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Bahçeleri 

......... ....,.., .... ~-·---
rimna eden engelleri kaldır· 
dıgımıa gcin, Ege bol6esinin 
butün bataklıklarını, sıtma •İ· 
nelderi yerine incir ağacı dol
duracaktır. 

~Hangi ağaç, jncirden daha 
ltıanalı, daha verimli, daha kut-
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Çelik Türk Ordularına, Dün Yapılan Parlak 
Bir Törenle,650 GençSübag Daha Katıldı 

Büyük geçit - Gündüz, gece şenlikleri - General Halisin 
ve genç sübaylann söylevleri - Harp mektebindeki tören 

20 Agus~os Zafer ve Tayyare hayra· 
mı dün yurdun her yerinde olduğu gi· 
bi, lstanbulda da çoşkun tezahüratla 
kutlulandı. 

Şehrin her tarafı bayraklarla 
donanmıs ve sabahın saat yedisinde 
bütün halk sokaklara dökülmüştü. 
Saat sekiz bu~uga dogru kalabalık 
artmış, bilhassa Divanyolundan Beya 
zıda kadar caddeler geçilmez hale gel 
zıda kadar caddeler geçilmez hale 
gelmişti. 

Bu sırada merasime iştirak edecek 
olan askeri mektepler, kıt'alar ve 11i
vil tese.kküUer Universite alanında 

.#'-J ' . 
Fırka kotrffıtam General Muzaffer geçit töreninde 

aaı olabilir? Bir efsane der ki, 
~dem, Havvanın elinden mut- ıiit 
aka incir ?lmıştır. 

sızlanan lstanbul halkiyle, iğne atıl
sa yere düşmez bir bale gelmişti. 

Saat 9.S ga doğru törene iştirak 
edecek olan bütün teşekkUller Univer 
site alanında, evvelce hazırlanmıı o· 
lan yerlerini almış bulunuyorlardı. 

. l~san kafasının değerlendir
dıg1 şeyler için en şaşmaz ölçü 
olan sanat tarihinde, incir ağa
tının yaprağı, klasik sanatin ne
:aıbatini korumak için kullanı-
an eşsiz bir sembol halindedir. 
A Ege medeniyetinin y.arattığı 
Pollonların, Afroditlerin, bü

tun o yan Tanrı heykellerinin 
:nlerindc hep incir yaprağı var-
ır. Meşhur heykeltraş Praksi

~ı. ise, en güzel rnermerlerinde 
dı ı ve erkek insan güzelliğinin 
Çt~ilcri ile giyim denilen 
\' t e'in yanyana gelmesini kar-
ılarnak için düşündüğü zaman, 

bııtun taoiatte gene incir yapra
tnsdan daha güzel örtü bulama
ltııştır. İzmirlilere gelince, ya
l'adıh m il"h1 t< nunu en r 'k 
ti endı bahçelerine serptiği i~ci-

tun yemişlere üstün bildikle 
l"i lÇın, ona çilek, kiraz, erik gibi 
~Yrıca ad takmıyarak, yalnız 
~etniş demekle iktifa etmişler
"ır. 

il lncırin bütün değeri lzmirli
lt ın ana vcrdigi bu sıfatta bulu-

llbiıır. 

• 
lncır,o önemli ihracat madde 

~1Zdır kı, alışkanları genel sa
;: yoksullukları içinde bile 
lt yaşayamadılar. Memle-
1 e~erin ates duvarlarla biribir-
trinden ayrıldığı 1914 le 1918 
~rnda, incir alıcısı memleket
bıı clogrudan doğruya değilse 
b e. sevdikleri yemişi şu veya 
~oldan geçirmemege daya-

t adılar. 
Al lnıir incirleri. savaşta bile 
le lllanya ve Avusturya kanali
t~ tıpkı cephane gibi, vagon va. 
rak çekildi ve Okyanusları aşa-

Aınerikalara kadar gitti. 

{ Arka.sı 7 incıde] 

Geçit töreninde alay sancağı -
Orduya katılan genç deniz ve 

kara sübayları 
toplanmaga başlamışlardı. Beyazıd • 
da kurulan tribün seyircilerle dolmuş, 
buyük Beyazıd alanı, kahraman as· 
k.erlerimizin goğüsleri kabartan geçi
gıni bir an evvel görmek için sabır-

Tören başhyor 
Saat 1 O dı htanbul kumandanı Ge 

neral Haliı, General Zihni, General 
Muzaffer, General Kemal ve diğer sü 
baylar Universite alanına geldiler. Bu 
ıırıda yeni çıkan sübaylarımız. asker· 
ler. aldıkları kumanda ne merasim 
durutu durumunda bulunuyorlardı. 
lıtanbut. kumandanı, diger generaller 
askerlerı muayene ve tcftiıe baıladı· 
lar. Hey'et her kıt'ının önünden ge· 
çerken· 
"- Zafer bayramınız kutlu olsun 

arkadaşlar! 

Diyor, kahraman askerlerimiz de 
hep birden, fakat tek bir ses halinde: 
··-Sağ ol! 
Diye gürliyerek koca alanı çınlatı· 

yorlardı. 

30 AOustos zaferi 
Hey'et, Üniversite binası etrafında 

bir devir yaptıktan sonra teftişi bitir· 
di ve alanda evvelce hazırlanmıı olan 
Saürııünün karıııında yer aldı. 

Biraz sonra en genç ve kıdemsiz 
ıübay Hamdi kürıiıye çıktı, Başkomu 
tanlık sav•tı hakkında bir söylev 
verdi. Hamdi 26 Aguıtosta başlayan 
büyük taarruzun nasıl çabucak zafe· 
re ulaştıgını kısaca anlattı. Dünya ge 
n~l kur~ayl~~rnrn .altı ayda zaptedile· · 
mıyeceğını ıoyledıkleri Afyon cephe-
sinin, Türle ordusunun çelik göğüsle· ] 
rile. na~ıl 24. aaatte parçalandığını stanbul komutanı Orgeneral 
güzel bır ıekılde anlattı. Türk istik· Hal is gem; sübaylan tef ti edi-

[ Arkası 10 uncuda] yor - Deniz taburu geçiyor 

Çelik orduya katılan ge~ sübaylar bayrağın üzerine!!'~ içiyor ve Harbiye mektebin ... 

Tarih Eserlerini 
Korunıak 

Ulusal Bor9tur 

SA Y 1 131 - 3434 
On Birıncı YIL 

SAHIP ve 
BASMUHARR1R1 

Mahmut SOYDAN 

,,. 
TELEFON \r Mlldür ı 24318. Yazı ıJ!cri ı 243l!t 

İdare ve Matbaa : 24310. 

Çetinkaganın Diyevi 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Tele/on Sosyetesinin 
alım mukavelesini imza ediyor 

İstanbul Telefon Soıyetesile sür
mekte olan görüşmeler dün son bul· 
muş ve Bayındırlık Bakanı Ali Çetin
kaya ile sosyete delegeleri imtiyaz· 
dan doğan bilumum hakların hükü
metçe alınması esası üzerine hazırla-

nan yeni mukaveleyı dun gece im 2' 

etmişlerdir. Saat 23.45 da hazırlanan 
devir ve teslim mukavelesi, önce Ali 
Çetinkaya tarafından imzalanmış. son 
ra Telefon Sosyetesi delegesi Gill ta· 

[Arkası 7 incide] 

Sofya Görüşmeleri 
Türkiye - Bulgaristan Dostluğu 
Normal Seyrini Takip Ediyor 
Sofya, 30.A.A. - Türkiye dış işle

ri Bakanı Tevfik Rüştü Aras bugün 
13,40 da Sofya garına gclmiı ve is
tasyonda Kral namına saray nazın, 
Başvekil namına özel şefi ile dış iş· 
leri bakanı Köse İvanof, Romanya, 
Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye 
elçileri tarafından selamlanmışlardır. 

lki dış bakanı trenin istasyonda 
durmasından istifade ederek görüş-

müşler ve 14,30 da tren Sofyadan 
hareket etmiştir. Bulgar dı ı 1 rı b • 
kanı hududa kadar Tevfik ;Ru tU A
ras'a refakat etmek üzere Sofyad n 
ayrılmıştır. Tiırkiyenın Sofya elçı i 
de hududa kadar Bakana refakat e· 
decektir. 

İki Bakan gardaki göru melerin 
den sonra matbuata muştereken u 
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Namık ismaili Kaybettik 
De§erli ressam ve Güzel San'aUar Akade· 
misi direktörü "amık lsmail dün Kadıköy 

vapurunda kalp durmasından öldü 
Güzel San'atlar Akademisi Di

rektörü ressam Namık tamail Ye
ğenoğlu dün ak~am kalp durmasın
dan ölmüıtür. 

Bu kara haber, Namık İsmailin 
Türk re&im alemindeki ycrıni ve 
rahmetli Necati zamanında Güzel 
Sa11'atlar akademisini yeniden kur
mak. Avrupai bir mükemmeliyete 
kavuşturmak hususundaki büyük 
cevhrrini bilenleri yıldırımla vurul 
muşa döndü~cektir. 

Bununla beraber Namık İsmail 
yalnız mazbut ve münevver kafasile 
büyük bir ıan'at mUeHesi kur· 
muş ~ir. idareci değil, ayni zaman
da Turkıycye ilk resim zevkini geti· 
ren büyük san'atkirlanmızdandı. 
Namık lsmailin atelyesi yıllar· 

danberi pek çok resim talebesi ~
ti tirmi tir. Biz bu {etiketle hem 
çok degerli bir san'atkir ve bir ida
reci. hem Tiırk edebiyatına hediye 
cttigi nesırlerile hrçası kadar ince 
ve degerli bir ka.lem sahibi, hem de 

r Ariası 3 üncüde l 
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OOSöNDöKC ı; 
HABEŞIST AN VE 

30 AtiUSTOS 
Habesin Türkten ve Habesis

tan imperatorunun Atatürkten 
alabileceği ders, bizim 30 Ağus
tosumuzun manası içindedir. 

Derece farklarile,hemen he -
men aynı hal: lki yüzlü medeni 
yet, laboratuarlarda bilgi ve 
teknik, atölyelerde güzel sanat, 
şehirlerde milyonlarca elektrik 
cihazından fışkıran ıhareket, ışık 
ve ses tufanı, salonlarda espri ve 
zarafet, zaman içinde de sürat 
halinde belirirken, bütün, Paris, 
üçte bir ve çeyrek müstemleke
lere bomba, gülle, kurşun ve bo
ğucu gaz yağdıran bir ölüm sal
dırışı halinde görünür. Ajansla
rın son verdikleri habere göre, 
gönüllü olarak İtalyan - Habeş 
hududuna giden telsiz telgraf 
mucidi ve büyük fen adamı Mar 
koni kadar, medeniyetin bu iki 
zıt mizacını kim temsil edebilir? 

Biz, medeniyetin bugün Ha
beşistan karşısında iki süngü gi 
bi çatılmış kaşlarile niyetini if
şa eden bu ikinci yüzünü tam on 
üç sene evvelki 30 Ağustosa ka
dar iyice görmüştük. 

Türk ve Atatürk, yalnız ulus
lar arasında değil, bütün canlı 
varlıklar arasındaki davaların 
hemen daima kanlı bir imtihan 
geçirmeğe mahkum olduğunu 
bildi ve diplomasinin yeşil ma
sası etrafında istiklal pazarlığı
na girişmenin bir batakhanede 
kumar şansı aramaktan başka 

birşey olmadığını anladı. 

Bu, ezeli ve ebedi bir kainat 
<iramıdır ki en küçük hü
ceyrcden en büyük müs -
temlekeye kadar biç biri
ne kavgasız bir kurtuluş 

imkanı bağışlamaz. Emperyalist 
yahut anti emperyalist, kapita
list, yahut anti kapitalist, sağ 
ve sol, aşağı veya yukarı, geri 
veya ileri bütün medeniyet ide
olojileri, kuvvetin tekit etmedi
ği bir hak fikrinin · kokmuş bir 
kelime leşi olduğunu biliyor ve 
dişlerinden tırnaklarına kadar 
silahlanma yarışma giriyorlar. 
Markoniyi laboratuardan cep
heye gönderen ve fen adamında 
kahramanlığı teşvik eden psiko
loji, hep o ezeli ve ebedi dramın 
kanlı mizanseni içinde, bir kai
nat oyunu olarak mütalea edil
melidir. 

Peyami SAFA 

No. 14 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Ha ..• dur ayol dur .•• Bana lakırdımı 
unutturdun... Töbc... Ha... Aklıma 
geldi ... Ben miskin insandan hiç hoş
lanmam. Aksi gibi annem, hele Şa
lıinde mıymıntı mı mıymıntıdırlar ..• 
Ağızlarına vur, lokmlarmı al. .. An -
r.em biraz inatçıdır, Şahinde hem saf, 
hem de uysaldır. Senin baban galiba 
!_Ok açıkgöz... Ailem etmiş, kallem 
etmiş, kirayı dokuzdan sekize indir
mis. Sizden evvelkiler dokuza oturu
yo;lardı. lşte ben bunlara kızarım. 
Mesele kira meselesi değil, olmuş bir 
};ere ... Benim demek istediğim pısırık 
adamlardan hoşlanmam. Ben evi bir 
biçimine getirip kaza imiş gibi tUtU§· 
turayım da kumpanya parayı verme· 
1>in ha?.. Breh, breh, breh •.. Vallahi 
onun damını başına geçiririm, gider 
bütün katiplerinin kafasına hokkala
ı mı atarım, kıyametler koparır kaldı
rırım, bütün müşterilerini kaçır:ınm. 
Bak yapayım da gör. Sen miskin 
miskin uzaktan seyret. Ben kendime 
yardımcı başka bir deltkanh bulurum. 

- Öyle ise biz babamla timdidcn 
başka bir ev arayalım. 

- Acele etmeyin... Ben size ha
ber veririm. 

. Selim latife için söylediği ~eye bu 
cıddi cevabı alınca, kızın bu iti iyice 
&klına koymuş olduğuna hükmetti. 
, Karagüımüğ'e kadar yiı,.üdüler. 
mahalleye girerken eve ayrı ayrı 
1~itmek için biribirlerinden ayrıl
mışlardı. 

Cemile evin önüne gelince içeri
de bir gramofon s-esi, bir el şakırtı
.sı, bir acaip gürültü işitti. Yemek 
odasına Rirince ne görsün? Masa
.yı kenara çekmişler, gramofonu 
.kurmuşlar, Hafize, Hamdune, ge~i
llİ, koc,aıı Fethi, çolu kçocuk, kimi 

"Bizans eserleri 
Bölgesi,, 

Haber aldığımıza göre, Sulta
nahmette Arasta sokağında mey
dana çıkarılan çok kıymetli moza
ikler üzerinde incelemelerde bulu
ınan profesör Bakster, baştan başa 
1C1tki, tarihsel izerlerle dolu olan bu 
ımıntakanın bir ''Bizans eski escr
'er bölgesi,, olarak ayrılması fik
:rindedir. 

Italyada ''Eski Roma eserleri 
bölgesi,. gibi lstanbuda vücuda ge
:tirilmesi düşünülen bu mıntaka. 
'.Büyük Ayasofya. Sulıtanahmet ca
mii ile Küçük Ayasafyanın arka
·ıundaki yangın sahası yani Çatla~ 
dıka.pı ile Sarıayburnunu birleşti
•ren çizgiyle deniz arasında kalan 
;parça·clı~ 

Bura-da en değerJi tarihsel i.ıer
ler bulunduğu iıçin mmtaka dahi
linde yeniden iınşaat yapılmaması, 
'yapılmış olanların dahi istimlak 
edilerek bu kıymetli eski eserlerin 
meydana çıkarılması için çalışma-
1ara hız verilmesi çok yerinde gö
'rühnektedir. 

Bunun id.n gereken masrafın 
yalnız gezğinlerden alınacak duhu
liye ile karşılanabileceği ve pek 
yüksek bir tahsisata lüzum göster~ 
miyeceği umulm:ıktadır. 

Arasta'da çıkan mozayiki 
muhafaza için tedb'r almıyor 

Arasta :>kağında bulunan çok 
kıymetli mozaik üzerindeki incele
meler sürmektedir. Mozaikin mu
hafazası için icap eden tedbirleri 
ıva'ktindc almak ve bu tarihsel de
ığerddcri izerleri görmek üzere ge
den arkeolog Dr. David Russel'in 
ıiştirakile dün Arasta.da kazı ye
a-inde büyük bir toplantı yapılmış
ıtır. Bu toplantıda eski anıtları ko
ıruma komisyonu ve şarbaylık fen 
kurulu üyelerile müzeler idareısi 
'}'ar direktörü Arif ve profesör Ba· 
okster. komiser Neodet bulunmuş
tur. Görüşmeler, bulunan izerlc
l'in muhafazası üzerinde oomuş ve 
bir-çok kararlar verilmiştir. Bu ka
•rarlara göre, eserlerin etrafına çe
kihnekte olan duvarlar yükseltile
ıce k, suların nüfuz ermemesi için 
moz.aiklerin etrafına kanallar açı
lacak ve ayrıca duvarların üzerine 
ıçatı yaptırılacaktır. 

Ekmekler yine karıtık ve 
bozuk çıkıyor 

Son zamanlarda, ba~ı ınıntaka· 

lardıa, fırınlar arısında 'Rkabe,~ yii.-; 
zünden ekmek çeşni ve unlarının 
bozulduğu nazarı dikkat\ çekmiş
tir. 

Alakadarlar anasında, buna sebep 
olarak. ek~k fiyatilr:rının yeniden 
indirilmesi v.e fırınların fiyatı 
narhtan aşağı düşürerek biribirle
rile çok asırı rekabete girişmiş ol
maları gösterilmektedir. 

Gerek şarbaylık memurları ve 
g~rekse ilgebaylıklar muhtelif mın 
takalaxda sıkı koııtroillara başla
mışlardır. Belediye talimatnamesi
ne aykırı hareket edenler cezalan
·dırılacaktır. 

.sandalyeyi kapmrş, kimi biribirine 
sarılmrş, dan:;ediyorlar • 

Şahinde Cemileyi görü~~e koştu: 
- A .•• Gel, gel, dedi. bak Fethi 

•Bey bize dans oynatıyor •.. Ben de 
ıbiraz öğrendim. Onlar da, Hafize 
-teyzem de baloya gelecekler. Ne 
olursun, şu senin Tahsin Beye söy
ılc de bize biraz bilet göndersin. 

Cemne birdenbire ikı elile abla
sını eteklerinden ,Yakaladı, çeke 
&e'ke, bağırta bağırta mutfağa ka
•dar sürt:'ıeledi, orada da saçlarına 
yapışarak başını bir tas çalkalar 
ıgibi salladı, salladı: 

- Ayo'l sen ne a.ptal aeysin, de-
-di, Tahsin Bey meselesini uluorta 
ıelft\leme ne yayıyorsun? Bu fitne 
ıfücurları evin içine RC dolduruyor
ısun? Baloya bu çingene sürüsü gi
der mi? Fare deliğine sığmamış, 
ıkuyruğuna kabak bağlamrş ..• Za
ıten Altayı da ba•oya götüI'eceğim 
diye tutturdun, ortalığı biribirine 
kattın ... Şimdi kucağındaki piç ye
ıtişmiyormuş gibi bütün Karagüm
ırüğü ısırtma vurup da baloya mı 
ıgidecenin? 

- Neden sırtıma vurayım ayol, 
<Tahsin Beyin otomobili var. 

- Tuh, Allah cezanı versin ... 
Tahsin Beıyin otomobili babanızın 
malı mı? Bugün yaptrğınrz rezalet 
neydi? Sesimi çıkarmadım da yüz 
buldulu. Kabahat bende .. Tavansü
~ürgeaini alıp hepsini otomobilden 
ıkoğmadım. 

- A... Fen" mı oldu ayol, gül
dük, eğlendik, biraz hava aldık ..• 

- Hava yerine zift alsınlar ••. 
- Balt ama Fethi olmasaydı ben 

ıdans bilmiyecektim. 
, - A budala, sen yarım saatte 
•dans öğrendim mi &anıyorsun? Öğ." 
ırcnsen de orada Ç'OCUğu kime bıra
kacaksın? 

- Büyük annesine veririm. sa
cna veririm ... 

- Bana mı? Bana mr? •. VaUahi 
öyie bir rezalet yapayım deme, pi
~i tutar, pencereden aşağı atarım. 
_ Ab\aı;111ı arkasından iterek ba~ır-

' 

Ne Dersiniz? 
TENiS KORTU= DANSiG 

Bir lıkra vardır. Hiç görmemi§ 
birine bir patlıcan göstermiıler: 

- Nedir bu? diye sormuılar. 
- Göııü açılmamıı niırcık yav-

rıuu •.. demİf. 

Saim lstanbul Tecim Odası 

- Allah kimin var.la baiıılasın -
tenis kortları hakkında böyle bir 
karar vermiı. istihlak Vergi Ka
nunu mucibince eğlence yerlerinin 
ne iclüiünü kesip atmak tecim 
(ticaret) odalarına aitmiı. Tenİ.I 

kortları hakkında ela sorulan sua• 
le: 
- Dans salonu kabilindendir, eli· 
ye cevap vermİf. 

Şimdi oralardan kapı hasılatı· 

nın yü:ıde doksanı' nisbetinde ver• 
gi alınacakmıı. . 

Bi:zim lnanbul Tecim Odasında 
-Allah kimin varsa bağışla.sın -
her halde tenis nedir? bunu bi· 
fenler vardır. Bu oyunun bir spor 
olduğunu, bir federasyonu bulun· 

Ecnebi doktor profesör- 1 
!erden ahnacak vergiler 
Verecekleri meslek vergilerine esas 

olmak üzere Etil.ıha Odası Yönetim 
Kurulunca, Istanbul Finans Mürakip· 
Jiğinin emrine dayanarak, kendilerine 
sirküler gönderilen profesör ecnebi 
doktorların hemen çoğu henüz Av
rupadadır. Dönenlerden üçü, odaca 
sorulan suallere cevaplannı vermiş
ler ve yönetim kurula göndermişler
dir. Kurul. sirkülerler üzerinde ince
lemelerini yapacak ve bu ecnebi dok
tor profesörleri de muhtelif meslek 
vergileri için sınıflara ayıracaktır. 

Henüz hiçbir ecnebi doktor profe
sörün sınıfı tayin edilmemiştir. 

Romanyadan gelecek 
göçmen kafile'eri 

Trakya is'kan bölg.esine son iki 
ay içinde yerleştirilen göç.menle -
rin sayısı üç bine yakındır. Bunla
rm büyük kısmı Romanyadan gel
mişt.ir. aununla be.raber ,p<1rça ~Clr-
5'& Yu~lav)'aclan da g~n g~. 
meıktc:di:r, R~nyadan : büyük .. göç. 
men kafileleri F)yHilün ortasından 
sonra .gelmeğe başhyacaktır. 

Memurlar projenin tashihini 
istiyorlar 

Oda meo'lisinde kabul edilen oda 
memurlarının tekaüt sandığı ni
zamnamesi, tasdik için bugünlerde, 
Ekonomi Bakanlığına gönderil -
miştir. Verilen malfıı.nata göre me
murlar. kendilerini tatmin etmiyen 
bu projenin tashihi için Bakanlığa 
ve icap eden;e mahkemeye müraca
at e'Jcoeklerdir. 

clı: 

- Haydi git, o Sulukule ordusu-
nu kov ... Yoksa ben geliyorum ... 
ıHaydi ! .. Açlıktan öleceğim ..• 

- Nasıl kovayım ayol?... Hem 
ıbiz yemek yedik. Sen de şu oca
~ın kenarında yeyiver. 

Cemilenin öfkeden kıpkırmızı 
.oldu~nu ı::örünce tatlrhkla ilave 
etti: 

- Yahut da sen odana çık ... Ben 
ıSana t';f lSi içinde ye n:ğini hııcr
llar, getıririm. 

Cemile bu sefer de sabretmeğe 
/karar vererek, söylene söylene; 
ımerdivenlere doğru yürüdü. Gra
ımofon sesleri ve el sakırtıları onu 
ı::anavarlar gibi kovaİıyordu. 

-5-

Tahsin Beyin teklifi 
Cemile ertesi gün saat ikide, 

otomobili tcnbib ettiii ,yerde clile 

duğunu da elbette işitmişlerdir. 
Bir gün z.ahmet edip §Öyle en ka
labalık aandıklan tenis kortların
dan birine girip baltaalar. Acaba 
kaç ltifİ var? .. Ondan aonra bir te
nis kortunun idame ve tuvalet 
maaralı nedir? Onu öirenseler, 
sonra tenis ile dans arasında hiç· 
bir münasebet olmadığını da 
- Allah rızası için ve kimse duy
masın - gözle görüp kalp ile tas
dik ve dil ile ikrar etaeler çok iyi 
olur. 

Ba bu me&eleyi gaııetelerde 

okuduğumuz zaman hayrete clüf
tük ve bizde .1porun neden hala 
inkİfal edemediğini anlar gibi ol
duk. Tenia bir apordur. Dans bir 
eğlencedfr. Tenisi hükumet hima· 
)'e eder, dansla alakası yoktur. 
Bunların ikisini bir saymak aykırı 
bir ıeydir. 

Bi:z böyle dÜ§ÜnÜyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

Birinci mıntaka sicil 
muhahzlığı 

../ 

ls•anbul Birigci Mıntaka Tapu Si
cil Muhafızlığı yakında Eminönü 
kazası dahilindeki bütün gayrimen
kul emvalin tasarrufları işleri üze
rinde tetkiklere başhyacaktır. 

Birinci Mıntaka Tapu Sicil Muha
fızlığı, Eminönü Mıntakası Tapu Si· 
dl Muhafızlığı unvanını alacaktır. 
Muhafızlığın kadrosu geni;?letilecek, 
bulunduğu daireye bir oda daha ka
tılacaktır. Kadroda muhafızlıı;ın bir 
muavinliğine ilaveten ikinci bir mu
avinlik daha ihdas olunmuştur. Ay· 
rıca bir de katip ilave edilecektir. 

Kayıkçılar sulardaki 
pislikten şikayet ediyorlar 
Oğrendiğimize göre, bazı kayıkçı

lar son zamanlarda Boğazda ellerin
deki kayıkları berbat bir şekilde kir
leten mazotlardan şikayet etmekte ve 
bu mazotun geceleyin yıkanan gaz 

balarından denl&e .akrtıldığmı ileri 
~rmektedirlq. . • • 

Gerçekten şu günlerde bütün san
dalları pisleten, kayıkhaneleri kirle
ten ve yalıların rıhtımlarmı tanınmı
yacak bir hale sokan mazot, bir ga· 
zetcnin yazdığı gibi, Ortaköy önle
rinde batan bir- maz;ot gemisinin mey
dana getirdiği bir şey değil. bilakis 
ötedenberi, sık sık görülen bir pis
lıktir. 

Haber aldığımıza nazaran, kendi 
ihmallerinden doğan bu mazot çirke
fini yapan kumpanyalar çok sıkı şe
kilde takip olunmaktadır. 

koymuş gibi buldu. 
Ha şöyle!... Geniş marokenin üs

tüne, yayıla serpile, rahat rahat, 
bacaklarını uzatarak oturdu. Ney
di o dünkü hengame? .. Picsler aya
ğına basar, karıların ağzı sarmısak 
kokar. onun bunun dizi dizine çar
par ... Bak gördün mü şimdi? .. Vü
cudu öyle hafif, haf~f ki adeta kol
larına birer kanat takmışlar da u
çuyor. 

Ah şu unginlik ! .. 
Cemile bu otomobilin üstüne ada

makıllı otunnıya ne zaman muvaf
fak olacağını düşündü: ''Bakalım 
herifin söyliyeceği nedir? Acele 
acele çağırdı, yarın olmayıp da bu 
gün beni görmeyi neden istiyor?,, 
diyordu. Öndeki strapantenlerden 
birini çekerek bacağını üstüne 'koy· 
du ve çoraplarını iyice gerdi. Son
ra çantHından aynasını çıkararak 
.r.üzüne ba.ktı: Pudra v• boya ıiir· 

KUÇUK HABERLER 
• Müddeiumumi Başmuavini Sa, 

lih, dünden itibaren yıllık iznini 
kullanmağa başlamıştır. 

• Türk Maari.f Cemiıyeti tara .. 
'fından 928 senesinde Kadirgadıa 
açılan yurdun bahçeleri park hali
n.e getirilmiş, gençlerin spor faa
hyetılerine imkan vermek için bir 
jimnastiıkhane yaptırılmıştır. Ha
len, üniversitenin muhteli.f fakül
tderinde okuyan (200) genç bura
dla himaye altındadır. 

• Fransız sefareti tecim mümes
sili Georges Pessereau Pariste oto
mobil endüstrisi sendika direktör
lüğüne tayin edildiğinden Türki
yeden ayrılmış ve evvelki akşam 
ailesile beraber Parise gitmiştir. 
Pessereau 16 sene memleketimizde 
bulurunuştu. Şehrimizdeki Fransız 
kolonisi kendisini samimi surette 
teşyi etmiştir. 

• Elektrik işleri etüt idaresinin 
tcş.kili hakkındaki kanun ilbaylığa 
bil'Jirıilmiştir. Buna gö~ hükmi 
şahsiyeti haiz olmak ve biltlin mu
amelderinde bu kanun ile hukuku 
husnsiye ahkamına t a b i bulun
mak üzere Ankarada bir elektrik 
işleri etüt idaresi kurulmu~tur. 

Elektrik işleri etüt idaresi tiıca
ri usullere göre idare olunur. 

• Kırklareli ilbaıyı Faik. Trakya
nın dejenere olmuş tahli·l tohumla
rının kısa bir za•manda ·değiştiril· 
mesi ve çiftliğe ait işlerde göster
diği iş canlılığından ötürü Tarım 
Bakanlığınca takdir edilmiştir. 

• Liman genel direktörlüğü, ih
raç edilecek yumurta sandıkların
dan yarım rıhtım ücreti alınması. 
imkanı olup olmadığını tetkike 
ba*lamıştır. Bu hususta hazırlana
cak rapor. Finans Bakanlığına gön
derilecektir. 

• Belediye menba sularını ıslah 
etmek ve halka emniyetle temiz i
yi su ~çirebilmek için, yeni bir te.ş
'kilat yapmağa karar vermiştir. Bu 
hususta hazırlıklara baş.lanmıştır. 
Yeni bir teşkiılatla bütün memba 
.su !arı İstanbul be le diyesi tarafın
dan idare edileoektir. Bu fikir iki 
y1.ıa kadar tatbik edilebilecektir. 

Arsıulusal Tecim odaları 
kongresi 

Arsıulusa 1 tecim odaları Türki
ye milli grupu kongresi Birinciteş
rin başında to_planacaktır. Ulusal 
kon•ey. ecnebi alıcıları ilgilendi -
•cu .. !iv.-. ,.,n.51-r ... ı. .. --ı:t .. n1t?> .,,,.,. ... • 
laüığı raporu arsıulusal k:> niteye 
göndermiştir. Ulusal grup kongre
sinde tcci'menlerimi.ıin beynelmilel 
!teşkilattan faydalanmaları için bir 
çalışma programı kararlaştırılacak
tır. 

UskUdar Kızılay sünnet 
dDOUnU 

Üsküdar Kızılay şubesi tarafın -
dan 0.sküdarda Kızkulesi parkında 
Eylulün beşinci günü akşamı sa
baha kadar devam etmek üzere bir 
sUnnet düğünü yapılacaktır. 

meğe hiç ihtiyacı yoktu. 
Tahsin Bey onu yazıhanede, 

ayakta beıkliyordu. 
Cemileyi görür görmez; iki kolu

nu birden yukarı kaldırdı: 
- Hah, dedi, sizi tez bekliyor

dum. Gelmezsiniz diye telaş itti
dim. Ehemmiyetli bir mesele ko
nuşacağız. 
Yazıhanenin kapısını kapadı. Ce

mile onun karşısında durarak yü
züne dikkatle bakıyor: 

- Merak ettim, neymiş o me5e• 

le? .. diye soruyordu. 
Tahsin Bey hafifçe onun bir ko

luna girdi. bir bahçede geziyorlar
mış gibi onu odanın içinde ağır 
ağır yürüterek omuzuna doğru 
iğildi: 

- Bizim garıyla bozuş tuh 1 de
di. 

Cemilede ses yok. Hi~ renk ver
miyor. Ey... Dur ha.kalım ... Bizim 
Kayserili ne yumurtlryacak ... 

Tahsin Bey devam ettı: 
- Bo§ıyacağım gayrı onu ..• Ben 

öyle "glasık'' zihiniyctte ga
dmla beraber idemiyeceğim. Avu
hata virdim. Gayrıh bugünden son
ra da eve gitımiyeceğim. Şimdicik 
sizi akıl danışmaya çağırdım, Ce-
mile Hanım ... 

- Ben görgüsüz bir kızım, sana 
ne akıl verebilirim? 

- Görgüsüz emme, gırk bir ke
ret maşallah cin gibi fıldır fıldır 
nazarların var. Sen ne dirsen ya
parnn ben .•• 

Cemile bura.da inanmış ve ma
sum görünmenin esaslı kıymetini 
anlıyordu. Küçükken yalan söyle
diği zamanlar, masum tavrı takı
nırken ya.ptığı gibi kaşlarını kal
dırdı ve ağzını yarı açary: 

- A ... Ne aklı istiyorsunuz ben
den? .. dedi. 

Tahsin Bey onun iki elini birden 
tutmuştu: 

- Bah. dedi, Cemileciğim .. Be
nim ötedenberi hayahmdır: Bö
yük, zarif, "gubih'~ bir apartıman 
tutacağım. 

(IMıbiA de .w:f.Mı l 

iKi SATIŞ ILANI 
Dün okudum. Bir ana bir ga

zeteye baş vurmuş. Demiş ki: 
- On bir yaşındaki oğlul11 

Örıhanı geçindirmekten aciz or~· 
duğum için bir hayır sahibinın 
yanma evlatlık olarak verme~ 
istiyorum. Kendisi t.erbiyelı, 
açıkgöz ve babadan yetimdir. 
Bunu gazetenize yazınız. 

