar iç siyasası önünde 
yaptığı medeni cesaret şahlanış 
larile Tımova, Şumnu, Varna, 
Bulgar, Flibe Türklerine iyi bir 
numune ve Kamalist ideoloji -
nin ışığını Bulgaryadaki Türk 
gençlerine ulaştıran ilk militan 
olmustur. 

lşt~ bu M. Behçet Perim (Ha 
lef - selef) adlı fıkrasında di·. 
yor ki: 

Gelenin gideni beğenme • 
mesi, Jıatta • biribirlerini gö· 
rüp tammış olmadıkları hal
de • gidenin gelerıe karşı ve
ya gelenin gidene karşı için
de antipati taşıması bizim 
memleketin her yerinde ve 
her is.inde çok defa göze çarp 
n11.'j olan ruh Jıastalıklarrndaıı 
biridir . .. 

Çocukluğumda kasabamı -
za kültürcü bir kaymakam 
gelmiş, geceyi gündüze kata· 
rak büyiik bir mektep binası 
yaptırmağa başlamıştı. Bu a-

Son 
Değ i 1 
Başlangıç 

.· 

~ . 

Göçmenler için hazırlanan köyler ve tamrr edilen yollardan birİ· 

damı değiştirdiler. Yerine o- derilen şu ve bu amirin o bölütıı 
turan zat bu mektebin temel· deki iç sıyasa, devlet mekaniı." 
/erini karlar altında erite eri- ması kontrolü ve mıntaka inil" 
te yok etti ve karşısına koca- batı üzerinde ne derece has " 
man bir hükumet konağı yap sas bir zeka işletmesi lazım is' 
tırdı. Hükumet konağının i- yine o amirin kendisinden eV" 
kinci katı bu ikincinin yerine velkiler tarafından başlanmış ~ 
gelen ~oseci ve kaldırınıcı lan işlerde de o derece uysal~ 
bir kaymakamın kasabamız -. devam edici, başarıcı olması ıa· 
da bulunduğu müddetçe iske- zırndır. 

Jet halinde kaldı ve sıvası Halkın ve devletin kazanc~' 
yaptırılıp tahtaları çakılma • uygun bir inisiyatif bulmak, bit 

Edime saylavı Şeref Aykut dı. ha§kası tar.afmdan halkın ~ 
son ay icinde I ç işler Bakam Bu hastalığı gözönüne geti devletin kazancına uygun sarı:; 
Sükrü Kayaya hitap eden uzun rerek yurdun iyiliği hes;ıbma larak ortaya atılmiş olan b. 
b~ı'r arık mektup neşretti. b k · · · t'f'' k" ı t'ImeP 

:!: §Öyle bir şey düşünüyorum: aş a ınısıya ı ın or e ı 

Her satırı Trakyanın bir baş- Masa amirlerinden ve §Ube için bir sebep değildir. 
ka derdini inleyen bu açık mek müdürlerinden başlayarak ka- Anadolunun bircok kasabala• 
tuptan aldığım şu parçayı oku· munbaylara ve hatta ilbayla- rında ve hatta lst~nbulun gö~ 
yunuz: ra kadar devlet i§lerinin ba- ğinde, izleri gözlerimize vur~?' 

"Edime! Erzurumlu N ef'inin, şma geÇen uzun veya kısa yarıda bırakılmış az teşebbi.iS 
Kemal Paşa oğlunun, Neşadi- müddetler içinde bu sandal- mü vardır? 
nin, Sami'nin güzelliklerini öl- • yalarda ödev veren yurddaş • ıı 

.. 1 /arımız temelli birer çalı..:ma Bunların bir kısmı hakikat~, mez şıır erinde yaşattıkları za- :ı ldı6 
raporu doldurmakla mükellef lüzumsuz oldukları anlaşı t? 

valh Edirne! · · d b k ı l ı r b1" tutulsalar ve yeni gelen i§yar ıçın yan a ıra ı mış o sa a rf 
Bu zavallı Edimenin 22,000 !ar gidenlerin yarıda bıraktık le mühim bir kısmı mutlaka sı 

yapısından bugün ancak 5000 i /arı işleri tamamlamağa mec başanlmamak veya başanlt111 : 
kalmıştır. Ingiliz elçilerinden bur tutulsalar... sındaki faydanın gafili bulU~-
Lord Montegü'nün eşi olan Ba- Bu takdirde daha esaslı ran mak yüzünden bu hallerde ıca 
yan Edirnede Aliş Ağa kadını dımanlar almak imkam elde mış değiller midir? 
Bayan Fatmanın konug- u oldu· B'lh T ak • · Behcet 

edilmiş olmaz mı?. ı assa r ya ıçın, . >ô-
ğu yıllarda Londraya yazdığı Perim'in tavsiyesi büyük bır ıci 
on altı tarihsel bitiklerden bi- H" ·· 1 · M h B h nem almaktadır. O Trakyada :;. 

d. ıç şup ıesız... e met e • b .. -
rinde ıyor ki; d ·· ·· biz rok az zaman irinde rok ... 5et Perim gayet doğru üş.unu- 3 3 :s- ,,-

"Londra Kral sarayında süs - yor. Münevver Trakyalının par yük işler başarmak ödevini ı<e ı.l" 
terile, elmaslarile, mücevherle- mağını bastığı yara, şerrini bir di kendimize yüklemiş buluna."' 
rile öğüncn asil 1 n g i 1 i z türlü istediğimiz kadar azaltma yoruz. İşte bu Trakyada ya~ıc 
kadınları gelsinler de zen· ğa muvaffak olamadığımız bil- cağnnız yol, köy, su, eleku;;u: 
g i n l i ğ ~ n, p a r 1 a k 1 ı ğ ı n rokrasi'nin, devletin yaratıcı tarla, tüze, yapma, kurma, ıJ1 .. 
mücevherın ne demek oldu - vasfı baknnından, halk menfaa- zeltme ve yaratma çabştnaS ıa 
ğunu Edirnenin Ali Paşa ve Be tı bakımından ve nihayet rejim da kat'iyyen bocalamağa, şaş• -
desten çarşılarında görsünler.,, bakımından bize bin türlü kötü mağa vaktimiz ve sokağa at• 

Şimdi bu iki çarşı, bir kör ay- lükleri dokunmuş olan ve doku- cak on paramız yoktur. ( 
vazla kanburu çıkmış bir iki uşa nan yaradır. Her işyar üzerine aldığı b:ıl 
ğa sığınak ~lmuş kocama'?- kırk Modern Türk devleti filan ka işin seyrini notetmeli ve ~erı 
odalı boş hır konağa benzıyor. sabayı, veya falan şehri şu ve- ~den bir mimarın !'erin.~ ge bir 

Edimeyi, Trakyayı baştan ba ya bu amirin zevkine, mürüveti- hır başka mimar plana şo~l~ ta" 
şa Bulgar yıktı. Yunanlılar yık ne veya işgüzarlığına teslim ve göz atınca yanda kala~ ışı bit' 
madılar, yalnız soydular. Ata - emanet !tmiş değildir. Modern mamlamağa çalışırsa. gıdeJleıerı 
·· k d 1 b ı lrn w Türk devletinin köy, kamun, il- devlet adamının yerıne g ..,o-ı 

tur or u arı ura arını a aga "halef" te "selef" ı·n bırakac"'.ı:'., 
gelirken İtalyanların Fransız ve çe ve il bölümleri üzerinde ya- b" go" 

· 1 · d pılmış ı"ncelemelen·, verilmiş ka- "iı:: vasiyetname" sine .. .1.r .. ıı· .. · lngihz erın gözleri önün e Yu- :.' i,iıiiıtl"' 
nanlılar bizi soyup sovana çe- rarları ve nihayet tatbikına ça- atınca o iş, ukır tıkır Y 
virdiler. Ne kadar altın, ne ka- lışılacak planları vardır. dir. N. ti• 
dar para, ne kadar irili ufaklı Bir idare bölümü başına gön- ~ 
hayvan, ne kadar çift ve ekim a· ============== = = ======== = ==== }( 
vadanlığı, ne kadar para eder gı 'len veba, karabela, kolera, kın- tenleri iki kat yerine g;;t,~~r 
reç varsa hepsini geniş bir mi mrun geçişinden bin beter ol- için yetmiştir. lşte buo--
de hızıyle soyup götürdüler. < 1uştur. Zira köyleri yaktılar. yön dopdoludur. . rrrakYa-
kadar ki bütün Trakyada, iki ü l'ürk kadın ve çocuklarını bo- Bu son cümleleri ıle . ... iipl1e 
milyonu bulan hayvandan Tra' i-azladılar. Genç kızların meme nm idealist saylav" . ~~1çJ göS" 
yayı teslim alan ilk ilbayın yar ~rini Malkara camiinin kandil- yok. büyük bir tokgbzlu 
tırdığı araştırmada ancak al erinin yerine astılar. Köy ka- teriyor. . A\tf\JP' 
yüz hayvan kaldığı görüldü. hnlarını şalvarlarına kediler Biz, Türkiyeye bır k ,,rıııı 

Lakin Bulgarlar ... Onlar yıl loldurarak köy alanlarında kam devleti vasfını veren Tra ~,,ıc 
tılar ve 5ldürdüler. Onları :ılaya kamçılaya öldürdüler. bugünkü kazaruşlannı iJ1' 
Trakyadan bir süel yürüyüşlı ancak Cumurluğun kanadı altın- yarınki büyük Trakyanııı 
ij'reti ıe~i~leri bir ~ehrin ilstün- J ~ ıe,eıı OD >:Jl bütiilı bY bltiri- adımlan addedi)'Ql'Uıl, 
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Plaj için Elbiseler - Bu Sene Moda 
Nereye Gidiyor 

b: 'Yukarida size güzel bir plaj elbisesi, moaeli veriyoruz. _Bu el
/senin yakası iğretidir. Omuzlara kadar uzanan bu pelerrn şek
/lldeki yakayı kaldırdığınız zaman arkadan tek düğme ile bağ
anmış atkı meydana çıkar. Belinde gene tek düğmeli bir ke· 
tııer vardır. Yaz için çok hafif, çok güzel bi'r elbisedir. 

-------~----..... ----...... --..... ......... 1't»~' 

TUVALET 
MAS ASI 

Kirpikleriniz 
Vücudünüz 

Ve güzelliğiniz 

Modaya merakh Ba
yanlarla kısaca bir 

görüşelim 
Sağdaki resimde sevimli artist 

Claire Trevor'u, koyu renk bir tay 
yörle görüyornınu:z. Bu tayyörün 
yakasında önünde bayaderden gar 
nitürler vardır. Bu tayyör, siyah 
poJüsüet bir eldiven, siyah çanta 
ve gene podüsüet ayakkabılarla 
çok hoı durmaktadır. 

Biçimi büyük annelerimiz.in ay • 
nalı biçim dediği fekildedir. Arka. 
sında omuz.tara doğru dekuplar var
dır. 

Moda bu sene, kostüm tayyörle· 
re doğru çok yol aldığı için güzel 
Claire Trevor bu modanın piıdar· 
larından olmu§tur. 

Nitekim bu :sayfada en aıağıcla 
tıcrevine çizgili u:zun cJe güzel bir 
tayyör daha görüyoraunuz.. 

Diger taraf tan bu sene pelerin 
biçiminde ve u:zun kaplarda :son de 
rece moda olacaktır. Aıağıdaki kro 
kilerde iki gü:zel kap vardır. Bun· 
lardan bir tanesi omuz.dan dekup· 
lu ve muskacJari yüzlüler, diğeri 
Rönar'dan garnitürlüdür. J 

! Şapkalara, gelince, lötrler, gene 
eskisi gibi çok revaçtadır. Bunla
rın küçükleri olduğu gibi, büyük
leri de vardır. Fantezi 11apkalar, da 
ha ziyade taftadan veyahut krep 
satenden yapılmakta ve biçim iti· 
barilc Çin, Japon taklarını andır
maktadır. Elbi:selerdeki sadeliğe 
mukabil ıapkalar çok dekuplu ve 
girintili çıkıntılıdır. 

Mevsim İçin Şapkalar T ayy?rler Ve Kaplar 

I 
I 

rın kırmızılığı, bütün burna şa
mil ise kanın noksan cevelanı 
yahut ta mide bozukluğuna işa
ı ettir. Bunu bu cihetten tedavi 
etmek şarttır. Halbuki kırmızı-
lık sadece yanlarına inhisar edi
yorsa umumiyet itibarile cildi 
tashih edici bir kremle ıslah et
melidir. Parhyan buru.ıların da . 
krem ve podra ile tedavisi la -' 
zımdır. 

I 

Cildin kurumasına karşı bil -
hassa sıcaklarda güneşe çıkına
sanız bile deri yine kurumağa 
meyli olduğundan az yağlı bes
leyici bir krem kullanmak çok 
faydalıdır. En iyi cinsinden ol- 1 : ~ _ 
mak üzere badem yağı da çok f ~:---~:---~..--
fa~dalıdu. ~-------------------------------------------..,,,,j 
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K 0 L T UR Büyü_kadaya Ne 
Buyrulur? 

Hegel'in San' at 
Düşünceleri 

111 

Evrenael ruhun evrimine tabi olan 
sanat Uç büyük şekil alıyor: Senbo· 
lik ıekil, ki sik ekil, romantjk şekil. 
Bu Uç ekil, tarihin üç büyük devri • 
ni. arkı, eski Yunanistanı ve yeni 
zamanı temsil eder. 

Şarkta müphem ve çevresiz . olan 
düşünce, kendi hakjkf ifadeııim arr· 
yor fakat bulamıyor. Tabiatın ve in
san hayatının hadiseleri kar ısında 
henUz çocukluğunda bulunan ve e 
yanın hakiki mônasını kavramağa ve 
kendi kendini anlamağa güçlU olmı • 
yan insan zekbı, muazzam fakat ka 
ranlık tcl6kkileri ifade etmek için, 
boş cehitler içinde yoruluyor; 

Eşaııı ve ekli, ruhu ve maddeyi, 
ahenkli bir bUtUn iceriııinde birle • 
tireccği yerde ancak kaba bir yakın· 
lıktan füaret olan muammalı ve es • 
rarlı bir aenbole varıyor. 

• 
Senbol, bir fikri ifade eden bir ha-

yaldir. Liııanın işaretlerinden şu nok 
tada ayrılır ki, hayalle fikir arasında 
ki mUnaıebct keyfi ve itibari olma
' yıp tabitdir. Mesela anlan cesaretin, 
daıre ebediyetin, müıelleıı teıliıin 
senbolüdUr. Bununla beraber scnbol, 
fikri tamamile değil ancak kısmen 
ifade eder. Arslan yalnız cesur, tilki 
yalnız kurnaz değildir. Birçok mana
ları olan senbol karr ık ve karanlık • 
tır. lki had ayrı ayrı ta&avvur edilip 
sonra biribirine yakla tınlırsa ancak 
bu çok :m6nalılık ortadan kalkar ve 
r;enbol yerini teşbihe bırakır. İşte bu 
anlamda alınan senbol, muammalı ve 
esrarlı karakteri ile bilhaıssa tarihin 
bütün bir devrine, ark sanatına ve 
harikUlade yaratılarrna taalluk eder. 
Şark kavimleri, birer ıenbol olan bi· 
nalarilc, ımıtlarile fikirlerini anlatma· 
ga <;alışmışlar fakat onları karışık 
ve karanlık bir şekilde ifade etmiş • 
)erdir. 

Senbolik sanat. tabiata sanki dal
tnı olan, mevsimlerle ve kuvvetlerle 
beraber yaşıyan tabii ruhun bizzat dl 
lidir. Ruh herşeyi içine alır, herşey -
den heyecan duyar; ve bir nevi deli· 
lik içinde kehanet\e bulunur. Ruh, 
kendisini korkunç ve muztarip bir rü, 
ya içinde ifade eder. Hayvan gekli .. 
nin insan ~ckline karıştmlması da bu 
nu göıtcırir. Bu batıbo ilham Mısır 
1;anatmda bir nevi sükuna, hüriyet iz 
sÜkUn , adet Vt ÖJUm dinine kaVU • 
şur • 

Şnrk sanati - lranın. Hindin, Mı· 
6ırtn tıanati - gözlerimh:in önünde 
güzellik ve inth:am' cani.andıracağı 
yerde, garip, muazzam, fantastik bir 
manzara eanlandırmAktadır. 

• 
Sanat hini, din hi1&i veya ilim te· 

ces UsU gibi hayretten doğmu tur: 
Hiçbir geye hayret etmiyen insan hay 
van halinde ya ıyan insandır. İnsan 
zihni, maddeden ve maddi ihtiyaçlar 
dan kurtulup tabiat Mdiııeleri ile ka· 
ma maga ba hıdığı ve onlar da bU • 
yük, esrarlı, gizli bir kuvvet sezdiği 
andan itibaren hayvan halinden kur· 
tulur: ve cvrenıcl bir kudre•.\n uyan• 
dırdı ı bu içsel duyguya beden ver· 
rnek ihtiyacını duyar. Etya, tabii mı\ 
nalarını kaybederler ve zekft için gö· 
rünmeı kudretin hayalleri olur. 1ı 
te o zaman sanat doğar. Sanati do • 
guran, ayni zamanda haselcre ve ak· 
la hitap eden hayallerle bu içsel duy· 
guyu ifade etmek ihtiyacıdır. Bu ihti 
yaç ilk olarak senbolik eanatta kcn· 
di&lni tatmin edilmig buluvor. 

