
BUGON 16 SAYFA 
• 

4 
A~USTOS 

PAZAR 
1935 

....... 

SAYI: 104- 3407 
On Birincı YIL 

SAHiP ve 

BAŞMUHARRiRi 

Mahmut SOYDAN 

SAvısı 5 KURUŞ IS TAN BUL TELEFON { Müdür : 24318. Yazı işleri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

HABEŞ iŞi EYLÜLDE BiR DAHA. 
CENEVREDE GÖRÜSÜLECEK. 

.... 
BUGUN 

~ incıde : Peyami Safa'nuı fıkrası : 
"Fauıt tercümesi", Orhan 
Selim'in fıkrası: "Abdal " 
- Siz ne derııinizl - Şehir 
haberleri. 

1 \Ulcüde : Ankara telefonları - Fe
lek'in fıkraaı : "Sesten ka
çarken". 

İl UJıdde : Atiz Hüdai Atdemir'in tef
ritaıı : " Bizde caaualut " 
- Sağlık öğüdleri - Se
vişmeler, evlenmeler. 

1 incide ı Son haberler - İcmal -

1 nıçıda : 
7 tncıde : 
1-uıdde : 

9tıncuda • 
ı~llllcuda ; 

Alınan kadm casusu: "Mat
mazel Doktor". 
Memlekette TAN. 
Spor. 
Moda, Kalamı§, Fener, lh
saniye ..• 
Sinema. 
AvruP!l matbuatına söre 
dünya hidiıeleri. 

11 lnçide • Kadm ve Moda. 
12 iııclde ; Kazan lianbfmm eon sün-

leri - Ekonomi. 
13 üncüde : Manisaya bir bak11. 

Laval, Leger ve Massigli Cenevre istasyonunda 

HABEŞLE~ KARARI BEGF;NMEDiLER 

14 ibiciıde : Çubuk ovaamdan f11kıran 
şehir - Berlin hayvanat 

bahçesinde... ·Tarafından Gözden Geçirilecek 
Romen Kabine

ihtilaf Evvela Üç Devlet 

sini Kral mı 
Kurtaracak 7 
lBiikreıhususi muhabi· 

.rimiz bildiriyor] 
Bükr~§. 1 A.ğusta& 

'BelsikatılarcJan yirmi b~ milyon 
feylı)c fÜŞYet alıı.rak müblftı. ~evkİ • 
Jtrde olanlara dağıtarak dövız da
la~ereıi Y. a p a a Vaıileak.tı'nun 
~ı ~ye ve tahkikata girdi -
... ti ·. Oktclç:ia ~ımı t:ut • 

l!ba1:" ..... ofımuyor. 
ıı Bir Wtaöanberi eıı ~-· de • 

itlere aokularak ımıemat toplıyan 
f:ete.ciler iktidar tneYldi~de olan • 
1' dan bir çoğunu iü:ptie lltrnda bı
lt Caeak şekil& yaıılar yazıyorlar. 
lrtı\~~riyatın sarsıntısı kabineye ve 
ita 10111ttin partisi olan liberallere 
ııu. dar. !ardı. Bugüne kadar· gi.di kat 
~l .. ~ıgeı: r.üşvet mf:aelelerinin de 

, ~kalılar yüzünden ortaya çıkma 
f ArkUı ~ Uncftde l 
Etraf ŞEFiK 

Cenevre, 3 ( A.A.) - Dün akşam, 
üzerinde uzlaşılmış olan karar tasla
ğı, Ualual hadiselerile öteki hadisele
rin kotarılması için, tekrar uzlaşma 
usulüne dönülmesini ileri sürmekte
dir. Ayni zamanda. beşinci bır yargıç 
daha seçilecek ve Habeş mctıelesini 
bütün olarak gözden geçirmek üzere 

Uluslar Sosyetesi konseyi, 4 Eylülde 
yeni bir .toplantı yapacaktır. Karar 
taslagmın ikinci bölümü, Habeş - ltal· 
yan davasının kotarılması hakkında, 
konseyin 25 Mayıa tarihli bildiriği ile 
ilgilidir. Hatırlardadır ki, bu bildirik, 
1928 tarihli andlaşmanın beşinci mad 

(Arkası 5 incide] 

GÖÇMEN GETİRMEK iÇİN 

Romanya ile · Yeni Bir 
Anlaşma Y·apılacak 

Hamdullah Suphi Tannöv~r dün 
temaslara baş 1 ama k için g1tti 

Bilkrcş elçimiz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver dün akşam üzeri Kösten
ce yolile B4kreşe hareket etmiştir. 
Hamdullah Suphi burada kaldığı müd 
detçe iskan işleri hakkında Ankara -
dan taliınat almış ve Trakyadaki iskan 
ımntakalarında da tetkiklerde bulun
muıtur. 

Bir müddet evvel Ankarada topla-

Cum bad an 
Rumb ayal 

Ser.er Becli'in Tan için Hazırladığı Büyük Aık, 

HamdulJah Supbl T•nrıöver 

nan v~ H~du.,.llah SupJıinin de ha.zır 
bulunduğu ııkan kongresinde karar -
laftınldığı üzere lfükret elçimiz Ro-

(Arkası 3 Oncüde] 

İnönü 
G iresunda 

Giresun, 3 (Hususi' muhabirimis bil 
diriyor) - Batbakan lnönü beraJ>e
rinde Tevfik Rüttti Araı. jandarma 
Ge~l Kumandanı General Kazım, 
JCor Gen~ral ve rnaiyctlerile birlikte 
saat on üçte Şcbinkarahisara ıeldi. 
On beşte Karahiıardan ayrılan Bat· 
babri, yol üzerinde bulunan Yavuz 
Kemal nahiyelinde kısa bir müddet 
fiurarak köylülerle g6rüştü ve saat 
yirmi bir buçukta fdırimizi onurlacb. 
Caddeleri dolduran binlerce halkımı· 
zm, Bafbakarumız halkın ıonsuz sevgi 

[ Arkaaı 11 Uncilde) 

Hey~ Sergiiz~t. ROroanı 
• i~ Bakanı geldl 

h k V /c: lç Bakanı Şükrü Kaya dün Anliara-
r e 1 a ın~a ( T.' AN) -'a dan ıehrimize gebnittir. Şükrü Kaya J"I U~ 11 ve Şarbay Muhittin UatUndağ ile 
~ birçok kimseler tarafından karıdan· 