• Dün okudum. Bir diş macunu 
gazetelere aşağı yukarı şöyle 
bir ilan vermiş: 

" ..... diş macununu kullanırsa: 
mz dişleriniz üç gün içinde incı 

.b. b l ,, " d" u· gı ı eyaz aşır. ..... ış mac 
nu sıhhidir, kokuludur ve en te· 
mız Jaboratuarlarda hazırlan
nııştır." 

• Gazetelerde çıkan bu iki satıŞ 
ilanını dün okudum. Gazeteler
de neler okunmaz ki ... 

Orhan SELiM 

Doktorların 
Kazanç vergileri 
Bazı gazetelerde dört sınıfa aY; 

rılan bazı doktorların vereceklcrı. 
1)ınıf vergilerinin maliye şubele· 
Tince çok az görüldüğü ve şubele• 
rin bu şekillere itiraz etti~i yazıl~ 
mıştı. Yapılan itirazlar, finans ta• 
hakkuk şubelerince İtir~zları ka• 
zanç tetkik komisyonuna gönderil' 
mistir. 

Son zamanlarda Etibba odas~-4 
ca tayin olunan meslek vergi mile"' 
tal'larına doktorlarm ve finans şıı· 
helerinin itiraz edip edemiyecekle• 
ri üzerinde bir tereddüt hasıl ol-
muştur. . 

Bazı maliye memurları, kazarıÇ 
vergisi kanununun bazı maddele· 
rine dayanarak her mUkellefin ol· 
duğu gibi maliyecilerden de bu 1!' 
le alakadar olanların vergilere w· 
raza hakları bulunduğunu ileri sUr· 
mektedirler. 

Halbuki Etibba odasr yönetiı11 
kurulu, tayin olunan sınıflara ne 
mükelleflerin, ne de finans t~· 
hakkuk subelerinin itiraz edenW 
yeceğini ·iddia etmektedir. 

Bu hususta kendi.sindeh etraflf 
izahat istediğimiz Etibba odası ba§ 
.)tanı Niıyazi GoiC:ü diyor ki: 

°''- .......... ~t-lrA~""'-•-•~v-.;• ~ 1 
yin olunan sınıfa ne mükellefıııf 
ne de finans şuheforinin iotirat• 
hakları olmasa gerektir. Belki ~ .. 
zanç kanununda vardır. Madem k ' 
sınıflara karşı olan itirazlar şir:f1• 
'Cli kazanç tetkik komisyonların• 
intikal etmi'}tir, o halde, bu konıi!I• 
yonun vereceği kararı bekteınc1' 
11azımdır. Bununla, iş.in hakikati 

anlaşılmış olacaktır. Mamafih ~ti; 
ırazlar yapılmış olsa dahi, bu, bıJ 
:alakadar etmemektedir. Yönetiııt 
kurulumuz, vazifesini yaptığı ina11• 

ıcındadır.,, 

- Gubih, yani yeni biçimde, cJe'" 
möd .•. 

- Anladım. 
- ..• Bir apartıman ! Emme ~ 

gafese bir guş lazım. Yeniden bl 
evlenem diyorum, emme, mehkeıT'e 
boşanma gararı virinciyeaek evle• 
nemem. Sen ne dirsin buna? .. 

Cemile şaşırmış ve düşünceli go
rünüyorou. 

Tahsin Bey km hafi:fçe kohı?· 
dan tutup kapıya doğru çeker~~~t 

- Hele ondan evvel bir goı: 
be· 

apartıma.n var, Tahsimde, onu 
raber gezelim bir ... 

Otomobile bindiler. Tahsin Be)" 
evlilik hayatında bahtiyar otıı.:ı'i 
dığını anlatıyordu.. Taksimde Y~ 
yapılan büyük bir apartımana ~!~: 
diler. Cemile şa ·ırıp kaldı: D1!0 

melere basınca kapılar kendiliğııı; 
den açılıp kapamyor. pervan~l~i 
işleyip rüzgar veriyor. gizli ~ıı:U· 
ve rengarenk JŞtklar yanıp s0~.,. 
yol'du. Aman yarabbi!.. Cemile g~e
lerine inanamıyordu aparurnan arı 
dikleri bu mudur? İier apartı.~ yi 
böyle midir? Tahsin Bey Cernı ece 
burada mı oturtacak? Cemile ~ede 
gündüz bu peri sarayının iç;n r:t1' 
mi yaşıyacak? Buraya ınas.ra ere:· 
dayanır? Parayı Tahsin ~I d m? 
ce k? O kadar r.engi n mi bu 8 ~ta· 
Ne za.mana kadar sürer bu sa bCP 
nat? Moderenlik yaşıyaoıar , P..'/ 
böyle yerleN:te mi oturuyorla~· ıca· 
şu camları buzlu, yusyuvarl~ l /ı.f 
pı kenarında duran şey nedı~ 01ıır 
§U ne? Dolab mı? Böyle dola ~y
mu? Ay bu odanın kapısı. ne:,; AY 
di? Cemilenin tersi mi dondU·1ıır? 
bu ne biçim pencere? Nası! a~ylli-' 
Ay bu Tahsin bey sahi ~ı 5 bil· 
yor? Niyeti nedir? Cemıleye 
yük ikramiye mi cıktı? raY' 
Meğer Tahsin Beyin kızı 0 

artr• 
götürmekte hakkı varmış. APııa'/' 
manm Cemilede uyandırdı.ğ~larıf1' 
ret ve arzu, onun biHiln pla rece· 
!kolaylaştıracak bir şiodde.t deblfy}C 
sindeydi. Kız kendi kendıne 

{Arkası vatl 
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oğu illeri için içbakanlığın 
Hazırladığı Kanunlar 

[Özel aytarımız bildiriyor 1 
A rıJ..~JJa, 30 

~t~oğu illerinde yapılacak yenilikle; etrafında Bakanlar He
~ınce kararlaştırılan esasl~r dahilınde 1c Bakanlıkça .. yap!l: 
~ kta olan incelemeler bitmış ve lç Bakanlık Hukuk Muşavırı 
fkrem vaki davet üzerine İstanbula gitmiştir. Ekreın halen 
~tanbulda bulunan Mahalli 1da~el_er Genel Direkt~~ü .~aci ve 
tıı llhasebc Direktörü Edip ile bırlıkte İç Bakanı Şukru Kaya
lıyn vereceği direktife göre Iazmıgelen kanun projelerini hazır
c acaktır. Hazırlanacak kanun projeleri içinde üçüncü genel 
t ~Spcktörlüğün teşkilat ve kadrosu hakkındaki proje, enspek
ı?tlüğün 935 senesi masrafı için Kamutaydan istenecek fevka
daQc tahsisat projesi ve doğu illerindeki memurlara maaşların· 
~arı gayri verilecek şark zammı ve doğu illerine tayin edilecek 
~lllurtar hakkında kararlaşan şartları ihtiva edecek olan ka-

Projesi de vardır. 

ihtisas Vesikalarmdan Harç 
"c·A~kara, 30 (Özel aytarnnız bildiriyor) - Doktor, kimyager 
ll dıŞçilere parasız verilmekte olan ihtisas vesikalarmdan harç 
l!ltti~ı için hükfunet ıbir kanun projesi hazırlamaktadır. 

Sürerli Çahşan işçiler 
til ı;nkara, 30 (Özel aytarımız bildiriyor) - Ulusal ve tatil 
~Cti hakkındaki kanundan devamlı yapılan işler<le çalışan
ta da istifadelerini temin maksadile bazı vilayet ve k~~~~ar
d bu gibi işçilerin çalıştıkları müesseselerin cumartesı ogle
d~~. sonra ve pazar günleri faaliyetlerinin tatili cihetine gidil
t/a1 :Y~pılan şikayetlerden anlaşılmıştır. lç Bakanlık bu husus
~\1alııiklere ve kaymakamlıklara bir tamim yaparak devamlı 
içinCtt.c İ§ yapan müessese ve iş yerlerinin hafta tatili devresi 
de ~~c eskiden olduğu gibi işçilerini haftanın başka günlerin .. 
~~u~avebe ile tatilden istifade ettimıek şartile çalıştırabile-

Ct.ırJ !bildirmiştir. 

l arım Bakanı Samsuna Gitti 
l~ Ankara, 30 (Özel aytanmız bildiriyor) - Tanrn Bakam Muh
l ı Erkmen. Ziraat Bankası genel direktörü Kemal Zaimle bir
l4~f Samsun trenine ağlanan vagnnla Samsuna Jıar~ket et-'=- r 

====================================== 

~amık ismaili Kaybettik 
lt.. {Baş tarafı 1 incide) 

l{~ğrc~n kaybetrni~ oluyoruz. \ de çalıştı ve hükfımet hesabına Av-
~t ta.~bel' gören ailesine. yakınlarına :rupaya tahsile giden arkadaşlarile 
lııı~i e lerine en içten tazi~tleri- beraber İstanbula döndüğü zaman 

•unarız, harp baslamı bulunuyordu. Namık 
e 1-smail süvari ihtiyat zabitı olarak 

L ~al'l\tk t . . . Garp cephesinde bulundu. Bu sıra-
~ ilk smaılın fela.k:tıne 1:?ep o- larda hükumet Kci.htane sırtların-
~ "' Çarpıntı kendHnne dun ak- b" m1 
>t.ı '"'adık·· d l b 1 "d da ır atelye açarak ressa arı top-

,..j oy en starı u a gı en 1 d 1 · ı · 
fı'4 \>a.pu d 1 · f ka a ı, on ara resım rna zemesı vere-
~:·t~ ~ag_lrukn adbg~ 1mı~, lma kt v~ - rek ça1ış1~1rdı. Namık İsmail de on· 
~ı. ı te ır erı a a Jm· ı · · 
\.h. 'llfı but d ~ . . h arın arasında ıdı. Bu atelyede onu 
~~llt İgt unarna ıgı. ıçın astanın mütecavi:z tablo yaptı. Bilhassa bun 
·ııııra 11 i ~nbula. geli~ceye k~d~r Jardan Girdabı zafer, Tifüs. I..a!e 
~tlıtanbJ1~de kaim:ısı ıcap etm~~tır. devri gibi muvaffak olmuş rcsimle
l-1~tldikt gelmesı dfaz.hla geçıkken ri herkesin hatırındadır. Bunlardan 
"ll'll en aonra a astayı a- , l!J ..ı • b ·· t b ı Ii k · ~t t faı.1 t ddli d hh. . .ı..<ı e uevrı ugun, stan u al evı 
~ 0~nıo~·/;: lk t ~ ~~ sı .. ~ ıhm- konferans salonunda asılı bulun-
~ 'tt ı ı a. ın a ı mu a a- ınaktaid r 
),ltııı-...1'rarı üzerfoe Namık İsmaili · 

1 
• 1 d h tu._ .. , bir h t ki . . Kahtane sırt arın a azırlanan 

._ ~t as aneye na etmıştır. b t bl 1 d " ~ k d ı "t orad 1 b··c db. u a o ar ıger ressam ar a aş a-
L; fayda va yapı .and uğ un

1
. te , ır- rının eserlerfüe birlikte ''Harp Jev-

~t L ermemı , e er ı san at- h 1 · · · · • 1 d 
'it 11:uı-tarma.k .. k"" 1 a arı resım sergısı., ısmı a tın a 
~ mum un ° amamış- Galatasaraylılar klübiinde on beş 

't\> a.tık.) k . • .. gün halka teşhir edildikten sonra 
\~Cdcn i~' ay~pta hızı ~essure müttefik devletlerin payıtahtla:rın
h-, llliiznk·~ nodt"!.>: 1

1d~azmaBia~ &:e~ da da teşhir edilmek üzere Avrupa-
·~lıt<fak · un .. _egı ı.r. rıncısı ya gönderildi. 
\ ~ lStn ~ ıhhı ım~dat kutusu .. Na- Namık İsmai~ Alm nyaıda Ko
t~lıtı a"~hl tbayrbld1ıgı zaman, bu ku- rint'i tanıdı ve beğen~. Harp bi-
~'lt L _ .... arı u unamamıştır. Ça- · k Al ' d k \ıı. _. "-ilpağ k 1 b f d . tınce te rar manyaya gı ere 

,.:'Qcı.· ı ırı mış, u se er e ı- K.ıo · ,. t 1 · · d. d 
".. '1..1 aır . 1 • h" b" . rınt ın a c yesıne gır ı ve ora a 
~·· U a sıra şı e erın ıç ırı- d 1 N k ı ·1 ı k · 
fı~~tttcrinde etiket görülmemiştir. a. ça ıştı. _amr. s_maı ' . mem e el~ı-
~ 1 gör""} · • 1 d k~ mızc cmprıyonızmı getıren nes ın 
~ ç a. u meyınce ve şışe er e ı f 1 b" • k. d 
~~ tın .. b" . .1• · 1 ld ki en aa ır san at arıy ı. 
~ 'ııı ••e ıçım ı aç ar o u an • 
11.b'ıtd il§ılamayınca, sıhhi imdat do-
"ttıı.ı .. t;ın istifade .etmek kabil ola- Merhumun cenazesi bugiin saat 
l z ır. ikide aile makberesine ~ömülmek 

~ ~itıc· . üzere. Taksimde Srrasclvilerde Al-
ı ta l'&i, vapur, iskeleye yana tı- man hastanesinden kaldırılacaktır. 
~l~n. derhal ısıhhi imdat oto

~~ltlll ı~tenrniştir. Bu otomobili 
'lllıtu~ uzun formalitelere tabi 
~~tir. ~an, gelmesi hayli gecik
t l1ıt\an eldikten &onra da, içinde 
lbG.~d.i· ~ıhhiye memuru kan eseri 
~ ist gı için hastayı içeriye at
~ l~tn e~etniştir. Bunun üzerine 
~ırıllltnudabalesi ile hasta otomobi· 

~İltıh· ~Itır. 
~glı:~r 

1 
hu seliepleri anlaşılmaz iki 

~ıı ~i'ttl~~k olmasaydı. Namık 1s-
llnacaıc 1 belki de hala aramızda 

tır, 

\ ~e' • 
~ ~taıt:nı ~arnık İsmail 1890 da Be-
1:-lıgll .~Cdu. Yüksek bir ailenin 
, · ~en1 

•
1

•• Kabataş li esinde oku-
l)\ "t dıs~ndc harikulade bir re

~ıı l>ar~n at isti<ladı gören ailesi 
~r. l>:7 resim tahsiline gönder

ilı5te Cormon'un atelyesin-

,-_ 
Onümüzdeki 20 
ilkteşrin - Pazar 
GENEIJ NÜFUS SAYIM 

GÜNÜDÜR 

Sayım, çok geniş, çok kapsal 
bir iştir. Başarılması her birimizin 

ü z e r i m i z e d ü ş e n yükü
mü son derece özenle yapmamıza 

bağlıdır. Doğru sonuçlar alabil
mek için hepimiz gücümüz yetdiği 
kadar çalışmalı ve ugraşmalıyız. 

Başvekalet 

İştatistik Umum Müdürlügü 

..1 

HÜDAi 

İstanbul Vali 
Muavinliği 

l Ozel aytarrmız bildiriyor] 
A nlrnrtı, 3() 

lç Bakanlrk Mahalli İdareler 
Genel Direktör Muavini Hüdai
nin İstanbul Vali Muavinliğine 
atanması hakkındaki kararname 
Yüksek Tasdika arzedilmiştir. 

Hakkı huzurlardan 
Kesilecek vergiler 

Ankara, 30 (Ozel aytarımız bildi
riyor) - Ayi-.k yekunu 150 lir~ya 
baliğ olan hakkı huzurların 30 lıra
sının tenzilata tabi tutulmaksızın ta
mamından buhran vergisi kesilmesi 
icap edeceği Finans Bakanlığınca ka
rarlaştırılmıştır. ----
Amerika menşeli 
Malların ithali 

Ankara, 30 (Ozel aytarrmız bildiri
yor) -Gümrükler Genel Direktörlü· 
ğü Amerika menşeli malların miktar 
itibarile tahdit <Milmeksizin Ingiliz 
anlaşması hükümlerinden istifade et
tirilerek serbestçe memlekete sokul • 
ımumıı t;Unu uınere bllOlrmıştır. 

Atatürk Ordu
yu Kutluladı 
İstanbul, 30 A.A. - 30 Ağustos 

zafer bayramı münasebetile Reisi
cumhur Atatürk tarafından Mare· 
şal Fevzi Çakmak'a yazılan telya
zısı aşağıdadır: 

"Yüksek Türk ordusunun büyük 
zaferinin yıldönürnünü, başta siz 
olduğunuz halde sübay ve erat bi.ı
tün 6ilah arkadaşlarıma kutlar, cüm 
leye derin sevgiler sunarken bu
günü yaratmak için ölen sayın kah
ramanları büyük saygı ile anarım.,, 

K. ATATÜRK 
Fevzi Çakmaktan AtatUrke 

İstanbul, 30 A.A. - 30 Ağustos 
z:afer bayramı münasebetile Mare -
şal Fevzi Çakmaktan Reisicumhur 
Atati.ırke aşagıdaki telyazısı gelmış 
tir: 

"30 Ağustos zaferini cumhurlu -
ğun çelik ordusuna örnek olarak 
yaratan Ulu Başbuğa ordu adrna 
kutlular ve candan saygılar suna
rım. 

Genci Kul'may Ba~ka.11 Mareşal 
Fevzi Çaklnıak 

AtatUrkUn teşekkürleri 
İstanbul, 30 A.A. - Cumur Baş

kan lığı genel sekreterliğinden: 
Yüksek Türk ordusunun büyük 

zaferinin yrldönümünde Reisicum
hur· Atatürk. yurdun her yanından 
birçok kutlama telyazısı almışlardır. 
Bundan çok duygulanan Atatürk, 
tesekkürlerinin Anadolu ajan ı va
sıtasile iletilmesini erniır buyurmuş
lardır 

Başbakanın teşekkürleri 
İstanbul, 30 (A.A.) - !aşbakan

lık özel büro direktörlügünden: Baş 
vekil 1smet Inönü. Zafer bayramı teb 
riklerin ayrı avrı cevap vermek im
kansızlıgından "ötürü. tebrik ve teşek
kürlerini Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
sunar. 

ismet inönü 
Evvelkıi gün -dişlerinde bir ame

liyat geçiren Başbakan İsmet lnö
'11Ü .evvelki geceyi Pera:palas ote
linde geçirmiştir. Başbakan dün o
t-elde istirahat etmiştir. 

Yunan donanmasımn gezisi 
Atina. 30 (Ozel) - Estiya gazete 

si İstanbul ile bazı Türkiye limanları
nı ziyaret edecek olan bir kısım Yu
nan donanma ının genel durum sebe
bile bu ziyaretini geriye bırakacagı 

.;:annedildi;in! yazmaktadır. ·- .. -... 

KROS~nnet Düğünleri I .-,;ı ~Vl lf!v 'f:~rtJ 
Galiba İstanbulun en güzel mev- rektir. Bunun icadına sebep de. 

simi yaz sonu olduı;u için, sünnet şüphesiz. erkekleri bulaşık hasta
düğünlerinin çoğu İstanbulda bu Irktan korumak kaygusudur. Bula
mevsimde yapılır. Her yıl olduğu şık hastalıkların sebepleri hiç bi
ıgibi. bu yrl da. annelerinin yanın- linmezken, kendi aklı ile hareket 
-da sünnet düğününe okuyucu gi- eden herhangi bir hekim sünnet 
-den. parlak iı.lemelerle ve parlak ·ameliyatının temin cdecegi az çok 
ta !arla süslenmiş erkek çocuklara temizlik sayesinde bulasık hastah

•raslanıyor. ğın önü alınabilecek sanmış olmalıdır. 
Düğün, her ne vesile ile olursa Musa peygamber de böyle sandıgı i

olsun, her vakit hoşa giden hir ~ey- çin sünneti yahudilerc emretmiş. fa. 
dir. Düğünü yapanlar birçok mas- kat kendi oğlunun sünnet amcliya
raf ederek çok defa borca da gir- tını geciktirmişti. Zaten sünnet a
mekle beraber çocuğumuzun mı1- meliyatmın bulaşık hasta~ıgın ya
rüvv,.tinı' gö~ük, diye yine sevi- yıJmasrna engel olamıyacagını son
nirler. DaV'Ctliler, götürecekleri radan o da anladığından Medayin
hediyenin kendilerine bir yük ola- de - hep o hastalıgın önünü almak 
'Cağını düşünseler de, karşılığında fikıiile - bütün kadınların sadece 
felekten bir gün ve bir gece çala- 'Öldürülmelerine emir vermişti. 
rak yeyip içecekleri i~in onlar da Yahudi hekimlerden bazıları. he
bu yükü hoş görürler. Düğün yap- k~mden ziyade yahudi old~.k~arı 
mak, görünüşte lüzumsuz _bir mas- k.in. sünnet ameliyatının zurıy~t 
nf gibi gelirse de, alışverışe eebep bereketini temin ettiğini iddıa 
olduğundan ölronomi bakımından ederler. Buna delil olarak da yahu-
da faydalr bir şeydir. di ailelerinde çocukların çok oldu-

Düğün. dernek iyi, fakat sünnet? ğunu gösterirler. Halbuki onların 
On yıldanberi bu kadar adetlerimiz dayandıkları delil hakikatte yine 
deği tiği. farzlar ve vacipler un_u: Tevrattır. Tevratın ayni suresinde, 
tulduğu halde sünnete hala eskısı Tanrı İbrahim peygambere görüne· 
gibi şiddetle riayet edilme~i bira.z rek sünnet ameliyatını emrettigi 
tuhaf görünüyor. Bana öyle gelı· vakit, İbrahimin o zaman doksan 
yor ki bu şiddetli riayetin başlıca yaşmda bulunan karısı Sara'dan 
ebebi, sünnetin düğüne vesile ol- bir erkek çocuğu olacağını ve adı

nliisıdır. Sünnetler düğünsüz yapıl- nı lıshak koyacağını haber verdigi 
mak ad~t olsaydı, sünnet de. çok- de yazılıdır. Yahudiler bu iki habe
tanberi, vacip olan kurban kesmek rin bir günde gelmesinden mana çı
kadar azalmış bulunurdu. kararak sünnet ameliyatının züri • 

Bilirsiniz ki. erkek çocukları yet bereketine faydası olacağına 
sünnet etmek adetinin icadı yahu- hükmetmişlerdir. 
drilere isnat edilir. Onlar da bunu Sünnet ameliyatının yalnız başı
Tanrı ~mriyle yapma~a. ba~adıkla- na züriyet bereketini temin ede -
nnı iddia ~derler. Vakıa. Tevrata ceği doğru olsaydı. bugün Alman
bakılırıSa (Hılkat kitabının xvır nci yada bir yahudi meselesi bulun
"Suresi) İbrahim peygamber doksan mazdı. Çünkü oradaki yahudiler 
dokuz: yilşına geldiği vakit Tanrı birkaç asır.danberi Almanlardan pek 
k.arşısrna çıkar. Ona birçok iltifat- çok ziyade artmış ve yahudiler 
larda ve va~tlerde bulunduktan Almanların onda biri değil, 1Alman-
60nra: şöyle der: \ar yahudileron onda bir sayısına 

- Benimle 5enin ve senden son- dü mUş bulunurlardı. 
ıra gelecek çocukların ve torunların Bu adetin devam ettirilmesi için 
arasında yerleşen ve sizin riayet ileriye sürülen delillerden biri de. 
ıetmeniz lazımgelen antlaşma şu o- sünnetsiz adamlardan bazılarında 
lacaktır: Sizin aranızda her erkek görülen bir hastalıktan dolayı ame
ünnet edilmiş bulunacaktır. Senin .Jiyata lüzum görülmesidir. Bu, bir 
ırkından olsun ,olmasın, evde doğ - Amerikalının Avrupaya gelirken 
muş yahut parayla alınmış köle ol- denizde apendisit hastalığına tutu -
'Sun, her erkek çocuk sekiz günlük larak vapurda ameliyat yaptırama
•iken sünnet edilecek ve bu sünnet dığı için, denizıaşırı yolculuğa ç!k
benimle ~izin aramızdaki antlaıma- ınak istiyen herkesin vapura bın
•nın alaini:ti olacaktır. Sünnetli ol- mezden önce apendisitini kestirme -
mayan her erkek bulunduğu kabile - ısi lazım olduğunu söyliyen Ameri
den dışarı atılacakur.. .kalı hekimin sözüne benzer. Uzun 

Bu emir üzerine İbrahim pey- yola giden vapurlara her türlü ame
glmber. o vakit on on üç yaşında Hyat yapabilecek birer hekim ko· 
olan oğlu İsmail ile gerek kendi yarak o mahzura bir çare bulundu
~vinde doğmuş olan, gerek parayla iu gibi, herkesi •5ünnet etmektense 
-almış olduğu adamlarının hepsini yalnu fimayis lhastalığ1na tutulmuş 
toplar ve sünnet eder. Sonra dıa' olanları sünnet etmek daha dogru 
kendi - doksan dokuz yaşında ol-' olur. 
-duğu halde - srınnet olur. Ancak' Temizlik meselesine gelince, va
İbrahim peygamber sünnet ameli-' kta medeniyet.siz i.nsanlarda sün
yatını kendi üzCTinde kendi mi' .net ameliyatı bir dereceye kadar 
yaptı, yoksa başkasına mr yaptırdı, temizlik temin etmistir. Fakat bu 
orasını Tevrat hiç söylemez. 1 ııamanda medeniyetli• insanlar sün

İşte onun içindir ki, erkek yahuJ net olmadan da kendilerini te'TlİZ 
diler, o v.akittenberi daha sekiz tutmayı bilirler. Yalnız temizlik 
günlük iken sünnet edilirler. Fa - için sünnet, hiç olmazsa fazla bir 
kat gene herkes bilir ki, yahudiler külfettir. 
Tanrının hiçbir emrini kolay kolay' Çocukların mürüvvetini görmek 
tanımamışlar ve her emrini ilk za- için mutlaka bir ameliyat yaptıra
manlarda itaatsizlikle karşılamış- :rak düğün, çağanak lazım a, bu 
Jardır. İbrahim peygamber vasıtasi- düğün çocuklara çiçek aşısı yaptı-
1-e gelen sünnet emri de bir zaman 'rıldığı gün yapılabilir. Çiçek aşısı 
ihmale uğramış olmalıdır ki sonra- Uıer çocuğa gerçekten lazım bir a
dan Musa peygamber onu iki d.efa .melivattır. Hem de ıtıünnet ameliya
şiddet le tekit etmcğe mecbur ol- ıtı gibi acr vermez. Bundan başka, 
muştur. • ıkız ve erkek her çoc·ığa yapılaca

Vahudilere sor~nız, eski za- lğından kadınlarla erkekler arasın
manlardaki Mısırlıların arasında da müsavatı temin eder. 
aa bulunan 6ünnet adetini onlara: G. A. 

Seksen işçi çıkarıldı 
Li'man yükleme ve boşaltma ame

lesinden. çalışamıyacak vaziyette 
blan 80 'Kadarı kendilerine ikrami
ye verilerek memJeketılerine gön
drilmi lerc!ir. Bu suretle geri ka
hn amel.der emeklerine mukabil 
eskisindcın fazla pa'ra alacaklar4d!r· 

NASIL OLDUM? 
Mahmut Yesari bir mec.muad!\ 

(nasıl mason olduğunu) yazacak
mış. Bunu bir ilan aa~ifcaind.e oku
dum. Belki meraklı bır şcydır .. M!• 
aon aandığrm birisi bana dedı kı: 

- inanma! Eğer maM>n olsaydı, 
nasıl mason oldugu.-.ı yazmazdı . 

Belki doğru, belki İğri. Ben bu
na da ilişecek değilim. Hatta .. bu 
çığrı açtığındl\n d_ol_ayı ~endı~ı!1e 
teşekkür bile clınelıyız. Dıyeccgım 
§U ki: Mahmul Yesari ne suretle 
mason oldu~unu nuıl yazıyoran 
içimizden bir grup fedakar çrkır> 
tA birisi nasıl adam oldugunu, öte· 
ki naaıl zengin olduğunu, bir diğe• 
ri nAsıl saylav olduğunu, bir başka· 
ar nasıl hekim, nasıl tüccar, nasıl 
iı.lim, naıııl pehlivan, nuıl tayyare• 
ci, nasıl §aİr, na~ıl ressam oldukla• 
rını yazsalar da hep öğrensek. Hal· 
t8 içinıİ:ı,den bir kısmı da (nasıl 
nezle oldum), (nuıl romatizma ol· 
dum), (nasıl tifoya tutuldum). 
(nasıl deli oldum), (nasıl uyuz ol
dum) diye bir seri ya::ıp bu haııta• 
lıklara neden tutulduklarını an· 
latsa. herkes okuyup ibret alır, böy· 
)ece kı&aadan hisse alınmı~ olur. 
Yoksa ne.111 ma60n olduğunu an· 
latmaktan bize fayd ne? 

B. FELEK 

Çocuk dUşUrenler ço~ahyor 
Son günlerde ~ocuk . dÜ§Ürme vak· 

aları çoğalmıştır. Beşıktaşta ?.turan 
Mahmure isminde bir kadının uç ay
lık çocuğunu düşürdügüoü yazmış • 
tık. . 

Kum kapıda Agavni ismi.n~e bır _ka
dın da çocuk düşürdüğü ıçın adlıye· 
ye verilmiştir. · 

Ag11vni: .. 
- Uas içtim, çocugum ondan dus

tü 1 demektedir. 
Hastaneye yatırılan Mahmu;;. is • 

komşusu il~ kavga ede;ek yed_ı~ı d~
yak neticesınde çocugunu du u~du
ğünü iddia etmiştir. Adliye tahkıkat 
yapmaktadır. 

Festival hazırltkları sürüyor 
14 Eylulde ~ehrimizde yapJlaca'lc 

blan arsıulusal Festival (yaz eg
lenceleri) hazırlıkları devam e'dı
yor. Eglenceler 23 Eylül gecesi sa· 
baha kadar devam ettikten s-onra 
bitecektir. Jfo sebeple 1?3 Eyluld~ 
Beylerbeyi sarayıf\~a 011 bit: b-ılo 
'tertip eclıilmi tir. Bu baloya herıt:c 
iştirak -edebilecektir. Balo ıçın bir
kaç cazbaııd tutulaca'lt ve eglence· 
lc:r bahçede ve içerde olmak üzere 
iki kısma ayrılacaktır Bahçede ay· 
rıca gece oyunları tertıp edil.n :ı -
tir. 

Adalar Halk Partisi hini! ın-da 
bir platform haz.ırlanmı tır. 14 Ey· 
IU:lde burada bayrak çekme merası· 
mi yapılırken uıu heyct1er bu pJat 
fonn'ıda alfabe sır asile di ~i lecek 
ve ondan sonra bayrak çekm- tö • 
reni başlayacaktır. İkıınci gan. ıs· 
kelcden Luna parka kadar devam 
edecek olan geçit resmi ve Luna 
parkta yapılacak dans, şari<ı ve sa
ir ~glencelerin iyi işitilm~si için 
tertıiba:t alınmış, Büyükadanın hır 

çok yerlerine hoparlör kônmu tur. 
Geçit ırıesnıinin yapılacağı yola 

katran dökülmektedir. Bu i in 14 
Eyllıle kadar bitirilmesi mtiteahhı
de emredilmiştir. Ayrıca Ada ön
lerine, denizin muhtelif y-crlerinc 
meşaleler kıonacak ve sabaha kadar 
ya.Qacak olan me alekr büyük bir 
mavna tarafından idare edilecektir. 
Komite diğer hazırlıklara önemle 
devam etmektedir. 

Musa peygamber öğretmiştir. Bü .. 
yük ~unan tarihçisi Herodot sfüı
net adetinin yahudilerden önce 
Kaide ve Mısır memleketlerinde 
bulunduğunu yazdığı vakit, yahu· 
dilerin f:ikrhıe göre, aldanmıştı.r. 
Halbuki sünnet adeti Mısırlılarda 
ancak ilimlerle meşgul olan rahib-' 
]erde. yüksek taoakada 6ayılan a.ı 
damlarda vardı. Onlarda sünnet te
mizlik vasıtalarından biri sayılırdı. 
Rahibler sınıfına girmek için mut
laka sünnet olmak lazımdı. Nitekim 
yunan filozofu Fisagor Mısırda 
ilim öğrenmeğe gittiği vakit rahib
Jerin arasına karışabilmek için her 
şeyden önce sünnet olmuştu. Böyle 
kendilerini halk tabakasının üstün
de tutan Mısır rahiblerinin, Mısır
da sığıntı gibi outran ve her hal
de pek demokrat olan yahudilerden 
sünnet olmak adetini almı olacak,. 
larına bi.raz güç inanılır. Yahudiler 
arasında sünnet adeti Musadan ön
ce bulunmasaydı, onu Musanm Mı· 
sırlılardan ögrendiğini kabul ct
me-k daha kolay olurdu. 

Kocasile Beraber Hapse 
Girmek isteyen Kadın! 

Sünnet adetinin yahudiler ara
sında İbrahim zamanında çıkmış 
olması ela bunun mutlaka yahudi 
icadı olduğunu göstermez. İbrahim 
Mezopotamyada ve Anadoluda ög
rendiği birçok Sümer ve Eti mede
niyetleri adetlerini yahudilere öğ
retmiştir. Bunu da orada öğrenmiş 
olması mümkündür. Zaten sünnet 
adeti Madagaskar adasının yerlile
Ti arasında. Amerikadaki yerliler 
arasında, yeni Zeland adalarında 
da vardır. Yahudiler oralarda da 
sünnet adetini kendilerinin öğret
tiklerini iddia ederler. Fakat bunu 
J..-ıabul etmek Mısır rahiblerinin 
siinnet adetini yahudilcrden öğren
diklerine inanmaktan daha güçtür. 