• 
Klbik aanata gelince: 
Bu aanatin himaye l ideali yani gü· 

:ıelli i te kil eden iki unsurun, ruh 
ile maddenin ahengini göstermekte· 
dir. 

Senbolik sanat, bo una bu gayeye 
varmaga çalı mı tı. Ruhu ifade et • 
mek isterken ancak, karanlık muam • 
malar yaratmı tı. Senboıtk devreye 
mensup her eserde hakiki ıahsiyet ve 
hürriyet yoklu u ke.~d~ni göıterir. 
ÇünkU ıahsiyet ve hurrıyet, ruhun 
kendi kendini açık ııuretle ~drak ~tme 
sile ancak mUmkUndUr. GUzelli~ı teı 
kil eden iki unsurun mükemmel ıu • 
rette ahcnkleımcıi için, . ilk unsur 
olan fikrin kendi ~yetınl_ v~ hUr • 
riyetini idrak etmesi :ıarurıdır.. Bu 
fikre uygun eelen ve phıt ruhu ıfadc 
eden tekil, ancak insan ıekli ola~llir. 
Ancak inııan eklidir ki, ruhu ıfade 
dme c kabiliyetlidir. HUr ruhu, fer· 
d bir ıekil içerisinde gösteren klasik 
sanat binarure anthropomorphiquo'• 
tir. 

Anthropormorphsme bu sanatın Ö· 

züdUr. Yalnı~ inaan •ekli, ruhu anla· 
tır. Tanrı bile insan 1eklindedir. Şark 
natUra?;tminde ibadet mevzuunu teı· 
kil eden ve onatın mahiyetini bo • 
zan kaba ıenbollcr. klbik sanattan 

autmıttır. 

Hıyvantar 'llcminin alçaltılma ı, 
politeizmin törenl rinde ve maaalla· 

Bir Şiir Ve Nekahet 
-

Sakin koyu, §en cepheli kssrile Küçüksu 

Yahya Kemali divan edebiyatmm 
bir zeyli, HrJerini ihtiruııız ve 
hamlcıiz bir do u fatalizmi i~lndc 
erimiş bir rehavet methiyesi sa
yanlar oldu. Dediler ki mısraları, 
içine fada baharat ve ıekcr katıl· 
mı a~ır 1araplar kadar bayıltıcı, 
ahengi, en kUçük bir tatmaya. 
uıaklatınaya müsaade etmlyecek 
kadar birtcviye ve dardır. Yahya 
Kemali yalnız ıiirlerile tanıyan 
gençlik, onu, ancak Anadolukavşğı 
ile Adalar anımı görebilen bir 
miyop. yalnız "Nehavent" ten zev· 
kalan bir musiki üstadı ve en sarsı
cı ruh haletlerile bile yüzünün bir, 
tek çizgisi lumıldıyan bir eski Yu· 
nan hakimi olarak tasavvur ediyor. 

Bence Yahya Kemalin en derin 
tarafını duyabilmek için yalnızı 
tarkr ve gazellerile mestolmak, "'"' 
dece ''Açık deniz,, indeki uğultu-ı 
ya kendini kaptırmak kafi değil., 
dir, AııJ Yahya Kemal, garip bir; 
Kaleidoskop gibi her an renk ve 

Yahya Kemal 

dir. Bir nekahetin hikayesi ... 
Hi.5 VllT mı bu alemde nrı .ahe.'/J 

gibi tntllı 
Nakahat, biltün battallığmı kay ... 

betmi bir ruhun, yabancı ve tufey .. 
li maddelerden sıyrılmı§ bir vücu
dun yeniden dı§ dUnya ile teması
dır. Bu rönesansta, dıga ta§abilecek 
kadar hayatiyetle dolu bir ''ben,,in 
duyduğu haz ve bu hazla ''ben,, den 
cıyaya yayılan sınuısız bir akımsar
lık vardır. Bu duyguyla hüz -
nUn sembolü olan akıam bile pem
bodi r: 

Ak:pm ... Lekesiz, saf, iyi bir yüz, 
1 gibi B'ık§ıım 

Uzun bir itiyadın görmiyen göz~ 
1§itmiyen kulak, koku almıyan bu-. 
run ... haline getirdiği haseler na • 
.kahatte en haıısas antenler gibi dış 
dünyaya çevrilir ve en gölgeli bir 
renk, en hafif bir ses, en belirsiz 
bir koku... dıta ta§an bu fazla ha
ya tiyei tn çevresine girer. 

T'a kerfı bay"Jarda tutu:şmu~ 
gibl uç cam 

Yaşama vehmi tabiatte de belir .. 
miştir: 

ekil deği§tirm ruh haletlerini, de.. ı 
runi olugun canlıhğını ve kıvrakJı .. 
ğınr kaybetmeden anlatan ve duyu .. 
ran Yahya Kemaldir. Bu bakımdan 
şair, bazı edebiyat kitaplarının de
diği gibi •adcce bir mıara • ahenk 
hüncrbazı olmaktan ziyade sihirli 
değneğile deruni alemi yer yer ay .. 
dınlatan blr intiba sihirbazıdır.ı 
Bunun içindir ki onda her mısra. 
ıyalnız aruzun değil ayni zamandaı 
içinden belirip çrktığı oluıun ahen
gini taıır. Bunu~ i~indlr kl Yahyaı 
Kemalin ıllri ıarldir ve gene bu• 
nun içindir kl Yahya Kemal, deru.ı 
nunu kör!cze ak ettirme ini bilenı 
adam, bizi bUyUIU bir k~lime ile 
TenkJi bir hayal aleminde yaıatır, 

İşte ıize Yahya Kemalin alhirbaı.ı 
lığı: ''Seıl,,. Bu glir deruni bir, 
oluşun - okuyanın içinde de şekil 
almağa iı>tidadı olan - bir hikayesi· 

lkp antrai tıahu.ssürleı rn"y.ifl.o.n
miş ağaçJar. 

Ne çare ki nakahat, bu deruni 
vehim, bir an süren rüyalar kadar 
kısadır. Gene bir an gelecek dış veı 
i!j -kuvvetler denkleşecek, hatta de
runi alem, dı dünyadaki aırafına: 
yeniden hab edilecek. 

Tekrar o •Jcv gömleği giymiJ 
gibi yandı~ 

• Bu ıilemdc nakahat gibi tath birı 
hlasi her an içimizde canlandırabi-t 
lecek bir hayatiyeti olan bu şiir~ 
ayni .zamanda şiirin sirayet kaınunof 
!arından birini ve belki· en önemli"' 
sini belirtmektedir. 1 

rında görillen, hayvanların kurban 
edilmesi; mukaddes avlar, ve Her .. 
culc'e izafe olunan işler bu terakki -
yi açıkça göıtermektedir. Bu g8rüı. 
Mısırlıların hayvanlar hakkındaki gö 
tüşünUn tam zıddıdır. Yunan sanatın 
da tabiat, hürmete ve ibadete l~ylk 
olacağı yerde alçaltılıyor. Bu sanat· 
ta insan ıekll hikimdir: hayvan !fekli 
ancak kulaklarla, lrllçUk boynuzlar· 
la ... g8ıtcrilmigtir. 

Yeni tanrılarla eski tanrılar arasın
daki fark ta bu manevi hüriyetteki 
terakkiyi ayrıca, açık surette göste -
rir. 

Yeni tanrılar. içinde bulundu~ları 
hayatın huzurunun", mahdut bir mev 
cudiyetin büyiikliijünden son derece 
faydalanan ebedi atletlerdir. Tanrı -
hırın hayatı, devam eden insan haya -
tından bagka bir §ey değildir. Bu u
nutulmaz değiıimi, yeni tanrıların, 
Uranus, G6a Chronoı, devler, Titan
lar, yüz kollu Briar6e &ibi eıki tan
rılar üzerindeki ıaf erini Lejantlar an 
!atıyor. Atletik heykel de bu zaferi 
ifade eder. 

Yeni tanrılarla eski tanrılar arasın 
da mücadele, tabiatla ruh arasındaki 
mücadeledir. Bu mücadele, alemin 
kanunudur. Sanat, tıpkı mitoloji gi
bi, karıgık ve karanlık olan ıeyi ken
disine Jliyik saymıyarak atmıştır. İn· 
tizamsız bir muhayyelenln bUtün ya· 
ratıları artık burada kendilerini ya • 
bancı buluyorlar; ıçklnın ııığı önün 
de dafılıyorlar. 

Grek idealinin temeli, ruhla mah
ıü şekil arasındaki bozulmaz.ahenk
tir. Falcat bu ahenkte, bu ıUkunette 
oğuk ve cansız bir şey var. Kllsik 

ıanat. ne ilahi mahiyetin hakiki za -
tını anlamış, ne de ruhun derinlikle
rine kadar inmi,tir. Mevcudiyetin bü 
tün bir tarafı, fenalık, gUnah, felaket 
manevi iztırap. iradenin isyanı, vlc. 
dan azabı ve rUhun UzUntUleri onun 
kin bilinmiyen ,eylerdir. KlAsik sa -
nat mahsüs güzelliğin cevresini geç
mez. Fakat o güzelliği mükemmel bir 
tarzda gösterir. 

• 
Tarihi evrimi içinde, aanatın aldı

ğı son şekil, romantik şekildi~. Ro -
maQtik kclimcsileı bu kclimenın bu • 

Sabri ANDER 

gün ifade ettiği ta§kınhk ve kaidesiz 
tik anlagılmamah. Romantik sanatın 
da kanunları ve pren ipleri var. Fa -
kat ifade ettiği fikir bagka olduğun· 
dan şartları da ba kadır, Burada ro· 
mantik kelimcsile sadece 7J'IOdcrn ve· 
ya hıriıtiyani sanat kast o\unmakta
dır. 

Bu sanat senbolik ııanatın tam zıd· 
dıdır. Senbolik sanatta olduğu gibi 
romantik sanatta da bir nisbet izlik, 
bir ölçüsüzlük görülüyor. Fakat bu 
defa nisbetsiıliğ,i doğuran, ruhun ka 
ranlık bulunması değil, bilakis mad
de ile ifade olunamıyacak kadar de
rinleşmiş ve ker.di kendini idrak et -
miş bulunmasıdır. 

Romantik sanatta ruh, madde ile 
olan ahengini bırakıyor, kendi içine 
5;ekiliyor ve hakiki ahengi kendi iç -
sel aleminde buluyor. Jşte haselerin 
dünyasında kendisini tatmin edilmiş 
bulmıyan ve kendisinde daha yüksek 
bir ideal arıyan ruhun bu gelişimi, 
romantik sanatın esas prensibidir .. 

En mUkcmmel şah c erler artık hı 
riıtiyan sanatkarı doyuramıyor. Çün 
kil tasavvur ettiği bakire, ruhunun 
seıdlği ebedi yerler, işittiği ilfihi 
ahenkler, bir kelime ile ideal daha 
gUzc:ldir. O kadar giiıel ki, ne demir 
kalem, ne fırça. ne yay, ne kalem, ne 
de maddi herhangi bir şey onu, o ide
ali ifade edemez. Bu suretle dış müş
kül, ruh önUnde önemini kaybediyor, 
alçalıyor. 

İnsan çehresi yalnız ruhu yani na
mütenahi enfüsiliği gösteriyor. Artık 
fnuın vücuduna tapılmıyor. Teıyi • 
nat sırasına indirilen hayvanlar ve 
nebatlar büsbütün gözden düşüyor. 

İnsan ıeklindc gösterilen Allah bile, 
en yüksek kıymet ruhtur diyor. 

Tarihi geli iminde sanatrn almıs ol 
duğu üç esaslı şekil işte bunhrdır. 
Eğer rönesans veya asri yeni zanıan 
sam:.ti bu eskistc yer bularnad• ise, 
bu da b u sanatların orijinal -.·c esas 
lı bir sanat teşkil etmemelerinden ö
türüdUr. Rönesans, Grek sanatına bir 
dönüştür. 

Modern sınata gelince o <la, ayni 
?:'imanda hem grek, hem hıristiyan 
~natından gelmektedir • 

Suut Kemal YETKiN 

Mod:rn Batı Karanlık Bir Deniz, Susuz Ve 
Edebıyatlarına Tahtakurulu Bir Ev, Ve Uyuş· 
Bir Bakış turucu Bir Lodos .. 

- Edouıırd Rod'dan krsaltarak çevirme
Evvelki kumnlarm evresi: Barbar 
unsurla antik unsurun mücadele· 
si. Ortaıamanlarda birinci ve Ro
nesan&ta ikinci unıurun ün alma· 
iL Yunıın kültürünün llitin kultıi
turune karışmasL Aristotc ve Ef
latun. :Reformdan sonra fikir ha
reketlerinin aldıı:ı yeni iı;tikamet. 
Katolik reak11iyonu. Edebiyatın 
dini ve ahtal:i tazy ikaltındakı de
iıiimi. v. 

Reformun bulandırmış olduğu gök
ler yavas vııvı:ıs ıır•1,..,..r · ı::i•-,,.,-ı ' · ir 
durgunluk içinde klasik devrin iklimi 
hazıııanıyoıuu. A.1,;aua guııcş u ..... -
raftaı; doğacaktı? 

30 Sene Muharebesi Almanyanın 
bütün kuvvetlerini tUketmişti. Ingil· 
terede gizli cemiyetler yavaş yavaş 
ihtilali hazırlıyorlardı. Düşkün ve 
sergüzeştçi kralların elinde kalan is
panyanın kudretli siyaseti ve yarım 
asır parlamış olan tiyatro u sönmeğe 
başlıyordu. Birçok harplerin parsa· 
ladığı İtalya. eski şöhretinin hatıra
sile yaşıyor ve ancak Côncini yahut· 
Marini gibi sahte dehalar yetiştirebi
liyordu. Avrupa'mn .,:: kalan sahne
sine çıkabilecek yalnız bir memleket 
vardı: Fransa. 

Richelieu ve Mazarin On Dördün
cü Lui'ye o kadar parlak bir saltanat 
hazırlıımsşlardı ki. 160 ı den sonra bü
tün Fransa adeta kralın sarayında 
yaşıyordu. Böyle bir devirde edebi
yatın saraydan uzakta gelişmesine 
imkan yoktu: Racine trajedilerini sa
ray için yaptı; Bossuet hutpelerini 
saray için okudu; La Bruyere karak· 
terlerini saray için yazdı; Moliere krı
medilcrini (hatta sarayla alay eden 
komedilerini bile) saray için oynadı. 

Sarayda ve saray için yaşıyan ede
biyatın saray hayatına uyacağı tabii 
idi. Tıpkı kralın etrafında dönen in
sanlar gibi edebiyat ta hislerine ha· 
kim olmak, ifadesini ir.:eltmek, nef. 
sinden uzakla mak, ı:ıray zevkinin is· 
tediği kalıplara girmek La Bruycre'in 
saray hayatında bulduğu "sahteliğe" 
katlanmak mecburiyetinde bulunuyor
du. 

Rene Pescartes XVII. inci asır ce
miyetinin dimağı oldu. Mantık ve ri· 
yaziye içinde yetişen bu adam işe ak
lın aaltanatmı kurmakla baıladı. Ve 
onra a a UtUn Ugileri iri irine 

bağlıyan, her hakikate edişebilen bir 
alet verdi: Muhakeme. Descartes Al
laha bile muhakeme ile varıyor ve di
yordu ki: Doğru bir bilgiden hareket 
etmek ve dogru bir usul takip etmek 
şartile insan için hiçbir şey gizli ka
lamaz. Bu fikir yalnız bir asrın de
ğil bütün bir dcvr!ıı fikri olacaktı. 

Descartes felsefesine göre ruhla 
vUcut biribirinden ayrı iki unsurdu ve 
daimi bir mücadele içinde idi. Traite 
des panlona'da Descartes'in incelediği 
bu mücadele, bu akıl ve ihtiras sava
şı, klb.ik edebiyatın en büyUk th~me'i 
oldu. 

XVII. inci asır, insanı, yalnız dü
ıUndüğü için var olan ve var olmak 
için maddi aleme ihtiyacı ol -
mıyan bir varlık sayıyordu. Bu iti
barla edebiyatın yaratacağı şahsiyet· 
lerin. hAdiselerin ve hatta lisanın ta
mamen mücerret olacakları tabii idi. 
Tefekkür ferdin bütün hususiyetleri· 
nl siliyor, istisna ve tesadüflere yer 
veriyor, hayat hadiselerini riyazi bir 
kat'iyetle Liribirinden çıkarıyor ve ne· 
ticelere bir muadele halleder gibi va
rıyordu. Trajedi, Uç vahdetile, müte· 
nazır mısralarile, biribirinden çıkan 
be perdesile, muhteşem mimarisi ve 
değişmez motifi (ihtiras ve akıl sava· 
§ı) ile on yedinci •"mn edebiyattaki 
idealini temsil etmektedir. 

Lisan da, tıpkı, taşıdığı öz gibi 
mücerret, sarih ve kat'i bir mahiyet 
alıyordu. BUtUn bunlara XVII. inci 
asır edebiyatının' cemiyete uyarlık 
vasfını katmak lazımdır ki. bu da za
ten, Brunticre 'in gösterdiği gibi,Fran 
sız milletinin en esaslı hususiyeti sa· 
yılabilir. 