&%Q%1UOiiJJYA1UtIMTJCTJlltlltJ1ll ;:ıdö~~'::o!d:~ Anka· 

UYA.SABUNA Kutup_ta_n_g_e_çerek ... 
~~~~ffl~~~~ Moskovadan San Fransiskoya 
EVKAF VE SANAT 

Bir aanat meralılıaı, latanbuldaki 
eaki camilerden birine gider. Ba· 
kar, ortalık toz; toprak içinde. Du· 
uarlar, kirden kül bağlamı§. 

Kayyumu çağınr, duvarlann ha· 
lini göaterir. 

Kayyum: "Kir değil, taıın kendi 
renııi/" cevabını verir. 

Sanat meraklıaı biraz; au, biraz; 
aabun, bir parça da bez iater. 

Kayyiım iatediklerini getirir. 
Adamcai~ Üfenmez;, baatonıınu 

bir tarala kor, calıetini çıkarır, kol
bınnı aıvar, bezi aabunlar, duvarı 
uimağa b"§lar. 

Biraz; temialedikten aonra, bez; 
aimaiyah olur, lalıat duvarın paçav
raya gecen kara kiri altından da 
nudiaİ denia maviai, kırmızıaı, dfef 
kırmdı.,, harikulade reaimli bir 
Türk çiniai meydana çıkar. 

Adam kayyuma_ kayyum çiniye 
oe cini de nice püliğin luıpaclığı 
göalerini app ıfıi ıııl her ikiaine 
bakar. 

Sanqt mefaklıaı da;yanamu, kay. 
,,Uma özü meydana çıkan t"fl göa. 
terir &>e: 

- Artık ölen ve bir daha gelmi· 
yecek "'an hir Türk aanatini bu ha
le koymaktan atanmaz mıam?. Der. 

Kayyum ceoap verir: 
- Neden utanayım? Bana ayda 

on beı lira oeriyorlar. BafmU/a ko· 
ca bir nüfıul Bende 6u ttl§I tema· 
liyecek hal mi, takat mi var?. Se
nin lalın oaraa bana değil, git, ma• 
demki bu kadar kıymetli İmİf, böy
le 6ir aeroeti bu vaziyette bir oıla
ma emanet edenlere söyle I 

• Alakadar daire nereai iae, helki 
merak eder. Onun için tabit eti.e
yim: 

Baiudtiiim cami latanhulda, 
Tahtaltale ilerisinde, Hcuırc:ılarda, 
RüatempafQ camiidir. Sinanın ölü
münden bir yıl evvel yaptığı son 
eserlerinden biridir ki, bilhcu a çini 
leri fl'1rilerinın renkleri bakımın· 
dan de,.erlm ölçüiis Mnat aerİ· 
dir. Camün ~ınnu)lqCCllc halde o
ıan t.alata kı8"{1lar.ı, Tiirk oymacılı
fının en güzel yar'oılqlcın arraaıiula 
.ayılaf;ilir. 

Alcikoılar daire nereai iae belki 
merak eder, biraz daha tesbit ede· 
)'Un: 

Bu vak'a hükumetimizin Bukrq 
Elçiai Hamdullah Suphi'nin batın
dan geçmiıtir I • • 

Dün Muradiye camii, bugün Tah-
t'!~al~ camii, yano filan türbe, ö
~ur .tl'Un lalan aebil, sayın Evkaf da
ıresınin hiç fiipheai olmasın, mefltur 
memurlan, akıllı kayyiımlan ve bu 
aanat anlaylfı ile, yirmi sen.ye kal
m~.z, Türk mimarlannın bize yculi
ll.'!r bıraktıklan eaerlerden f"f üa
tunde fGJ kalmıyacaktır. 

Ali Naci KARACAN 

l brahim Tali 
Dün Çekildi 

. Trakya genel milfettişi lbrahim Ta
!' ~ngören, aıhhi ıebep'er dolayrsile 
ıstıfa etmi§, istüaıı kabul olunmuştur. 
Oğ~endiğimize göre, eski genel mü
fettiş ayın on beşine dogru tedavi için 
Avrupaya gidecektir. 
. l~rahim Taliin yerine genel müfet

ti§lık vekiletind~ bulunan lç Bakanlı
ğı müsteşarı Vehbi atanmak üzere· 
di.r. İç ~~kanii~ müsteşa~lrğın~ J?· 
mın getirileceğı henüz belli d"eğildit. 

Halide Ed ip geldi 
On ıenedenberi memleketimiz dı· 

tmda ya§ayan muharrir Halide Edip, 
d~n ~emplon ekspresile şehrimize gel
mıştir. 

Oğrendiğimize göre, Halide Edip 
§İmdilik burada kalacaktır. Paristeki 
eıi Adnanm ~ döneceği hakkın
daki rivayetler dopu deii!dirs _ 

Gidecek Tayyare Dün Kalktı 

Tayyare Buz Denizi ve cumudiyeler üzerinde 
dokuz bin kilometrelik yol aşacaktır 

Tayyareci Lavanyevskı'nin gidecegı yoıu .osterır harita 

Mo kova, 3.A.A. - Uçman Lavan 
yevaki, lau aab~ bura uatile 6 da. 
San F.rCIJ1.ldakoya gitmek üzere hava
lanmıştır .Oraya vanncıya kadar,apgı 
yukatı 3000 kilometre cümudiye ı 300 
kilometre de deniz aşacak ve şimdiye 

de in hiç bil nmıyen Kanadanm ku• 
zey bölgesinın uzermclen uçacaktır. 

İlk agı da, uçağıjı, saatte ancak 
150 kilometre uçabilecegi kestirile
bilmekte ise de uçak hafifleyip tc, 

[Arkası 3 üncüde] 

Biga Yang1nı Nasıl Çıktı? 
Yangmda kasit olmadığı anlaşıldı. Vali 
Vekili gazetemize ızahat veriyor 

• 

Yangın çıkmadan önceki Biga - (a) all6ının çıktığı dükkan -
yan&znilan sonra 

Çanakkale. 3 CHusust muhabirimiz 
b!1di:iy_Qr) - .Big_a. yangını tahkikab 
bıtmıştır. nbay vCkili Alieddin yan
gın hakkında bana tu ma16ınatı ver -
mittir: 
"- Ateş, 29 Temuz Pazar gUnü ak 

şamı Bigada, bant ve fıtertk satıcı 
l{fldrinin dfiklcinından çıkmııtır. Fi • 
şenk ve barutların an1Uın patlaması 
vt -civardaki binaların ahpp oluıu )"Ü· 

ıünden ateşin he~en söndürülmesi 
mümkün olamamııtır. 
Yangının şiqdeti 23 te tahdit edD

~i§, saat. 3 te tamamen söndürUlmilt
tür. Hadısede kasıt görmilyorw:. Ya 
nanlara yardımda devam ediyorus. 
Maddi zaran tesbit etmek henüz m · 
kün olamamıştır.,. 
F~at, benim öğrendiiimc &öre 

~ar en u 300 bin Utaü. 
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L}l1$l1NDöK'C ı; 
;<.;t Ttı.>·: ... · 

FAUST TERCÜMESi 
Tercüme edebiyatımızda Go

ethe'nin kırık dökük bir hayali 
vardır. Büyük Alman şairinin 
hüviyeti, burada, çatlak ve bo
zuk bir aynaya vuran akisler ka
dar parça parça ve yırtıktır: 
cenesinin bir köşesi, kulağının 
bir ucu, saçının bir tutamı, gözü
nün bir kenan görünen bu silik 
portre, Türk okuyucusuna Fa
ust müellifi hakkında nasıl yek
pare bir fikir verebilirdi? Her 
sınıfla kıonuşan en büyük eseri 
dilimize çevrilmeden, bugüne 
l·-chr ~· ~ lnız bir piyesi oynandı 

~ ııayatı, musiki telakkisi hak
kında birkaç etüd çıkarıldı. 

Faust, medeni dillere çevril
dikten tam yüz bu kadar yıl son
ra (ah, ne tüyler ürpertici ra
kam!), geçenlerde Seniha Bedri 
t~raf ından türkçeye tercüme e
dildi ve kitap k) ' inde (yüz bu 
kadar yıl sonra ilk defa olarak) 
cıkanldı. 
~ Bizler için ne acıklı bir müj-
ae ! 

Acrklr, çünkü bu eser, Türki
yeden başka herhangi bir mede
ni memlekette, hem kaçıncı de
fa olarak yeniden tercüme edil
seydi, edebiyatın büyük hadise
lerinden biri sayılırdı da, bir bu
çuk asra yakın bir zamandanbe
ri Faust'un yalnız tefsir ve ten
kidi için yazılan kimbilir kaç bin 
lerce makaleye yenileri ilave o
lunurdu. 
Aramızda en meşhur eserile 

ilk defa olarak gelen Alman şai
rine bir selam veren bile olma
dı; mezarından çıkarak matbaa
larımızı ve münekkit geçinenle
rimizi birer birer ziyaret etsey
di tasasızhğımız . gene bundan 
fazla olmazdı; çünkü Faust ade
ta Goethe demektir, hatta mü
ellifine 63 yıl emek verdiren bu 
kitap, bazı münekkitlere göre, 
sahsın hudutlanru da aşan bir 
ıcserdir. 

Biz, hadisenin tam izahına 
muktedir olamıyacağrmız acı ta 

. rafı üstünde fazla durmıyarak 
bize verdigi sevince gelelim. 
Ben almanca bilmediğim için 
aslile karşılaştırmış değilim am 
rna, elimde bulunan fransızca 
Gerard de N erval tercümesine 
göre Seniha Bedrininkini hiç 
kusurlu bulmadım. Bu tercüme
de türkçenin bütün imkanlarına 
baş vurulmuş ve telif eserleri -
mizde bile ıher zaman tesadüf 
edemediğimiz bir slasete, aydın
lıga varılmıştır. Her satırda mü
tercimle müellif arasında ancak 
uzun, devamlı, bitmez tükenmez 
bir manevi tanışıklığın verebile
ceği tercüme emniyeti var. An
cak bu uzun yıllarla teessüs et
miş aşinalıktır ki bir müellifin 
ruhunu mütercimin kaleminden 
.kaada öbek öbek hararetler ha
linde döker ve bir tercümeyi içe
ri benlikteo. sıcaklığını almayan 
soğuk bir zihin mahsulü olmak
tan az çok kurtarır. 

• Şehir tiyatrosunda oynanan 
bir tercümesinden dolayı Al
rnanyadan Goethe madalyası da 

No. 22 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

BUtUn bu manzarayı dalgın dalgın 
seyrediyordum. Saat yediye doğru 
Tancaya vardık. 

11 Temmuz 
Avrupada vaziyet karışıyor. Avus
turya ile Sırbistan arasındaki müna
sebetler hayli gerginleıti. 

12 Temmuz 
faneadayız. 
Burada hiç ak1ıma gelmiycn bir 

tesadüf oldu. 
Rıhtıma çıkmııtım. Baırnda ko

lonyal ıapka, iki elini arkasına ka • 
vuıturmuş bir adam, alaka ile Avi
atik'e bakıyordu. 

Ben de bu adama baktım, tanır gi
bi oldum. Sağa doğru dönünce göz
~rimiz karşılaştı ve iki ses: 

- Soliers. 
- Poramcs. 
- Yahu, sen burada ne anyorsun? 
- Ya sen, 
- Ben r , l ? ! flen çoktan 

buradayım. 
- Ama burası bitaraf mıntaka 

clegil mi? 
· - Evet öyle ımfı b~n de zt.bit 

Yerli Mallar sergi· 
sine rağbet ~ok 

Yedinci Yerji Mallar sergisini dün 
30 bin kişi gezmiştir. Kapanma günii 
yaklaştığı için gösterilen ragbet ilk 
günlerin kat kat üstündedir. Sergide· 
ki paV'yon sahiplerinden bir kısmı, ser 
gi komitesine ve Ulusal Endüstri bir
liğine müracaat ederek serginin üç 
giin veya bir hafta daha açık bulundu 
rulmasınr istemişlerdir. Bu arzunun 
yerine getirilip getirilmiyeceği henüz 
belli değildir. Çünkü, 22 Ağustosta 
açılacak olan Izmir sergisine iştirak 
edecek tecimenlere biraz fazla zaman 
bırakılması icap etmektedir. 

Yerli Mallar Sergisini dün, Italyan 
ve Romen seyyahları da gezmişlerdir. 
Sergi bahçesi bilhassa akşam üzeri 
çok kalabalık olmuş, içerdekilerin çık
ması için ziyaretçilerden bir kısmı ser 
gi kapısında beklemek mecburiyetin
de kalmışlardır. Verilen bir kararla, 
Yerli Mallar Sergisi, dün akşamdan 
itibaren saat 23 te kapanmağa baş
lamıştır. 

lstanbul Kültür direktör
IU~Unde yeni teşkilftf 

lstanbul Külwr durumunun özel 
gidişi gözönünde bulundurularak, Is
~nbul . Kültür direktörlüğünde yeni 
bır teşkilat yapılacaktır. Kültür direk· 
tör vekili Mehmot Emin bu mesele 
üzerinde Bakanlıkla gönişmüş, bir 
program hazırlanmıştır. İstanbul Kül 
tür direktörlüğü yeni ve genç eleman 
ların eline verilecektir. Şimdiki kalem 
usulü kaldırılacak, bazı yelikler ya
pılacaktır. 

GUmrOk ve inhisarlar 
Bakam geldi 

Gümrük ve inhisarlar Bakanı Ali 
Rana dün Ankaradan §Chrimize gel
miştir. 

Bakan sabahleyin bir müddet 
gümrüklerde meşgul olmuş ve öğle
den sonra da yerli mallar sergisini 
gezniiştir. 

Ali Rana şehrimizde bir kaç gün 
kalacak ve bu müddet zarfında güm 
rüm ve inhisarlarda bazı tetkikler -
de bulunacaktır • 

Tecim oda arı TUrkofise 
baOlanacak 

Aldığımız malumata göre~ tecim ve 
endi.ıstri odalarının Türkofise bağlan
ması takarrür "':niş· lr. Her tecim 
odası, muhabcratını lıt·ıundugu mm· 
takadaki Türkofis mcr!rezi ile yapa
caktır. 

Odaların kendi rah:ı'ar.ndaki. müs
takil vaziyetleri devam •:ıecek, yalmz 
fiilen ofise bagh l•laı-:ı!:lardır. 

Son zamanlarda. muh<ll-erelerin b • 
şekilde temin edi\mr.sjnc başlanmıJ· 
tır. 

C. H. P. G. Sekreterlik 
bUrosu 

C. H. Partisi Genel Sekreterlik 
bürosu erk!nı yaz ınünasehetiyle 
şehrimize gelmişlerdir. Genc.:1 Sekrt•
ter Recep Pekere v!'kalet eden scıy
lavlarımızdan Münir ele schrimiı:de 
bulunmaktadır. Bu sebeple parti yö
netim kurulu yl!..Z mevsiminde içtima· 
ı:ırını sehrimizde y:-nacaktır. 

almış olan Seniha Bedriyi Fa
ust mütercimi olarak tercüme 
edebiyatı tarihimize sokan bu 
kitap, Türkiyede okunduğu ve 
anlaşıldığı nisbette, Goethe kar
şısında mahkum olduğumuz u
tançtan kurtulmuş sayılacağız. 

Peyami SAFA 

ünifonnaaiyle dolaşmıyorum ya .. 
Ah. Soliers, seni gördüğüme bilsen 

ne memnun oldum, ne memnun ol
dum? 

Porames hemen koluma girdi, be
ni ıilrüklemeğe başladı. Siz Poma· 
res'i tanırsınız canım. Benimle bir 
sınıftaydı .. Tanımasanız: bile size on
dan çok bahsettim galiba .. Neyse! .. 
Anlatıyorum. Bu çocuk fransız or
dusunun baıına taç edeceği zabitler
den biridir. Kuvvetli seciyede, sözü
nü bilen, yaptığını bilen bir insan. 

Küçük bir kahvehaneye daldık. 
Küçük bir masada baş ba§a verdik. 

- Anlat bakalım yahu, ne var, ne 
yok? 

- Yok, evvela sen anlat .• 
- Sen anlat .• Biz şerefi büyükleri-

miıde biliriz:. 
- Öyleyse dinle, anlatayım. Söy

liyeceğim söz:ler ü-: satl.,'"ln içine sı· 
ğar .ama, benim dilimde daha çok 
uzar mı, uzamaz mı, bilmem. 

Uzun zamandanberi görmediğim 
bu arkadaşa dikkatle bakıyordum. 
Yüzü güneşten kapkara denecek ka
dar yanmıştı. Yilzünün bir tarafında 
eski bir yaranın çizgisi beıbelli görü
nüyordu. Fakat Porames hiç o ta· 
raflarda değildi ve anlatıyordu: 

Porames cesaretin ve açık kalpli
liğin canlı bir ifadesi.. 

- Sorma, diyordu, burası •. Burası 
dediğim Fas artık benim vatanım gi 
bi bir şey. oldu. Ne savaşlara da &ir· 

r Ne Dersiniz? 
NORMAL Ti FOi 

Şu satırları (Tan) elan lropya 
ediyoruz: 

"Memlekette tifo durumu hak· 
kında fikrini •oran bir muharriri· 
mize Sıhhat Direktörü Ali Raa 
Bayaun demiıtir ki: 

"- Otede beride tek türh 11ö· 
rülen tifo vak' alan bu mevaimde 
her aene meydana gelen haatalık
lardır. Bu Hne ııörülen tilo ni•· 
beti diğer •enelere nubetle ( nor
mal) dir." 

Bilir•İniz ki; tifo tehlikeli ve 
öldürücü bir haatalıktır. V • tifolu 
bir haatanın puliğinde bulunan 
mikrobun bir •ai adamın ağ;ıı 
yolile mideaine inmeaile gefer. 

Bu kıaa malumatı verdikten 
aonra •ıhhat direktörünün (Tan) 
da aöylediği yukarıdaki aözleri 
ele alalım .. 

Bay direktör bu aözlerile bi:sc 
öğretiyor ki; latanbulda her aene 
tifo vardır ve bizim aağlık teıkila· 
hmu:; bunun önüne ll•fememiıtir. 
Medeni ıehirlerde gefİci ba;ıı 
vak'alar da bir yana bırakılırao 
yerleımiı bir tifo haatalıiı görül· 
mu ve böyle bir ıe;y kimaenin ak-

Galata köprüsü •Azında 
bir mavna battl! 

Dün saat onda Köprünün Adalar 
iskelesinde bir mavna batmış ve için 
deki 2500 kavun ve karpuz denize 
dökülmüştür. 

Vaka yerine gönderdiğimiz arka
daşunızın öğrendiğine göre Mehme 
din idare.sindeki 2433 numaralı mav 
na Tireboludan bir motör yedeğin
de kalkmış ve dün sabah limanımıza 
gelmiştir. Köprüden geçerek Yemi
şe gitmek istemiştir. Fakat o sı -
rada manevra yapan Akay vapurla -
nndan mavnayı kurtarmak istiyen 
Mehmet, hem dümen, hem küreği 
idare edememiş ve mavnayı akıntı • 
ya kaptırmıştır. 

Tam Köprü ağzında mavna sal • 
lanmaya başlamış, içine dolan au ile 
batmıya yilz tutmuıtur. Mavna için
deki kavun ve karpuzlar denize dö
külmüş, Mehmet feryada, imdat is -
temiye başlamıştır. 

Etraftan Mehmedi kurtarmıya ko 
şanlar, biçare kayıkçıyı güç hal ile 
sudan almışlardır. 

Deniz polisi vakadan geç haber -
dar olduğu için icap eden tedbirleri 
vaktinde alamamış ve denize dökü -
Jen kavun karpuzlar o sırada beJi -
ren bir çok sandallar taraf mdan top 
lanmıştır. 

C. H. Partisi kurultayları 
Cilmhuriyet Halle Partisi niza:nn~

mcsine göre parti kongreled her yı
lın eylu ayında başlıyac,k .,e b!rin· 
cikanunun sonuna 1.:~~21 bitccekt:r. 
11 kurultıvları da iki yı~l. bir YlJ.I· 
ıacaktır. Bu seueple geçen yıl il ku
rnltayı yapıldığı için Ö•ıtmüzdeki y.l 
tc.planmıyac .1ktır. Kaza, c.cak ve ııa · 
biye kurultaylarının ise her yıl ya· 
pılması kararlaşmlştır . .%.\r:ıatle me'.!j
bul olanlar da bu l.;:un.ltayda bulu. 
n.acağından toplantının y: ğmur mev· 
sıminden ev\•el l:itrrıcsj lbımgelmek
tedir. Bunun için ocak ve nahiye ku
rultayları bu yıldan itil'ıır"n ilk teşri· 
nin on beşine ka-!ar b 0 tt"C'ektir. 

medik .. 
-Yok canım.. 
- Tabii.. Geçen mayısın 12 sinde 

Tsokul tepesini ele geçirmek istedi • 
ğimiz zaman, Girodon yaralandı Sen 
Girodon'u tanırsın. 

- Girodon. Girodon, ikinci. alay 
kumandanı değil miydi? 

- Evet, yahu bizleri böyle ne ça
buk unuttunuz? Mapllah siz Paris
te kadınlar adasında, barlarda, eğ -
lcncelerde .. Oh, oh .. Biz de burada 
ateş içinde .. Bunu eöylüyorum ama, 
sanma ki kıskanıyorum. Uf olsun 
diye söyledim. 

O, konuştukça içimden öyle bir 
haz duyuyordum ki... Kendinizi be
nim yerime koyunuz. Günlerdenbe • 
ri Almanlar arasında bir Fransız .. 
En nihayet cepheye varınca, hem 
de eskiden tanıdığı ve sevdiği as -
ker bir arkadaşına rastlıyor. 1 

Porarnes anlatıyordu: 
- Burada arada bir aavaf da olu

yor. 12 mayısta yerliJerle yeniden 
çarpıJtık. Onlar bize, biz onlara hay· 
li kulJUll attık. Burada biribirimize 
mücevher hediye etmiyoruz azizim, 
kurşun gönderiyoruz. Yaşadığımız 
yer Fastır, Paris değil! Ara sıra eti
mize Paris gazeteleri geliyor, oku -
duğumuz: §eylerdcıı, açık aöyliyelim 
iğreniyoruz. Ne buedimiz, ne gıp -
tamız var. Fakat oradakilerin geçir
dikleri hay.attan iğreD<}iğimUi ıen .. 

lına gelmu. Tifo da kolera gibi 
aıhhi tedbirleri eksik, pia ve geri 
yerlerin haatalığıdır ... Çünkü mik· 
robu ve airayet yolu bilinen, hele 
O§Uı mevcut olan bir hastalığı. mo
dern tababetin, modern bir §eh
rin söndürememeaine imkan yok
tur. Biz. bu aözü iıitince çok mc· 
yw olduk ve umutauzluğa düı
tük. Demek ki; yıllardanberi tifo 
haatal.ğı bi;ıi ölümle tehdit etme
de ve biz bunu tabii görmekteyiz. 

Bunun en büyük delili de •ai· 
lıJr direktörünün yukarıya kopya 
ettiğimi~ •Ö~leri ve bu aö~erin en 
dikkate deier olan fU cümleaiclir: 

"Bu aene görülen ti/o, diğer ... 
nelere niabetle (normal) dir." 

Demek artık bu latanbul11ı11 ha
vcuı, ticareti, İf hayatı, müzeleri, 
kapalı çcırfUı gibi bir de yerleı· 
mİf ue yıllanmlf mevsim tilonı 
vardır. Ve (normal) bir tifo uar
dır. 

Oldürücü bir haatalıit bir ıehir 
için normal aa;ymak fGfılacak ve 
titrenecek bir ıeydir. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 
~-=J 

Beden terbiyesi kongre· 
sinden dönen delegeler 
Brlikse1de toplanan yeo•~i arsı-

ulusal beden terbiyesi koJ\ğt"-e.ı.tQe 
Türkiye namına iştirak etmek üzere 
giden Selim Sırrı Tar<:an, beden ter 
biyesi mektebi direktörü Nizamed -
din Rifat ve Külttür Bakanlığı tara
fından gençlik teşki1atına memur 
Rahmi Apak'dan milteşekkil heyet -
ten Selim Sırrı Tarcan dun Jehrimi· 
ze dönmüştür. 

Nizameddin Rifat ile Rahmi Apak 
Kiıltür Bakanlığı tarafmdan yapıla
cak gençlik teşkilatı hakkında tet -
kiklerde bulunmak üzere Almanya'
ya gitmişlerdir. Bunlar bilhassa bü -
tün Avrupa'da çok ehemmiyet ve • 
rilmeğe başlanan açık hava mektep
leri hakkında tetkikler yapacaklar 
ve bunların teşkilatlarını inceleye • 
ceklcrdir. 

Dün kendisile görüşen bir muhar
ririmize Selim Sırrı Tarcan seyaha
tine ait şunları söylemiştir; 

- Biliyorıunuz ki, Brükselde 
toplanan yedinci arsıulusal beden 
terbiyesi kongresinde memleketimi 
zi temsil etmek üzere gittim. Bura
d1-11 giderken uğradığım Yunanistan 
ve bilhaaa ltalya'da beden terbiye
sine ve açık hava mekteplerine çok 
ehemmiyet verilmektedir. Seyaha -
tim iki ay devam etmiıtir. Bu müd • 
det zarfında dolaştığım bütün Avru
pa devletlerinin beden terbiyesi ve 
açık hava mektepleri hakkındaki 
teşkilatlarını tetkik ettim. İleride 
Kültür Bakanlığının yapacağı genç 
lik teşkilatında bu tetkikleraen isti 
fade edilecektir." 

Yer deprenmesi 
lstanbul, 3 A.A.- İstanbul rasatha

nesi bildiriyor: 
Bugün, Türkiye aaatile üçU 21 da 

kika 20 saniye geçe merkezi İstan -
buldan 6500 kilometre uzakta ıiddet 
Ji bir deprem kaydedilmiştir. Bu 
deprem merkezinin Hindistanda ol
duğu tahmin edilmektedir. 

den saklamam. 

Poramu birden aözünü kesti ve 
dedi ki: • 

- Biliyor musun? İşler hep de • 
fiştıi. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olduğunu bilmem. Fa -

kat adam akıllı değiıti .. Ben bir mu 
harebe çıkacağını zannederim. 

- Haydi canım, bir adam öldürül
müş diye milletler biribirinc gir.-:r 
mi? 

- Öyle girecek ki, göreceksin. 
Bu .meı~le ayrı. ya .. Yalnız bir §ey 
bcnım dıkkatımı çekiyor. Buraya be-

yaz bir Yat geldi. Kimin, nenin ya· 
tıdır? Onu anlamak istiyorum. Ger 
çi nerden geldiğini biliyoruz ama, 
malUınatımız eksik. Şimdi de sen an 
lat bakalım. 

Porames böyle söyleyince ben şa
şırdım. Kendi kendime dütilnilnı. 
Ben de bu yatm içindeyim. Hem df' 
Franıı.z zabitiyim.. Poramca'de çok 
eski arkadaşım.. 

Bu tesadüfümüzde konuştukları • 
mızı kısaca anlatayım. Bana dedi ki: 

- Buraya niçin geldiğimi belki 
merak edersin. Azizim, bir iki gün
dür vaziyet gayet nazikleşti. Bana 
şimdi burada erkini harbiye ikinci 
şubesinde hizmet verdiler. Bilinin 
ki bu §Ubede hepimiz casusların pe -
§İnde ko§uyoruı, Hele .'.Iantada da o 
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BUDA BbNDI;N 
APTAL 

KUÇUK 
Aptal kime derler? diye so

HABERLER rulsa, çoğumuz şöyle cevap ve• 

• Genel Nüfus ve İskan Direktörü 
Faik dün Ankaraya gitmiştir. 

• Yeni hal binası yapılınca kab -
zımallar oraya taşınmışlar ve Meyva 
boştaki eski hal de tamamen boşal -
mıştı . Belediye emlak direktörü es
ki haldeki binaları yıkmağa başla -
mıştır. 

• Bazı ilk okullarda ufak tefek 
eşyanın çalındığı anlaşılmış ve okul 
lara bir yayım yapılarak geceleri nö
betçi bulundurulması bildirilmiştir. 

• Kültür Bakanlıfı yayım direk -
törü Faik Reşit Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Direktör dün devlet 
matbaasına giderek bir müddet meş
gul olmuştur. Faik Reşit §Chrimizde 
incelemelerde bulunacaktır. 

• Türk diş hekimleri tarafından 
çocuk esirgeme kurumu merkezin -
ek fakir çocukların dişlerinin mua
yene ve tedavisi için kurulan diı -
panscrin yarın sabah saat 10 da açıl 
ma merasimi yapılacaktır. 

• Şehrimizde tetkikat yapmakta 
olan tapu ve kadastro genel direk -
törü Cemal dün de meşgul olmu§ ve 
tetkikatını bitirmiştir. Çarşanba ve
ya perşembe günü Balıkesire gide -
cektir • 

• İtalya bandıTalı Occamia vapu
ru ile şehrimize gelen 700 gezgin 
diln şehrimizi ve yerli mallar sergi
sini gezdikten sonra limanımızdan 
ayrılmışlardır • 

• Üniversite Arkeoloji prof. Bos
sert Hitit dili üzerindeki yaptığı e· 
tütleri bir kitap halin-de bastırmak 
üzre Kültür Bakanlığına baş vur • 
muştur. 

Bakanlık profctıörün kitabmı, yakın 
da Devlet matbaasında bastıracak -
tır. 

Yeni Türk grameri 
Kültiiı 1.3akanlığı önümüzdeki ders 

yılı başına yel~ek üzere bir gramer 
kitabı hazırlamağa haşlamıştır. Bu 
gramer,yeni dil deverimı 'Saslarına 
uygun olarak öz türkçe yazıln-lcta
dır.Gramerdeki eski osmanlıca kaide 
ve ıstılahlar tamamen atılmaktadır. 

Gramer, Devlet Matbaas(nda basıl
mağa başlanacaktır. 

Deniz kıyllarına alllan çöpler 
Ayvanıaray balkı belediyeye mü

racaat ederek Ayvansaraydaki birkaç 
fabrikanın çöplerini sahile döktükle
rini söylemi§ ve bu yüzden o civa
rın fena halde kokarak sıhhate mu
zır bir hal aldığından şikayet etmiş
lerdir. Bu şikayeti incelemekte olan 
belediye fabrikalara tebligat yaparak 
bu duruma mani olacaktır. Diğer ta
raftan Yemiş iskelesi civanndaki kar· 
puzcuların da bozuk karpuzları ve 
karpuz kabuklarını buradaki dar yol· 
lara ve deniz kenarına attıklanndan 
tikayet edilmektedir. Fakat kareuz
cular bunu zaruri görmekte, çünkü 
gündüz bir defa oradan gesen çöp 
arabasının binlerce karpuz ve kavu
nu olan sergilerin çöplerini tamamen 
götüremediğini iddia etmektedir. 
Belediyenin, bu haklı durum ktı•§'· 
11nda Yemişe günde birkıı~ -:ı"'_P ara
bası göndermesi icar- -~ınektedır, 

Bir 118ç pahah mı sabhyor? 
İstanbul Sağlık direktörlüğilne gri

pin haplarının pahalılığına dair bazı 
!ikiyetler yapılmıştır. Iddia edildiği
ne göre, gripin depolarda on kurut 
otuz paraya satılmaktadır. Halbuki 
halk bu basit ilacı yedi buçuk kurup 
eczanelerden almaktadır. 

Bu nokta üzer1nde incelem~ yapıla
caktır. 

kadar Alınan bolluğu var ki~ 

Tam bunu eöylerk~n yerinden 
doğruldu ve dıprrya baktı. Ben de 
baktım: 

Framond, Lauffen, Möewe, Mary 
ıe ve babası yava! yavaı rıhtıma 
doğru yürüyorlardı. Bu küçülı: kafile· 
nin içinde Maryae öyle bam batb, 
öyle can içi bir şeydi ki .• 

Porames dedi ki: 
- Yahu, bunlar turadaki yata gi • 

diyorlar. Tanıyor muwn bunları? 
- Evet, yata gidiyorlar ve bmim 

yol arkadaıımdırlar. 
- Ne diyonıun? 
- Ne diyeceğim? Doğruyu söylU 

yorum. 
Bu sözüm Uıerine Porame. biraz 

durakladı. Sc.i değitti ve daha cid
dileeti ~ 

- Sana bir ıey ıöyliyeyim mi? de 
di. belki yanıhvorum. belki yandnu
yorum. Şu gidenlerin içindeki kıza 
her halde ıen abayı yaktın? 

- Amma da yaptın ha? 
- Olura, belki aldanırım. Faka~ 

bana öyle geliyor. Kız .. Eğer haki
katen güzelse, seni tebrik ederim. 
Çünkü bu kız, ıevilmiyecek kız de
ğil. . 

Porames oturdu. Kadehini çekti 
ve dedi ki: 

- Bunlar da Alman değil mil 

ririz: 
- Aptal o adamdır ki, kafası, 

ipsiz sapsız saçmalıklarla dolu· 
dur. Oysaki, soyu bütün aptal, 
her şeyden önce ağırbaşlılığı, 
derin muhakemesi ve bilgisile 
göze çarpar. En akıllı adamlar 
bile günün birinde bir zıpırlık 
yapabildikleri halde, aptal, de
rinden derine düşünmeden, mu· 
hakeme etmeden tek adrm at • 
mat. 

Bir insan ister akıllı, ister 
akılsız olsun, mesela, şöyle dü· 
şünebilir: 

- Bugün hava fena amma, 
ben yine gezmeğe gideceğim. 

Soyu bütün aptala gelince o, 
şöyle muhakeme eder: 

- Bugün hava fena amma 
ben yine gezmeğe gideceğim. 
İyi amma niçin gezmeğe gide
ceğim? Çünkü bütün gün evde 
kapalı kalmak sıhhate muzırdır. 
İyi amma niçin sıhhate muzır· 
dır? Çünkü muzırdır. 

Soyu bütün aptal için çözül· 
memiş mesele, tetkike değer 
düşünce yoktur. O, her mesele
yi önceden çözmüş, her düşün· 
ceyi zaten tetkik etmiş, hük· 
münü önceden vermiştir. 

İnsan; soyu bütün bir aptalla 
karşılaştığı vakit, adeta mistik 
bir heyecana kapılır. Çünkü ap· 
tal hareket-sizliğin ceninidir. 

Aptallar ekseriya hayatta 
muvaffak olurlar. Uzun uzadıya 
muhakeme edişlerinin sonunda 
yüzlerine bir düşünen adam bi
çimi gelmiştir. Hüsnü hatları 
mükemmeldir. 

Soyu bütün aptalın en büyük 
hususiyetlerinden birisi de bil· 
med.i€i şeyi istıhfaf etmesi, hor 
gönnesıoi.- Bir mecliste bir şiir 
okunur. Aptal sorar: 

- Bu kimin şiiri? 
- Tevfik Fikret'in. 
- Ben Mehmet Emin'i oku· 

rum. Fikret'i"bırak .. 
"Bu Fikret'i bırak" deyişte 

öyle bir eda vardır ki, aptalken
dini okumadı diye, mezannda 
Fikret'in utanacağı gelir .. 

Aptalın dört cümle başlangı· 
er vardır: 

1 - Onu biz de biliriz. Uç 
sözle anlatayım. 

2 - Ah param olsaydı v;:... Lir· 
dün. 

3 - H ,,. .. ~ev.aı.:n önce insan 
~,ı.1.cıtıne bakmalı. 

4 - Bir söz ettim herif ma17 
voldu. 

Orhan SELiM 

DOğUn 
İtibarlı, değerli ve maruf tecimle• 

rimizden Bay Mabmudun kızı Sa • 
miye ile Albay Atıf oğlu Nijat Ye· 
ner'in düğünleri, evvelki gece Park 
otelde, pek güzide bir davetli kala • 
balığı içinde yapılmı§tır. İki tarafı 
da hararetle tebrik eder ve bahtiyar• 
~%!::ını dileriz. 

- Evet, onlar ela .Alman.. Fa!cac 
kız Alman değil 

Bir kahkaha fırlattı: 
- Hah, hah, hah, nasıl olur? 
- Yemin ederim ki, Alman değil .. 

Babaıı A vuıturyalı, anaaı Fransız,.. 
Hem de iyi bir Franuz: aileıinden .. 

- Haydi onu kabul ettik diyeliırs. 
ya ötekiler? 

- Otekiler, sana açıkça aöyliye
yim mi, ötekilerin hepai de Alm'"1;
Ve ben de yüzde yüz kanaat var ~ı, 
hepsi de caaus.. lstenen bugun 
aeni yata davet edeyim ve hepsi ile 
tanı§tırayım. 

- Gelemem. Bu ıece baıka yerde 
me§gulüm. Kumandan Desgaretl be 
nıi §imdi bekliyor. Bilinin ki, ıen " 
den gi.zliyecek bir ıeyim yoktur. Şii 
dakika Mannesman isminde bır Al: 
manın kardqini kovalıyoruz:. Bu it• 
bırak da. biraz: da ıen kendi halinden 
anlat yahu? r • 

Ben de bir parça ona kendi bahSSS 
den anlattım. 

14 temmaz-
BugUn milli bayram.. Fransad• 

arkadaılar geçit resmine t-azırla.-ıı j 
yorlar. Nasıl hazırlandık! ırı, nası 
toplandıkları, hepsi gözümün öni.irıe 
geliyor. 

14 temmuz bayramı deyince, Fratl 
aada bunun ne büyük gün oldu,ğuıtU 
herkeı bilir. 

{Arkası var] 
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KARŞILIKLI TiCARET 

Kolipostal Bedelleri için 
Bakanlığın Bir Bildiriği 

[Husuıt muhabirimiz bildiriyor] 
Ankara, 3 

Clearing mukavelesi ile bağlı bulunduğumuz memleketlerden 
gelen koliposta11arın bede11eri, ait oldukları memleketin Clea
ringine sokulduktan sonra, gerek müşterinin müracaat etmeme
•i ve gerekse ma11arm muayenesinden sonra, memlcıkcte giremi
Yecekleri anlaşılması üzerine, mahrecine iade olunanların be
dellerinin istirdat ve alakadarlara reddinde birçok müşkülata uğ
l'anıldığı ve hatta bazı ahvalde Almanyadaki paket bedellerinin 
nıu.habir bankaca kendilerine verilmiyerek geriye verilen paket
lenn paralarım ödemedikleri anlaşılmıştır. 
. Bu halin devamı alakadar Türk tecimenlerine zarar vereceğin
den, bu gibi kolipostal bedellerinin bankaya tevdiinden bir hafta 
•onra ~ransfora tabi tutulması ve banka tarafından mürseliiley
he. v~~ı}en b~ka makb~zl.armın ü~erine, "eşya mahrecine iade 
edıldıgı takdırde, bedelı hır haf ta ıçinde bankadan istirdat edil
(~lidir.,, ibaresinin yazılması usulünün konulması Fnans Bakan-
ıgınca kararlaştırılmış ve alakadarlara bildirilmiştir. 

Hava Tehlikesine Karşı 
Yeniden Üye Olanlar 

. ı:nka.ra, 3.A.A. - Hava tehlikesi
bı bilen üyeler : 

20 1!ehmed Musa Osmaniyeden D.B. 
.' ~ötekin köyü namına 40, Huhyan :::U adına 30, Ahmed Bella 20, Ho

köyü namına 20, Vankük köyü 
~ 30, Selgato köyü namına 20, 
~lgato köyü namına 20, Gisto kö

: na~na 20, Aynato köyü namına 
60

• Alı Keleş 30, Zilan köyü namına 
d • Şekkömü köyü, namına 25, Bağ
y't köyü namına 40, Zirkikilliş kö
li u ilamına 40, Ahmed ve Resul 20, 
IEcsac~eyüp köyü namına 30, Dehul 

27
Yii namına 30, Killiş köyü adına 

b' 5, Memelan köyü namına 40, Bar. 

2~ köyü na~na 50, Celil Zülfiiog~~ 
• ~~aıın oglu Süleymıın 20, Bu

Wkkınır köyü için 30, ,Ali Allkavaso-

ğlu 95, Kasım oğlu Hüseyin Köy
ceğiz 24 ve yardım 100, Kazım 20 
ve yardım 100, Mehmed Recep 20, 
Şeyho İbrahim Erzincandan 20, Niza-
mettin Bursalı 20, Mehmed Gülsin 
Hınzırululu 20, Hakkı 30, Hayim Za
kuti Çanakkale 20, Avram Yakopen
so 30, Ahayim Ağvadu 20, İbrahim 
Mersin 20, Kamil Baykal 20, Yer.mi
ye Benderdeta 20, İsak Kesbi bira
derler 25, Kız Ali 20, Moiz V'aron ao, 
ve yardım 10, Nesim lstiroti 20, 
Ahmed Hulusi' 100 ve yardım 80, Av 
ram Çel•bon 100 ve 80, yataklı va
gcmlar şirketi İstanbuldan 500, Ra
şit Kurşunlu 20, Armanak Papazyan 
20, Ekrem Yılmaz 20, E. Osman 20, 
İsak Bayer 20, R. Fones 20, Rebaka 
Kalderon 20. · 

Kemerburgazda Büyük 
Bir Orman Yandı ! 

İsfanbuldan itfaiye grupu gitti, 
Yangın Sahası Geniştir ... 

)~n saat enda Kemerburgaz nahi- etmiştir. Jandarma yangın sahasında 
...... ~·.ba~lı Akpınar ve Kısırmandıra tahkikatını sürdürmektedir. 
o~:~ cıvanndaki fundalık ve meıe 
tır. Ak"41a büyük bir yangın çıkmıt-

pına, • .. ·· dah kı b ı ~ Yan ~-wune a ya n u u-

Bir orman daha yandı 
Muğla, 3 A.A. - En iyi orman a

lanlarından biri olan Göktepe yerin 
de yangın çıkmış ve lki &Ün yandık 
tiln sonra söndürülmüştür. Z _ 
dır. 

Muğla, 3. h..A. - Göktepe orma
nında altı koldan çft.e.t1 ~nıının üç 
kolu söndürülmilttilr. ötekilerin de 
söndürülmesi için çalşılmaktadır. 

Altp1 gın saba~, .... .iluk~· eeniştir ve 
ltlob·~rla Kemerburgaz •nsıncıa .... n 

\' il ıılemesine müslit yol yoktur. 
~ lıt~ın çıktığı önce Akpınar köyün
tıa~!örü~U~ . ve nahiye merkezine 
~e b . '°.enlmıştır. Ormanın tutuştuğu 
~Uıneye yüz tuttuğu Sarıyer jan 
'1UJt . ~mandanhğına bildirilmi§, bu 
111 li~~nne jandarma bölük komuta- Evkaftaki toplantı 
dot~ıı Akpınara gitmiştir. Saat 13 e 
iıt . Btanbul itfaiyesinden yardım Bursada evkaf işlerini tetkik et -
l'tlti ~§. f~t Kemerburgazdan son- mek üzere giden evkaf genel direk
~d"'" ~~lık yolun bozuk olutu yü- törü Fahreddin dün sabah İstanbula 
8-lt ~ ıtfaıye hareket edememiştir. gelmiş ve doğruca evkaf direktör -
'l:lıclen 6,30 da tekrar Beyoğlu itfaiye- lüğüne giderek meşgul olmuş ve ev 
b.="Q Ya~dım iatenmit ve bu gı:;uptan kaf direktörü Niyazi, hukuk işleri 
~~küre~ ve bazı yıkıcı &etlerle direktörü Utif ile muhasebe mü -
t~~~-~np arabası ve bir arazöz hasebe müdürü Faikten mürekkep 
haı~&&lllll, aynca Halıcıoğlu gru • . bir komisyon kurulmu§ evkaf işleri
)eriııe" ~bir araba, 17,30 da yangın ne ait bazı meseleler üzerinden gö-

\?llı :Yeti§tirilmittir. rüşülmüştür. 
St~ıeJ:" lahasında bulunan bütün Aldığımız malftmata göre azlrkla-
)lfdııtıi genç, ihtiyar bütün halkı ra ait· mezarlıklar talimatnamesi ha
~ ke>pnuı ve itfaiye ile beraber zırlanmı,tır. Genel direktör bir iki 
~Yangın bütün gece devam güne kadar Ankaraya gidecektir. 

iil Rıhtımı Yapllmıya Başlandı 

Beıetı· -
~ı ıye tarafından yaptırılan yeni hal binasına ait rıhtımın 
_,11~ 6tıa .ba.şla1!m_ıştır. Halin denize bakan yüzü önüne büyük bir 
-.;,a:tırtılmıştır. Bununla kalın, büyük potrel ayakların çakı/-

devam olunmaktadır. Resmimiz bu inıaatı gösterİJ'..or. .. 

Gümrük 
Muayene 
Memurları 
Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyot) - Gümrükler ve İnhisarlar 
Bakanlığı. Gümrüklere bir tamim gön 
dererek, birinci ve ikinci sınıf muaye· 
ne memurlarından olup ta bulunduk
tan grupa şeflik eden muayene me
murlannın şekli henüz tesbit edilme
diği için, resmi elbise giymediklerinin 
elbise §eklinin tesbit edileceği zama
na kadar gruplara şeflik eden mua
yene memurlarının vazife esnasında 
kendi sınıflanna mahstıs resmi elbise 
giymelerini muhafaza etmeleri alaka
darlara bildirilmiştir. 

Fabrika ve matbaalar1n 
kazanç vergisi 

Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - Finans ve Ekonomi Ba -
kanlıklan fabrika ve matbaalann ka
zanç vergisine ait nisbetlerini tesbit 
etmiş ve bu hususta iki bakanlıkça ha 
zırlanan cetvel Bakanlar Heyetine 
Yerilmiştir. 

Üniversite gen~leri 
izmir köylerinde , 

İzmir, (Tan) - İlbaylığın daveti 
üzerine örnek köylerini gezmek üze 
re gelen Universite talebesi, tet -
kiklerine devam etmektedirler. 

Yukariki resim, talebeleri Şaşalar 
kaynağında gösteriyor. 

in önü 
Giresunda 

[Ba~ı 1 incide] 
ve saygılarının candan bir ifadesi olan 
taşkın alkı§ları ve ortalığı çınlatan 
yaşa sadalarını güler yüzle ve selam-

~ıladılar, doğruca istirahatlerine 
ayrıla~""\tau ~vfu~ gittiler. 

Erzıncan, 3 (.A.A.) - Şehrimizde 
bulunan Başbakan lsmeı: tnönü dün 
Erzincana 25 kilometre uzaklı~ bu
lunan 9elileleri görmeye gitmiş'tTr. 
~~Ü§lerinde hükumeti, urayı ve bu
gun de kurumları gezmitlerdir. 

Dün Halkevine gelen Başbakan is
met ln~?il. t~~l~?an halk ile üç saat 
kadar gor~§~Uştur. Başbakan, Erzin
canda yenı bır Halkevi yapılması için 
gereken pl~n ve. projelerin yaprlmaaı· 
nı emretmışlerdır. lnönü bugün saat 
beşte şehrimizden ayrıl~ıılardn. 

Göçmen 
Getirmek İçin 

[Bat tarafı 1 incide] 
manyaya döner dönmez bundan son· 
ra göçmen itl~~in mu~tazam bir yo
la konulması ıçın Romanya hükumeti
le temaslara başlayacaktır. 
. B1;1 temaslar neticesinde göçmen 
ışlerıle..meşgul olmak üzere Romanya· 
da hususi bir komisyon teşkil oluna
cak ve bu komisyon oradan memleke
timize ~öç edecek kimselere kolaylık 
olmak uzere oradaki mallarına muka· 
bil ve ayni kıymette bir makbuz ve
recektir. 

.. Bu makbuzlarla Türkiyeye gelen 
goçmenler de ellerindeki makbuz mik 
darını hükumetten alacaklı olacaklar 
ve hükumet te bu mikıfan gerek ma
lca ve ge~.ek .~~kden ödeyecektir. 
Bu suretle odedıgı mikdarlan Roman
ya hükiimetinden alacaklı olan hü -
kiımetimiz de bunlan maden ve nak
den tahsil edecektir. 

Sıcaktan ölenler 
N evyork, 3. A.A. - Sıcak dalga

sından batı Günevinde ölenlerin sa
yısı 139 a yükseln\ittir. Bundan baş
ka doğu mıntakaaında fırtınadan on 
kiJi ölmü§tür. 

Romen Kabine
sini Kral· mı 
Kurtaracak? 

[Baş tarafı 1 incide] 
sı Nasyonal Bank'm vaziyetini pek 
güçleştirdi. Kabinenin, polis müdü
rüne kadar uzanan zanları düzelte -
cek ş.ekilde cezri bir harekete geçe -
memesi, işi yalnız mahkemeye bı -
rakması efkarı umumiyede bu reza
letten toplanmış hoşnutsuzlugu çok 
artırmıştı. 

Epey gecikilllkten sonra polis 
müdürünün muavini hapsolundu. 
Rezaleti kapamak üzere verilen bu 
kurbanın kabineyi pek kurtarmağa 
kafi gelmiye.ceği anlaşılınca Bank 
Nasyonal direktörü çekildi. Polis 
müdürü de sandalyesinden uzaklaş
tı. Şüpheli görülenler arasında yal
nız polis müdür muavini·un hapsile 
kanaat olunması temizliğe meraklı 
olanları tamamile tatmin edemedi
ğinden Tataresku kabinesinin devri
leceği bekleniyordu. 

Bükret bu halde iken kral İkinci 
Karolun Ameriken Asosyetit Pres 
muhabirine verdiği şu manidar be -
yanatile Tataresku kabinesini tut
mak istiyec:eği belli oldu. Vakıa 
kral bu beyanatında rüşvet rezaletin 
den Amerikan muhabirine bir şey 
söylememiştir. Fakat Romanyaya 
döndüğündenberi değiıen dokuz ka
bin.eden tecrübe edilen bütün fırka
lardan ve o fırkaların iıe yarıyacağı 
zannedilen adamlarının aralarında 
boğupnalarından yorulduğunu, Ü -
mitsizlendiğini bildirmiştir.Bir kral 
da değiıeceği beklenen bir kabine 
hakkında bu kadjlr söyliyebilir. 

Bence, kral ''bu kabineyi de değiş 
tirip başka bir partinin adamlarını 
getirsek netice pek değişmiyei:ek -
tir.,. demek istemiştir. Kralın Ame 
rikalıya söylediği manalı sözlerden 
bir kl41Dlmı alıyorum: 

''Eğer diğer hükumet veya diğer 
politika şeflerinin misallerini talcip 
etse idim, pek kolaylikla Romanya
nın diktatörü olabilirdim. Fakat Ro
manyalılar ne bir mutlakiyet ne de 
bir zalim hükümdar isttmezler. Mu
hakkak olan bir şey varsa, bir dikta• 
törlük tecrübesini yapmak isteme -
diğim gibi, parlamentoyu da dağrt -
mak niyetinde olmadığımdır. 
Beş sene evvel Romanya'ya dön

düğüm vakit nu!mlelreti, aralannda 
daima dövii,en, muhtelif partiler a
rasrnda taksim edilmi§ halde bul -
dum. 

Ben sıyasa/ partiler/ parçalemk 
politikasile suçlu görülüyordum. Bu 
belki doğrudur. Fakat Egoist, dar 
kal alı ve aralarında daima çekişen 
politikacılar tarafından sarılmış -
tım. 

A vdletimdenberi muhtelif partile
re mensup dokuz hükumetin gelip 
gittiğini gördüm. Her kabine tfeği -
şişte ve Mr defasrnda o partinin en 
iyisi zannettiğim insanları toplıyo • 
rum. Onlar da tam işlere alıştıkları 
zaman istifalarını veriyorlardı.,. 

Romanya kralının bu sözlerinden 
kabine değişmesile işlerin düzelmi
yeceği kanaati anlaşılıyor. Bu mem 
lekette kralın inanışı bir kaç kabi -
neye değdiğine göre, rüşvet rezaleti 
nin Tatareskuyu dütüremiyeceği ve 
İkinci Karolun bu kabineyi imkan 
olduğu kadar iş başmda tutmak iste 
diği ihtimali daha kuvvetlenmiştir. 
Şunu da düşünmeliyiz: Romanya· 

nın ekonomik durumunu daha dil -
zeltmek ve iç ferahlığı daha fazla -
]aştırmak üzere hükumete geçmek 
istiyen muhalif gruplar bu son ayda 
biribiri içine girerek kuvvetli blok
lar yapmışlardır. Muhafazakar mu
halefet namı altında birleşen lider
lerden Goga ile Kuza'yı sayabiliriz. 
Bu iki şef birleştikleri vakit açıkta 
duran muhalefet şeflerinden meşhur 
Vayda'ya da bloklarına katılması 
için açık bir davet yaptılar. 

Diğer yandan Mihalaki partisi var 
dır ki, temizliği ve doğruluğu ile 
Romanya'da büyük şöh~t kazanmıt 
olan eski vekillerden Maniyu'yu 
içinde bulunduruyor. 

Ahalinin ve kralın başa getirile -
cek adamların biribirine benzedikle 
rine inandıktan için Tataresku'nun 
mevkide kalmasına razı olur gibi bu 
lundukları bu zamanlarda muhale -
fet liderlerinin birleşmiş olmaları 
ve Maniyu gibi temizliği ile nam 
vermiş bir eski vekilin ihtimaller 
kapısı ağzmda göze çarppıası dik -
kate değer birer meseledir. 
Şimdiye kadar sandalyelerinden 

olanlarla rüşvet meselesinden mev -
kii epey sarsılan kabinenin itibarı dü
zelemcdiğine kralın kanaat getirdi
ği dakika Tataresku kabinesinin dil· 
teceği muhakkaktır. 

Bu iş de bir hafta içinde belli o • 
l~r. Romanya'lıların dedikleri gi~i ~ 
bır meselenin mutambalanması ıki 
haftada ya tamamlanır, yahut ola
mıyacağı malum olur. 

Kutuptan 
Geçerek ... 

[Ba§ tarafı 1 incide] 
kutub yakınlannda karşılaıması ih
timali olan ıis tabakasının üstüne 
çıkınca, bu hız gittikçe artacaktır. 

Uçak, yola çıktığı sırada hava hak
kında alınan mallı.mata göre, rüzgar 
saatte 40 kilometre hızla, arkadan es
mekte idi. 

Uçak, Moskovadan 40 kilometre 
kadar ötede, hava alanından kalkmrı
tır. Burası çok geniş, süel bir alan
dır. Ortasında bir buçuk kilometre 
uzunluğunda ve 40 metr.e genişligin
de çimento dö~eli bir pist vardır. 

Sabahın saat 4,35 inde, biri kuzey, 
öteki de güney taraflannda, yeri göz
den geçirmek için iki uçak havalan
mıştır. Bu sırada, kutub yolculuğuna 
çıkacak Qlan uçağın havalanıp hava
lanmıyacağı henüz belli değildi. Zira 
Moskovanın 150 kilometre çevre-
sinde zorlu bir yağmur yağıyordu. 
Ve bu ise, .zaten çok yUklü bulunan 
uçak için bir tehlike id.i .. La.ki~ bir~~ 
sonra yola çıkmak emrının verilecegı 
anlaşıldı. 
Lavanyevıki'nin uçağı, 40 metre u-

zunluğunda, kırmızı boyalı kanadlar 
taşıyan tek satıhlı bir uçaktır. Orta 
kısmı ktsa ve sivridir. Dap daracık 
kamarası, makine kısmının ortasında 
adeta kaybolmaktadır. 

Uçak havalanırken Voroıilof, iç 
işleri komiseri Yagoda, Amerika bü
yük elçisi Bullitt, bir de uçman La· 
vanyevski'nin kansı orada bulun -
mu§lar ve uçmanlarla görüımüşler· 
dir. 

Saat 5,45 te pervane iılemeğe baş· 
lamıf, saat 6 da havaya 3 tane fişek 
atılmıt. 6,5 te de uçak kımıldamıştır. 
Pilot, makineye gaz vermit ve bir 
kilometre kadar Y,erde yürüdükten 
sonra, havalanıp, kutba doğru yol al
mıştır. 

Bu sırada halk arasında alkışlar 
kopmut, şapka, kasket sallamak sure
tile yolcular uğurlanmıştır. 

Uç aydanberidir hazırlanmakta o
lan Moskova - San Fransisko hava 
yolculuğu, işte böylece batlamıt olu
yor, 

Beyaz denizde 
Moskova, 3. A.A. - Uçman Le

vanyevaki, Grinoviç aaatile, 12,21 de 
beyaz denizin Kuzey kıyılarında UÇ• 
makda idL 

Koylere Radyo 
Radyonun köylere kadar sokulma 

sını temin için hazırlanan yeni ka
nım projesi mütalealan alınmak ü
zere Bakanlıklara gönderilmi§tir. 
Uyihadaki esaslara göre, şimdilik 
hiç olmazsa belli başlı köylerde rad 
yo bulundurulması temin edilecek -
tir. Radyonun gümrük resminden 
tamamen maafiyeti ve bunlann 
mümkün mertebe belediyelerce te
mini proje esasları arasındadır. Es -
babı mucibe layihasında bu işin tat
bik mevkiine konabilmesi içicı rad
yoların çok ucuza mal edilmesi ça
releri anlatılmaktadır. 

sut talimatnamesi 
bekleniyor 

Sıhhat Bakanlığınca tanzim edil • 
mekte olan süt talimatnamesi henüz 
sıhhat direktörlüğüne gelmemiııtir. 
Aldığımız malCımata göre talimat 

namede ıunlar vardır. 
İnekler daima baytarlar tarafın • 

dan muayC1'le edilecek, süthaneler, 
mandralar, inek ahırları da muaye -
neye tabi tutulac8:ktır. Mandıra ve 
ahırlarda mevcut ıneklerin isimleri 
ni ve cinılerim gösterir birer cet -
vel bulunacaktır. Buralarda çalışa -
cak amelenin gayet temiz bulunma
sı şarttır. Süt güğümlerinin ve tar
tılarmın ölçü kanununa uygun olup 
olmadıgı tetkik edilecek, güğümle -
re etiket konacak ve bunlara ne sü -
tü olduğu yazılacaktır. 

SESTEN KAÇARKEN 
Bazdan auurlar ki; aea yiikaeldik· 

çe söz haldı .. yılır. Bu, bot bir im· 
runtudur. En doğru söz, en yüksek 
ıeıle söylenen olsaydı, bütün ( Haut
parleur) lerde hakikatten betka bir 
teY i,itilemezdi. Halbuki it tersine
dir. Sözünün kuvvetine güvenemi• 
yenler seslerine kuvvet verirler. 
Dünya muqeretinde yüksek iman 
aeıi, eğer çokluğa hitap etmiyorsa 
ayıplar araama ıinniıtir. 

Kendi aeainin yükselmesine tabun· 
mül edemiyen insan aokak gürültü· 
süne hiç tahemmül edemiyor. Onun 
için bütün medeni ülkelerde ( ııürül· 
tü ile savaı) kurumlan vardır. · 

Ben de aokak gürültüıünden öte
denberi ıikiyetçiyim. Sırası düıtükçe 
ve düf1Dedikçe fakat her canıma ~ 
dediği zaman l>uJ?u yazardım. Söz 
aramızda, bu yazılarclen eli~ tutulur 
bir sonuç almazdım ama hiç olmaz· 
•• hmc:mu kalemimden .lırd1111. Ve 
bütün bir kıt mevaiminin güriiltüle· 
rinden aoma yazın oturduğumuz sa• 
kin yere gidip bqnm dinlemek ümİ• 
di de bu gürültülere tahammıÜI et• 
merncle bana hayli yardım ederdi. 

Neyse mevsimi ıeldi, kalimık,Çam
lıca eteklerindeki ae11iz yerimize 
ıeldik. •• 

Çam hıtırtnı ve karatavuk ..m
elen baıka bu aeaaizliği kıracak çıt 
çdmıazdı. Likin heyhat!. Baknuz. 

Civarımızda bir büyük bayındırlık 
yoktur. Bütün Çambca çevresi gibi 
oralanmn güzeliği de tabiatin liıtfu· 
na 1.ıalmrtbr· Bununta beraber kom
ıularırım arasında Ollriiclenn tanzİ• 
fat ahırları bulunur. 

Sabaha kartı tafak sökerken bo
zuk kalcbnmh yol üıtündea tebrin 
aüpriintüsünü toplaımya giden bot 
çöp anbalannm taftan lafa teken 
tekerleklerinden çıkan ıüriiltü geçi
ci olduğu için bizi o kadar tedirgin 
etmez •• Lakin timdi hele fU günlerde 
oradan yeni çeıit bir vaveyla ititili
yor ki; önüne geçmenin ve çareaiai 
bulmanın ne imkAm var, ne ~ 
Anlatayım: 
Oıküdar taraflarmda ei• bir kö

pek bir adamı ısırma kıuduz olup ol• 
madığmı anı.m.k için "müpbede,. 
altına alıyorlar. Ba müphede yeri 
bizim kOQtfU tanzifat alurlannm bu· 
luncluiu t.bçe. 

Bu k~ onda kaldddan aelöa 
on gün içinde fasılasız bajnyOI', ulu· 
yor ve ağlıyor. Çünkü yerlerini ya
dırgıyor ve hele bağlı kalnuya ta
hammül edemiyorlar. Biz, müphede 
müddeti bitecek diye gÜnleri sayıyo
ruz. Lakin koca Oıküdarda köpek 
11mna vak'aamm arc:lı kesilir mi? -
Eıki köpek sidip )'Wine yeniti pli. 
yor. Belediyeye aö)'leyince; 

- Ne ,..,.11111?! Ba köpekleri 
müphecle altında bulundurmak li• 
znnclır- cllyor. 

O da haldL Haldı ~ ne kötü ta• 
lidir ki; tebirde gürültüyÜ Mratur
malda rQiiıkellel olan bir kununua 
komtuıu, S«l9C uykuaunclan ve sün• 
düzün sayfiye aiikUnetinden bu kom
ıuluk yüzünden mahrum kalmakta 
ve buna kimse çare bul...--lltacbr. 

Tevekkeli: 
"Çare bulan olmadı bu yireye.. 

Şarkrsmr düzmemi9ler. 
Ve timdi 0.küdarcla her adam nı• 

ran köpek bir de bizi nınyor. Ne uy• 
ku var, ne durak. 

B. FELEK 

lstanb,ul Maliye tetkill
tında tetkikler 

Finans Bakanlığı inceleme Bürosu 
Şefi Cezmi, lstanbul teşkilatında in· 
celemelerine ba§lamıttır. Cezmi, fi. 
n a n ı m ü f e t t i ş 1 e r i , finans 
murakıplan, tahakkuk ve tahsil 
direktörleri dün birlikte bir toplantı 
yapmışlardır. Yeni vergi kanunlan • 
nm tatbik sureti, vergi işleri hakkın· 
da görüşülmüş, düzeltilmesi gerekli 
olan kısımların tesbitine başlanmıştır. 

Eski Hal Binasının Yanındaki 
Meşhur Duvarlar Yıktırıhyor 

Romanyalı sözleri arasında "mu· 
tambalanmak,, tabiri bizim hasır al
tının mukabilidir. Onlar basın unut
tuklan için mutamba altı aözile me· 
ramlannı anlatnut oluyorlar. 

E,ref ŞEFiK 

Hal binası yanında bulunan eski duvarların yıkrlmasına bas· 
lanmıştır. Duvarlar tamamen yıktırıldıktan sonra burasının tes
VİY.ei turabiyesi yapılacakt~r. 



======;;:::::=============================:.;===============T A N ' 

No. 100 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Casus Hakiki Bir Casus Olabilmek için Ne Kadar 
Zeki Ve Kurnaz Olursa Olsun Mutlaka Bir Casus 

Mektebinden Yetişmelidir ! 
Ca:mslar vaz; ! •terini yapıyor, iiç gün 
sonra gene ~iyanaya dönüyorlar. 
Karl'ın ordusu yetişiyor ve12 eylftlde 
Vıyana kalesi Türk muhasarasmdan 
kurtuluyor. Ya Kolsc.hitzky? Avus -
turyalılar iyilik bilir takrmdandrr. 
Turklcrden aldıkları çuvallarla kahve 
yi bu iki casusa armagan ediyorlar. 
bunlar da Viyanada ilk kahı.•cyi açı· 
) orlar, Bu kadar değil; Viyanada bir 
r.okağın adını Kolsc.hitzky koyuyorlar 
ve l:o ebaşma da Kolschitzky biiyük
l ugiınde bir heykel dikiyorlar. 

On be yıl siıren Viyana muhasara
sında Avusturyalılara hizmet eden bir 
casus daha var: Kaspar Sandor. Bir 
yabancıya benziyen bu adam Belgrad 
da oturmakta ve Türkler aleyhinde 
casusluk etmekte idi. 

Viyanayı son müdafaa eden ve kur
taran Prens Eugcn bu caaustan çok 
i tı[ade etmi • yalnız Viyanayı de il, 
Bel radı da Türklerden alarak ora -
larda Turk egemenliğine son vermiş
tır. 

Türklerin Edimeden ne vakit ve ne 
kadar kuvvetle hareket ettiklerini, 
Bclgrad önlerine ne v kit gelebilecek
lerıni haber veren bu Ka par idi. 

Son bir raporunda şu bilgiyi vermi~ 
ti: 

"10 Ağustosta Türk kuvvetlerinin 
6ayısı 58,930 idi. Padi ah kumanda -
1imda ( l 00,000) ki§i oldu. 1acar kont 
l..rından Tolky'nin verdigi kuvvetler
le timdi Türk ordusu 135,000 ki§iyi 
!,cçmektedir.,. 

Prens Eugcnin muvaffala}retlerindcn 
bin de yap cağı ışlcri ve aldıgı tedbir
lt.ri çok iyi ve herke ten gizleyebilme· 
sidir. Avusturyalılar ona "Aail Şöval· 
ye ' sanını vermişlerdi. Viyanada kcn 
dı adına dikilen anıt (lbide) üzerin· 
de alman ta u kıt'a yaulıdır: ( 1) 

Am 14 August oeben 
am cin Spion bei Sturm 

und Reyen 
Schwurs dem Prinzen und 

ı:ergts ihnan. 
Dass die Türken futtragircn 
~o was, das man kuntferspliren 
An die 300,000 Mann. 
..Oiraz kafiye düşüklüğü olmakla bc

ı-..:ı.ber ben bunu §Öyle çevirebildim: 
'111'\ğustos ayının tamam on dördü, 
Sir casus koşarak Prensi gördü. 
And içip dedi ki Tıürklcr geliyor. 
Saydan 300,000 i buluyor. 
Casuslu un en geniş ve çabuk üre· 

} ip ilerleme i Fran ad birinci Napo
lcon zamanında, ordunun büyüyüp 
ılerleme ile mütenasip olmu tur. 

Işte casusluk tarihinden kısa bir 
öz. Bundan sonraki gekiller ve gidiş· 
Jer hakkında yukardan beri verdiği -
mu: bilgiler, fotoğraflar ve a ağıda 
gö tcrecegimiz örnekler bizi daha iyi 
\lYdrnala tcaktır. 

( 1) Bu da tesadüfün bir şakası ola· 
cak: Yıllardan beri V:iyanadaki TUrk 
sefaret binası Prens Eugen sokagın-
da bulunmaktadır. A. H~ 

Casus mektepleri 
Casu luğun tarintcki vak'aları gÖ't· 

'den geçirilirken, hcmer.. toon zaman· 
Jara, ve daha kesin söyliyelim, on se
kizinci a rın ortalarına kadar, casus
] uğun yalnız tıarp zamanları, kurul
mus, dar bir mak adın elde edilmesi 
Jcin yapıldığı görülüyor. Fal.at harp
ler, silah, çabukluk, hazırlık ve hu
hi besliyccek şeylerin önceden tcda· 
Tik edilmesi gibi birçok §artlara bağ
lanınca casusluğun da §artlan de
... i mi ve bugün, nasrl bir harp mek
tebi, bir harp ekonomisi, bir ulusun 
teker teker yetiştirilmesi laırmget
mi sc ca u luk da o kadar genişlemiş, 
dal budak salmış, ve önceden yetiş
tirilmesi gerekmi§tir. 

Butiln i tihbarat uluları ağız bir'i· 
gıy le diyorlar ki, bir c<1:1us "eya ca
su kullanacak olaQlar, nekad r zeki, 
atılgan \'C tecrübeli olur a ol un, bir 
mektepte yetişmiş, yapacağı işlerin 
güçlük ve inceliklerini öğrenmiş çıılı
:sacagı yerlerin tarihini, Adetlerini, 
terbiye ve yurtseverli~lcrini, kanun
larını b~lt!mi olmalıdır. işte bunun 
jçindir ki büyük devletlerin türlil 
okulları arasında bir de caıus mek· 
tebi görülür. 

1 General UrbanıkI bir makalesine 
§Öyle ba§lar: 

"Tecrilbelerin bize öğrettiğine g5-
rc en dcgerli haberleri 8nccden ca
us olarak yetİ§tirilmi§ kimseler ve• 

rebilmektedir.,, 
Büyük harpten evvel mektep aı;

mamı olan devletler harpte açmak 
mec.buriyctinde kalmışlardır. Hatta 
açını§ olanlar yeni m~teplcr iJ,Av: 

.. -
lstanbulda teslim olmak lstemiyen bir casus 

(Alman vesikalar kitabından] 

etmiş, ittifak veya müşterek harp du· 
rumlanna göre bu mekteplerin denı· 
}erinde ve casusları kullanışl rınd 
yenilikler ve degi iklikler yapmışlar-

binicilik, tırmanmak, yüksek ağaçla
nı, duvarlara tırmanıp çıkmak talim· 
lcri, Japonların Yu Yitsu (1) oyun
ları, ııliel bılgiler, dans, briç gibi o
yunlar, almanca, fransızca, rusça gi· 
bi ilgili diller, yüksek sosyete yaşa
yışlan ve, casusların bulunabilecek
leri tür!U haller ve şartlar öğrenil
mekteydi. Bunlardan başka: 

dır. 

1ngiltcrede kolonel Nikolaiyc göre 
büyük harbin casus mekteplerinden 
en milkemmcli Londradaki İngiliz -
Fransır mektebiydi. Burada deniz 
casusluğuna dair de ço .. k ve değerli 
bilgiler verilmekte idi. Mektep beş 
devreye aynlmı , modern bir harp ca
su u için Hizım olan her şey progra
ma konmuştu. Mektebi Entellicens 
Sen·isi idare ediyordu. 

- Bir casus kaç türlU ve kaç yol
dan muhabere edebilir? 

- Bir müstahkem mevki planı na
srldır ve nasıl yapılabilir? 

- Gemi modelleri nasıl gösterilir? 
- Top tipleri nelerdir ve nasıl 

gösterilir. 
- Resim dersleri. Tahsil müddeti 3 sene idi. İki se· 

ne günde sekiz saat, başka derslerle 
beraber, beden terbiyesi, spor ve güç 
hareketlere ah tırmak dersleri vardı. 
Boks, jimnastik, yüzücühik, eskrim, 

[Arliası var] 

(1) Naarl bir oyun oldua:unıı ben de 
bilmiyorum. A. H. 

Ankara şehri imar mü
dürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan İş Ankara mezarlığı Ôıvan 
tesisatı. Keşif bedeli 67871 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ~unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele Projesi. 
C- Nafıa işleri seraiti umumiyesi. 
·E-Hususi şartname. 
F - Keşif Cedveli. 
C -Proje. 

!stiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı uç lira beael mu
kabilinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Eksiltme 23 Ağustos 935 cuma günü saat 16 da 
Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebeilmek için isteklinin 4643 lira 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksiltme 
komisyonuna göstermesi lazımdır. 
Eksiltmeye en azı bir parçada 5 bin liralık temiz 
dıvar işi yapmış olduğuna dair vesika alanlar gi
rebilir. 

6 - Teklif me~tupları yukarda üçüncü maddede yazı
lı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar 
Müdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek n1ektuplarrn nihayet üçün-

cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
f m mühür mumu ile eyice kapatılmış bulunması lazım
dır. Postada olacak gecik~ler kabul edilmez. (2009) 

~< 4483), 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Aşk Elması 
Bunu Havva anamız\n cennette 

kocasına yedirmi~ olduğu ycmi§in 
adı sanmayınız. A§k elması, vaktiyle 
frenkler patlıcanı tanıdıkları zaman 
ona verdikleri isimdir. Sebebi de, 
galiba, Hintlilerin sanskrit dilinde 
patlkana verilen vatin gana adından 
başka bir şey değildir .İranlılar bun
dan badinran çıkarmışlar, araplar 
bir de harfı•arif katarak elbadincan 
yapmışlar, so.ıra onlar Endülüs'e git
tikleri vakit İspanyollar patlıcanın 
adım elbcrgana ekline çevirmişler. 
Patlıcanı İspanyollardan öğrenen 
frenkler de bu sebzenin adını auber
ginc koymu hır. Herkesin yediği pat
lıcanın adı sanskrit dilinden geldiğine 
göre, bizim patlıcan da geııe, aşk el
ması demek olan vatin ı,:-anadan gcl
mi olsa gerektir. 

Zaten lstanbul itfaiye i düzelince
ye kadar, patlıcanın her yıl bu mev· 
simde İstanbulda sebep olduğu yan· 
gınlar da patlıcanın agk kadar yakı· 
cı olduğunu gösterir. Patlıcandan 
İstanbul o kadar zarar gördüğü hal
de, bana öyle geliyor ki, onu bizim 
sevdiğimiz kadar çok even ve bizim 
yediğimiz kadar çok yiyen başka 
hiçbir memleket yoktur. 

Halbuki patlıcan hiç de besleyici 
bir gıda değildir. içinde yüzde dok
sandan ziyadesi u olduktan başka, 
azotlu maddeleri ancak yUzde 3,15 tir 
yağh maddeleri ise yüzde yarımdan 
agağıdır. Şekerli maddelerine gelin
ce, bunlar yüzde dört buçuk kadar 
olmakla ber ber, gene patlıcanın acı
lığını gidermeğe yetiıcmezlcr. 

Patlıcanın çok sevilmesine ve çok 
yenilme ine sebep tc, gUphc lz,onun 
actlığt ll• b rabcr insanı doyurma
ma ıdır. Acılı~ · tahı açar, halbuki 
kendisi insanı doyunqz, Onun için 
insan patlıcanı yedikçe d~"' ziyade 
yemek ister. 

tlıcan kendisi besleyici bir şey 
olmadığı için, hemen daima onu bes
leyici br.,ka bir madde ile birlikte 
yemek lizımdır. İlkin yağ olsun, zey
tin yağ olsun, patlıcan bir yağla bir
leşmeği pek sever ve yağı çok ister. 
İnanmazsanız imambayıldı, hünkar 
beğendi yemeklerini bir kere daha 
pişirterek içindeki yağa dikkat edi
niz. Zaten imamın bayılması da, şüp
heaiz, bu yemeğin lezzetinden değil, 
içindeki yağın çokluğunu görerek 
hasisliği kabarmıı olmasından ileri 
gelmiş ol a gerektir. 

Lezzet yönünden de patlıcan pek 
ilerde bir sebze değildir. Çok ~ağla 
pişirildiği halde bile yalnız patlıcan 
lezzetli bir yemek aayılmaz. İmam ba· 
yıldıya lezzet veren sarmısak,hünkar 
beğendiyi yediren de yanındaki et
tir. Yalnız patlıcanla pişirilen kalye, 
ne kadar yağlı olsa gene hoşa git
mez. Zeytinyağlı patlıcanı sevdiren 
de, şüphesiz, içindeki pirinçtir. 

Patlıcan kızartmasına gelince, bi· 
lirsiniz ki, yanı sıra yoğurt olmayın· 
ca hiçbir şeye benzemez. Yoğurt bu
lunmadığı vakitJ hiç olmazsa, sirkeye 
batırmak lhım olur. 

Sözün kısası, patlıcan o kadar §Öh· 
retine ragmen, yalnız baıına insana 
ne cıda verir, ne de lezzet. 

Lokm n H kim 

Yerli Mallar sergisinde 
• Hukukçu Aka Memduh imza· 
sile öyle bir mektup aldık: 

"Bir hafta evvel Yerli Mallar 
Sergisini gezerken bir vitrinin 
önünde iki genç kız gördüm. 
Kemik ve baga yüzük ve bile
ziklere bakıyorlardı. İçlerinden 
birisi: "Şu yüzük nekadar gü
zel!" dedi. Onlara laf atmak 
için: "Hakikaten güzel t" de· 
dlın ve mağaza sahibinden yü· 
züğün f iyatmı sordum. Sonra 
genç kızlara bu yüzüğü almak 
isteyip istemediklerini, müsaa -
de ederlerse alıp kardeşçe 
hediye edeceğimi söyledim. Bu 
suretle yüzüğü aldıktan sonra 
da kızlardan birinin gösterdiği 
müsaadekarlıktan istifade edc
.rek yanlarına yanaştım; beraber 
dolaştık. 

İkisi de iyiJ ikisi de terbiyeli 
kızlar. Hele birisi mahzun, ha
lim, ince ve süzgün çehresile be· 
ni birden o kadar çekti ki, kov
salar yanlanndarı gitmiyecek • 
tim. Onun hüznünü .arkadaşına 
~öyledim. Bana yavaşça: "Çok 
taze bir der.eli var; hiçbir yere 
gitmek istemiyor; evde ağlıyor
du. Zorla getirdim." cevabını 
verdi. Büsbütün alakadar ol • 
dum. Bu mahzun genç kızı avut
mak için şakaya, kısa hikaye· 
lcr, fıkralar anlatmağa başla -
dım ve onları dondurma yeme
w,. davet ettim, kabul ettiler. 
Bir lhcısa başmda yanın saat 
ikisini de UJdürmeğe muvaffak 
oldum. Hele m~~un kız bir ara
lık beni tanıdığına çoh memnun 
olduğunu bile söyledi. Ayrı11:1~a· 
ğımız zaman ısrar etmediğim 
halde bana iki gün sonra yine 
Sergide randevu verdiler ve sa
atinde kızlardan birini, dertsizi
ni buldum. Arkadaşının gelemi
yeceğini, kendisinin de beni 
bekletmemek, sözlerini yerine 
getirmek için geldiğini, hemen 
gideceğini söyledi; ayrıldık. O 
gidiş; bu gidis. Bu çabuk elde 
edilen ve çabucak biten dostlu· 
ğu neye hamletmeli?." 

Anlaşılıyor ki, bu genç kızla-

rın ikisi de sokak kızı değildir. 
Birisi şüphesiz bir gönül yarasi· 
le yaralı bulunduğu bir gün ar
kadaşının delaleti ile avunmak, 
biraz derdini unutmak istemiş. 
Belki sevgilisi ile darılmıştı; 
belki onu büsbütün kaybettiğini 
sanıyordu ve onun yerine bir 
başkasını bulmak ta aklından 
geçiyordu. Çünkü birçok genç 
kızlar da bilirler ki, kaybolan 
bir aşkı unutmak için en iyi ça· 
re hemen yerine bir yenisini 
bulmaktır. İşte bu ümit ile hu· 
kukçu genç ile tanışıyorlar, ta• 
nıştıklarına memnun oluyorlar 
ve şüphesiz ki, onlardan bu dert
lisi kendisini o dakikada serbest 
sanıyor ve bir gençle tanışrnağıı 
müsait bulunuyor. Halbuki bir 
iki gün içinde belki sevgilisi ile 
yine barışınca bu Sergi ahbabı
na özür dilemekten başka bir 
şey kalmıyor. 

Musevi Sevgm 
Bazı okuyucular bize değil, 

gönüllerine sorulması lazımge
Ien sorgulan bize soruyorlarr 
Alın bir tanesini: 

''Sekiz ay evvel tanıştık. Is• 
n inin N ezahe, babasının müte
kait bir zabit olduğunu söyliyen. 
bu genç kız o kadar iyi türkçe 
konuşuyordu ki, şüphe etmedim 
ve bir Türk kızı sanarak onu 
sevdim. O da beni sevdi, sanı• 
rım. Fakat beni aldatıyormuş. 
Bir gün onu Beyoğlu'nda göre• 
rek peşine takıldım. Sıraselvi• 
!erde küçük ve harap bir apart• 
mana girince büsbütün şüphe• 
lendim. Kapıcıya sordum. Kapı• 
cıd&A onun Musevi olduğunu 
cınladım. Evvela inanmadım. 
Fakat kendisiııe de itiraf ettir• 
dim. Halbuki ben Musevi'ler
den hiç hoşlanmam. Şimdi ne 
yapayım?'' 

Memlekctimi2'd• _u:.1- :.:1a._ 
rıesine benzer bir idare olmadığı 
için Ayhan Musevi olduğunu 
esefle öğrendiği sevgilisini is· 
terse bırakır, isterse bırakmaz. 
Ne bize, ne başkasına sorsun. 

H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i l 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
UNYON SiGORTASINA yapt~~· 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etın•kt• ulan 

T fOBIL or: Ihsan Sami umpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptxrmaymu;. 
Tifo ve paratifo hastalıklanna tu- Telefon : 4.4888. 5747 
tutmamak için ağızdan alınan tifo • 

~:;~;~d~.a~l~;. r~:t~~~ı~ sve:re:.' ~ 111 111 lll l l il l l il lll lll il il l l lll l lll l lll lll l l l lll lll l lll llJ l il llf lll l ili llJ l l I ~ 
-------5 Türk Hava Kurumu § 

~~ ·~ ~ 

1 Enı;~.?!,~~!.!!'y·-1 i Büyük Piyangosu 
•e - nında Telefon: 24131 ~• § Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

5767 E:: 19. cu tertip 4. cU K ide 11 Agustos 935 dedir 

-------~ Büyük ikramiye 
Adem~~ktidar = 35.000 Liradır 
Bel gevşekli§ine 

HORMOBiN 
Tafsilat: Galata posta kutusu 

• 1255 

11_KAZAnMAK FIRSATll'tl 
1 

KAÇIRMAYınız 

KODAK 
Amatör fotoğrafları 

müsabakast 
31 Ağuıtos 1935 de bitiyor 

Tafsilat ve tartları ıalıcınızdao 

1 alınız. Resimlerinizi 
• - gönderiniz. - - . 

~ ::::::; 
~ 

5 Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikr mi· ~ - ~ = yelerle 20,000 Lirahk mUk:lfat vardır. ::::::; 

;:Jiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 5'7'54' il~ 
lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonu ilAnları 1 

Çatalca ve civarındaki 

birlikler için alınacak olan 
2827 5 kilo taze fasulya, 
28275 kilo patlıcan 4095 
kilo kırmızı domates, 1950 
kilo bamya 15 Ağustos 

935 Perşembe günü saat on 
beşde kapalı zarfla eksilt
meye konmuşdur. Fasulya
nm beher kilosunun tah
min bedeli 12, patlıcanın 8 
domatesin 7, bamyanın 14 
kuruşdur •. -. İlk teminatı 

( 4 6 7) liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Ko"' 
misyonda görülebilir. ts
teklilerin teminat mektu b 
veya makbuzlarile 2490 rı~ 
maralı kanunun 2, 3 üncil 
maddelerinde vesikalarl8 
birlikde ihale saatmdan b~t'f 
saat evveline kadar teklı 
mektublanru Fındıklıda İS"' 
tanbul Komutanlığı: Sa"' 
tınalma Komisyonuna ver"' 
meleri. ~< 440_3) ı;sıs 
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ALMAN s I 
CASUSU H A K i K i E R A R 

ÇALDARiS DiYOR Ki ı 

ı ___ !_~ __ M_A_L_.I Ahali Krah isterse "Yaşasın Fransızlar Matmazel Doktoru Öldürdüklerine 
Kani Olurlarsa Marige Gün Do v du Demekti iKi SiSTEMiN 

ÇARPIŞMASI 
, 1tıJ,. ih Hıbefinın ara11ndı bir 
lfavıapn baflımuını, belki de Musııo 
lini'dea bıfk• Jdm• id!me•. 1''dıt 
§u cJıt muhakkaktır ki, yılau Jlus -
~oliai'nin Jmmeli bu •v•ıın ba§la 
ıııası i~ia Jıllidir. Ve •i•r '1a1lu111, 
ltaJyın - Hal#f ibtilUı sılralı ea d 
)ad.e miiodıap .tonu• alın bir zm· 
aeled. kimin bailı, Jdmia bakll• ol-
duğu ınllfll•oık· • v 

ltalya Hıbefln•,,, tebdıt •tmege 
'batlıymlı, aslotrJer, diplaııMtlu. dev
let adamları, gıNt• mubırrirleri ilıi 
lrısma •yrılmıılırdır: bir Jumu, lal 
)l'a'nın galip ıeleceğini. bir Juamı 
da ltılyı'nın Hıbe§l•rl DMğlDp ede· 
llıiyıeceğiai dyltıyor. v • 

Hıbe§lerin mıllDp olacagııu ıd • 
llia td.aJ.rin ımntığı pdur: 
"&vıı teflıilit w lillb menle • 

ilidir. ltılyın ı»leri bdluadı ne söy 
le1Jin1t riylemin, fU mubaklcdtır 
'iti, .uliıırl tefkillt bdımıadan /tal • 
Ya Avrupa'nın en ikri ülkekrinden 
'biridir. Teçhizatı bal va milhmmel 
dir, U~k/ırı Nr. Tankları var. Fen
lıin ic•t ettiği her feY vardır. Böy
~e bir ordu kıarşısmda en iptidal si
lilı ik mücıehhu w ordu bile de -
'bilemiyecek iman kiltlesi ııasıl mu
bvemet etkbilir?,. 

Ahi fikri ütium ~enler de dl
torlar ki: 

"ltalyanzn sili.hı bol olabilir am• 
lna, ita/yan askeri Habe§lerden zir.- iklim ve hHtalık ile macade· 
'le etmek mecburiyetind«lir. Jfo • 
dern silü A vrupa•dı bir sava§ için
dir. Habeıistanda bunlardan istila -
•edileme•. Uçak ancak kalabalık 
fehirleri bombardıman ederse miies
air olur. Tanklara gelince: Bun/111 
d;ıiJud• yürümez. Hıbefler ~t• 
lı~bi ile miicadekyi uutabilirl•r. 
NibıaJet Jalyanlır bıbr ve yılar. 
'ltaıya•th bir ihtilal çıkar. Rejim yı
'lrıJır ve .A.dova muharebesi sırasın
:~ olduiu gibi, /Mlya Habefista12 
le aulh yapmıya mecbur ltılır.,, 
Buııların ber ikili de ınüm~iül o

r41a ifl•nlwndir. Ve bangisialn doğ
rıı oldulunu •noık badiŞ#ler g/Jnere 
bilir. Fmt korliarıa ki, ltalya'nı12 
llabeıl• arıısznda maiUip olaca -
rııu iddia ıdealer, tenal icatların 
sav~ inaan elemanını ideta arta -
el.an lrald.rddıirrw *mt'l itiban. al• 
mıyorJar. 

!, BJr ayın okuyucum bıını yısdıiı 
}r JDelrtuptı bundan evvel yudı • 
"11lı bir ,11tzıdla Hıbe§lerin mağlfip ol 
Dıaı.rı ibtimalin~n babsedifime ıer 
;eaıı ediyor. Aslterliktıe ibtisuı o • 
•n bir adem değilim. Bunu yuu • 
~ıı "- ilci t«ılın da sfJe/ kuvvet -
.::!!!!__ • 4/çap, diSlrfJp Cilt bu mtioeyı 
~·. -"-lım. Fd:ıt lenıe, ımkiaeye v• 
~.J'~llmı itimat edilmek lbımdır. 
.ir"'l/i..•'nı'f Jaırımndaki inanların tef 
-~ ~llb nimı.m big bit 
'lldılci ~. Valval kuyuları et• 
~~~!'~...ar taıık/•ra 