Sünnet adeti yahudilerden, Mı
&ırhlardan da ,ok önce bulunsa ~e-

Belediyece on lira para cezası
na mahkum olan köfteci Mustafa 
iısminde biri, tam hapishaneye gön
derilmek üzere otomobile konula
cagı bir sırada. karısı ile be,.er, al
tışar yaşlarında iki çocuğu ağla
mağa başlamı lardır. 

l4uitafa.nm Wı4iJ d.a ko~ıylc 

"'I 

birlikte hapishaneye gideceğini 
söyliyerck zorla mahpusların oto· 
mobiline binmh•, fakat bapi han 
kapısından. geri çcvrılmi tir. 
Kadın ve çocukları. bir müddet 

hapishanenin önünden ay.rılnıa.ını)

l.udu. 

o 
ra 
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Aziz Hüdayi AKDEMiR 

--SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Çilli Bayanlar 
ÇiJ erkeklerde olduğu vakit hiç 

hülanü yoktur, çünkü onlar buna 
ehemmiyet vermezler. Fakat ba
yanlarda olunca kendileri için bir 
üzüntü sebebi olur. 

\evişfff: (:A,r 1 
v E"leTJ.IY\eıer. 

• · vcrıııe 
Haklı bir tereddllt ve rakacak olsa babanızın sızı pe-

h 
. sine ihtimal venniyorsunuı. sile 

aksız bır dargmlık ki. ona, babanıza rağmen k~nd 1 
011• 

Trakgadaki Mi?liMüdafaayı Kıran Sebepler
de de Gene lngiliz Propagandası Vardı 

Bayanlar, her nedense, kendile
rin!n, yüzlerinin şekline, derileri
nin rengine, saçlarının rmgine ve 
şekline göre beğenilip scvilecekle
rini sanırlar. Onun için çil, derile
rinin ren~ini bozuyor, diye her 
vakit canlarını sıkar, sinirlerine 
dokunur. 

evle'lleceğinizi vaadetmedinı~se rsıı· 
dan bu fedakarlığı nasıl ist.1>'0 ı:t1i' 
nuz? Tereddüdü haklı dcgıl bl' 
isini ve bütün istikbalini belk~ 51ı 
rikıp çrkmıya hazırdır. Faka eye 
onunla her şeye rağmen evıen~ak 
hazır mısınız? Değilseniz on 
tereddüde bak veriniz. jııC Damal Ferit hükümeti Rumelide 

ıyı kötJ, kurul na~(ta olan birliği, 
Entcllicc-.ısin direktiflerilc, dağıt
mağa çalışıyordu. Kaym:1kam ve 
nahiye müdürleri kendi adamların
da n, kendi maksadını yapacaklar
dan seçip gönderiyordu. 

Şevhislam Diirrüzadenin. Ana-
dolu asilerine ida~ ceva7.ı veren 
fet\•ası da ilan edilmiş ve Anaclo
ludan verilecek emirlere 1<uhk a
sılmaması emrolunmuştu. Istanbu
lun bu menfi te-dbirlerinc karşı ku
mandanlığın hiçbir şey yapmaması 
anlaşılmu bir muaen na olmuştu. 
Is bu kadarla kalm:1dı, kumandan, 
rransız zabitlerinin himayesi altın
da Istanbula gitti. Bir ay kadar 
kaldı. 

Yunanlıların iıleri hareketi halin
de ordu başsız ve ne y:ıpaca~ını 
bilmez bir halde idi. Ni'ıav: l mira
lay Şamlı Muhittin elinde bir tayin 
c:nriyle geldi ve icabında aldı~ı e
mir hilafına olarak Yunanlılara 
karsı duracağını söyliyerek bir de 
kJğıt imza.ladı. Beş, altı gün son
r::ı da, C?fcr Tayyar bey lstanbul
d a-t geldi. 

Yunanlılarm akı?:ti ve C::ıfer 
Tayyarla Şamlı Muhittinin akıbet
leri herkes~e biliırne~• ~edir ve 
( Eüyük nutuk) ta yazılıdır . 

Cafer Tayyar ve ord ısu Bul ~a
ristana sığındıktan sonra Ingili z
l er, ac;ağıda hikayes ini okuya::agı
nız. Hintli Mustafa Sagiri Eulga
ristana gönderdiler. Mustah Saoir 
orada A·.1ad::>luya geçmek istiyen 
Tark zabitle ri ve Türk erlcrile gö
r iiştü. Anadoluya gid ::c: Jini sJyli
ycrek on ların Atatürke yazdıkları 
d ilek kcigıdını aldı ki , bu kağıt 
~erine git.neden lngilizlerin eline 
p.eçti. lngili z ve Yunan istihbaratı 
Hn bu ilk t eşebbüs iyi bir :nuvaf
fakıyet olmuştu. 

İşte bir propaganda ve provoka
!won kurumu olan "Teşkilatı mah
ı; ··s:ı umuru şarkiye ''.nin son işle
ri de şekil ve b:>ya deği§tirerck ~u. 
sure tle bitmiırtlr. 

F nver tehflkesi 
"Teskilat ı mahsusa Umuru 

f · ; .,e d;ı iresi" nden bahreder-
bunun Trakva:h!<i s' 1 t : , : b

lı .;!e ri n den b1h;:t niş ve varlı 'Y ı -
, 11n bitmi olduğunu söylemi ştik. 
Ru t e kilatı kuranlar Enver ve Ta
l ~ t pa şalar olduguna ve b~'lhr da 
ı:nviik Harbin felake•tini bu yur
<l ·n L>lğrına kara bir h~ gi'ı i bı;
t r'ctan sonn k1-:tık•uı'l1 ~·;re b ı 
k •ırum ?nrak bumda bit'llİ . fak1t 
o-ı un babaları gitt ikleri yerde yine 
1·-._ durır"'mıslar. clai!ıı ., n makine-
11 "·1 parcahrından ye"i bir ovuncak 
y ao-n" k İ l te-nic:Jcrdir. Istihbarat 
t a -ihimize ~e::irihı:sini favdalı 
b •td•ı~um icin bu kı 111hn dl bi
r.a • bahsetmek iste rim. 

ittihat ve Teraklthin bizi Bü -
yiik Harbe sok:rn kafaları. bilindi
j!i üze.re vatan dışına k'lçartk öte
r beriye d::t~ılmı~larch. Bcrline 
i!it'Tliış olan Enver ve Ttlat il e b1-
71 arkachc;lıuı orai1 4'Nadivüşşar
ki .. kliibUnü kurmuşlar, yab1ncı il
ler~c k~lrnıs ulusların il:ri ge lP. n
lcrıle bırle erek sivı"tl bir c,tır 
ma vr u ;;. raş"lla kuru'tl ı ya">n1°k is
t emislerc1ir. Ro-n "l dıt. daha önce ku 
rnl~uc; ?l~n "E-. ile., hallclılr .. (1) 
cemıvetını de bu kl '1b"' birlik ,.d·
rek İşe baslamrc;lu. da~ırırk bir hal
el e bulunan "Islam ihtila l ce-nivet
l 0ri . oarcalarını toolıtvın ' 4Islarn 
ilıtil~ I cemivet1eri ivifniı .. s"'l,ını 
Vt''" rl ikleri cemivrti k•ır:nuc;l::ırdır 

Jlll' ak<;:ı t bi 7İ ho~nı-,k ve vok et. _ 
r.ı e k İc;tİ v .. ., 1 .. rin " u .. .,,ı. .. j -, .. s'll
c•r..-.ı k rıl-l · ı au•ı;ı e öre ""lliiviic; -
""rki.. kliih:inöi., ";U.>ıcrl"'ln ~·ıc: 
S•wvet Cumhııriveti müm .. c:si111"rİ 
ve ileri aıole'!ll•ri . AvrUT.l"I .. .,,.,"ll;ıııt 
ve lromürı:-ıııt siv:ınl nutil:ril• -t: 
temas:ı P.'elere1c f<ar<ılrldı vardı'"tl 
ve çalı~ma tekliflerinde bulundu -
J,r 'P••.,.t.,..,. ,,. .. _.,,.81•1:ıır' : ,. :., •""'',.''· 
na o hd.u P'iivenivorhr-lr ki bir 
ar:thk Anadoluv:ı crirınek ••e ora-1'!1 
ralrsrnak iciıı At .. tlirke .,,;irac,qtta 
bulunnıah b;ı. r 1i .. •t ettiler. 1'.{ii -
r,caatbn ,. .. r1-ı .. ,ı•trti ''I" hir ..,rı.:ı.:ı~t 
'S'".,r" ~" Ta1~t- 'l'\S .. ~-... 1i'li~ 't''IŞ· 
":ı'c fed,:l•d·ı i•'l T11l•vr:ın tua -
!ınrfan öldiiriildü. (1921). Envere 
~,.finc:.e : Büıvük aivasal kurumun 
<:alısan ve b'l.~r.an b:ışkanl.:ı.rından 
alanık Ruıwava '?eeti. Kafkasya • 
da d:ı kuvvetli bir Tlrovolc'!lııı,,on ile 
or"<i:ıl<i lcijt:=Uc mill~tl~ri eli"le al
m " k ~Oİ""vik '>renc:ioler\"le b"'l -
7• r hi .. rr ;; .,.., ile O'lh"' ~·ıs - Sov
, ,. , ;..ı, r• c;i'l "'l • 'l "'l '' l l'i• 1c~1-ı so., .. " 
/' - .. ..ı .. ı .. .... "'"rc .. •lt o ~a'l\1"11<İ "Mü 
~1 • r • .,; "" ""' ""'. •, .... 11..,,•ı verine. o-
n :> 1•ft ., .... ,. ,., ., .. ı ... h:r 1<•ı r·ı.., van -
f"" ,;:;.. t ~ ... ., rı .. ..ı , v,~., ::;. , .,,-i•'!:t.r ,~ t. 

Talat paşaya verilen ret cevabını 

Ka!.'ry;:nrn kur!•rrıi7e 81."r'ln <i?'<ak· ı Mil/i mıicf1 ·f0 t•vi •• ,, ıı~te 
larrnda öl..•11 Tdiıit Pd2J cak ayJ,~·ı te::Ib•r/er •'lığı 

lan Erıver Paşa 

u.tnta
anla'ir· 

Talat p:ı~1vı ö'di ... .., ~ ıı'·n v' wı' 
Taliryan 

aldı. Anadolunun ona verdiği öğüt 
şu idi. "Siıin yapac1ğı m: en doğ
ru is oldui?unuı: yerde. Türk yurdu 
dı::ıınd.a çalışmaktır. Eğer bu Ç'!lış-

malarda AnadoJu<ian yardım ihtiya
cında kalırs •ız o n nv1 m iracalt 
ediniz. Elimizden geleni" esirgem::
yiz ... 

Enver bu karşılı~ı alın:.ıı lh'<"i· 
den Moskovaya. Moskovadan Ber
Jine mekik do~uyarak kendince 
bir _ey.ter yat>"llak i-;tedi. Talat pıı
s"nın adamlarını toohdt. Bir .ara
lık Romaya kadar gi:f : r:':c: ''Ed-
'"" J,:ıı~ı .. ,." rern:•'""'i ile .. e,.,ı-ten 
bir itt.ôfa\i vaotı . O sıralard;ı Ro • 
:l"'ad.-:ı bulıınan Vehip pasayı 4'1s
Jam ihtilı11 ceıriyetleri ittihadı. nırı 
Roma müstakil merk::zi bı '<ıı"ı o
lar~ k seçti. 

Env,.r Mosk<ovava döndiilcten 
sonra Sovvf'tle rle arıhsuak yaha'l
cı emnerv.-:ı••~t h :i 1<: rı.,,:tler elinde 
bulunan lsla'Tl 1H1<•1-:ı:\-:ı h"l mı
rah'lıa,, '\r ist-:ii. G~14!'1 -n ı ıı.'1:rı • 
l" rla Mnc;1<-wa ~" bir lc-m~re va ,.,tı. 
(Mav1s tn~ ı ). Bu tarih ayni za -
mımda ''Tlciincü Erıtern•'\5V0'1'tl ko
miioist .. kongresinin toplandığı ta
orirt.ir. 

"l-stam iJ.til~l cenıivrtlr ri ittilıa-

01 .. kongrede şu kararhrı kıb;ıl e
diyor: 

r ,ı\rL-:ıs1 var l 
[ 1 l Peurlcs opprimes. 

Ankara Gazi orta öğretmen okulu ve 
Eğitim Enstitüsü direktörlüğünden: 

ı - Gazi Öğretmen okulu ve Eğitim Enstitüsü tale
be yazım ve alımına 2 Eylül 935 P azartesi günü baş
lanacaktır. Kurumun Pedagoji, Edebiyat, Tarih-Coğ
rafya. tabii bilgiler, Riyaziye. Resim-İş ve beden eğiti
mi kollan vardır. Bu kolları bitirenler Orta okullara ve 
orta dereceli ertik okullarına öğretmen ve ilk öğretim 
ispekteri olabilirler. 

2 - Gazi Orta Öğretmen okulu ve eğitim Enstitüsü 
Yüksek derecelidir. 

3 - Kurumun kollarına lise ve altı yıllık öğretmen 
okulunu tamamlamış talebe alınacaktır. Yalnız, Okuma 
süresi üç yıl olan, resim-İş ve ~beden eğitimi kollarına 
en az bir ders yılı başankla ilk okul öğretmenliği yap
mış olan beş yıllık öğretmen okulunu tamamlamış olan
lar ela girebilirler. 

4 - Yazım 25 Eylül 935 Çarşamba ak~amma süre
cek ve 27 Eylül 935 Cuma, 28 Eylül 935 Cumartesi 
günleri seçim sınaçları yapılacaktır. 

5 - Yazım ve seçim işleri için daha fazla bilgili ol
mak isteyenler bulundukları yerlerin Kültür Direktör
lüklerine baş vurmalı ve smaca girmek isteyenler de 
oradan öğrenecekleri şartalara uygun olarak işlerini 
görmelidirler. ( 2342) ( 51 40) 

Kültür Direktörlüğünden: 

Oysa ki, bayanları sevdiren ne 
yüzlerinin şeklidir. ne derilCTinin. 
ne de saçlarının rengidir. Kadınlar 
kendi aralarında biribirlerini çe
kiştirirken böyle şeylere belki 
ehemmiyet verfrlcr. Fakat onları 
erkeklere sevdiren bir kuvvettir 
ki ona eskiden "cazibe, derlerdi. 
Şiodi, arsıulusal bir d~yimle, sek
sapel diyorlar. Bu çekici kuvvet 
için vaktile filosof Eflatun: "llkin 
bütün insanlar biribirine bitişik 
erkek ve kadın olarak yaratıldıkla
rı ve :;O'IHadan ayrıldıkları icin, 
şimdi herkeı:; eşini aramada. s e~vgi 
ondan gelir ... demişti. Her .erkek 
yalnız bir kadın sevmiş olsaydı fi
losofun sözü doğru olabilirdi .. Sek
sapdin nereden geldiğini bilemi
yorsak da, o çekici kuvvetin çiller
den dolayr ek:silmiycceğine bütün 
erkekler ahit olurlar. 

Çillerin, daha ziyade yüzde. ya
nakların ve burnun üzerinde, eller
de ve kollarda - sözün kısası, tam 
da görünecek ve ({Östcrilecek yer
erde - olmasını bayanlar bir aksi
lik sayarlar. 

Bundan hek~"lllerin buıları da 
mana çıkararak, çiUer güne~in te
sirinden ileri geliyor, diye hük
metmişlerdir. Halbuki çiller vi.icu
dün kapalı ve oünl".. P'Örmi•·m-. "er
l• rinrle de bulunabilirler. Nitekim, 
ancak balolarda. elektrik ziyasın
dan baş ka türlü hiç ısık gönniyen 
omuzların üzerinde de cil buluna
bilir. Doğrusu şudur ki.' güneş on
ları hiç yoktan çıkarmaz, yalnız ya
zın güne tcsirile çiller daha koyu 
bir renk alırlar. 

Çiller do~uştan da de~ildir. Do
ğusta bulunan yalnız, aile :l:-ı ge
len bir istidattır. O istidat cilleri , 
çocuk dört. beş yahut altı yaşında 
iken meydana çılrarır. 

Bunlar bir kere meydana cıktık
tan sonra büsbütün kaybetmek pek 
güçtür. Yaz mevsiminde şemsiye 
ile ,gezmek, kenarlarr Eenis sapk~ 
~iymelk, yüzü ovu mavi re'llkte 
tül ile. elleri ve k~lları da eldiven
lerle örtmek bir dereceye kadar 
fayda verir. 
Sokağa çıkmazdan önce çillerin 

üzerine kininli m~rhe 'll yahut su 
sürmeyi, tavsiye ederler. Çilleri 
bliı>bütün kaybetmek için de süb
limeli su ile ovmak yahut diyater
mi yaptırmak iyi gelir derler. 

. Benim fikrimce, çiller güzelliğe 
bır engel olarnıyacağı için, onları 
yok etmeğe uğraşmaktQnsa, çilli 
bayanların kendi1erini kuvvetlen
dirmeği düşünmeleri daha hayırlı 
olur. Çünkü çil1er, en çok defa, 
pek beyaz derili, kırmızı saclı kiım
selerde olur. Eski hekiml~r buna 
Venedik'li tipi derler ve o tipi ak
ciğer~erin çabuk hasta olabileceği
ne alamet sayarlardı. 

Lokman Hekim 

Oyle insanlar tanıdık ki onlar 
için aşk her şeyden üstündü. Aşk 
uğruna feda ediıl.miyccek ne para, 
ne mevki. ne ba~ka sevgi, ne yer, 
ne yurt vardı. Bu çeşit insanların 
hala yeryüzünden eksik olmadığını 
biliyonız. Fakat herkese ayni ha
reketi tav.siye etmek elimi-zde de
ğildir. Bu bir istidat meselesidir. 

Maçkadan Galibe Basri imzasilc 
aldığımız bir mektupta seven ve se
vilen bir gencin parlak bir istikbal 
ile sevgili arasında mütereddit bu
lunmasından duyulan ısttrap yazı
lıyor. Bu sevginin acı birçok saf
haları da var. Galibe Basri anlatı· 
yor: 

"iyi bir tahril gördüğüm voe 
çok J.assıı:. okluğum İ<;İll ;mJaşabİ· 
leceğim ve seV"ebileceğim bir adam· 
la ev}emnek istiyordum. iki sene 
evvel lltA'!ktebimi bitirdiğim zaman 
skı-•bmıı .. ~n bir geınçl.! k..:irp~...ıştıı'c. 
Çoktandır, görÜ§meaııi§ıı'.k. O beni 
dcği.şmiş ve büyümü.ş buldu. Bakı§
larrmrz ve hallerimiz bi'.ribirimizi 
beğendiğimizi anladık. 

O, benden dört be§ yaş büyük
tü. Fakat çok çapkırulı. Bttbası ba
bamdan ona yol göst.erm:si't. •İ iste
di. Babam or.un hayJazlığm.a kıarşı 
bir,kaç s-~rt söz :.öy;edi ve himaye 
etmedi. Bu genç rjhayut babasınrn 
bir ortağı tan.ıfınd211 himaye göre
rek bir fabrikaya ın:emı.-.r edil.eli. 
Bu fabrikada b.abesınrn da hlsusi 
vardı. Babamın izzeıtia·?fsini kıran 
Jaf!anml.ın kITrlar.a.k ~·.?lı:jtı, c.3.ba
ladı. Fabrikada parlak bit mevki 
kazandı. Artık iki sene cvve.'Jci eski 
hayloız , çapkın adaun değildi. Oç 
dört hafr:a evvel bir otomobil gez
mesinde bakYşla.nml'Z ve e/Jte-rimizl-e 
daha çok anla§tılc. Bı"rlbirimizi 
sevdiğimizi söylevJjk. Fakat neye 
yarat' ki, bu sefer de daha büyük 
bir engel i}e hırşrl.ı§lyoruz: Onu 
fabrikava 1covan ı.v. himaye ~en 
<.t::!am, baöasınırz 'Ortl!gı, oma kızını 

vermek istiyor. Babası da bunu 
menfaatine uygun buluyor. Yalnız 
gMç buna ran değil, beni .sevdiği
m' söylüyo.rr't! da yerini vt! işini bı
r;,kmıya ceısaret edemiyor. Çünkü 
o zaman da bu işsiz .gence babam 
beni \"(!!1'cıcek mi? Bıı.usı şüpheli. 

, Onun tereddüdü beni çok sinirJea· 
dirdi. Kendisine çok acı sözler 
sôy hdim. Hat.ta "S·:min o kızla 
evll!nmeni istiyo,..Jt11!,, dedim ve 
onu çok pıe.ri:jan bıraktım. Bir da
vetine gidemedim. Çok müteessi
rim, belki o benden de daha fena 
.,'ıir h:Jltb.:li.r, a : y\\J>tl.Yrm? &en o
n1'nla konuşmak için İg kı!rc aile
mi ttldattIV11. Şimdi onun tereddüdü 
beni üzüyor. Mektup yazacaktı, 

yazar.sa cevap ve•eyim mi? Nasıl 
hareket edeyim?., 

Esasta anlaşmışsınız. Esas :- "' 
aranızda halledilmek ic:ı.p ede_r -~or· 
edilmi~tir de. Mademki seVlŞ1 eııe 
sunuz, diğer müşkülleri de ;1111~ 
beraber halletmelisiniz. Me~tu ·~Je' 
zu yazmadan evvel fikrimizı 5'ur 
dik. Sizi aşkınız uğruna her t ıııe· 
fedakarlığı yapmıya davet e:e~r· 
yiz. Fakat belki böyle bir fe a ~et 
lığa lüzum da kalmıyacaktıf· )ati 
şeyden evvel lüzumsuz ayrılık ,,r 
haksız dargınlıklara meydan 
memck lazım. 

• 
ikisinin arasında 

1 

rı· 

Bir kızla sevişirken onunla ~o 
la'll ve derken bir başka kızla 111• 
şarak onunla sevişmeye ba§ ıf.'. 
bir genç, eski sevgili.sile ~rJj dd 1 

Ve ikisinin arasında mute.rei ısı 
kalıyor. Ne ya.psın? lkincisı~jl• 
bıraksın? Fakat bu kolay degbi'4 

lşte M. B. imzalı mektupta . 
anlatılan müşkül sevgi durtı~ıs_:dl 

"Z7 y;qmdayrm. EhernpJJ'f,,'! 
bir rnıesek yüzünden son . do 1"'' 
ay~lmr~trk. Bir gün bıtmırJJ •0 şl' 
ğ11ar dü§ündüğüm ve derin b:/ J' 
hııbbette sevdiğim kıZ'ln ken. ~ıt~· 
dı yii.zündt"n beni terk...ımeSJ 11 ; 
ne tes.1düf karşıma ba.'jlra s~ rJ'' 
kız çrkar-dı. Es.ki sevgilinııJ "b'< 
mak içjn bununla konuFJ18~3 ~' 
!adım. Fa.im: hiçbir e~.Mlc!.! ıdfl 
ba~ koau§IUamıJ bi.r kızı da ~d.,;I 
maktan hiçbir zevk duymuY0~ffl at 
Çünkü ru11u da itiraf cdeY',.;. ~ 
9..,an/.sa Jrn,.ıaulr4'Yl hl'n ,,~ •• 
11atrrllyordum. (IJ 

Dün. '~ski scvgi:.'m kar~ınJji, ' 
tı, berrir:nlt!' barı§mak ıstt t I' 
:söyledi. Onu reddettim, fa}al s 
rarfarrna, gözya~T.an na ~ayaıı0pıı 
dım. Hatta an:mtrzda bir ırçuı7C dt 
me-vcut ol<lug-umı söylcdiırıse ,e 

~ pi 
benden ayrı ya~rya~ıya~agsif'IJll 
her ~~yi unutmamı ıstcdı. iP'~ 
sevgisi, öteki•ıi aJdatmı§ ol 1,~r. 
vicdan azabı Jcarşısmda §31j1Jll' 
bir hald'eyim. Ne Y'ıpayım. 

J~' yorum. a ıı 

Bunu ne bize , ne başkasıtı ,ııV' 
ğil, gönlünüze sormalısınız ve,~~ 
şılıyor ki ondan aldığını~ t· 
''Birincisini tercih eti,. d•Y'0i~t 
halde ikincisini yavaş yavaş f•~' 
ederek unutmıya bakınız. o§ e1' 
sakın, iki6inin de hatırını 11 011ııtı 
me·k tarafına gitmeyiniz. :sıı 111' 
için değil, ~izin için de fen' 

O mevıkiini sizin uğrunuzda bı- oyundur. • 
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SİKATRİNH 

- ~ 
: Merkezi idarui : Galatc...da Onyon Hanında i 
: ~ 

§ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır~746 ~ 
: Telefon : 4.4887. 111ıı ' - .... ~· 11111111111111111 ıııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

ISTANBUL BELEDiYESi 
p..rP' 

Senelik muhammen kirası 125 lira olan Y enibahçed~36 st' 
Emin mahallesinde Tatlıkuyu sokağında 1 No. h bostan J111ıı)' 
nesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık a.~~~1r ~rt' 
konulmuştur. Ş3:rtnamcsi levazım müdürlüğünde gör~ ~t· ı:1'lıı~; 
tmnaya ginnek ı~teyenler 938 kuruşluk muvakka~. t~ınınat 15 d 
buz veya ıne'ıtubtlc beraber J 1-9-935 çarşamba gunu sa 5105) 
Daimi encümende bulunmahdır. (1) ~ 

ilk mekteblerde talebe kaydına 
eylülün birind·e başlanacaktır. Birinci 

fi b " !111 Taksim Bahçesi 111~ 
Sini ara U Sene 928 dogumlularla E 1 Eylül Pazar matin e aut E 

ÜsKüdar ve Kadıköy Akş~,"1 
Kız Sanat Okulları Direktor-
lüğünden: (.~ı( 

daha evvelki do§umlulardan arta kalanlar ahnacakt.r. E 17. 112 •e akşam 21, 30 da : 

K .. , t · · D' kt.. . . 1 Q E ı ·. , E Büyük operet t oplulu;u ıalası : U Ur f re OrU Y U e kadar bu· ~ Sürey~a opere~i - Muhlis Sa-§ 

lundukları y ere en yakın okula, (jOcuklar1nı kaydet· § bahattın - Yenı Operet § 
tirmelerini v elilerde., rica eder. (5015:

378 
j 111111 A V Ş E ımuij 

Okullarımızda kayıt işlerine ı Eyl ii1 9 3 5 başları~eı-S' 
15 Eylül 935 kadar sürecektir. 15 Eylül 935 de · ı ve' 
lere başlanacaktır. Kaydedilmek isteyenlerin ~ah5~eı-ll ' 
sikaları ve diğer kayıt evrakı ve fotograflarıyle 6sJ9 
ber okulla~ ba~ vurmaları. ( 515 2) 

ı 
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iCMAL 
INGILTERE, ITALVA, 

FRANSA 
l ltaiya • Habeı dava11, lngiltere ile 
~alya araıında Akdeniz.in egemenli· 

tı için •iddetli bir mücadele şeklini 
•ldı. Bu mücadelede bir taraftan 
~ki bağlarla lngiltereye, diğer taraf-

n da yeni bağlarla ltalyaya bağlı 
k~~n Fransanın vaziyeti hayli mÜ§· 
uldür. Fransa genel aavaştanber:i 

~Yruı>ada iatatükoyu devam ettinnek 
'1Y1tıuın1 lngiltere ile biıiikte cahş
~. prenıibine dayamıştJl". Gerçi 

1 
ngılıı:ler bu noktada daima Fransız· 
~n istedikleri kadar ileri gitmiş de· 
ıılletdir. Fakat Almanlara kar§ı 
l t1Uta..ya emniyet veren Lokarno an· 
""1\aaı dokuz yıldır Fransa dış ıiya-t'1ntn temeltaşını teıkil etmektedir. 

J;' ~an aynlmak demek, yalnız 
'I\ ?'a.ftatz dıt siyasasının değil, bütün 

Vl'upa •iyuuınm bir devrim geçir
tneai demektir. ltalya itinde yardı
trıını esirgediği takdirde Uluslar Ku
~~ ile birlikte Lokarno siyasetinin 
~ ıflaı etmiı telakki edileceğini In

gı~tere Franaaya ısarih olarak bildir
'niıtir. 
Diğer taraftan Fransa, geçen ka

~ıtnuaanj ayında ltalya ile yaptığı 
~~.llli bir ar\lapna ile ltalyaya Ha
f'lat&nda aerbestii hareket vermiı· 
~ lava) ile iMLıuolini araıındaki bu 
, hi anlaşmanın iç yüzü gittikç.e 
Çığa vuPulmaktadll'. Anlaşılan La

k:1' Fransanın Habetiıtanda bir ala. 
it 11 olmadığını ve ltalyanın bu ül
d ede egemenlik kunnl\kta serbest o1-
lı ttrnu .. öylerken, Mussolini'nin bu 
~:fe doğru yava' ynvaş yürüyecc
tl ' &anmıştı. He:beşiatana nazaran 
clee ~irilmesi odaha kolay olduğu hai
kt ~raına Fası otuz yılda İfgel edc
~ııtir. Fakat Muuolini kendisine 
lıe . ıuı sansasiyon yoliJe derhal Ha. 
, . !talanm fethine girişerek bunu fa· 
..;:t :rejimi için bir reklam vesilesi 
ele Ptnağa çalıımıı ve bunu yaparken 

Fi ngiliz1erin ınasll'lanna başını ıtır. 
~ 'l'llnaanm bu :zor vaziyette oynıya. 

Jag~ l'O) kafi derecede sarihtir. Lavat, 
~ltere ile İtalya arasında bir uzlaş· 
~ 2ernini bulmağa çalı~cak. Fakat 
J~"'hamadığı takdirde ne yapılacak? 
tih Yayı mı, yolua ln~iltereyi mi ter
,,• edttek? lngilterenin cadakat ve 
d efasrndan daima emin olabilse, belki 
• e Fransa hu iki dosttan hangisini 
ı:-,~ - ı-_ı:;.:_ ...... .__..ı..1J!~ .... .nu!'T_ 
ı"n t lnJ!iltereye ller zaman güvenı· 
-d ediği içindir ki Fransa kat'i bir 

"" atmazdan önee çok düıüneoek. 
• * :;ı 

"rnerika hazine 
lahvilatı satılamıyor 

Va · ~ . §ıngton. 30. A.A. - Amerika 
"ir~hinde ilk defa olarak, hazine tah
tillatı tamamile satılmamıştır. Fede 
hld ta~!m ipotekleri kumpanyası, 4 
c:lllt a ~de.nmek ü~ere yijzde bir bu
l~t faızlı 100 rnılyon dolarlık tahvi· 
fili Sı~arınıştı. Piyasanın düşkün ve 
tıu 2 nısbetinin az olmasından ötürü, 
tl}~hvilattan ancak 95 milyonu sa-

}yt Ştır. 
~tr ~rgenthau, en fazla veren ban· 
deve ihraç hakkını tanımak usulünde 

"a arn edeceğini söylemiştir. 
dili\ ~~~.c~~er, fa~z!n önemsiz olmasın 
bıad 0 turu, tahvılatın tamamile satıl 
~ 1fını söylemektedirler. 

"arrlt~ finansal çevenlerde, bu mu· 
lah ~kıyetsizliği piyasanın hükumet 
~ek llerile meşbu olmasına atfet-a tedirler. 
~er ~ı~an evvelki istikrazlarda, bazı 
"crÜ Yüzde 3 il bulan yüksek faizler 

ti rtı~kte idi. 
l'liı:ııne işyarları bundan evvelki 
lattı c 1.37 faizli istikraz kağıtlarının 
ttıt'tltrn~n satılmış olduğunu kaydet· 

Cdırler. 

~ançukuo - Mongolistan 
.ı t.foak "~il b' ova, 30.A.A. - Ulanbator-
~ ıldiriliyor : 

~f.ııtı il~ç~~ıo hükumeti, Mongol hü
~C\til:tının önergesine 15 ağustosta 
tclkilj ~ererek , bir hudut komisyonu 
"irilş nı ve hudut anlaşmazlıklarıyla 
\tarırnlllak .üzre karşılıklı mümessiller 
~sını kabul etmiştir. 

• llt~ctondra, 30.A.A. - Baldvin'in 
~bcrlllbe .günü Londraya döneceği 
l.' • ~ Ycrılmektedir. 
~ rarısı Oskova, 30. A.A. - Tanınmış 
llast ~muharrirlerinden Henri Bar

\iir. ' u sabah zatülreeden ölmüş-
• :ı:uat~oskova, 30.A. A. - 14 ve 25 

trıc 69 rn·~rasında Sovyetler birliğin
Ilı 1Ştir. pı/on hektar hububat biçil· 

6:1t~t 19anın yüzde 82 sini tutan bu 
ıtıily 34 yılının aynı tarihinde 

• ·~ı°n idi. 
~arccı0 a~rid, . 30. A.A. - Hükumet, 
b1~ bir ~e da ılan edilen örfi idare
'ttırrn1 Y daha u2:atılmasını karar· 

§tır. 

ÇALO,#~RiS AYIN 8 iNDE DÖNÜYOR 

Rejin1 işi için Ahali Partisi 
Gene!I Bir Toplantı Yapacak 

Atina, 30 (Özel) - Hükumet taraftarı gazetelere göre rejim 
işi şu suret3 e halledilecektir: 

1 - En geç olarak eylfılün sekizinde Atinada bulunacak olan 
Ba~bakan Ahali partisi çoğunluğunun rejim hakkındaki fikirle
rim anlamak üzere genel bir toplantı yaptıracak ve herkesi re
yinde özgiir bırakacaktır. 

2 - Çaldaris partinin bu toplantısının sonucunu o gün top
lantıya çağıracağı bakanlar kuruluna anlatacak ve kendinin re
jim için diişündüklerini de bildirecektir. Rejim için son karar 
bakanların bu toplantısında verilecektir. Cümuriyetçi bakanların 
genoyun g:ıeriye bırakılması için yapacakları teklif te bu toplan
tıda konuşulacaktır. 

General Kondilis dün akşam gazeteciler ile konuşurken re
jim için y~pılacak genoy geriye bırakılırsa kendisinin istifa ede
ceğini sö~emiştir. 