Akli ve içtimai oluş klasikleri Ji. 
tinlere daha mk yaklaştırmıştı. La • 
tinlerin en fazla önem verdikleri hi
tabet nev'i bu iki hususiyeti kendin
de toplamıyor muydu? Ortazamanlar
da olduğu gibi Yunanlılar yine unu· 
tutmuştu. Homcre'e, coneret kelime
leri kullandığı için barbar diyorlardı. 
Seneque Sophoclc'u küsufa uğratıyor 
ve Moliere yunanca bilen ukalalarla 
alny ediyordu. 

Bir buçuk aııır Fransız edebiyatı ve 
On DördüncU Louis'nin sarayı diğer 
memleketlere örnek oldu. En kilelik 
Alman ve ltalyan prenslerinin rüya
ları Versailles'la dolmuştu. O zama· 
na kadar birçok tesirler altında kal· 
mış olan fransızca bütün Avrupaya 
yayılmış ve birçok dillerin milliyetle
rini zayıflatmıştı. !kinci Frederic, 
Nibelungen'lcrin efsanesinden hiçbir 
zevk alamıyordu. 

Versailles'dan daha gilzel bir yer 
yaratmak kimsenin aklına gelmediği 
için klnsik devir Franıadan başka her 
yerde sl:lnUk geçiyordu. Alman şair
leri yarı almanca, yarı !ransu:cı lro· 

. Adalardan iki görünüş 
d'pl• 

ezberlemi tik. Adanın çaın 1
1 t Geçen pazar akşamım a~ada 

- hangisi diye sormadan. söyl~
yim - Büyü'kadada geçirdım. Bu
yükadada bir gece geçirmek imre
nilecek bir ~y olabilir. Bir zaman
lar benim de felekten çalınmış ge
celerimin bir kısmı orada geçerdi. 
Ama, bu seferki geceleyişim öyle 
olmadı. Misafir kaldığımız eve 
vardığımız zaman, saat 20 yi bul
muştu. Biraz sonra sofraya otur
duk. Dereden tepeden konuşurken, 
kapı çalındı. Çocuklar, ellerini çır
parak koşuştular: 

- Anne, sucu geldi! .. Sucu gel
di 1.. 

Sucunun gelişi her halde mühim 
bir hadise olacaktı, Çünkü bütün 
ev hal~. hep birden ayaga kalktı
ar -v ço~ ·:; rh tr mt~afirl knr
,şılamağa gider gibi, merdıven ayak· 
larma dizildiler. 

İki hamal, sırtlarında birer fıçı 
ile görünür görünmez, yüzlerde an
latılamaz bi'.r sevinç belirdi;. 

- Tam zamanında yetiştin su-
cu!. Evde bir kaşık su kalmamıştı ... 

Ben sordum: 
- Kuzum, ne suyu bu? 
Ev sahibi içini çekti: 
- Ne suyu olacak... Halis Tcr

kos ... lstanbulda oturanlar, Adada 
Terkos suyunun ne büyük bir mev
kii olduğunu bilseler, göz değme
.sin diye çesmelerinin musluğuna 
birer nazar boncuğu taktırırlardı. 

Şakır şakır dökünüp .b~l bol har
candığmız suyun katrasını bulama
dığımız günler oluyor !" 

Ev sahibi ile sofrada biraz daha 
öteden beriden konuştuktan sonra. 
hep birlikte tarasaya çıktık. Kah-
1\'elerimizi Marmaraya karşı içer
ken ben bir aralık: 

- Yazık ki ay ışığı yok ... diye
ıce'k oldum. 

- Aman, sus ... dediler, ay ışığı 
mı ... Allah etmesin l 

- Neden? 
- Bu tarasada oturamayız ay ışı-

ğı olursa... Sivrisinek, tatarcık, 
yakıcı kum taneleri gibi etrafı
mızda kaynaşmağa başlarlar ... Had
din varsa, lambayı söndürmeden 
tarasaya çl'k... Öyle bir hücuma 
başlarlar ki, adama kaçacak delik 
aratırlar.,, 

Nice sevgilere. ve nice sevgilile· 
re ilham kaynağı olan tanrıscl ada
da, sivrisinekle tatarcık istilasına 
uğramak, doğrusu aklımdan ge~
mezdi. O ada ki, biz bütün gençh
ğimizdc onun ya1nız ı.:ıiir tarafmı 

nuşuyorlardı ( 1). ispanyada milli ti· 
yatro sönmüş ve "omancero'.' hazi • 
nesi tükenmişti. l tal yada kehme uy
duran birkaç şairle lisan münakaşala
rı yapan birkaç akademiden başka bir 
şey görünmUyordu. .Yal.?ız ln~ilt~r~
dc birkaç büyUk şaır tureyebılmıştı. 
A vrupanın her tarafında yeknesak bir 
hava esiyor, bUtün eserler ayni ruhu 
ta ıyordu. Bunu kozmopolit bir dev
rin başlangıcı sanan Rousseau: "Bu· 
gün artık Alman, Fransız, İspanyol, 
ltalyan, Ingiliz yok. Yalnız Avrupa· 
Jılar vardır. diyordu; hepsinin zevk-

leri &yni, hisleri ayni, ahlak ve adet· 
leri ayni; çünkü hiçbirisi milliyete 
götürecek hususi bir terbiye görme
mektedir." Rousseau aldanıyordu, 
Bir Fransızlık süsü altında gizlenen 
milli ruhlar bir az sonra canlanacak-
lardı. 

Sabahattin EYIBOclLU 
(t) Rcviutc dame 
Phocnix mcincr amı 
Çlbı mir &ı.ıc:li'"'-

rinde uykusuz geçen geceler 0 gt'_ 
Böyle gecelerde sivrisinek, saz \1 
lir ama, bizim gibi çoluk ço' ~ 
karışdıkdan sonra1 insan rahJ 
arıyor. Acele acele sordum: j' 

- Peki, bu gece ne yapacagı. 
Ev 6~ibinin. genç oğlu atıldı· 
- Anne 1 anlatayım mı? 

3 
Annesi "sus! söyleme!., nı~n ar 

na gelen küçük bir göz işaretı ;,ı 
tı. Fakat ben ısrar edince ani ııır 
Geçen yaz, uzak yerden bir~a.Ç aıJ' 
afir gelmi§. Çocukla:d.an bırı. 

safirlerle şakalaşmak ıçın: ı 
- Bu gece, demiş, sizi .hU od'' 

besledigimiz tahtakurularla bır 
da yatıracağız ! 

Misafirler, bu sözü gerçc1' 
nı a1ınmı lar; birnz ozular~ 0 f 

- Tahtakurusu beslcndiginı 1JI 
madıktı .. demişler. Ve bir gece 
yatmadan sıvışıp gitmişler. 

Ben giılmege başladım; • lJOf 
- Adada oturanların hepsı. ı>'' 

le sizin gibi yaymtılar çıka!'S"1ıı 
misafir meselesi kökünden ı.cs 
atılırdı 1 ıf~ 

Tarasada, yaprak kımıldatııl ııi•' 
ağır, durgun bir hava var. pc ıJW' 
den arasıra bir motör sesi du~ıır > 
yor. Dil tarafından kısa fasıla fi' 
anlaşılmaz uğultular işitiliyor· 

1 
~ 

kat deniz .kapkaranlık.. Tel> 
yok.. ·rdİ 

Geçen yaz, Vaniköyünde geÇdı? 
gim mehtaplı geceleri hatırla c ~e 
Sabahlara kadar taşkın bir n~Ş ıcı· 
bol ışıkla yıkanan Arnavutk0~rılJ 
yılarma dalarak. arada. ~ir. kıııı~ıl' 
kıvrıla akan Boğaz denızının. 1 ıl' tılarmı dinliyerek, bitmemedı~ ad'' 
tediğim o güzel geceler, hiç. c bcıı' 
nm bu durgun, loş gecelerıne 0,~· 
zemlyordu. Biliyorum ki bu c•6' 
kada iskele tarafı, Dil, Niza~c dO' 
de$i, çılgınca eğlenen çiftler 
ludur. d ıı~· 

Biliyo11um ki, çamlar altın ~a{~ıı 
yat, bu tarasadakinden baındB ı:ıı' 
türlü geçer. Fakat, ben bura ırı jo' 
ev içinin, bir ev içi yaşayışıP 
zUnU ediyorum. 5ıc3ı:; Ve bu bakımdan, Adayı. 111çtl: 
uyuşukluk verecek derecede 
ve tatsız buluyorum. ı:ı1 b~ 

Ev sahibi, yaşlıca bir ata 11~ştıl' 
nim böyle kendi kendime 0 

ğumu görUnce: . 111eıctt 
- Böyle dalıp dalıp g~~rgıı~: 

hakkın var, dedi, sana bu u 5ı;1ı1, 
,luk veren eyin ne oldugun ıse• bi 
yeyim: Lodos 1 elimden .. ge ibi, p11 

nehrin kayna_gıı:ıı deği!t!r~{efiştirl'' 
,adanın hava ıstıkametını 
lodosu poyraza çevirirdim· bİ )'°~' 

Bunun b a ş k a hiç se~~s ı ı.o; 
Yahut tek sebebi var: LO ta ah"°, 
dos, insan sinirlerine ad~ı po>''~ 
li\ibi tesir ediyor. Ha.~bu1 ne !:c
zın, püfür püfür ne guıe dırl !'& 
rak, ne tatlı bir esisi ~arrlek· 

1
, 

sela, Boğaziçinin c~ !ç~ J{erıôıı· 
kuytu bir köyüne gıdını~· öıJ1 
nizde derhal bir ferahlı ' 
ıeaksını.:ı:. ıc• 

Halbuki bizim ada... ..1ı;ycce 8• 

Ev sahibi, belki da~a 50öıurıu 'f 
ti. Fakat bir esneme ıle sldll· 1• 

rıda bırakmağa mecbur 0 takları~,, 
Saat on bire dogru, Y\e adııtl" 

za çekildik. Bu saatte. 1 bastı) 0 
t• 

gençleri için sabah, y~n~iğiftl g~ıı· 
du. Bu yaz adada geçı~ raktı: Jcıl' 
bende u üç hatırayı ı ı,ahtll 

1 
• 

ranhk bir deniz, susuz "~ak· ı'f 
.rusuyla dolu bir ev, ve 81 ft 
turucu lodos rüzgarı.. O'"'GÔ 

~G'~ 

~ 
c 
tı 
t; 
ı, 

tı 
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Daniele P.avlo ''Çingene Baronu'' filminde 

Bi R J ÖN PRÖM iYE 

Garry Grant Kendisine 
Yapmıyan Çok Mütevazı 

Hiç Reklam 
Bir Artisttir 

~ok Çekingen 
eykel Gibi 

Tabiatlidir, Gazetecilere Kat'iyyen Mülakat Vermez, 
Susmasım Fakat Yaşayormuş Gibi Oynamasını Bilir 

'1it~ahsiyeti ve ruhu etrafında 
~c Uz edilemiyen bir demir 
C tnber ören artistler arasında 
"t arry Grant başta gelmektedir. 
tlaı-n ınanasile bir erkek güzeli 
baan bu genç artist niçin böyle 
oı teket ediyor? Aslen İngiliz 
t~11 bu aktörün hususi haya -
hicı~ gizlenecek, saklanacak 
ba ır şey olmadığı halde, aca-
0 hu sükutun sebebini İngiliz 

d ~Ukkanhhğına mı atfetmek i1 doğP.: olacak"'. 
talt elki birçokları inanmıya -
Ilı lardır. Fakat bir hakikat ol
te ak Üzere temin edildiğine gö
~e g-~1:~· gazetelerde isminin bile 

ntıgıni istememektedir. 
~an u .ınani, tenkide dayanamı
C> hır ruhun mahsulü değildir. 
tcş~~dece iyi olsun, fena olsun 
ta ır edilmekten ürken bir ruh
lcrJaratılmıştır. Söylediği söz
l'tıat~n en ehemmiyetsizinin bile 
ı G Uata yanlış aksetmiş olma

<:eıt ~rry'yi günlerce hasta ede-
O adar ona tesir yapar. 

?ıı b;un bu tabiatte yaratıldığı
Qost~ enler ancak çok samimi 
llu Garıdır. Bu itibarla da bu
tq1 anbv gibi bir reklam vası-

olarak kullandı!"ına inan -

mak doğru olamaz. 
Paramount müessesesinin çı

kardığı sinema havadis ve rek
lam mecmualarının tahrir mü
dürü olan Hunt, Garry Grant'ın 
en eski ve candan dostu olmak 
itibarile 1931 yılında ilk filmini 
çeviren bt:. uzun boylu, güzel ve 
sihirli delikanlr hakkında mu -
azzam reklam yapmak işil e tav
zif edildiği zaman son derece 
cam sıkılmış ve: "İşte şimdiye 
kadar üzerime aldığım en güç 
ve can sıkıcı vazife budur" de
mişti. Çünkü o pek ala biliyordu 
ki, Garry kendi hakkında üç beş 
cümleden mada hiçbir şey söy -
lemiyecek, ağzını sımsıkı kilit
liyecekti. 

Mamafih bir heykel gibi 
susmasını bilen bu genç, etrafı
na üşüşen gazetecilere, havadis 
çaylaklanna o kadar iyi ve ne
zaketle muamele ediyor; onla
rı o kadar tatlılıkla atlatmasını 
beceriyordu ki, halinden hiç te 
ümit edilmezdi. Evinde onlara 
son derece ikramlarda bulunur, 
çay, kahve, sandiıviç, içki verir, 
bazılarını s a r h o ş, bazıları
m memnun ederek yollar; fakat 
)'.azı masalannııı baima otur-

duklan vakit yazacak bir şey 
bulamaz bir halde yanından at
latırdı. 

Garry'nin hususi hayatı ve hu 
susiyetleri hakkında ilk çıkan 
yazı onu son derece mükedder 
etmişti. Fakat bunu gören ga
zeteciler bundan evvel de Hol
lywood'a gelen İngilizlerin ay
ni şekilde hareket ettiklerini 
hatırhyarak birkaç zaman sonra 
onu söyletmek mümkün olaca
ğını zannetmişlerdi. Bunda ya
nıldıklarını çok geçmeden anla
dılar.Çünkü Garry'nin bu hususi 
yeti, onunla birlikte doğmuş bir 
ahlaktır. Buna isterseniz fazla 
hassasiyet, isterseniz mani de
yiniz. Fakat o bunda daha on 
yaşında iken, anasını kaybetti
ği zaman baş göstermiş bir has
talıktır. Küçük ruhuna ç o k 
gençken anasını kaybetmesi o 
kadar işlemişti ki, C\_rkadaşlann
dan ayrılmış, oyun oynamaz ol· 
muş, dünyaya küskün bir hal 
almıştı. 

Bütün mektep senelerinde 
Philips adında tek bir arkadaş 
edinmiş, fakat bu dostluk o ka
dar derin bir muhabbet halini 
almı§tır ki, denizler ~ırı otur· 

Yıl dızl arın ğlencesi 
} eanne Kravfordun En Sevdiği 
Eğlence Yumurta Kırmaktır 

Beyaz perdenin en ahmh artisti anBatlyor 

Constance Bennett 

duklan halde her hafta munta· 
zaman muhabere etmektedirler. 

M. G. M. in en alımlı artistlerin
den Joan Cravford elindeki sigara -
sının külünü silkerek yüzünü buruş
turdu, sırıttı ve burnunu kıstı. Onu 
senelerdenberi tandıığım için burnu
nu kısması hoşunma gitmişti. Çünkü 
J oan bir şeyler yumurtlamak istedigi 
zaman hep böyle yapardı. Beyazla 
karışık mavi renkteki deniz kostü· 
mü ile emsalsiz bacaklarım biribiri 
üstüne atarak kar§ıma geçip kuru
hınca ne yalan söyliycyim çok sevin
dim ve bu müstesna kadını hayretle 
temaşaya daldım. Hele beni oturma
ga davet edişinden kat'i surette an
ladım ki aramızdaki konuşuş her za
mankinden daha şatafatlı, daha mah
ı·em olacak. 

''Belki bana itiraflarda bulunacak
sınız?,, sözleriyle lafa başladım. Ba
şını salladı, ve; "Hem de çok acı iti
raflar l Doğrusunu söylemek lazım
gelsc ben zannedildiğinden çok daha 
garip tabiatte bir kızım,, dedi. 

"MeseUi, geçen gün çok yorgun 
oldugum için bir otomobil gezisine 
çıkmıştım. Onümüzde bir otomobil 
bozulmuştu. Eski bir frod ! İçinde 
dört beş tane genç çocuk vardı. Be
ni göriır görmez ağza alınmıyacak 
laflar atmaga başladılar. Birisi man
tomu kaça aldığımı, öbürü hangi tip 
erkekleri daha çok sevdiğimi soruyor 
lardr. Öyle anlar oluyordu ki kendi
mi zorla zaptedebiliyordum. Nihayet 
e;üç bela otomobillerini tamir ettiler. 
Tam gaze basıkları esnada dayana
madım. Oğlanların hepsine de birer 
defa dilimi çıkardım ve bana ne i§a
reler yapıklarını görmemek için göz
lerimi kapadım. Buna ne dersiniz, 
sevgili dost?,, 

Bu çocukça harekette hiç de bir 
aykırılık bulmadığımı söylediğim za
man gözlerinin içi güler gibi oldu. 
Devam etmek için adeta yeni bir ar
zu duyduğu hissediliyordu. 
"Hoşuma giden bir şey de yumur-

Garry mektepte parasız oku • 
duğundan çok çalışarak dolgun 
numara almak mecburiyetinde 
bulunuyordu. Bu itibarla diğer 
çocuklar gibi oyuna ve eğlence
ye, hatta spora çok az vakit bu
luyordu. Belki de şimdiki ses
sizliği ta küçüklüğündenberi ya
bancılara ümitlerini, heyecan - , 
larını • söyliyememesinden ileri 
geliyor. 