~ ~ jJj ı.aeq_w ... ..,,.,, 
ı;~ ı'-rz da taakları omuzluile ae • 
ıa.:::ı· s•lıf11Uflıt. DUikada fU 
61 bJ11 krı1fUn atın N o .bdar 
,._n__ı1111111 iJJdQren modern mdine 
--.. ,,. kas kifi sıar• o adar 
g~ iJliir. Habef imparatorunun 
hzn"1t <HMıwllerinden Prens Se • 
tirJ • Kıe~nknle bir g1111ete mubar • 

• Y•ptıiı beyamtııa demiı ki & 

";';j,,&ıva, Avrupalılar igia ba§ka, 
~I. •bef!« i~in bı§ka bir anlam 
..,:: .. r. Siz S!Nf i~ia hazırlan -
•ı71e ,.,IJI~ AsJıerlerinis talim n ter· ,,.,:,:'11leli. Sillb laıllınmaszm 6l· 
ıra.;,,1 • te§k.illt yapılmalı. Biıulti 
~.,... blg lllsum yoktur. lmp•ra -
ıı-;; bır &6zii ile biitün ulus •rk • 
h ~ beras bildiği gibi, cephe-» , blldill gibi avıı yapar. be.,.., f"yJedilcMn .sonıa da Hüef 

,::r.ıı ıpmu ilive etmiı: 
tı"ate •• -.vq •sld aimm n. yeni 
tır, "1 arasında bir mücadele alacalı 

-..!°lrrı d .. .raht acaba ed/ 8/s
e..._:: Jelli mnem era.sıad•lıi mi. 
~- d~ iJııce yıapıl'!l'f da hl • 
"•lı'J 9ilJt!. ~stem aleyhi• verilmiı 
...., llJldır/ - • * * 

Kral Diye Bağıracağıml,, 
• • 

Eğer ahali cumhurıyete rey verırse o zaman 
da "yaşasın cumhuriyet diye haykıracağım!,, 

Atina, 3 (Özel) _ Bafbakanm bin kat .Uıeların liyakatı bir çok defa
diii tren dün Sel&niktea geçerken lar ahvale göre taayyün eder. Elbet 
pırlak bir kaJ'§ılama ya.pılmııtır. 11- te rejim bir memleketin temelidir. 
taayonda büyük memurlar ile birçok Tablt batka feyleri de ihmal etme • 
1&ylavlar ve ahali Çaldariıi alkıtl•· nıek tarttır. Bunun isin. namu11lu, 
mııludır. Tren durduktan IOnr& va· doğru olarak yapacağımız genoy ile 
ıonun pencerentıe ıelen Bafbakan bu meael• bltirilmit olacaktır. E
orada bulunanları tefekkür etmlt • ter abaM kralı isteree ben de kral 
tir. Bu arada ihtiyat ıubaylar cemi· için ya1a1ın diye bağıracağnn ve e
yeti Baıkan Çal<lariıi methedecek ter de aksi çıkarsa yaıaeın cumuri· 
buı tazler taylemi9tir. Buııa cevap yet 1 diye bağırac:ağım 1., 
veren Çaldariı, hükCtmetıin eeki mu Bundan eonra Batbakan demittlr 
hariplere yardım etmeli 6dev ola • ki: 
rak tanıdığını elinden ıelenl yap • Diğer partilerin Iid::rlcri de mem 
mala çallflnlkta olduğunu bildir • leketin ıük\uıetinin tetriıine bizim 
mit hazır bulunanlardan bi~isinin ile beraber hazırdırlar. Onlar ile 
••Juılmuaı ıetiriniz., diye bacırnıa· uyupr-k ıenoy yapacağız ve timdi 
ıma da gülerek: . • Hk bunun geriye bırakılmaaına se • 

.....,. Ortaya konan bu rejim. i~ının bep olacak bir meaeye yoktur. Eğer 
hatıi sizlere aittir. Bunu abalının bu öyle bir aebep görülürse bunu da Al
zuruna koyduk. Son aöziiı!lisü töyll manyadan döndükten aonra tetkik 
yerek halledersiniz, dcmittır• • edeceiim. 

Orada bulunan bir kralcı cumun • Batbakan Bled'de eski Yunan kra-
yetçileri kaıtederek. "düflll&nlarırrm 
kurullar kurma]gtadır Evgıinlik li • 1ı hanedanından kimseler ile görü· 
zımdır., demesine kartı da ıu cevabı ıeceği hakkmda çıkarılan yayıntı • 
vermiıtir: • 

1 
ların yalan olduğunu ısöyliyerek 

_ Düıman yoktur. Heplm~z ~u • Bled'de Yugoslavya Başbakanımn 
nanbyı.ı. Dll!m•lık etmek ~stıyen- Almanya'ya ıiderken orada tavak .. 
ler cezalarını buldular ve bır daha kuf etnıemi rica etmesi üzerine ~di 
da Yunanistan• gelecek değillerdir. yorum. Mümkün olduğu kadar az ka 
Muhalefet yapmak latiyenler Szkilr lacağım. Ba§bakan ile ve Prens Paul 
olarak bunu yapabilirler fakat eski ile görilıeceğim. demiıtir • 
tertipler bir daha tekrar edilemez. K dlllaln ... ledlkle 1 
Bizim iıtediğimiz Yunaniatanm ra- on uy r 
hat yüzü görme.idir. Bütün çalrf • Atina, 3 (Özel) - General Kon .. 
tığımı.ı da bunun içindir. Ahali par- dilia .,..Batbakanın Yunani8tandan U• 

tisinin 11yaaaaı da bundan ibarettir.,, zaklaıma•ı iberine gösterilen endi • 
Bu esnada başka biri9i kendisinin ıelerden bahsederek demlttir ki: Ge 

krallık taraftan olduğunu &Öylemi§ çen defa Batbakan dııanya gi~r .. 
ve ıu cevabı almıttır:. ken yine bay le yayıntdar çıkarıl • 

Normandiyalı hiçbir şeyi mey 
dana venniyecek tekilde işleme 
1i idi. Bunun için değil taşlan yı 
kamak, hergün tonlarca taş ta
şısa razı idi... Işte tam iki ay 
burada kendisini hizmetçilik 
vazifesine alıştırdı. Ve kibar 
bir ailenin kızı olduğunu uuut
mağa çalıştı. 

Beklemek 
Anne - Maric ı ü k u n e t • 

ten muztaripti. Kimse ile ko- s:=:....~;._.~~~~~:-.:;:::::::::=== 
nuşmuyordu. Okuma yazması 
olmıyan, görgüsü, teııbiyesi ol
mıyan bir sürU hizmetçi kadın
ların arasında münzevi bir ha
yat geçiriyordu. U ıtelik onlarm. 
emirlerini dinlemek, mütemadi· 
yen çahş.mak mecburiyetinde 
idi. Akşam olunca yorgun arpı, 
sergi gi.bi yatağa düşüyordu. 
İçinde müthiı bir korku vardı: 

Ya belli olursa, ya meydana 
çıkarsa? 

Bu hayat böyle ne zamana 
kadar sürüp gidecekti? Artık 
herkes kendisinin Normandiya· 
b bir kız olduğuna kanidi. Fa -
kat bir falso yaparsa yandığı 
gündü .. 

Orada hep dışarı, ağır hiz
metlerde çalışıyordu. Merdi • 
venleri, ıofalan, aptmaneleri 
temizliyor, bulaşıkları, çamaşır· 
lan yıkayordu. Kendisini büro
larda kullanmıyorlardı. Zaten o 
da derhal bürolara girmek heve
sinde değildi. Çünkü o zaman 
hakkında daha fazla şüphe 
uyandırır, da:ha sıkı bir kontrol 
altında bulunurdu. En iyisi mü· 
nasip zamanı kollamaktı. 

Faıkat 2 inci Büro'nwı odala-

-- .Sen ahali taraftarıyım. Ve bu mıttı Fakat hiç blriıi de tahakkuk 
kanaatle ahalinin menfaatine his • etmedi bu defa da yine böyle ola -
met etmekteyim. Ben kat•t olarak ~rr. Sıyua durumu bugün ne ile 
Cumurf yet ile krakı cumuriyeti ay &yle kalacaktır ve hiç kimse memle· 
ni olarak telakki etmekteyim. Fa .. ketin ıllktmumı bo.ıamıy&eaktır. • nna gimıek için de insanda 

hayli cesaret olmalı idi. Çünkil 
bu, hemen hemen intiharla mü
savi idi. Buraya gizlice ayak 
bastığı zaman yüzde yüz ölüm 
muhakkaktı. Kapıların önü iz • 
bandut gibi nöbetçiler tarafın. 
dan muhafaza ediliyordu. Bun
ları nasıl çiğneyip geçebilirdi?. 

Genoy Geri mi Bırakılacak? 
~tina, 3 (Özel) - Siyasi çevrelerde söylendiğine göre rejim 

için yapdKak genoy geri bırakılacak, Çaldaris Almanyadan 
döndükten eonra memleketin aüldinu için bu suretle hareket edil
diğini aöyliyerek Parlimentoyu toplayacak, vaziyeti anlatacak, 
Yunan ulusuna de bir beyanname neırederek genoY.UD niçin geri 
bırakıldığmı izah edecek. 

. 
Normandiya/1 kız alnını soğuk cama 'dayadı 

büyük Alman casusunun yüreği 
yerinden oynamıştı. Eğer Fran· 
sızlar Matmazel Doktor'u öl
dürdüklerine kani oldularsa, ha· 
kiki Matmazel Doktor'a gün 
doğdu dernekti. Hiç sesini çı
karmadı, öyle bir hal takındı 
ki, sanki her şeyden bihaberdi. 

metçinin bu kadar derin siyaset 
meselesine pek aklı ermezdi. 

Acayip acayip kapıcının yü .. 
züne baktı. O anlatıyordu: 

- Fakat sonradan anlaşılmış 
ki bu Matmazel Doktor değil
dir. Ama bu kadın da bir Alman 
casusu imif. Cilımü meşhut ha
linde yakalanmış, ertesi gün 
deııhal ku11una dizilmiş. 

Somatrada .Şiddetli Bir Deprem 
Bcmbay, 3 (A.A.) - Kalkuta rasathanesi, bu sabah saat 6,45 

de, merkezi kuvvetli bir ihtimale göre, Somatra bölgesinde bulu· 
nan ıiddetli bir deprem kaydetmiştir. Rasathane direktörü, bu 
depremin merk~l~dirde, hasarın pek ağır ola· 
bileceiini '61-lemiftir. Londrada da kaydedilmiıtir. 

Hava Hücumlarına Ka~ 
B~_r}in, 3 (A.~.)-: ~~la~ karşı korunmak yol • 

nnı ogretmek ıçın, butün Alman köyJerınde gezgin (seyyar) öğ· 
retmenler dolapcaktır. En uzıak köylere varıncaya kadar kur&· 
lar yapdacaktrr. Bunlar, Alman köylüsüne, ihiinleri yanİmdan 
ve ~ava lbo~l>archPı:lanlarmdan korumamn lOllanm ö.(retecek-
lerdır. ) 

Faşizme Mücadele 
MOlkova, 3 (A.A.) - Kcmintem kon~inde Dimitrof Fa· 

tiım taarruzu ve mıele ımıfımn birliği için faşizme karıı yapı· 
lacak mücadelede Konmintemin ödevleri hakkındaki raporunu 
a~tur. Dimi~rof hararetle a~lamnrştır. Rapor hakkındaki 
muzakere~e bu~ Fnuıau: deleıesı Torcz'in bir di)'evile bqla· 
nacaktır. : -

Yahudilere Karşı Yahudiler? 