Alma·n Faşistliğine Karşı Savaş 
Moskovıcı, 30 (A.A.) - Pravda gazetesi kominternin zamanq. 

uygun yen:i bir siyasa tuttuğu duygusunu veren bir kararım nes
retrnektedgr. Bu kararda bilhassa, her ülekdc bir hareket birli
ği, müttehid bir işçi cephesi, bir halk cephesi ve faşist hükume
tine karşı~ bir cephe kurulması fikri ileri sürülmekte ve Alman 
faşistliğine karşı savaş açılması tavsiye olunmaktadır. Bir fütu
hat harbi yapıldığı takdirde, komünistler, bu harbi ülke içinde 
bir muhareibe şekline çev~rmek için ellerinden gelen herşeyi ya
pacaklardrr. Kızılol".du, bır taarruz karşısında sosyalistliği mü
dafaa e~k zorunda kalırsa, komünistlerin ödevi, her vasıtaya 
bas vurmak suretile Kızılordunun zafere ulaşmasına yardım et
mek olacaiktır. 

Sovyet Rusya - İran Ticareti 
~?sko~, 3~ (4.A.) - SovyetJer birliğinin İrandaki büyük 

elç~sı Genı:ık ıle İran Dış Bakam Kazımi Han '27 Ağustosta bir 
tecı~ andbş~.ası ve t~rıma zararı olan çekirge ve öbür haşerat
la mucadele !çın veterıne.r mukaveleler imza etmişler ve iki ülke 
arasında dogru ve transıt demiryolu münakalatı hakkında no
ta~.ar alı.P. venni.şlerdir. Ayni zamanda Sovyetler birliği tecim 
rnumessılı de Fmans BakaniyJa kontratolara bağlanmı~tır. Bu 
kon~r~tolar ~rana So~yet. eş~a~mm satılması ve birçok fabrika
~a~ ıçı~. makıne ve alat sıparışı hakkındadır. Diğer teşebbüsat 
ıçın muza.kereler devam etmektedir. 

Bol9ika l<raliçesininö·ıumü 
Dünyada Acı Uyandırdı 

Cenaze_ Brüksele getirildi, Kral teessür içinde 
otomobıle atlayarak meçhul bir istikRmete ,.,itti 
. Lucerne, 30.A.A. - Kaza yerine -,,,,,,. 
ılk g~lenl~dcn biri tarafından, Reu
ter aJansmeı verilen malfımata g·· k d ore, 
a~a an sonra, Kraliçe. kafatasının 

sag tarafı ezilmiş olduğu halde, yer
d~ yatmakta, Kral da bir ağacın di
bınde yerde bulunmakta idi. 
. K~al, kendine geldiği zaman, Kra
lıçeyı ~rmuş ve yanına gelenlerin 
r.a:_dımıle . Kraliçenin yanına giderek, 
onunde d12 çökmüş, elini, ellerine a
larak seslenmiştir. Kraliçeden cevap 
alamayınca, kolları arasına alarak 
kucaklamı:s, Kraliçe de birkaç sani· 
ye so.nr~, Kralın kolları arasında can 
vermıştır. 

Cenaze BrUkselda 
B "kel ru s ' 30. A.A. - Kraliçenin 

c:nazcsi g:l~iği zaman, Uray ve hü
~~met erlcanıle teessür ve sessizlik 
ıçınde büyük bir kalabalık toplanmış· 
tı. Trendıen indirilen tabut, düz tah
tadan. yapılmış süssüz ve sadece si
yah bır çuha ile örtülmüştü. 

Ç~ha.nm üstüne birkaç yabani gül 
serpılmış bulunuyordu. 

Kral meçhul bir istikamete 
gitti 

Br~ksel, 30.A.A. - Kraliçenin ce
nazeı;ı .. saat 8,40 da Kuzey garına 
gelmıştır. 

Trenden biraz evvel inen Kral o
tomobile y binerek meçhul bir istika
mete dogru hareket etmiştir. 

Kral şuursuz vaziyette 
Lucer:rıe .. 30. A.A. _ Kral, mua

yen7. edılmı~ ve vücudünde hiçbir 
d~ılı a~~~a olmadığı anlaşılmıştır. 
?osterdıgı şuursuz vaziyet, duyduğu 
_?ns~z acının bir sonucu olarak te
lakkı edilmektedir. 

Krahn annesi 
Napoli 30 AA A . . • · · . - na Kralıçe 

ıle Prenses de Piemont b k L , , uaşam 
ucerne e hareket edeceklerdir. 

Cenaze töreni 
Brü~sel, 30. A.A. _ Kraliçenin 

cesedi ıle Kralı getiren tren, 9 a doğ
ru buraya gelecektir. Halkın kederi 
s~_nsuzdur. Cenaze töreninin sah Ü· 
nu yapılması muhtemeldir. g 

Amerikanın teessürü 
Vaşington. 30. A. A. - Roosevelt 

Kral ~eopold'a çektiği bir telgrafda: 
Amerıkan ulusunun, Belçika'nın i
dealini, fevkalade zerafetle şahsında 
toplayan Kraliçe Astrid 'io ölümün· 

Kraliçenı1rı Pariste alelade bir 
seyyah gibi gezerkeıı alınmış 

. • bir resmi 

den öt~rü: Belç~k~lr}ar!n duyduğu 
kedere ışurak et tığını bıldirmiştir. 

Fransamn teessUrU 
Paris, 30.A.A. - Paris sarbayı 

Belçika Kralına bir telgraf ~ekerek 
Fransa hükumet merkezinin Kralın 
ve Belçikan~n tee~sü.rüne iştirak et
mekte oldugunu bıldırmiştir. 

lsveç saraymda 
Stokholm, 30.A.A. - İsveç kra· 

lmın yeğeni olan Belçika KraHçesi 
Astrid'in ölümü dolayisiyle, Kral sa
rayda dört hafta yas tutulmasını em
retmiştir. 

lngWz veliahdı 
Kan. 30.A.A. - Şimidiye kadar 

karar verilmemiş olmakla beraber 
İngiliz Veliahdının, Kralice Astrid'i~ 
ölü töreninde hazır bulunacağı mu· 
hakkaktır. 

L.ondra'dan gelen haberlere göre 
İngıltere sarayı, üç hafta yas tuta
caktır, 

1 
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BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

-'i l i IPW&b_ı 

Bundan Sonra Karl'in Kurşuna Dizilmesi 
Artık Bir E;::.:.:.;~.....-.;.;;ı::.z.......:~~~D~e~e~k;:ı.::t~i _,...,,. 
-38-

Ştayn'ın söylediğine bakılır
sa, Zilbcıman, Şikagoda 
bir mühimmat fabrikasında 
çalışıyormuş. Faakt han
gi fabrikada olduğunu ve ne i
sim altm~a çalıştığını henüz öğ 
renememış ... 

Karl'a gelince onu tamamile 
yakalamış vaziyette imiş ... 

] enny müthiş bir heyecan 
içinde idi. Kalbi göğsünü o ka
dar dövüyordu ki adeta bu se • 
sin kendisine ihanet edeceğini 
zannediyordu ... 

Nefesini l-jle tutmağa çalışa • 
rak dinlemeğe başladı ... 

Alman: 
"-Yarın diyordu ... Ben Karl 

ile beraber Farvest kahvesinde 
buluşacağım ... Saat üçte ... Ön -
dan sonra kendisinden ayrılı
rım ... Siz arkama adam takın. 
Onlar Karl'ı takip etsinler, git
tiği yeri bulsunlar. Sonra iki 
gün sonra yakalasınlar... Karl
ın nerede olduğunu bilmiyo
rum... Ben kendisile telefonla 
görüştüm. 
Oturduğu yeri söylemedi. 

Zaten şüpheyi davet etmesin 
diye ben de kendisine böyle bir 
sual sormadım. 

Amerika'dan hareket eden va
purların ismlerini ve hareket 
saatlerini bu adam bildiriyor -
muş." 

"- Fakat nasıl? 
"- Mesele gayet basittir. 

Kari Tribun gazetesinde hikaye 
muharriridir. Oraya muntaza
man hikayeler yazar. Bunlar 
haddi zatinde çok afaki şeyler
dir. Aşka, alakaya dairdir. Fa
kat Kari satırları o şekilde tan
.zim ediyor ki, bu gazete Alman
ya'ya gittiği zaman üzerine tat
biR eailen bir anahtarla içinde 
ne demek istediği tamamilc an-
laşılıyor. · 

Bu sistem, odada toplanan 
casusların hepsini hayret içinde 
bırakmıştı. Böyle apaçık casus
luk yapıldığını hiç te duyma
mışlardı. 

Persy: 
- llk iş olarak bu gazeteyi 

top~attırmalı ve Avrupa'ya gön
derılen nüshaları imha etmeli! 
dedi. 

Fakat bir zabit itiraz etti: 
- Bayır, dedi. Karl'ı yaka

larız. Şifreyi elinden almak ka
bil olursa, veyahut oturduğu 
yerde yapılacak taharriyatta bu 
şifreye benzer bir şey bulunur
sa, ona göre bir hikaye tanzim 
eder,. Kari imzasile Tribun ga
zetesınde neşrettiririz. Bu su
retle Alman'lara yanlış malu
mat vermek, Okyanus'ta çalı
şan Alman tahtelbahirlerini şa· 
şırtmak mümkün olur. 

Bu fikir umumiyetle münasip 
görüldü. 

J ~~ny müthiş bir ıstırap için
de ıdı. İki türlü bir korku onu 
sersemletmişti. 

Kendisinin yakalanması ... 
Karı 'ın yakalanması ... 
Eğer bu vaziyette kendisi ya

kalanırsa, Kari da yakalanmıs 
demekti. Bundan ötesi Alma~ 
lstihbarat Servisi icin

1 

müthis 
bir darbe olacak, belki de arka: 
sı çorap söküğü gibi gelecekti. 

Ufacık bir ses, bir kıpırdama 
kendisini ele vermeğe kafi idi. 
Duy~uğu şeyleri bugün için ye
terdı. 

Tekrar ayaklarının ucuna ba
sarak divana doğru ilerledi. Ha
fifçe oturdu ve uzandı. 

Hem tehlikeyi bertaraf etmiş, 
hem de heyecanım biraz dinlen
airmek için fırsat bulmuştu. 

Kulaklarında ş u cümleler 
mütemadiyen vınlıyordu: 

"- Yarın saa tüçte Far-Vest 
kahvesinde ... Bundan sonra Kar
lın kurşuna dizilmesi artık bir 
emri vaki demekti. 

Misafirler hala odada idiler. 
Vakit hayli ilerlemiş , gece ya
rısını çoktan geçmişti. Jenny 
yattığı divanda müthiş bir işken 

Jenny'nin kalbi müthiş bir 
içinde kulak 

ce ile kıvranıyordu. 
Karl. .. Yarın saat üçte ... 
Bu ihtimali düşündükçe aklı

na fenalıklar geliyordu ... 
Kalktı. Yavaş yavaş odasına 

gitti... Pencerenin soğuk camı -
na alnını dayadı. Şakaklarında-

1 

şekilde atıyordu ... Heyecan 
kesilmişti ... 

ki ateş bu suretle biraz dinmiş
ti. 

Dışarıda karanlık bir gök var 
dı. ~ehrin sokaklarından fışkı -
ran ışıklar, biraz yükselince a • 
deta tozlanarak eriyordu ... 

[Arkası var l 

FRAN~·HABEŞ HUOUDUN~A • 

Bir çarpışma oldu 
' 60 kişi öldü 

60 ltalyan denizaltı gemisi Malta civarında 
yapılacak manevralarda bulunmak için emir aldı 

Adisababa, 30 A.A. - Resmi bir f 
kaynaktan haber verildiğine göre, 1 
Somalinin Fransız bölgesinde yer- ... _....__ 
leşmi olan lssaas kabilesi, Habeş 
topraklarına geçerek Habeşlerle 
Hal1J> etmiş, ve 60 kadar ölü bıraka
rak püskürtülmüştür. 

Malta civarında deniz 
manevraları 

Paris, 30 A.A. - Matin gazetc-ai, 
altmış İtalyan denizaltı gemisine, 
Malta civarında deniz manevrala -
rınd.a hazır bulunmak için emir ve
rildiğini bildirmekte ve Sicilya kı· 
yısında önemli uçak toplulukları ya· 
pıldığını sanmakta.dır. 

Derhal taarruz 
Londra, 30 A.A. - Daily Tclcg

raph'm Adisababaya gönderdiği Ö· 
zel aytarı imparatorun son günler
de derhal taarruza geçilmesini tav· 
siye eden müfrit elamanlara karşı 
geldiğini bildirmektedir. 
İmparator, buna benzer tahrikle· 

re engel olmak için genç sübaylara 
karşı inzibat tedbirleri almıştır. 

Fransız bayraOına sellim 
Bolzano, 30 A.A. - Mussolini 

Fransaya karşı sembolik bir hare
kette bulunmuş ve Brenncr'e çıka
rak oradan ilerdeki Fransız karako
lunun bayrağını selimlamıştır. 

Alman tebaası 
Adisababa. 30 A.A. - Alman te

baıasmm, icap ettiği zaman korun
ması için Alman imtiyazlı bölge-sin
de bir sığmak yapılmaktadır. 

Mısır ve Habeşistan 
Kahire, 30 '!-:A· - Başbakan, Mı

sırlılarla lngılızler arasında güya 
bir süel birlik yapıldığı hakkında.ki 
yayıntıları ya1anlaınaktadır. 

Başbakan, ayni zamanda Mısır hü 
kCımet!nin. 1t_alyan • Habct harbi 
açıldrgı takdırde örfi idare ilan 
etmek tasavvurunda olduğunu da 
yalanlamıştır. 

Habeşistanda cephane az 
Adisababa, 30 A.A. - Habeşista

nın soravlı cevrenlcrinde barış hak
kındaki umutlar gitgide azalmakta· 
dır. UJui W.i;>lwe .av• ~-

Habe§ veliahdi telefonla 
konuşuyor 

)anmaktadır. Ancak cephanenin tÜ· 
keneceğinden korkulmaktadır. Bu· 
nunla beraber yüksek yaylalarda 
Y~pıla:ak yıpratmak savaşına çok 
guvenıliyor: İmparatorun etrafın -
dakiler harp başladıktan sonra da
ha kolay cephane elde edilebilece· 
ği kanaatindedirler. Yalnız harp i
ç.in lüzumlu olan bir milyar kurşu
nun naşıl ödeneceği düşünülüyor. 
Bir meydan muharebesi yapıldığı 

takdirde bugün elckki cephane an
cak üç gün sürebilecek derecede· 
dir. 

Hakem komisyonunda 
Paris, 30 A.A. - İtalyan • •Habc' 

uzlaşma komisyonu Politisin iştira
kile i'ki toplantı yapmıştır. 

Rus mensucat mütehassıs
ları geliyor 

~oskova, 30. A.A. - Türkstroy 
u~ ı9teme.si üzerine. Kayseri it-om· 
bınasrnrn tezgahlarında çalışan ame 
leılcri talim etmek üzere en iyi 
mensucat i şçisiooen beş tane$i T~ 
~.,. '&wiui'9c.Sai5 



_ .. ~ - - . ---

e 
o ......... n•- o • ........,. 

EMLE KETTE KÖPRÜ 
.._ _ _,,,.....,-=---··----~-----~--------...,......._ ıaYU mu ....... o a· ..... a~u -.:sı.nn 

Bayat Ciğer Bütün Bir 
Aileyi Zehirledi 

Çorum, (Özel aytarımız bildiriyor) - Ç-orum Hususi Muha
sebe Direktörü Mehmet Ali, dört çocuğu ve karısı ile evvelki 
akşam zehirlenmiştir. Bütün aile efradı derhal hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmışlardır. Zehirlerunenin, kasaptan 
alman bir ciğerden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Çarşaf, Peçe Sivasta Yasak 
Sıvas, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Sıvas Urayı son toplan

tısında çarşaf ve peçenin yasak edilmesine karar vermiştir. Bu 
yasak, Zafer Bavramından itibaren tatbik edilmeğe başlan
ıınış+1r. 

Seyhanda iki boğulma 
i\dana, (Özel aytarımız bildiriyor) - lki gün içerisinde Sey

handa iki boğulma vak'ası olmuştur: 
Mehmet isminde on iki yaşında bir çocuk. Demir köprü aya

ğında suya ginniş, akıntıya kapılarak bogulınuştur. Cesedi, 
Kayserililerin Bahçesine kadar sürüklenmiş, orada görenler ta
rafından sudan çıkarılmıştır. 

Ahmet Remzi'nin çiftliğinde çalışan Mahmut isminde bir 
köylü de, ırmakta yıkanırken boğulmuştur. Müddeiumumilik 
her iki hadise hakkında tahkikata başlamıştır. 

Samsunda Hayvan Sergisi 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Burada eylulün 29 un

da ikinci yıl hayvan sergisi açılacaktır. Bu sergiye: Taylı kıs
ra~dar, altı aylıktan iki buçuk yaşına kadar taylar, yerli kara 
renkteki yavrulu inekler,. kara tondaki boğalar i tirak edecek· 
lerdir. Serginin 2500 lir mükafatı vardır. Yüksek ve birinci, ikin
ci mükafatlar genç ve yavrulu olanlara aynlmıştır. Sergiye gi
recek kısraklar: Yerli, Tam, Arap, tam Nonyos ve yarım non
yoslardan ibaret olacak tayların hükumet aygırlarından belge
li olanları üstün tutulacaktır. Buna ait program basılmaktadır. 
Ykında her yana dğıtılcaktır. Sergiye girecek havvanlarm kav
dına 19 Eylülde başlanacaktır. 

Sivas Kongresi Kutlulanacak 
Sıvas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sıvas Kongresinin ilk 

açılış günü olan 4 Eyliil bayramını Sıvaslılar kutlularna~a ha
zırlanıyor. 

or 

Tekirdağ Borsa 
Komiserliği 

-.-

Tekirdağ, (Ozel aytarımız bildi
riyor) - Bu yıl Tekirdağ kent ve 
köylerindeki toprak ürünleri bere
ketli olmuştur. Bunların değer bir 
tfiatla satılması. üretrnenleri mem· 
ınun etmiştir. Her gfüı borsamıza 
•500 • 1000 araba arasında zahire 
ıgelmekte ve fiatların normal. hat
ıta normalin üstünde oluşu piyasa
mıza Trakya köylüsünü ç.ekmekte
idir 
Tekirdağ borsası komiserligine, 

ekonomiı bakanlığınca Zeki Maz
har atanmrştır. 

KÜÇUK TELGRAF 
HABERLERi 
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NE ZAMAN ROK 

YAPILAMAZ 
- 14 -

Küçük olsun, büyük olsun, Rok 
yapmak için lazımgelen şartları 
dünkü yazımızda bildirmiştik. 

Bugün de bu şartlara göre. ne 
zaman Rok yapılamıyacağını şekil
lerle göstereceğiz. 

" r rl e r g lı 

Yukardaki şekle göre: 
Aklar tarafında Şah ile Şah Ru

hu ara•nda Rok yapılamaz. Çün
kü bu iki taş arasında (gl) hane
sinde At bulunmaktadır. Halbuki 
Rok yapılmak için Şah ile Ruh 
arasındaki biitün hanelerin bos ol
ması lazımgeldiğini söylemiŞtik. 
Gene aklar tarafrnda Şah ile Ferz 
Ruhu arasında da Rok yapılamaz. 
Çünkü Rok sırasında Şah'rn geçe
ceği hanelerden {dl) hanesi. (f2) 
de bulunan Kara A tm tehdidi 2ltın· 

.. 

dadır. Halbuki Rok y;ı.prlırken 
Şah'ın tehdit altındaki bir hane· Dünyanın her tarafında köprü, 
den geç.emiyeceğini yazmıştık. ve halk arasında köprülere karşı 

Karalar tarafında Şah ile Şah bir sempati vardır. Köprülerin da
Ruh'u arasında Rok yapılamaz. ima arkalarında dedikodulu bir ma
Çünkü Şah'm geçeceği haneler- zi uzar. Önlerinde her uman için 
den (f8) nanesi. (a3) hanesinde yerlerini alacak adsız bir rakip var
bulunan düşman Fi.J'in ·tehdidi · al- dır. Her dubası delinen, çimentosu 
tındadır. " aşman köprü dubası çok daha geç 

Gene karalar tarafında Şah ile delinen, çimentosu çok daha ağır 
• Tekirdağ, (Tan) _ Bu hafta Ferz Ruhu arasında da Rok yanı- eskiyen ''modern., rakibindc.n kork

içinde limanımızdan yabancı ülke- lamaz. Çünkü bu iki taş arasında- tuğu için sarsılır. 
lerc 208 ton keten, 857 ton ku ye- ki haneler boş değildir ve bir düş- Dünyanın heır tarafında köprü, 
mi. 10 ton nohut ihraç. edilmiştir. maTl At'ı vardır. Kara Ruh'un bu ve her köprünün bir ismi vardır. 

• Sıva.s. {Tan) _ Sıvas lisesine Ak At'ı almak suretile Rok'un ya- Bizim Galata köprüsünün isminden 
bu yıl kız talebenin de kabul edil· pılabileceğini zannetmek yanlıştır. başka bir de altı vardır ve bizim 
mesine başlanmıştır. Bir zamanlar Jtalyanın bazı e- köprü altı bir alemdir. 

hitle-riınde Şatrançcılar ~serbest Romancılarımız en koyu sefalet· 
• Samsun, (Tan) - .Ehli hayvan- Rok., yaparlardı. ''Serbest Rok,. le çarpışan kahramanlarını Tokat

lar sexgiısinin 29 .cylUlde. açılması Şahı istenilen haneye, yani aklar- lıyandan çıkarır köprü altına yer-
muhtemeldir. da (gl). (bJ): veya (el), (bl). lqtirirler!... Köprü altı ge.celeri 

• Samsun, (T;an) -.. Ke:ııalın:da al), karl\llln ıı '1i6)• (he , voyo ., ....... n ı. .. ı.r .. ..-. .. ~ı .... -- 1---·,.,~n,,. 

' 

Asıl Halici köprUden güneş do' 
ğarken ve batarken seyretmek l~ 
zım. .. Birkaç Fransızın cilt cilt ~· 
taplar yazmalarına rağmen ıtaltf 
"banal,, olmamıştır. Onun ka_pkar• 
vapurları, pervanelerinden baca~!" 
rına kadar kara giyinmeğe ve çoP 
tene.kesi olan Halicin matemini tot• 
mağa ahdettikçe, ve kirli suları gil• 
neş batarken bir masal diyarı kadaf 
güzelleştikçe, köprünün üstütıdC 
ve altında ona hayran bakakalanta.t 
olacak. 

Köprü altında Halici seyreda• 
lanları, onun etrafrnı kirleten kat' 
vet dolu eıVleri dükkanları kökUıt• 
den söküp yerine iki tarafı ağa~ 
!arla süslü temi.z bulvarlar, kesnı' 
şeker kadar beyaz evlerle süsliY' 
dursunlar, kö,prilmüze gelelim .. 

donr~~-b~l~tl~~~·;; altı-;d;;·suıar1." teftiş getisi yapan llbay Fnat Tuh- (c8) , (b8). (a8) hanelerinden biri- Gündüzleri asfalttan başı dönen 
ö ısal şehrimize dönmii§tür. ne koymaktır. aşıklara loş ve deniz kokan bekle-

Isparta, ( ze) aytarımrz bildiriyor) - Afyon • Antalya hat- • Adana, (Tan) _ Havalar son ''Serbest Rok .. şatranç kaideleri- me salonlarını açar. Bu lo§ ve serin 

Afyon - Antalya Hattı ilerli 
en mes'udu akan köprümüzün blf 
gün aklına esse de dubalarını kil. 
ma çivileyen zincirlerini kopars~ 
ve şöyle Marmaraya doğru bir açd 
sa, köprümüz Marmara açıkların : 
demir "atsa, Adaları kıskandıraca 
bir ada olurdu, yahut bu sevdada~ 
vazgeçip de açık denizlere açı15 
en yaman transatlantikleri imre~; 
direcelc bütün konforu havi blıı 
deniz ejderi kesilirdi.. O zaına 
köprü altındaki meyveciler rneY\'~ 
!erini bir kat daha ateş paha~ı~c 
satarlardı. Köprlimüzün, çifte çıf 
berberleri. kahveleri, lokantalar~ 
köftecileri, en muazzam pakbotar'·ı 
çarşısına taş çıkarır, bin bir çc~a 
yolcusu arasında bu lokantalar 1• 
yemek yiyenleri tedavi edecek ~il 
bette bir doktor çıkar ve elbette le 
kadar insan· içinde köprümiizil dU: 
raya oturtmıyacak bir kaptan 

tının şube kolu olan Isparta Bözünü demiryolunun yapı işi gün- \günlerde eıcak gitmeye ba~ladı. n.c tamamile aykırı ve bugün ta- salonların altında Halicin denizli-
den güne ilerlemektedir. Gerek Isparta ve gerekse Bözünün- Poyraz esmediği için pamuk ve mamile merdut bir harekettir. fini unutmu • uslu suyu salkanır, 
deki istasyon binaları yapılarının bitirilmesine çalışılmaktadır. kozalarımız geç açmaktadır. Mısır Rok bahsi111i bitirmeden evvel tavanından tramvay tekerleklerinin 
Bu kısım hattın 29 Birinciteşrinde tamamlanacağı ve Cümhu- rp.amuğu toplamasr ve fabrikalar- bir nokıtaya İ§areti de lüzumlu bul- homurtusu sızar. 
· t b d b"' "'k ·· 1 l ~ ida çekilmesi hararetle yürüyor. maktayız: Her partide her oyun- lstar:iıulun nabzı köprü altında 

rıye ayranım a uyu toren e açı acagı ve işlemeğe başlıya- Satışlar iyidiır. Mısır pamuklarımı- cunun yalnız bir defa Rok yap- çarpar. 
cağı umulmaktadır. Uray tarafından yeni istimlak edilen saha- 1 ızın kilosu dün 43 ve 43.75 kuruş mak hakkı olduğunu söylemistik. Güneşten, sudan, renkten ve ko· 
<la istasyon caddesi açılmış ve düzeltilmesi işine başlanmıştır. arasında idi. Buğday 3-17. 3-25 ku Ancak her oyuncunun her partide kudan daha büyük bir hisse almak 

Tuştan satılmıştır. mutlaka Rok yapmak mecburiyeti için Boğazda, ve Adalarda oturan-

ilk Fındık Ürünü Yüklendi 
Ördu, (Tan) - İlk fındık mahsulü Erzurum vapuruna büyük 

bir törenle yüklenmiştir. Törende halk, tecimenler ve hükumet 
erkanı bulunmuşlardır. Bu arada Tecim Ödası Başkanı Hüsnü 
Akyol. bir söylev vennjştir. İlk ürünü yükliyen tecimen Ahsen 
CemaPdir. ' 

' 

• Adana, (Tan) - Kozan ve çev- yoktur. Çünkü Rok evvelki yazr- lar sabah ve akşam üstleri burada 
resinde narenciye ağaçlarındaki larımızda anlattığımız üzere Şah'ı karıncalaşırlar v·e iri bir çikolata 
hastalıklarla yapılan savaş sona er- daha emin bir yere koymak ve parçasına üşüşürcesine vapurlara 
mi tir. Bu yıl buralarda 20 bin por- Ruh'a daha geni:ş bir faaliyd saha- hücum ederler. 
taka] ağacı volk ilacı ile ilaçlan- 51 açmak üzere yapılan bir hare- Haliç tarafında oturanların yüz
mıştır. 'kettir. Taşlarım dilediği gibi kul- lerine kasvet pullaşıp yapışmıştır. 

• Adana. (Tan) - Şehrimirz: lanan ve kendi5 ine göre hücum v.e Haliç onların yüzüne bir parça 
fabrikalarından birinde çalışan bir müdafaa plan.tarı hazırlıyan her- renk, bir parça sıhhat vermek için 

ıtıangi bir oyuncu Rcık hareketine · · ·· ı· b k yurtda!ll bir kalp lira bulmuş. bu .. güneşlerının en guze ıne atar en 
" lüzum gormiyebilir ki, bu da onun ıı ı · · ·· ·· d b gümü"! liranın nereden ve ne suret- yalvarır.. a ıcın ustun e atan 

" hakkıdır. ı le bu yurtdaşa geçtiği incelenmeye gü,,eş, mavna arm bataklıkta yüzen 
!baş.lanmıştır. ağdalı manda sürüsünden, esrarlı 

• Adana, (Tan) - Bundan bir Muallim okulalarına ahnacak kara fildişi bir ada yontar. 

mene geçerdi. MI 
BedriRAH ~ 

ay kadar önce Erzinde be~ k~iyi T Yemiş iskelesinin sıska cılız bir 
ve elli 6ığırı bir kurt ısırmıştı. alebe kedi gibi can veren kirli evlerini, KICıthane KöylUlerin 
Hayvanlardan 27 sinin öldüğü du- Bu yıl muallim mekteplerinin dükkanlarını renk renk bulutlaTla 
yulunca beş kişi hemen tedavi al- yalnız dördüncü ve beşinci sınıfla- kapatır. gizler.. Balici onlardan teşekkUrU · 
tına alınmı tır. rına talebe ahnaca'ktır. Bu mektep· kurtarmağa çalışır. Kağıthane köyü ihtıiyar be'Ye:;: 

• &lu, (Tan) - Mudurnu ilçe- ılerin orta kısımları kaldrrılacağı Allahın bin bir itina ile 111tan- Kağıthane yangını felaketzcdeld rl'I 
sindeki orman yangını söndürül • 'için orta kısma talebe ahnmıya· bul ile Beyoğlu arasında serdiği .-ıe Beyoğlu kolu vasıtasile yar ~ 
mü tür. Göynük ilçesindekıi yangın ıc.ak'tı_r._ Or_ta mekıtepleri iyi dere:e- Halici Adem oğulları çirkinleştir- edıcn ve 21 gün sı.cak y.emek ve! at 
devam ediyor. Yüz.lercıe işçi büyük ide bıtırmı.ş ~lan gençler muallım mek için ellerinden geldiği kadar Kız.ıfay genel rnorkezine teşckk 
uğra malarla yangın saha"Srnr da • ınektıeplerının döı~düncü smıfları - çalışmışlar ve coğrafya kitaplarının etmektedir. se· 
raltmıya muvaffak olmuştur. Yan- ina aJınacaklardır. Bu gençler üç altın boynuz yapıp İstanbulun ba- Kızılay, felaketzedelere bu 11; 
gının bu sabaha kadar söndüriilme- ıscne daha okuduktan sonra ilk o- şına taktığı Halici iğrenç bir çöp fer de gıiyecek eşyası vererek Y~ 
si bekleniyordu. Qrnllara öğretmen yetişeceklerdir. tenekesi yapmışlardır. 1bir yardımda bulunmuştur. ~ 

!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!!!!!!~~~~~lll!l!~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!~~~~~~~~~~ll!!!'l!!!!l~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!E!!27 . 
No. 104 \bunların hiç birisini yapmamı - ı şimdi hak veriyorum. Fakat. , ven vermiş ve onun ilkinde de, ı var mı'!. ı bile. Bir başkası ile konuşur~: 

============= şım da Edirnekapıya gitmişim. bunu_ bahane ederek çrkışayım sonu~1~la. da. egemeni olduğu . ~iraz düşününce kendi ken • ken gözlerim h~p ~şağıda. !':Jtı Y O S M A 1 Çok mu?.. da hır kere daha benden en k'ı.i- sevgısını yenıden coştunnuştu. dısıne kararlaştırıyordu: ku verecek hıçbır hareke 

Etem izzet BENiCE 

le kon\lşurken ağ zile de: 
- Kocacıgım, parası da, gi

dip gelmesi de değer birşey.de
gil. Pazarlıkla gittim geldım. 
Çok az para verdim. Sonra, hiç 
aklımda olmadığı için evden çı
karken arabaya binmemiştim. 
Öyle Qirden aklnna esti! 