Garry'nin bu hali, hayatında 
ancak bir iki kadının rol oyna
dığını da izah etmektedir. Bu 
hususta kendisinden zorla söz 
alan Hunt diyor ki: 

"Kary bana sahne haricinde 
aşık rolünü oynama teşebbüs et
tiği vakit dilinin dolaştığını, 
hislerini kelimelerle ifade ede
memezlik yüzünden son derece 
derin bir heyecana kapıldığını 
söyledi. 

Muhakkak ki, bu onun söz 
söylemekten, içini kimseye aç
maktan, çocukluktan kalma bir 
korkusunun doğurduğu bir ha
leti rulıi,r edir. 

ta kırmaktır. Her halde bu hareket 
de aykırı degildir diyemiyeceksinı~. 
Dans kadını filmini çevirdiğim vakıt 
yanımda bir sepet yumurta duruyor
du. Bunları birer birer duvara atıp 
kırmamak için nekadar cebrinefs etti
ğimi bir ti.ırhi tahayyül edemezsiniz. 
Maamafih sonuna kadar dayanama
dım. Direktör Leonard'dan izin ala
rak hiç olmazsa bir tanesine duvara 
atıp kırmama müsaadesini rica et
tim. O da verdi. Ve ben bir çocuk 
gibi sevinerek var kuvvetimle yu
murtayı karşıki duvarda parçaladı
ğım zaman hayatımın en mes'ut da· 
kikalarından birini yaşamıştım. Maa
mafih bu eglence bana hayli ~halı
ya oturdu. Çünkü diger artistlerden 
dört tanesinin şapkasını lekelemiş-
tim.,, 

• 
Marlene eğleniyor 

Her zaman için son derece mağ
rur, vaziyetinden emin pozlar alan 
Marlenc Diethrich Nevyork seyaha
tinden son derece şen ve şu~ ~ir ka
dın hahni alarak avdet etmıştır. 

Bunun sebebi belki Von Steru • 
berg ile ayrılması, belki de - ne bi· 
lelim, daha başkadır. Fakat gecelerı
ni evde geçirmek itiyadında o1a!1 
Marlene artık Hollywood sosyctesı· 
nin bir gece kelebegi halini almıştır. 
Yemeklerini sinema aleminin en 
zevkli ve eglenceli şahsiyetleri ile 
dı~arda yemekte ve bol bol eğlenip 
dansctmcktedir. 

Ortada dönen dedikodulara bakı· 
lacak olursa Marlene Dietrich sarı
şın kocası Rudolph Sieber ile ayrıl· 
mak iızeredir. 

Sieber simdi Almanyada bulunu
yor. Boşanma işinin çok yakında o
lup biteceğini söylüyorlar. 

Moda ve renkli sinema 
Renkli sinemanın istikbali, yakın· 

da temsil olunacak Ruhen Mamu
lıyanın son filminde Becky Sharp m 
gosterecegi muvaffakiyete baglıdır. 

Acaba, renkli sinemaların geliş • 
mesi, yaşayış tarzımızda, adctlerı • 
mızde bazı değişikliklere sebep ola
cak mıdır? Renkli sinema, bızi. cer 
ş ·yi pembe görmeğe alıştırırsa, ne i
yi olur .. Amerikan terzilerinin müta
leası bambaşkadır. Boyalı filmlerin, 
erkekleri renkli elbise giymcğe sev
kedecekmiş. Bir kaç ay renkli film 
seyrettikten sonra erkekler, renkli 
ceketler, parlak ve. göz kamaştıran 
yelekler, bir çok rtnkli elbiseler gi· 
yeceklermiş .. 

Biz, bunu o kadar tuhaf bulmuyo-. 
ruz. 
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Kızı i r De i 
Doktor na 
Sevkettiler 

John Chaster hiçbir zaman polıti
kaya girecek bir adam dcgildi. O, 
bunun yerine a§k romanları yaza -
cak, zengin olarak e"'1cnecek, bah
çeli bir kaşane sahibi olacak bir a
>damdı. Fakat her nasılsl fena bir 
tali neticesi olarak o yimıı beş sene 
evvel parlamentoya ginnegi tercih 
~tmiş ve bugüne kadar ne tamamilt; 
tiiyasi bir sıma ne de büsbi.ıtıin ka
ranlık bir şahsiyet olarak kalma
mış, oldugu yerde sayıp durmuş ~ 
tur. 

Birbirini takip eden bircok baş
vekiller Chester'i ziyafetlerde, çay 
toplantılarında güzel hikayeler an
latan; hoş sohbet bir insan ve ken
disine teklif olunan birçok vazıfe
leri belki de bu yüzden reddeden 
namuslu bir memur olarak tanı
mışlardır. 

Chester'in dalmadığı delik tanı
madığı iMan yoktur. Belki Avru
pada onun kadar insan tanıyan ba -
ka bir diplomat yamagı yoktur. 
Hem herkes Chester'den sırları • ı 
da saklamaz; nesi var, nesi yoksa 
ona söylemekte bir mahzur görmez
di. 

Onu bir kişi anlamışh 
Ben Chester'le bundan bir hafta 

evvel Avam kamarasının 1 oka n ta 
'kısmında yemek yiyordum. Yanı
mızdaki masalardan birinde de diın 

ca tanınmış sabık vekillerden bi
ri oturuyordu. Bir vakit sonra bu 
zat yanımızdan l:alkıp gidince 
Che.ster'in dili hemen açıldı. 

-''Çok şayanı dikkat bir adam
dır,, diye söze başladı ve: 

- 'Tarringham muammasını hal
leden yegane şahsiyettir ... sozlerinı 
ilave etti. 
Şarap bardagını bir hamlede bo

§altmasından da a,plıyordum ki 
Chester meşhur hikayelerınden bi
rine başlayacaktı. Kendisine paha
lı bir siJ?ara uzattım. Te ekkür1e 
kabul etti. Kahvemız de bu esnada 
getirilmiş oldugu içın tatlı tatlı an 
)atmağa başladı: 

nız "Dedi er Öldükte~ sonra 

Yatağın içi bomboştu 

teklıf etti. Fakat anası saatin do - ı ben de buna şaşmadım ve Chester 
kuz buçuk oldugunu, bu kadar er - devam etti: 
ken yatmanın cok manasızlığını i- "Öyleyse gel, tarasaya çıkalım. 
leri sürmüştü. Bunun üzerine, kızı: Hikayemize orada devam ederiz. 

- " Öyle ise bana müsaade edin, Esrarengiz hikaye 
yarım saat kadar uzanayım. Çok 
yorgunum. Sonra gelir, size yardım 
ederim.,, dıyerek yukardaki odası
na çıktı. 

"Tren yorgunluğundan bitap bir 
hale gelen kızın yatagına uza~ma
sı ile uyuması bir oldu. Tekrar u
yandıgı vakit saat gece yarısına 

tam on dakika vardı. Afal topal kal 
karak dördüncü kata indi. Annesi
nın yattıgı odanın kapısını vurdu. 
Cevap almamasına rağmen içeri 
girdi. Oda karanlıktı. Elektrik düğ 
mesine bastı. Ne tuhaf. yatak boş
tu l Etrafına bakındı. Odada misa
fir filan hicbir şey yoktu. Bir yan
lış yaptıgına zahip olarak koridora 
çıktı. 

Bitişik oda hamamdı. Diğer ta
raftaki odanın kapısında da iki er
kek kundurası duruyordu. Büsbü
tun a ırarak zılc bastı ve gözleri
ni o u tura, ogustura gelen fam 
dö sambr'dan bir yanlış yapİp yap

''Ben de herkes gibi bu esraren
giz hikayenin bilhassa Mrs. Far -
ringham'in Londradaki evi için bir
den bire halı almak arzusuna tutul
muş olmasını bir türlü tefsir ede
memiştim. 

İnceden inceye bir tahlil yapa -
cak olursak bu halr mübayaasının 
bir mazeret olarak ileri sürüldüğü
nü kabul edebiliriz. Belki o da her 
kadın gibi kendi kendini aldatmak 
hevesine kapılmış olabilir. Belki 
de evvelce seyahatini lstanbuldan 
Anadoluya kadar temditten vazgeç
mesine sebep, sıhhatinde hasıl olan 
bir tebeddülden doğmuştur. 

"Maamafih işin esaslı noktası in
sanın nazarı dikkatinden kaçacak 
kadar ehemmiyetsizdir. Fransada 
senin de bildiğin gibi tuhaf işler 
o l u r . Pariste öyle vakalar çı
kar kı dünyanın herhangi bir eh-

gene yaşıyoruz 
• 

Sir OliıJc Lodge adı dünyaca ta· 
nınmış bir ilim adamı papazların, 
hocaların ıJe hahamlann ispritizmc 
aleyhindelli propagandalarına sus· 
turucu cevaplar c.•crmektedir. Bu 
makaleyi buraya alıyoru~: 

• 
Dünyanm neresinde olursa 

olsun papazlara, hocalara ve ha- / 
hamlara sorulacak olursa ölü
lerle konuşmağı dine mugayir 
bir hareket sayarlar. Bunu hem 
ölülere karşı hürmetsizlik, hem 
de diriler için boş bir meşgale 
sayarlar. 

Fakat bir dakika için kendi
mizi bu dünyada çok sevilen bi
risi, yahut ta çok arzu edilen 
bir işi yarı bırakarak öbür dün
yaya göçenlerin mevkıine ko
yacak olursak, öldükten sonra 

E 

uh denilen şeY 

Kat'iyyen ölmeı 
Hayvanlar da insanlar gi~i 

bu ihti.zazlardan intiba hasıl edı
yorlar. Fakat akıldan mahruıt1 
oldukları için bunları tefsir kud
retinden de mahrumdurlar. 

Tefsir hassası akıllara haY -
ret verecek kadar esrarengiz -
<lir. Vücudumuzun kimyevi ~e 
fiziyolojik işleme tarzını tetkıJ..; 
ve tahlil imkanları mevcut ol
duğu halde tefsir hassamızı in
celemek hemen hemen imkan" 
sızdır. 

Kendilerini hayatın mad~i 
kısımlarım tetkika inhisar ettı" 
renlerle hakikata gözlerini ka" 
payanlar, beşerin talihi hakkın· 
da gayet ta'bii olarak çok mah
dut bir fikir beslerler. Bunlatl 
maddi varlığımızın zevalindetl 
sonra manevi benliğimizin de
vam e d e c e ğ i n e inandır-

" Evet, Madam Farrın!"ham çok 
alımlı, çok güzel bir kadındı. Dul
du, zevk ve eğlenceyi bir erkek ka
dar severdi. Parası bol. tuhaf tuhaf 
yerlct'de gezmegi, ı:eyahat etmegi 
kendhe iş edinmiş tiplerdendi. Av 
::upadan, Amerika.ya, Amerikad n 
.f.syaya geçer, fam <lö şambr kullan
maz; bu hususta kızının yardımla
rından istıictdc ederdi. 

madıgmr sordu. 
Halinden pek zeki olmadığı an

la~ılan fam dö şambr Miss Farring
ham'i busbiıtun şaşırtmıştı. Budala 
kadın Matmazelin otele yalnız gel
diğıni, annesini filan görmediğini 

rinde bunların emsaline tesadüf et
mek güçtür. Bu sözüme bir misal 
olmak üzere de sana Farringham 
vakasının halledemediğin esrarını 
anlatacağım. 

L.-----~~----------~~~~~-----~~--~~----~~---------~-------
mak mümkün değildir. onıar• 
göre bütün hayat ve varlık bı: 
zimle kaim ve biz gittikten soıı 
ra arkamızın bir avuç tozdaı\ 
başka bir şey kalmıyacaktıt'; 
Halbuki böyle olmuş olsaYd1 
beşerin hikmeti vücudu kalır 111 
idi? 

Anlattığım hikaye Paris Nümune 
ır.ergisinin açıldığı senede cereyun 
etmişti. 

·•Madam Farringham Uzak Şarkta 
eyahatten dönmustiı. Londradaki 

evi için Şark halıları satın almış
tı. İşlerini iırr.it ettiklerinden daha 
çabuk bitiren ana kız doğruca Pa
rıse dönmüşlerdi. Paris garına a
yak bastıkları zaman saat sekızi 
biraz geçiyordu. 

Büyük.uç çanta ve bir de Madam 
Farringham'ın bütiın seyahatlerin
de kullandığı küçiık yeşil bir can
tadan ibaret eşyalarını bir hamala 
vererek otomobillerinin üstüne yer 
lcştirdiler. Fakat otomobil hareket 
etmeden evvel şoför yeşil çantayı 
yerinden kaldırarak önünde, ayak
larının durdugu yerin yanında bir 
yere koymuştu. 

"Büyiık bir atelin. önünde durarak 
biribirine geçen iki oda kiralamak 
istediler. Halbuki sergi dolayısile 
Paris hıncahınç dolu idi. Yanyana 
oda bulmak şöyle dursun, tek bir 
oda bulmak bile son derece müş
kiıldiı. Birkaç yere ba vurduktan 
fionra nihayet biıyUk otellerden bi
rinde biri dördüncü birı de beşinci 
katta olmak üzere rahat birer apart 
man bulabildiler. 

" Usule riayet en isimlerini kiitıbe 
kaydettirdikten sonra çantalcırını 
yukarı yollayarak kendileri de bir 
fam dö şambr'ın arkasına takılarak 
apartmanlarına çıktılar. Madam 
Farringham'ın yatak odası kuçiık 
olmakra beraber her türlü istirahat 
esba-bım havi bulunuyordu. Bir kat 
üstdeki kızın odası bunun ayni idi. 

söylüyordu. 
Kapıcıyı isticvap 

Kadından bir şey çıkmıyacağını 
anlayan genç kız kaıpcıyı istintak 
ettikten sonra onun da ayni masalı 
okudugunu isittigi vakit bihakkın 
af llamış bir hale geldi. 

Nihayet iş otel direktörüne ka
dar aksetmiş, Miss Farringham on
dan da ayni cevabı alınca deli gibi 
bir hale gelmişti. Genç kızın bu ba-
ma gelenler ne İdi Yarabbi? İki 

saat evvel anasile geldiği otelde na
sıl olur da anasını kaybedçbilirdi? 

En son ba vurulacak çare olmak 
iızere otelin defterini de tetkik et
tılcr. Burada da annesinin ismini 
görmeyince zavallı genç kız, rüya
da imiş gibi gözlerini oğuşturmağa 
başlamıştı. 

" Artık otelin müdüriı ve fam dö 
ambr kızın hastalığından şüphe -
lenmiş gibi ona bir doktora muaye
ne olmasım da tavsiyeye başlamış
lardı. Bunun şonu nereye varacak
tı. 

Oteh baştan aşağı aradılar. Miss 
Furringham'in anasına benzer hiç· 
bir kimseye tesadüf edememişlerdi. 
Nıhayet onları istasyondan getiren 
şoföru bulmak akıllarına geldi. Çok 
şukur onu bulmak kabil olmuştu. 
Fakat şoförün de öbürleri gibi Mis 
Farrıngham'ip otele yalnız geldiği
ni ifade etmesi üzerine zavallı kı
zın üzerıne baygınlık gelerek pat 
diye yere serilivermişti. 

" Birkaç gün hastalıktan sonra 
Miss Farringham'i hususi bir dok
torun himaye ve bakımı altında 
Londraya yolladılar. Dostları ve 
akrabaları onun anasız avdet etti
gini gorünce son derece şaşırmış -
lardı.,, 

Dostum Chester hikayesine es -
r~r:ngiz bır mahiyet vermek ister 
gıbı sandalyesinden kalkıp tekrar 
oturdu. 

"Hizmetçiler, misafirlerin eşyala
rını yerleştirerek bahşişlerini aldı
lar ve ana kızı yalnız bırakarak ses
sizce odadan ayrıldılar.,, 

iki apartman 
''- Hikayemi buraya kadar iyi

ce takip ettiniz. Acaba Mrs. Far
Dostum Chester burada hikayeyı rineham'in iki saat içinde Parisin 

iyice takip edip etmedigimi anlamak j b yuk ot7llc;i'!den .bi;inde böyle 
için sordu: c n ve perı hıkayelerını andırır bir 

"Vakaları iyice takip ediyorsun, tarzda kaybolmasına ne diyeceksi
değil mi? Her cihciçe şayanı iti - nız? Aklınıza hiçbir şey gelmiyor 
mat ve namuslu iki kadın, biri dör- mu? Bu esrarengiz vakayı ne su -
düncü biri de beşinci katta olmak retle tef ir ediyorsunuz?,. 
üzere iki apartman kiralıyorlar. A- Ho sohbet dostuma bu hususta 
nasının yanında biraz kalarak ona hiç bır fıkrım olmadığını söyledi -
yardım ettikten sonra Mı s Far- gim zaman t CC'Üp etmedi. Esa -
ringham ikisinin de yorgun olduk- tıen zekam hak ında o kadar yüksek 
kmıdı:ı.a balucdcrck yaunalarıru bir fıkrı olmadı.,ınz bildi.im i'iu. 