En iyisi beklemekti.. Bekle· 
mek .. beklemek ... 

Bu intizar ne zamana kadar 
sürecekti? 

Bereket versin münasip fır-

- Matmazel Doktor da kim 
oluyor gibilerden omuzlarım 
silkti. Nonnandiya'h genç hiz- (Arkası var) 

sat pek gedkmedi. H b 1 K 8 d 1 Brinci Fransuvacaddesindeki a ec;. er ararl egv enme İ er 
büyük konakta herkesin küçük Y 
Normandiya'bya itimadı vardı. [Bi.;J tarafı 1 incide] 
Bununla beraber her tarafı da desindeki tavsiyelere dayanmakta. idi. 1ını (aleyhtan) Giwıtiziabiberta ku
açık bulundunnuyorlardı. Bel- Konseyin bucUnkil toplantısında, Lit· rumuna menıup olup Pariate oturan 
ki: vinof, her üç devletin de 1906 tarihli bazı Italyan ıiya1&l mllltecilerini tev· 

~.L' andlafma eaaalan üzerine konuımalar kif etmittir. Bunlar ltalyan hududu-
- .ıı.ın, nckadar olsa cahil kız- da bulunmalı kabul ettikleri hakkın· na komtu olan Tellin mevkilnden için 

dır. YanlI§lıkla bir kağıdı kaldı.. da bir bildirik okuyacaktır. de Habetiatan harbine kal'fı beyanna
nr ~tar l diye dütünüyorlardı. Aloiai, konaeyin 4 EylUlde Szel ıu- meler bulunan blrsok balon uçurmak 
Bır gün bürolan temizleyen rette toplanacagma dair olan fıllrayı iıtiyorlardı. 

·kız hutalanmııtı. Onun yerine onaylamıyacatnu bildirecektir. Habe- Fevkallde toplantl 
Ann M · fiıtanm karar taılap hakkındaki kar· 

e • ane'ye odaları temiz· pblı buctın beklenmektedir. Konsey, Londra, S (A.A.) - Avam kama-
!etneaini söylediler. Fakat yine bu brtiliiı aldıktan aonra toplanacak ra11 29,10 tarihine kadar tatile girmiş 
w~ut gibi nöbetçi başmdan tır. tir. Kamara kabul ettiii bir takrirle, 
eksık değildi... lüzumu halinde parllmentonun toplan 

K Habef delegealle konu9ma maya çaiznlmuı ısdevini kabineye bı· 
Üçilk Nonnandiya'hnm 61· Cenevre, 3 (A.A.) _ MullOllntnln ralmuftır. Parllmento çevenleri bu 

rendifine göre, yerine çahftlğI karar tulatım kabul etmelini milte· müddet sarfmda fevb.llde bir toplan
k~ haetabğr daha uzun süre- akıp, Laval ile Eden, Tekle Havari- tıya Hlzum gijrUleceğini sanmaktadır· 
c_~ktı. Onun için acele etmeğe yate ile görilfmütlerdir. Sanılıyor ki lar. 
luzum Yoktu. Bir akşam olmaz. Havariyate, Franaa, lngiltere ve ltal· Konseyin btr;ncl kararı 
sa, öbü ak im d ya arasındaki w:laıma metnine hiç bir 
.. • r şam, o o azsa aha itirazda bulunmamış. yatnu, hiik(tme- ~evre, 3.A.A. - Uluılar Sosye-
obii~ akşam bir iş becerebilirdi. tine danıpcatını aöylemiftlr. Konsey tesı konseyi, bugün 11aat ı 9.22 de a· 

Şımdiye kadar casusluk talii ıenel toplaatıauun cumarteli günü çıhnıı ve aaat 22 de kaparumftır. 
k!°disine yardnn etmişti. Han- öğleden sonra vukuu kararla1tınlmı1- Konsey tarafından oy birliiiyle ka· 
gı Alman kadım •2 inci Büronun tır. Karar taslağının neşri bazı diplo- bul edilen birinci karar ıuretinde uz-
d · l matik sebeplerden ötilrii geciktirilmit laşma ve yargıçlık komisyonunun 
aıre erine girmeğe muvaffak Ualual bölgesinin ilci taraftan şu ve-
olmuştu? tir. ya bunun eğemenligi altında bulur\-

Hitlere düşman 
Bir adam 

Berlin, 3 (A.A.)" - Voellrischer Beobabter gazetesi eliyor ki: 
Stettin'de Yahudi mağazalanna kaı'Jı yapılnı11 olan gÖsterişleri 
tertip ~enler Y-!1ud~. Gösterişçiler arasında polis birçok 
yahudiler ve Nazı devletme düpnan olan unsurlar meydana çı· 
kaımış ve bunların hüviyetlerini tayin etmiıtir. Fakat hiç bir 
Nazinin bu taıhrikita iştirak etmİ§ olduğu anla1ılmanqtır. 

Anne • Marie bunu da bir mu- Habeşlller kararı duğu meselesiyle uğraf?Diyacagı, fa. 
va~faıkiyet sayıyor ve gayesine beQenmediler kat Ualual hadisesine ait anlatmazh-
dognı adım ad- ı'lerlı''IN\rdu. A A ğın diğer unıurlanm tetkik edeceği 

G 
•.m .; - Londra, 3 ( .n.) - Taymia'in beyan olunmakta ve iki tarafın uz-

enç kız işleri mahsus sürün- Adiaababa aytan, son C~nevre haber- la§ma usulünü takip arzusunda bu
cemede bırakıyor,, geç vakite !erinin yeis duygularile karşılanmış lunduklannı beyan etmiı oldukları 
k.adar orada kalıyordu. Bu ge· olduğunu bildirmektedir. Aytar diyor kaydedilmektedir. 

km ki: cı eği adet haline getirirse o "Bir takımlan Habcşiatamn aldatd H•b•t imparatorunu yeni 4tt .. _ 
~ -..., 3 (Huıuat m.uhabirlmb bD· 
llideor) - kardqinin ölümü üserine 
~re karıı "Karacepbe" yi kuran 
~ ~ıer iandnde bir adam, Al· 
l'~ lllıır dıpna çıkanldzğı için, 
~iltaftl: &ehnitti ve iki aydır Yu· S da bulunuyordu. Alman bil
Jraı..~ ~in Yunanı.tandan çı· 
t~~ Çaldark hükOmetinden la 
~tıı ,,,...:,~~•dam bçmıı. yaveri Bwn 
~~§tır. 

~~':'I> ! (Özel) - Iç Bakanhiı S 0;:,,,tandaki Hitler aleyhtarlarının 
·•Ud ~tto Struer'in bulunarak 

c.t.?e çıkarılmumr ~ 
~~,,r-r~ 

Bulgaristan ve 
Cumuriyet 
8ofya. 3 (A.A.) - Cflmurlok pro

pagandaaı yapmaktan IUÇlu birtalmD 
Bulpr ıubaylannm yablanmıf ve• 
yahut ki Yunan topraklarma 11fmmıt 
oldukları baklanda yabancı memleket 
lerde yayılmıf olan bilgeti (havadisi) 
Bulpr telcraf ajanu yalanlamaktadır 
Ajans, Glke içerisinde olsun. orduda 
olsan, h~ bir ctimurluk cereyanı ıa
~il oldu&wıu l91lüzo..rv-.. 

Avusturyada Krallık 
l~ln ~hşmalar 

Viyana, 3 (A.A.) - Viııer Niyua
tet, fU'baymm tefebbilati llzeriııe balı 
Avuaturya kamun (nahiye led (Kay· 
ser Geyman Denverband) imparator 
kamunlan federaıyonu ilminde bir ku 
ru1 kurmutlardır. Kurulun amacı. 
ŞufDlciıı lejiymitialere olan ton tani 
yelerini ıibönUnde tutmakla beraber 
monarıÜ.li&l .ceri ıekP.c.lilıc ahımak • 
'"'!J ' 

zaman daha iyi ederdi. Çünkü dıjuıı ve Uluslar Soıyete&i önünde bir diyevl 
bugünlerde Alman casuslarm· mevziinden koğulduğunu söylüyorlar: Adiaababa. 3 (A.A.) - Reuter A-
dan çok şüphe ediyorlardL Ka· Cenevre andlaşmumm bir maddeaine jlnımm hU1uli muhabirine beyanatta 
pıcmın aöylediğine bakdna dayanan müracaata, 1906 andlatmı11· bulunan ~bet imparatoru. Cenevre
Vincennes ormanmda yine bir na göre müzakere asmak teklifi çok deki mmahhaaaı, Ulullar aoıyeteaine 

dizmi
. l carip bir kar§ılıkta deniyor. Huıuaile Lanl ve Eden tarafından yapılan tek-

casus ıkadmı kur§una § er- ki, ltalya bu ıörilfmclere Habefilta· ~eri kabule meur ettlfini aöylemit-
di. nın da katılmaaına k&rtJdır. Komia • tir. 

Matmazel Doktor mu ? yonun yetgeleri hakkındaki tefsir ------------
farklan kotanlmadan veyahut ki bu B 1 

Kapıcı: yargıçrn (hakemin) ödevi taarib edil- ay 8f ,• 
- Bu casus, Matmazel Dok· meden beşinci bir yargın atanmak file 

tor diye yakalanmıf, dediği ri d~ tenkid edilmektedir • ., Teksayt pre.sarvatlflerl her ecza 
nman küçük Normandiya'lı Fatlat aleyhtarları nede (1) (l) ve (6) hk portakal 

tmd --1.1. renkli &adlarda da satılır. 
hiım.et~hıin kılıiı al a DCAU ;Berne. 3 f..A.A.l - Polis Fa~iat kat ~770 
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n noııaa - .... ua-... ucu rwn o o - nan .... ucu HAK YERLERi 

MEMLEKETTE TAN Bah~ekapıdaki 
Otomobil faciası .......... _......_,,_ na 

··~· 
-· __ ..... Bahçekapıda Hasan ecza deposu 

önünde, bir hamala çarpan ve sırtın 
daki şeker sandığının altında kala -
rak ölümüne sebep olduğu iddia edi 
len şoför Niyazinin muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Şahit olarak dinlenen 
Mahmut: 

umer Banka Geçen Fabrika 
Kütahya, (Özel aytannuz bildiriyor) - Devletçe kurulması 

kararlaştırılan porselen fabrikası için münasip bir yer seçilmiş, 
planlar üzerinde tetkikata girişilmiştir. Yapılan sondajlar, 
umulduğundan iyi sonuçlar vermiştir. 

Mevcut tuğla, kiremit fabrikası, keramik fabrikası namı al
tında Sümer Banka mal edilmiş ve daha geniş ölçüde işletilme· 
6ine başlanmıştır. 

Kuş Adasından Yapılan ihracat 
Kuşadası, (Özel aytarrmız bildiriyor) - Kuşadası liman fa

aliyeti son yıl içinde tecimsel, ekonomsal bir ilerleme göster
miştir. Aydın zeytinyağlarının, Söke koyun, keçi ve zahireleri
nin Kuşadasından dışarı çıkarılması bunda amil olmuştur. Li
mandan, her yıl İtalyaya zeytinyağı, Mersine prina yağı, Is
.:tanbula da Söke ovasının zahireleri ihraç edilmektedir. 

Zonguldakta işçi· Evleri 
·zonguldak, (Özel aytarımız bildiriyor) - Türk iş Sosyetesi 

tarafından Üzülmezde maden amelesi için işçi evleri kurulmağa 
başlanmış~ır. Bunların temel atma töreni, geçenlerde yapıl
mıştır. Üzülmezde, çok yakında güzel ve modem bir işçi ma -
hallesi vücuda getirilecektir. 

Et Hali, Modern Mezbaha 
Nizin, (Antep özel aytanmız bildiriyor) - Nizip Belediyesi, 

~.500 liraya bir et hali, 3 bin liraya modern bir mezbaha yaptır· 
mıştır. Ayrıca şehrin ortasında içinde yeldeğiıımeni bulunan bir 
bahçe kurulmuştur. 

Bir müteahhide ait elektrik tesisatı kasabayı aydınlatmağa 
yetişmediği için bu tesisatın satın alınarak ikinci büyük bir ma
ikina getirtilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun için Belediyeler 
Bankasından istikraz yapılacaktır. 

Birecikte Susuzluk 
Birecik, (Özel aytarımız bildiriyor) - Kasabanın mezbaha

oan başka hiçbir ihtiyacı karşılanamamıştır. Kasabanın kurulu 
bulunduğu sırttan birçok sular fışkırdığı halde, bunlardan isti
fade edilememektedir. Bu kadar bol suyu bulunan kasaba, ade
ta, susuzluk çe~ektedir. 50 bin lira olarak tesbit edilen şar
baylrk bütçesinden, bu işlere harcanmak üzere tahsisat aynla
~aktır. 

Kuşadasında Kültür işleri 
Kuşadası, (Özel) aytarımız bildiriyor) - Kusadası Akderiz 

kıyısında, Sisam adası karşısında yedi bin nüfusİu bir ilçe mer
Jtezidir. Kültür bakımından Kuşadası Ege mmtakasının en 
.zengin bir ilçesi sayılır. Çünkü ilçe merkezinden başka, on üç 
köyün hepsinde de mektep ve muallim vardır. Her yıl mektep
lerden yüzlerce talebe yetişiyor. 

Ayıntapta Trahom Salgını 
'Antep, (Özel aytarımız bildiriyor) - Salgın derecesinde bu

lunan trahomun önüne geçmek için, Sağlık ve Soysal Bakanlığı 
tarafından buraya bir gezgin kamyoneti gönderilmiştir. Hastane 
çadırı, ameliyat masası ve aletleri, ufak bir eczane, lavabo gibi 
ameliyat için lazım olan araçları havi bulunan bu kamyonet köy 
köy dolaşarak köylülerle ilgilenecektir. 

Zonguldakta 
Hastane yapıhyor 

Zonguldak, (Özel aytarımız bildi
riyor) - 934 yılında işçiler birliği ve 
madencilerimiz 100 bin lira harcıya
rak Zonguldağın en güzel bir yerin
de bir hastane kurmağa karar ver -
mişlerdir. Derhal işe başlanmış, yapı
nın temeli törenle atılmıştır. Yukarı
ki resim hastanenin alacağı şekli gös
teriyor. 

Konyada halk 
Ekmeği 

Konya, (Ozel aytamnız bildiriyor) 
Uray dünkü toplantısında, ekmek 
narhını birer kuruş indirmiştir. Ha'k 
ekmeği ismi altında urbayhkça yaptı
nlan ekmeğin kilosu da beş buçuk ku
ruştan dört buçuğa tenzil edilmiştir. 
Bugünden itibaren ekmekler bu fi -
yattan satılacaktır. 

IK'ü ç Ü-K TELGRAF 1 
HABERLERi ..-=-------...... ==------------i * Lüleburgaz, (Tan) - llbay Faik 

Ustün ilçeye bir inceleme gezintisine 
çıkmış ve daha ziyade sağlık i§leri ile 
ilgilenmiştir. 

"' Sungurlu, (Tan) - Sungurluda 
peçe ve kafesler uray kararile yasak 
edilmiştir. 

ı:: Çorum, (Tan) - Genel Sava -
man (müddeiumumi) Hasan Tahsin, 
Bartın Ağır Ceza Başkanlığına atan
mış, yerine Kozan Savamanı Zeynel
abidin atanmıştır. 

"' Sıvas, (Tan) - ldman İttifakı 
Başkanı Erzurum Saylavı Aziz illerini 
dolaşmakta olan Başbakanı Erzurum
da karşılamak üzere şehrimize gel
mi;ıtir. 

Aziz, Sıvas sporuna yakın bir ala
ka göstermiş, Erzurumdan dönüşte 
de bu işlerle meşgul olmak üzere bir 
kaç gün kalacağını söylemiştir. 

.;: Çanakkale, (Tan) - Tarım Ban
kasına buğday alımı için emir gel
miştir. llimizin Çanakkale, Çardak, 
Karabiga iskelelerinde birer buğday 
alım satım özeği kurulmuştur. Bu yı
lın ürünleri çok iyidir. Buğday 4 - S 
kuruşa kadar alıcı bulmaktadır. 

" Balıkesir, (Tan) - Halkevi 
temsil kolu güzel bir müsamere 
vermiştir. Bu müsamerede Hedef ad
lı bir piyes temsil edilmiş ve çok 
rağbet görmüştür. Temsil kolu genç
leri şimdi, Özyurt ve Atilla piyesle
rini oynamak için hazırlığa başla -
mışlardır. 

,. 

•· - Ben tramvay bekliyordum. 
Bir gürültü oldu. Hamalın yere dü -
şerek sandığın altında kaldığını ve 
kanlar içinde kaldırıma uzandığını 
gördüm. Otomobilin korna çaldığı -
nı duymadım.,. demiştir. Şoför bu 
şehadete itiraz etmiş, korna çaldığı
nı söylemiştir. Suçlu vekili bazı mü
dafaa şahitleri göstermiş, mahkeme, 
kendisi getirdiği takdirde gelecek 
celsede dinlenmesine karar vermiş -
tir. Yeniden keşif yapılması isteği 
hakkında, evrakın tekrar tetkikinden 
ve ilk keşfin kifayet edip etmiyece
ği belli olduktan sonra bir karar ve
rilecektir. Duruşma, bunun için baş
ka güne bırakılmıştır. 

• Dün ağır ceza mahkemesinde 
Hamdi isminde bir genç muhakeme 
edilmiştir. Hamdi, üç yerden hırsız
lık yapmaktan suçludur. İddiaya gö
re, sekiz beşibirlik, bir çift sandal 
küreği ve iki çuval arpa ile buğday 
çalmış, sonradan yakalanmıştır. Ham 
di. hadiseyi inkar etmiş, yalnız sir
katlerin tesbit edilmiş o 1 d u -
ğ u n u , ortada kendisi aleyhinde 
bir delil olmadığını söylemiştir. Din 
lenen şahitler tahkikatın ilk safha-
larını anlatmışlar, duruşma polis me 
murlarının çağmlması için başka gü 
ne kalmıştır. 

POLiS 

iki yankesici tutuldu 
Bir Bu garm hayreti ve 
zabıt~nm mu\faff akıyeti 

Evvelki gün yakalandıklarıru-..ırazdı 
ğımız yankesici Davitle Piç Agop alh.... 
Adliyeye verilmişlerdir. 

Bunlar son defa bir Bulgarın ~ra
snu çarpmışlar, fakat azbıtanm sıkı 
takibi üzerine 4 saat içinde yakalan
mışlardır. 

Yuvan adında Bulgar tabasından 
bir genç, evvelki gün polis ikinci şu· 
be direktörlüğüne baş vurmuş, tanıma 
dığı ve tanıtamıyacağı iki kişinin, ce
binden 500 lirasile bir altınını ve ta
baJ<asım çarptıklarını haber vermi;ıtir. 
Hadiseyi öğrenen ikinci şube meplur
ları takibe başlamışlar ve ihbardan 
sonra 4 saat gibi çok kısa bir .zaman 
içinde Piç Agopu Yenişehirde tutmuş 
lardır. Agop, Emniyet direktörlüğüne 
getirilirken Davidin de Hasköyd~ ya
kalandığı anlaşılmıştır. 

Yankesiciler, evvela çarptıkları şey 
leri inkar etmişlerdir. Memurlar, Da
vidin sakladığı paraları odasının per
deleri arasında, paranın diğer bir kıs
mını da Agobun evinde lavabo ile mer 
diven arasına sıkıştrrılmı§ bir . halde 
bulmu§lardır. 

500 lirası, tabakası ve aynca 
bir altını bulunan Bulgar, Emniyet 
ikinci şube direktörlüğüne çağrrılmı~ 
ve çaldırdığı şeyler kendisine teslim 
edilmiştir. Yuvan, bunları görünce, 
şaşırmış, bu kadar kısa bir zaman için 
de ba!jarılan bu muvaffakıy~te hayret 
etmiştir. 

• Dün Beyoğlundan Ortakö}'e git 
mekte olan 2319 No. 1ı otomobil, Çıra 
ğan sarayı önünde tramvay direğine 
çarpınışttr. Bu çarpmada otomobi -
lin ön ~amurlukları kırılmıştır. Şo • 
för, kurtulmuştur. 

• Drağmanda oturan İbrahim kı
zı Gülizar dün Balatta Ayan cadde
sinde sütçü Yorginin dükkanından 
süt içerken başı dönmüs ve o sırada 
kaynar süt tenceresinin~ üzerine doğ 
ru düşmüştür. Gülizarın, kol ve ba
cakları Y.anmış, tedavisi yapılmak 
üzere evıne kaldrrılmıştrr. 

Menemen civarında 90 bin liraya inşa edilen Gediz beton köprüsünün birkaç gün önce, 
törenle açıldığını yazmıştık. Yukanki resim, köprünün uzaktan bir manzarasını gösteriyor. 

• Dün saat 11 de Süleymaniye ca
mi kapıcısı Büseyinin evde bulunma 
masından istifade ederek evin pence 
resini kurcalıyan sabıkalı Mehmet 
yakalanmıştır. 
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üzerinde denedim. İyi sonuçlar 
s:============ da aldım. Fakat, genç hekimle-
V O S M A H rimiz bunları bilmiyorlar. Uğ -

No. 77 

Etem izzet BENiCE 

rını bugün teknik, laboratuvar 
yeni buluşlar diye veriyor. Son
ra, eski Türk şairlerine bayılı -
rım. Sabahleyin saat beşte kal
ikar, evimin Marmara'ya bakan 
penceresi önüne oturur, Fuzuli
yi, Sadi'yi, N edim'i, Baki'yi içi
me sindire sindire okurum. Bü
tün bunlar bana dinçlik, genç
lik, iyilik veren şeylerdif. Bugü
nün hekimliğine ait batı yayı
mını da geceleri okurum. Öku
yuşlarrmı. zevklerimi hiç biribi· 
rine karıştırmam! 

Eski Türk hekimlerinin in
san vÜcutlarmı sağhyan nebati 
iiaçları arasında çok iyileri, çok 
değerlileri var. Ben bunlardan 
~~oğunu vıllardır, hastalarım 

\ ti., 

raşmak ta istemiyorlar. Hem 
uğraşmazlar da. Bu apayrı bir 
iş. Bunu Fakültede kurulacak 
bir enstitü yapmalıdır. Böyle bir 
enstitü hem Türk kültür izerle
ri, hem de medeniyeti yönünden 
çok faydalı olur. Teknik, stil, 
bakım, bütün her şey değişmiş 
olmakla beraber eskiden alına
cak ve yeni batı buluşlarına 

karşı en çok ilaç bakımından: bu 
bizde vardı, ve eski hekimleri
miz şöyle kullanırlardı .. dene
cek çok şeylerimiz vardır. Bu
güne hiç etkisi olmasa bile eski
nin büyük varlığını çıkarıp or
taya koymak, onu müzeleştir
mek, anıtlaştırmak bile kötü . ') §ey mı.. 

Güney hiç ses çıkarmadan 
dinliyor1 Rü§tÜ .Çap~ı da sö~lii
~ordu:"' 

- Gercekten ben sizin bu ta- ı Rusçuk'lu Hakkı: 
rafınıza bayılırım. 

0

En yeninin - Fazıl'ı görsek artık .. 
içinde en eskiyi• de eleyen, ya- Diye kalktı ve Rüstü'den 
hut en eskinin içinde en yeni· sordu: 
yi de hamur eden bir kafanız - Nesi vamnş?. 
var. Rüştü: 

Ve birden Güney'e döndü: - Bilmem göreceğiz .. 
- Siz üstadı tanımıyorsunuz. Dedi, hep beraber hastanın 
Dedi ve: yattığı odaya yürüdüler. 
- Hoş beni de tanımıyordu- Fazıl iniltiler içindeydi. Çok 

nuz ya? 1. kuvvetli bir nöbet geçiriyordu. 
Diyerek ilave etti: Rüştü Çapçı'yı, Rusçuk'luyu 
- Doktor Rusçuk'lu Hakkı. görür görmez, hemen ateşli el

Hepimizin sevgi ve saygısını lerini uzattı: 
derliyen hekimimiz.. _ Ölüyorum galiba .. 
Rüştü Çapçı şendi. Güler yü- Rusçuk'lu: 

zile: - Bir şeyin yok. Dur baka -
- Biz lakırdıya daldık, has- hm .. Telaş ediyorsun.: 

tayı unuttuk. Derken sokaR kapısının zili 
Dedi, yine sanki kendi konuş- yine çalındı, Güney hemen dı~a

kanlığını bağışlatmak istiyor - rıya çıktı. 
muş gibi: Tekrar odadan içeriye gelir-

- E çok ta vakit kaybetme- ken Akil Muhtar'la beraberdi. 
dik. Kahvelerimizi i~tik. O ötekilerini, ötekiler onu 

Dedi. . görünce hepsinin birden ağzın-

Japon adetleri 
------

İmparatorluk Sarayının· Bahçe-
sinde 7 000 Kişilik Caz Ziyafefi 

.. 

\ 

Japon süvarileri bir geçit resminde 

İngiltere Kralınnikabul resimlerine 
benzeyen ve binlerce davetlinin bulun 
duğu Garden partiler Japon haneda
nının an'ane halinde verdikleri sene
lik ziyafetlerden maduttur. Geçenler
de verilen bir partide 7 bin Japonyalı 
en pahalı ipekli elbiselerini giyerek 
700 kadar yabancı ile kralın saray 
bahçelerinde çay içmişlerdir. Ilkbahar 
partisi tabir olunan bu çay ziyafeti 
maalesef yağmur yağmasile çok ça -
buk dağılmak mecburiyetinde kal -
mıştır. Maamafih yağmur o kadar şid 
detli olmuştur ki gazetecilerin tahmin 
!erine göre en aşağı bir hesapla eski 
V~ntika hükmündeki ipekli esvapla
rın bo~..ıması Japon zenginlerine 200 
bin dolarlık \oir zayiata mal olmuştur. 

Japonyada ca~us hulyası 
İmparator Hirohito ülkasr il.bilin

de çok fazla casus olduğuna hükmı. 
derek geçen hafta üçü Amerikalı ve 
biri de Avustralyalı olmak üzere dört 
(casus?) ele geçirmiştir. Bunlardan 
Pierce ismindeki Amerikalı bir harp 
gemisinin resmini almakla itham o
lunarak on bir gün günde on saat sor-

guya çekilmek suretile hürriyetinden 
ahkonmuştur. Bilahara casusluğu te
beyyün etmeyince memnu mınt. ka 
dahilinde resim aldığından dolayı 9 
dolar nakdi ceza alınmak suretile ser
best bırakılmıştır. Pierce polisin elin
den kurtulunca bir daha Japon toprak 
}arına ayak basmayacağına dair ye • 
min etmiştir. 
A vustralyah Gertonde Snyder ismin 

deki kadın da doğru yoldan ayrıldığı 
ve serseriyanc dolaştığı için tevkif e
dilmiş.fakat üzerinde hiç şüpheyi cel 
bedecek birşey bulunmadığı için yal
nız bir gün alıkonularak serbest bıra· 
kılmıştır. 

Diğer iki Amerikalının da bunlara 
benzer tıuçlarla tevkif edildiğini naza
rı dikkate alacak olursak 'Japonyanın 
Amerikalılara karşı ne derecelere ka
dar şüphe beslediğini kolayca anlarız. 
~emleketlerine ait en ufak şeyleri 
bıle ..ı.cşarıya çıkarmamak emelinde o• 
lan Japö.J;ırın bu casus hülyası belki 
biraz mübala"'g ... tldır. Fakat bu gibi iş
lerde "korkulu rüyıı eörmektense uya 
nık yatmak hayırlıdır,. '!!özüne inanan 
Japonlar son derece hassastırlar. 

/apon askerleri arada sırada lmparatorun sarayının duvarına gİ· 
derek mukaddes başkanlarına arzı tazimat ederler 

Halkahdan çıkanlar 

tayin edildiler 
Halkalı ziraat mektebinden bu se

ne 13 kişi çıktığını yazmıştık. Bun -
lardan Haydar Enver, Doğan Halka 
h Ziraat mektebinde asistan olarak 
kalmışlardır. Bahri, Hamdi, Cavit, 
Ahmet, Abdurrahman da inhisar -
lar genel direktörlüğü ziraat şubesi 
ne tayin edilmişlerdir. 

dan bir ses çıktı: 
-A .. A .. A ... 
Rüştü Çapçı: 
- Galiba hastane açıyoruz .. 

Neredeyse bütün hekimler Fa
zıl'ın başında toplanacaklar .• 

Dedi: 
- Buyurun prof esöriim .. 
Diye Akil Muhtar'ın elini 

sıktı. Rusçuk'lu ile de araların
da saygılı bir esenleşme oldu. 
Akil Muhtar sarıdan aklanan 
kırpık bıyıklarını sıvaya sıvc.ya 

sordu: 
- Ne var, ne olmuş Fazıl'a?. 

Fakültede dersi bitirir bitirmez 
hemen geldim. 

Ve hastanın yanına ilerledi: 
- Nen var Fazıl?. 
Fazıl sadece inliyor, doktor 

arkadaşlarını kendi yanında 
görmekten duyduğu teselliyi 
dilinden çok bakışlarında belli 
ediyordu. 

GüneY. kendi kendine düşünü-

Mançuri Mongolistana 
bir nota daha verdi 

Dairen, 3.A.A. - Röyter ajansı 
bildiriyor : Mançuri, Mongolistanın 
vermiş olduğu ikinci, cevaptan mem• 
nun kalmıyarak, üçüncü bir nota 
vermiştir. 

Bu notaya verilecek cevap ta mem· 
nun edici olmazsa Mançuride yapıl• 
makta olan görüşülerin durdurulaca• 
ğı bildirilmiştir. , 
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yordu: 
- Bunların üçü de çok tanın· 

mış, bilgilerine güvenleri olan 
hekimler. Bir araya gelince 
hem biribirlerine karşı durum· 
ları ne olacak, hem de bir nok· 
tada birleşecekler mi?. Merak 
edilecek şey! 

Akil Muhtar alçak gönüllülii· 
ğün içine sığdırdığı bir bilgin
lik otoritesi ile hekim arkada§· 
larma döndü: 

- Siz baktınız mı?. 
Diye sordu. Rüştü Çapçı: 
- Biz de şimdi geldik profe'" 

sörüm. Siz bir baksanız .. 
Dedi. Bu arada bir seremoni 

başladı: . 
- İlk önce siz baksanız ... 
- Y o, siz varken bize düş •, 

mez .. 
- Niçin böyle?. 
-Yo .. 
- Siz profesör ...• 

· [Arkası var] 



Beşiktaş 2 -1 Kazandı 
Şild Şampiyonumuz, Ujpeşt Amatörlerini 
En Fena Bir Zamanında 

Oyuna Rağmen 
Şanssız 

Yendi 
Bir 

~eı maç yapmak Uzcrc 1500 liraya 
letirtilen Macar Uj.pcıt amatör ta
ltınu dün ilk maçını Taksim stadın
da tild ıampiyonumuz Bctiktaı ile 
)&ptı. 

Geçen gün yazdığımı~ gibi, en ko 
YU futbol meraklılarının bile bir ço 
fu yazlığa, pl'ija gittiği için, maçı 
•eyre gelenlerin sayısı bini geçmi
Yordu. Bununla beraber futboldan 
~lryanların bu takımın, Ujpeşt'in 
Profesyonelleri değil amatörleri ol
duğunu öğrendikten aonra maça gel 
Zlleleri ıüpheli idi. 

, Takım ve hakem 
Saat on yedi buçuğa doğru ilk o

larak Macar futbolclileri sahaya çık 
tr~r ve on dakika kadar kalede ek
kersiz yaptıktan sonra Beşiktaş ta-
rnıı da göründü hakem İzzet Apak. 
Takım f<>yle : 

Mehmet Ali 
Faruk Hüsnü 

E Feyzi Lutfi Hasan 
~ref, Şeref, Muzaffer, Nuri, Hayati 

Anlaşlldı 
lleşiktaşın sahaya biraz geç çıkı

tın~ki hikmet anlaşıldı. Hakkı gel 
ıtıcnuş ve onu beklemişlerdi. Niha-

I 

l'et -;~tan heyecanlı iki an 
~'!11 ge~e; .. m_U~af a.ada oynaması 
Ctçırerek rıkm-:urı hüwm hattına 
t.rdı. :s ga~bıır kalmıı • 

ta ~~fadan son zamanlarda Beşikta
~e •ren Lutfi de takımda yer almıı 
~,~rkez muavin mevkiine konul -u. 
ct 
8e.~i~a§, dünkü oyunun devamın 

ctk g~~ule.n şansızlığı yüzünden ola
tU. }f 1• tıddetli rüzgar altına düı • 
ltiı ~k1unın noksanlığile iyi bir şe
Iİdd~~ter~miyen bir takımın böyle 
tehlik 1 riizgir altına düşmesi bir 
~ e olabilirdi. Nitekim amatör 
iiıte a~ı~r rüzgarın da yardımile üst 
teket lku'!11ara başladılar. Fakat be 

•eraın ki .•. 

,. ... lle Macar oyunu 
hı (rul reket versin ki, Macar keba-
9i hiç ~~) gibi tu:6u, biberi ve çeşni 
.futbOı ır zaman değişmiyen Macar 
töze tarzı bu takımda da fazlasile 
SilnJcuÇ•rpıyordu. Fazlasile diyoruz, 

Profeıyonellerinde hiç ol _ 

mazsa daha fazla tecrübe var. 
Macar tarzını anlatmağa lüzum 

yok: kale önüne gelince pas, pas, 
pas •.. Bir daha pas, bir daha pas ve 
nihayet beceriksizce bir hareket ve 
yahut hasım kalecinin yerinde bir 
müdahalesi ve şiıen sabun köpüğü -
nün sönmesi. .• 

Yer siz bir it 
Taksim &tadının balkonuna bir hö 

parlör koymuşlar ve ucuna da bir 
gramofon takmıılar ... 

Oyunun beşinci dakikasındayız. 
Birden gramofcn işledi ve bôparlör 
den İstiklal marşım•z yükseldi. Her 
kes tabii ayağa kalktı. 

Oyun devam ediyor, seyirciler •· 
yakta ve hürmetle maqımızı dinli
yorlar •.• 

Taç olunca hakem oyunu durdur • 
du, oyuncular da ihtiram vaziyeti al
dılar. 