Dedi, ilave etti: 
- Bundan daha sade, daha 

toy istek benden başka kimde 
vardır? •• Belki uzun günlerin 
bunaltıcı yorgunluğunu çıkar
mak için şehrin içinde bir saat
lik bir otomobil dolaşması yap
mışıın. Bir başka kadın olsa, 
belki cazlı bir yere gider, belki 
Büyükdereyc ;kadar gider gelir, 
belki bir sinemaya, bir bcl}ka ye 
re girmeyi isteyebilirdi. Ben 

Hem de senın benimle hiç il- çük bir şeyi de saklamasın. Ama, odasına gelir gelmez san- - Arkamdan bir casus ordu- yok. be11i 
gilenmeyişin karşısında. Bütün Diyordu. Bunun içindir ki: ki sırtına geçmiş bir gömlek gi- su yürütecek değil ya. Bu ka- Anlıyorum ki, o sadece.. ·~it1 
kocaları görüyoruz: Beraber ge· - Ne olursa olsun karıcığım, bi biitün bu şenliği, civelekliği darı yeter. çok sevdiği. çok krskandıgı 1 iı11 
ziyorlar, beraber yürüyorlar, eğ- benden hiçbir şey saklamama- birden çrkar<lı, attı ve somurt- Ve seviniyordu: bütün bunları yapıyor. :se:ışı" 
lcnceler~, b~lolar~. danslı yerle- hsın. Eliı:i bile günde kaç ke· tu. Tuvalet masasının önüı~e. °: - O~Iarı. tanıdığn:ı ço~ ~yi de k~n<lisiıı~ .karşı _upkı tJ~UJ11~ 
re, ne bıleyım bırçok yerlere, re yıkadıgım bana söylersen turmuş, aynada hem kendısını oldu. Şımdı onlarla ıstedıgıın na hır sevgı ıle baglı oldug giY1 
toplantılara gidiyorlar. Ve .. ba- hoşuma gideri. seyrediyor, hem düşünüyordu. kadar.alay edebilirim. Öyle inanmak istiyor. Bu se~111a1' yık ki, bütün bu gidişlerde ko- Diyor, Güney de: Kafasının içinde biribirini kova- şeyler yapayım ki, kendileri de, ölçmek, iyice güven bU r . 
c~lar ~~ayak oluyorlar. Sen be- - Peki :kocacığım, senı uz- Jıyan bin bir fikir vardı. doktor da maskara~a dönsün - için bütün bunları ya~urıyo Ş'eı 
m bugun7. kadar kendi isteğinle memek için ne istersen yapaca- - Doktor niçin böyle yapı- ler. Bakalım yine oz Güncy'in Sonra, birden yenı bır 
nereye_~ot~rdün?. lyi ki, ben ğıml. yor?. ne yaptığını. neler yapabilece- bulmuş gibi sevindi: 
gezmegı, eglenmeği istiyen ve Diye ona ağızdan bir güven Sorusunu en reel bir sonunca ğini ruhtan duyacak mı?.. - Om.;~1 da kolay~ ~ar. f.aSIJ1" 
bunla:~ _doynuyan bir yaratılış- veriyordu. Ve içinde doktor vannak _1çin bin yoldan çözeli- Fakat, doktorun bütün bu Dedi, düşündüklerını ka 
ta degrlım. .. .. .. • . ~.a_rafında~ izlet~lmiş olduğunu yor, kesın bir sona varamıyor- gözcülere, casuslara ihtiyaç da sıralad.ı: . 1 etti· 

Doktor butun bu sozlerı dm- ogrenmenm genış rahatı vardı!. du. duymuş olmasına çok kızıyor, - Benım en çok ıhına ··riit1" 
liyor, içinden:. - Doktora şüphe verecek hiç bu konu kafası~uı: içine gelir ğim şey onu kıskan.~aı go l<or" 

- Haklı. Bır _Yere de götür- " O gece bir şey yapınıyorum! Neyimden gelmez her şeyı bır yana hıra- mek oldu. Bu görünuş on~ ~ 
düğüı!l .yok. Edımck~pı'ya ka- Doktor da, o da yatak odala- şüph~leniyor. En. sade. ?ir ip- kıyor, yalnız bununla ugraşı - kuturor.· V: ha~.h olara .. 11 ey'ı ~~r gıdıp gelnı~k t7 ~ır şef de- rma çekildiler. ucu ?ı1e ona vennış değ ılım! yordu: .. • şu .hıs~ı vcrıy?r: Ben ~kasıı· 
gıl. Çok sade ıbır gıdış gehş ol- Güney odasma gclinciye ka- Dıyor, merak ediyordu: - Ona dunyanın en ıdeal, en delıcesıııe sevıyorum. -~ . ııt 
duğ~ _için bana da ~öylememiş dar çok şen, çok civelek ve ko- - Bu iki adamı tamdım. Şo- bağlı kadrm gi~i gö~nehiliY_?· yoruı:ı. N~re~e gittıgın'ğtJ11ıl 
olabılır. Bundan lbır şey çık- nuskandı. Doktora sözleri, ko- förü de biliyorum. Acaba ardı- runı. Yanında ıken bır erkcge yaptıgııu, kımınle_Jtonuştu ~,s-J 
maz. Önce kızııordum ama, llU§~u. duruşu ile leni bir iÜ- ma taktıjı baıu a.damı.r da ıözlerimi ,evir~ baltmı,lonım {Arkai' 
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üneşin Ulusal Savga Yanşı 
Bu Bisiklet Yarışında Ankara Gücünden Eyüp Bi
tinci __ Eski~ehir Hava Okulundan Halil İkinci Oldu 

Güne klübünün 30 Ağustos bay
f"ıtnıı erefine tertip ettigi ve uzun 
r8 anıandanberi hazmladıgı (Ulusal 
b~vga) bi iklct yarışı dün büyük 
ır muvaffakiyctlc yapıldı. 

ıd 98 Kilometrıelik bir dayanıklık 
eneci olan bu yarı a Ankara. ts

~nbul, Bursa, İzmit ve Eski ehir-
<:n 34 bisıkletçıi y-azılmış 25 i gir

'1lısti. 
1 

• .Dün sabah saat sekize yaklaşır
~n bisikletçiler. yarışı tertip e
İ:ı'.nler ve ha.kemler Güneş klübil· 

llnün önün.de toplanmışlardı. 
Yarış başıarken 

•. 'ram sekizi çeyrıck geç.c hareket 
•§areti veril eli. 
1t Bundan evvel hareket eden bir 

a.tnyonet, geçilecek yolların en 
0 ?em!i nQktalarmda kontrol ödevi
tlı. Üstlerine almış olanları götür
~u tü, Bunlar yollarda daima bi
liıkietç.ilerin önüııden giderek k•.:ın
tro.1 işini büyük bir intiza:nla yap· 
tılar. 

Taksimden harıekct edildiği za
~.an önden gi.den motosikletli sey
~Useıfer işyarlaTI yolu açıyorlar ve 
..ıtl erhangi bir J\ı1za:nın önüne evvel-

en geçjy.o.rlardi ... 
. ucuları,. di>tt }r .. ş o!ıomobil ·-

Soindc bulunan hakemler, kronomet
tre tutanlar, bunları da saglık oto
'11obılile doktorlar takip ediyordu. 

Kilyos yo&unda 
l lli~c.idiyek.ö'yü önlerin-de koşucu
~r iki partiye ayrıldılar. Bunlar

n on be kadarı önde. l1eşi de 40 
~ metre farkla ar'kadan gidiyor
ardr. 
~k~ lrnan çiftligini geçtikten sonra, 

~nci grupu takip eden otrunobili
ltııt.le, bırınci grup yarı çıları ara
~;nda beş yüz metreden fazla fark 

rnuştu. 

t liacı Osman bayırı inilirkıen ar-
11k koşucular arasında az ç.ok fark
""ar belirmeğe başlanıştı. Bozuk 
~ dik yokuşlardan sonra niha1yet 
d ılyos kumyalısın.a g-elindi. Ora-
~Tl 'dönüşte Ankara gücünden E-

3'u.p başta geliyor, Eskişehir Hava 
~'kulu İdman yurdunda"1 Halil iki 
d~· metre farkla onu takip ediyor, 
ıdaı tnetrıe gerisinden d'e !stanbul
l'll n Lalit"oo onların arkasını bırak· 

amaga azmet:niş görüniiyordu. 
~ liacı Osman bayırına geldiğimiz 
\ı alll:ın Eyüp ile lfa'J.il arasında iki 
~ Yiiz m e t r e aralık olmuştu, 
~~bo daha gerileı•de kalmıştı. 

bovı lidcn kağıthaneye giden çok 
ıli z~k ve çukurlu yolda Eyüp ile 
~}hl arasındaki mesafe yedi ,sekiz 
ıtı Uz metreye çıkmıştı. Fa'ka t E;:üp 
~ c kadar dayanıklı ilerliyorsa bu 
.-<>llardan hiç geçme niş olmasın'a 
/

1&:nen Hali 1 de takdi r.e şayan bir 
lltı.z~m ve süratle gidiyordu. 

1 Sılahtarnga ve Sünnet köprüleri-
4i~l'd~ahariye tuğla harmanları ge· 
:rı ıkten sonra Deftr rdar yokuşu
y Un _berbat ViC değil bisikletle, ya• uf bıle yürünmesi güç yoluna giril
tj · B~rada koşucular ilerle n::k i
~ n. bınek:lerinci4.:n inmek mecburi
~ ~t~nde kaldılar. Eyüp yokuşun te
ljllCsıne varorğı zaman Halil ile ara
irı t'l~daki fark iki üç yüz metreye 
'Yafl'ıışti. Buradan sonra Halil yine 
i~ ıtl.ış bir yola saptı ve halkemlerin 
~ aı:ııc tekrar yarış ,,oluna girdi. 
ttı>'llpt~n geçildikten sonra da bil
"Ri~dı.g~ çok seı·t bir virajda hendc
Oc hı_çıne yuvarlandı. Bu yüzden 

e ~r hayli vakit kaybetti. 
i.ııc ~ırnekapıdan sonra asfalt yol 
}'ı r!ne çıkıldıgı zamln Eyüp ara
b'tr Y•ne be altı yiiz metreye çık1ar
tı~ gittikç.e de bu mesafeyi art
~ ld~ga .başlamıştı. Nihayet birinci 
lıkt 1

• Bıraz sonra da Hallil ikinci-
G~· Yarışı bitirdi. 