Esrar nerede ? 
"Her iki kadının da Pariste ayni 

otele inerek dördüncü ve beşinci 
katta birer oda kiraladıkları bir 
hakikattir. Madam Farringham'in 
kızı gece yarısına on dakika kala 
anasının dördüncü kattaki odasına 
indiği vakit odayı bomboş bulduğu 
da yine bir hakikat. Bu odanın di
ğer odalardan farksız bir oda oldu
ğu da diğer bir hakikati 
Şu halde dokuz ile on iki arasın

da bu kadm oteli ya kendi arzusile 
terketmiş ve yahut zorla otelden 
çıkarılmıştır diye bir hüküm çıkar
mak yanlış olmaz. 

"Halbuki vaka büsbütün başka tür
lü cereyan etmiştir. Mrs. Farring -
ham luzının yukarı çıkmasından on 
dakika sonra yatağının üzerinde o
da hizmetçisi tarafından ölü olarak 
bulunmuştu. Vakayı otel direktörü
ne haber vermekle hizmetçi vazi
fesini ifa etmiş, direktör de polise 
haber verecek yerde, gece yarısı iş 
başında bulduğu yüksek bir hüku -
met memurunun meseleye el koy -
masını temin ederek işten sıyrıl -
mı;ıtı. 

Olüyü muayene eden doktor da 
raporunu bu yüksek memura ver
meği tercih etmiştı. 

"Ölüm vakasından sonra ameleye 
benzer birçok kimselerin otele gi
rip çıktıklarını; Mrs. Farringham'
in işgal ettiği odanın bütün eşya
sının boşaltılarak yerine yenileri -
nin ikame olunduğunu söylemek a
bes olur. 

Bilahara - direktörün odasında o
tel müstahdemini ve şoför ··c me
mur tarafından sıkr bir isticvaptan 
sonra ağızlarını açtıkları takdirde
onbeşer sene hapis cczasile tehdit 
edilmişlerdi. Hem hizmetçilere, 
hem de şoföre bu tehditten sonra 
bol para verildiğini de ayrıca söy
lemege hacet var mı? 
.. Butün bu işlere sebep te direktö

run, yukarda söylediğimiz gibi yük 
sek bir hükfımet memuruna telefon
da söylediği iki kelimedir. 

"Hikayenin başında da anlattığım 
gibi Madam Farringham Şarkta bir 
seyahatten avdet etmişti. Bu da si
ze bir ipucu vermiyor mu?,,, 

Hikayesi gitgide daha esraren
giz bir mahiyet aldığı için M. Ches 
ter'den Allah aşkına olsun beni da
ha fazla üzmemesini rica etmiştim: 

''O halde ölUmlln sebebini seni 
daha fazla ısıkmadan söyliyeyim. 
Madam Farrin{{ham veba hastalı -
gından ôlıııUjtiı.,., 

bu dünya ile teması muhafaza 
etmek kadar şayanı arzu bir şey 
tasavvur edilebilir mi? Öbür 
dünyadan bizim dünyamıza bir 
haıber göndermek ihtimalini ve
lev uzak ta olsa en ince tefer -
ruatına kadar tetkik ve tahlil 
kadar enteresan bir mevzu ta
savvur .edemiyorum. Hele bu 
dünyada bizi öbür dünya ile te
masa getirmek kudretinde ya -
ratılmış medyomlar bulunduk -
tan sonra bu fenni inkişaf ettir
memek kadar saçma bir şey 
olamaz. Bunları şarlatanlıkla 
itham edenler yok değildir. Fa
kat bazı ilim adamları da öbür 
dünya ile konuşmak imkanları
nın mevcut olduğuna dair sar
sılmaz kanaatler beslemekteclir
ler ki, bize, bu yolda yapılacak 
araştırmalarda cesaret vermek
tedirler. 

Bugün efkarı umumiye ispri
tizme hususunda son derece 
mahdut malUmatla mücehhez -
dir. Fakat vakıt geçtikçe bu 
kuvvet daha ziyade takdir edil
meğc başlanacak ve öbür dün
yaya gönderilen haberler, kuru 
dualara inhisar etmekten kur
tulacaktır. 

Vücudumuzun maddi kısmı 
vakitle çürümeğe mahkumdur. 

- "Velev bövle de olsa nasıl o
l ur da bunu bir sır olarak' saklar -
lar? .. diye sordum. Dostum Chester 
gülümsiy~rek başını salladı: 

- Azızı~ •. sana Pariste her şeyin 
imkan dahıhnde olduğunu söyle -
mistim. Fransızlar, Parisi milyon
larca ya~a~cının ziyaret ettiği ser
gi ~ev~ımı?~e veba vakası zuhur 
etmış dıye ılan etmiş olsalardı mil
yonlarca frank para kaybedecekler; 
sergi de bir fiyaskoya uğrayacaktı. 

Bunun için mümkün olan her 
sıhhi tedbire başvurduktan sonra 
vakayı örtbas etmislcr ve zavallı 
Madam Farringha~'ıin kızını haf
talarc~a sonra lıaberdar etmekle işin 
içinden çıkıvermişlerdi. İşte azizim 
Fransızlar artistik incelikleri saye
sinde aylarca hazırlık yaptıkları 
serglierinin zivaretsiz kalmamasını 
bu suretle temin etmiş bulunuyor
Jud.t. 

Hiçbir madde yoktur ki ebedi
yen devam etsin. Fakat ruh 
maddi cihetten tetkik imkanı 
olmıyan bir şeydir. 
Akıl maddeyi istismar eder, 

ona hakim olur. Maddeyi akıl, 
kendinin bir ifadesi ve tezahürü 
olarak kullanır. İnsanın beyni
ni alacak olursak düşüncelerle 
aksülamel geçiren, intibalara 
sahne olan bir uzuv olarak mü
talaa edebiliriz. Fakat beynin 
düşündügünü, görmek ve işit -
mek kudretini haiz bulunduğu
nu iddia etmek biraz güç olur. 
Binaenaleyh bütün bu işlemele
re hakim olan akıldır demek da
ha doğru olur. Akıl ve akla 
yardımcı olan cümlc.i asabiye -
siz, yazmak, okumak ve düşün
celerimizi ifade kudretinden 
mahrum olacağımız da muhak
kaktır. 

Bütün mevcudiyetimizi ele 
alacak olursak, o kadar karışık 
fakat ayni nisbette de o kadar 
iyi işler bir makina olarak göze 
çarpar ki, bu makinanın maddi 
kısmına ilave bir de manevi ve 
ruhi' cephesi olduğunu kabul et
memiz icap ediyor. 

Ruhun ne olduğunu anlamak 
henüz kabil olamamıştır. Bu -
ııunla beraber benliğimizin, ka
rakterimizin, hafızamızın, vü
cudumuzu teşkil eden madde • 
le~den ziyade ruhi birer tezahür 
olduğunu kabul mecburiyetinde 
kalır; makanizmanın sırf bir 
kalıp ve şekilden ibaret olduğu
nu teslim ederiz. 

Nasıl ki, işitmek aleti olan 
kulağın, işitme hassası ile ala
kası yoksa; maddi ile manevi
nin arasında bir yakınlık ara
mak ta o kadar beyhudedir. 

Ayni vechile gözün de, sade
ce bir basar aleti olup görmek 
hassası ile miinasebeti yoktur. 
İşitmek ve görmek kudreti ba
zı ihtizazlar neticesi vücuda 
gelmektedir. Bu işin en garip 
ciheti de bu ihtizazları tefsir 
kudretine malik olmamrz<ilı". 

lşin hakikati beşerin ölüıl\~ 
mahkum bir varlık olmadı& 
merkezindedir. Ne vücut, nedd' 
akıl çürümeğe mahk\ım mad ~ 
ler değildir. Hayatnnızın ll'!ad.t' 
di kısmından hariç manevı b~ 
varlığı vardır ki, bu varlık v;; 
cudumuza arız olan kazalard d3. 
masun olarak yaşar. Buna 
"ruh" adını vermiş bulunuyor\l"' 

Beşerin taliini tayin e~e~ 
karakter ve arzudur. Mekanııdi 
ma haricine çıkan beser keıı t .. 
taliini kendi arzusile tayin e 
rnektedir. Buna rağmen inS3 

; 

nın henüz mükemmel surett 
inkişaf etmiş bir mahlfık olıl\d 
<lığını da kabul etmek zarur~ _ 
karsısındayız. Henüz medetı1 

~ d yı~ 
yetin de cok başlangıc~n ~ iZ: 
Her nevi ilim ve fen bilgıler~ .. 
de nüve halinde sayılacalt 
dar geridir. . . 1+ 

Bu itibarla ruhi tahlıl, ısP t' 

tizme ve bu gibi ilimlerle be§: .. 
henüz velev çok az da olsa, ~e .. 
urlu surette meşgul olrnU§ 
ğildir. 

Ölümden sonraki 
• 31'' 

hayat "l ı 
azlı& 

kındaki malumatımızın ,. ıdlc 

belki bizi bu me~z~u. la~~gt 
anlatınaga bir manıdır. ıc' 
vücutla ruhun ayrı ayrı ~e~ell 
oldugunu ve birinin diğerıtı~ ııı' 
ayrı ayrı iklimlerde yasadıg dt" 

·-r·ıerle düşünecek olursak, o u ~ıı-
ğil; baska bir dünyada yasıY ya' 
larla konuşmanın imkansız ·d-

~unu ı 
hut ta boş bir şey~l~ug ir şe1 
dia etmek kadar gulunç b . ı~· 
olmadığını takdir etrnerrıız 
z1md1r 
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ÇAPA·MARKA 
Hububat 

Unları 

Sıhhat ve kuvvet 
VERiR 

Taklitlerinden 

aakınız. 

6016 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

~Cian böyle, en büyüK felaket olan ö_l~ ve m_aluli~~~ 
lCılarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendınızı ve yakinlennızı: 

"1alüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettiilü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
tden: 

NADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

)aptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştırı 
tUnki bu ıigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettU verilir -
~tfat halinde müemmen mebliğ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
ltutıda ıigortalı hayatta bulunurll3 ve maluliyete uğramamıı ise mUem· 
lben ınebtılğ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malfiliyet 
lbllddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemmen mebliğm 
"' 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
lbıııda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
)aptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
)(llamelit merkezi : İstanbul. 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi acentalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 
5752 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve aeyyahlara 

Banka Komerçiyale Italyana 
S......yui : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

T rarıellua ( Seyyahin ~ekleri) aatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
Yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
Şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
'l'ravellers çekleri hakiki sahibinden başka ki~enin kulla-

~yacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 5748 --........:: ___________________________________________ _ 

tLabiaarlar Umum Müdürlüğünden~ 
li 1-Ankara Başmüdüriyeti binasında yapılacak 3000 
!a rnuhammen bedelli Kılimatizasyon tesisatı açık ek

&iltrneye konulmuştur. 
2 - Şartname ve projeler Kabataşta Levazım ve Mü 

~l'aat Şubesinden 25 kuruş bedel mukabilinde alınır. 
3 - Eksiltme 23-9-935 tarihine rastlayan pazartesi 

~nü saat 14 de Kabataştan Levazım ve mübayaat şube 
&indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Fenni şartnamenin 14 üncü maddesi mucibin -
ee .. fiatsız teklifler fen hey' etince tetkik edilmek üzere 
~Uııakasadan 15 gün evvel bütün teknik izahat ve pro
Jelerıe beraber bütün fabrikalar şubesine verilecektir. 
it S - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 225 lira muvak
lt ~t güvenme paralariyle muayyen gün ve saatte mez-

\lr koınisyona müracaatları . .._( 464 7) 

lıtanbul Har.ci Aakeri 
Kıtaatı ilinlan 

129000 kilo sığır eti ka
palı zarfla eksiltmeye kon
muşdur. Muhammen be

r: Okullar Güneşi Direktörlüğünden: -ıe.. 
- Herıiln 9 dan 17 ye kadar Yuva - ilk ve Orta sınıflara Leyli ye Nehari kıı n Erkek talebe 1ı d olunur. 

• 2 - Enrel ..e biltünleme yoklamalanna 4 EyUJlde batlanacaktır. Betiktaf Yıldız. Telefon: 4.2282- • 

deli 19 3 5 O lira ve yüzde 7, 5 (iı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!ii!i!!!~~~~~~!i!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!-"!!!!!!!~~~!i!!!!!!!!~!!!!!-~ 

Gayri mübadiller ilk teminat 1452 liradır. 
Şartnameler Komisyondan 
bila bedel alınabilir. İhalesi 
4 Eylul 935 çarşamba gü
nü saat 15 de ~rzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonunda yapılacakdır. Şart 
namenin dördüncü madde
si mucibince istekliler teklif 
mektublannı 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanu
nun 32, 33, 34 cü maddele
ri ahkamına •~evfikan tan
zim ederek ihale saatından 
bir saat evvel Erzincanda 
Tümen Satınalma Komisyo 
nuna vermeleri. ( 139) 
(4671). 6142 

*•* 
68000 kilo Sığır eti ka-

palı zarfla 4 Eylul 935 çar
şamba giinü saat 15 de İz
mitte Tümen binasındaki a
lım ve satım komisyonunda 
eksiltmesi yapılacaktır. Mu 
vakkat teminatı J 173 lira
dır. Şartnamesi her gün 
Komisyonunda görülebilir. 
İstekliler 935 senesinde a
lınmış f otograflı ve tasdikli 
Ticaret- Odası vesikasını 
beraberlerinde bulundu
racaklardır. Kapalı zarflar 
aynı günde saat 14 de Ko
misyon Başkanlığına veri
lecektir. ( 14 7) . ( 4 7 21 ) 

6143 

••• 
1038600 kilo arpa kapa-

lı eksiltmeye konmuşdur. 
İhalesi 9 Eylül 935 pazar
tesi günü saat 15 de Erzin
canda Tümen Satınalma 
Komisyonunda yaptlacak
dır. Talihler şartnameyi 
445 klll'uş mukabilinde Er
zincanda Tümen Satın Al
ma Komisyonundan ala
bilirler. Muhammen bedeli 
64912 lira 50 kuruş ve te
minatı 4868 lira 50 kuruş
tur. İstekliler teklif mek
tublannı belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar 
Erzincanda Tümen Satın
alma Komisyonuna mak
buz mukabilinde teslim et
meleri. (166) (4823) 

6171 •••• 
İsparta için 250 bin kilo 

un kapalı zarfla eksiltmeye 
konuldu. İhalesi 29-8-935 
Perşembe günü saat 11 de 6 
Tümen Satınalma Komis
yonunda yapılacakdır. Mu
vakkat teminatı 1970 lira
dır. Teminatın ihaleden iki 
saat önce muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olması 
ve teklif mektublarının ka
nunda yazılı formüle uygun 
bulunması zaruridir. Şart
namesi her gün komisyon
da görülebilir. Tahmin be
deli 26250 liradır. (168) 

(4825) 6178 

* • * 
Bursa ve Mudanya için 

150,000 kilo Sığır eti 2 Ey
lül 9 3 5 pazartesi günü saat 
15 de Bursada, Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla alınacakdır. 
Tahmin bedeli beher kilosu 
20 kuruşdur. İlk teminatı 
2250 liradır. Şartnamesi 
parasız komisyondan alı
nır. Teklif mektublarının 
ihale saatinden bir saat ev
vel Bursada Komisyona 
vermeleri. (167} (4826) 

6179 
••• 

Tefenni için 420000 ki
lo arpa kapalı zarfla eksilt
meye konuldu. İhalesi 

İstanbul 
D. No. Semti ve mahallesi 

6261 Büylikada Maden 

3739 Kandilli 

3771 ., Yenimahalle 

1265 Kumkapı Kürkçübaşı Süley 
manağa 

6371 l-Ieybeliada 

2236 Bostancı 

4267 Büyükçar§ı 

2319 Y eniköy Panaiya 

2816 
6795 Kasımpaşa Emin camii 

11673 Yeniköy Mollaçelebi 

Usküdar Yenimahalle 478'2 

1143 Heybeliada 

Komisyonundan: 
Sokagı Emlak No. 

Çôp iskelesi Y. 15 

Çubuklu Cad, E . 49 
Y. 8 

Kilise E. 61-63 
Y. 37.39 

E. Ta§çılar E. 9 
Y. Çakmak taşı Y. 7 

mahallen 9 
Yalı E. 62 

Y . 37 
Çatalç~şmc E. 16 Mü 

harita 36 
Yağlıkçılar E. 49 

Y. 21 
E. Panaiya E. 6 ve 6 Mü. 
Y. Köybaıı arkaaı Y. 6 ve 8 

Ilar 

• Köybaşr 

E. 23 
Y. 25 

E. 241-243-243Mu. 
245 • 247 • 247 Mü. 

Y. 251 - ila 259 
E. Papas E. 32 
Y. Selamet • Y. 38 

Cinsi ve hiaaeıi Hiaseye göre m u-
hammen K. 

Bahçeli ahıap 130 aç 
hanenin 14·64 hia. arttırın . 
63 metre arsanın 25 " 1-2 Hiı. 
82,50 metre arsaruıı 25 " 
nısıf His. 
Kagir hanenin 250 .. 
1-2 Hiı. 