Bu ne yersiz bir iştir f Ulusal bir 
marşın çalınmasının yeri ve zama -
nı olduğunu bu yersb: ve hafif hare 
kette bulunanlar bilmiyorlar mı? 

l11tiklil mal'!ı ancak ve ancak iki 
milli takım arasında yapılan maçlar 
dan evvel ve yahut ta bir çok millet 
!erin iştirak ettiği mün.bakalara baş 
lanırken çalınabilir. Yoksa, böyle 
beher maçı yüz lira mukabilinde a
zat zamanlarını seyahatle geçirme • 
ğe çıkmış her hangi takımla yapıl.an 
gelişi güzel bir maçta İstiklal mar
şı çalınmaz. 

O marşın, bu harekette bulunanla 
rm anlıyamadılclarından çok yüksek 
bir kıymeti vardır. Hele maç batla -
dıkt.:uı aonra ve devam ederken bu 
ışi yapmak, ulusal marşımıza en bü
yük hürmetsizliktir . 

Fakat, teessürle kaydedelim ki, 
bu hürmetsizliği yapanlar bununla 
da kalmadılar. Maç bitti, halkın ya
r~sı çıkış kapısının önline ~eldi, ge
rı kalanlar da çıkmağa hazırlanır -
larken mahut gramofon yine iıledi 
ve höparlörden yine ulusal marşı • 
mız yükseldi. 

Bu laübaliliğe o kadar canımız sı 
kıldı ki, ne diye Hm bilmiyoruz? 

ilk yarım saat 
Ma~. yukarıda anlattığımız tarz -

da, amatör Macarların kalemizi sı • 
kıştırmasile geçti. Böyle avantajlı 
vaziyette bir şey yapamazlarsa Ma
carların yenilmesi beklenebilirdi. 
Kendilerine durmadan yardım eden 
§iddetli rüzgirm bile onların bu be
ceribizlfğine kızarak istikametini 
değiştirmemesi gariptir. Yalnız şu • 
rada şunu da söytiyelim ki, bu fena
vaziyeti atlatırlarsa nasıl olsa misa
firlerin hakkından geleıı:eWarlni göz 
lYilnde tutan Be1ikta9 mUdatn.. 

1 
a~ .. ·'•rla da, yardımcıları rilzglr-

a a canı .. .,..,la uğraıarak gol fır
satlarını çok azaıtı1'!.~r. Geri kalan 
fırsatları da. dün cidden a\\ıeJ oy
nıyan Mehmet AJi yerinde kurtarıı:. 
lan ile öldürdü • ~ 

Hakkı geldi! 
Etraftan sesler yük$eldi: "Hak • 

kı geldi! Hakkı geldi!., 
Vaktinde yerişemiyen Hakkı so • 

y~unmuş, sahanın kenarında, oyuna 
gırmek için hakemin müsaadesini a-
lıyordu. 

Hakkınm oyuna girmesile Beşik
taı takımı şu şekli aldı: 

Mehmet Ali 
Nuııi Hüsnü 

.Feyzi • Lfitfi Hasan 
Eşref, Şeref, Muzaffer, Hakkı Hayati 

Şimdi takım bir şeye benzedi ve 

hemen oyunun rengi değişti. Ama
tör Macarlar, canlı oynamalarına, 
durmadan koşmalarına ve sıçrama
larına rağmen artık tek kale şekli -
de oyniyamıyorlardı. Beşiktaş hü -
cuma geçti ve hücumlarını tekrarla
dı. 
Beşiktaşın bir hücumunu misafir

ler sağ tarafta favülle durdurttular. 
Güzel bir frikik çekildi, topu yaka
hyan Hakkı, önünde bir müdafi ol
~uğu .hal.de, güç bir vaziyette ve aya 
gını ıncıtmek pahasına Beşiktaşın 
ilk golünü yaptı. 

Bundan sonra oyun daha fazla Be 
şiktaslrlarm üstünlüğü altında geç· 
ti. Fakat gol sayısını arttırmak ka • 
bil olmadı. 

toloniarı olmadığı için ihtiyat oyun 
culardan biri sırtına bir pordesü ge
çirdi ve ayağındaki pantalonunu çı 
kararak arkadaşına verdi. 

Forma deOiştirme 
İlk devrenin sonlarına doğru Ma

carlardan biri saka.tlılodı ve oyun-

Etraftan gülüşmeler yükselirken 
yine o seyırci düşUncesini savurdu: 

- Bunlar yalnız formadan değil. 

pantalondan yana da amatörmüşler •. 

Güzel elbise, pijama, Short müsabakalarında 

dan çıliınası icap etti. Fakat zavallı 
amatörler seyahate yalnız on bir for 
ma ile çıkmıt olacaklar ki, çıkacak 
ve yerine girecek oyuncular aaha -
nın, ortasında biri takımının forma 
sını, biri de sırtındaki beyaz göm • 
leği çıkararak çıplak kaldılar ve for 
malarını da değiştirdiler. 

Seyircilerden biri yüksek sesle 
düşüncesini söyledi: 

- On bir forma beş maça dayan • 

r 

Mayo müsabakasında 
maz. Ne yapacak bunlar.? 

İş. bu. kadarla kalsaydı ne ise ... 
!kıncı devrede de buna benzer bir 

iş oldu. Macar fu'tbolcülerden biri
nin pantalonu yırtıldı. Yedek pan _ 

ikinci devre 
İkinci devrede oyun daha düz -

gün oldu. Fakat ıansaızlrk Beşikta
şın yakasını bırakmıyordu. 

Beşiktatın biraz ıamu olsaydı, 
rastgele vurutlarla oyununu bozan 
bu takımı, her halde büyük bir fark 
la yenerdi. Son zamanlarda ihtimal 
ki, fonnilnlin düşük bir devresinde 
olan Şeref eğer biraz daha canlı ve 
iyi oyniyabiJ.ıeydi Beşikta§ hücum 
hattı daha tesirli ve şanssızlıkla mil 
cadele edebilecek bir kabiliyette o • 
lurdu. 

lkınci gol 
Buna rağmen devrenin ortalarına 

doğru soldan gelen bir §andcli Ma -
car kalecisi tutamadı ve top köşe -
~en kaleye girdi. Macar müdatii ye 
tı§erek topu elile dı§arıya çıkardı. 
Gol ?lınu,tu ama hakem bunu göre 
memı9, fakat Macar mlidafiin elile 
çıkardığını da kaçırmamıştt. 

Penaltı verildi. 
.. Penaltıyı Hakkı çekti ve sıkr bir 

şutle topu, biraz evvel girı:liği kaler ~ekrar sokarak takımına ikinci go 
u aza~dırdı. Bundan sonra Beşık 

taşdlılar üst üste bir çok fıraatlar ka
çır ılar. 

Oy~nun sonlarına doğru, nasıl oJ
~a galıp geldikleri için biraz gevşek 

avranan ve Macar aol açığını bos 
bırakanw Beşiktas mildafaacı, 1:>u ka: 
Y~.tsı~lıgın cezasını bir gol yemekle 
g.ordu. ~ısacası Beşiktaşh'ar misa
fırl~re bır sayı hediye ettıler. 
Bıraz &onra da oyun bitti. 

Nasıllar? 
.. Ui.peşt amatörleri hakkmda dü -

şundukleriınizi yazalım: 
Avrupanın bir çok amatör oyun • 

cuları canla başla uğraşıyorlar. Fa· 
kat A:'n!pnnın bir kısım profesyo -
nellerı b~le bizden. bizim oyuncu -
!ardan hıç bir suretle Ustün değil -
k~n, profesyonel takımı bugün Le
hıstan?a Krakuvide maç yapacak o· 
Jan UJpest amatörlerinın he-le Ma • 
car kebabı gibi çeşniııi hiç değişmi· 
yen. oy~n tarzile bize üstün olması 
kabı! mıdir? 

Be§iktaş, mevsim sonuncla değil, 
de m~vsim içinde ve f<trmıinlin yük 
sek hır devresinde bu takımı her 
zaman ~n az üç gol farkla yener ve 
yenz:nesı de Ujpeşt amatörleri ile 
Beş!~taş takımı arasında kıymet ve 
kabıhyet farkının icap ettirdiği bir 
haktır. 

Kısacası, Ujpeşt amatörleri hak
kındaki düsüncelerimizi söyl"m<'k 
ıcın dün staddan cıkarken bir seyir
cinin söylediklerini tekrar edelim: 

Macar ve Bc§il !aş takımları sahaya çıkmadan e ·ve/ bir arada .. 

- Eskiden futbol öğrenmek için 
takım getirirdik ve doğrusu da bir 
şeyler öğrenirdik. Bu geı:n t.ıkım 
oyuncuları muhakkak ki. Bcsikta!l -
tan, bi.ıden bir ıeyJer öğrenecek ve 

Be;ıiktaş kalecisinin bir kurtarışı 

sonra da beş on sene soma profes -
yonel olunca, belki de biz hocaları
nı yenecekler. 
Doğru söze kimin ne derneğe hak

kı var? 

Sadun G .SAVCI 

Paraşüt rekoru 
Mos~ova: 3. A.A.- Paraşütçü Ma· 

dam Pıadnıtzkaya ve Madam Şişma 
reva oksijen makinesi olmadan 
7.923 metre yüksekliginden atlamak 
suretile arsıulusal rekor kurmuşlar
dır. 

Denizliden bisikletçiler 
geliyorlar 

İzmit, 3 A.A. - İki gündür şehri
mizde bulunan Deniz1i bisikletçile -
ri bugün İstanbula gitmişlerdir. Bi
sikletçiler burada kaldıkları müd -
detçe Halkevi tarafından misafir e
dilmişlerdir. 

Taksimdeki güreş 
müsabakaları 

Istanbul, 3 (A.A.) - Taksim stad
yomunda yapılan alaturka güreşlere 
yarın da devam edilecektir. Bu güreş· 
lere iştirak etmek üzere maruf alatur· 
kacı pehlivanlardan birkaçı daha gel
miştir. Bugünkü giireşlerin mühimi 
Kara Ali • Tekirdağlı Hüseyin, Müla 
yimle Molla Mehmedin ileri gelmek
tedir. 

Senelerdenberi Türkiye bat pehli
vanlığını taşıyan Kara Ali geçen haf
ta Tekirdağlı Hüseyine yenilmişti. Ya 
rın mağlCıbiyetin revanşı yapılacaktır. 
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Yelken 
Şampiyonası 
İstanbul, 3.A.A. - İstanbul mın

tıkası yelken şampiyonası dün saat 
15 de Moda koyunda ,ilk yarışı ya· 
pıldı. 

Yarısa muhtelif klüplcrden 10 şar
pi iştirak etti. Anadolu Hisarı klübli 
azalarının kendi ellerile bu sene dört 
şarpi inşa ederek yarışa iştirak etmiş, 
Denizcilik federasyonu bu çalıımanın 
semeresini pek iyi bir surette taktir 
ederek klübe bir kupa hediye etmiş
tir. 

Yarı§ müsait bir rüzgarın altında 

bir saat kadar devam ederek çok he· 
yecanlı oldu. Bilhassa meşhur iki ra
kip olan Demir Turgut ve Anadolu-
lu Şeref baştan itibaren bütün yanı 
esnasında birbirinden ayrılmaması, 

üç romorkör ve yatlarda bulunan s.
yirciler için çok zevkli oldu. 

Teknik neticeler şunlardır : 
1.- Trix adlı tekne ile Demir 

Turgut birinci 1. S.K. Vakit: 1 saat 
18 dak. 4. sa. 

2.- Bekar adlı tekne ile Şeref Re
fik ikinci Anadolu. Vakit : 1 saat ıg 
da. 25. 

3.- Buci adlı tekne ile Sadi üçUn
cU 1. S. K. Vakit: l saat 27 dak. l 
saniye. 

4.- Karayel adlı tekne ile Mehmet 
Fenerbahçe. Yakıt : l saat 28 dak. 
32 saniye. 

S.- Moran adlı tekne ile Zait A
nadolu Hisar 1. M. Vakıt: 1 saat 38 
daı. 

Yukarıdan a~ağı: Hakem para. atıyor - Beıikta§ kalesi biı 
tehlıke atlatıyor - Be§ıktaş kalesine bir akın 



s 

Moda'yı çok severim. Bende 
bin hatırası vardır. 

Kimisi tatlı, kimisi acı hatı
ralar ... Fakat bu hatıralar mut· 
laka ya tatlıdırlar [belki pek 
tatlı], ya acıdırlar [belki de çok 
~cı] ama yavan olanı yoktur iç
lerinde ... ve, bir tanesi korkunç
tur: 

Bence de korkunç, sizin için 
de korkunç, onun için, onlar 
için, hatta bütün Kadıköy'lüler 
ve Moda'yı sevenler için de kor
kunç bir hatıra. 

Tatlı ve acı hatıralar yalnız 
onları yaşamış olanlar için acı 
veya yalnız onları yaşamış 
olanların görüşlerine göre tatlı 
sayılabilecekleri için bunları bir 
kenara bırakıyorum. Fakat kor· 

... 

kunç olan benim için olduğu ka
dar sizin için de, onun için de, 
bütün Kadıköy'lüler ve bütün 
Moda'yı sevenler için de kor -
kunctur sanırım. Zira korku, in
sanlığın müşterek olan biricik 
duygusudur. 

Faraza, size desem ki: 
"- Bundan tam altı yıl önce 

bir gece, bu Moda'da dolaşırken 
Sahur Sami'nin köpeği bana sal
dırmış ve sol kasığıma dişlerini 
geçirmişti..." 

Sanırım ki, tüyleriniz bir par
çacık ürperir ... 

Bu köpeğin kudurmuş olması 
ihtimalini düşünürsünüz. Ku -
durmaktansa korkaı:sınız şüp
hesiz ... Ve caresız, kuduza savaş 
açmış bir doktorun kliniğine ko-

--.;:. 
l 

Kuduz olmıyan bir 
köpek ve kudurmak 
istiyen bir adam ... 

Mania atllyan bir 
yelkenli sandal.. 

Ve, 
Bir Bizans impara

toriçesi ki, gümüş di
rekli galerlerin, pem
be memeli kadın ku
laklarma kıvırcık bıyık 
h taze erkek dudak
larının en azgın can
lanışlarını en ılık fısıl
tılarla ulaştırabildigini 
sezmiştir. 

ihsani e ... 

olduydu. 
Evet ... Ne köpek kuduzdu, ne 

de ben kudurdum. Fakat şimdi 
size itiraf ediyorum: 

Ben o. gece kudurmak için 
Moda'ya çıkmıştım. O bedbaht 
köpeğin kudurmuş olması ihti· 
mali bile o gece içimde tepren
miş olan kudurma ihtiyacının 
yanında pek masum kalırdı. 

şarsmız. O anda vücudunuzun 
delik deşik olmasına çoktan ka
rar vermissinizdir. Zira, riva
yeti bilirsiniz, kuduz aşısında 
kullanılan sırmgaların iğneleri, 
İtalyan süvarilerinin filintaları
rıa mıhlı süngüler kadar koca
mandır. Ve hergün kahramanlı
ğ"ının derecesi yükselen bir ma
llı! gazi tahammülü ile kuduz 
kliniğine gide gele, gide gele 
gccireceğiniz kırk gün, [bin bir 
korkulu rüya, ve kara kabuslar 
içinde geçecek olan kırk gün l 
sizi dünyaya geldiğinize de, ge
leceğinize de pişman eder. 

Uzatmıya1ım. Moda'nm en 
güzel köşklerinden birinde bel
ki de kuş sütile beslenmekte 
olan bu köpeği bekçi yakalayın
ca Kadıköy Belediyesine götür
müştü. Önun orada akranlık 
bir bodrumda geçirdiği on dört 
günü benim ne kötü kuruntular 
içinde yaşadcğımı size anlatmak 
bir hayli zor olıt.ır. Bereket ver· 
sin hayvanın hasta olmadığı an
laşıldıydı da şırınga işkence
sinden yakamızı SIY.,ırmak nasiP. 

- Moda ve kudurma .. Ne 
münasebet! 

Derneğe kalkışmayınız. Bir 
parça sabırlı olunuz. Size Moda· 
nın bir başka masalını söyliye· 
ceğim: 
Nazım Hikmet denize bayı

lır. Ben de aşıklarındanım de· 

- ; ilf'• 

nizin. Bir gece beş altı kişilik 
bir kafile halinde eski Balıkçı
nın önünde dolaşıyorduk. Deniz 
hafif hafif kırpışıyor ve havanın 
gittikçe bozacağı anlaşılıyordu. 
Ona takılmak için: 

- Nazım .. - dedim - denize 
ak ne güzel... 

Sahi be birader .. 
- 1 c=ı.. yelken havası. 
- Doğrlrbii:vledin .. 
"Şaka mı edi}'tn-2" gibilerder. 

yüzüne baktım. Hayır ... l-lazret 
inanarak söylüyordu. Ciddile~ -
tim: 

- Delirdin mi yahu? Vazgeç! 
Sandalların nasıl sallandıklarını 
görmüyor musun? Belli ki dip
ten kaynıyor. 

Fakat o işi azıtmıştı bile ... 
Zaten kanmak için alesta duran 
arkadaslara: 

- Haydi binin çocuklar! 
Haydii ! - diye bağırıyordu -

Ve sandallardan birine atlar
ken bana döndü: 

- İyi ki aklıma getirdin Ni
zam. Hay yaşıyasın .. Süt gibi 
deniz. 

İsrar edecek oldum: 
- Yahu! vazgeç ... Bu havada 

altı kişi bir sandala binemez. 
Hem altı kişiyi bir yana bırak, 
bir kişi d binemez. Şimdi ner
deyse dalgalar çatlamağa başlı
yacaklar. Topumuz birdp- ae
nize döküleceğiz. 
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_ .. 
dım sandala. 

Yelkeni açtık, Nazım bir Bar
baros jesti ile dümen yekesini 
kavradı ... açıldık. 

Sen misin açılan? Şifa'nın 
önünde o süt gibi deniz birden· 
bire ters tarafııu göstermeğe 
başlamae: mı? 

Ha battık, ha batıyoruz. Ta
bii az evvelki kahramanların 
benizleri birer birer solmağa 
başladı. Nazım da işin farkına 
varmıştı ama babayiğitliği el· 
den bırakmak istemiyordu ve: 

- Amma gidiyoruz haaaaa ! 
- diye h:ıykırarak başı açıklara 
verdi-

Gittik, gittik, gittik ... 
Ben şimdi bir ara büyüyen 

gözlerle köprüden denize bakar 
gibi olduğumu hatırlıyorum. Ve 
telfışla ba ırdım: 

- Nazım, iskeleye alabanda! 
Kulağıma gelen bir nara bu· 

na cevap oldu: 
- Neye bıraaaa? ..• 
Ve: 
- Taşlara bindiriyoruz! 

NizamP.tt n NAZiF 
[i;lrkası 14 üncüde) 

Faka~·ctıK a ... Laf anlıyan 
beı:i gelsin! Nazım ve dört ar
·adaş bana yadırgayan birer ba
kış fırlatarak bir ağızdan ho-
murdandılar: kjli~if~ 

- Korkuyorsan gelme.. 1 
Ve ben, ben ki biraz deliliği

ne hükmedilen bir adamım ... 
Ben aralarmda bir an diinyanın 
en aklı başında adamı gibi kal 
dım. Fakat bu, işte ancak bu 
k~ ·far göz açıp kapayıııcıya ka· 
dar devam edebildi. Arslanhkta 
onlardan geri kalmağa bir türlü 
~önlün1 razı olmuvoıdu. Atla· 



• Varşovadaki Yeğenim 

Peltek Romen Güzeli Elvire 
Podeskonun Birkaç Pozu 

• 

Mae West 
Evlenme Hakkında 
Fikirlerini Anlatıyor 

Holivud'un 1 numarah bekar kadını 
de :S.iı;, Amerikalı ·gazeteci, beyaz pcr
lto nın en cazip kadını Mac Vestle 

10 n~rnuştur. Gazeteci bu mülakatı 
:Y e anlatıyor: 

..,, "M.ae Vest diyor ki, ben tek başıma 
dı ta.rrıagı seven bir kızım. Aklım iz
ta~aca bıç de ermiyor. Her gün pos
lcr an bana izdıvaç teklif eden erkek
~tpı~ mektuplan geliyor. Bir gün kı
ıtle Unlann hepsini birden mahkc-

:Ye vereceğim. 

~~ı~vaç, muhakkak ki tatlı bir §CY 
i5ylca l Ben bu tadı, tatmadım ama; 

c oldugunu tahmin ediyorum.,, 

ıt.~0llyvood'un bir numaralı bekar 
co:t bcrrıbeyaz sedef gibi dişlerini 

•• ererek devam etti: 

'1ıtıf tdivaç hakkında ne düşündüklc· 
ltırrı tıındiye kadar birçoklan sordu. 
lafla ~Ye söylemedim. Fakat artık bu 
ltl\ r an bıktım. Onun için size ev
lııç~k hakkındaki düşüncelerimi 
tvv~~l §~y saklamadan söyliyeceğim. 
l>trla erı hakkımda dedikodular ya
dı Ş~ken bir erkekten bahscderler
bah.:;di artık bir sürü heriflerden 
bllttı 1YOrlar. Vallahi bunlardan 

nı.,, 

lct~~'!l~iye kadar bu mt!vzu üzerinde ··a •ııne sorulan suallere sadece: 
dir,~Yı\.boylc bir şey mevzu degil
:Vcst gı 1 kısa cevaplar veren Mac 
dan h go~uliıyor ki izdivaç mcvzuun
lcrin alcıkaten bıkmıştı-. Gülerek söz· 

e devam ttı'· ,, c • 
qcb; .nıyorlar ki, evlenmek istiycn 
~ lZd!v~cı hakkındaki rivayetleri 
bel\ 

1 
g_ıbı rcddcdcrmiJ. Halbuki 

~ 'r~•yc kadar evlenmek istcmc
bir do :Yı vakit geçirmek için erkek 
'edec sta ihtiyaç meselesinden bah
tUnk~ıc.cniz; kU%Um beni sıkmayın ı 
!lir ta buna hiç tahamülüm yok. 
"l 01 ncııne tahammül edcmiyen na· 
~lca ur da değişik erkeklerle düıcr 

r . ., 

a. ~~cat'i daha fazla söyletmek 
,•g ı,._,mak için ıu auali sordum: 

"'4Udc Frank Vallacc ile iıdiva. 

cınız hakkındaki rivayetler hep ya
lan!,, 

Mac Vest bu sual üzerine kaşlan
nı çatarak; daha ciddı bir tavır ta• 
kındı ve şu cevabı verdi: 

''Evet bunu ben de gazetelerde 
okudum. Fakat dogrusunu söylemek 
laıımgclirsc alayın bu kadar ~a~la 
ileri götürülmesine taraftar degılım. 

" Mamafi madem ki herkes be
nim izdivacunla bu kadar fazla ala
kadar oluyor. Size hakikati s?ylire
cegim. Ben evli değilim ve şımdıye 
kadar hiç evlenmedim. Ne Frank 
Vallacc, ne de sayılan beş altı erkek 
arasında hiçbiriyle hiçbir zaman ev
lenmedim. Ben bekarlığı sever bir 
kızım. Daha aklım izdivaca ermiyor. 
Mamafi bir giın olur evlenirsem, 
herkesin zannettiği gibi bunu bir 
sır olarak saklıyacak değilim 1 Hem 
bir kız bir erkeği izdivaca razı ede
cek kadar ona kendini sevdirirse, bu
nu i!J<ia etmekte de ayrı bir zevk bu
lacak ve herkesten evvel evlendi(fini 
kendisi ilan edecektir. Beni niçin bu 
kızlardan ayrı farzediyorsunuz ?,, 

••Hem size temin ederim ki haya
tımın sonuna kadar kendisine bagh 
kalmayı gözüme aldırdıgım bir erke
ğe raslamadım ki 1 

Mac Vest'e erkekler hakkındaki 
düıüncclerini sordum, gülerek cevap 
verdi: 
"- Erkekler mi? Onları çok se

verim. Her halde kadınlardan fazla 1 
Hatta diyebilirim ki, tabiatin kadınla 
ra verdiği en büyük hediye onlardır. 
Bazı erkekleri çok asil, ~ok yüksek 
fikirli olduklan için severim. Bazıla· 
rını güzel oldukları için. Bazılannı 
da kadını anlar insan oldukları için ı 
Alelumum onlarla gezmeği, dolaşma
ğı çok severim. 

Bütün bu sözlerine rağmen şimdi
ye kadar cvlenmiyen dilber Mac 
Vest bir gün gelir evlenirse muhak
kak ki kendini anh1an bir erkekle 
izdivaç edecektir. 

Joan Harlov 
Evlenme 
Yarışı yatJıyor 

Platin Saçlı Mermer 
Vücutlu Kızın Aşkları 

Platill saçlı, heykel vucutlü f ean 
Harlow'un gönlü pek hercaidir. Bır 
goruşte iJşrk olur. Fakat bu kaç gun 
de aşıkrndan bıkar. 

Seri halinde aşk yaratan, sevgiyi 
makineleştil9n Holivud da zaten bü
tün aşklar böyledir. Bu, belkı de ar
tistlerin artrk sevgiyi kanıksamala -
rından ılerı geliyor. 

Amerikadan gelen haberlere göre 
bu platin saçlı. mermer vucutlD ar -
tist Hal Rosson'dan ayrılmıştır. 1933 
de evlendikleri zaman Harlow: 

- Bu izdivaç ebediyen devam e
decek, demişti. 

Bu "ebediyen., temennisi bereket 
versin iki sene devam etti. 

Jean Harlow bu suretle 24 yaşına 
kadar 3 koca değiştirmiş oluyor . 

.Şimdi Wil/iam Powel'Je aşıktaş -
lık etigini söylüyorlar. Gazetelerin 
yazdıklarına gore şımdi iki 3rtistin 
içtiği su ayrı gitmiyormuş... Fakat 
bu ne kadar sürecek belli degil ! ... 

Bu satır/an yazdığımız sırada bıle 
aralarından bir kara kooi geçmış o
labilir, 

Kırmızı Saçlılar 
MÜJDE 

Saçlarınız 
Moda oluyor! 

• Hollywood'un kırmızı saçlı 
aktrisleri arasında J anet Gay· 
nor kadar cazibi yoktur. Bakır 
kırmızı rengindeki dalgalı saç
larile en iyi muhafaza edilen 
kalpleri bile fethedecek kabili· 
yette fettan bir artist olan J a· 
net son derece hassas bir kızdır. 
Müthiş kıskançtı~. 

Bu mevsimd~ en ileri gelen. 
kırmızı saçh artislerdir. 1936 
modeli güzelin muhakkak su
rette kırmızı saçlı olması laznn· 
geleceğine dair yapılan bir sil· 
rü tahminler güzellik müesse
selerini, tuvalet salonlarını şim· 
diden hummalı bir faaliyete 
sevketmiştir. 

Bu meyanda kırmızı saçlı ol
mıyanların, saçlarına bakır ren· 
gini andırır bir hale getirmek 
için sirke sürmeleri tavsiye olu· 
nuyor. Sirkeyi suya karıştıra • 
rak saçlara sürmek, birkaç haf
ta sonra matlup. neticeyi hasıl 
etmektedir. Maamafih sirkeyi 
çok fazla kullanmak saçları ka· 
tı yapacağı için caiz değildir. 
Haf tada bir günden fazlası fena 
tesirler hasıl eder. 

Dudak boyalan, allık ve pod· 
ra gibi tuvalet levazımının kır· 
mızı saçlara uydurulması epey 
güç bir iştir. Bakır rengindeki 1 
s~çlar, siyah saçlara uygun bo· 
yalara tamamile uyarlar. Bu iti· 
barla esmerlerin k u 11 andı-
1-ı renklere rağbet, lurmw aaç· 
lılar için de şartur. 

• 

Artistlerin •açlannı yapmalı ta bir maharetlir. 
Eier artut güulliği aaye•inde muvaffak olursa 
bımda berberm Jc yüadc yüz tuiri vardır. Yukarı· 
claki ruim Metro • Goltlvin Mayer'in berberi Jaclt 

Holivudun en güzel ve en cana ya 
kın artistlerinden olan Diana Wyn· 
yard ayni zamonda en iyi ve en §tk 

giyinen bir kadın olarak tanınmak· 
tadır. Yukarıdaki resimde Diana'yı 
beyaz elbisesile çok yakııtırdığı •i· 
;yah kadifeden vanm bir eldivenle 
görüyorsıınu:c. 

' 

• 

... 

Dawn'ın, aevimli artiat Bett;y Furnearin •açlarına 
vurdulu boyanın tuirini ölçmek içın beyaz bir ta11-
1an kullandılını görü;yoraunuz. Holıvudt!alri lfÜHl· 
lilt hôlilıleri MNr• N, lltlrmu~Mr/ 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
FAŞiZMiN ITiBARI 

Musolini Niçin Savaşacak? 
Yazan : Guglielmo FERRERO 

C c n c v r c Ün iv c r si t c si profesörlerlnden 
Le Soir'dan: 

r Artık hayal kunnağa lüzum yok. 
Herkes İtalyan • Habeş harbinin ge
lecek sonbaharda, yağmur mevsimi 
bittikten sonra pathyacağına kani -
dir. Harbin önüne geçmek için, ya 
lngilterenin harp tehdidinde bulun· 
ması, yahut Habeşistanın mücadele
ye girmeden aşağı yukarı bir hima -
ycyi kabul etmesi lazımdır. Her iki 
sık ta şimdiki halde vacit değildir. 
Uluslar kurumuna gelince, bu mües
sesenin bu işte Çin • Japon ihtilafın 
dakinden daha fazla müessir olacağı 
.zannedilemez. 

BALDVlN 

Para Mukabilinde Bir Adamı 
Boğup Parçalıyan Dansöz 

.. 

DIŞ SlVASA 

Japon - Alman Dostluğu 
sebetlerini ele alarak bu arada Ja
ponya ile Almanya arasında bir as· 
keri andlaşmanın her ne kadar he· 
nUz imzalanmamışsa da bu iki dev: 

Pravida'dan: 
" Balimuz • sen gazetesine göre 

Sovyetlerin dışandan bir hücuma uğ· 
rayabilecekleri hakkındaki endişele· 
rini son hadiseler haklı çıkarmıştır. 
Bu gazete, Hitlerin müteaddit nu· 
tuklarında faşizmi Avrupayı bolşe· 
vizme karşı müdafaa eden bir hadi
se gösterdiğini ve Japonyanın ise 
Sovyetler birliğini, kendisinin As· 
yayı istilalarına bir engel gibi gör· 
mektedir. Binaenaleyh Almanya ile 
Japonya arasında Sovyetlere karşı 
olan birlik o kadar aşikaı:dır kiı hatta 
bunu resmi bir andlaşma ile tesbi· 
te bile lüzum yoktur. Bu devletleri~ 
Sovyetlere karşı olıin coğrafi durum· 
lan ve stratejik vaziyetleri onları 
birbirlerile tabii bir müttefik haline 
koyuyor. 

Jetle Sovyetler arasındaki her bangı 
bir anlaıamamazlıkda iki devletin 
birlikte hareketleri hakkında esas· 
lar konulmuıtur. Birlikte hareket 
plinı siyasal, ekonomik ve sücl ol· 
mak üzere Uç kısımdan mürekkeptir. 
Hatta timdiden bu plan her ne kadaz: 
iki hükumet arasmda değilse de, ikı 
memleketin ıüel bakanlan ve askeri 
mlimeasilleri arasında artık imzalan· 
mııtır. Şimdi Bertin hükumetinin bil· 
tün çalııması, Lehistan hükUmetinirı 
de Japonya ile bir askeri andlaşmaya 
girmesi üzerindedir. Berlinde, Varşo· 
vanın Japonlar için kafi derecede sağ° 
lam bir UssUlhareke olup olmayaca· 
ğı tetkik edilmektedir. 

O zaman işte başka bir savaş baş -
lıyacak! Ve bu savaş, mantık ve his· 
si selim bakımından tasavvur edile -
miyecek derecede müthiş olacaktır. 
Garp aleminin buglinkü ümitsiz va -
.ziyetinde, (bilhassa Avrupa ve İtal
yada) büyük bir devletin, barbar di
ye. köleliğe hala cevaz veriyor, diye 
Habeşistanı fethetmesi gayri kabili 
izahtır. Anarşi sef;ılet içinde bulu -
nan Avrupanın, Afrikadaki esaretin 
:ugraşmasının t11m zamanı 1 

hürmet edilerek o mevkie geçmışıtr 
dir. Bunlar meşru hilkumetlerdir. 

Bilakis Almanya'da ve ltalya'da 
mevkii iktidara sahip olan kimselt'r, 
daima kendilerinin, büyük adamlar 
olduklarını söylemekten çekinmt:z -
ler ve bütün dünyanın böyle 
bilmesini isterler. Bunlar darbei hü
klımetle elde edilmiş mevkilerde bu 
lunan kimselerdir. 

Nevyorktan Psris - Soir gazetesi -
ne bildiriliyor: 

şu itirafta bulunmağa ımcbur kal -
mıştır. 

- Damadımı öldürmeğe karar ver 
dim. Ve Nevyork'ta oyniyan ÇIJ>lak 
bir dansözü 500 dolar m.ukabilinde bu 
işe memur ettim. 

Bütün bu sebeplerdir ki Sovyet 
ler birliği kendi aleyhine buralardan 
gelebilecek saldırmaları geciktirmeye 
ve müdafaa kudretini kuvvetlendir
meğe çalışmaktadır. Sovyetlerin ba
rış severliği hakkında şüpheye düı
mek mUmkUn değildir. Fakat aynı 
zamanda bir takım yabancı devlet· 
lerin Sovyet topraklarını istila tcıeb
büslerine de Sovyetler birliğinin hiç 
bir zaman razı olmayacağına da §Üp· 
he yoktur. 

Aynı mesele hakkında TQkyodaki 
Tas aytan Japon-T,aymis gazetesinin 
Japonya-Almanya dostluğuna tahsis 
olunan hususi nüshasından birtakım 
makaleler nakletmektedir. Bu arada 
Japon dı§ itleri bakanı Hirotanın 
tecim ve endüstri bakanı Madsida· 
nın kültür bakanı Malstudanın, Al· 
man dış işleri bakam Noyrath ve 
propaganda bakanı Gobelsin ve di· 
ğer zevatın yazılan vardır. Onun için herkes Mussotini deli • 

mi oldu? diye kendi kendisine soru
yor. 

Hayır, Mussolini deli değildir. E· 
ger usnomal (fevkalade) hadiseler, 

ROOSEVELT 
kendisine mani olmazsa, Hab\:şista • 
na karşı eninde sonunda harp aça -
caktır. O, birinci Napoleonu bu ka· 
dar harbe, üçüncü Napoleonu İtalya 
savaşına, Meksika savaşına ve Al -
manya savaşına aevkeden amillerin 
tesirindedir: yani, bir darbei hllku· 
metle ele aldığı muazzam mevkii ik
tidan meşru göstermek için bu har
bi yapacaktır. 

Hilr memleketler, bugün ltalyada 
olup bitenleri anlamak için çok zor· 
luk çekmektedirler. Yarın öbürsli 
gun Almanyada olacak hAdiseleri 
anlam.ak için de zorluğa maruz ktlla· 
<;aktardır. CUnkü onlar, meşru bir hü 
kumetle Talleyrand'ıh darbei hil· 
kumetler üzerine bina edilmiş,, diye 
tavsif ettiği zorlu hükumetler ara
mndaki farkı bilmezler. 