ba
8 
~~~'i klübü başkanı Cevat Ab

nun urcr birinciye Güneş klübü
~cre kupasile madalyasını, diger 
liJkt te alanlara da madalyalarını 
ı ı 1 

\'c kendilerini tebrik etti. Ö
taf r~~Ptırılmış madalyaların bir ta· 

tin a Ata türkün resımleri. bir 
"Ş ve altıok, öte tarafında da 

Dün yapılan atletizm müsaba· 
kalarında atlamalardan üç heye;; 

canlı enstantane 

1 ' 

,. 

Solda Pera takımı. sağda ko§ulardan bir geliş 

(Uulsal Sav~a yarışı • 1935) yazılı 
~di. 

de koşarak yeni Türkiye rekoru 
yaptı. İzmirli Hfü~eyin de uzun at
lamada 6.88 metre ile ikinci bir Tür 

Yarış sonucu şudur: kiye rekoru yaptı. 400 metre manialı 
ı - Eyüp (Ankara giıcü) 3 saat da Ziy.anın 60,6 saniyelik derecesi 

29 dakil'a 44 saniye 3/5. de Türkiye rekorudur. 

Yarış dereceleri 

2 - Halil (Eskiş.chir Hava okulu Dün Fener stadında Türkiye bi-
idhı.a.n yurdu) 3 saat 33 dakika 17 rinciliklerinin iJk günü idi. Dört 
~aniye. aydanbcri çalışan atletlerimiz diin 

3 - l.ambo (İ-sta.nbul) 3 saat 48 bize bu ~1lışmadan nekadar fayda 
dakika 15 saniye. gördüklerini yaptıkları rekorlarla 

4 - Nu.rettin (Bursa) 3 saat 48 ispat ettiler. 
dakika 23 saniye. Teknik derecele r 

.5 - İhsan (Giineş kliibü) 3 saat 100 M. 
49 'Cl.akika 46 saniye. ı - Semih 10.6 saniye (yeııi re-

Altıncı ve yedinci (Muhafız gü- kor). 2 - aif 10.8 san!)•c, 3 -
cü). ekizinci ~ursa,, aokuzunc;u Cemil 11 saniye. 
ve onuncu (Muhafız gücü). 400 Manıblr: 

Birincinin derecesine göre, saat- l - Ziya 60.6 saniye (yeni rekor) 
te 28 kilometre alrnmış olmaktadır 2 - Hayd'ar 63 saniye, 3 - Emin 
ki dik yokuşlar ve bazan çok bozuk 64.2 aniye. 
yollar gözönünde tutulacak olursa 800 M. ı 
bisiktetçileııin dayanıklık ve ça- 1 - Recep 2.2.6 dakika, 2 - Sait 
buklukları takdire değer bir verim 2.6.R d.akika, 3 - Galip 2.9 dakika. 
gösterir. Çekiş: 

Hepsini ve bu ~üze! yarışı tertip 1 - Çoban Mehmet 29.72 metre. 
eden Güne" klübiinü tebrik_ederiz._ .2 - Cihat 2,3_.16 metre,~ Kanıelidi 

Dünkü futbol maçrnda heyecanlr bfr saniye 

Atletizm 
Birincilikleri 
ÜCj Türkiye rekoru 

kırlldı 
Dün Fener stadının yeni pistin

de Semih yüz metreyi 10,6 saniye-

1 
21.75 metre. 

Yiiksii.k: 
l - Haydar l.70 metre, 2 - Ci· 

hat 1.70 metre, 3 - Süreyya 1.70 
metre. 

Disk: 
1 - Veysi 41.43 metre. 2 - Nai

li 37.90 metre, 3 - İzzet 33.64 met· 
re. 

5000 M. 
1 - Riza 16.51.4 dakika 2 - Teo 

17.07.l dakika, 3 - Reşa~. 
Uzun atlam:t: 
J - Hüseyin ?·88 metre (yeni 

rekor) 2 - Avnı 6.76 metre 3 -
Cihat 6.39 metre. ' 

4 X 400 Ba.yr~k: 
1 - İstanbul takımı 3.48.4, 2 -

Kocaeli takımr 3.48.6, 3 - Bur.sa. 

Hava Kurumu 
Maçları ----
Beykoz 6 V e f a 1 
lstanbulspor 2 - Para 2 
Hava kurumu çıkarına tertip edi-

len futbol turnuvası maçlarına dün 
Taksim sta.dmda başlandı. 
Havanın çok sıcak olmasına rağ· 

men bir hayli kalabalık vardı ve 
maçlar epey heyecanlı oldu. İlk 

l
• cıaç Beykoz · Vefa takımları ara

sında idi. Hangi takımın galip ge
leceği tllhmin edilememekle beraber, 

Çoban Mehmet 1 
flarkJı bir- sonuç ü'mit edilmiyordu. 
Halbuki dünkü maçta Beykozlwla-

Mukavele 
İmzalandı 

[Baş tarafı 1 incide) 

rafından parafe edilmiştir. 

Çetinkayamn diyevi 
Dün, geç vakit. bir muharririmizi 

yanına kabul eden Ali Çetinkaya, 
eski imtiyaz mukavelesi etrafında iza 
hat vermiş ve sosyetenin satın alın· 
ması işini anlatarak demiştir ki: 

•• - 1st:;....bul Telefon Sosyetesile 
Bayındırlık Bakanlığı arasında Hazi
ran başlarında başlamış olan ve sos· 
yetenin bütün tesisat, malzeme, eşya, 
emval ve emlakile imtiyaz mukavele
sinden doğan bütün hak ve vecibeleri 
nin satın alınması hususundaki görüş 
meler bitmicı ve iki tarafça onaylanan 
esaslar icinde hazırlanan yeni devril 
teslim mukaveleı;inin maddeleri de bu 
gün bir defa daha gözden geçirilmiş
tir. Türkçe ve İngilizce olarak hazır
lanan metinler bugün Bayındırlık Ba
kanlığı ile sosyete delegesi Gin ara· 
sında imzalanmıştır. Bu mukavelenin 
esas şartları şunlardır: 

A - Hükumet. 20 sene müddetle 
her sene kırkar bin Ingilniz liralık 
taksitler ödemek suretile sosyetenin 
bütün maddi ve manevi herşeyini dev 
:rü teslim alacaktır. Bu. yıllık taksit
lerin tediyeleri dört sene sonra, yani, 
l 940 senesinde başlayacaktır. Bu dört 
senelik ödeme gedkişine karşılık sos· 
yetenin hazineye karşı olan ihtilaflı 
borçları mahsup edilmiştir. Yıllık kırk 
bin lira olan tediyelcrin bono veya 
tahvillerle yapılması, iki tıtrafın ta
yin edecekleri Finans uzmanlar kuru
lunca kararlaştırılacaktır. 

B - Posta, Telgraf ve Telefon ida 
resi, 1 Eyllılden itibaren sosyetenin 
tesellümünc haslayacak ve hu tarihten 
sonra te<ıisatrn devlet hesabına işlctil 
mesini temin edecektir . ., 

:Bayındırlık Bakanı. sosyetenin sa • 
trn alınmasından sonra teşkilat üze
rindeki düşüncelerini ilave etmiştir. 

Mukavelenin diğer maddelerinin 
tatbikat ve teferrüata ait olduğunu 
söyliyen Bakan bundan sonra diyevi
ne devam ederek demiştir ki: 

"- Sosyetenin yıllık varidatı, gay
risafi olmak üzere, bir milyon küsur 
liradır, bu v a r i d a t t a n işlet· 
me masrafları çıktıktan sonra sosye
teye hasılat olarak son bes sene zar
fında yılda 300 • 400 bin lii°-a arasında 
bir para kalmakta idi. Şu hale göre, 
sosyetenin hükümetçe satın alınmış 

olması. tamamen memleket ve devle
tin menfaatl4"ı·ine uygundur. 

Sosyete P. T. T. idareı;ince teslim 
alındıktan sonra tedricen tesisatı tan
zim, rslah ve tevsi edeceğiz. Telefon 
idaresinin halk ile olan bütiin mUna· 
sebetlerini kolaylaştıracağız. Bu. bi • 
zim için çok arzu edilen bir ödevdir. 
Bu meyanda, ücretlerin indirilmesi 
i~i üzerinde de, yükoıek Kamutaydan 
hır kanun geçirmek suretile, meşgul 
olacağız. Bu ücretleri. ekonomik ve 
tecimsel bakımlardan halkımızın ta • 
hamm.ülüne uygun bir dereceye getir 
m<!k. ısteklerimiz araı-ındadır ... 

Yeni Telefon idar~i Bayınöırlık 
Bakanlrğı muhabere ve mürasele da
nışmanı Kadri. Ankara otomatik te
lefon idaresi direktörü Niva:r.i ve P. 
T. T. mühendislerinden Fuatten te
şekkül eden bir yönetim kurul tara
fından çalışmaya başlayacaktır. 

Telefon Sosvetesinde çalışmakta 
?ulunan ve Türkiye tebaasmdan olan 
ışyar ve işçiler olduğu gibi yerlerin
de bırakılacak. teşkilat üzerinde son
radan ~ir düzenleme yapılıp yapıl • 
mıy~c.agı düşünülecektir. Şimdilik. 
yenı ışe başlayan Telefon idaresine 
dışandan memur da alınmıyacaktır. 

rın f.azla çaOışmış ve idma.nh ola .. 
rak trk~aları kendilerine galibiyeti 
6 •. 1 gıbi büyük bir farkla temin 
ettı. 

. f.I_k devre 2-1 Beykozun lehine 
b~ttı .. Vefalılar yegane gollerini ba
rız bır ofsayttan yaptılar. 

İkinci devrede daha sıkı ve canlı 
oyuayan Beykoz dört sayı daha ya
parak Vefayı tasfiyeye uğrattı. 
İkinci maç İstanbul Spor • Pera 

arasında oldu. İlk devrede bir dere
.c:ye kadar düzgün giden maç ikin
cı devrede hakemin pek fazla mü
am~Jı.ası yüzünden çok sert, ve fa. 

vullu oldu. Bu sertlik ve favuller 
umumiyetle Pera aleyhine i<li. Ha
kem. kasdi tekmeler atan oyuncula
rı cez'alandırmadığı. oyundan cıkar 
matlığı gibi çok fena idare e'ttiği 
bu rnaçtan hiç olmazsa kendisini 
çıkarmağı da düşünmedi. 

İlk devre Caponinin eşapeden 
sonra yaptığı j?'Üzel bir golle 1 • O 
İstanbuJspor aleyhine bitt~ 
İkinci devrede Bambino, on sekiz 

metreden fevkalade bir şutle Pera
nın sayısını ikiye çıkardı. Bundan 
sonra sertlik son noktasını buldu. 

ı~tanbulsporlular birçok fırsatlar 
kaçırdıktan sonra iki gol yaparak 
beraberliği kurtarddar. 

Vaktin gecikmesi üzerine, ber.a
beıre biten bu maçın bir neticeye 
bağlanması başka bir güne bırakıl
dı. 

Bugün Ama.vutköy • İkinci kü • 
me muhtelftt ve Be iktaş • Süley
maniye ma~ları j"apılacaktır. 

.. 
ıncır 

Bahçeleri 
[Başı l incide] 

Bu mübarek ürünün dünya 
piyasasında kazandı~ı bu istegc 
iki sebep gösterilebilir. Birinci 
sebep, Ege bölgemizin incirini 
yemek demek, yalnız Ege gü
neşinin bu yemişe verebildiği 
eşsiz tadı içmek demektir. Öy
le bir tad ki, yabancı ıncmleket
Jcrin damağında kaldı ve para 
ile tekniği seferoer ederek tabi
atin İzmir ve hinterlandına ver
gisi olan bu yemişin benzerini 
yetiştim1ek için yer yer, zaman 
zaman başvurmadık çare kalma 
dı. Fakat netice şu oldu: Ege
nin toprağı ve güneşi olmadık
ça, nekadar tohumu alınır ve 
ekilirse ekilsin, İzmir incirini 
yetiştirmenin kabil olamıyaca
gı anlaşıldı. Eğer böyle olma
saydı, Kaliforniya başta olmak 
üzere, bazı memleketlerin yıl
lardanberi güttükleri incir ye
tiştirme vaziyeti propaganda 
politikası ve politika ile muvazi 
giden bizim gafletimiz yüzün
den Egenin inciri çoktan ağaç
ta ve müstahsi lin eli de çoktan 
böğüründe kalırdı. Fakat halis 
yemiş, rekabeti olduğu gibi, pro 
pagandayı ve onunla beraber 
bizim ihmallerimizin ve hatta 
cehlimizin getirebileceği bütün 
fena neticeleri bir arada yenerek 
üstünlüğünü bir daha meydana 
cıkardı. 
- Ege inciriniıı f~vkaladeliği 
yalnız tadında değil, ayni za
manda bu tatta incirin dünya
nın hiobir tarafında görülme
miş derece Ege bölJesindeki bol 
luğunda aranmak lazımgelir. 
İzmir ve hinterlandını son de
fa gezdiğim zaman, incir bahçe
lerinin yüzlerce ve yüzlerce ki
lometre uzunluğunca ve nasıl 
biribiri ardınca serpilip ge l iştik 
terini, arasız derinleştikleri
ni görünce, sevinçten şaşakal
dıın. Bu bahçelerin içlerinde öy
lelerini gördüm ki, tıpkı lsviç
redeki çisek bahçeleri gibi, ken
dilerine verilmiş olan hendesı 
şekill erin yarattıgı perspective' 
lere baka baka hayran oldum. 
Denebilir ki, lzmirin varuşlann 
dan ve banliyö bağlarından baş
hyarak, Küçük Menderes ile 
Büyük Menderesin bütün arası 
ve bu aranın biraz üstü ile altı 
baştanbaşa agaçlarla dolu incir 
bahçeleri mıntakasıdır. Masal -
lardaki gibi, dalları yemyeşil 
altınla dolu ağaçlar ki, Türk 
köylüsünün elindeki değneği ile 
ve bir küçük dokunu ·u ile, Türk 
topraklarının üzerine sanki gök 
ten döker gibi her sene on mil
yon Türk lirası vennektedir. 

• 
Henüz kendini bulamamış bir 

köylünün yarım yamalak araç
larile on milyon lira! Müstahsi
li organize ettiğimiz ve İzmir 
kapısında mahsul bekliyen ha
zır yiyici lerin spekülasyonuna 
da fren koyabildiğimiz gün ise, 
bu rakamı en az beş misli hesap 
etmek lazımgelir. Elimizdeki 
varlığın tam değerini ölçmek 
için onu monopolları altına al
mak isteyen sömürge meraklısı 
yabancıların geçmiş yıllarda 
t eknikten şaka vete, yani şimen
dif erden Çakırcalıya k

0

adar her 
çareye baş vurduklarını hatırla
mak yerindedir, 

incir, İzmirin hem zenginli
ği, fakat hem de derdidir. Koca 
bir coğrafi saha üzerinde alabil
diğine bir hazine gibi derinle
şip uzayan ve bahçeleri göz ok
şayan incirin ya lnız bolluk gö
reğini seyretmek ve yalnız ö
vünmek kafi değildir. Hükume~ 
tin yapacağı çok önemli iş su
dur ki, Türk köylüsü, yıllarddan 
beri kendisinin organize ve mah 
sulünün de iyiden iyi standardi
ze edilmesini beklemektedir 

Müstahsili,lngil terenin Cebe
lüttarıka yerleşerek gelen geçen 
d~? ver~ı alışı gibi, kendisi ile 
mustehlık arasında sevkülceyiş 
noktasına yerleşen kumsüyon
cunun spekülasyonuna karşı 
korumak lazımdır. 

incir kurdu derdinin caresi
ni bulmak, yavaş yavaş fncirin 
kendisi kadar önem almağa baş 
layan işletme ve ambalaj işleri
w yoluruı koymak, yem~lıı 
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Sof ya 
Görüşmeleri 

[Baş tardfı l incide] 

beyanatta bulunmayı kararlaştırmı§· 
lardır : 

"Türkiye ile Bulgaristan ara ındaki 
dostluk münasebetleri normal seyrini 
takip etmektedir. 

İki memleket matbuatından bazı 
gazetelerde son zamanlarda erkan 
menfi yazılarla bu yazılara sebep o
lan gayri dostane tezahürler, her iki 
hükumetin görüş ve arzulanna uy
gun bulunmamaktadır. 

İki devletin iyi anlaşılmış men· 
faatleri her iki ulus arasındaki dost· 
hık ve iyi komşuluk münasebetleri
nin inkişaf ve tarsinini emretmekle· 
dir. 

İki taraf münavvcrlerinin gayret· 
lerini karşılıklı olarak gerek Bul· 
gar ve gerek Türk efkarı umumiye· 
sinde bir dostlu)< ve iyi anlaşma ha· 
vası yoıratmıya tevcih etmeleri şa· 
yanı temenni olur. 

İyi niyet beslemekte olan her iki 
hükume~in, iki tarafça bütün şikayet 
sebeplerıni ortadan kaldırmaya ve 
bütün menfi teşebbüslere mani ol
maya muvaffak olacaklarını ümit et· 
mekteyiz. 

ls tanbulun planım kim 
yapacak? 

Istanbulun geJıecek imar plcinı i
şi uzadığı için. bazı mühim in'?aa· 
'ta başlanması üzerinde tereddüt e
tdi lme kt'C'dir. Planın ne vakit, ki
min tarafından yapılacağı henüz 
kat'i olarak belli değildir. Plan 
yapılıncaya kadar inşaatı durdur
mamak maksadile, lstanbulun ge· 
•leoek planda cizilecek ve değişmi
yecek anahatlarını meydana çıkar
mak içfo çalışılmakta.dır. Belediye 
'İmar müşaviri Vağner bu husus'ta 
'tetkikler yapmaktadır. 

Orta tedrisat m uallimlorine 
zam dUşUnUIUyor 

Verilen malUmata göre. Kültür 
Bakanlığı o,rta tedrisat muaıllimle
rinden bazı gruplara mensup olan
ıar hakkında yeni bir kanun proje
si hazırlamaktadır. Orta tedrisat> 
kadrosundaki riyaziye.. fizik. kim· 
ya ve taırih mualli-nterini mc leğc 
'baölamak ve dı ar-da i yapmaları-
318 meydan bırakmamak için maaş-
larına zam vanıl~raktır. Orta tedri
'Sa t baremi değoiştirileoek ve isim
kırıi yazıılan zrtnre muallimleri. da
:ha yükse§ derece terden mua llı'llli· 
ğıc başlayarak, zam göreceklerdir. 

t-reybeli pl~jında Hava 
Kur umu balosu 

Zafer ve tayyare havranı d"\la
yısiJe Heybeliada kamunu hava ku
rumu tarafından. hava kurumu için 
türlü eğlenceler tertip edilmiştir. 
Heybeliada hava kurumu, üye ve 
yardımcı üye yazılması için mu
vaffaJ..;yetle çalışmaktadır. Heybeli 
hava kurumu, bu gece de havıa ku
rumu menfaatine Heybeliada plajın
da bir balo tertip etmiştir. 

Baloda birçok eğlenceler ve l!'JCn-
:!in kotiyon ve konfeti savaşı ya· 
pılacaktır. 

Ayaspaşa mezarhğı hikayesi 
ı Evkafla belediye arasındaki pü
rüzlü işleri haılletmek için topta ... 
'.lan hakem heyeti Ayaspaşa mezar
lağı layıhasını tetkik etmeğe baş· 
·lamıştır. Buradaki mezarlık, birkaç 
•yıl önce satılmış ve üzerine apart· 
' nanllar yapılmıştır. Fakat beJediye 
!bu J::eniş araziyi hata bir mezarlık 
•add~tmektıe ve kendisine ait oMu· 
.ğunu ileri sürmektedir. Hakem he
yeti. Ayaspaşa mezaruığı hakkında 
Yakında kararını verecektir . 

Tekliflerin hiçbirisi kabul 
edi1medi 

Denizyolları işlet-nesinin yaptr
racağı yeni vapurlar hakkında ec
nebi inşaat müesseselerinden ~elen 
teklifler l?;Öz'den geçirilmektedir. 
<?itrendiğimize göre. komisyon tek· 
lıflerden hemen hiçbirini kabul et
memis, memleketimizin ihtiyacına 
uygun bulmamıştır. Şimdi bu tek· 
lifler gözöniinde tutularak yeni pro 
je hazırlanmaktadır. Proie ve plan· 
lar bir haftaya kadu tasdik ve tet
kik edilmek üzCTe Ekonomi Bakan
lığına göndcnilecektir. 

standardını en yüksek haddine 
çıkarmak ve bilhassa müstahsil
ler kooperatiflerini, dışarıda en 
küçük miistahsil kalmıyacak şe
kilde genişletmeği bir an evvel 
temin etmek lazımdır. 

Demek istediğim şudur ki. 
Menemendeki, Germencikteki 
köylüyü bir kolundan faizci, bir 
kolundan kumüsyoncu yakala
mıştır. Müstahsili rahatsız ve 
verimsiz eden engelleri kaldır
dığımız gün. Ege bölgesinin bü
tün bataklıklarını, sıtma sinek
leri yerine incir ağacı doldura
caktır. 

AU Naci KARACAN 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ORTA AVRUPACA 

luna konferansı-Tuna paktı 
•Neues Wienner ]ourn•I WitJn'd,'11: 

Avusturya - Macaristan monarıisi
nin izmihlilindenberi Tuna havzası
nın arzettiği ahval, bize tam bir vu
zuhla göstermi~tir ki eski güçlükler 
bu çift monarşi tarafından yapılan her 
hangi bir hatadan ileri gelmiş olmayıp 
Tuna milletleri arasındaki gerginlik· 
ten doğmuftU, çünkü işler 1918 den
beri iyileşmiş değil, bilakis kötülq
miştir. Fakat artık Tuna havza11nın 
ehemmiyetini büsbütün kaybeder~k 
büyük devletler"n oyun topu menzıle 
sine düşmesi istenmiyorsa bu havza
da yeni şartlara göre ve herşeye rağ
men herhangi bir n!z~mı . !ntizam 
ve teşkilat vücude getırılmelıdır. Unu 
tutmamalıdır ki eski monarşi yalnız 
siyasal değil, ayni zamanda ekonomik 
ve kültürel bir teşekkül idi. Sulh mu 
ahedeleri her !eyi biribirine karı9tınp 
bir Ersatz konmadı, Tuna bakkmda
ki plinlar ve konferanslar berşeyden 
önce bunları ortaya atan büyük dev
letin menfaat ve niyetlerini aksettir
mekte ve asıl Tuna devletleri sonra 
gelen tali unsurlar sayılmaktadır. Hal 
buki herşeyden evvel bir anlaşmanın 
esasları üzerinde mutabık kalınmalı
dır. Çünkü herkes kendi özel menfa
atine göre başka birşey isterse ~u tak 
dirde bütün konferanslar boş lakırdı
dan başka birşey değildir. Tuna hav
zasında müşterek olan bütün millet
ler çok farklı kaliteler arzetmektedir
Jer. Bunlardan birtakımlan fazlaca, 
diğerleri de daha az in}d§&fa mazhar
dırlar. Bu sebeple bunların birtakım
larının mazide kazanılmış varlıkları, 
diğerlerinin de istikbale ait büyük e
mel ve ümitleri vardır. Bununla bera
ber her millet gerek kültürel ve ge
l ekse siyasal kudretlerini her gün ye
niden ibraz ve teyide mecburdur. Zi
ra kültür denilen Jey ve siyasal kud
ret tasarruf ve muhafaza edilebilen 
bir varlık değildir. Ecdadından ne 

istiklali ve hu1'uk müsavatı esaslan 
üzerinde elde edilebilir. Bu milletle
rin, her birinin diğerine karşı, serdet
tiği talepleri objektif ve psikolojik 
tarzda tetkik edilmeli ve bu tetkikte 
bir taraf diğer tarafa onun beslediği 
arzuların ne kadar haksız ve gayri ka 
bili isaf olduğunu iıpat etmeğe yel
tenmeyip bilikiı is'afı kabil olan arzu 

GOMBOŞ 

lann meydana çıkanlmaama ıayret 
edilmelidir. Meıeli Macar milleti de
rin bir sukuta u&ramıştır. Binaena
leyh Macar ruhunun müvazenesini 
tekrar elde etmesi lazım geldiiini ka
bul etmelidir. Macaristanda gerek 
Tuna havalisine ait ve gerekse batka 
neviden muhtelif cereyanlar vardır. 

.... ---------------.• Herhanci bir im~yu elde etmeksizin 
1 Macaristan sükunet bulmıyal"'t ve 

Tuna havzasının müsbet bir uzvu ol
mıyacaktır. Çünkü Macaristan çok 
ıey kaybetmiıtir. Macaristan çok 
şey yybetnıittir. Macaristan kendi 
eski ülkesinin Macar olmıyan kısım
larını sulh yolile hiç bir vakit tekrar 
kendisin!C ilhak ede:nez. işte bunu 
bilmek ve bu hülyadan vugcçmck 
en.ca;'k Maearit"ıan1n suıt. yoli-. M• 
)eri elde. eıldıLı....- Sjsenwai-.; 
ne mütevakkıftır. Bu mesele vuzuh 
kesbetmcdik~e dava.Jarı.ı ha.Ilfoe 
yaklaşıhnıyacaktır. 

STAYADJNOVJÇ 

Me11elenin can alacık diğer bir 
ınoktıa-sı de ekalliyetlerin korun -
maaıdır. Bu mesele ctafmda bir 
~'kları daha hooüz yanlı§ bir yC>l· 
dadır, yani bir9:>k devlıetler mem -
deketlerindeki ekalliyetlerin göze
tilme.ini devlet bakwındaıı- kM-ii 
menfaatlerini alakadar e'Clen bir Jti • 
'Zum w »aruret olarak telakki et
!miyorLar da bunu y.ani ekalliyet

..... -~ •• lerin hukukunu göze1tmoği c.n sıkı-

tevarüs etmişsen ona tasarruf ebneğe 
çalış. Her insan gibi her millet dahi 
kendisini hakikatte olduğundan fazla 
ve diğerlerini de atağı görmeğe mü
temayildir. Ayni zamanda milletler 
yekdiğeri hakkında hakiki ve doğru 
bir fikir edinebilmek için biribirlerini 
pek az tanırlar. Fakat artık nihayet 
§unu anlamakhğımız lazımdır ki kuv
vetlerimizi komtu kavgaları ile yıprat 
mayıp birleştirmeğe mühtacız, müş
tetek bir devlet halinde muvaffak ola 
mayınca muhtelif devletler ha1inde 
muvaffak olmağa çalışmakhğımız icap 
eder, yoksa Tuna havzası semeresiz
liğe mahkumdur. Tuna havzasında 
bir anlaşma, ancak Tuna milletlerinin 
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Abanoz Bilezik 
REN~ CHAMBE 

Ah evet, bütün dünyayı dolaşmak, 
Japonyaya. Çine, Amerikalara git
mek ve oralardaki sefarethanelerin 
salonlarında dans edip şampanya iç
mek hiç te fena birşey değildir. 

Fakat daima filoda, garnizonda, 
kur,uni bir gökyüzü ile Okyanus ve 
yahut Şimal denizi suları arasın~ 
uzun müddet kalmak, hergün arkı bır 
disipline tabi olmak, filo ile ekseri • 
ya acılmak. iyi ve kötü havalarda ma 
nevralar yapmak ve bu manevraları 
mütemadiven tekrar ederek eksik ka 
lan tarafları tamamlamağa çalı§· 

mak ta hiç bota gidecek birıey değil 
dir. 

Siz ötekini yapıyorsunuz, biz bu • 
nu yapıyoruz. Biz filolarımızı müte
mad~ven tekemmüle doğru götürüyo
ruz. Tayfalarımızı celikleştiriyoruz. 
Onun için aizin gemici .zabitleriniz, 
bir J!'Ün toplarımızın altına düşerler
se, o zaman ben kendilerini görmek 
isterim. Bakalım: uzun seyahatlerden 
böyle bir vaziyette nasıl istifade ede 
cekler? 

- Ne biliyorsunuz? Bizim filoları 
mız da manevralar vapmıvorlar mı? 
OAIAı da barbc buıdanmqorlaı md 

cı ve nahos bir kUlfet tcl~lci edi
yorlar vııc bı.P külfetten kabil ol
dukça Mrhcwıgi bir suretl'e kurtul
ma'.k iıtiyorlar. Diin tarafta11 bu 
i~ler l&viçredo ne güzel to"Lnzim e
dihniştir. Esasen orıada hiç ekaUi
yet yoktur. RomanLar T.essinliler 
vıe küçü.lc Romanlu lc~ndilerini e
kaJ.liyetten aaymağı akıllarından 
geçirmezler ve milli meoliste 
müzakereler, lingui.6t farkı unu't
turacak ckrece~ tabii olaraıJc 
üç d'il ilztte yapılır. Hararetli bir 
haıtip ot.an Muach Viy.amda Pan 
Avrupa konferarı.ında fransızca.. ol
duğu kadar fasih al"Uanca dahi ko
nuımamış mıdır? O undisini ekal
liyctten sıymaz, o yalnız Isviçre
lidir. Eğer Tuna devletleri bu hu- . 

tık büyük deniz muharebeıini bek -
liyelim. Alman kruvazörleri atqe baş 
ladıkları zıtman, sizin gemicilerin se 
vinçleri ne olacaksa, bizimkilerin de 
öyle olacaktır. 

- Latin ırkından değil misiniz? 
Sizleri islah etmek kabil değildir.Ke
limelerin önünde hatlarınız dönü
yor. Fakat hakikatin soğulc yumru -
ğunu hiç dütünmiyorıunuz. Sizler, 
hiçbir zaman. bizim filomuza kafa tu 
tabilecek halde değilsiniz. 

- Görürüz. lncilterede bize var • 
dun eder . 

Möewe birden ayda kalktı: 
' - lnıütere mi aize yardım ede -
cek? Siz hakikaten deli imipinb. tn
ıiltere her zaman bizimle beraber o
lacaktır. 

- Hayır, eter biz teçavüze maruz 
kalacak olursak, lnciltere bizi yalnız 
bırakmaz. Adalet onu icabettirir. 

- Pöhh ! A~et ! Znalb küçük 
Fransız! 1870 ı batırlaymız.1ngiltere, 
1870 de parmağının ucunu oynatımı 
mıydı ? 

- Bir hata iki defa itlenmez. 
- Ama rica ederim, sizden sora • 

yım, İngiliz imoaratorluğu bizim yol 
)arımızı kapamakta ne menfaat bula
bilir? 

- İmparatorluğunuzun hamlesini 
kırmak gibi bir menfaati vardır. Çün 
kü sizin ıittikçe bllvüyen azemeti -
niz İngilterevi korkutuyor. 

- Ha7u, loaütcıı ldbu Ü mcm-

Kraliçe Astrid'in ölümü 
Belçika hanedanının u~radığı 

yeni matem, Fransada derin bir te
essür uyandırmıştır ve bütün gazete
ler, bundan bahsetmektedirler. 

Kraliçe Astrid'in hayatının bil
hassa kraliçeliğe ait evrelerine sahi
feler ayırmaktadırlar. Bu feci ölü
mün, Belçikalılar kadar kuvvetle 
teshiır etmiş olduğu Fransız kalp· 
leriooe uyandırdığı teeasür, bu ya· 
zıların her satırına okunmaktadır. 

Lehistandaki teessür 
Leh gazeteleri, Belçika kraliçesi

nin feci ölümü münasebetıile maka
leler neırederek Lchistanın dost u
lusun matemine iştirak ettiğini ve 
Belçikanın uğradığı müthiş darbe .. 
nıİ'll Lchistanda derin bi.r surette 
hissedildiğini yazıyorlar. 

Dün Belçika eılçiliğ~ınde bütün 
gün başsağı telgrafları yağmı,ıır. 
Cumur Başkanı Kral Lcopolda, 
Batbakan Slavek ile dı' bakanı Bek 
de Ba,bakan Vanzila.nda başsağı 
tdgrafJarı göndeırmi4Jlerdir. 

L'Oeuvre gazetesi diyor ki : 
•• Fransa, bu felaketi, Belçika ka

dar derin olarak duymuştur. Genç 
Kralın kalbini yaralayan ve dost 
Belçika ulusunu al.üst eden matem
den Fransa. kendi payına düteni tecs 
sür duyarak, teklifsiz, kardeşçe al
maktadır ... 

Le Journal diyor ki : 
" Fransız kadınları, Belçika ka

dınlarile ayni keder ve ayni matem 
içinde birleşerek, bizim Astridimiz 
olan ölünün huzurunda eğilmektedir. 

bizi de vurmamasına imkan yoktur. 
Fransa, Belçikayı dost başaağıları 

nı sunarken. onun da ayni davayı mil 
dafaa ettiğini ve Fransa gibi onun da 
bu müdafaayı, kanile ödediğini unut· 
mu yor.,, 

Exelsior, yazıyor: 
Belçika bilmelidir ki, onun duyduk 

lanıiı, biz burada ayni zamanda, ayni 
karşılıklı duygu ile, ayni kuvvetle 
hissediyoruz.,. 

Petit Parisicn de diyor ICi: 
"Belçikalıların matemi hakkında 

bir fikir edinebilmek için 1934 sene
ıi §ubatının acıklı günlerine gerilemek 

Echo de Paris şöyle yazmaktadır: 
" Fransa .dost bir milletin bu yeni 

ve büyük felaketinden kendi payına a..;.;...~ __ ,.S..-.ıi'"-'"'-~~--.ı 
düşeni, yeisle almaktadır. Büyük har 
bin sila"1 arkadaşlığındanberi Fran· 
sızlar ile Belçikalılar arasında o ka
dar çok bağ vardır ki,bu yeni talihsiz 
lik darbesinin bu bağlardan geçerek 

Astrit 

lazımdır. Bu mateme, derin surette 
iştirak etmiyecek hiç bir Fransız yok 
tur.,, 

- Aman ne güzel deniz.. Ne güzel manzara... Bayılırım 
denize... . • 

- Ben de öyle ... Dü§Ün bir dela, yediğimiz bütün balıkları 
denize medyunuz/ 

•u~ta Lavi·çrenin seviyesine yüksc
Jirlerse o vakit Tuna havzasında 
en büyük güçlük ortadan kalkmıı 
olacak ve Briand, Tıitülescu ve Be
nesh'in dedikleri gibi hudu.tları -
mız otomatik bir tarzda görünmez 
bir hale girmiş olacaktır. Fakat biz 
Tunahlar bu gayeye ancak biribi
rimizc kültürel bağhhğanızın te -
yit ve takvıiyesi surctile kavuıabi
lir'iz. Bir eski Avusturya kültürü 
vıardır lri Alman kültürünün Tuna 
havzasında yayılmuından meyda -
na &elmiftir. Eski Avusturyalı mek 
tep muallimini.n kültür faaliyeti 
eski Avusturya Bürokrasisi,eaki A
vusturya - Maaıriatıan ordusu ve 
çok dil konuşan ticaret aleıni bu 
kültürün yarattığı eserJıcrdi. Avus-

lekettir. Sonra bizim menfaatlerimiz 
hiçte tearuz etmiyor, bilakis müşte· 
rektir . Sizin bütün müstemlekeleri -
nizi taksim edeceğiz. ' 

- Biz İne-iltere ile sizin müstem
lekelerinizi taksim edeceğiz. 

- De Soliers, pek manasız seyler 
söylüyorsunuz. Ağzınızdan çıkanları 
bilmiyorsunuz. 

- Ben de size birşey söyliyeyim 
mi ? Alma::ya psikolQji bakımından 
pek o kadar kuvvetli değildir. Kendi 
kendinizi fena aldatıvorsunuz. On se 
nedir İngiliz Krallığı hep sizin aley
hinize hazırlanıyor. 

- Bize kartı mı? Bundan daha 
büyük budalaca laf olma.z. Biz psi
koloı değilmiş.iz. Oyleyıe dinleyi
niz, ben size bazı hakikatler ifşa 
edeyim de. kulağınızda küpe kalsın, 
unutmayınız. Bakalım biz İngiliz
leri tanıyor muyuz. tanımıyor mu
yuz? O zaman daha iyi büküm ve
rirsiniz. Ayni zamanda ai.ze şimdi 
burada Alman bahriye nezaretinin 
de kanaatini söylemi§ olacağım. Xi .. 
yelde yapılan büyük haftadan bab
acdildiğini biç işittiniz mi? 

- Şöyle böyle" 
- Haa. şöyle böyloe .. Zaten ne· 

Jerdea iyice haberiniz var ki bu da 
t8yle böyle olmasın? .. O halde ben 
aöyliyeyim: 23 ve 30 haziran ara· 
ıınoda bir in-eilb filoeu Kiyel lİ· 
manmda filomuzu ziyarete gcl
miıti. aiı acu iM& &İf Kcı kcAd&Ue 

turyalı demek, bir masal demek de
ğoildi.r. O, hakikatte mevcuttur. A
vu;turya M~riıtanı i.atihlif eden 
bütün ıkvletkrde emsali b:.ılu'\ıın 
Avustury.h tipi bugün varlığını 
muhafaza ~tlnelctedir. Fakıat o öne 
atılmak istemez, fakat hiç olmazaa 
mevcu.cfiyetini göstermeei lizımdu. 
Çünkü o suıtukça onun mevcudi -
)"etini kimse öğreınemez. Şayanı 
mc~niyettir ki m.cvcud'iydtleri
ni gösterenlerin ıealeri çoğalmak
tadır ve muhtemeldir ki bu suretle 
Tune miUetlcrine cebredilm:ksi -
z'in on1ıarı? kendi tetebbüılerinden 
doğacak bır Tuna konferan.aına gi
d~yoruz, Igte böyle bir Tuna kon
feransı Tuna meselesini halledebi
lir. 

ğinden manidardır. 
_ Evet, muk.adder bir çarpışma

dan evvel .. Ingıltercni-n size oyna
dığı son bır casusluk oyunu .. 

- Gülünç şeyler söylemeden ev
vel, beni dinleyiniz de, size arka
sını anlatayım. Biz o zaman Avia
tikle dolaşmaktaydık. Onun için ne 
biliyorsam, hepsi de en iyi kay
naklardan öğrenilmiştir. Dostum 
mülazim Von Baa'SC bütün bunları 
biz Tancaıda iken bana bildirdi. 
Kendisi nadir mazhariyetlerden 
ol.arak, imparator tarafından, Ki
yeldek~ z~y_a~~in devamı müdde
tince, ıngıhz fılosu amiraline mih
man<iaır tayin edilmifti. Sekiz gün 
King Georgc V kruvazöründe, İn
giliz zaıbi tle ri ile daiıma beraber 
bulundu, onlarla yedi, onlarla iç
ti. hatta onlarla yatıp lnllktı. Ami
ral Georgcs Warrender'in yanından 
bir saniye ayrılmadı. 

Ingilterenin hakkmızdCJ ne fi
kirler beslediğini öğrenmek için 
'kimse ondan daha iyi mevkide bu
lunamazdı. 

Bana ver<liği haberlerde, Kiye] 
haftasında yaıpı?an muazzam kabul 
resimlerinde, İngiliz ve Almanla
rın bir arada, halkın alkışları ara
smda nasıl kardeşleşni1 oldukla· 
rmdan bahsediyordu. 

Kayzer, bizzat ''Hohenzollern,. 
yatında mUkellef bir gala auvarcsi 
vc.rıü. iGUA 1.MIA ea e~ü.k H M 

TURKiYEDE 

Vatan Müdafaası için 

Dttutsche WocJ.lensclra'.ı'dıen: 
Başbakan lsmet Inönünün .. ateşli 

bir vatan sevgisiyle dolu olan ıoylev
lerinde, mütemadiyen tekamül e?~n 
hava silahının bütün memleketler ıçın 
daimi bir tehlike ifade ettiğinden bah 
sedeli, iki ıty geçti. Başbakan o zaman 
"bir memleket ne kadar dağlık arazi 
üzerinde olursa olsun, dütmanının 
taarruzlarını muvaffakıyetle menede
cek kadar uçağa malik olmadığı tak· 
dirde, ıehirlerinin ve kasabalarının 
tahrip edilmesine mini olamaz ; çün
kü bunlar kolaylıkla yakla§ırlar. bom
balarını atarlar ve yine kolaylıkla ge
ri dönebilirler!" demi§ ve Türkiyeyi 
korumak için lizımgelen "bin kanat" 
tan bahsetmişti. Memleket bütçesi, 
bu gayeyi temine kafi gelecek dere
cede, kültürel ve ekonomik alanlar
daki ödtvlerin yerine getirilmesine 
tahsis edildiği için, ismet Inönünün, 
halkı ellerinden geldiği kadar teberrü 
atta bulunmaya davet etmesi, bütün 
memlekette derin akisler uyandırmış
tı. Bunun üzerine hava tehlikesini bi
lenler cemiyeti kuruldu. Kamil Ata
türk l 0000 Türk lirası teberrü etti, 
her taraftan önemli §8hsiyetler, ken
diıini takip ederek, büyük meblağlar 
vermek suretne bu cemiyetin üyeler 
listesinin başına geçtiler. Anadolu
nun en uzak köşelerinden müracaat
lar vuku buldu. Ancak bir Türk kadar 
tasarrufkar bir insanıı. ya§&yııına el
verişli olacak derecede az maaş alan 
devlet ve belediye i1yarları, aylılCla
rmm ~ınıthi bu -yete tahstt 
ettiler. ~lg bir: .za.aı.- bizim Al· 
man çiftçilerinin bulundukları mevki 
kadar mütkill bir ekono:nik mevkide 
bulunan Türk köylüsü de geri kalmak 
istemedi. Adana çiftçileri, senelik ü
rünlerinin yüzde üçünü hava kurumu 
na tahsis edeceklerini bildirdiler. Sam 
sun tütün zürraın da yıllık ürünleri· 
nin yüzde ikisiyle iştirak ettiler. Hat
t:i fabrika ameleleri bile, zaten çok 
az olan gündeliklerinin muayyen bir 
kısmını bu maksada ayırdılar ve Türk 
kadınları da, Istanbulda Taksim mey 
danında hava kurumu için tezahürat· 
ta bulundular. Velhasıl hava kurumu 
birliği. bir buçuk ay sonra kasasında 
1.174,629 Türk lirası toplandığını bil 
dirdi. Yapılan tahminlere göre, sade 
memurların maaıından birikecek pa
ra, bir yılda 1.700,000 lirayı tutacak
tJr. Eğer TUrkiyenin 1935 - 36 bil~e
sinin 194.882.727 lira olduğu gözö
nünde tutulacak olursa, o zaman bu 
mebliğın hakiki kıymeti anlatılır. Ha 
va kurumuna yardım etmek için gös
terilen tehalük hali devam ediyor. 
Anadolunun ti içlerinden, insanların 
müşkül şartlar içinde hayatlarını ka
zanabildikleri yerlerden akan teberrü 
sızıntıları, kasaba ve 1ehirlerin dere
leriyle birleıiyor. Hükumet, bu su
retle 111evdana gelen genit nehirden. 
istediği kadar alarak, memleket ve 

süslü salonuna kurulmuştu. Al
manlarla lngilizlerin orada nasıl 
can ciğer konugtuklarını tabii bi
lemezsiniz. 
Almanyanın yolunu kapamağı ln

gMtere hiçbir vakit aklına bile ge
tirmemiştir. " Hohenzollen " de
ingi liz kumandanı Dampier, bakı
nız, siıze isimlerini sayıyorum, Sir 
Arthur Hemiker • Hughan, Ko
mander Brovnrigg, StopEord gibi 
tanınmış büyük denis zabitlerinin 
konupnaları aruında MSf.ledikleri 
sözleri de t.t>ii hiç bilmezsiniz. 

Kiyeldc bu güzel kU'detlik te
ma•larmın devam ettiii ıırada.dır 
ki, Saraybosnada silih patla<lı. Bü
tün Avrupa11ın U.tüne harp tehli
kesinin çöktüğü bir zamanda ingi
liz amirali ıir George Wa.render'in, 
Ingiltere namına rea~en aa.rfettiği 
sözlerin manasını tahıl hiç kavrı
yamazsınız. Kiyelden ayrılırken 
söylediği ayrılık sözleri .• 

- Ne söyledi? 
Möcuve kollarını kavuıturdu: 
- Ne mi söyledi? Ne mi ıöyledi? 

30 haziranda filo ayrılıyordu. El
ler son defa biribirleriaf sıktılar, 
palamadar çözül<lü ve ingiliz ge
mileri mehabetle limandan dıtarıya 
doğru çıkıyorlardı. Alman gemile
rinin direklerinde de ''Allah sell
mct versin!.. işaretleri .. 

Ingiliz gemileri tam açıldıkları 
.u•a.. aaiıAl .ik W.ııead" 1aij 

halkı, silahsızlanma ve silihlann tab 
didi gibi meıeleler üzerinde tam bir 
anlaşma olmadığı müddetçe, en ba~~ 
sever bir devlet adamının bile manı 
olamıyacağı bir tehlikeden koruyabi· 
lecektir. 

italyan Ekonomisi 
i~in yeni kararlar 

Londra 11autclerinin yaadılrları• 
na 11öre deniır. çcvcnleri, Hohef haT 
binin linan•al imlranlan haltlund• 
Bol:.ano'da ncfrcdilcn bildiriği JÜI' 
lıeli bir ıekilde tel•İr etmektedir • 
ler. 

Deniır. tccimİ ihı ihracala iliıilı 
nefriyatta bulunan haltalılı Syrell 
and Shippin11 mecmucuı, ltalya'n~ 
Habeı harbinin linan•al c:ephe61td 
•ailamak İ{İn, Almanyanın Fin~ 
ımıllerini kabul ettiğini ya.zmoltto
dır. Doily T ele11roph 11011.eteai, /tal• 
yanın Finan• bakımından içinde bd 
lunduiu müılıüll~ri kayclettilıtell 
•onra ıunları yaır.malttatlır: 

Bu müıkül durum devam eder#• 
yakımla, lıalya icin bir telr lnwil~ 
Betni•inc mal yülrlcmclr veya lntrı• 
liır. kömürlerinin en ulak lıi-.. pat'Çtl 
aını dahi acıtın almalı imlrcin~ olr 
caktır. 

T ele11raph gaır.cte•İ, /talya laillıl 
metinden alacalılı olanlann, pdfd 

ak hu•uatıltflo "rifradıklan ,,.., 
lrillcrtlm Jilfdyet efmtıfrfi' •'"'!~~ 
nnı ve Clün otdla'hrHİd aA4ettİIUS" 
bir konleran•ta fidcletli tedbirür .ı 
maiı düıündiiklerini haber ı1erd~lı
ten aonra ıunları ilave etmektetlıft 

En müteıebbi. gemi amatörleri
lc lrömür tccimcnlcri bile /talya il• 
muameleye airifmclr huımunda t• 
reclclüt etmektedirler. Bunlann, ,,.. 
tin para almalı ltoydile yapoc:olıltı• 
n •atıflar haricinde pek yolıınll~ 
lialyo ile her türlü muameleY. ,.. 
rİfmclrtcn çelrinmeleri kuv11ell• 
muhtemeldir. Meğer iri, /talya, lıt.• 
ırifg gcmİ•İ lrullanmalr veya ln,ı
liır. kömürü satın almak ihtiyacın • 
dan varc•te lıal.ı.n. Bunu do ilerid• 
görcceği2.,, 

,.... .... .._............ ı:: 

Çankay,ekin esir edildiOln• 
dair yalan bir fayla 

Şanrhay, 30. A. A. - Çankayt~ 
kin komünistler veyahut Çengtauda• 
ki asi sübaylar tarafından .esir edil• 
diği hakkında bir Japon kaynağın
dan çıkan ıayia üzerine dün burada 
bir heyecan hüküm sürüyordu. 

Bu tayia resmen yalanlannıı•tıf• 
Çank...,.-sek halen V omeşanda bir tU"' 
baylar konferansında hazır bul~· 
maktadır. 

hatırımızdan çıkmıyacak olan .§11 

güzel telsizi gönde:rdi: 
''Geçmişte doat, gelecekte d• 

dost.,. • 
Bu telsizin bütün Almanyada n 

heyecanlı bir akis uyandırdı• 
ğını söylemeğe lüzum yok. Bu .. ~~ 
limelerle amiralin agzından ~utiif. 
Ingiltcrenin seıini yükseltnıtf 0 

duğunu bittabi gene anlamazılfl 1 '° 
Geçmişte dost, gelecekte do~ 

Hem bu sözler, harbin hemen ~. 
fesinde sarfc-dilen sözlerdir. B1ıl~j riz ki, lngilizlerin samimiyet e 
ve açık tözlilliikleri darbımeıe~.~ 
line girmittir. Kimse bundan •~-
edemez. . • 

ln~iltere asil insanların di~ 
dır. Kalbi ile menfaatleri arasın ,_ 
bir sineğin bacağı bile oynıY..,oaf ,ı

Ingiltere hiçbir zaman aıen ' 
lerlni bırakmaz. 

Inıtltere aala ihanet etaıez.. da
Biz. Ingiltereyi her aıillettedn rti• 

ha iyi tanırız. Ve .onra da e · 
niz ki. bieler psikolog «tiJOll"' 
şiz. • , .. 1 • • • •• • • 

Ne •öyliycyim? Ne cevap .,,rr 
yim? Sustum. 

• . utl" VaılızJer toplanmıştı. Bil\' .,,,. 
hazırlanmıştı. Sahil yavaş ye 
yaldatı1ordu. 
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'Jı/o. S4 Nizamettin NAZiF --- 18,30 Fransızca den. 18,!iO Danı ma•İ· 
kisi ve hafif musiki. 20.- Spor konuı· 
malan Sait Çelebi, 20,30 Bayan Bedriye 
Tüzün .• Raydo caz ve tango orkestralarL 
21,33 Son haberler, borsalar, 21,4!i Plik 
nc,şriyatı. re-Acaba Onu Öldürmekte Acele Mi Ettim? Acaba 

Beni Aldatmış Mı 1 di? Sende/emiyorlar Bile ,, 
~ ~abitler derhal masaya. doğru ... - - -- • 

Budapeşta 
21.10: "Zi r;euncrbaron,. operetini role. 

23.30: Duyumlar. 23.40: Schubcrt'in eser· 
terinden B-Dur Trio konseri (Piyano -
Keman • Viyolonsel). 24.15: Caz. 1.05: 0ltı~tular. Büyük bir semaverin 

~üş tepsi i üzerinde diz.ili du
tı Çay taslarından birer tane kap
ltr~t \'e birilıirin-e benzer hareket-
4ı c bu tasları başları üstüne kal-

ta.rak bir ağızdan bağrıştılar; 
~ Çar lvanın şerefine ... 

bır c sonra çay taslarını yine hep 
den uzattılar. ,o, mermer bir hey'kelin suratın

~ h~ykeıltra§ın kalemk oyduğu 
'tııt gülfunseme nasıl silinmcd.e!l d~
> tıa Yiizün'de tıpkı öyle sıhnmı
~·· \'c yapıştırılmış gibi duran 
~esile onlara bakıyordu. 

>~Ctnetriyef büyük ibriği yakala
~ boş tasları acele acele dol
~ tdu. 2ıat.it1eırd<.n biri her halde 
ı1of tanınmış bir ayyaş olacaktı ki 
~an tasını burnuna götürıince su-

l.n dilini damağında şaıplatarak; 'J Eni es 1 • diye mmldan1dı -
\'a.n gözlerini ona dikerek; 

k;- lta:klıaın çocuk 1 - &edi - Bu 
it aha benzer şarap her zaman ele 
?11cı. 
~ ıe, tast.an ziyade kaseyi andıran 

l-'Uk bir kabı kapıp uzatarak; 
~-; I>emetriyef 1 • diye haykırdr • 

1 unutuyorsun? 
d0~S Üırkek bir ha~ketlc başını 
1 lldiirdü · 
~' Ah ... • Efendimiz bwi af bu-ı 

tg\lnlarl ...... 

~· R;ni ar buyurunuz efendimiz. 
~t ~&aniye s.onra lvanın elindeki 
~ıı 11lıne doldurulmuş bulunuyor -
~ı ·:; z.lrnan gençlerden biri, bel
'to .. fı~ttan istıirade edip ç~rın 
'tt:Utıe giıtrneği düşünmüş olanı 
ı lfrnodakilere bakarak: 
'~ ~izim iç.in çar her şeydir I• 
lı di • Biz çar i9in 'doğduğumuzu 
~nlerdeniz. Bu demektir ki çar 
\t~i~~ap.rız ":e çarın öl~o.~izi is
f~'?it Y.er<ie ölme\t en buyult Ş1!re
~lt ~ olur. Dostlar.ım... Ne. kadaır 
f\~ tetn'enni edilirdi ki çar !vana• 
t~ n k.c:ın gözleri bizim par.makla
\, 

1t oymu olsaydı. Ne kadar çok 
~~n.i edilirdi ki çar İvanın bi.r 

11 ~ !tını öldüren hançerin boş a.....:..--
ltlııııı lÇİmfaden birinin belinde bu· SOLDAN SACiA VE YUKARDAN 

..._ uı olsaydı. ASAGl : 
.... ' 1 1-Bir hayvan (4). Taze değil (4). 

~;- Dostlarım 1 Önümüz.de cansı.-. 2- Büyük (3). 
&-.ı~.ıı. hekimbacı kafası sokmak is- 3-Bir dans (5). Bir Mille\ (!i). 
't141 " 4-Bir adet (3). Mahsul (4). 

~'l efendimiz tarafından ezil• s _ Sanatkir (6). Beygir (2) .. 
~~~ır, Bir yılandır. Bu yılanm z;c- 6 - Kamer (2). Btiyük (3).1stıfham (ı). 
~;.'~. n kurtulan efendimizin çok 7 - İtalyada bir boğaz (6). 

"il · 8- Nikah (3). Bir Vekilimizin soyadı ..._ 
1
ornU.rlü olması için içelım. ) 

~ r ı· (4 • 
...., ~e 'l'm.I 1 9-Bir hece (2). Beygir (Z). 

\ttc lHitün eller hep biırdoo hareo1 ıo- Bir meyve (6). . 
~'ll .ieldiler, bütün taslar hop bir- 1 t - Vücut suyu (3). Cilt (3). İptıda (3). 
ıı.11'~ ~u~'klara değdiler ve bir sa- DUnkU Butmacamızın halli 
~ 1Çlnde dudak §apırtıları ve SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
~tı •ltıardan g·eıçen şarap yudum- AŞACiI : 

t 1lı guldur guldurları işitildi. 1-Tahtakurusu (11). 
iı_.',\>a.n Yalnız kasesini dudaklarınaı 2- Ara (3), Tan (3). lz (2). 
t'llar 3-Hal (4). Tuna (4). 
t ~b· f~türmekle iktifa etmişti. 4 -Kıt (3). 
ult._ tt~r taslarını eski yerleri ne- 5 _Ut (2). Ki (2). Masal (S}. 
t'ltık1 rrkcn biT ağızdan tekrar bağ- 6-Kati (4). Harıta (6). 

it• • 7 - Unutmak (7). 
' Y • 8 -Ar (2). Adam (4). 
, atasın İva:n 1 9- Aksi (4). Dama (?,\. 
....._ 'ia§a.aın İvaaaan l 10-Si (2). Ut (2). An (Z). 
, ~ata.sın büyük çarımız! ı ı - Uzakla~mak (10). 
&o aŞa:smın l 

~~ llra. odada 'kısa bir sukun ol-
~ 

'Ilı>~ gllr'İpl Hi~birisi en ufak bir 
~d.c bile bulunmamı tı. Hatta 
~t- 0

1n üstündeki rengarenk toz-
t.,4 akan bile olmuyordu. 

4 ele nrn yüzündeki gülümseme ha
~lfli ~~ e<iiyordu. Ooo 1. Çar ke
~ba 1 d~ şüphesiz .. Ve bir mücildet 
to~ı ~l.ilüınsıcdikten son.ra donu!< 
't ,:r:ırıi tava.na dikti. Boğuk ses-

' crnrı ver<ii: 
~İt liaydi çocuklar gidiniz. Gi
"ll ıte "e eğlcniniz, ~ok eğLeniniz 
~ı~ı ,..C:· Çarınızın .sıhhati i~in .içi .. 
ı. v~ ~~ ~ç.i.niz 1. . 
't>te l!t tılir işitilmez bir sesle ı ... 

tw• • ....._ ~w. ı 

'"bılrt~irnbili:r •• BcJki yarın, bcJki 
~tı~.\t~ Kazana saldırını§ buluna-

1.a!ll r daha eğlence.ek zaman 
L Qttı ilJSınız. 
~~lc.r sevinç.le. biribi11J.crile şa

b1k •k oda-dan çıktılar. 
~ tn:ı tdan koşarak uzakla~trkları() ı:ıa.n ayak sesleri geldi. 
~t'lt ~n han asasını elinden a
t 'İtti 'Pıya doğru ko~tu. Acele 

~tiilttl_i \'IC korkak bi:r hare'ketle· 
.rı~'f'Ctı aürdü. Ve &aluk soluğa 

totle:ti'nterde.n birine yaklaşarak 
hl'~ hı sokağa dikti. 
~ 1t ilti . U sırada ko~an gençl.erden 
tı'lord'H karlı avluya çıkmış bulu
t.., u. 

tın. arı ıeıtı • • . 
ı i:ıc Cıhnı uğuşturarak, dışle-

1' :Pa Itdatarak ho:nur'dandı. 
~}'or-~t ~ala yaşıyorlar. Sende
~ 1 !11.r . r. bile. Acaba beni aldat
~ ~l~hiı~dı? Aaah .. Beni .aldatmı 

tı ~Yoksa, onu öldürmekte 
ııli davrandım?9 ............ ı 

Genel nüfus sayımı 
çahşmaları 

Genel nüfus sayım biırosu üy.clo
ri ilçebaylıkılardaki nümeı<;,taj i -
]erinin teftişlerini bitirmişlerdir. 
Teftişkrde tahminden çok eksik
likler görülmüştür. Ancak alınan 
te-dbirlerin sonucu olarak b;,ı ek
siklikler çabuk tamamlanmaktadır. 

Büro nihayet eyıl(ılün ortalarına 
kadar bii tiin hina cetvellerini ha
zrrlla1mış olacaktır. Bundan sonra 
sayımda çıalışacak memurlara sa
yım tecrübeleri yaptırılacaktır. 
Halka konferanslar verilecektir. 

Mekteplere yazılmanın son 
gUnU 

IJise ve orta mektıplcre yeni ta
ıJebe yazılmasının bugün s\:>n günü
ıdür. Bugün de ögleye kıadar t.alebe 
yazılmasına devam edilecektir. Bu 
yıl mekteplere çok fazla talebe 
yaLilmıştır. Bunların henüz kat'i 
olarak hangi mekteplere devam e
decekleri belli değilldir. Şimdiye 
kadar yazılan talebeler, mın taka
lara göre ve dershanelerin vaziy.e
ti gözönünde tutularak, mekteple
re taksim edilecıektir. 

Eski eserler kurulu 
yapılacak 

Haber aldıgımıza göre. tarihsel 
araştırmaları genişlct:n:k ıçın 
Türk Tarih kurumunun hazırladı
ğı programa uyarak müzeler direk
törlügü teşki latmın da değişti ri 1-
meşi, genişletilmesi düşünülecek~ 
ıtir. 

Bundan sonra, miıze1cr i dare!;i 
ıbütün ııs'ki uerlerJ arama :Caaliyet1 

iden onu kal<iırmağı unutmuşlardı. 
ı - Oooo 1 Oooy 1 - diye avaz avaz 
,bağıra•rak kapıya doğru kaçtı • 

Trenden 
Ve öldü 

{Arkası var] 

POLiS 

düştü 

Dün Edimeye gi<icn konvansi
yonelden birisi düşmüş. ayakları 
ke~dlmiştir. Yapılan hüviyet tespi· 
tinde biçar.enin Nevzat isminde bi
ri olduğu anlaşılmış, yaialı biraz 
sonra ölmüştür. Kaz.a üzerinde et
raflı inceJemeJıcr yapıl'maktadır. 