7 3 metre araanuı 50 .. 
1-2 His. 
207 metre arsa 150 .. 
Kagir dükkinın 
33·48 His. 

980 .. 
180,50 metre ananın 
30·120 Hiı. 

550 " 

61 ,50 metre arsanın '200 
tamamı 

311 cnetre arsanın 24-!>6 235 ,, 

Bahçeli ahşap hane 160 .. 

E. Karanfil E. 20 43 metre arsanın 35 •. 
Y. Berber oflu Y. 58·60 16-80 His. 

4584 Yeniköy ~ya Nikola Kilise E. ve Y. 12 188 metre arsa 188 .. 
2041 Hasköy Hahcıoğlu Bademlik E. 74-76-78 Altında dükkanı olan 340 

Abdüsselam Y. 64-66 ahıap hanenin 75-112 
6736 Hi~ 
4600 Heybc1iada Değirmen Y. 28-30 Bahçeli ahpp iki 26S 

il hanenin 1-4 His. 
Yukarıda ev&a!ı yazılı gayrimenku ller on gün müddetle satışa c:ıkarılm ıştır. ihaleleri 13.9.935 tarihine t 

ıı düf eden Cu~a günü saat on dörtte dir. Satış münhasır-an gayrimübadil bonosiledir. 

5-9-935 perşenıbe gunu 
saat 16 da 6 Tüm Satınal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır. Muvakkat teminatı 
1890 liradır. Teminatın i
haleden iki saat önce mu
hasebecilik veznesine yatı
rılmış olması ve teklif mek
tublarının kanunda yazılı 
formüle uygun bulunması 
zaruridir. Şartnamesi her 
gi.in komisyonda görülebi
lir. Tahmin bedeli 25200 li
radır. ( 169) ( 4827) 

• • 6180 

*** 
Balıkesir Garnizon hay -

vanatı için 400 ton yulaf 
10-9-935 salı günü saat 
16 da ihalesi yapılmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşdur. Tahmin bede
li 18000 lira, muvakkat te
minat mikdarı 1350 lira -
dır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İs -
teklilerin tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel Ba
Iıkesirde Kor Satınalma Ko 
misyonuna vermeleri. 
(186) (4910) 6277 

* * * . İzmir Müstahkem mev -

kilo Sığır eti 1500 kilo ko
yun eti 2450 kilo kuzu eti 
bir kıt'a şartname ile ve ka
palı zarf usuliye satın alına 
caktır. İhalesi 5-9-935 per
şembe günü saat 16.30 da 
lzmirde kışlada Müstah -
kem Mevki Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartname~i her gün Komis
yonda görülebilir. Sığır eti
nin beher kilosu için l 9 ko
yun ve kuzu etinin beher ki
losu için de 40 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. Teminatı 
muvakkata akçesi 3 641 lira 
81 kuruştur. İstekliler Tica 
ret odasında kayıtlı oldukla 
rına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Mü-

nakasasına i~tirak edecek
ler 2490 sayılı kanunt1n 
2, 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesika 
larla teminatı muvakkata 
makbuzlarını ve teklif me'~
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyo - · 
na vermış bulunacaklar l· ... 
(178) (4880) 62 73 

İstanbul Beşinci lcra Memurlu -
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu • 
karrer ev eıyaıı ve ayaklı navum n 
singer dikiş makineleri 2·9-35 pa r
teıi günü saat 16,5 tan itibaren 2 ci 
artıqna Şişli Osmanbey Saman> oı ı 

ıokak Bornştayn apartmanının birin
ci dairesinde &atılacağından taliple • 
rin ycvm me.zkiirda mahallinde bulu
nacak memura müracaatları ilin olu
nur. (14043) 

r-M E v!.f;~ .9..,~ ! o z I, 
649 

Kültür Bakanlığından: 
19 3 5 • 19 3 6 ders yılı için ilk öğretmen okullarına pa-

rasız yatı talebesi alınacaktır. . 
1 - İsteklilerin şu ~artları taşımaları gerektır. 
A - Türk olmak, 
B - Orta okulu iyi veya pek iyi derecede bitirmiş. 

lise birinci veya ikinci sınıfını iyi veya pek iyi derecede 
geçmiş olmak, . 

C - Ulusal karekterinin iyiliği öğretmenler kuru 
lundan saptanmış bulunmak, 

D - Yaşı ilk öğretmen okulları öğreneğinin sapta -
dığı çağda olmak, 

E - Tinel ve bedensel sağlanlığı, okullara gönderil-
1niş olan rapor örneğine göre, okul doktoru tarafından 
saptanmak 

2 - Şehit çocuklarile yetimler üstün tutulacaktır. 
3 - Bu şartlara uygun talebenin bağlı oldukları 

okullara hemen başvurmaları gerektir. ( 2 3 84), ( 51 7 O) 

ki kıt'atının 236,000 kilo 
un ihtiyacı kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 
İhalesi 6-9-935 cuma günü 
saat 16,30 da İzmir Müs -
tahkem Mevki Satmalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Sar,namesi her gün 
komisyonda görülebilir. U
nun tahmin edilen mecmu 
tutarı 24780 liradır. Temi -
natı muvakkat akçesi l858 
lira 5 O kuruştur. İsteklile -
rin Ticaret Odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika 

··~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!!!!!!~~~~!!!!!!!ı!~~!!!!!!~~i!!i!!i!~!!!!l!~!!ı!!i• göstermek mecburiyetinde-
dirler. Münakasasına işti - İtalyan Lisesi ve Ticret Mektebi 
rak edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad - TOMTOM SOKAK BEYO~LU 
delerinde yazılı vesikalarla Kayıt muamelesine EylUIUn ikinci gUnU ba9hyacakbr. 
~m~~mu~"~a m~- ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
buzlarını ve teklif mektup -
lannı ihale saatinden en az 
bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 
(177) (4879) 6272 

• •• 
İzmir Müstahkem mevki 

Merkez kıt'atının tayyare 
ve Deniz Kıt' atının 2 4 7 2 5 O 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Floryada Kalitarya mahallesinde 185 No. lu Bataka 2 inci teş
rin 935 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
nulmuştur. Bu yerin senelik kirası 20 lira tahmin olunm~tur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gırmek 
isteyenler 150 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektu· 
biyle beraber 5.9.935 Perşembe iÜilÜ saat 15 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdır. "B.11 

( 4961) 
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U ~akları alarak dinleyicileri

ne dinletmek her radyo idaresi
nin düşündüğü ve yapmak iste
diği bir iştir. Çünkü bununla 
bedava ve nefis bir program 
yapmakla beraber hem kendi
si, hem ele dinleyiciler istifade 
etmiş olurlar. Birkaç gün ev -
velki bir telgraf haberi Ankara 
radyosunun da kısa dalgalı 
uzak radyo istasyonlarını röle 
suretile dinlettiğini bildiriyor -
du. Bu biçim röleleri geçen yıl 
Istanbul radyosu da yapmış ve 
pek hoşa gitmişti. Bunlar kab
losuz röledir ki, doğrudan doğ
ruya kullandığımız makinalar -
la bulunan uzak istasyonlar bu
lunarak mikrofona verilir ve bu
radan diğerlerinde olduğu gibi 
gönderici postaya verilir. Bu 
biçim röleler ancak kısa dalga
larda mümkündür. Çünkü ıböy
le kablosuz nakledilen neşriyat 
uzun ve orta dalgalarda çok pa
razitli geldiğinden ve buna bir 
miktar parazit te sonradan ila
ve edildiği için hiç dinlenmez 
bir hale gelir. Kablolu nakille
re gelince bugün için mevcut 
tesisat ile böyle nakillerin doğ
ru dürüst yapılmasır.a imkan 
yoktur. Cünkü Türkiyede he -
nüz rady~ nakilleri için hususi 
kablolar yapılmış değildir. Av
rupa radyolarının nakil kablo
ları da henüz Balkan'lara kadar 
ulaşmadığı için uzak Avrupa ve 
simal postalarını normal şekil
de nakletmemiz kabil değildir. 
Arasıra Ankara radyosunun ls
tanbuldan veya İstanbul radyo
sunun Ankaradan yaptığı na • 
killerden de anlaşılıyor ki husu-

• 

e a ı lar 
si kablosuz yapılan röleler biraz 
gürültülü ve bozuk olarak gel
mektedir. Bunun da sebebi na
killerin telgraf hatlarından ya
pılması yüzündendir. Tabii bir 
taraftan telgraf muhaberelerine 
devam edilmektedir. Ve bu 
hatlarda vukua gelen küçük ce
reyan cerrareleri radyonun isti
fade ettiği hat ile muvazi bu -
lunduğundan iz'aç ediyor. 

Radyo sahipleri bilirler ki, 
telgraf kabloları vasıtasile uzak
lardan yapılan nakillerde mem
leketimizden pek iyi netice ver
miyor. Bükreş'ten yapılan bir 
nakil bunu iyice ortaya koydu. 

Bunları görerek şuraya varı
lıyor ki, şimdiki mevcut tesisat 
ile memleketimiz içinde olsun, 
dısandan olsun doğru dürüst 
nakillerin yapılmasına imkan 
yoktur .• Yapılabilecek ancak şe. 
hir içerisindeki kablo nakilleri
dir ki bunlardan her fırsatta Is 

' tanlıul radyosu istifade etmesini 
bilmektedir. Bilhassa kışları 
konservatuvar azası taraf mdan 
verilen konserler ile Ateş - Gü
neş Kulübünde yapılan müsa -
mereler ve birçok sinema pro
gramları röle edilir. Herkes ta
rafından merakla b e k 1 e -
nen önemli ve arsıulusal mahi
yette olan bütün maçlar her va
kit en iyi spor reportörleri ta
rafından Istanbul radyosunda 
halka dakikası dakikasına dinle 
tilir. Oğrendiğimize göre Istan
bul radyosu önümüzdeki radyo 
mevsimi için de pek enteresan 
şehir nakilleri hazırlamış ve 
dinleyicilerine birçok sürprizler 
yapacaktır. 

T. BLEDA 

AFTA BiR ÖGÜT 
r: To ak yerine deniz 

kette epeyce galenli detektör 
makinalan vardır. Bunlara bil .. 
hassa talebe merak etmekte ve 
pahalı olmadığından kolaylıkla 
t edarik edebilmektedir. 

Eğer deniz kenarında oturu -
yor iseniz en mükemmel toprak 
hattını denizden a labilirsiniz. 
Bunu elde etmek için denize bir 
metre kadar sarkıtılacak bir b3-
kır tel yeter. Oynamaması için 
bakır telin ucuna bir taş veya 
demir bir ağırlık bağlanması 
münasiptitr. 

Kısa dalgalara kısa anten 
Kısa dalgalı istasyonlar biri

rbirlerine oldukça yakın mevce· 
lerde bulunduklarından bazı ma
kinaların ikisini karıştırdığına 
rastlanır. Yeni sistem makina
larda bu hale az tesadüf edil
mekte ise de böyle iki istasyo
nu karıştıran makinalarcla buna 
mani olunmak için anteni biraz 
kısaltmak dogru olur. Fakat bu 
defa da orta ve uzun istasyonlar 
kafi derecede iyi alınamıyacak
tır. Anteni kısaltmak yerine şu 
takdirde ikinci kısa bir yardım
cı anten yapılması fena olmaz. 

Galenli makinaların 

iyi leşmesi için 
Öğrend1ğimize göre memle -

Galenli makinalara iyi mua .. 
mele yapılmak gerektir. Maki • 
na gayet temiz ve tozsuz yerde 
tutulmalr. Konser dinlendikten 
sonra aralarından toz girmeme
si için ya kapalı bir yerde tutul
malı veya üzerine bir örtü ko
nulmalıdır. Galen (kristal) ara 
sıra temizlenmek ister. Sesin 
iyi gelmediği zamanlarda galen 
bir pens ile yerinden çıkartıla -
rak benzin icerisine atılmalı ve 
sağa, sola k;mıldatılarak tozla
rı iyice temizlendikten sonra 
yerine konulmalıdır. Galen kö
mürünün büyük veya küçüklüğü 
sesin az ve çokluğu üzerinde bir 
tesir yapmaz. Fennen fındık 
kadar bir galen ele, iğne haşı ka
dar bir galen de ayni sonuncu 
verir. Yeter ki galen iyi yerleş
tirilerek sağlam bir kontakt te
min edilsin. 

K uvvetleşti ri leceğ i 
Avrupa Radyo 

Bildirilen 
Postaları 

Resmi kaynaklardan öğrendi
ğimize göre aşağıda şimdiki du
rumlarını ve kuvvetleştirilecek 
vaziyetlerini bildirdiğimiz is • 
tasyonlar yakında yeni kudret
lerile çahşmağa başlayacaklar
dır: 
Fenlandiyanın Lahti (Suomi) 

postası 45 kilovattır. Lahti'de 
220 kilovatlık bir posta yapıl -
maktadır. İstasyonun dalga 
uzunluğu 1807 metredir. 

(Radyo-Faris) postası lstan
bul radyosunun komşu dalgası 
olan 1648 metrede çalışmakta
dır. Şimdiki halde muvakkaten 
80 kilovat anten enerjisile ya
yım yapan bu posta ilerde 150 
kilovata çıkartılacaktır. O vakit 
acaba İstanbulun hali ne ola -
caktır? 

Deutschlandsender adını ta
ııyaıı Bcrlin uzun dalga posta-

sı 60 ki lovat ise de bu 1571 met
re dalga uzunluklu postanın 
150 kilovata yükseltilecegi bil -
diril iyor. Merkezin yapısı bit
mek üzeredir. 

Fransa'nın Liyon P. T. T. 20 
kilovatlık postası 90 kilovat 
olacaktır. 463 metre dalgalı bu 
postanın kuvvetlendirilme ame
liyesi gün geçtikçe ilerlemekte
dir. 

lngiltere'nin North - Regio
nal istasyonunun da yakında 
kudreti arttırılacak ise de he
nüz ne enerjide olacağı bildiril
memiştir. 449 metre dalgadaki 
bu yukarı lngiltere postası 50 
kilovatla çalışır. 

Fransa hududundaki Isviçre
nin Sottens postası bugünkü 25 
kilovat enerjisi bu yıl içinde 50 
kilovat oluyor Dalga uzunlugu 
443 metredir. 

1 EYLÜL Pazar Duyumlar. 

BÜ KREŞ 

12: Muzık. 12.15: Keza, ı3.45• Spor. 
13 5~: Plak ı4.15: Duyumlar - Plak 17: 
Koylu proragmı. 18: Orkestra. 19: Du
vuml,ır. 19.15: Kon erın liregı. 20: Soz· 
ler. 20.L'O: Plak 21: Sozler. 21 20: Hafif 
m z k. 21.5~: Spor 22. Konserın uı e~i. 
23: Duyumlar 23.15: Plak. 24 Romen 
nıuzi ı. 

BUDA PEŞTE 

29 25 Pıyano • keman konseri. 21 '5: 
Konferan 22 Ol\. Çıngene muzigı. 23: Du· 
yumhr. 23.30· Budapeşte konser orkes
trası. 

1 VARŞOVA 

Berlin radyo sergisini Propa· ı 20.30: Plak. Sozler. 21: Orkestra 21.45 
•. Konfera.,s 22· Lembergden: Şen yayım. 

ganda Bakam Gobbels açarken. 22 30· So ter. 22.45. Spor. 23: Dans mu-

Küçük Da galar 
YAZI : 14 

Portekiz in haf ta det üç giın ca
lıştığı Lisbon istasyonunu ge
ride bırakarak ayar düğmemizi 
ilerletince önümüze, hazan pek 
işe yarıyan bir zayıf Viyana kı
sa dalgası çıkar. 491 42 metre 
dalga uzunluğundaki bu istas -
yon 250 vattır1 yani bir kilova
tın dörtte biri nisbetinde bir 
kuvvet. Bu zayıflığına ragmen 
bu posta ekseriya 100 kilovat -
lık Viyana ile bütün öteki A vus 
turya istasyonlarının hepsinden 
daha iyi işitilmektedir. Bu iti
barla kısa dalgaları almaga el
verisli olan makina sahilleri 
yüksek dalgalarda• çok parazit 
olan havalarda Viyana'nın bu 
(O. E. R. 2) isaretli posta vası
tasile dinlenmelidir. Bu posta 
her aksam üzerinden itibaren 
gece yarısına kadar orta dalga
larda calışan Viyana programı
nı nakleder. 

Az ilerisinde 49, 50 metrelik 
birkaç uzak posta calışır. Bun -
lardan birisi 10 kilovatlrk W. 8 
x A. L. isaretli Çinçinati, ikin
cisi bir kilovatlık Filadelfiya, 
üçüncüsü de Skamlebek (Dani
marka) postalarıdır. Her fü;iı 
ayni dalgada yayım yaı)an bu 
postalar ayrı ayrı saatlerde ca
lıstıklarından biribirlerini iz'ac 
etmek korkusu yoktur. D,ıııi -
marka akşam Üzerleri saat 9 
dan gece bire kadar i~ler. Yal
mz pazarları iki saat daha ön
ce yayıma başlar. İşareti (O. 
x. Y.) <lir. Filadelfiya ise gece 
yarısı 2 den sabah hazan bes, 
hazan da 6 ya kadar program 
yapar. İstasyon işareti (W. 3 
x. A. U) dur. Kudreti bir kilo
vat olmakla beraber hazan çok 
iyi dinlenir. 