Herıeyi izah eden bu fark nedir? 
Bir taraftan Birlc~ik Amerikayı, 

l•ransayı, İngiltereyi diğer taraftan 
Fransayı, Almanyayı nazari itiba· 
re alın 1 Ve bu iki grubu idare eden 
rejimleri mukayese edin. Birinci 
grupta herkes emreden adamları is • 
tcdiği gibi muhakeme etmekte ser -
bcsttir: Roosvelt'i, Baldwin'i, Leb
run'u ve Uval'ı ... Bazıları, bunların 
büyUk adam olduklarına kanidirler. 
Diğerleri ise bunları budala telakki 
ederler ve aptalca işler yaptıklarını, 
.zannederler. Fakat herkes bu adam
ların işgal ettikleri mevkide bulun
mıya haklı olduklarında müttefiktir 
kr. ÇUnkU muntazam şerait dahilin
de, mevzu kanunlara ve ananelere 

-
No: 96 

.... Meşru bir hükumet. mantıki, 
mütevazi, basiretli, fevkalade olmı· 
yan sıyasa takip edebilir, çünkü ida 
re etmek hakkı mUnaka§a edilmiş te 
ğlldir. Halbuki zorla mevkii iktida
ra gelen bir hüktimet, fevkalade 
§eyler yapmak, ve yahut fevkalade 
~eyler yaptığına herkesi inandırmak 
mecburiyetindedir. Çilnkü kağıtları 
muntazam değildir. Mevkii iktidarı 
milnakaıa edildiği için, parlak neti· 
celerle bunu meşru göstermek mec
buriyetindedir. 

Faıizm 1922 de mevki iktidarı eli 
ne aldığı gündenberi, mütemadiyen, 
herkesi mucizeler yarattığına inan
dırmak istemiş, ve haddi zatında ha
kikate hiç te uymıyan şeyleri daha 

MUSSOLlNI 
kolayca halka kabul ettirmek için 
gazeteciliği inhisar altına almıştır. 

Bu sistemi icat eden Napoleon'
dan biri, gazeteciliğin esrarengiz bir 
şekil alması, bu gibi rejimlerde Ii -
nans ve polis kadar lilzumlu bir hÜ· 
kumet vaaıtası olmuştur. Habeş har 
bi, faşist hükumeti isin, fevkalade 
bir aş yaparak, evvelce üzerine otur· 
duğu ve menşeyi şüpheli olan mev
kli iktidarı meşru göstermek için ye 
ni bir vasıtadır. Fakat niçin on üç 
sene me1.•kii iktidardan . sonra, bu 
maceraya atılmıştır? Çünkü şimdiye 
kadar takip ettiği Avrupa sıyasaıu 

planı iflas etmiştir. İşte esrarın a -

KIRMIZI VE SiYAH 
li, 8ğleyin sor, saat ikide ne yapaca· 
ğını bilmez. Hiç budala değil, yiğit· 
ligi de var, İspanya savaşında bulun· 
mu§. Bilmem ni~in, marquis sizin 
gene compte Nobert ile dost olacağı· 
nızı umuyor. Ben ona sizin iyi latin· 
ce bildiğinizi söylemiştim, belki og
luna, Cicero ile Virgilius üzerine 
'-'oyle basmakalıp birkaç cümle öğ· 
retmenizi ister. 

STENDHAL 

kavuklar sözlerine, ailenin tarihin 
üzerine şu zarif denen çeşitten sima· 
lar karıştırır. 

''Bugün süvari bölüğü ba1ı olan, 
yarın da Fransa senatosµnda üyelik 
edecek M. le comte Norbert de La 
Mole'un alaylarını nasıl karşı1ıyaca· 
ğınızı iyice duşünün de sonra bana 
derd yanmağa gelmeyin. 

Julien !havli kızararak : 
- Bana öyle geliyor ki, dedi, be· 

ni hafüsiyen bir adama hiç bir cevab 
vermem doğru olmaz. 

Şikago polis hafiyeleri.son günler
de tasavvur edilemiyecek derecede 
feci bir cinayet keşfetmişlerdir. Mi· 
şigan'daki bu büyük §ehrin haydut· 
ları daima, müthiş katli imlar, cina
yetler, cUretkarane hırsızlıklarla el
de ettikleri meşum §Öhreti muhafa
za edebilirler. 

Cinayetin tafsilltı §Udur: 
Bundan üç hafta evvel, 6 haziran 

da -polisler, Endiyana'da bir batak -
lık içind-e bir insan gövdesi bulur • 
lar. Tahkikat neticesinde bunun Er· 
vin • Lang isminde yirmi beş yaşla
rında bir bakkala ait olduğu meyda 
na çıkar. Tahlcikat ilerler Nihayet 
Lang'ın son zamanlarda karısından 
ayrıldığı ve tekrar evlenmek üzere 
olduğu anlaşılır. İşte bakkalın bu ka 
rarı, sabık kaynanası. Blanche Dun· 
kel'i çileden ~ıkarmış ve sabık da • 
mada karşı müthiş bir kin ı;;Utmeğe 
başlamıştır. 

Kaynana isticvap edildiği zaman 

nahtan budur. 
Fa§izmin 1922 deki darbei hükt1 -

meti meşru göstermek için, kendin
den evvel gelen hük\tmetlerin umu· 
mi harpte ve ıulhun aktinde ulusal 
menafie hiyanet ettiklerini, iddia et 
tiğini unutmamak l&zmıdır. 

Faşizm. Dılmaçyayı ltalya'ya ve
rerek, Yugoslavyayı dağıtarak ve 
Macaristanı alil bırakan muahedele· 
ri tekrar gözden geçirerek, 1919 da 
aktedilen m\lahedelerle tesis olunan 
Avrupa nizamını İtalya lehinde ta -
dil edeeeğind vadetmiıti. 

Fakat bu programı tahakkuk ettir 
mek imkansızdı. Ben bunu daha ev· 
vclinden hesap etmiş ve onun için fa 
§İ&t hükumetile hiç bir münasebete 
girişmemittim. Hldiseler bana hak 
verdi: Mussolininin 12 ~ne çahıma 
sına, inadına rağmen program auya 
düştü. Faıizm bugün Fransa ile, Yu 
goslavya ile, küçUk andlaşma ile an
laşmalar yapmak mecburiyetinde 
kaldı .. · Bu, 1talya'nın kat'f bUyUklü· 
ğUnli temin etmek için on iki sene 
takip edilen Avrupa sıyasasında bir 
rücu demekti. 

Bunun üzerine para mukabilinde 
adam öldUren dansöze Brooklyn'de 
yakalanmıştır. İsmi Evelyn Smith'
dir. 45 yaşlarında vardır. Katil der
hal ve tayyare ile Şikagoya götürül
mUş, orada altı ıaat isticvap edildik
ten sonra cürmünli itirafa mecbur 
kalmıştır. 

Evelyn her şeyi olduğu gibi anlat 
mıştır. Buna nazaran hadise şöyle 
olmuştur: 

Dansöz bakkalı evine çağırmış, O· 

rada adam akıllı sarhoş etmiştir.Bak 
kal kendinden geçtikten sonra Eve· 
lyn onun Uzerin-e atılmış ve zavallı 
adamı boğmuştur. 

Bundan sonra evvelce bu maksat· 
la aldığı biçaklar ve desterelerle bi 
çarenin vücudünü paramparça etmiş 
ve ufalamağa başlamıştır. 

Çıplak dansöz biraz sonra yorul • 
muş ve kocasını kendisine yardım 
etmeğe çağırmıştır. Aslen Çinli o -
lan kocası Yung, kanı görünce fena 
olmuş ve bayılmıştır. Biraz sonra 
kendisine gelmiş ve aşağı inerek ka 
rmnı otomobilde beklemiştir. 

Ceıedin parçalanması bittikten 
.onra Evelyn bunları paket yapmı~ 
ve otomobile götilnnUştilr. 

Katil cinayetini hiç titremeden, 
olduğu gibi anlatmış ve nihayet so
ğuk kanlılıkla şunları tekrar etmiş· 
tir: 

- Kimseyi me&ul etmeyin. Ne yap 
tımsa ben yaptım. Bütün kabahat 
benimi 

Samuel Hoare'ın 
rtutku ve italyanlar 

ltalyan gazetelerinden: 

Prağda çıkan "Narudnilist" gaze
tesi de Lehistan dış işleri bakanının 
Berlin gezintisi dolayısile yazdığı 
bir yazıda Japonya-Almanya müna· 

Tarihten ewel 
yapllmış cinayet 

Berliner Boersen Zcitung'dan: 
Almanyada Wessenfels civarında 

müthiş birıey keşfedilmiştir: Demir 
yolu inşaatı yapılırken, ameleler top 
rağm 75 santimetre içinde kabletta· 
rih devirlere ait bir tabakada, bir is
kelet bulmuşlardır. Bu iskeletin he
men hemen bütün kemikleri tamam
dır. Yalnız ameleler bu iskeleti cıka 
rırlarkcn o devirlerde yapılmış~ bir 
cinayetle kartılaştıklanm anlamış -
!ardır. Çünkü iskeletin kafatasında 
gömülü olarak bir taş balta bulmuş
lardır. Zannedildiğine göre maktul, 
katil tarafından gafil avlanmış, ken-

Bütün gauteler, /ngili~ Dl§ Ba
kanı Sir Samuel Hoare'ın Avam Ka 
mara•ındaki •Öylevi hakkında şid
detli tefsirlerde bulunuyorlar. Yarı 
reamii Popolo d'ltalia ga:aetc•i Ji. 
yor ki: 

"Bu söylevin, Habeı inadını art
tırmaktan bCl§ka hiç bir f aydaaı yok 
tur. Eaa•th, herkes bilir ki, lngilte· 
re, Ulu.tar Soayete•ini, ancak özel ı. 
crgelerle (maksatlarla) harekete 
get!rir. Sfr Samuel Hoare, ltalyanın 
gelıımeıı s~rekliğini kabul etmek
le beraber, bu geliımeye gene ken
di engel oluyor.,, 

Baıbakan Hirotanın yazısı "Alman 
ve Japonya itte ve kalpte birleşen 
yegine dostlardır" başlığını taşımak· 
dır. 

Yunan rejimi IÇin bahis 
tutuluyor 

Yunan gazetelerinin Londradan al• 
dıkları haberlere göre Londrada 
Loyd idarehanesinde Yunani&tanın 
rejimi hakkında şimdiden bahis tutul· 
mağa başlanmıştır. Cümhuriyet lehirı· 
de bire on nisbette bahis tutulmuştur· 
Temps gazetesi Ça1darisin Atinadatı 
uzaklaşmasını rejim işinin zorla halle· 
dileceğine dair blg bir korku olmadığı 
na ve bilakis !ll!ikun ve intizamla hal· 
lcdileceğine delil telakki etmektedir. 

disini mildafaa edecek vakit bulama· 
mııtır.Çünkü iskeletin yakınında her 
hangi bir baltaya ve saireye tesadüf 
edilememiştir. 

ı· ,.., 
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Habeşistan har:bi, faşizmin Avru
pa sıyasasındaki muvaffakiyetsizli· 
ğini örtmek ve efkln umumiyeyi 
b~şka cepheden meşgul etmek için 
bır vasıtadan başka bir şey değildir. 
lşte bunun için, eğer bir mücize ile 
önüne geçilmezse Habeş harbi pat -
lak verecektir. İtalya için elde edi
lecek menafi, yapılacak fedakarlık
larla ga•;ri mütenasip te olsa yine 
bu, böyle olacaktır. .. .............. _.._ • .._ ......................... ~_..--.. ~ .. _.-... -.-........ --.. ...,,. - Bunu mu istiyordunuz yoksa ötekini mi? 

§ırım. Adıum quİ feci. Bu karan be· 
nim verdiğimi söylerim. 
. M. Pirard'da gördüğü o acı, adeta 

şırretçe denebilecek tavur Julien'in 
f~nasına gidiyordu; bu ta vur, abbc
nın son aöylediğindeki iyiliği bile 
bozuyordu. 

İşin aslı §U ki abbe Pirard Julien'e 
karıı muhabbet beslediği için vic
dan rahatsızlığı çekiyor ve bir kim
senin kaderine, kısmetine böyle doğ
rudan 'karıştığı için dindarca bir 
d~hş~t duyuyordu. Suratı yine de· 
mınkı gibi asık, sözüne devam etti, 
sanki ağır bir ödevden kurtulmak is
tiyordu: 

tavrı takındıklannı göreceksiniz. Ma
dame ~e La Mole ise bir prensin, 
hele bır prensesin adını her andık· 
ça saygı ~le sesini alçaltır. Onun 
y~nında .hır İkinci Philippe'in veya 
bır vm ınci Henri'nin birer canavar 
olduğunu söyleyim demeyin. Onlar 
birer KRAL'dı ve birer kral olmak· 
la, herkesin, hele sizin benim gibi 
kişizade olmıyanların 'ta kıyamete 
k~~ar say~ısın~ ıhak kazanmışlardır. 
Sızı~, benım gıbi dedim: ama biz 
de bırer rahibiz, madame de La Mole 
sizi rahib biliyor; bunun için bize, 
cennete gidebilmesi kin lüzumlu 
birer .uşak diye bakar. ~ 

Julıen: 
- Bana öyle geliyor ki, monsi

eur, dedi, ben P,aris'te uzun zaman 
kalamıyacağım. 

gidersiniz. 
"Marquis de La Mole böyle bir 

hevese {sapılmasaydı siz Besançon'da 
ne · olacaktınız? Günü gelir, onun si
zin için yaptığının garibliğini anlar 
ve, tınetsiz bir adam değilseniz, ona 
ve ailesine kar§ı ölüncliye kadar min
net bağlarsınız. Sizden bilgin nice 
abbe'ler bu Paris şehrinde, ayinler
den aldıkları on beş, Sorbonne'da 
muhatablıktan kazandıkları on mete
likle yıllarca yaşamışlardır!.. Size, 
geçen kış o cardinal Dubois denilen 
dikkafalının ilk yılları nasıl geçtiğini 
anlatmıştım. Siz gururunuza kapılıp 
kendinizi, yoksa ondan da mı değer
li sanıyorsunuz? 

ıöylemeğc dilim varmıyor. Size bll 
kadar söz söylemem, aklınız öyle ba· 
valarda uçmasın diyedir. 

"Bir kelime daha : ben çabuk kJ• 
zar, darılır bir adamım, iyi bir bLl1 
değil ama ne yapalım ki böyle. Siziıt• 
le benim bir daha konuşmamıza iıtı• 
kin vardır. 

·• Marquise'in azameti, yahut oğlıJ• 
nun kötü şakalan bir gün bu evde 
yaşamağa dt•;anamazsanız size tav· 
siye ederim, tahsilinizi gidip Faris• 
ten otuz fersah ötede bir medresede 
bitiriniz, güney değil, l·•ızey tarafı· 
na gidin ; orada medeniyet daba 
çok, haksızlık daha azdır. 

Abbe sesini biraz hafifleterek: i 
- Hem, dedi, itiraf edeyim, par 5 

gazetelerinin yakın olması oralardıı.· 
ki derebeylerini yıldırıyor. . 

"Sizin yerinizde olsam o parlak 
delıkanbnın ben ialaya almasına bı· 
rakmam: onun doğrusu son derece 
terbiyeli, fakat biraz istihza kokan 
iltifatlarına ·kapılmadan önce onlan 
birkaç defa tekrarlamasını beklerim. 

"Bilmiş olun ki o gene comte de 
La Mole ilkin aizi hafifsiyecektir, 
!rÜnkü siz asil değil, bir .. bourgeois,. 
sınız. Onun atası saray erkanından
dı; bir politika entrikası yüzünden 
26 nisan 1574 tarihinde, Greve mey· 
danında bnşı k~ilmek şerefine nail 
oldu. Siz ise onun babasının aylıklı 
adamısınız. Bu farkları iyice tartın 
'\ e Moreri'nin kitabını oku.YUP o ai
lenin tarihini öğrenin: Marquis'nin 
konagında yemek yiyen bütün dal· 

- Siz o hafiflemenin ne olduğunu 
bilmezsiniz; o hafifleme hep milba· 
lağalı iltifatlara bürilnü.r. Bir abdal 
olsaydınız o iltifatlara kapılabilirdi-

- Madame la marquiae de La 
Molc'u da göreceksiniz. Uzun boy-
1~, sarı: azametli, son derece terbiye
lı! terbıyeli olduğu kadar manasız 
bır kadındır. Asilzadeliğin imtiyazla· 
nna pek bağlılığı tanınmıı olan duc 
de Chaulnes'un kızıdır. Bu kibar ha· 
nım, kendi sınıfındaki kadınların bil· 
tün huyunu, tabiatini gösteren ka
bartma bir özet gibidir. Onun gö
zünde bir insan isin biricik meziyet, 
haçlılar savaşına gitmiş ataların ev
evladı olmaktır; bundan başka hiçbir 
şeye itibarı olmadığını saklamaz. Pa
ra, bundan sok sonra gelir: bu işe 
şaşıyor musunuz? burası taşra de· 
ğil. dostum. 

. -: ~ele şükür! ama şunu da bilin 
kı bızım mes!eğimizdeki adamlar an
~k bu büY!ik asilzadeler sayesinde 
ılerler, zen~ı!1 olur. Belki yanılıyo
rum aı_n~ sızın yaradılı§ınızda ne ol· 
duğu !yıce anlatılamıyacak bir hal 
v~r: sız~e bu tabiat oldukça, ilerle· 
yıp zengınleşemezsiniz herkesten ce
fa görünilnftz; sizin için bu iki !eyin 
ortası yoktur. Kendi kendinizi aldat· 
mayın. Size söz söyliyenlerin, sizi 
memnun edemediklerini anlamadıkla· 
rını mı sanırsınız? Siz, Fransa gibi 
sosyete halinde yaşamanın pek iler
lemiş olduğu bir memlekette, baslan 
saygı ile eğdirmezacniz ;bedbah

0

t olur 

"Beni bir düşi.inün, ben sakin, ka· 
biliyeti orta derecede bir adamım, 
medresemde yaşayıp öleceğimi umu
yordum: çocukluk edip oraya gönül 
bağlamıştım. Ne oldu? istifamı ver· 
mesem azledilecektim. Biliyor musu
nuz kaç param vardı? sermayem bet 
yüz yirmi franktan ibaretti, ne on 
para fazla, ne on para eksik; bir tek 
dostum da yoktu, bir iki ki§iyi tanır· 
dım, işte o kadar. O zamana kadar 
hiç yüzünü görmediğim M. de La 
Mole, beni o sıkıntılı halden kurtar· 
dı; onun bir tek kelimesi yetti, he
men bana bir cure'Jik verdiler, diniğ 
delilliğim altında olanlann hepsi de 
hali, vakti yerinde insanlar hepsi 
kötü, kaba huylardan uzak;• gelirim 
de gördüğüm işten o kadar fazla ki 

'Biribirimizle görüşmekten yırıe 
hoşlanırsak ve marguis'nin yanınd~ 
kalmak işinize gelmezse sizi cıır~ 
muavini olarak yanıma alının, gell" 
rin yarısını size veririm. 

Julien teıekkür etmek istedi>"~ 
de abb~ Pirard onun 'Sözünü kesil'' 

~ 

niz: para kazanıp zengin olmak is
terseniz, onlara kapılmalısmız. 

Julien sordu: 
- Günün birinde bu hal benim 

işime gelmez de yine medresedeki 
103 numaralr odama dönersen, beni 
bir nankör sayarlar mı? 

Abbc: 
- Ona ne şüphe! dedi, konağın 

bütün dalkavukları size iftira· eder, 
veri§tirir duru. ama ben de ijc karı· 

"Madame de La Mote'un salonu
na gelen asilzadelerin, prenslerimir 
zin sözünü ederken garib bir hafiflik 

- Bu· benim size karşı borcııd"' 
dur, dedi, hatta borcum daha bite 
fazla. Sizin bana Beaançon'dald. 

0 

garib önergenizi unutmadım. Bcıt1~ 
beş yüz yirmi frangım olacağına Jı 1! 
param olmasaydı, beni siz kurw' 
caktını~ 

[Arkaaı ~1 
N. ATAÇ. 
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7ERLEMEGE KARŞI 
Yazın Ne Gibi Tedbirler Almalı? 

En Sıcak Günierde Bile Taze ve Güzel Kokulu Kalmak 

-- Mümkündür, Fakat Usulünü Bilmek Llzımdır. 
~uı güzelliği birçok anası
~ •ıhirli bir tarzda bir araya 
op~ş olmasına bağlı bir 
~dır. Taze bir canlılık ve çib: gibi bir koku bu anasırın 
ıJ~calanndandır. Bununla çok 
Ilı" koku sürünmeği kastet
ı/Y<>ruz. Hele ağır kokulan 
ı:_ Bazan lavantaların daha 
~ kokuları gidermek için 
li 1lanıtdığmı da unutmuş deği· 
ı. 

ıu!eıtıizlik ve güzellik için bu
~ kadınların elinde her za
bktar İnden daha faydalı kolay
taz Vardır. Buna rağmen terü 

e, &'Üzel kokulu olınıyan ha-

yanlara hele bu sıcak havalar
da rastgelmek insanı hayal kı
rıklığına uğratan bir hadise 
oluyor. 

Ben kendi hesabıma kadın
larda vücut kokusu diye fena 
bir koku olduğunu kabul eden
lerden değilim. Fakat. bu yazı
da bu iddiayı itirazsız kabul et
miş olarak bunlara karşı ne 
yapmak laznngeldiğini mevzuu 
bahs edeceğim. 

Tem"zl;k 
Temizlik hus 1unda mümkün 

olduğu kadar ihtimamlı dav • 
ranmağı tavsiye ederken birçok 
bayanların buna darılacaklarını 

zannediyorum. Fakat ben bu
nu da göze aldırmış bulunuyo
rum ve diyorum ki, yıkanmak 
hususunda çok ince noktalar 
vardır. 

Belki hepiniz yıkanılan suya 
alkaline ve oksijenli tuzlar kat· 
mak, yalnız o gün için değil, 
müteakıp günler için de vücut 
kokusunun önüne son derece 
müessir surette set çekmekte 
olduğunu bilmiyorsunuz. Bu 
tozlar vücuttaki mesamatı aça· 
rak ifrazatın çıkmasını kolay -
laştırmakla terle çıkan kokula· 
rın önüne geçer. 

Banyod!ln sonra sıkı bir frik· 

---- ~ .... - ·---.. --. -, 
ELBiSE MODELLERi ı 

e Bu aahilede •olda pzel iki emprime tuvalet 6ÖTÜyoraa· 
nuz. Emprime ipekliler bu •ene •on derece modadır. Bunu 
acıkan anutmaJ'UI. Biçimlerine gelince: eteklerinde ltula klOf 
vardır. Buna mukabil bel dar, kalçalardan itibaren etek 
"gode"ludur. Gölü ekHriya oyuk olacak yerde düzdür. Ve 
omuz cıtkılarile bir zaoiyei kaime yapmaktadır. Buna maka
bil arkanuı dekolteai /asladır. Yan bele kadar manmaktadır. 
Göiüa kumanın drape olması da modadır. Bu kadını bira 
daha etli, biraz daha kuooetli göaterir. Fakat göfiideri birta 
hürmetlice olan kadınlar bundan kGflllnlalulırlar. Çünkü 
"drape" bol kumGflar göfaii biraz daha ,iıkin göaterir. 

e Şehir elbiaelerine gelince, ha elbiaeler p>k defifilıtir. 
Boyunda büyük kravatlar ve hatta yaka ıeklinde amnmlf 
lrenk bağlan çok modadır. Ba gibi elbiNlerin ve mantoların 
kollan genif ve yine drapedir. Darlık dinekten itibaren baf· 
far ve elbiaeye adeta bir pelerin manzarcuı oerir. 

Siyah kumQflar üarinde be~ talta veya krep aaten ytı• 
kalar çok hoı göriinür. Yalımı ba ,,{yala elbiaeyi beyaz bir el• 
clivenle tamamlandırmalıdır. Sağdaki raimlerde ha aene aon· 
baharda moda alacalı el6iaelere dair üç giiael nwdel görü· 

ŞA~KALAR 
KüCjük kenarhlar 
gene moda oluyor 
Şimdiye kadar şapkaların 

muhtelif çeşitleri göründü: Bii· 
yüğü, küçüğü, geniş ken~rlısı, 
dar kenarlışı ... Başa ge.çen~, g!ç: 
miyeni, vt!Jhasıl yetmış turlusu 
moda sahasını istila etti. Geniş 
kenarlılar yaz için gayet iyi idi. 
Fakat moda şimdi şapkalarda 
bu enliliği makaslamaktadır. Bu 
sene en revaçta olan şapkaları 
küçük kenarları olanlardır. Hat· 
ta bunların içinde kenarsız şap
kalar da vardır. Böyleleri açık 
alında hafif bir tüIIe daha gü
zel görünmektedir. Yalmz tül· 
!erin gözü kapayıp burnun üs
tüne kadar inmesi şart değildir. 

Bu sene /aponkari "Tonkinu-
yormnııa. va" denilen şapkalar da çok 

\.. ..) modadır. Bunların fötrden olan-, _____ ,_,,.,._.··----··----"·-... --.--.. - .... _, _____ ,_,_ /arı, hasırdan olanları vardır. 

sıyon şarttır. Şe{ kolonya yahut 
gül suyuna bir miktar kolonya 
katarak yapılacak friksiyon c;ok 
iyi neticeler verir. Friksiyon 
mesamatın kapanmasına ve vü
cutta serinlik hasıl olmasına da 
yardım eder • 

. Banyodan sonra 
Banyodan sonra talk podrası 

kullanmak ta şarttır. Bumı vfi. 
cuda son derece hafif sünneti 
ve bilahare havlu ile yine çok 

hafif surette vücuttan stlmeli
dir. Bu podra banyodan sonra 
vücutta hasıl olması muhtemel 
neme karşı çok iyi gelir. 

Ayaklan geceleri vazelin, sa
bahlan da banyodan sonra ko
lonya ile iyice masaj yapmağı 
da ~I etmemelidir. Yine bi
raz talk podrası, bilhassa par
ına)çlar arasına serpilirse hay
ret verecek neticeler alınır. 

Koltuk altındaki tere karşı ge 
lecek ilaçlardan da istifade et
meği ihmal etmemelidir. Bun· 
lar muntazaman kullanılırsa bir 
vakit sonra koltuk altı kokula· 
nna tamamile nihayet verilmiş 
olur. 

Bunlardan ba§ka dişlere ve 
diş etlerine son derece ihtimam 
şarttır. Sıhhatini ve ~lHğini 
düşünen her kadın altı a~a bir 

Beyaz tüylü fötr/er, tavşan 
derileri sonbaharda çok göze 
çarpacaktır. 

Şapkanın ne şekilde giyilece
ğine dair bir esas yoktur. Her. 
kes yakıştırabildiği gibi giy. 
mekte serbesttir. Hiç olmazsa 
moda buna ses çıkarmıyor 

kere muhakkak surette dişçiye 
gitmeli, dişlerini muayene et
tirmeli ve temizletmelidir. An
tiseptik bir diş suyu kullanma
lı ve diş fırçalarmı sık sık yeni· 
lemelidir. 

Saçlar 
Saçlara haftada bir şampu • 

van yapmak çok ehemmiyetli
dir. Sıcak havalarda saç diple
rinin fazla yağlanmak ihtimali 
olduğundan losyon kullanmak 
ta faydalıdır. Şampuvandan 
sonra kokulu bir losyon ile frik· 
siyon da saçlann hem parlaklı· 
ğma, hem de beslenmesine ya· 
rar. 

lç çamaşırlarım çok sık de • 
ğiştirmek lüzumuna nazan dili· 
kati celbetmeğe bilmem hacet 
vac mı?. -- ınıla aka 
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Nizemettin NAZiF 

Boz Bir .Kurdun Peşinde Yollarını Bulanların 
Neslinden Değil miydi ? Eh .. 

Orta ında, buz tutmuş büyük bir 
havuz blılunan. zemini mermer döşeli 
bir avluyu adımladılar. 

Onünde koca papaklı iki babayiği-
tin yalın kıhnç nöbet bekledikleri bir 
başka kapıdan. basık ve dar bir kapı· 
dan binaya daldılar. 

Yirmi adım kadar yürüdüler. Son
ra dar bir taş merdivenden ikinci ka
ta çıktılar. 

Burada Batır Han kafileden ayrıl
<h, kendisini gUler yüzle karşılayan 
buruşuk auratli bir adamı takip ede
rek tunç işlemelerle süslü büyük bir 
ceviz kapıdan geçti, uzaklaştı. 

Kırmızi yüzlü genç te, adamların
dan birinin kulağına birşeyler fısılda
dıktan sonra ayni kapıdan girip kay
boldu. 
Kuş oğlanı hala kollanndan tutu .. 

yorlar ve teprenmesine müsaade et· 
miyorlardı. Delikanlı fena halde sinir
leniyordu amma öyle bir merak ve te· 
cessüs içinde idi ki yeniden arala~~a~
mayı, yanındakilerle boğuşmayı duşu· 
nemi yordu. 

lşin tuhafı .•• bu delikanlılara karşı 
içinde bir dostluk belirdiğini de his· 
setmeğe başlamıştı. Evet... Kollarını 
gayetdürüşt birer kavrayı la tutan ve 
kendisilc tek kelime konuşmamış o • 
lan bu delikanlılara bir türlU kızamı· 
yordu. 

Neden? Bunu tahlil ctmeği dilşüne· 
cek halde değildi. 

Zannediyordu ki tesadüfün karşısı· 
na çıkardıgı biribirinden manasız ve 
garip hadiseleri bu son tesadüf kökün 
den hallediverecek, Murat Oğlanın, 
Mamış Bırdı Han uluıundaki sım ve 
belki de kendi hayatının sırrını az son 
ra ögreniverccektir. Ve bunda tuhaf 
bir münasebet te buluyordu: 

Boz bir kurdun peıinde yollarını 
bulanların neslinden değil miydi? Eh .. 
Kendi hususi hayatında da işte bir 
ba ka hayvan yol iÖsterc:n bir rol oy
nuyordu. 

Beklemesi uzun ıUrmedi. 'Az: sonra 
tun~işlcmeli ceviz kapı ardına kadar 

--açirmı ve Batır Hanı karJılayan bu· 
ru uk suratlı bir kenara çekilip: 

- Mirzayı ünlil ve ulu hatun kabul 
etmek lUtfunda bulunacaklar 1 

Diye bağırmı;tı. 
O zaman kara papakhlar derhal 

ddikanlıyı aerbeıt bırakmı lar ve hep 
si sağ ellerini kalpleri üzerine bau
rak yol vermişlerdi. 
Kuş oğlanın ilk hareketi yumrukla

rım sıkıp kollarmı sallamak oldu. 
Sonra UstUnü baıını düzelterek kapı· 
dan içeriye girdi. 

Bir odadan, bUyUk bir salona, bir 
ikinci bUyük aalondan bir küçük oda
ya ve oradan bir koridora ulaıtılar. 
Orada buruşuk ıurath adam üzerine 
sl\rı sırma ile kanatları açık bir ejder 
işlenmiş gök ipekten bir perdeyi açtı 
ve yüksek sesle ve çok rcamt bir ta
vırla demin aöylediii ıöıleri tekrar-
ladı: ,L-

- Miram, kazan'rn Unlü ve ulu ha· 
tunu sizi kabul etmek lCitfunda bulu· 
nuyorlar. 
Kuş Oğlanın ~Ureği "küt küt!" vu

ruyordu. Kalpağını uğ kulağı üzeri
ne yıkarak ve göğsünü gererek yürü
dü. Fakat eşiği geçer gc:çmez az kal· 
ı;ın küçük dilini yutacaktı. Dehşetli 
bir hayretle durakaladr. 
Olduğu yer, ıon derece ağır döıen

miş bir odaydı bu ... Ve, tam ortasın
da bir beyaz ayı poıtunun üzerinde 
uzun boylu, harikulade &Uzel genç ka 
dm ayakta duruyor.Batır Han ise so
lunda ve dört adım uzakta, ellerini 
gögsüne kavuşturmuı. ancak mihrap 
önunde koyu bir müılümanda göriile
bilecek •bir huşu ile g6zlerini yere dik· 
mis bulunuyordu. 

Delikanlı, "Acaba yanlı§ mı görü
yorum?" gibilerden kadına bir daha 
baktı. Hayır ... Yanılmıyordu. Bu ya 
oydu, yahut onun bir benzeri veya ay
ni anadan. ayni babadan doğmuş bir 
kız kardc~iydi. 

Onun ... Yani Kıpçak ovasındaki sa 
hklardan çekip çıkardığı gencin, ki a 
rip, esrarlı ve kanlı bir kavganın ao· 
nunda Bozkırın ortasında havalanmış, 
yahut erimiş gibi göze görünmez ol· 
muştu. 

Bu şaşkınlığında, kimbilir ne kadar 
devam edecek ve kimbilir nasıl bir 
pot kıracaktı. 

Bereket versin hatun güler yUzle 
bir iki adım ilerleyip; 

- Mirza ... Sizi pek beğendiğimizi 
aöylemekten çc:kiruniyeceğiniı;.:. - de-
di. . 

Sonra Batır Haqa doğru dönerek 
ılave etti: 

- Unlü Han, vadinizi yerine getir
mez misiniz? 

Ve Batır Hanın uzattıgı eli tuta -
nk Kuş Oğlana yakla,1tı. Son derece 
hakim bir aesle; 

- Banşını& 1 • dedi • Ne ıiz, ne de 
Batır Han biribirinize dU§aıan ola -

Korkunç lvan, çadırrnda, bu işin pek kolay başarrlabileceğini sa
nryordu. "-Bana kar§ı gelmek Kazanlıların haddi mi?,, diye 

dü§ünüyordu. 

mazsınız. Zira siıı:, her ikiniz Kazan'ın 
dostlarındansınz. 

Kuş Oğlan uzanan eli istemeye is
temeye sıktı. Bu sözlerden birgey an· 
lamadıgı muhakkaktı. Hatun devam 
etti: 

- Ivan'm ileri karakollarr Çalım 
kalemizden yirmi dakika ötede dola§· 

mağa başladılar. Kazan"ı sevcn~erin 
büyük fedakirlıklar için hazır olma
ları lazımdır. Öyle günlerdeyiz ki,en 
büyük şahsi menfaatlerimizi unutmak 
ve hırslarımıza, klnlerimize, yalnız ... 
Amma yalnız lvanı hedef tutmak ge
rektir, 

[Arkası var] 

Bu Ydki Afyon 
minden Aşağı 

ÜrQmü Tah
Görülüyor 

Y&4>ılan rumt tetkiklere a:öre, y ... 
ni yılın afyon mahıulU, kuraklık do-
layısile, ümit edildiğinden azdır.Talı 
minler 8 bin sandık mahsul alına· 
cağı ümidini verdiği halde, ancak 4 
bin sandık çıkabileceği anlaşılmış • 
tır. 