• Ortaköy Nakliyat sosyetesine 
ait şoför Hamidin idare ettiği kam 
yon, Kabataştan geçerken arabacı 
Şerife çıarpmı ve adamcağızı ya
r.atamıştır. Şerif. Cerrahpa~ bas -
tane.sine kaldırılmış, suçlu yaka
lanmıştır. 

• Kroin kaçakçılığı yaptığı an
laşılan Şükrü adında bir oför, Us
küdarda Yenic.amide bir adama bir 
paket eroin satarken tutulmu§tur. 

• Şoför Salihin idare ettiği 1908 
numaralı otbmobil, Şişlide Halas
kargazi caddes.ihden geçerken 131 
numaralı tramvaya ~arpmış, geri
ye doğru manevra yaparken arka
dan gelen 113 savdı tramvava da 
bindirmiştir. Her iki tra-n.'Yayla o
tomobil hasara uğramıştır. 

11 Modern Türkiye .. adh bir 
kitap neşredil di 

Çekoslovak gazetecilerinden cln .. 
tral Avronen Press muhabiri Di
mitri J. Toseviç. geçen sene mem
leketimize gelmiş ve memleketi
mizde bulunrluğu müddet zarfında 
yaptıgı tetkikat neticesi olarak 
C:entral Avrooen Pregg direktörü 
Prof. Şvihovskinin yardımile Tür .. 

Son duyumlar. 
BUkreş 

13• Duyumlar. 13.05: Radyo orkestras.1 
13.4S: Spor. 13.55: Kons~rin .~ür~ği. 14.l~: 
Duyumlar. 14.35: Konsenn sureğı. 18: S!J· 
el miızik. 19: Duyumlar. 19.15: Konserın 
süreği. 20: Sözler. 20.20: Plak. 21: Söz. 
ler. 21.15: Dans müziği. 22.30: Duyum. 
Jar. 22.50: Röle konser. 23.l!i: DuY!1.mlar 
(Ecnebilere). 23.2!i: Konserin aure&;ı. 

Varşova 

21.1 O: Lemberg'den role. 21.4!i: Du· 
yumlar. 21.55: Sözler. 22: Uzaktaki va
tanda~lara yayım. 22.30: Orkestra kon6e· 
ri • Spor. 23.10: Vilna'dan röle. 

Moskova 
19.15: Plik. 20.30: Konser. 21: Plak. 

22: Almanca yayım. 22.55: Röle. 23.05: 
Fransızca yayım. 2405: İsveççe yayım 

MUnih 
20.05: Orkestra konseri. 21.10: Karışık 

yayım. 23: Duyumlar. 23.20: Proıram 
arası. 24: Dans müzıği. 

Hamburg 
20.0S: Orkestra. 21: Duyumlar. 21.10: 

Viyana şarluları. 23: Duyumlar. 23.2~: 
Miızikli program arası. 24: Herbert Heı-
nemann cazı. 

Bresi av 
20.15: Eski Alman aşk şarkıları. 20.40: 

Hafta duyum. 21: Duyumlar. 21.10: Şar
kılar, hafü havalar. 23: Duyumlar. 23.30: 
Dans miızıii. 

• 
NÖBET çt 
ECZANELER 

Bu gece nobetçi eczaneler şunlardır ~ 
Bahçekapıda Bensason - Alemdarda 

Übeyd - Lllelide Sıtkı - Küçükpaurda 
Cemil - Aksarayda Ziya Nuri - Kara
r;ümrükte Arif - Fenerde Emilyadi -
Modada Faık - İskender - Altıyolda 
Mahmut - Şehıadeba~nıda f. Hakkı -
Samatyada Rıdvan - Bakırköyde Hilal 
- Be iktaşta Nail - Şehremininde Na
zım - Huk&yde Yeni -Turan - Kasnn
pa,.ada Yeni Turkıye - Bi.ıyiıkada Mch· 
met - Heybelide Tanaş - Galata.da Ka
pıiçi - Bostanbaşmda ltimad - Tepe· 
başmda Kinyoli - Taksimde Tarlaba ı -
Şişlide Nargileciyan - Eyüpte Hikmet 
eczaneleri. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATR O LAR 

• fpel< : Butunmryan Adam. 
• Yıldız. : Korkunç Ev - Çıtım kan. 
• Alkuar : Çıldırtan dudaklar - Ölüm 

Kervanı. 
• Aari ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu

harebesi. 
• Melek : Kar•'< Sevdalılar. 
• Şık : Bosna Sevdaları - Ateş Saçan 

Si.lihlar. 
• Milli : Cici Berber - Hafiye. 
• Siimer: Bitmemiş Senfbni - Kadın ı;e-

verıc. 

• O.küdar Hale: Şahane Vals. 
• Alkaır.ar ı Bataklı damm kızı. 
• Milli • Cılım kan - İntikam. 

• 
i TF A iYE 
TELEFONLARI kiye hakkında (Modem Türkiye) 

adlı bir kitap neşretmiştir. 27 sa- İstanbul itfaiyesi 
yıfadan ib:ıret olan bu kitap Ro- Beyoilu itfaiyesi 
manya, Yugoslavya, Lehistan ve Kadikö1 itfai:vcsi 

24222 
44644 
60020 

Avusturyada büyük bir alaka uyan.. Yeııilköl".• Bakırköy, Bilyilk-
dırmış ve bazı münakaşalara sebep dere. Uslriidar itfaiyesi 60625 

1 Paşabahç~.. Kandilli. Erenköy, Karul. 
olmuştu:· . takaları \Çın telefon untralmdald mema-
Tosevıç kıtabında evvela ·Istan- buyülrada. Heybeli. Burııu: Kınalı mm· 

bulun güzelliğinden bahsetmekte ra (yanım) kelimesini söylemek kafidir. 
ve eski yaşayış ile bugünkü vaşa.. • 

ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLAT 1 

yış faaliyetini tetkik etmekte ve 
Türkiye tarihi hakkında maliımat 
vermektedir. Bundan sonra büyük 
Şef Atatürkün hayıat11ıı incele• Bu nnmaradaıı imdat otomobıli 
mekte. Balkan. Trablu5~a.rp ve Bü.. istenir. 
yük Savaş felaketlerini anlatmak
ta ve bundan sonra istiklal !lavaşr
nı. e.ski devrin yıkılrşınr, laiklik 

44998 

-cereyanını ve Yeni Türkivenin 
ulusal sıyasası hakkmda malumat 
vermektedir. 

Cc ko-;lovakva lr me<Slc kdaşımız 
kit~abında Türkiyenin ekonomsal 
kalkınmasını. demiryolu srvasasınt 
ve yeni Ankaranın doğu dünvası
nın Parisi olacağını ve bütün doğu 
memleketlerinin Ankarıadıtn örnek
ler almakta oldu~unu, Türk ordu
osunun mükemmeliyetini bit.arar bir 
lisanla anlatmıştır.· 

Dimitri J. Toseviç anasıl Make
donvalıdır. 1908 de Makedonyanın 
Vinica kasabasında doğmuş ve 
'Türkler arasında yaşamıştır. Türk
~~yi biliyor ve konuşuyor. Biliha
're tahsil için Çekoslovakyaya git
miş, orada şarapçıh'k ve bahçıvan 
mimarlığı tahsil ettikten sonra sı
yasal ilimler fakiiltesine devam et
miştir. 

Jcrine, kazı ve araştınna yerlerine 
komiserler gönderecektir. 

Arsıulu al bir "Eski eserler ku
rulu., ;yapılaca&ı aöyl<:nmekte di.r. ı 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iakeleai baı me

murluğu) 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen

tesi. Telefon 
Şark Demri:;olları mllracaat ka

lesi. Sirkeci Telefon 
Devlet Dcmiryolları mliracaat 

kalemi Haydarpa~ Telefon 

• 

42362 

43732 
44703 

22925 

2307!1 

42145 

HASTANE 
TELEF O N LARI 

Cerrahpasa hastanesi Cerrahpap 21693 
Gureba Haataneıi. Şehremini Y eııJ. 
bahce. 23017 
Haseki kadmlar haataneal Ak· 
saray Haseki cad. S2 
Emrazı akliye ve asabiye has· 
tanesi. Bakırköy Reşadiye kışl.aı:J 
Beyojlu Ztikür hastanesi Firuzaga 

Gülhane hastanesı. Gulhane 
Haydarpasa Nümune hastanesi 
Zeynep Kimil hastanesi Üskü
dar. Nub kuyusa, Gün Doğumu 
caddesi 
Kuduz hastanesi CaPA 
&ti&l ........ ; iilli 

24553 

16 .. 60 
43341 
20!i1G 
60107 

60179 
22142 .... 

t 

[HIKAv~1 
_____ G __ u_··z.._...e_l ____ B_ir 
- Yazan 

Kadın J MI· FA. 

Taksim meydanına gelince durdu. 
Güzel bir nisan sabahıydı. Güneş, 
ılık aydınlığile ortalıkta at oynatıyor
ciu. Yukardan ve aşagıdan gelen 
tramvayların çan sesleri. sagdan sol
dan bir yıldırım ııi.ir'atile u5up giden 
otomobillerin türlü türlü korna vu
ruşları, kulaklarında, şehre mahsus 
bir sabahın şarkıları gibi uzuyor. dört 
yanında. nereden geldiği. nereye git
tiği meçhul olmakla beraber sevimli 
bir kalabalık kaynaşıp duruyordu. 

Bay Hidayet gözlüklerini düzeltti. 
başının iistünde mavi bir kanat gibi 
sonsuz uzanan göklere baktı. bakış
larını geniş ve bir alın gibi açık mey
danda gezdirdi. Etrafındaki kalaba
lığın hayat aşkını kalbinde duyuyor
du. Kendi kendine: "Yaşamak ne 
güzel şey Tanrım!" de~i ve sonra, 
bastonuna dayanarak abıdeye dogru 
yürüdü. Cümhuriyet Abidesinin ebe
di barış bekçileri ~ibi duran ~içekle
rin kokusu genzine hücum etmege 
ba ... ladı. Abidenin yanına yaklaşınca 
du~du; paketini çıkararak bir cıgara 
yaktı. Kalabalık arasında yalnızlığı
nı duyan adamların dalgın o~ması ka
dar tabii ne vardır? Bay Hıdayet tc 
dalmıoı;tı. Bütün bu ışıklara. renklere, 
kokulara ve bu kaynaşan kalabalığa 
rağmen mahzundu; kalbi en derin ye
rinden sızlıyordu. 

Ellisini geçtiği halde hala cvlene
memi ti. On sekiz yaşında memuri
yet ha.yatına atılmış ve otuz seneden 
fazla bir müddet Anadolunun muhte
lif vilayetlerinde çalışmıştı. 1Bir yan
dan kendisinin müşkiilpcsentligi, bir 
yandan ortahkteki pahalılık ve kadın
lardaki hercailik, Bay llidayet'i ev
lenmekten. bir yuva kurmaktan me
netmi ti. Bütün hayatı, yağmur yüzü 
görmiyen bir tarla kuraklığile geç
mişti ve geçiyordu. On gün önce te
kaüt olmuş ve Ayazpaşada küçük bir 
oda tutarak Istanbula yerleşmişti. Te
kaüt maaşı vardı, sıhhati yerinde idi, 
fakat yanında kendisine bakacak, şef-
kati ve muhabbetini ömrünün bu son 
seneleri üzerine bir kanat gibi gere
cek bir kadın yoktu. Anasını. baba
sını, kardeşlerini çoktan kaybetmişti. 

Yalnızdı, kelimenin en korkunç 
manasile yalnızdı. 

Cıgaru.ı bitmişti. Abidenin karşı
sındaki yüksek kahvelerden birinde 
bir sabah çayı içmek için o tarafa 
doğru yürüdü. Ilk adımını atmıştı ki, 

birdenbire durdu: tepeden tırnağa ka· 
dar siyahlar giyinmi , günün bu ay
dınlık saatinde, adeta bir gece, güzel, 
yıldızlı. serin bir gece parçası gibi 
duran bir kadın baygın gözlerle ken
disine bakıyor ve bu nisan abahını 
kıskandıracak kadar güzel, iç açıcı hır 
tebessümle gülüyordu. 

Bay Hidayet gözlUklerini bir daha 
düzeltmek ihtiyacını duydu: fakat 
hakikaten kadın kendisine gülümsü
yordu. Bu tebessüm, bir .el .işa.retin
den daha beliğ. daha samımı hır da
vetti. Bay l Tidayet deminki kara dü
şüncelerini unutarak bu .guzel ka?ı· 
nın kendisine verebilecegı saadet ıh
timallerini hesaplamaga başladı. Bu 
kadınla pek ala evlenebilirdi. Tekaut 
maa ı ve Sultanahmetteki iki dükkA
nının aylığı ile varidatı yuz yirmi 1.i
rayı buluyordu. Kendisi hala dinçtı: 
öyle ya, elli ikisinde ihtiyar sayılmaz· 
dı ki 1 

Kendine güvenerek kadına dogru 
ilerledi. Kadın da, arasıra arkasına 
dönüp, Bay Hidayete o kandırıcı te• 
bessUmlerini gondermegi ihmal etmi
yerek yavaş yavaş yürümege başla· 
mıştı. Birden. kadının adımlarını sık
laştırdıgını gören Bay Hidayet te ay
ni şeyi yaptı. Aralarında üç dört 
adımlık bir mesafe kalmı tı ki. yıldı
rım gibi giden bir otomobil kadına 
çarpacak oldu. Fakat. Bay Hidayet 
kendisinden beklenmez hir reviklikle 
ileri atılarak kadını kolundan' tuttu ve 
ve geri çekti. Güzel kadını kurtardı· 
ğı için gözleri parıldıyan Bay Hida
yd bu fedakarlıgın bir mlikafatını gô
recegini umuyordu. Fakat o gulcn 
kadın. birdenbire öfkelenmiş, adeta 
bu kazadan kurtanldıgı için mütees
sir: 

- Yaptıgınızı begcndiniz mi? de· 
di. Bu sahneyi yeni baştan çevirmek 
lazım. 

Hakikaten, karşıdaki yüksek kah· 
velerden birinde bir ·sinema makinesi 
;-ardı ve bu güzel kadın da deminden
beri rol yapmakta idi. Fakat Bay Hİ· 
dayet buna dü ünemeııııiş. hatırına bi
le getirmemişti. Kadına bir şey soy
lemedi. Ona u.zun uzun baktı ve son
ra, hiddetini ve sukutu hayalinin uçu• 
rumunu sezdirmeden, emeJttar basto· 
nuna dayanarak, film çevirmiyen. rol 
oynamıyan. asıl kendi hayatlarını ya
§ıyan, kendınden olan inı;anlar arası
na karıştı. 

Kültür Bakan l ığından I! 

• 

915 numaralı kanuna göre Kültür Bakanlığına bağlı 
lise ve orta okullara seçme smacı ile parasız yatılı talebe 
alınacak dır. 

1 - Seçme smaçları 23 Eylül Pazartesi günü başlı· 
yacakdır. 

2 - Seçme smacma girmek isteyenler en son 21 Ey· 
lül Cumartesi günü saat 13 e kadar kabul edilecek· 
lerdir . 

Seçme sınacına gireceklerin şu şartları taşımaları 
gerekdir. 

A - Türk olmak, 
B - Lise ve orta okullar öğrerıeğinin her sınıf için 

saptadığı yaşlarda bulunmak, 
C - İlletli, Sakat, bedensel. ve tinel kusurları ol· 

n1amak, 
D - Baba • anası kendisini okutmıyacak kadar fa

kir olmak. 
E - Zekası, çalışkanlığı, ahlakı talebesi bulunduğu 

okuldan alacağı fotoğraflı bir belge ile saptanmak, 
F - Sınıf ta kalmış olmamak, 
3 - Seçme smaçları aşağıda gösterilen yerlerde ya

pılacakdır. 

4 - Bu iş~ için fazla ınalün1at alt11ak isteyenler lise, 
orta okul veya Kültür Direktörlüklerine müracaat et· 
ınelidirler. Bakanlığınuza baş vurmak gerekmez. 

(~JiJ) (Sl1 JJ 
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ve ocak merkezinde toplantılar yapıl- Bundan sonra General Muzaffer de 
mıştı. Dün Hava kurumu rozetler! da bir söylev vermiştir. General demiı-

Ve Şerefli Bayramını Kutluladl! '"dm•!"'· ~:~;m~ob~~~':.'""~ '.~.:::·~"~~~~~k~t~-:~;:::..ı:·:.: ~~· ~:g:,r;ı~~ 
Bu sene Harbiye mektebini bitire- gün üniformanızı taktığınız: zaman kremleri 

tal zaferinin: Atatürkün, Türk gucu
nü iyi bilen ve tanıyan yüksek kud· 
ret ve idaresile balarıldığı::ı kaydet
ti. Sonra dedi ki: 
-Türk İstiklal sava§ında aziz kan

larını feda eden kardeslerimizin hatı
ralarını bir dakika an~ağı borç bili
rim. 

Yaşasın Türk ulusu. yaşasın Türk 
Ordusu, yaşasın Büyük kurtarıcrmız 
Atatürk." 

General Halis'in söylevi 
Genç zabit Hamdi alkışlar arasın

da kürsüden indi. Bundan sonra, Is
tanbul komutanı General Halis bir söy 
lev verdi. General Halis: 

[B .. j tarafı ı incide] 
____ _......._ ____ _,,,,..,,...... 

- · c;.~' 
. ~~ 

Harbiye okulunu muvaffakıyetle bitiren ve orduya gıren genç 
sübaylarrn birinci, ikinci, üçüncüleri 

rek diploma almağa muvaffak olan talebelik hayatından kamun hayatı-
yarsübayların diplomaları dün .me~- na giriyorsunuz. Bu suretle omuzla- ,-illeri· kat'iyyefl 
tebin merasim salonunda sade bır to· nnıza yüklenen büyük ödev Ye mesu- ""l 
ren ile verilmiştir. Törende fırka ku- liyeti hatırlıyorum. Bundan sonra yü İzale eder 
mandanıığı namına erkanı harbiye rüyeceğiniz yolu okulunuzun komu- D u·· nyad a mevcud 
ba§kanı Şükrü. Top atış mektebi mü- tanı size l:ısa ve veciz bir surette an-
dürü Bcneral Zihni, Deniz kumanda- lattı. Gideceğiniz yol. sizden önce gi- kremlerin en nefisi .. 
nı Tcı.lat, tayyare mektebi direktöril denlcrin yofudur. Türk sübayı feJ;i -
Naim, Maltepe lisesi direktörü Adil. ket günlerinde maneviyatını yıktır - ri, en sıhhileridir. Na 
ve mektep öğretmen ve idare heyeti malT'ış ve en saadetli gününde öde • " 
hazır bulunmuş,lardır. vinde şasırmamıştır. Bu feyizli Har- zjk Cİldlİ kadmlarl 

Törene muz.kanın çaldığı lstiklai biyenin damları altında çıkan gecmiş- d "h-
mar ı ile başlanmıştır. Marşı gençler lcriniz her yerde terakki ve yüksel- hayat arkadaşı tr. :•. 
ayrıca muzika refakatinde olmak üze mek meşalesi tutmuştur. Nitekim t' 1 çleşttrif 

bütün ulusun ve yurdun yere düs.tüğü ıyar arı 9 en re bir defa da hep bir ağızdan söyle- :r 
micler ve davetliler de: ayakta ve say- zannedildiği S.ı·ada gene burada ye • ve gençler"ı gu""zelle .. 

ıe tişen Büyük Atatürk kıırtUlma livası· Y 
gı ile dinlemişlerdir. a..I; 

G b nı kaldırmış ve ulusunu yurdun bu- tirir. insana ebedi illi 
enç aU ayların and içmesi günkü muhteşem saadetine vardırmıı 
Bundan sonra genç yar sübaylar tır. Kamun edeceğ: :z e:rler, yani ulu taravet veren Has•" 

and İ«imişlerdir. Gençler yirmişer yir sun çocuk1 m birer elmas parçasıdır. 

tutmu§lar ve öğretmenleri Halidin Jerinizi tekrar kutlular 'Ve hayat.muda ~ 

- Genç ordu arkadaşımın anlattı
ğı ve hepinizce malüm olan istiklal 
harbi safhalarını tekrar edecek deği
lim. Kısaca temas etmek istediğim 
nokta, bu büyük zaferin ruhi cephesi 
dir. Türk ordusu karşısında mükem· 
mel teşkilat •e teçhizatlı düşman 
kuvvetlerini, eksik vasıtalarile, milli 
kuvvetine. yaratıcı varlığrna güvene
rek başardı.Türk ordusu, Büyük Ön
der. Atatürkün yilksek kumandası ile 
bütün dünyaya, bir kere daha Türk 
milletinin eşsiz kahramanlığını gös
terdi. Bize bu mut'u zaferi ~zandı
ran en büvüğümüz Atatürke bin ni
met ve şükran ... ,. 

Söylevler bittikten sonra. Harbiye 
bandosu Istiklal marşını çaldı. Beya
zıt Cümur:yet meydanını dolduran on 
binlerce inı;an bu marşa iştirak edi
yordu. 

Bundan sonra ihtiyat sübay okulu 
talebeleri çok muntazam bir şekilde 
geçtiler ve şiddetle alkışlandılar. 
Sonra askeri Tıbbi.>e talebeleri geçti. 
Bunu müteakıp Deniz bandosu gele
rek Harbiye bandosunun yerini aldı 
ve yeni deniz sübaylarımız geçmeğe 
ba§ladılar. Bunları Den:z harp okulu 
ve deniz taburu takip etti. Daha son
ra da bandolarile Kuleli ve Maltepe 
askeri liseleri geçtiler. 

kip etti. 
Bundan sonra. Cumuriyet abidesi

ne belediye büyük bir çelenk koydu. 
Belediyenin çelengi Harbiye ınektebi, 
Bahriye mektebi, Hava kurumu, Hal 
kevi, Cumuriyet Halk Partisi ve diğer 
teşekküllerin koyduktan çelenkler ta 
kip etti. 

YarsUbay lsmail'in söylevi 
Bundan sonra, Harbiyeden bu yıl 

r.ıkan gene 'lÜbaylar namına ya.rsu
f,ay Ismail bir söylev verdi. Ismaıl e;ı: 

mi~er bir neferin tuttuğu mektep ala- Onlar iyi kumanda edilit'5e fethetmi· Acı bademyağt ~· 
yı sancağının önüne gelerek sancağı yeceğiniz hiç bir kale yoktur. Riitbc- yag"' SIZ kar kremi-~ 

okuttuğu yemini tekrar ederek and iç daima yüksek ödevinir.de muvaffw- unutmayınız. Kutua&I 
mi!lerdir. And sureti şudur: yetinizi dilerim. • 

"Hazerde ve seferde, karada ve de- (Gençler bu sözd«"~ :sonra hep lbit 50, tüp halinde 2<Je 
niz ve havada her zaman ve her yerde ağrzdan "'Sağ ol!" dıye ihaylarmq -
milletime, cümuriyetime doğruluk ve lardır.) -: Türkiyede yaplltp dl 
muhabbetle hizmet, kanunlara, nizam General Muzaffer söriinii şöJ!e bi. 
lara ve amirlerime itaat edeceğime. tirmiştir: ... Avrupa etiketi yapır 
askerlik namusunu, Türk sancağının - Sizi yetiştiren mekte~ komutan· 1 (da. 
şanını canımdan aziz bilir, icabında larını yürekten tebri: edenm. &-- olu tırtlan ve ha kı a ': 
~atan, cumuriyet ve vazife uğurunda nuz, yeni vazifclerinize güle cfilc gi- tan kremlere ves 
seve seve hayatımı feda edeceğime diniz 
namusum üzerine and içerim... Ce~'çıer yeniden "Sağ ol!'" diye hep ıtnyata aldanrnayınt:J Kıt'alar ve diğer teşekküller 

And içen yarsübaylar birer birer dip bir ağızdan Gen~alin &Öz1crinc kar- HASAN MarkaSJ__. 

Geç t resmi başlayor 
Bundan sonra evvela Harbiye ban

dosu, Harbiye alayı ve diğer teşek
küller bUyiik bir intizamla Universite 
alanının Mercan kapısından çıl.:1 Be
yazıt alanına doğru yürümefe ba~la
dılar. Bu esnada General Halis, Mu
hittin UstUndağ ve diğer Generaller 
Universite alanının Beyazıt kapısı ö
nüne kurulan tribüne gclmi~ bulunu
yorlardı. 

Sübaylar geçerken 
Universite alanından çıkan Harbi

ye bandosu tribün önüne ıeldi ve kar 
§ıda yer alarak Harbiye mar ını c;al
mağa başladı. Bu sırada da Harbiye 
alayı sert adımlarla tribün önünden 
geçiyordu. Genç harbiyelileri yeni 
kılıç kuşanan ııUbaylanmız takip et· 
ti. Genç sübaylarımıı; geçerken bU -
tün halkın yüzünde bUyük bir sevinç 
ve sonıuz bir gurur seziliyor, onları 
candan alkı§ladıkları görülüyord\\. 

Saat on bire yaklaşıyordu. Dinç as 
kerlerimiz göründüler. Kahramanlar, 
göğüsleri iftiharla kabartan intizam 
h bir yiirüyüşle geçtiler. Piyade, top
çu, süvari kıt'alarımızı muhabere, tel 
siz, istihkam. topçu kıt'aları takip et
ti. Daha sonra ışıldaklar. tayyare top 
ları, itfaiye ve otomobilleri, tayyare 
timsali. Darüşşefaka lisesi. diğer mek 
tepler ve sivil teşekküller sıra ile geç 
tiler. 

Alay, Çcmberlita§. Sirkeci, Kara • 
köy köprüsü. Şişhane yokuşu ve is
tiklal caddesi yolile Taksime doğru 
ilerliyordu. Eminönü. Köprüüstü ve 
Taksime kadar tramvay caddesi halk 
la dolmuş, geçilmez bir hale gelmişti. 

Taksimdeki merasim 
Taksimde. Cumuriyct abidesi etra

fında, Harbiye alayı ve ihtiyat sübay 
mektebi yer aldı. Bu sene ~·hn 650 
genç zabitimiz abidenin etrahnda bir 
daire yaptılar. Taksim meydanı hın· 
cahınç bir vaziyet almıştı. Manzara 
çok heybetli idi. Evvdi latikW mar
§ı söylendi. Bunu ~ar~e mar§ı ta-

cümle: 
- Biz. 30 Ağustos 1935 gününü 

tarihe armağan kılan Türk orduııu
na sübay olmak kudretini Harbiye kış 
]asındaki tunç iradeler önünde kazan 
dık ... dedi. 

lsmailin sözleri çok alkışlandı. Bun 
dan sonra, bu yıl Deniz harp mekte
binden çıkan genç zabitler namına 

Hüsnü Korur. kısa bir söylev verdi. 
Hüsnü Korur: 
- 6 yıldır çalıştık. Amacımıza u

laştık. Fakat amacımız daha sona er
memiştir. Ya!lasın Atatiirk, Yaşasın 
onu doğuran Türk ulusu." diye sözü 
ne nihayet verdi. 

Saat on üçe gelmişti. :Merasimin 
öğleye kadar olan kısmı bitti. mektep 
ler ve kıt'alar Taksimden, kışlalarına 
döndüler. 

Geceki şenlikler 
30 Ağustos Zafer ve Tayyare bay

ramı ~crcfine dün şehrimizin birçok 
yerlerinde, gece eğlenceler, müsame· 
reler, fenr alayları tertip edilmitti. 
Halk geceyarılarından ııonraya kadar 

ı 

... 

lomalarını almışlar ;·r. Fırka kuman- şılık vermişlerdir. Pi!" 
danlarından General Muzaffer genç- Kütü~ b k 1 llmet 
lcre diplomalarını bizzat vermiştir. ıy& ıra 1 an a dikkat ediniz. 

Bundan sonra 1935 mezunları bi • " ,, 
Birinci, ikinci ve rincisi olar. Muhsin. Harbiye mekte- Hasan dept..d ~ 
UçOncUye hediye binin kütüğüne. 1935 mezunlarının __..-_..._ 

Bundan sonra mektep direktör ve- bir alaıpeti olmak üzere bir yıldız ~ak Anka~a, lstanbul~ IBey 
kili Miralay Mehmet A~ustos, bu se- mı ttr. 
ne mektepten birjncilikle çıkan Ma- Merasim bitmiş gibiydi. Gençler 
raşlı topçu Muhsin, ikinci çrkan Is- hep bir ağızdan gür seslerle ve muzi
tanbullu topçu Ekrem, 3 üncü çıkan ka refakatinde Harbiye mektebi mar
lııtanbullu piyade Ilhaminin adlarını şını söylediler: Kuvvetli goüfteleri O• 

okuyuak kendilerini çağırmış ve her lan bu marşın son iki mısraı şu idi: 
birine birer altın saat hediye etmiştir. Yaklaşacak dii§mana mezar olur 
Mektep dırektörUnUn söylevi bu yerler 

Şimşeklere sorun ki bi~e ölmez 
Miralay Mehmet Ağustos, gençlere Türk derler! 

hitaben bir :;öylev vermiştir. Direk • General Muazffer. Istanbul kuman 
tör, söylevinde bu seneki mezunların danı Kor Gener;ıl Ha1is i1e ~arbay Mu 
90 mcı sımfı te!kil ettiklerini söyliye- hiddinin meşgul olduklarından mera
rek demi~tir ki: simde bulunamadıklarını ve kendi 

- Siz uzun ııenelerden beri emel namlarına gendere bali11ne tememü-
edindiğiniz: ilk hedefe bugün vardı- terini bildirmek öde\-ini üzerine aldı-
nız. Sizi !la}'ın generalimiz, General ğmı ve bu ödevi yerine getirmekle ,Ol. 
Muzaffer ve muhterem konuklarımız: 
önünde kutlulanm. dı.:ğunu söylemiştir. istiklal marşı ça 

Iki yıldanberi sizi buraya getirmek lınmak suretile töı:ene aon verihnif
iÇin büyük emekler ve gayretler har- tir. 

Davetliler büfeye çağırılnuşlar ve 
ceden okulumuzun değerli öğretmen samimi hasbühallerde bulunmuslar -
ve komutanlarına ayrıca teşekkür ede -. dır. ram. 

Siz bundan iki yıl evvel cunıuriyet Heybelide zafer bayramı 
alaylarının ilk saflarına girerken ilk Zafer ve Tayyare bayramı müna-
andı içmiştiniz. Bugün 2 ir.ci ve so- sebetile dün öğleden sonra Heybelia· 
nuncu andı içtiniz. Bunu en buhranlı da da bütün ol:ular ve halkın i§tirakile 
zamanlarda, hayat mevzuu bahsoldu- büyük tören yapılmıştır. 
ğu zamanlarda, her an hatırlayacak - K ırşehirde zafer bayramı 
sınız. Bu and size rehber olacak, bu
nu hatırladığınız müddetçe her vakit Kırşehir, 30 (Ozel aytarmnz bildi
muvaffak olacaksınız. Size iki yıl riyor) - 30 Ağustos zafer ve uçak: 
isinde öğretilen askerlik bilgileri bi- bayramı büyük törenle kutlularunış • 
rer anah~a;dır. Onünüzde 30 A.ğus- tır. Oğretmen Ziya. Arif, Strrı birer 
tos zaferını yaratan Büyük Başbuğu- söylev vermişler. bayramın manasını 
muz Atatürkün açtığı geniş yol var- anlatmışlardrr. Geçit resmi çok par
dır. Bu yol namütenahiye gidiyor. lak olmuş. geee fener alayı yapdmq-

Bu yolda o kadar ün almalısınız tır. 
ki,. ul~~un ?iger mesleklerdeki gens
lerı sızı daıma önde aorsünler ve si
zi, aııkeri tabirle ıöyİiyclim, bir em
niyet kıt'ası olarak önlerinde bulsun
lar. 

Hayat bitse de son hedef bitmemiş 
olacaktır. Hayat biter, ulus için hedef 
bitmez. 

Hiç durmayacaksınız. Çalışmanız 
bu _yolda olacaktır. "Yaşasın Ulu ba~ 
b~gumuz Atatürk, ya!iasrn ordunun 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 

VAPURCULUı 
• 

Tilık Anonım Şirklll' 
latanbw AcentaJıil 
'Liman Har .. Telıı:farı: '2Z9do 

Mersin yolu 
GERZE •apum 1 Eylül 1~ 

ZAR ıaaat 10 da ~r.llİDS lı" 
dar. 

Ayvahk volLI 
KEMAL npuru 31 Ar": 

CUMARTESl saat 17 de D 
liye kadar. 