Ayni dalg-ada bulunan Çinci
nati ise bunlardan çok daha 
kuvvetli, 10 kilovat anten ener
jisindedir. Bu itibarın çalışma 
saatleri de pek milsait oldugun
dan mükemmel isitilir. Bu pos
ta her sabah 5 ile 6 arasında isi
tildiği gibi gece 2 ile 3 arasında 
da dinlemek kabildir. 

Bu uzak postaları 49, 59 met
relik Londra istasyonu takip 
eder; işareti G. S. A. dır. Ve en 
çok aksam Üzerlerinden sabaha 
kadar yayım yapar. Bu istas
yon da öteki Londra postaları 
gibi gayet iyi işitilen postalar -
dan biridir. 

Marsilya P. T. T.•bir buçuk 
kilovatlık gayet zayıf bir istas
yondur ve hariçten hiç isitilmez 
idi. Marsilya'nın 60 kilovatlık 
kuvvetli bir posta haline geti -
rildi

0

ği bildirilmekte ise de he
nüz işlemegc başlamıs degildir. 

Tuluz P. T. T. Fransız pos· 
tası yarım kilovattır. (Her va
kit dinlediğimiz Tuluz başka -
dır). Bu posta yerine 120 kilo
vatlık bir ikincisinin yapısı bit
mek üzere bulunmaktadır. 

Holanda'nın 20 kilovatlık ve 
301 metrelik Hilversum postası 
pek yakında 60 kilovat kudret
le yayımlarına başlayacaktır. 

zıgı. 

BELGRAD 

20 31')· Ulu al yavtm 21: $'1rk•lar. 23: 
Duvum' r 23 20. R dvo orkestrası. 24: 
Role kon eri. 24.30. Plak. 

ROMA .. NAPOLİ - BARİ 

2C' O· Plak S lc.or - Pi k. 21 40: Sar-
k 1 kor 21· • Comc.o ra .. adlı rndyo 
pıyesı. 23 30: D n mur.ır.ı. 

MUN1H 
21 V ner ve Verdı'ı•ın onera parca

hrınrl n 22 30 Stııttızart'ta nr<'lc: Skeç. 
23: Duyuml r. ı3.10· D ns müziği. 

BRESLAU 

19 : Berlıno<"ıı rble. 20 30: Aktu'lrte 
21: Arsıuluc; 1 mar ... lar. 23: Duyumlar. 
n 20· Alm nva - Po\onv bokır; maçı 
(Varşov dan role?. 23.45: Gece dans mıi· 
zi ı 

• 2 EYLÜL Pazaır esi 

BOKREŞ 

n 1 • Pi k Duyum! r ı&.:_ R dvo or· 
kc.o tr ı 1 9· Duvumlar. 19 15: Konser•n 
sure 20: Sozler. 20.20: Konser. 20 50: 
Duvurrl .. 2J • So lc.oı. 21 15. Pıyano • 
v vo1on el oda m ziı:i. 21.45. Şarkılar. 
22 rıı;. • Salt o fon ev k ıloforı kol', eri. 22. 
,'.31); nuvumlar 2' 45: 1 ido'dn.n role.o (kon 
<ıc.or) 23.11\· raı •_r. ve Alıran dillerile du· 
yuml r. 23.20: H fıf muıık. 

BUDA PEŞTE 
20 30· M car ark,hrı. 21.35: Şıirler .• 

22 10: pı·k. 23: Duyumlar. 24: Yaylı 
s lar kuarteti. 

VARŞOVA 

1945: Plak Sözler. Duyumlar. 21: 
S el yayım. 21 50: Şarkılı konser • Soz
ler. 21 45 • Kon fer ns. 22 30: Edebıyat. 
23· Senfonık kon er. • Sozler. 23.05: Dans 
pi ki rı. 

BELGRAD 
20.30: U usal y vun. 21: Borodının 

"Pren İgor,. operasL 
ROMA - NAPOLt BARİ 

21 15 • (B r). Ru'l1ca yayım. 21 30 
Kc>n'c.oran . 21.40: Emmrrı h Kalmnn'm 
'Ş.kago d esı,, adlı opereti. 24: Duyum. 
1 r. 

M ONIH 
20· rn mı ı ı. 20 :ıo: Tarıht ya-

yan 2 Ouvu ı r 2'.10: Mar !ar. 23: 
D yuı-1 r 23 20· Progroım arası. 24: 
d ns mu ı ı. 

BRESLAU 

21: DuyuM1 r. 2' 10: D ns muzisi. 23: 
Du umlar. 23.30: Gece konseri. 

3 EYLÜL Salı 

BÜ KREŞ 

ı3: Ouyumlar. 13.05: Orkestra oonseri. 
ı3.45: Bor , spor. 13.55: Konserin ı;iırt:

gi. ı4.15· S ~t ayarı. 14.35: Konserin siı
regi. 18: Plak - Duyumlar. 19.15: Plak. 
ıs zler. 20 Pi k. 20.20: Plak (Sark par· 

ları) 21: Sozle . 21.15: Senfonık konser. 
22· So 1 r. 22.1 : Konsc ın suregi. 23.15 
Yab ncı dıllerlc.o duyumlar. 23.20: Suel 
kon er. 24: H lı' m k. 

BUDAPEŞTE 

19.30° S:ılon r_ı.e trnsı. 21: Saınt Seıı
n 'ın e e ler nd n kon er. 22.30: Duyum
! r. 22 50: Ç n ene m;.ı iı;,:ı. 23.45: Aylık 
duyum toplantı ı 23: Cazband. 

V/RŞOVA 

21 10: Orke tr konserı. 22.05: Dı:ıyum
lnr Z2 20: Operet pliklrnı. 23.05: Salon 
mı.zığı. 

BELGRAD 
20 30: Ulu l yayım. 21: Konser. 23: 

Duyumla · 23.15. Caz orkestrası. 
ROMA· NAPOLİ. BARİ 

21.15 • Sozler - Plak. 21.30: Konlcran-;. 
21.40" (8 rı): Rumca yayım. 21.40: Var
yete. 22.45: So .. ler. 23: Oda muzıgi. 24: 

MONiH 

2ı: Duyumlar. 21.10: Ulusal yayım. 22. 
Karışık mıizik fantezileri. 23: Duyumlar. 
23.20: Program arası. '23.30: Karışık miı· 
zik. 

BRESLAU 
20: Şarkılı konser. 21: Ulusal yayım. 

12: Şarkılar. 23: Duyumlar. 23.30: Karı
ıık muzik. 

• 
4 EYLÜL Çarşamba 

BÜKRES 

\3-15: Plak - Duyumlar. Plak. 18: Or
kestra konseri. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin sureği. 20: Sözler. 20 20: Plak. 

,21: Sözler. 21.15: Piyano ile şarkı. 22 05 
Radyo orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22.45 
Konserın sureği. 23.15: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23.25: Konserin siıregı. 

BUDAPEŞTE 

20.50: Kabare numaraları 22: Plak -
Duyumlar. 22.45: Sucl müzik. 24.ıo: Caz 
orkestrası. 

VARSOVA 

20.50: Reportaj. 21: Pıyano konseri. 21. 
45: Duyumlar. Konferans - Şiir. 22.t;O: 
Doktor sözleri. 23: Klasik konser. 24: 
Sozler. 24.05: Dans plaklarL 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Lyublian'ndan 
role. 22: Konferans. 22.20: Radyo orkt"S· 
trası. 23: Duvumlar. 23.15: Populer şar
kılar. 23.50: Role konser. 

ROMA - NAPOLİ - BARİ 
21.15: Karışık müzik pHiklarL 20.45: 

Karışık konser. 21.15: (Bari): Rumca ıa
vım. 21.15: Plak. 21.30: Sözler. 21.40: 
Piys. 24: Duyumlar. 

MÜNİH 

20: Bando mızıka. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal yayan. 21.45: Radyo eğlenceleri 
(muzikli). 22.35: Gricg'in eserlerinden 
konser. 23: Duyumlar. 23.30: Program 
arası. 24: Dans muziği. 

BRESLAU 

20: Eğlenceli müzik. 21: Duyu01lar. 
21.ı5: Ulusal yayım. 21.45: Haftalık du
yum toplantısı. 22: Skeç. 23: Duyumlar. 
23.30: Gece müziğı ve dans. 

5 EYLÜL Perşembe 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
salon orkt'strasL 19: Duyumlar Hl.15: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.2J: Plak. 
20.45: Sözler. 21: Plak ile Puccininin 
• Madame Butterfly,, operası. 24: Hafif 
miızik. 

BUDAPEŞTE 

21.0S: Budapeşte konser orkestrası. 
22.40: Duyumlar. 23: Çingene muziği. 2-1. 
ıs: Caz. 

VARSOVA 
21: Küçük radyo orkestrası. 21.45: Du

yumlar. 21.55: Konfeıans. 22: Skeı;. 22.35 
Şarkılar. 23: Dans muziği. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 23: Duyumlar. 23. 
15: Role konseri. 24: Plik. 

ROMA· NAPOLİ ·BARİ 
21.40: Puccini:nin "Manon Lescaut,, o

l•erası. Sonunda duyumlar. 

M'ON1H 
20: Halk müziği. 2ı: Kısa duyumlar. 

21.10: Yeni dans müziği. 23: Duyumlar. 
23 20: Müzikli program arasL 21: Oda 
muziği. 

BRESLAU 

20: K1Jçuk konser. 20.20: Hayvanat 
bahçesinden sahneler. 20.50: Ameleye soz
ler. 21: Duyumlar. 20.10: Büyük vals po
pürisi. 22.10: Dans. 23: Duyumlar. 23.30: 
Sozler. 23.40: Eğlenceli muzik. 

• 
6 EYLUL Cuma 
BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Y.onse
rin sureği. 20: Sozler. 20 20: Plak 20.50: 
Sozler. 21: Sozler. 21.15: Şarkılar. 21.35: 
Radyo salon orkesı , ası. 22.30: Sözler. 
22.45: Konserin süreği. 23.15: Yabanc.ı 
dillerle duyumlar. 23.20: Konserin siıregı. 
24: Plak. 

BUDAPEŞTE 

19.45: Amele ~orosu. 20.45: Sözler. 21. 
ı5: Piyano - Keman konseri. 21.50: Dış 
sıyasa. 22.10: Plıik. 23: Duyumlar 23.20· 
Caz. 

VARŞOVA 

21: Hafif miızik. 22: Duyumlar. 2Z.ıO: 

ra 1 
Konferans. 22.15: Senfonik konser. 23,30: 
Edebiyat. 23.45: Kuçuk radyo orkestrası. 

BELGRAD 
21: Radyo piyesi. 22.30: Uusal ~rkılar 

ve marşlar. 23: Duyumlar. 23.25: RadYO 
orkestrası. 24: Halk şarkıları. 

ROMA. NAPOLİ. BARİ 
20 15: Karışık plaklar. 20.45: 

plıklar. 21.15: Duyumlar. 21.40: 
Rumca yayan. 21.40: (Roma): 
konser. 23.15: Dans muzigi. 

~UNtH 

K ıışık 
ı~ari) 

Karı~ık 

20.05: Orkestra. 21: Duyumlar. 21 ıs: 
Ulusal yayr,_m. 22: Radyo orkestra~L 2J: 
IJuyumlar,. 23.20: Program arası 23 30: 
J:arıı;ık konser. 24.30: Hafii rnuzık. 

BRESLAU 

20: Akşam muziği. 21: D.ııuml ır. 21 tS 
Ulusal yayım. 22: Şimal muzibi. 22.ıs: 
Cermen kralları mcı:arları (Sinler). 23: 
Duyw:nlar. 23.30: Eğlenceli ı:ıuzik. 

• 
7 EYLÜL Cumartesı 

BÜ KREŞ 

13: Sozler. 13.05: Rar:iyo orkestrıas• 
Duyumlar. 13.55: Konserin sureği. 14 ıs: 
Duyumlar. 14.35: Konsenn suregi. ıs: 
Siıel müzik. 19: Duyuml:ıı. 19.15: Sucl 
muzık. 20: Plak. 21: Sözler. ?.l.15: o .. n~ 
nıuı.iği. 22.30: Duyumlar. 22.45: Orkes• 
trrı konseri. 23.15: Yab:ıncı dillerle du
yumlar. 23.20: Hafif rniı:ı:ık. 

BUDAPE~TE 

19.30: Reportai. 20.15: Çingene muzi~İ· 
21: Piyes. 22.35: Duyumlar. 23: Posta 
memurları orkestra takımı. 24.20: Caz. 

VAR ŞOVA 
21: Operet mıiziği. 21.45: Duyumı~r. 

22· Yabancı memleketlerdeki v .. ta.nda Jarll 
yayım. 22.30: Sôzler. 23: Radyo orkeS· 
trr.sı 24: Sözler. 24.05: Edebıyat. 24.zo: 
Dans plakları. 

BELGRAD 
21: Çıngene müzıği. 21.30: Söl"ler. 2ı.sO 

Konser. 22.15: Lyubliyana'd .. ıı ıole. 22.45: 
Plik. 23: Duyumlar. 23.15: Radyo orkeJ
trası. 24: Şarkılar. 

ROMA - NAP!>L1. BARİ 
20.15: Karışık konser. 20 • .;5: So .. ler " 

Plak. 21.15: Duyumlar. ~1.i5: (Bari): 
Rumca yayım. 21.40: Mario 1-ersko ııUJl 
"L-a bibestica do.,tıta,. operasL. 

MÜNİH 

20.05: Yylı sazlar Beet!ıoven konseri• 
21: Duyumlar. 21.10: ··'eldprcd\f;<:r., adli 
opera pıyesi. 23.ıO: Duyuınl.lr ve saue-
24: Dans muzigi. 

BRESLAU 
20,15: Alman şarkd.ıCL 20.40: Haltalill 

duyum toplantısL 21: Duyumlar. zı.ıo: 
l!:ğlenceli halk müzici. 2?ı: Duyumlu. 23-
30. Dans müziği. 

DUYUMLAR 

ZUrih Radyosunda memle· 
ket gecesi yayımı 

Zürih radyosu eylül ayı içerisin· 
de vatanın he.r tarafından ve insarı 

"ki larınm karakterinden bahseden ı 

yayım tertip etmiştir. İlerde bÖyJc 
yayımlarının arttırılacagı söylcni -
yormuş. 

• 
kaçak Radyo dinleyen 
Çekoslovakyada Kemplcr adınd3 

birisi tanıdığı Novak adında birind~ll 
bir miktar borç para almış ve rchın 
olarak elindeki radyo makinasını .,er• 
miştir. Uzunca bir zaman aradan ge~· 
tigi halde Kempler borcunu verınc • 
yince öteki mahkemeye miıracaat et• 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

a• Muhakeme sonunda borçludan P 
ı.ı· ra alınmış ve radyo makinası da ~ 

ayene edildiğinde kaçak bir ma~ına 
olduğu için hem makinası müsadere 
edilmiş, hem de kendisinden abone 
olmadan dinledigi için para ccz:llS' 
ahnmıstır. .. 

Malta'da şimdıye kadar rad
yo merkezi yapılmış clegildir. 
Ingilizlerin tarihi bakımdan 
önemli olan bu adasında bit 
radyo istasyonu yapılacaktır. 
Kudreti ne kadar olacagı henüz 
bildirilmiyen Malta radyosunun 
planlan hazırlanınıs ve dalgası 
255 olarak tespit edilmiştir. Berlin radyo sergisinden bir görünüF A~ılı~ merasimi. 



umer Bank 
mumt Müdürlüğiift .... ..-ı= 

-....... .. nam ve h•abtna AwllP•* mU.a
U. muhtelif un• ,....,._dlellll ..,.., .. 1'9n 

talebe98nderll-*""· 
BM Gnhreralte klmıa ve elelrtl'O nNlcanllr 9ube
-nlar1na ve elli-' de U..-mennlarına 
................ Qlll ........... Jld ---... 
hanı ıaptlacakttr. 

_.. .. bakaıa glrebllmek l~ln prlblr bervechlltldln 
- Unlverslte klmıa ve eleldro mekanik tybelerl 

mezunları 19111 
! - TUrk olmak; ,. - Y... aG den 28 ar ... n. 
da bulunmak; a - •ilk vazlıetl muntazam 
ot-ak; 4-- Tam 1 olmak; •-Cin..,... 
1c1...,a ve eleldrt» ...... nlk fUbelerlnden Hn U~ 
- zarflnda cHPionta •lmlf bulunmak; 8-Ban• 
aca istenecek kefaleti verebllmelc. 
- Llee mezunlar1 19nı 
1 - TUrk ol..., 2 - Yqı 18 • H arwncla 
...... ••akı 8 - A8kerllk vuı,.tt •untazam 
'Ol•ak; 4 - Tam sıhhatli otmalq S - Bir TUr.k 
t ...... Uç -· ......... .,. ...... --
........ almlf bulunmalq 8 - Bankaca 1a1 .. 
necek llefaleil v•ebllmek. 
~ I~ U.• Bank Umumt mUdU•llllUnd• 

a eanapl t•b•ln• mUracaat ecllb ...... 
•-iki vermek llzlmdır. 