Tecimenlerin ellerinde oldukça 
önemli stok bulunduğu için, piyasa 
bugUn için durgun ve isteksiz gö -
rUlmektedir. Müstahsillerden bir ço 
ğu yeni mahsulU afyon inhisarı ida· 
resi depolarına teslim etmeğe başla
mı lardır. İdare, bu mahsullerin pa -
rasını ihtiyaca göre ve satın ald.ğı 
zaman ödiyecektir. Ve alım fiatı da 
idarenin eylülde ilan edeceği fiat -
lara göre tayin edilecektir. 

Avrupadaki afyon piyasasının da 
pek istekli ve hararetli olmadığı an
laşılmaktadır. 

İnhisar idaresi, küçük istekleri 
karıılıyarak ufak partiler halinde 
yabancı pazarlara mal göndermek -
tedir. Son zamanlarda, bir kaç 1tal • 
yan tecim evi tarafından verilen si • 
parişler gönderilmiştir. 

Afyon piyasası, daha ziyade kış 
mevsimlerinde oynadığı için, bu yı· 
lın hususi durumu gözönünde tutu
larak, eylülden sonra iyi satı§lar ola 
bileceği umulmaktadır. Avrupada • 
ki afyon fabrikaları kartelinin elin -
de bulunan stoklar tükenmi§tir. Fa -
kat bizimle ba hyan temasların men
fi sonuçlar vermesi üzerine, kartel 
mümessilleri, afyon müstahsili di -
ğer memleketlerle görüşmüşler ve 
bu yılın ihtiyaçlarını az çok temin et 
mi§lerdir. 

Afyon iyasetimize yeni bir hız ve 
receği umulan ve müsteşarlar komis 
yonu tarafından onaylanan yeni af -
yon raporu, henüz bakanlar heyetin· 
den çıkmamıştır. Verilen bir habere 
göre, bir çok bakımlardan üstün sa -
yılan Türk afyonunun revacını art • 
t rmak ve dış pazarlarda müsait şart 
larla istihlakini temin etmek için ye
ni ve önemli tedbirler alınmak üzere
dir. 

Şefik Men bekleniyor 
Şark piyasalarını tetkik etmek ve 

Batış imkanlarını aramak üzere uzak 
şark mınta9larına giden uyu§turu
cu maddeler inhisarı idaresi ticaret 
müdürü Şefik Men on güne kadar 
şehrimize dönecektir. Şefik Men, Si 
birya yolile Moskovaya dönecek, 
Sofyaya uğradıktan sonra htanbula 
gelecektir. 

Afyon koleksiyonları 
Uyuşturucu maddeler inhisarı ida

resinin bulundugu Vakıf hanının alt 
salonunda afyon koleksiyonlarını 
gösteren bir nümune me heri açıl -
mılitır. Bu koleksiyonlarda afyonun 
ekimi, kozası, işlenme tarzı hakkın -
da muhtelif nümuneler bulunmak • 

tadır. Me'1ter, dalnıt olarak rnuhafa -
za edilecektir. 

TUrk lirası tercih ediliyor 
Bir çok ihracat tecimenleri, alivre 

satışlarda mukaveleleri Türk lirası 
üzerine yapmağı tercih etmektedir -
ler. Bunun sebebi, paramızın diğerle 
rine nazaran sabit bir kıymet ifade 
edi§idir. ............... ....-....... 

BORSA 

3 AOuatos Cumartesi 

PARALAR 

Sterltn 
Dolar 

20 Fransız franrı 
20 Liıct 
20 Belçika franıı 
20 Drahmi 
20 hviçro fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ai\iıı 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Lo 
20 Lev; 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuroır 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Alıt 

6151,-
124,-
166.-
200,-
82,-
23,-

816,-
80,-
94,-
22.50 
38,-
23,-
23,-
15.-
23,50 
52,-
31,-
30,-

930,-
52,-

232.-

623,-
126,-
169.-
20Z,-
83,-
24,-

1120,-
81,
Sl6,-
24.-
40,-
24,SO 
25.-
16,-
25.-
56,-
33,-
31,-

932.-
53,-

234,-

ÇEKLER 

Paris un.rine 
lnıiliz liraliı 
Dolar 
Liret 
Belıa 
1sveı; franır 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuramı 
Avustury» 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Ccmove ... 
İsveç kuronu 

. 12,03.-
622.-

0,79,65 
9.71,54 
4,72,-
2,43,50 

63,48,50 
1,17,42 

19.16.60 
4,19,80 
5.81,43 
1,97,84 
4,21,-
4,51,40 

63,77,55 
84,96,35 
~.18.30 

lo.98 
3,11,95 

ESHAM 
Iıs Bankası MU-
" • N, 
,, " H. 

Anadolu % 60 
" % 101 

Sirketlahyrlye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoa 
Reji 
Asaln Çiment• 
Merkez Bankıteı 
Osmanlı Baııkaın 
Telefon 
İttihat Deiirmcncililr T. A. S. 
Şark Değirmenleri 
Sark Mcrku EaanMi 