~-~~~~~~~~~=;;: 

Kahraman Türk topçusu Beyazıtta tribün önü11 den geçiyor .•. 1 
gur kaynağı olan asil ulusumuz, ya
şasın Türkiye ctimuriyetinin kahra -

1935 Eylül 1 inci pazar günü sa
bah saat l O da Osman Beyde Rume
li caddesinde (Evvelce Cabi caddesi) 
Afitap apartmanın 2 numaralı daire
sinde mevcut emsalsiz eşya açık ar
tırma suretile satılacaktır. Viyananın 
meşhur Portois et Fix fabrihst:nm 
mamulatından pelesenk ağacından 
emsalsiz bir yemek oda takmıı: ha
kiki İngiliz mamulatı masif akaju. 
dan yapılmış pek müzeyyen bir ya-

tak oda takımı; Viyana maın~~ 
ıvitr:in, bir aynalı judinier. bır il": 
pe - divan, bir orta masa~ 
ceman on sekiz parçadan ırı il( 
salon takımı: İngiliz meşhur ""1 
ples fabrikasının mamutatındllll ~ 
ulsız ... itrin etajer~ Kluazone~' 
Portugcz haylı vazolar ve d !'iP J 
balrlan~ gayet zarif biblolar; ~ 
Fransız ressam Cottın'ın iınıat' ~ 
2 yağlı boya tablo; Tbonet ;; ~ 
port-manto; Kristofi takımlar~ 
ki nıs semaveri; Kolumbia ~ 
bir ~ramofon ve plaklar; llllP""~ 
avizeler; Çin kluazonesinden ~· 
hokka takımı ve çay taktınl.!c ~ 
duvar saatı: ministr yazıhane ... ıs ft 
tuk; kitap etajerleri: A E G 'tJ/I. 
pürgesi elektrikli; perdeler: ~ ~ 
hayli ev cşyalarr. Anadol ve dl 1' 
halıları. Pey sürenlerden ıoO 
teminat alınrr. Satış peşindir. 
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KIRMIZI VE SiYAH 
şey, diyordu. insana kabaca bare
ketleri-.1 verebileceği öfkcnın t:yuş
masuıdan başka bir şey değil.,, Mat· 
hilde'in çoğu vakit içi sıkılırdı; 
belki o. nerede olsa. böyle içsıkın
tısı çekecekti. İşte öyle zamanların 
da yerici ve nükteli bir söz bulu
vermek onun için hem vakit geçire
cek bir iş. hem de gerçekten bit 
7.evk olurdu. 
M<.•rqui5 de Croisenois'ya comtc 
de Caylus ve yine onlar gibi so:ı 
derece asil. terbiy.eli iki üç dell
kanlrya umud vermesi belki sadece 

•canı alay istediği zaman karşısında 
lbüyük anası ile büyük babasından. 
ışu akademi üyesinden ve onlara 
dalkavukluk eden beş altı emir ku· 
aundan daha eğle-nedi ada nlar bu
lunsun diye idi. Yoksa o delikanlı -
ların, Mathilde'in gözünde, yeni 
ıyeni yergilere vesile ol ·mıktan baş
ka hir değ ı \eri yoktu. 

Mathilde'i severiz ama içimiz Ü· 
zülc üzüle itiraf ed::li<n ki o deli
k .. nlıların çoğundan mektuplar al-
11ır , bazılarına da cevap vermişti. 
Hemen söyliyelhı ki onun bu ha
line bakıp da: ''İşte zcmane kızla-

STENDHAL 

rı ı .. diye dövünmek doğru olmaz. 
As:lzade kızlarının terbiye gördü
ğü Sa,• e - Coeur manastırında ye
ti enler ona benzemez, öyle ihti
yatsız değillerdir. 

Bir gün marquis de Croisenois 
Mathilde'e, kızın l>ir gün önce gön
derdiği. adını bekliyebilecek bir 
.mektubu geri verdi. Marquis, böy
le yüksek b \: ihtiyat izcri g:lster
mekle işini hayh ilerletece~ini u -
muyordu. Fakat Mathildc'in mek
tuplaşması, ihtiyatsızlık olsun diye 
idi. Onun zevki, kendini tehlikeye 
atmak, talihi ile oynanaktı. Mar
quis de Croisenois He tam altı haf
ta hiç konuşmadı. 

O delikanlılardan aldığı mektup
Qar. onun gönlünü eğlendiriyordu. 
Kendine sorsanız, o mektupların 
hepsi biribirinin eşi idi. Hepsinde 
daima en derin, en gam\ı a ktan 
bahsoluııuyordu. Mathilde kuzini
ne: 

- Hepsi de Kudüs'e harbe git
meğc hazır aynı kusursuz adam! di
yordu. Bundan daha tatsız ne ola
bmr? hte bana bütün ômrümde 
;hep böyle mektuplar gelecek! Böy-

le mektuplar her yirmi yılda bile. 
zamanın modası ne ise ona göre de
ğişir. İmperatorluk ;ı:am:rnında her 
halde bu kadar renksiz değilıniştir. 
O zamanlar bütün bu asilzade de
likanlıh.tr gerçekten bir büyüklüğü 
olan işlere karı!)"lllŞ. hiç ol nazsa 
onları görmüşler. Dayım duc de 
N•fı 1:> "' . Wagram savaşında bulun
muş. 

Mathilde'in kuzini mademoiselle 
de Sai n te-Herc<li tc: 

- Harpte pala çaimak için de 
akıl mı lazım? dedi. Hem bir kere 
harbe gittiler mi, r.ı:tık hep onun 
sözünii ediyorlar. 

- f.;te o sözler, harpte neler yap
tıklarını anlatmaları benim hoşu
ma 'idiyor. H.1ki.1rı'ğ bir harpte. on 
binlcırce adam öldürülen bir Napo
leon harbinde bulunmak. insanın 
ne yiğit olduğunu gösterir. TehH
keye attlmak ruhu yükseltir ve iç 
sıkıntıtoından. şu benim pe~ime dü
şen zavallılann çektiği içsıkıntı
aından kurtarır; o içsıkmttsı has
talık gibi, insandan insana bulaşı
yor. O adamla.rın hangisinin ak
lından, şöyle büyük bir iş g'l:mek 
geçiyor? Beni almağa çalışıyorlar, 
işte başbaş işleri! Ben zengin1m, 
babam damadını ilerletebilir. All<th 
vere de biraz eğlenceli bir damad 
butııa ! 

Mathilde''in ettrafı hakkmd11. ver· 
di~i hiikUmler, dünyayı ~örU~ü. o 

.canlı, açık, herkesinkinden aykırı, 
fakat böyle olduğu için hoş fikirle
<İ dilini biraz bozuyordu. Onun 
bir sözü. hazan, o pek terbiyeli dost
larına bır kabalık gibi gelirrdi. Mat
hilde'i beğenip onun sohbetini ara
mak adeta bir moda olmasaydı 
dostlar~, onun konuşmasının bir 
ka'dın ınccliğine yaraşmıyacak ka
dar p~rlak olduğunu ileri sürmek
ten bılc belki çekinmezlerdi. 

Mathilde de, Boulogne korusun
da a:t sefaaına çıkan eki bıylara 
karşı doğrusu haksızlık ediyordu. 
Gelecek günlerini düşündükçe bir 
kOl'ku. bir dehşet değil (böyle bir 
his heye~n vereceği için onun işi
ne gelebiliTdi), bir i~enme duyu
yordu; bu his, o yaşta pek az in
saoda gözükür. 

Ne eksiği vardı? para. soy asilli
ği, zeka, hcrkeein söyleyip kendi
nin de sandığına bakılm~a ı;üzel
Jik .•. Talih ondan hiç bi'r şeyi esir
gememiş, heqeyi bol bol vermiş
ti. 

Foubot1rg Saint-Ciermain kızları
nın en büyük mirasa konacak oli
nı işte böyle şeyler düşünüyordu: 
fakat o sırada Julien'le gezin'11ek
tc:n hoşlanmağa başladı. Oı-ıun gu
ruruna şaştı; o küçük burjuvanın 
işgüz.a rlığına hayran oldu. "Abbc 
Maury gibi o d~ paska:pos olmanın 
yolunu bulacak! .. diye diişündü. 

Julien, onun fikirlerinden .o,u-

nu ka'bul etmiyor, içten gelen, bir 
oyun olmadığı pek belli bir muka
vemetle kaTşıhyordu; bu hal Mat-
1ıilde'in dikkatine çarptı, onu çok 
düşündürdü; Julicn'le konuştukla
crını. en küçük, en önemsiz yerleri
ne kada•r mademoiselle de Sainte
Hcrcditce'ye anlatıyor ve yine d2 
onların asıl inceliklerini göstere
mediğini sanıyordu. 

Birdenbire gönlünü aıydınlatan 
bir şey akim dan geçti: ina:ıılmız 
bir sevinç içinde. kendi kendine: 
''Ben sevmek bahtiyarlığına ermi
şim. dedi. Seviyorum. seviyorum, 
bunda anlaşılmıyacak ne var? Be
nim yaşımda genç, güzel, zeki bir 
kız heyecan, haz duyunca bu atk 
değildir de nedir? Ne ya.psarn boş, 
Croiscnois"yı. Caylus'u, bütün o çe
şit adamları bir türlü sevemiyece
ğim, onlara karşı aşk duyamıya.c.a
ğım. Onlar pek kusursuz, belki· 
faı;la kusuırsuz; hasılı onlar içimi 
sıkıvor.,, . 

M' urn Lescoııt'da. La NouveJ!e 
/le/oiısı-:'de, Portel:fz'li rahı"benıin 
mcktur;r.,rı' nda,~ daha birçok ro
manlarda okuclugu aşk tasvirlerini 
birer birc-r aklından geçirdi. Söy
lemeğe hacet yok, bittabi yalnız 
nlgınca aşkı, büvük ihtirası düşü
nüyordu; şu hafif çeşidinden ask 
.o ya.s~a o .asillikte. !;!r kıza Iayik 
olabılır mı? Mathılde a~k dcvince 
hatırına 'elen §Cy, Fransa"da IIIün 

cü Henri ve Bassompierc~ 
nında gC>rülen kahramanca ıl' 
aşk, engellere alçakça boY"°,.,' 
mez, insanlara büyük şeyler 
tırırdı. ıı6". 

"Bugün de Catherine de . ·tıl'--
cis'nin veya XIII üncü LO~~ 
gibi hakikiğ • biT saray o ~ • 
benim için ne felaket! Ben ~ 
mi dünyada en cüretlice. e.n d~ 
işleri görecek seviyede ~ı~ ,-.ı• 
rum. XIII üncü Louis. gıb~- ._
büyük bi•r kral ask ile dııle~ r ~ 
panm1ıı1 ... Ben onun için n~.:ı.. il' 
mam ! Onu, baron de T0~. it~ 
digi gibi Vendce'ye got_ ~· 
oradan tekrar saltanat~ 1dc ~ 
meşrutiyet kalkar .•. Juh~~ bİC' •" 
yardım eder. Onun eksıgı edl ~ 
'bir de servet değil mi? fi ~ 
dine bir ad edinir, hern de !M 
olur. . ,~.:, 

"Croisenois'nm hiç bır rı ....... 
yok; o, bütün ömrünce ya ol~ 
tra,, yarı liberal bir duc ~ 
kalacak, iş görmek If.zı~ c•• fll 
anda ne yapacağmı biltr1 1 Y~c11 : ı.ı:.: 
sağda ifrata varacak. ne. so, ,I<";. 
mın icin dt" her v,.nf .. ik' ,,,., I' n 
t.arı k.n·tıır.a·nry ':-:''· ·· ·•ı1 1

1~.,.ı4 ' 
yük is vardır ki ilk baŞ "'' ~ 
zaman bir ''ifrat., sayıl't115 11'.!:İ. 
cak olup bittikten sonra. r:"" 
adamlar ona imkan ~r~·f 

\Arkı• 

na 
~ 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinsi Mikdarı Peyi İhale Tarihi Gün Saa~i 
Kilo Lira 

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

Demirköydeki kıt'at için yukarda cins mikdar temi
natı ihale tarih gün ve saatleri yazılı sade yağ ve gaz 
:Yağı Demirköyiinde Satınalma Komisyonunda kapalı 
Zarfla eksiltmesi yapılacakdır. Evsaf ve şeraiti komis
~0ndan alınabilir. İsteklilerin belE 3aatten bir saat ev
Ve) teklif mektublarınr 2490 sayılı kanunun 32 inci 
ll"laddesi mucibince yazarak komisyona vermeleri. 

~204) (5129) 6508 
* ~ * 

. Yerli veya Avrupa f ab- na vermeleri. 
tıkalarr mamulatından ol
ll"lak üzere bir metresine bi
çilen eder 6 5 kurus olan 

(162) 

2 ~ 
b 5800 metre arka çantahğı 

ez kapalı zarfla eksiltme
:Ye konulmuşdur. İhalesi 
2-10-935 çarşamba günü 
saat 15 dedir. İlk inanç pa
!:ası 12 5 7 lira 7 5 kuruştur. 
•>artnamesini almak ve ör
;ıeğini gönnek isteyenler 
l~r gün öğleden sonra Ko
tı;ısyona uğraya bilirler. 
~·ksiltmeye girecekler ilk 
111anç parası mektub veya 
ll'ıakbuzlarile kan unun 2 
\le 3 üncü maddelerinde ya
~ılz belgelerle birlikde tek-
ıf mektublarını ihale saa
tından bir saat evvel Anka
ra M:. M. V. Satınalma Ko
tnisyonuna vermeleri. 

057) (4751) . 6171 
* :(. ~ 

l 00 ton Hint yağı kapalı 
~arfla eksiltmeye konmuş
~Ur. Tahmin edilen bedeli 

3 
60oo liradır. İhalesi 
-ı 0-935 perşembe günü 
~at 11 dedir. Şartnamesi 
.80 kuruş . karşılığında ve
t~lınektedir. Eksiltmeye 
~ıreceklerin 2490 sayılı ka
~~n_da aranılan vesikalarla 
b~rlıkte ve ihale saatinden 
t ır ~aat evvel 4200 • liralık 
ernınat ve teklif mektupla
rını Ankarada M. M. V. 
Sa.tınalma Komisyonuna 
\>"'llneleri. (164) (4780) 

• • . . 6172 

* * * 
Q Bir metresine biçilen e-
er 11 O kuruş olan 40 bin 
~etre ekmek torbalığı bez 
k a.pah zarfla eksiltmeye 
ti 0n~Imuşdur. İhalesi 3 Bi-
.~cı Teşrin 935 perşembe 

gl.lnij saat 15 dedir. İlk i
llanç parası 3300 liradır. 
Ş~rtnamesini 2 40 kurusa i ll1ak ve örneğini görm~k 
~teyenler her gün Komis
~na uğrayabilirler. Ek
tı bneye girecekler ilk i
tn anç parası mektub veya 
k akbuzlarile 2490 sayılı 
d anunun 2 ve 3 üncü mad
b~lerinde yazılı belgelerle 
ihrlikte teklif mektublarını 
\> ~e saatinden bir saat ev
~: '\nkarada M. M. Ve
~ aletı Satın Alma Komis-
0nuna vermeleri. ( 16 ı) 

(4782) 6173 

* * * 
6 ~ir tanesine biçilen eder 
ta Uruş olan Bir milyon 
lıı~e değişik renk ve uzun
la da makara kapalı zarf
c) eksiltmeye konulmuş
tiltr. İhalesi 2 Birinci teş
l ~ 935 çarşamba günü saat 
~1 dedir. İlk inanç para
Si ~ 2 5 O liradır. Şartname
ll'ı 11~ 3 lira karşılığında alist ve örneklerini görmek 
~ eyenier her gün komis
;:na uğrayabilirler. Eksilt-
1.laeye girecekler ilk inanç 
b~ası ınektub veya mak
tı larile 2490 sayılı ka
le~~un 2 ve 3 üncü madde
bir~ı:tde yazılı belgelerle 
ih 

1
1kte teklif mektublarını 

"e~ ~saatinden bir saat ev
ler nkarada M. M. Veka-

1 Satınalma Komisyonu-

(4783) 6174 

* * * Bir metresine biçilen e-
der 25 kuruş olan 500 bin 
metre çamaşırlık bez eksilt
mesinde verilen fiat pahalı 
görüldüğünden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İ h a 1 esi 
10-9-935 salı günü saat 15 
tedir. Şartnamesi 625 ku
ruşa M. M. V. Satına.ima 

Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 7 500 
liralık İlk inanç parasiı mek
tup veya makbuzlariyı1e ka
nunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satın-
alma komisyonuna verme
leri ( 196) ( 5044) 6408 

*** 
Kıtaat ihtiyacı iGin azı 

675 ton çoğu 900 ton un 
tahmın bedeli 1 O 12 5 O lira 
teminatı 6313 liradtı:r. Azı 
500 ton çoğu 800 ton arpa 
tahmin bedeli 26000 lira
dır. Teminatı 195(} liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmeleri 
5-9-935 perşembf! gunu 
saat 1 O da unun ve .aynı gün 
saat 15 de arpanın eksilt
mesi Sankarnışda Askeri 
Satınalma Komi:;yonunda 
yapılacakdır. Şartnamesi 

parasız olarak Sa rıkamışda 
Komisyondan a!lınır. İs
teklilerin kanunda yazılı 
vesaıkle beraber 'belli saat
tan bir saat evvel teklifle
rini Komisyona ·nermeleri. 

(193) (4984) 63~9 * .. .... 
İzmir Müstahkem Mev

ki kıt'at hayvanatının 
612700 kilo arpa ihtiyacı 
kapalı zarf usuli le satın alı
nacakdır. İhalesi 10 Eylül 
9 3 5 Salı g ü rı ü s a a t 
16,30 İzmir' de ltı~lada Müs 
tahkem Mevki Satınalma 
Komisyonunda yapılacak

dır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir.. Arpanın 
tahmin edilen rrıecmu tuta
n 27 5 71 lira 50 kuruşdur. 
Teminatı ·rnuvakkatesi 
2067 lira 86 kuıruşdur. Mü
nakasasına iştirak edecek
ler 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanuanunun 2 ve 
3 maddelerinde ve şartna
mesinde yazdcc vesikalarla 
teminatı muv:akkate mak
buzlarını ve H:?dif mektub
larını ihale saa.tinden en az 
bir saat evvel komisyona 
vermiş bul unaı;aklardır. 

(189) (4957) 6314 

* •= ı;: 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 

90 ila 105 ade:d hastane ça
dırı ile 5 ila .e; takım ameli
yat çadırlarr kapalı zarf 
usulile satın cılmacakdır. İ
halesi 7-10-9 3 5 pazartesi 
g ü n ü s a :a t 14,5 de
dir. Bedeli 2()0000 liradır. 
Teminatı muvakkatesi 
11250 liradır. Evsaf ve 
şartnamesini. almak ve gör
mek isteyenler l O lira mu
kabilinde M., M. Vekal~ti 
Satmalma .l(omisyonundan 
alınacakdır. Eksiltmeye gi-

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam ve hesabına Avrupaya müsa• 

baka ile muhtelif sanayi mühendisliği tahsili iCjin 
on talebe gönderilecektir. 

Biri l.İniversite kimya ve elektro mekanik şube
leri mezunlar1na ve diğeri de Lise mezunlarına 
aid bulunmak üzre aynı zamanda iki müsabaka 

1 

imtihanı yapllacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için şartlar bervechiatidir: 
A - Universite kimya ve elektro mekanik şubeleri 

1 mezunları iCjin: 
1 - Türk olmak; 2 - Yaşı 20 den 25 arasın· 
da bulunmak; 3 -- Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4- Tam sıhhatli olmak; 5 - Universite 
kimya ve elektro mekanik şubelerinden son ÜCj 

sene zarfında diploma almış bulunmak; 6 - Ban
kaca istenecek kefaleti verebilmek. 

1 B - Lise mezunları iCjin: 
1 - TUrk olmak; 2 - Yaşı 18 - 25 arasında 
bulunmak; 3 - Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4 - Tam sıhhatli olmak; 5 - Bir Türk 
Lisesinin son üç sene zarfında iyi derece baka· 
loryasını almuj bulunmak; 6 - Bankaca iste· 
necek kefaleti verebilmek. 

Kayıd hjin Sümer Bank Umumi müdürlüğünde 1 

Kimya sanayii şubesine müracaat edib aşağıda 
yazılı vesaiki vermek l:lzımdır. 

1 - "üfus tezkeresi veya noterlikCje müsaddak 
sureti; 2 - Mektep şehadetnamesi veya noter· 
likçe mUsaddak sureti; 3 - Askerlik vaziyeti· 
nin Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadığına 
dair askerlik vesikası; 4 - Sıhhatte olduğuna 

dair Şarbayhk doktorluğunca tasdikli sıhhat 
raporu; 5 - Dört vesika fotoğrafişi. 
Kayıt müddeti 15 EylQI 935 tarihine kadar olub 

bu tarihden sonraki müracaatlar sureti kat'iyye· 
de kabul olunmıyacal(br. 

imtihanlar EylOI sonunda yapllacak olup kat'i 
günü ayrıca bildirilecektir. 6442 

Ankara Otobüs işleri 
Direktörlüğünden: 
Otobüs !Şyarları için: 

11 O takım elbise ve ka;;ket tahmin bedeli 15 9 5 lira 
11 O palto tahmin bedeli 1320 1ira 
11 O çift potin tahmin bedeli 5 7 7 lira. 
50 aded ceviz bilet kutusu tahmin bedeli 200 lira. 

Ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuşdur. 
Şartname ve mühürlü numuneler Ankara Belediyesi 

Otobüs İşleri Direktörlüğiindedir. 
İhalesi 2-9-935 tarihli pazartesi günü saat 10,30 da 

yapı!acakdır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 ilk teminatları ile 
Ielediye Otobüs İşleri Komisyona gelmeleri. ( 4970) 

6344 

receklerin 2490 sayılı ka
nunda gösterilen vesaiklc 
ve 11250 liralık teminat ve 
teklif mektublarile birlikde 
belli gün ve saatinden en 
az bir saat evvel Ankara
da M. M. Vekaleti Satın 
Alma Komisyonuna ver
meleri. ( 165) ( 4822) 

6262 

ıı: * * 
Demirköyiindeki kıt' atın 

ihtiyacı için 5 00 ton Un 
11-9-935 çarşamba gunu 
saat 1 O da kapalı zarfla De
mir köyündeki Satınalma 
Komisyonunda alınacaktır. 
İlk teminatı 63 7 5 liradır. 
İstekliler şartnamesini pos 
ta ücretini göndermek sure
tiyle Komisyondan alabi
lirler. İsteklilerin mektup
ları ile istenilen vesaikle 
belli •ınatten bir saat evvel 
Demirköyündeki komisyo
na vermeleri. ( 1 9 5 ) 

(5042) 6464 

* • * 
Bir metresine biçilen e-

der 32 kuruş olan 69 bin 
metre pijamalık bez kapalı 

kanunun 2 ve 3 üncü mad
desinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 183) ( 4929) 

6312 

* lfc * 
Hepsine biçilen eder 

38500 lira olan dokuz ka
lem saraciye malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. İhalesi 11 Eylül 
935 Çarşamba günü saat 
15 tedir. İlk inanç parası 
2887 lira 50 kuruştur. 
Şartnameler 193 kuruşa 
M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyon undan alınır. 

Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektub veya 
makbuzlarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. ( 185) 

(4911) 6278 

Cialata'da ~ -- • zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 13 Eylül •-=--= 
935 cuma günü saat 15 te- , Leyll, Nehari - Kız, Erkek 1 

dir. İlk inanç parası 1666 li- ı : S E N J Q R J l 
radır. Şartnameler parasız 
olarak M. M. v. Satma!- Avusturya mektebleri ı ı 
ma Komisyonundan alınır. Kayıd muamelesine başlamıştır 1 

µ Her gün ssat (9- 12) ve (3-6) ya 1
' 

Eksiltmeye girecekler İlk kadar müracaat olunması 
inanç parası mektup veya •~~~Tel: 42095 -~~- ~-~ 
makbuzlariyle 2490 sayılı 6239 

1 EVKAF MUDIRIYETl ILANLARI 

ı - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 4 üncü ka
tında, 27, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 No.lı 
odalar. 

2 - Üsküdar, Durbali mahallesinde Rüfai tekkesi
nin şeyh meşrutası. 

3 - Kasımpaşa Süruri Mehmed Ef., cami arsasında 
60/ 62 No. h baraka. 

4 - Eminönünde Valde hanında 23/ 12 No. h bir 
oda. 

Kira uzu : 936 senesi Mayis bitimine denlu. 
5 - Mahmutpaşa, Kürkcü hanı içinde 11 No. l.t 

dükkan. 
6 - Arnavutköyünde, Tevfikiye camii altında 38 

No. lı dükkan. Kira uzu : 938 senesi mayis bitimine 
denlu. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konmuştur. İstekliler 2 Eylül 935 pazartesi 
günü saat onbeşe denlu Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
Kalemine gelmeleri. ( 5007) 6374 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satın Alma komisyonundan: 

Motörler için 79 kalem eşya kapalı zarf usuliyle şart· 
namesi üzerine satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 6 5 7 7 liradır. 
B - Adı geçen eşya için şartnameler Merkezimiz 

Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 6 Eylül 935 cuma 

günü saat 15 de Galatada Kara Mustafa paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - İğreti inanç parası 494 liradır. 
G - Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usuliyle 

teklif mektuplarını saat on dörtte kadar komisyona 
mühürlü olarak vermelidirler. Saat 14 ten sonra teklif 
ınektupları kabul edilmez. 

H - Teklif mektuplan verilmezden evvel tenlinat· 
ların Merkez veznesine yatırması ve mukabeleten mak
buz almaları da şarttır. ( 4846) 6222 

Kültür bakanlığı siyasal bilgiler 
okulu direktörlüğünden: 

2 Eylül pazartesi günü Siyasal Bilğiler okuluna nam
zet okur yazılmasına başlanacaktır. İsteklilerde Şu evsaf 
ve şartlar aranır. 

1 - Türkiye Tabiiyetinde olmalf' 
2 - Yaşı 1 8 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak 
3 - Hüsnühal sahibi olmak 
4 - Sağlam olmak 
5 - Liseyi bitirimiş ve olğunluk sınacını vermış 

olmak. 
İstekliler Nüfus cüzdanı, şehadetname sağlamlık ve 

aşı raporu asılları altı tane 4.5 x 6 büyüklüğünde Fo
tografı ve dilek kağıdı ile Eylülün sonuna kadar pazar
tesi ve perşembe günleri saat 1 O dan 16 ya kadar Yıl
dızda okul Direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. Bu ta
rihten sonraki müracaatlar dinlenmez. Taşrada buJu
nar.lar istenilen evrakın asıllarını posta ile gönderebı
lirler. Fakat bu bilğiler nihayet Eylülün Yirmi beşinde 
okulda bulunmalıdırlar. 

İstekliler alınacak okul sayısından fazla olursa ara .. 
larında edebiyat, felsefe, ve İçtimaiyat, Riyaziye, Ta
biiye tarih Cografya ve ecnebi lisanı derslerinden bir 
seçme sinacı yapılır. ( 5107) 6484 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum ldareai ilanları . 

Mulrnmmen bedeli 8856 lira olup mıkdarları aşağıda 
yazılı olan yatak eşyası 11-9-1935 tarihinde Çarşamba 
gimü saat l 5,30 da Ankarada idare binasında kapalı 
zarf usuln ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenle
rin 664,20 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve işe girıneğe manii kanuui 
lıulnnmadığma dair beyanname ve teklifler ile ayni gün 
~aat · 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ia
zımdır. Bu i~e ait şartnameler Haydarpaşada Teselfüm 
ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesind~ 
parası..: olarak dağıtrlmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyola şiltesil 
1600 dane yatak ve yorgan çarşafı ; 200 dane kü~ük 
yasdık yüzii; 1000 dane büyük yasdık yüzü; 50 dane 
kfü~ük haş yasdığı ; 300 dane büyük baş yasdığı, 200 
dane cibinlik. (5093) 6482 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 16000 
lira olan 200.000 adet telgraf makinesi bandı 9-9-1935 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan~a
me ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve 
Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak dağıtıl
maktadır. (5014) 6377 
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IST AN BUL AMER·iKAN KOLECi 
KIZ KISMI: ::;::öy~·~el~;!~~o ERKEK KISMI: ::~:: ~~~e~6 ••• 3 

( 

~ Yakında 
~ -------------------· --------;:::: --e -~ ----

En Sürekli, En Parlak, 
En Çabuk Yanan Yeni 
Kömür Yakında Çıkıyor 

ıkıy 

= 

~ Y al{ında Çıl{ıyor 
--,_.. ---:::: --= ...... -· --== -----::: 
c:: ----= -------------

En temiz, eli, yeri 
Kirletmeyen, boyasın1 
Bulaştırmayan yeni 
Kömür yakında çıkıyor. 

r 
--...,.. ----------...... --------.... ----

------------------------

Mektep, fngiliıceyi en iyi Öğreten bir müeHeıedir. ıAlmanca veya fransııca . ibtiyari olarak mütebaast• 
muallimler tarafından öğretilir. Aile hayab yaşatılır. Ulusal terbiye n kültüre aondcrcce ehemmiyet 
verilir. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve aporlar talebenin bedeni tekenı· 
mülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDİS KIS I •Ameli ve na~ri e!e~trik •. m.a~ina 
~ • ve Nafıa mühendısı yetııtinr. 

ROBl::.RT KOLECDE KAYIT GÜNLERi : 1 Ağustosa kadar Cumartesi günleri at 9 dan 16 ya 
kadar, 1 Ağustostan sonra Çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi ğünleri 9 dan 16 ya kadar· 

AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT OÜNLERI: 15Ağustosdan itibaren Çarşamba 
günleri 9 dan 12 ye kadar. Fazla malumat için mektupla müracaat etmelidir. 

..... , ' r sc 

ttüfus sayımı 
20 ILKTEŞRlN 1935 PA

ZAR GONO MEMLEKE
'l'İN HER TARAEJNDA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. 

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

2 - Numarasız binalarda otu
ranlar Hükumete haber vcrmcğe 
mecburdurlar. Oturdu~u bina nu
marasız olduğu halde haber ver
miyenlerle bu numaralan bozan 

ve silen ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

Başvekalet 
İstatistik Umum Müdürlüğü 

5745 
U4A ...... ..... ..... 

- -----------------------
:= Sabnalma Komiayonu = 113nları 

iYakında -

~ lstanbuJ ·Komutanlığı j 

1 k 1 Yo r ~ İstanbul Komutanlığı 

'
, § Birlikleri ihtiyacı olan 150 = ton ekmeklik un 4-9-935 -§ Carşamba günü saat 15 de -_.. = -:ı:::: 

c: 

== E ------
--
-;::: -= -----::ı: ------::c -----:s 
;::; -
~ 

En çok ısıtan. en parlak 
Yanan, yanarken parçalanmıyan 
Yeni kömür yakında çıkıyor. 

a 1 cı 

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

1 

:= kapalı zarfla eksiltmeye ko
S nulmuşdur. Tahmin bedeli 
;: on altı bin beş yüz lira olub 
5 ilk teminat 1238 liradır. -5 Şartnamesi lıer gün Komis-
2 yon da görülebilir. İstekli--= !erin ihale saatından bir = = saat eveline kadar yani saat -= 14 de kadar teminat mek-_.. 

tub v ya makbuzlarile bir-
;: likde t~klif mektublan İs-
5 tanbul Komutanlığı Satın
§ alma Komisyonuna verme--5 !eri. ( 4807) 6209 == • ı;: ı;t --=: Komutanlığa bağlı bir-
:= likler hayvanatı ihtiyacı o--:;: lan 440 ton arpa veya yulaf 
=: kapalı zarfla eksiltmeye -:= konulmuştur. Arpa ve yu-
~ lafdan hangisi ucuz teklif ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 
:= olunursa tercihen ucuzu 1 M E T A M o R F o z § alınacakdır. Arpanın beher ı 
::::: kilosuna tahmin edilen be- , ._.!.~~~~~~ - L'!! - Yüıdeki çill~ri n &irilceleri geçirir. 
$ del S kuruş. Yulafın beher 
= kilosuna tahmin edilen be- ---- -~ 

== 
Bu Bekled·ıgv ı·nı11z ~ 1~~~~u:~yıt~ s~n;i:~~ Bugün- ·-uad"ye Pla1·1 gazinosunda , 

:5 günü saat 15 tedir. Şart-
;; namesi her gün Fındıklıda 1 MÜNiR NURETTiN ,.e arkadaşları, TANBURI REFiK Bay.a.ıı 1 

-
E: Arttırma eksiltme komis- l · ı oO F AHiRE REFİK, KANUN ART AKI KONSER Sabaha kadar • 

E ;; yonunda görülebiliı:. Ek-

-

- 1 K • • • • HULIYESIZ mevsimin ıon balosu, mükafatb dans ıııüsabakalan, zeıs• 
======== •ı 

1 

§'@ siltmeye gireceklerin arpa .---=?~ r·, = için 1650 ve yulaf için 18 l 5 ·---~~ gin varyete numerolu n muhtelif eğlenceler ... - _ =::::;._,-
=: liralık ilk teminatlariyle - =- 2490 No. ıu kanunun 2, 3 Darüşşafaka Müdürlüğünden ,..... 1)&" = = üncü maddelerindeki vesi- 935 yılı Eylülünün birinde yapılması kara'rlaştırrdmış olan in' = - 1 b" l"k rüşşafaka deniz gezintisinin, görülen zaruret lizerine, Eylülün 22 ~u ,. 

:C = kalar a ır 1 te teklif mek- müsadif Pazar gününe talik edildiği, bilet almak suretilc yardımda b~5sı = =: tubu belli gün ve ihale saa- nan muhterem zevata, üzülerek bildirilir. _J# == - ~ it: =: tinden en az bir saat evve-

::::;::5~-- Tu· . rk Ant ras ı·tı· d ı· r ;;== ~~~:a~~~i:~~~~~~::y::~~ := na vermeleri. ( 4902) 6311 -- ıj:ıj:$ _. = I-Iadımköyündeki kıfat -------_. -------1 Acele Etıneyin 
~ -c: -= -------_ ... ------

BEKL •••• 

=: ihtiyacı için açık eksiltme-
:= ye konulan 3000 kilo ko--=: yun etinin ihalesi 1 1 Eylül -=: 935 çarşamba giinü saat 15 
EE dedir. Beher kilosuna tah--:= min edilen bedel 45 kuruş 
:E olup İlk teminatı 102 lira
§ dır. Şartnamesi Fındıklıda 
E: Satınalma Komisyonunda -S göriile~ilir. Eksiltmeye gi-
§§ receklerin İlk teminat mak 
:= buzları ve Ticaret odasına -= kayıtlı bulunduklarına dair -- vesikalariyle birlikte vak-

6035 _ı 
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tinden evvel Komi:şyonda 
hazır bulunmaları. (5083) · 

. 6466 

-B~yhude İsror etmeyin .. 
Ben bütün Tü,.h:ıv.cnin 
kullanclıgı AQISIN Tro$ 

5abununclan baska Sobu 
istemem ... 
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Uınumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BE 0, 
Gazeteolik ve matbaacıhk T. A. Şirketi, istanbuf. Ankaf8 ~ 

desi, 100~- Basıldığı y:er: ·TAN matb~ası. 