1- nufU8 tqkereel ~ noterlikçe mlleaddak 
auretl; • - NeiAep .... adebtam•I nıa aoter• 
ilk•• mllaaclclak sureti; a - "9k•llk .......... 
nln Avrupaıa tah.U• gltmel• mani olınMllı•a 
dair askerllk Y•lkU1; 4 - Sıhhati• ol una 
dair Şarba,ldc doldorlul•• tacllmt llld 
raporu; S - D8rt .,..ika fotolrallfl. 
IClafd mUddetl 18 -181 838 tarihine keclar olub 
...... den aonrakl mlracutlar Mft'd llel'lne
... uı olunm.,acakttr. 
ı.ua..11ıar E,S81 aonun• wapd=Olup kat'I 
l aırıca blldlrllecektlr. 

- - - -- ------ --- -
- -- -- - -- -

arpaşa lisesi direktörlüğUnden 
ı~1emiz' birinci ve İkinci devrelerine leyli talebe kay-

devam olunmaktadır. (5145) 6535 

er bin lira mükifatlı 
r'alarından birinci · 

EylQI 9 .... ~ 
karada çe 

1stanbul üniversitesi 
Komi yon odan: 

. E P. 

Cimi Miktarı lluhewn• Tutan Tllllklat ~ Saati 
~ 

Maden 'kömürl 1125 Tca 17 Lira tı.ız.s ı. 1434,sf,S 11·~9&5 ı• 
Kok kiSmiirU 1172 ,, 19 ., 22,261 ı.. 1679.10 .. .. .. ıs 
Odun UIG Çeki ı.s .. 3,41S ı.. 256.12.5 ,, .. " 16 
Manıal 1rıimüri 2aoo Kilo s.s Kq. 77 ı.. Uf .S E. .. " .. 17 

İstanbul Universitesi Merkez binaliyle Fakülte •e 
nıüştemilitmm Yokanda yazdı matirukatı 11-9-935 
Carşaınba cünü 'ttniversite binasmda •71'1 ayrı~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare :~~e::erı:av':c:~:'!r.:== 
Hey'et•ı nden : 2490 sayılı ihalit kanununun maddeleriDe anam OJaNb: 

• dır. Yukanda yazılı mahrukatm. ayrı Ql'I Olan pttna• 
Türkiye Btiyük Millet Meclisi matbaası için 45 meleri her gün 'Oniversite Jromiwoıı Ut11:iio&m 4*ua•-

Kırk bet kalem klirt mukavva ve sair malzeme kapa- bilir. Mektuplar ihale tariWdan 11~-935 cünU aaat 
h zarf usuliyle alınacaktır. 13,30 a kadar RektödilP<. ~ JllUhhiJi0 4e veril

Ekailtme 12 Eylül 935 Peqembe günü saat 15 te mif.olması JAzmıdır. (4932) 
İdare Heyetinde fapdacaktır. 
M~ bedeli 5000 lira~ 
Nümulı& e ~ M ... Daire MtkttirKilün· 

dedir. İstekliler bu işin yüzde 7,S tutan olan 375 liralık 
muvôtat ~atıarmı • · · · ~-
nı ~saat 14 de Pdir Y8 
lili İdare Hey'etine verilmesi ve teklif mektuplan üze-

. rine UMatbaa için ahnacak eeyaya aid teklif mektubu" 
yazısuun yazılması. (225&) ( 4944) 6341 

Onıversite Rektörlüğünden: 
ı - Umversitenin bütün fak61teleri 1 birinci tepin 

Ku 
. km.ek 

eylU 
sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki d..,_..ulard• .ea 119111111altllllnllı_. ... 
Kültür Direktörü 10 Eylüle ..._ 
lunduklara ,... • ,.tan ollulll, toa11darını a,,del 
tlriliel.,....f ftllhWcl• rlaa .... 

6171 19.35 ..ıı Pnü ·~· 
2 - Utıiveriiteye yazıhna ı EylW 935 pazartesi b~ ------------..------~ 

!ayacak vt Evtül sonuna kadar sürecektir. Y uılmak is-
. u,renleıin RektörHip eunular.ak bir dilekçe ile. .aııaa
ki belgeleri• (k)lrudan ~ F.ıtjüteye müracaat et
meleri. 

1 - Tahsil vesikam. 
2 -:d!~ cüdam. 1- ... 'Jll~ru. 
4 ~ ari Nl'iıu v;. a~ Yeri ,öaterir Witdl. 
5-~ 4;5 x Ci bÜyüklüfünde altı FotOgrafı. 

(5080) fiA.77 

Edir e aylağından : 
38&6 lita-51 ktUııl bedel kelifli Edime Uray mezba

hamnda yapılacak illvei in11at 15 eün niiiddetle açık 
eblltnıe:ıe komnıqtur. TaJlpler tartnaıneyi Edime 
SarbaybjuıWui isterler ve Cörf.irler. fiıaıe rünü 7 Eyltil 
935Cumarteai&ünü1aat 11 de Edime Vray Devamlı 
~e yapilacaktlt. Taliplerin müracaatlari i-
l:ln oturıur. (Ş085) 1478 

Ankara imar Müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan İl : Benci dereli; lıl.arhli 

eosesi ketif bedeli 14897,20 dir. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak ~: 
A -Ebiltme eartname&i 
B - Mukavele prop 
C - Ndıa işlen şeraiti ummm,esii 
E- Haeusi ve fenni~ 
F - Kelif bedeli. 
G-P.toje 
l~er bu tartnameleri • _.iP 3 lira mukabilin· 

de Anldata İmar Müdiirliiitl · den alabiHrler. 
3 - -Bbiltme kapah De yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 6 Eyltil il Ciinü saat l& da An· 

kara Miidflrlüğiinde YMfWI • 
~ - Eksiltröete::IE.Dll için isteklinin 4415 Ura 

ınudldmt teminat *"" dan baike r6fla itleri 
praiti umumi,.... tlil haiz ve ebJiyetiıolduiu· 
na dair VilAyet _,.llctö .. düğündeD vnika .....,. 
mesi Jiamdır. 

6-Teklif 
zılı saatten hm" 
dttrltitttne ·mlll~* 
makbuzmUM 

Posa.•llll'ldtm'l 



:..... -.!:=:-:=--.. ......... ;._ım11&ı.~~======~==::::=;;;:::=::=========================I A n ==========================::=::===:::::::::::::===::::::::=:::::::::::::::==:::::::::: 

Tafsilat : Galata posta kutusu 

jJk ınnıflardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiyet verilir. Kıilar kısmı ayrı dairelerdedir. 
Mektebin huauıi otobüsleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. isteyenlerin adresine tarif· 
name gönderilir. lkmal imtihanları Eylülün ikisindedir. Kayıtlara başlanmıştır. Her gün 10 dan 16 _.!!. 

• 1255 -·I - -- - kadar Direktörlüğe müracaat. Telefon: 20530 =-~ 

ve lüzumsuz cüm

lelerden rnüslağni 

kılar • 

2 asırlık tecrübe 

1712-1935 

Afyon memleket hastanesi baş 
Tabipliğinden: 

Memleket Hastanesinin 935 senesi eczayı tıbbiye ih
tiyaç listesiyle şartnamesi İstanbul ve Ankara sağlık 
~-ardım direktörlüklerine gönderilmiştir. İstekli olan
ların yukarıda yazılı Direktörlüklere müracaat etmeleri 
ve ihalesi 13 Eylül 935 cuma günü saat on beş buçukta 
açık eksiltme suretile icra kılınacağından taliplerin yu
karıda yazdı günden evvel teminatları asğari fiat fa
turaları ve teklif mektuplariy le birlikt edaimi encümene 
müracaatları ilan olunur. (5089) 6480 

,-~SUADiYE PLAJINDA~-
so A~ustos Cuma gUnUnden Pazar gUnUne 

kadar her gece 

5857 

tanlık artırma eksiltme ko
misyonuna gelmeleri. 

(4934) 6313 

-- ·= 
sınıf fenni SÜNNETÇi 5 -EMin FiDArt :: -Evlerde, husuıi hastanelerde = 

acı11z ıünnet yapar. Tedavi ça- 5 
buktur. Büyüklerin işlerine de- , S: 
vamına mani olmaz. Beşik- ::ıı: -ta, Erib apartımant Telefon: 5 

•- Kabine 44395, ev 40621 -• = -

. \ . 9 

J 

ı 

Satılık Arsa 
?~~~fr:Q ISümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
lRAŞ: KREtt ve TAA$ SASlJNU' =: Ankaranın en mutena yerlerinden olup mahallinin krokisi yukar1y~ 
e N SE~T SAt<ALJ § 4i•karllmıt bulunan Belediye dairesi civar.nda ve Anafartalar cadeesı 
ftdıJ'Jlt·uJn. t~J,; .için,, = üzerinde Tahtakale yangın sahası dahilinde 732,24 metre murabbaındaki 
Y"""'~'~ § müfrez arsanın tamar:nı SUmer Bank Umum Müdürlü~ü tarafından satı· 

:= h~a 4i•kardmışt1r. Fazla izahat almak isteyenlerin Ankara'da Umum MU• 
:: dürlUk Muhasebe Müdüriyetine ve lstanbul'da Sümer Bank Şubesine = müracaat etmeleri nan olunur. (2333) (5091) 6511 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden 
ı - Engel ve bütünleme yoklamaları yalnıı 2 • t& eylul içinde yapılacaktır. 
2 - Yerlerini tutmak isteyen e•ki talebenin tezelden taksitlerini göndererek kayidlerini yeuilemeletİ 
gerektir. Mekteb hergün 10 • 17 arasında açıktır. 

3 - Leyll - Nehari • Kız - Erkek yeni talebe kayidleri başlanmıştır. 
Talimatname isteyenlere gönderilir Adreı: Nişantaıı Halil Rifat Pt konağı. Tel. 42517 ,. 

~ .. 
SEKiZ KiŞiLiK BALET HEYETi - Tayyare bayrRmt gecesi dühu
liyesiz sabaha kadar muhtelif eğlenceler - 31 Ağuıtos Cumartesi 1 

MÜNiR NUREDDİN VE ARKADAŞLARI KONSERİ ile mevs:min ı · • d 
• •on ve neşeli geceleri geçirilecektir. • • Şirketi Hayrıye en • 
• - ______ B_a_h_c;_ı_v_a_n_l_a_r_o_k_u_s_u_n ____ 

6s_s_3 .1·_ ~~~~~;~;i~ü~~~e~~~~:a y::~~;~t~r~t~ı 
Parklarda, evlerde aylıkla, yarıcılıkla çalışanlar çicek, fidan, 
ağaç yetiştiren bütün bahçıvanlar ve çıraktan on beş gün içinde 
Galata'da Feımenecilerde Kenber Hanında cemiyete gelib çüzdan 
almağa mecburdurlar. Gelmiyenler kanunen ceza vereceklerdir. . .__.. . 

6462 

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
Askeri Lisel~in son sınıflarına talebe ahnmağa de

van: edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihine 
kadar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya AS.kerlik 
Şubelerine müracaat etmeli. ( 181) ( 4908) 6275 

· Karaciğer, Mide, Barsak, Taş, Kum ve Şeker hastahklarına 

TUZLA iÇMELERi 1 

VE OTELi hergUn Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,20 
9,45 • 11 • 13,15 • 15,10da Haydarpa,aya giden 

vapurlar1n trenleri membalara kadar 
giderler 

6331 

-.ıncak fııl İVEA ile duyulur. Güne~ 
.oanyosundan ev;ı vü!udünü bol Nivea 

!!\remi •eya N IVEA. • 1.!i! ile iyice 
.uv ı BÖylece g~rıe~ten yanmak tehlik~si 

/ l(alkar, cildine gıpta uyandıran bir güzellik 

,jl gelir~ Fakat hİcb"ır zaman ıslak vücuııe 
güne~ oanyosu yapma.ve kuvvetli 

güne~ anında HiVE• mauimı 
icap ettik~~ ıekra~ 

Darüşşafaka Müdürlüğünden . 
935 yılı Eylülünün birinde yapılma~~ k~rarlaştırırl.':11.'.Ş olan ~a-

rüşşafaka deniz gezintisinin, görülen zaruret uzerıne, . Eylulun 22 sınc 
müsadif Pazar gününe talik edildiği, bilet . ~lmak suretıle yardımda bulu • 
nan muhterem zevata, üzülerek bildirılır. 

f stanbul İkinci lcra Memurlugun· ı J<~vvelce Beyoğlu Dolapdere cadde 
dan: sinde Riza Paşa Sokak 27 numaralı 

Eteni Pan~p~lonun uhtei_.tas~rr~ : evde iken, halen ikametgahı bilineme 
funda olup odun!; alınan uç hın ıkı yen Andon Denccise. 
yüz liraya mukabil Horasanciyan Ez 
kun .karısı Ilaykuhi ve kız kardeşi istanbul ikinci icra 
Ermına namlanna vefaen mefru bu· 
lunan Bt;yoğlunda Feruzağa mahal - Memurluğundan. 
lesinde tülbentçi çıkmazında 69 mü- • 
kcrrcr 14 mükerret numara ile mu
Takkam ve altında dükkanı olan bir 
bap apartmanın tamamı Yorgi Ha -
mapulo alacağından dolayı vaki taki
batı icraiycsi üzerine haczedilerek pa 
raya çevrilme muamelesine esas ol • 
mak i\zere erbabıvukuf marifetile ma 

Kırmızı Horos Şirketi Vekili O -
hannes Deruninin 24-10-933 tarihli 
bir sened ile miiekkili şirketin alaca
ğı olan elli yedi lira 35 kuruşun % 
12 faiz ve % l O avukatlık ücreti ve 
masarif ile birlikte haciz yolu ile talı 
sili hakkında dairemizin 935/ 1141 sa hallen ve icraen yapllan vaziyet ve 
yılı dosyaı.ile takip talebi iizcrirıe tcb 

takdiri kıymet muamelesi neticesin • 
liğ için adresinize gönderilen ödeme 

de mczk(ır gayri menkule yirmi bir 
emri tebliğ edilmiycrek geri gelmiş 

bin iki yüz (21200) lira kıymet tak-
d

. 1 d v • 'fi ' ka olduğundan bir ay hakkı itiraz tayi-
ır o un ugu ve ıcra ve ı as nunıı-

ni sııretile tebligatın. ilanen yapılma
nun 128 inci maddesine tevfikan yu-

sına karar verilmiştir. 
kanda ismi geçen ipotekli alacaklı -
1 bl . v · kt · kd' . k t Bu müddet içinde yazı ile veya şifa ara te ıgı mu ezı ta ırı ıymc ra • . . 

k
• 1 ki 1 h 1 hen veya vekaleten ıtıraz etmez ve-

poru mcz ur a aca ı arın a en ne • b . 
b 1 d ki ·k t "hl • ya orcunuzu ödemez veya ıcra ve rede u un u arı ve ı ame ga arı 

adresleri dahi bilinemedi~i cihetle iflas. kan}lnunun 74 üncü maddesi~e 
tebliğatın yirmi gün müddetle ilanen tcvfıkan. mal. beyanı~da bulunmadıgı 
.icrasına karar verilmiş olduğundan nız takdırde ıcr~ ve ıfl~s kanununun 
bu hususta bir itirazları oldugu su • 76 ı?cı maddesıne tcvfıkan hapsen 

tt ·· eya yazı ile ve müddeti tazyık ohınacctğınız mahimunuz ol -
re e soz v k .. d . . bl' v• . 
mczkure zarfında 934/ 5425 dosya nu ma ve 0 eme cmrının te 1.~.1 yerı-
marasile dairemize bildirmeleri ita - ııe geçmek üzere ilanen tcbhg olu • 
nen tebliğ olunur. (14036) nur. (14039) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENIC.E 
Gazctec.itik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı ıer : l' AN matbaası. 

Doğdugunuz tarih ne olursa 
ol!ıun, bu sene kazaıı<lığınız 

ve müteakib senelerde kazana -
eağınız parlak muvaffakiyct -

ler yıldızlara değil, bizzat 
kendinize medyundur. Şimdi 
her kadın hatta solmuş ve-

ya buruşmuş bir yüze malik 
olsa bile cildine gençligi iade -
edebilir. Viyan9 Üniversitesi 
profesörü Doktor StejskaJ'in 
hususi usulü dairesinde genç 
hayvanlardan istihsal edilen ve 

Biocel tabir edilen gençleştiri
ci cevher şimdi. pembe rengin -
deki Tokalon kTcmi terkibinde 
mevcuddur. Yalnız geceleri 
yatmazdan evvel tatbik edece
ğiniz bu krem, uvkunuz esna-
sında cildinizi besler ve genç • 

l · · y ·· ·· fi mı< ade • eştırır. uzun zayı a :s 11 
. . k 1 d' . Saba lelerını uvvet en ırır. ı) 

ları: beyaz rengindeki (Yağsı 
uıı· 

Tokalon kremi kullanınız. ?ti 
besit mesama
tı sıklaştırır 

ve siyah ben
leri giderir. 
Bu krem be
yazlatıcı bes
leyici ve mu
ka vimdir. 

Bu y c n i 
gençleştirici 

tecriibcyi ya
pınız. Yüzü- h•1'" 
nüzde hasıl olacak şayanı d "e 
ret tebeddül, size ~e.s'~ te' 
muvaffakiyctli bir ıstık 
min edecektir. 