QO.
Sl,50 
9,60 

26,10 
42.SO 
14,25 
l6,50 
8,-

15,50 
2,60 

10,40 
58,-
24.-
11,75 
8,25 
0,18 
!4,25 

FAYDALI 
BiLGiLER 
~~~ 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12.30: Hafif muıiki ve dans musikisi 

(plak). 18.30: Dana musikisi (plak). 19. 
30: Çocuk aaati hikayeler. Mesut CeruiL 
20: Konferans, ziraat bakanlıiı namına: 
Hayvan yiyecekleri hakkında (Ekrem 
Vardar. 20.30: Radyo caz: ve unıo orke&· 
traları. Çadırcı. Şan. 21.35: Son haberler
Boraalar. 21.45: Bayan Ştort.za. Piyano 
solo. 2Z.15: PJlk neıriyatı. 

BU kreş 
12.30: Koro mliı:iii • Duyumlar. 12.50: 

Orkestra. lS.45: Spor. 13.55: Pllk. 14.15: 
Duyumlar. 14.35: Plik. 17: Köyliı yaymıL 
18: Popüler Romen mUziil. 19: Duyumlar. 
151.15: Konserin ılirefi. 20: Sözler. 20.20: 
Şarkılar, hafif romanslar. 20.55: Sözler. 
21.15: Radyo aalon orkcstrasL 22: Spor. 
22.10: Konserin aürefl. 23: Duyumlar. 23. 
20: Plak. 

Varşovu 
20: Sözler ve saire. 21.10: Sarkılı ıen

fonlk konser. 21.45: Konferans. 21.50: Du
yumlar. 22: Köy1U ıiirleri. 22.0: Şen ya
yım. 2: Spor. 23.15: Duyumlar. 2S.20: De· 
nlzcllik konseri. 24: Söıler. 24.05: Danı 
pllkları. 

Prag 
20.05: Plak. 20.10: Duyumlar. 20.20: 

Şarkılı kuartet konıeri. 21.10: Salon or
keıtraaı. 21.50: Sözler, 2Z.05: "Prar'm 
ilci kız kardeıleri,. adlı operası. 22.35: 
Salon orkeatraaı. :U.35: Plik 23.40: Du
yumlar. 23.45: Danı mUziil. 

Budapefle 
19,30: Salon kelnteti. 20.15: Konferans. 

20.45: Opera orlı:eatruı. 22: Reportaj. 
"İzci yayımı,, 23: Duyumlar. Spor. 23.30: 
Caz müzlti. 24.15: Çincene müıifi, 

Moskova 
18.SO: Hafif milrik ve dana havalarL 19. 

15: Çaylcofıki ve Aemıkinin caerlerlnden 
konser. 20.30: Pucclni'nin 'Toıca,. opera
amm radyo adaptasyonu. 22: Almanca 
yayım. 22.55: Kızıl meydandan röle. 23.05 
lnıilızce. 24.05: Almanca yayun. 

Leipzig 
19.30: Halk oarkılan, baladlar ve dana 

mlirifi. 20.30: Bad Elstcr'den röle. 20.50: 
Spor. 21: Mozart'm "Die Gaertnerin aus 
Liebe,, operası. 23: Duyumlar ve spor. 
23.30: Mlinih'ten danı müziii. 

Hamburg 
19: Radyo akeı;i. 20: Piyano mliriii. 20 

35: Spor. 20.50: Hava raporu. 21: "Ve
nedik'tc bir ıece,. adlı Johann Strausa'un 
opereti. 23: Duyumlar. 23.20: Spor. 23.50: 
Dans. 

MUnih 
19.50: Joaef Reiter'in eserlerinden kon

ser. 20.40: Spor. 21: Tarih! yayun. 23: 
duyumlar. 23.30: Dans mllzigi. 

•• NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ounlardır : 
Bahçekapıda Salih Necati - Çcnberlitaııta 
Sırrı - Gedikpaşada Asadoryan - Ciba
lide Necati - Şehzadebaıında Hamdi -
Akıarayda Şeref Cem - Samatyada Teo· 
filos - Şehremininde A. Hamdi - Kara· 
gümrükte Kcmal-Büyükadada Şinasi Ilıza 
- Heybelide Yusuf - Bakırköyde t. 
Terıiyan - Haaköyde Halle - Kaamıpa
pda Merkez - Defterdarda Arif - Ka
dıköyiınde Saadet - Söfüdlü Çe&mcde 
Osman Hulusi - Bcı;iktaşta Nail - Ga
latada Doiru yolda Merkez - Tünelde 
Matkoviç - İıtiklil caddesinde Kemal 
Rebul - Şi~lide Şark Ncrlc~ - Evüı:ı•.c 
Hikmet eczaneleri. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gid«cek vaıı•ırla..r: 
Saat 

9 Ayten İr:mite 
9 Asya M.udanyayıı 

10 Konn Mersine 
20 Ankara Karadenize 

Bugün limanmııza ıelccelı: vapurlar : 
Saat 
12 Gene İmrozdan 
16,15 Güzel Bandırma Izmlttcn, 

• SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepe başı Be • 
lediye bahçesinde Perşembe, Cu 
ma, Cumartesi, Pazar günleri sa 
at tam 2J de "Deli Dolu0 ope· 
ret 3 perde, yazan Ekrem Reşit, 
bestcliyen Cemal Reşit, İstan
bul ciheti, Bebek ve Şişli tram
vayları temin edilmiştir. 

• 
• Sümet' ı Aık Kurbanı - Süzan Ban-

yoda. 
ılc Melelu Atılr Rahibe - Aık kelepçesi. 
:/- Yıldıa ı Kraliçe krlatin. 
:/o Alka .. r ı Son Tayyareciler - Petrol 

muharebesi. 
Jfo Milli ı Fedora - Gaip Ruhlar adaıL 
'1o Şık ı Adalar çlı;eti - Deniz ejderi. 
• Oıküdar Hale ı llk Bahar Sark15ı. 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpua baatancal. Cernhpaıa 21693 

~
eba Haatancsi. Şehremini Y cnl-
cc. 23017 

aackl bdmlar hastanesi Ak· 
ura.v Haseki cad. 32 24553 

(TAN) iN OYKUSU 

DiŞÇiDE 

Dişçinin beJ<leme salonu ağzına 
kadar dolu. Arasıra, içerden, dişçinin 
di§ çektiği odadan boğuk çığhk~a~ ~e 
liyor ve salonda bekliyenler bırıbır
lerinin yüzüne bakıyorlar. 

Kimisi resimli bir mecmuanın yap· 
raklarını karıştırıyor; kimisi bir ma
beddcymiş gibi korku ve saygıyla kı· 
mıldanmaqan oturuyor. 

Arasıra, diş çekilen odanın kapısı 
açılıyor, önde yüzü sapsarı bir müş
teri, arkada beyaz gömlekli di§çi gö· 
rünüyorlar. Dişi çekilen, yahut dol
durulacak di§lnin siniri koparılan 
müşteri bekleme salonundan geçip 
gidiyor ve dişçi soruyor; 

- Sıra kimin? Buyrun rica ede
rim .. 

:Bekleme salonundakiler sıraları
nın geç gelmesini istc;ıncktedirler. 
Kimbilir, belki bir mucize olur ve 
ağrıyan dişleri ya kendi kendine 
ağızlarının içine düşüverir, ya ağrı
sız, sızısız kendiliğinden doluverir .• 

Dişçi yeni bir müşteriyi savdıktan 
sonra yine sordu: 

- Sıra kimin? Buyrun rica ede
rim .• 

Bekliyenlerin arasından uzun boy
lu bir adam fırladı. Dudaklarında 
tatlı bir gülümseme doktora doğru 
yUrUdil. Dişçinin omzuna vurarak : 

- Cesaret doktor, dedi. Aldırma· 
yın .• 

Bekleme salonundakiler, dişçiye 
cesaret veren bu yaman adama şa;ı· 
km gözlerle bakarlarken, o; dişçiyle 
beraber diş çekilen odaya girdi ve 
dudaklarında silinmiyen gülüşüyle 
konuşmasına devam etti: 

- Bu berbat bir diş, doktor. Çek
mek liızım, acımadan. 

Doktor, bu aabınıız müıterisini 
biraz yatıştırmak istedi: 

- Dunın, bir bakalım, gözden ge
çirelim ... 

Müşteri boyuna konuşuyordu ı 
- Gözden geçirmek filan istemez 

doktor. Sonra ben öyle dolambaçlı 
yollardan gitmesini sevmem. Diş 
ağrıdı mı? Hiç naz istemez .. 

Gillhane hastanesi. Gülhano 20510 
Kuduz hastanesi. Çapa 22142 
Emrazı akliye ve asabiye has-
unesl, Bakırköy Reııadiye kışlası l6H60 
Beyoğlu Zükllr hastanesi Firuaza 43341 
Etfal hastanesi. Şişli 42426 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 60107 
Zeynep Kimll hastanesi. Üskü-
dar. Nuh kuyusu, Giın Dofumu 
caddesi ~0179 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
BeYoilu itfaiyesi 
Kadıkö1 itfaiyesi 

Yeoilköy, Bakırköy, Büyük· 

24222 
44644 
60020 

dere, Uıküdar itfaiyesi 60525 
Papbahçe, Kandilli, Ercnköy, Kartal, 
Hüyükada, Heybeli, Burıu, Kmalı mm· 
takaları itin telefon untraluıdald memu
ra (yanım) demek kilidir. 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Dcniı Yolları acentesi Telefon 42362 
Aka1 (Kadıkö1 fılrclcsi baı me-

murlalu) 43732 
Sirlreti Ha)'rl1e. Telefon 44703 
Vapurculuk Sirketi merlı:cs acen• 

tesi, Telefon 22925 
Sark Demrl70Uan müracaat q .. 

leıi. Sirkeci Telefon 230751 
Devlet Demiryolları mUracaat 

kalemi Haydarpap. Telefon 42145 

• ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLATI 

Bu numaradan imdat otomobili 
iıteıur. ~998 

Nakleden : O. s; , 

Yapışmalı köküne, çekip çıkar~~
lr. Siz de böyle dü§ünmez misı~ 
doktor? 

- Bir bakalım da bele, belki dol• 
dururuz .• 

- Doldurmak mı? Hayır doktor·• 
Kafa tutan, isyan eden bir diş dol· 
durulmaz, sökülür. Bu, benim preı>· 
sipimdir. Kafa tutanın kafası kökilıl• 
den kesilir.. • 

- Siz bilirsiniz, bayım, yalnız, bit 
bakalım da, dit çekilirken ağrıyı dil" 
yurmamak i~in küçük bir §ırınga ya• 
palım .. 

- Şırınga mı? Ne diye? Ağrı du>'9 
mamak için mi? 

Ben, doktor, ağrıya tarafta~ı~ 
Ağrı ruhu temizler. Ağrı, beşerıye 
için su gibi, ekmek gibi lazınıdı~ 
Yalnız, doktor, söz arasında şul1 
sorayım, bu ağrıyı kesen şırınga 
için de ayrı para mı alıyorsunuz? 

- Evet .. Kilçük bir fark .. Eheı1l• 
miyetsiz bir şey .. 

- Mesele bunda değil, doktof• 
Dedim ya, ben ağrı taraftarryı!1l·i 
Di§i ağrıtarak çekmeli, sökmeli .• 

P k• . b'l' . • ,_, .l't.;o, - e ı, sız ı ırsınız, 'LTaytm. U-ı 
leyse şöyle, şu koltuğa buyurunuz:· 

Ağrı taraftarı, cesur müşteri bır• 
denbire geriye çekildi: 

- Ben .. ben .. ben mi doktor? :seıı 
mi şu koltuğa oturacagım. Yanılı• 
yorsunuz doktor •• diye telaşlı tela~~ 
söylenerek kapıya doğru yürüdU· 
Beldeme salonuna a~lan kapıyı açtı 
ve seslendi: 

- Haydi gel yavrucuğum, gel .. • 
Bekleme salonunda oturantarıtl 

arasından ufJktcfek bir kadıncağıS 
doğruldu. Korka korka di§ çekilen 
odanın kapısı öpünde duran cesur~ 
ağrı taraf tarı müşteriye yaklaştı. O' 
kadıncağızın elin1en tutup içeriye 
sürükledi: 

- Otur §U koltuğa yavrucuğutı'-
dedi. · 

Sonra doktora döndü : 
- Cesaret doktor, diye gülü01se

di; çekin bu lanetli dişi •• İki gündiit' 
karıcığıma çektirmediğ; kalmadı bil 
çekilesice dişin ... 

TUrk edebiyall tarihi 
profesörıuau 

Saylavlığa seçilen profesör Fuat 
Köprülünün, İstanbul üniversitesin• 
de Türk edebiyatı tarihi dersleriJ1e 
devam etmesi kararlaştırılmııtır. fıJ 
at KöprülU, Ankarada kurulaca!C 
Dil fakültesinde de ,aynl kürsiyi ala• 
caktır. 

İstanbul edebiyat fakültesi dekarı 
lığı teşrinievvel içinde incelenece~ 
ve buraya uygun b1risi tayin edile • 
cektir. 

Tecim ve endüstri muzesi 
Tecim ve endüstri müzesinde~: 

Selanik panayırına gönderilecek 11 

1 • ..tıf· 
mune erın ayrılmasına başlan01ı:ı . 
Müzenin direktöril Sadi, bu iş i~111 

dün Türkofis İstanbul ıubeıi ile tC"' 

mas etmittir. 

lstanbula gelen buOdayıar1 
Dün şehrimize 324 ton buğday geıı 

miştir. Sert buğday üzerinde bir ııı. 
amele olmuş. 4,20 kuruıtan aatılı1l~. 
tır. Yumşak buğdaylar 5,15 • 6 1'~0 
ruş araamda aatılmııtır. Fiatları!1 ô' 
şüklüğil yUzünden borsa aatı§ları 
ualmıştır. 

Par-ıs uorsası 
1 

Paris, 3 A.A. - Faris borsıs1• , 

ağustosta, mahalli komprauna11la~,< 
da genel itibarla, mutedil kaza!1ç ~ 
kaydedilmekle beraber bazı kaı:~, ' 
lar mühim bir niabette yükselııl1' 

tir, 
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Manisaya Bir Bakış. 
'b .. ~ ... ~-----------....................... ~~~ 

Bir Şehir ki Caddeden Ve Sokaktan Mahrumdur. Bir Kilo
Hortum Hortum Yükselen Tozları 
" Manisa Yanıyor ! ,, Sanırlar ... 

metre Uzaktan Bakanlar 
Dumanları Görünce 

'Alın size Manisada bir orta mektep binasile Ziraat Bankasını ve Ticaret ve Zahire borsasmı görüyorsunuz. Biliniz ki bu binalara 
giderken çocuklar, halk ve memurlar yazın toza, kı§ın çamura batarlar. 

'Manisada blr Uray (belediy~ var 1 Böyle olduğu halde bir Manisaya istek farkıdır. Manisayı yazın tozdan ve kışın ça· 
bıışdıur?h i d F k t h • • i bir de bu şehirlerin sokaklarına ba- Ekmek işini, elektrik işini bir tür- murdan kurtarmıya çalı§sa. 

p ea ı: var ır. a a şe rın ıç • . lık ' ı·· h il d · b 
ni dolaşıp bUyUk bir binanın üstiin- kınız. Aradakı fark, çahgkan ve u a e emıyen u uray hiç olmazsa N. N. 

Tenis Kortu mu, Kır Kahvesi mi ? 
deki levhayı okumadan buna inan
inak imkanı yoktur. Zira Manisada 
adına cadde, sokak denilen umumi 
geçit yerlerinin hiçbirinde bir parke 
taşına tesadüf etmek henüz hiçbir 
a~~m oğlunan mUy~ser .olmamıştır. 
Gunün her saatinde bir iki kiolmet
?e uzaktan Manisaya bakanlar bu 
ş~~rin için için yanmakta olduğunu 
gorürlcr ve "§imdi neredeyse ada
~akı)Jı tutu acak, alevlerini görmeğc 
aşlıyacağız .. , ,sanırlar. 

Çamlıktaki Tenis Yerini Hususi Bir Klüp 
Olmaktan Kurtarmalıyız. Gençlerin Hakkını 

Hortum hortum yükselen bu toz 
~ulutları kı§ günlerinde şehri kanal
arından suları çekilmi bir Venedik 

gibi diz boyunca çamura bularlar ve 
~eneler hep böyle gelip böyle geçer· 
:r. Manisanın urayı bir tUrlU bu be

ladan Manisalıları kurtarmak tarafı· 
na gitmez. 

Gençlere Vermek L<izımdırl 

Denilecektir ki: 
t ":-Nasıl gitsin? Elindeki bütçenin 
nı ne, boyu ne? Bu iş para işidir. 

ıt· ~iz ?öyle basmakalıp bir cevabr 
afı hır sebep addedemeyiz. Amen· 

~a··: Parasız bu iş yapılamaz:. Ukin 
i u l§İn yalnız para i§i olduğunu ve 
nsh~nın enerjisinin, !;alışkanlığının, 

§e ır sevgisinin böyle bir i§i başar
~ak . İçin hiçbir kıymeti olmadığını 
ırn ıddia edebilir? 

ıtn'~•nisa urayı bu toz hortumları ile 

1 ubcadcJeye karar verdi de, sağa so
a aşvurdu da, para bulamadı yahut; 
. - dam sen de ... İşin yok da Ma

~&a sokaklarını mı yaptıracaksm. 
~ azgeçl. 

.Mi dediler? 
liayır .. Manisa urayı bu \oz ve 

~~rnuru şehircilik bakımından büyük 
ır fenalık addetmiyor galiba ki hiç 

~talı hile olmuyor. Afyon Karahisa
dlrl, Antebin uraylan Manisanınkin
~ek zengin olmasalar gerek. 

Manisa'dan gelen bir arkada
şmuzla konuşuyorduk, sordük: 

- Spor hareketleri hakkında 
bize bir fikir versene ... 

Ve: 
- Futbol takımları,.., 
Diye söze başlarken, sustur

duk: 
- Futbolu bırali bir kenara. 

Spor der dem~z futboldan bah
setmek, artık canımızı sıkıyor. 
Zaten Anadolu'nun her tarafın
daki futbol takımlarını aşağı yu
karı İstanbuldaki birinci sınıf 
kulüplerimizin çıkardığı takım
lar kadar tanıyoruz. 

- O halde ne öğrenmeli isti
yornunuz? 

- Faraza hokey oynanıyor 
mu Manisada? Yüksek atlama 
ile, gülle kaldırma ile uğraşan
lar var mı? 

Bu Manisanın Elekfriksizliği 
Daha Ne Kadar Sürecek ? 
Yazık Güzel Şehrimize! 

1A fGeçenlerde yine yazmıştık. 
d.~a.~an epey zaman geçtiği için 

U§Undük• 
,,..''Acaba. Manisa elektriğe ka
· ~ uştu mu?" 
(J Ve. r-:anisa'daki arkadaşımız
])~~ hızı tenvir etmesini istedik. 
büu~. aldığımız cevap karşısında 

~k__ bir teessürle durakaldık. 
d eger geçen yirmi gün için-
a~ Man_isa'da elektrik işi bir 
li' ~ bıle ileriye gidememiş. r::r adan, buz fabrikasından bi-
b~ Parça cereyan alınmış ve 

60k unıa .. da il~~ym evi ve bir 
liy ak §oyle beyle aydınlanabi
la. 0rnıuş. Halk raflardan ve do
ib ~lardan yine eski petrol lam
ik~ ~~ını çıkarmışlar, fırsat düş
:tıu nb' esn~f de~hal gazin kilosu
ırn · ırer ıkişer kuruş yükselt· 
baış, .bu da kafi gelmemiş, Iam-
at ış:lerini de ateş pahasına 
ıiag_a başlamışlar ... 

bu h aı:ısa'yı sevenler için onun 
iınk~alıni işitip azap duymam~k 
u 1ansızdır. Konya ovası su
ad~ Uktan yanabilir. Bunu tabii 
llağ etmek mümkündür. Zira 
ilir ~~~n y~ğmaması, Yenişe
lıat~ol~nd:kı sula_~n çekilmesi 
ist §ınıdı bu gole akıtılmak 
la enen Sarısuyun kuruması ak
:nı:akın gelebilir. Ama Manisa
cı k el~ktriksiz kalmasına ve bu 
iha~ı trı.k işinin en kısa zamanda 
tilll edıle1?1emesinc imkan ve ih
bi b~l verılemez. Zira Manisa gi
ıtn kır Şehir için elektriksiz kal
b a • havasız kalmak gibi akh11ı 
d~vsalanın alamıyacağı bir şey-
ır. Manisa gibi medeni ihti~aç-

• 

ların ne olduğunu bilen vatan· 
daşlarla dolu bir şehir nasıl 
elektriksiz kalabilir? Bunun için 
ne milyonlara lüzıtm vardır, ne 
de fazla düşünmeğe ... Motor ve 
dinamo satan hangi firmaya 
Manisa Uraylığr bir sipariş ve
rir de karşısındaki nazlanır mı? 
Bu iş iki bono ile halledilecek 
işlerdendir. İzam etmeğe lüzum 
yok. 

Temenni ederiz ki, bir iki ay 
sonra çıkacak Manisa sayfala
rımızdan birini Manisa U rayı, 
başardığı işlerle doldurmak im· 
kanını bize versin. 

Gilldil: 
- Ayol biraz gayret etseniz 

polodan, golften de dem vur
mağa kalkışacaksınız .. İstanbul 
da bile bir hokey takımı yok. 

- Ya tenis? 
Arkadaşımız birdenbire ce

vap veremedi. Biraz düşünür gi
bi oldu. Yüzü ciddileşti. Sonra 
ensesini kaşıyarak: 

- Bakınız ... - dedi - tenis üze
rinde konuşabilirim. Ama san -
mayınız ki, Manisa'da yüzlerce 
tenisçi genç var ve bunlar mü
kemmel birer sporcu olarak ye
tişiyorlar. Hayır! Manisa'da 
yalnız bir tenis kortu vardır. Ve 
cidden güzel bir korttur bu. Yer 
gayet iyi tesviye edilmiştir. Et
raf r iyi çevrilmiştir. Çamlığın 
içindedir. Fakat gençler b u 
korttan pek istifade edememek
tedirler. 

- Niçin? Şehirden çok uzak· 
ta mı? 

- Yooolt... Yalnız bir spor 
yerinden ziyade bir gazino ha
lini aldı da ondan. 

- ??? .... 
- Evet... Banka müdürü, il· 

bay, yüksek rütbeli memurlar 
buraya geliyorlar, kahve, çay 
içiliyor. Yani, sizin anhyacağı
nız ..• hususi bir kulüp oldu ora
sı. 

-Haa ... Anladık. Demek bir 
kaç kişi aralarında para topla
yrp kendileri için bir yer yap· 
mışlar. 

- Yok canım. Bu resmi bir 
tahsisat ile yapıldı. Ve Manisa 
gençleri bu'nun yapılmasını is-

kortunun nargileli, gazozlu, bel
ki de radyolu, gramofonlu bir 
kır kahvesi kılığına girmesi hiç 
bir suretle doğru sayamıyacağı
mız bir yanlış hareket ve bir la
übaliliktir. Gençleri spora teş -
vik etmekten maksadımız, on
ları, kahvelerde boş zamanları
nı bir şark tembelliği içinde ge
çirmek illetinden kurtarmak de· 
ğil midir? 

Bir tenis alanının bir kahve 
halini alması geriliğin bir ileri 
hareketi boğması demektir. 

Manisa Çamlığındaki tenis 
kortundan kahveyi, çayı bir an 
evvel kovmak ve tenis yerinden 
gençlerin ve sporcuların en ge· 
niş şekilde istifade etmelerini 
temin etmek lazımdır. 

Ve bunu derhal yapmalıdır. 
Geciktinneğe gelmez. 

Memur 
Eksikliği 
Yüzünden • •• 

Manisa Defterdarlığında iş
lerin yavaş yürüdüğünden bah
seden bir mektup aldık. Bu id· 
diamn ne dereceye kadar ciddi 
esaslara dayandığını bilmiyo -
ruz. Mektupta defterdann ve 
buradaki finans memurlarının 
çalışkanlıklarından şikayet edil· 
mediğine bakılırsa kadroda me· 
mur eksikliği yüzünden bazı ge· 
cikmeler olduğuna hamletmek 
lazım geliyor. 

ted~~er. Her tarafa baş vurdular ,,,,,.,... ___________ _..,,",,, 

da oyle yapılabildi. İlk günler
de birçok gençler sevin·· 'er. Gündelik Siyasal Gazete 
Raket aldılar. Beyaz elbiseler 
yaptırdılar. Fakat sonra gün 
geçtikçe oraya gitmekten soğu· 
dul~r. De~im ya ... Çamlığın ora
sı hır gazına halini aldı. 

• 
Arkadaşımızın bu cevabına 

nekadar hayret ettiğimizi tah
min edersiniz. 

Gençlerin tenis çalışmalarına 
sahne ?lacak bir yer, bir spor 
alanı bır kır kahvesi halini nastl 
alabiliyor? Eğer bu yer birkaç 
vatandaşın kendi keyifleri için, 
kendi ceplerinden çıkan para 
ile yapılmış olsaydı, bir diyece
ğimiz olamazdı. Fakat resmi 
tahsisat ile kurulan bir tenis 

T E L E O N { Yazı ıvteri : 24319. 
ldare iııleri : 24S10. 
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Küçlik lllnlarm 5 ıaurlığı bir defalık ıı 

SO lrurustur. s satırdan {adası içln sa-
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TAYYARECiLiKTE iLERLEME 

r' t eni 
i r Açıhyo 

Tayyare günden güne hızlaşıyor, günden güne 
yükseklere çıkarak insanların çabuk ış 

görmesine yardım ediyor 
1933 yılında 21 saatte aşılan deniz şeyler kalıyor ki, bunların halkdılc-

1934 te 13 saate indirildi. 1935 te cegine de muhakkak nazariyle bal.ı
ise aatte 300 ile 400 mil arasınd;ı lıyor. 
sürat rekorları elde edilmiş bulunu- Selamet hususunda da iı rı ıd 
yor. çalışılmakta olan gene teferru t 1 a-

Bu icatlar yeni icat olunan şeyle- bilinden bazı şeyler var ki bunların 
rin mahsulü degildir. Şimdiye kadar da ikmali çok kısa bir zamancı mutc
olan ke iflcrin daha mükemmel bir vakkıf bulunuyor. 
hale getirilmesinden dogmaktadır. Çok süratli tayyarelerin ka ye in-

Sürat tayyarelerinin çok yüksek- mek hususunda güçlük çekmrlcrinin 
terde uçacak tayyareler olmas\ şartı, önüne geçmek için de bazı t rtiba t 
artık umumiyet itibarile kabul edil- alındıktan sonra her iş bitmı., bır 
miş bir hakikattir. Bu itıbarla daki- hale gelecektir. 
kada (6) mil sürat kat.edec~~ tay- Yüksek u~n tayyareler, sis. 4ııhıt 
yarelerin umumile eteğı gun çok gibi tabiat amilleriylc karşıla~ ıy. -
yakındır. . . caklardır. Giıne ve yltdızla11 her 

İlk heyecan kcndı kendıne ka.ybol- zaman görebileceklerdir. Daha ine 
duktan sonra, Amerikadan ~vrupaya havada uçtukları için, çok sur tl i ol
uçmak çok adi bir vaka halıne. f;ele- duklan ~alde şimdikinden d ah kuv
cektir. Büyük otelerde!1 bırınde vetli hava taı;yikine maruı; k lmıy,ı
asansörde çalı an çocuk bılc roman- caklardır. 
tik bir tabiate malikse, birik~rdigi Yüksek uçmakt.3 başgöstc ccl'k 
birkaç aylık para ile Amerı~adan tehlikeler Ic:na havalarda ol aktır 
A vrupaya çok kısa zamanda bır se- Tayyarenin uçtuğu ırtifaın altmd J ı 
yahat yapmak imklnına malik ola- fırtına, yukanya çıkarak tavy. ren: 
caktır. Hele mektupların Nevyorktan kadar eriş'irse; pilot rotasını de i-;
akşam üstü saat beşe kadar postaya tirerek fırtınadan kurtulmak i ın sa
verildiği takdirde ertesi sabah saat ğa sola inhiraf etmek mecburı• l' 11,. 

dokuzda Londrada sahiplerine tevzi de kalacaktır. Bu takdirde , l :ıttcn 
edileceğine hiç şüphe yoktur. kaybedecek, gecikecektir. 

Londradaki iş adamı, akşam tiyat- Yüksek uçan tayyarelerin s lame-
rodan evine dönmek yerine doğruca tf için şimdiden Amerika hukiımcti 
Groydon tayyare istasyonuna gide- yükseklerdeki hava cereyanla 1 hal;. 
cek, evvelden angaje ettiği yatağına kında derin tetkikata girişm ı bul u
rahatça yatarak ertesi abah kahval- nuyor. Bunlann neticesi mt r k -
tısını (Boston) da alabilecektir. Av- ki uçaklar ve pilotlar için so ı dcrc
rupada acele i§i olan Amerikalı ka- ce enteresan olacaktır. Şimdi " ka
pitalistlerin ak am tayyareye bine- dar yapılan tetkikatta engı ı 1 

rek ertesi abah Avrupaya, Avrupa- üzerindeki hava cereyanlannın u ç k
da bir giln kal rak i terini bitirdik- tara bir engel değil, bilfi.kis } rdım 
ten &onra ak am tekrar tayyareyle edeceği anlaşılmıştır. 
Anıerika'ya avdetlcri onlara azami Üç yüz ile dört yüıı: ~iJ ~r ı tinrlc 
bir gün kaybettirecektir. giden bir tayyare ineceği i ta om n 

Tayyareyi bo lukta tutan hava inmeğe müsait olmadığı hakkınd.1 
ayni zamanda onun ileri gitmesine malümat alınca süratini kesm · ol .ı 
mani olur. Tayyarenin makine ve da bs ka bir istasyona inmek h u~ıı
pervane i hareket etmekle bu mil- unda kısa bir vakit kitybedt> 1 ,,,. 

manaata karşı kor ve işte bu karşı Fakat bu da hesaba katılmıyac k kd· 
komak derecesi de tayyarenin azami da .. az bir zamandır. 
sliratini teşkil eder. Halbuki irtifa Uçu lann istikbali hakkınd ı nı 
yükseldikçe hava taı:yiki azaldığın- malumat bazılarına belki de h. alı 
dan hızlı gitmek için tayyare uami gelir. Bunlara unu hatırlatın i • 
irtifaa çıkmak mecburiyetindedir. riz ki, insan için tayyare icat cd"lmc-

0 halde niçin tereddüt ed~voruz, men uçuş kadar hayali bir .. t a-
derhal yükselelim 1 gibi bir fikre ka- eavvur edilemezdi. Bu itibarlıı bun
pılmamak kabil değildir. F akat b una lar hiç de aşılacak kadar mt t> vı 
da pervanenin mUsadesi olmadığını iş1er değildir. Be§ sene evvel bır 
hesaba katmak lazımgeliyor. lşte yıl zarfında Amerikada yolcu t v n· 
keşfedilip te tatbik mevkiine kon- yarelerinin 3 milyon mil mesafr k t · 
makta olan pervanenin tahammülü, edeceklerini öyliyenl dt;lıdir d ı tı
mükemmel bir hale getirince ,tayya- marhaneye gönderecekleri muh I< k 
re ile eyahat sürat itibariyle yepye- iken, l 935 yılının ilk 6 ayı zar'•·1d.ı 
ni bir devreye girmiş bulunacaktır. Uç buçuk milyon mil mesafe k t l'-

Bundan başka tayyarelerin şimdi- dildiğini nazarı itibara alacak olt·~
kindcn çok defa fada süratle uçma- sak tayyarecilikte ( olmat:, yoktur ) 
larını temin edecek ufaktefek teknik demekten başka çare yoktur. • 

Dünyada Olup Bitenler 

:Pransnnın iç §ehirlerinde oturan çocuklar, her sene gerek htiktlmet, gere ·. 
mahalli idarelerin ve hususi teşekküllerin yardımlarfle deniz kenarlarıı 
pi. Jlar götürürler. Yukarıdaki resimde bu çocukların ahile giden trc 

binerken ne kadar sevindiklerini görüyorsunuz: 

Fransız Cumurbaşkanı Löbrön bu sene yaz tatilini Marcy le Hout'daki 
evinde gççirecektir. Y ukandaki resimde Löbrön'im evini görüyorsunu~. 
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Çubuk Ovasından Fışkıran Şehir ••• 
İstanbulun bir tarih kıymeti taşıyan büyük 
san' at eserleri vardır. Başlı başına bir tarih 

olan Ankara, modern arş ite ki ür 'ün bir 
albümü halini almısfır 

Ankaranm büyük bir §ehir olabi
lecegine inanmak mümkündü ama, 
bundan on beş yıl önce Ankaranın 
bir gün bugjinkü Ankara kılığına gi
rebileceğini söylemiş olsalardı böy
le bir iddia karşısında dudak bükmi
yenler parmakla gösterilecek kadar 
az olurlardı. 
Ankaranın Türkiye Cumuriyetine 

merkez olacağı anlaşılınca: 
- Böyle şey ıpi olur... İstanbul 

dururken ağaçsız, susuz bir cehen
neme saplanıp kalmakta ne mana 
var? 

Diyenler ve hatta lnkılap hüku • 
metmin lstanbula göç etmesi için 
çalışanlar henüz unutulmamışlardır. 

Bunlar, lstanbulun tam beş asır i
-çinde bir hükumet merkezi haline 
gelebildiğini, Ankaranm büyük bir 
şehre benzeyebilmesi için ise mil
yonlar sarfetmenin kafi gelmiyece
ğıni, bu işin uzun bir zamana ihtiya
cı oldugunu ileriye sürüyorlar ve id
dialarında realist gözüküyorlardı. 

Halbuki bugün Çubuk ovasının 
yanıbaşında, çorak topraktan fışkı
rıveren yepyeni ve son derece mo· 
dern bir şehirle karşılaşmış bulunu
yoruz. Ve geçen her gün biraz daha 
işlenen, biraz daha mükemmelleşen 
bu şehir yalnız devlet merkezinin 
ihtiyaçlarını temin etmiş olmuyor, 
birinci sınıf bir dünya şehri vasıf
larmı kazanmağa doğru adım adım 
ilerliyor. 

Ankarada elektrik meselesi su 
meselesi, sağlık meselesi, yol mese
lesi kalmamıştır. 

Altı yedi yıl evveline gelinceye 
kadar temsil vazifelerini görmek i
çın bir işkence odasına girer gibi 
Ankara istasyonunda trenlerinden 
inen ecnebi sefaretlerin memurları 
şimdi yaz tatillerini bile Ankarada 
geçirmekten çekinmiyorlar. 

lstanbulun bir tarih kıymeti ta ı
yan biıyük binaları vardır. Yapılışı 
1>9şlıbaşına bir tarih olan Ankara i
se bilyük binalarilc modern arşitek

lsmet Pa~a kız enstitüsü 

Çubuk barajı 

tü.r'ün bir albümü hali~i almıştır. , Onuncu yıl bayramında Ankarayı ı ları, mesire yerleri ile Ankara yal
Bılhassa General lsmetrn adını ta- görenler geceleri, asfalt yollarında nız bir siyasi merkezin değil, belli
şıyan Kız. enstitüsü aşa~ı yuk~:ı ar- y~na~ ye~ Iambala:ına ba~arak k~n- b~_şh bir gezi yerinin de doğuşunu 
sıulusal bır anıt kıymetıne yuksel- dılermı bır Cenubı Amerıka §ehrın- gosteren delillerdir. 
miş bulunuyor. de dolaşıyor sanmışlardı. Bu gidişle •·on yıl sonra Ankara 

Bu yazımızdaki resimlere bakınız. Aradan yirmi iki ay geçti. Bu yir- büyük tiyatroları, çok alkışlanan ar-
Şu _geyikl! havuzun Ankarada bulun mi iki ay içinde Ankara denilebilir tistleri, büyük parkları, gölgeli so
d~g~nu ?ılmemiş olsam~, }>u resmin ki bir misli daha güzelleşmiştir. Çu- kakları ve modern fizyonomisi ile 
buyuk bır Avrupa şehrının yazlık buk barajının yapılışı, Ankara bira· seyyahlara büyük sürprizler hazrrla
s~ra}_'.larından birinin bahçesinde çe- sının birinci sınıf şehirlerimizde bi- yan bir büyük dünya şehri olacak
k~lmış ol~uğunu tahmin etmez misi- le rakipsiz bir muvaffakiyete ulaş - tır ... dersek yanlış bir tahmin yap-
nız? ması, büyük otelleri, umumi havuz· mış olmayız. 

Meclis bab~esinin güzel bir görünıişu 

Berlin Hayvanat 
Bahçesinin 238 
Kiloluk Gorili : 

Bobby 

Hayvanat bahçelerinin en cesi11J gorili Bob
by Berlin Hayvanat Bahçesinde elemli günler 
geçirmektedir. Esaretin ne acıklı bir akibet ol
duğu yüzündeki acıklı ifadeden de kolayca an
laşılıyor • 

Bobby dalgın gözlerle boşluklara bakarken 
elindeki kağıdı yavaş yavaş yırtmaktadır. . . ·- ı 

1 

Kafesinin dışında Bobby'yi alakadar eden 
bir vak'a cereyan etmektedir. Adalesinin bü
yüklüğü ve göğsıünün genişliğini gösteİen bu 
ve buna benzer resimleri almak çok güçtür. 
Çünkü Bobby resmini aldırmamak hususunda 
son derece hassastır. 

Resim alanlara kar~ı beslediği kin Bobby· 
nin şu resminde nekadar açık bir surette görü· 

Bobby Berlin Hayvanat Bah
çesine Afrikadan 15 kiloluk 
munis bir hayvanken getirilmiş· 
tir. Şimdi on yaşında ve 238 ki
lodur. Kafese kimsenin yaklaş
masına asla tahammül edeme
mektedir. Bobby'ye altmış ya· 
şmda bir ihtiyar bakmaktadır. 
Evvelleri Herr Liebetreu'yu ka-

Jüyor. 
fesinin içine giımek hususunda 
serbest bırakan goril, şimdi ona 
da itimat etmemektedir. Şimdi 
girse üzerine hücum edeceğini 
muhakkak addediyorlar. Bun -
dan birkaç gün evvel Herr Lie
betreu mezun bulunduğu bir za
manda başka bir bakıcı bilme
den kafesin içine girmiş ve aya· 

/' 

ğı takılarak yere düşmesi üze-
rine Bobby derhal onun üzerine 
hücum etmiş ve zavallıyı ısır • 
mıştır. Cam acıyan bakıcının 

acı acı bağırması üzerine Bo~ 
by de yanlış bir iş yaptığını an· 
lıyarak onu parçalamaktan sar· 
fı nazar etmiştir. 

Moda, Kalamış, Fener, ihsaniye ... 
Diyebildim mi, diyemedim mi 

bilemiyorum, bir takırtı oldu. 
Pupayelken giden sandal Bel
vü 'nün önündeki yosunlu taşla
ra çarpınca havalanıverdik. Ha
muleden acı bir vaveyla yüksel· 
di: 

- Amanııın! batıyoruuuz! 
Fakat Allahtan olacak, dün

ya gemicilik tarihinde görülme
mis bir mucize oldu... Yoksa 
yü~de yüz batmış ve boğulmuş 
olacaktık. Evet ... Bir mucize ol
muştu. Sandalın kıçında otu -
ranların ağırlıklarından burun 
biraz kalkmış olacaktı, omurga
nın demiri kayaları makaslama 
alınca kayaların yosunları üze
r!nde kayıvermiş ve sandal 
öbür tarafa alabura olmadan 
diişebilmişti. Yani sandal, tıpkı 
Okyanus'un uçan balıkları gibi 
denizin icinden fırlayıp havada 
hir uzun atlama rekoru kurduk
tan sonra tekrar denizde yüzme
ğe başlamıştı. 

Tabii... dostların akılları bas
larına gelmişti ama, nedeee~ 
sonra ... 

Nasıl, epey heyecanlı bir ma
cera d~ğil mi? 

Bunu da geçelim. Ve gelelim 
Moda'nın asıl manası üzerine. 
yani A.demoğullarının kudurma 
ihtiyaçlarını körükliyen ve okşı
yan tarafına. 

l'A:oda, güzelliklerile insanı 
kudurtan ve insanın kudurma 
ihtiyacına her bakımdan cevap 
veren eşsiz bir İstanbul parça
sıdır. Ve buranın zevkini cıka
ranların başında anasının .. kar
nından kuduz olarak çıkmış ve 
Bizans tlıtını başına geçirdik
ten sonra büsbütün kudurmuş, 

[ B A Ş I SEK 1Z1 N C t D.E.] 
olan İmparatoriçe İrena gelir. 

Mozayikli duvarları yalıya -
rak kilise kubbelerine tınnanan 
günlük dumanları arasında or
todoks papazlarının gözlerine 
canlanmış bir Madonna gibi gö
züken V asilissa, mukaddes lre· 
na ... 

O, Moda'nın katırtırnağı ko
kan havasındaki şiiri anlamış 
ve aylı.bahar gecelerinde Kala
mış koyunda dolaşan gümüş 
direkli galerlerin pembe meme
li kadın kulaklarına, kıvırcık hı· 
yıklı taze erkek dudaklarından 
en azgın canlanışlan en ılık fı
sıltılarla ulaştırabildiğini sez
mişti. 

Jüstinyenin lmparatoriçc Teodora 
için Fenerbahçeye bir saray yaptırmış 
olduğunu hatırlayanlar, belki bu söz
lerimize dudak bükmek isterler. 

Lakin biz ısrar ederiz ki Bizans Mo 
danın tadını ancak onun, yamalı yel
kenleri bir t~rih kasırgasile şişmiş u
yuz bir beylık galer içinde menfasına 
Sonra, Vizas'ın Sarayburnundan Bo· 
yollandığı güne kadar anlayabildi. 
Sonra, Vizas'ın Sarayburnundan Bo· 
ğaziçine ahmak gözlerle baktığı gün
den bu güzel kadına kadar süren kötü 
]akaydı gene ininden çıktı ve Dıra· 
ga oğluKostantinin Bizans macera
sını tarihe unuturacağı güne kadar 
Kalamış unutuldu. 

Modadan bahsederken, Kalarnışın 
ve Fenerbahçenin dilimize dolaşması
na hayret etmemelidir. Moda dediği
miz anda biz, Üsküdarın İhsaniyesin 
den başlayıp Moda burnunu kıvrıla
rak Kalamışı kucakladıktan sonra Fe
nerbahçeye ulaşan kıydann anlaşılma 
sını istiyoruz. 

Zira Mukaddes lren'in Orjiierinde 
şiirin bu öz ülkesine verilen coğrafi 
hudut böyle idi de ondan. 
Modanın tarihinden bahsederken 

Osman oğullan imparatorluğunun yı· 
kılma devrine bir hisse ayırmamak in
safsızhk olur. Kurbağahderenin san
dal alemleri, Kalamı§ koyunun yelken 

1i eğlenceleri, muş gezintileri ve hele 
Fenerbahçenin o caaanun faytonlu 
turu unutulur eğlencelerden midir? 

ltiraf etmeliyiz ki fayton, lando ve 
birik Istanbulun başhbaşına bir gil • 
zelliği idi. Faytonu bir sür'at vasıtası 
olan otomobille yanyana koymak iste· 
diğimi zannetmeyiniz. Fakat otomobil 
sürmek isteyen komisyonculann rek
lamlarında kulak aşıp "şehir-içi" ge• 
zintilerinde de bu motörlü kaplurn• 
bağaları kullanmağa mecbur oluşu· 
muza sinirlendiğimi söylüyorum. Ba• 
na hak veriniz 1 

En sür'atli deniz motörlerinin de• 
nizlere indirildiği bu devirde sandal· 
dan vazgeçmeği düşünüyor muyuz ki 
faytonu inkılap hudutlarının dı§ına 
fırlatmakta bir tereddüdümüz, bir sıJ 
tayan içimiz olmuyor? 

• Şimdi, yirmi yıllık bir aynlıktar! 
sonra, yuvasına dönen bir redif nefet1 
gibi, zevk, neş'e ve hayat isteyen in· 
san benliğimiz içimizde teprenrneğe 
başlamış bulunuyor. 

Umumi harbın mayinli, tahtelbahir• 
1i denizinden irkilenlerle mütarekenin 
direktnotlu marmarasından tiksinen '" 
ler 922 denberi tertemiz olan Türk 
denizlerinin şiirini 935 de ve nihayet 
hatırlayabildiler. Artık Modada san '" 
dallar, kikler, kotralar, motörler ço " 
ğaldıkça çoğalıyor. 

Karada kolkola gezen ftşıklara,ço1' 
dallı ve bol yapraklı ağaçlann çerçe• 
vesinden.uzun zaman,çivit dökütınii~ 
bir çamaşır teknesi suratı gösteren 
Kalamış yeni bir parlayışın arifesin" 
de bulunuyor. 
Artık bir kotranın aQılbüli bir ha.,a• 

da yorgun bir martı gibi dinlenişini, 
iki baltabaş teknenin arasından ayın 
bir gümüş servi gibi uzanışını 'it'!' 
bir kotra kümesinin direklerinde1' 
gözlerimizin yarat~ığı bir sonbatıa' 
ormanı içinde güneşin batışını seyre
debileceğiz. · · 

Ben miladın bu 1935 inci yazınd• 
Vasilissa frenin ruhunu şad edec~~ 
bir yeni deniz alemleri sevgisinin il~ 
kokularını seziyorum. 

İnsanlaşıyoruz. 

Nizamettin NAZlf 
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TORKlYE ŞEKER FABRiKALARI ANONiM ŞiR-

15 

KE Tinin Alpullu, U§ak, Eıkiıehir ve Turhal 
ŞEKER F ABRIKALARINDA VE ISTANBULDA 

fabrikaların teslim edecekleri tarzda: 

Kristal 
Kesme 

kilosu 
,, 

25 
28 

kuruş, 
kuruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya
zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 1 O Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Bursada 
lzmir Vagonda 

Balıkesir ,, 
,, Adana 

1 "t zmı ,, 
Adapazarı ,, 
Samsun limanm

da fob 

Kristal 
25,50 
26,10 
26,40 
26,80 
25,25 
25,65 
25,10 

(Fob Samsun· fiyatı; Karadeniz 

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
30,15 
28,30 
28,80 
28,10 

Sahillerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafından vapura yükl~tilmiş bulunmak kay -
diyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair masraf I 
llıiişteriye aittir.) 1 

• Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
1 

ıfa edilir. Fabrikalann bulunduğu yerlerde en az BİR 
l'ON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON si
Pariı kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukandaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 

· Sipariş bedelleri f abrikalann bulunduğu yerlerde ve
)a İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
, biğer sipariş şartlan fabrikalardan veya İstanbul, 
~nkara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 
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[}°VKAF MUDIRIYETI iLANLARI I 
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lstanbul Gayrimübadiller Komısyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı 

255 Y eniköy Ayanikola Kürk~ü 

266 Calata Kemankeş Havuzhan 
,, içi 

593 Samatya İmrahor Hacı Manol 

1208 Feriköy Ermeni 
kilisesi 

1538/ 1 'Kadıköy Caf erata Sakııaiacı 

3130 Kadıköy Caferafa E. Riz~iye 
Y. Fınldak 

3174 EyUb BUyilkcami 
ve Oilndoğdu 
Kalenderhane 

Emlak No. 

E. 4 Y. 6 

E. 8-10 
.Y.33·33 

Y. 82 

Y. 28 

Y. 23 

Y. 16 Mü. 
Y. 1 

E .ve Y.4·6 

Cinsi ve hissesi 

Ahıap evin ta
mamı 

Havyar hanı i
çinde kagir altı 
oda ve bir dola
bın 51/56 his 
Ahıap hane ve 
bağçenin 3/ 32 
Hissesi. 
95 metre arsanın 

9/ 16 Hissesi 
Bağçeli ahıap ha· 
nen 1/ 10 His. 
J 95 metre ananın 
1/ 2 hissesi 

Hisseye göre 
muhammen K . 

63 T. L. 

2733 ,, 

42 .. 
108 

~· 

254 ,, 

488 ,, 

275 ,, 

..L:'.3AN V<AS 

lıtanbul Harci Aıkeri 
Kıtaatı ilanları 

Pınarhisar kıtaatı için 
215 5 O liralık yulaf ilk pey 
1617 lira 18660 liralık ku
ru ot ilk nev ı 399 lira 

.18620 liralık arpa ilk peY. 
1396 lira 6525 liralık sa
man ilk pey 489 liradır. 
Kapalı zarfla ihaleleri 5 
Ağustos 935 pazartesi saat 
ı 5, 16, 17, 18 dedir. İstek
lilerin Vize Satrnalma Ko
misyonuna gelmeleri. (90) 
(4225) 5800 

$ • • 

Bayramıç Garnizonu ci
varında bulunan piyade 

. 1 - Jzmirde Mezarlıkba~ı mevkiindeki vakıf arsa 
li~erine'9yaptırılacak 58,793 lira 84 kuruş bedeli keşifli 
hal binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-

Odası olan ahşap 
dükkan ve ahırın 
15/ 120 His. · kıt'atının ihtiyacı ıç1n 

ınuştur. . 
2 - İhalesi 15 Ağustos 9 3 5 perşembe günü saat 15 

de İzmir Vakıflar Direktörlüğünde Direktörlük odasın
da toplanacak Komisyona yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid projeler ile imalat ve eksiltme şart
nanıeleri ve mukavelename nüshaları 2,94 lira muka- ' ' 
bilinde İzmir, Ankara, !stanbul'da vakıflar Direktörlük-
lcrinden alınabilir. -

4 - Muvakkat teminat mıktan 74191,55 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuzunu veya mek
~Ubunu Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
a~ı ve fenni ehliyet vesikasını teklifleriyle beraber 

\'ermeleri lazımdır. 
tı·S - Eksiltmeye girecek müteahhitlerin ~endilerinin 

.. 1ıtıar veya Mühendis olmaları veyahut ınşaatın her 
turıu kanuni idare ve fenni mes'uliyetini kabul ve ifa 
edecek mütehassıs mühendis veya mimarla bütün mua

rtlclclerde mÜ§tereken mes'ul olmak üzere birlikte çalış-
fllaları şarttır. 

3 
Aynı zamanda bu eksiltmeye girebilmek ıçın en az 

~.ooo liralık bir binanın inşasını muvaffakiyetle bitir
lllış olduğuna dair resmi fen hey' etlerinden verilmiş ve
l'a tasdik edilmiş belgeler gösterilmesi mecburidir. 

6-Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma eksiltme \1 • 

3925 Fener Tevkii Cafer Kiremit 

3574/ 12 Kadıköy Osmanağa E. Hirlsto 
Y. Salkım 

3564/ 13 ,, - E. Hiriato 
Y. Reşit Ef. 

3564/ 14 .. .. .. 
3564/S Kadıköy .. E. Yofurthan• 

Y. Talimhane 
3564/ 10 .. .. E. Hiristo 

Y. Salkım 
4659 Büyilkçarşı Bitpazarı Bitpazarı 

4752 Kınalıada Livadya Livadya 

2908 Boğaziçi Yenimahallıo Çeşme 

3564/4 Kadık8y Osmanafa E. Yoğurthane 
Y. MUhUrdar 
Fuat 

3791 Beyoğlu Hüseyinağa Şişhane 

3980 Beyoğlu Tomtom İ\da 

6025 Bostancı Çatal çeşme 

E. 89 
Y. 75 
Kapı 62 
harita 8 
Kapı 62 
harita 7 
Kapı 62 
harita 6 

Tapu 69 
harita 16 
Tapu 72 
harita 10 
E . 123-125 
Y. 125 

48 

E.5 Y.2!. 

Tapu 67 
harita 17 

33 Y. 

Y. 7-9 

l 15 metre arsanın 
tamamı 

l ı 8 metre arsanın 
4/ 6 hissesi 
118,50 met re arsa· 
nın 4/ 6 his. 
118,50 ar11anın 

4/ 6 biı. 
101 metre arsa
nın 4/ 6 his. 
118 metre arsanın 
4/ 6 Hissesi. 
Kagir dük kin 
derununda mUs
takar oturakcı 
gediğinin 3 6 
hissesile Kuyum
cu gediğinin ta· 
mamr 
259,50 metre ar
sanın tamamı 

Ahıap hanenin ta
mamı 

I 18 metre arsanın 
4/ 6 Hissesi 

34 metre arsanın 

tamamı 

115 ,, 

315 ,, 

316 ,, 

316 ,, 

220 ,, 

315 
" 

435 il 

345 .. 
150 

" 
315 ., 

35 
" 

Bağçe11i olan hane 1135 ,. 
ve dükkanın 1/ 6 
Hi&1esi 

E. 15 Mü. 178 metre arsanın 143 ,, 
Harita 116 tamamı 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle pazarlıkla satışa !jıkanlmı§Ur. İhaleleri 13 - 8 - 935 
tarihine teaadiif eden aah glinil saat ondörtte olup hergün ihaleleri yapılır. Satış münhasıran gayrımü-
badil bonosiladır. • e •hale kanunu uyarınca yapılacaktır. 

h Teklifnameler bu kanuna tamamiyle uygun olarak ~-----------------------------------
k ~ırlanıp en geç 15-8-935 perşembe günü saat 14 e · A RIŞ ~111111111111111111111111111111111111111ım 
... ~darmakbuzmukabilindetzmirVakıflar Direktörlü- , T YA LARI i:: Oenı·z yolları.~ 
.!!!!ıe verilecektir. ( 4 3 7 6) 

net· ieri Pey parası Heyecanh ve •l••ncell bir ıun g~lrmek lcjln 
1 

E 1 ş L E T M E s 1 ~ 
:: Acenteleri: Karaköy KöprUbafl : 

· ıra K. Lira K. Pazar gUnlerl •aat on be9de ba9hyan Veli Ef. ; Tel. 42362 _ Sirkeci Mlihllrdar- 5 
24 80 ı 88 Arnavutköyünde Haremeyn soka- &. 1 1 ti - -... 1 34 5 ~ At yarıt arına g diniz. :.,,, .. zade Han. Tel. 22740 ....... : 

gında 9 sayı ı ve , ·metre mu- •• ... 
rabbaın&aki arsanın bütünü.(1138) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = lskenderiye yolu e 
Üsküdarda Solak Sinan mahalle- Emniyet Sandığı MüdlirlUğiln· ~ A 1 a iZMIR vapuru 6 Atuatoa SALI E 

den : ~ U K 1 L " LA R E günü saat 11 de iskenderiye'ye : 
sinde Tophaneli sokağında eski 26 Mahmutpaşa Valde han Birinci = kadar. (4493) 5 

Jao oo 24 75 

578000 Kilo Un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konul
muş talibi çıkmadığından 

yeniden münakasaya kon
muştur. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 9 kuruş 
2 5 santim ihalesi 1 7 -8-9 3 5 
saat 9 da Bayramıç Tümen 
Satınalma Komisyonu bi
nasında yapılacaktır. Unun 
evsafı ve şeraitini bulun
duğu yerin satmalma ko-· 
misyonuna müracaat ede
rek öğrenebilirler. Müna
kasaya girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesaikle 3 9 2 3 lira 2 5 kuruş 
muvakkat teminatını veya 
banka mektubunu müna
kasadan bir saat evvel Tü
men satınalma Komisyo-
nunda hazır bulunmaları. 
(98) (4273) 5812 

ASiPiN KENAN 
60 00 4 50 

yeni 30 sayılı evin bütünü. ( 1516) k~ır:ıer Noci ğ13 Safiye 20-12-34 t~':İ- T Müderris Doktor Raıit :--fı•if j--T-r_a_b_z_o.,...n--u-o-lu--~: 
Kasımpaşada Sirkeci Muslahattın hın e san ı ımıza bıraktığı para ıçın ugsavul. Akıl ve Sinir c m. :; ı ~ Hali• .o hakiki tabletleri aıhhati-

verilcn 61297 numaralı bonoyu kay• Bostancıda Tepe mahallesinde 88 a • b 
mahallesinde Pişmaniye .caddesinde bettiğinl söylemiıtir. Yenisi verile- numaralı hanesinde pazardan maada : ANKARA vapuru 4 Ağuıtos : niıi ıotuktan Te Otiln •tnlardan 
eski 85 yeni 12 3 sayılı 14 7 metre ceğinden cıkiıinin hUkmU olmıyıcı- hastı kabul eder. Telefon: 52 - 232. : PAZAR günü saat 20 de Rize' ye : korur. 5766 

. . l be lı ilin olunur. 5861 i:kadar. "'4492,. 5878 i ~1-sta_n_b_u_l -iki-.n-ci-t-ica-re-t -m-ah_k_e_m-es-in--
murabbaı arsa ile harab ıkı ku u - ;t111111111111111111111111111111111111111i den : Hacı Ahmet Behnesaviye ait 
nin bütünü. (3021) arsaların bütünü. (5565) İstanbul 2 ci icra memurluğundan: olup mahkemece aatılmaaına karar 
Kumkapıda Kürkçübaşı Süleyman 630 00 46 25 Aksarayda Valde Camii üst tarafı Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka- verilen Mersin Gümrüğünde mevcut 
Ağa mahallesinde Kömürcü soka- d y k .. rar verilen kırmızı zemin .üzerine pi· 144 1op pazen bezi 7 Atustos 935 
cnnda 24 esk1· ve 13,50 metre mu- civarın a a ubağa camıı arsası- rinçten mamul numaralar ve 150 lira ~& b··ı·· ·· (538) tarihine mUıadif çarıamba cünü '3at 
rabbaındaki arsanın bütünü. run U unu. kıymetin.de motor Galatada Perıem· onda İstanbul Bahçe kapıda Birinci 

(5178) Yukarıda yazılı özelgeler satılmak üzere 15 gün b'e pazarında Ticaret hanı ittisalin- Vakıf hanında 25-26 Na. da avukat 
Samatyada Sulumanastır Koca müddetle açık arttırmaya çıkanlmışdır. Üstermesi deki 26 numaralı mağazada ağus- Mcnahim Algüvadlşin yazıhanesinde 
M f . d B 1 k 15 8 935 . s d . d tosun 7 ci çarpmba cUnü ıaat 12-13 nilmune üzerine satılacağından ta-usta a Paşa mahallesın e a ı cı - - perşembe güni.ı saat 1 e Komısyon a yapı- c kadar mahallinde bulunacak mo· 
K . 1 1 ·1 M hl" lip olanlann mezkur gün ve saatte 
ıgork sokağında eski 28 ve 26 acakdır. steklilerin yüzde 15 pey paralan e a u- mur tarafından satılacağından talip- hazır bulunmaları ilin olunur. 

saylı ve 52 metre murabbaındaki lat Kalemine gelmeleri . . ( 4401 ), lerin mUracaatr ilan olunur. (13547) (13548) 
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100,000,000 kişi 
POKER Tıraş Bıçağı 

kullanmaktadır 

istanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye merkezi eksiltme komisyonundan: 

Ankara'da Merkez Hıfzıssıhha müessesesi için 
l 1200000 adet çiçek aşısı tüpü kapalı zarf eksiltme ile 
satın alınacaktır. Bu Tüplerin nümunesi üzerine bir 
milyonu kalın ve iki yüz bini ince ve bir taraftan kapalı 
olacaktır. 
· A - Tahmin bedeli On bin ikiyüz liradır. 

B - Tüplere aid Mrtnaaıe ve nümuneler Merkezi
miz~ paN*Z aitttur. 

C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 13 Ağustos 935 
salı günü saat 14 de Galatada Kara Mustafa paşa soka
ğında İstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi dairesin
de yapdacaktır. 
D-İğreti inaç parası 765 liradır. 
E - Eksiltmeye girecek olanların eksiltme başla

madan önce iğreti inaçlanm Merkez Veznesine yatır
mıı olmalan gerekdir. ( 4327) 5792 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
kıkara'da İdarei Merkeziyemiz binasının kalİrifer, 

asansör, elektrik, telefon tesisatını muvaffakiyetl' idare 
edebilecek ve icabında bu tesisatta zuhur edebilecek 
anzalan hemen tamir ve ıslaha muktedir iyi bir san'at 
adamına ihtiyacmuz olduğundan zikrolunan tesisat 
hakkında ameli ve nazari malômatı kafiyeyi haiz oldu
iuna dair selihiyettar makamlardan verilmiş şehadet
name ile bu işleri bizzat devamlı ve muvaff akiyetli bir 
tarzda ifa eylediğine dair ihticaca salih vesaik ibraz 
etmek şartiyle Yüz liraya kadar aylıkla bir fen memuru 
almacakdır. 

Bu teraiti haiz olan isteklilerin talepname ve hüviyet 
cüzdanı ve vesaiki lizımelerini 10 Ağustos 935 tarihine 
kadar İstanbul Subemize tevdi eylemeleri. ( 4453) 5846 

Ankara yüksek ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Enstitü Kütüphanesine 17 5 lira ücretle bir 

Kütüphane memuru ahnaeaktır 
, f ARTLA Rı 

~ - Yüksek Mektep mezunu olmak ''Doktora yap
mış olanlarla Tabiiyat ve Z'ıraat tahsil edenler tercih 
edilecektir. 

2 - Ecnebi lisanı bilmek 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
4 - Kütüphanecilik sahasmda çalışmış olanlar ter

cih edilir. 
Taliplerin Diploma sureti, elle Y8%Jlnuş tercüme hal

leriyle nihayet 15-8-935 tarihine kadar Enstitü Rektör
lüğüne müracaattan. (1830) (4194) 5786 

, lJmwnt neşriyat ve yam iflerl llldilrl: Etem lnet BENiCE 
Gazetecilik ve matbucıhk T. A. Şirbti, İstanbul, Ankara cad-

desi, ı~ Ba11hbp ıer .:. :rAN matbaam'-' · 
~ 

OSMANLI BANKASI 
3 O Nisan 19 3 5 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

!sterlin Ş. P. 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemit olan kı1m1 5.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut c 4.351.255 11 4 
Kısa vadeli avanslar ve röporlv 998.418 11 2 
Tahsil olunacak senetler 4.684.763 17 3 
Cüzdanda mevcut Kıymetle- 2.780.478 2 10 
Borçlu hesabı cariler 6.809.419 9 10 
Rehin mukabilinde avanslar 2.105.531 3 -
Kabul tarilrile borçlular 584.011 9 7 
Gayri menkul mallar ve mobilya 629.153 10 -
Müteferrik t 54.980 11 4 

P aıif 

Sermaye 
Statü mucibince ifru edilen ihtiyat akçe.i 
Mevkü tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli ıenetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Mü•.Uerrik 

20.098.012 6 4 

tıterlin Ş. P. 

ıo.000.000 - -
1.250.000 - -

363.425 - 10 
299.305 5 8 

13.117.681 - 10 
2.123.035 13 11 

584.011 9 7 
360.553 15 6 

28.098.012 6 4 

ı:uyuda muvafık olduğu Wıclik olunur 
Mes'ul Murahhas ve 
Umuml Muhasebe Şeff 

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLt 

G. DELLA SUDDA• 

, ' 
iŞ BANKASINA 

YENi MEMURALINACAKTIR 
Türkiye İş Bankasından: 
Bankamız ıervialerinde çaJqmak üzre Lise veya Ticaret Liıeleri 

mezunlanndan imtihan ile 15 memur alınacaktır. Müsabakada kaza
nanlar ara1J11da aynca yilbek tahsil cörmlit ve yabancı lisanları iyi 
bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecele-
rine göre (100) lira ile (70) lira arasında aylık verilecektir. • 

Yazı ile imtihan 31 Apatoa 1935 de !ıtanbul, Ankara ve lzmır 

İstekli olanlar girme ve imtihan prtlanna aid izahnameyi Banka,, mızın Ankara, İstanbul ve İzmir JUbelerimizden alabilirler. 
-_ ~_ ---- ··-- -=--=--=.=-_-- ==-==-=------ ------=-----

5774 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için azı 12,000 
çoğu 15,000 kilo benzin ile azı 3000 çoğu 5000 kilo ı>_et
rol olbaptaki şartnamesi veçhile ve kapalı zarfla eksilt-
meye konulmuşdur. · 

ı - Eksiltme 19 Ağustos 935 ı>azartesi günü saat 
15 de Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacak dır. . . 

2 - Tahmini fiat benzinin kllosu 3 5 kuruş petrolun 
kilosu 21 kuruştur. 

3-Muvakkat garanti 472 lira 50 kuruştur. 
4- Şartnameler müesseseden parasız olarak alına

bilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi

kası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter 
muvakkat' garanti makbuz veya Banka J'Qektublarile 
usulü dairesindeki teklif mektubu zarflarım yukanda 
yazılı eksiltme saatmdan bir saat önceye kadar makbuz 
mukabilinde Komisyona vermeleri. ( 4506) 

iYi 
Daktilo 

BiR 
isteniyor 

Liman lşlerl Umum MldGrlOlünden: 
~ıarr b .. ••n• bDyDk bir ticarethane veya 

Bankada 91l1fm1f birinci •nd dalltllo kablll,.U 
haiz . ticari muhaberat u•ullerlne tamamen vakit 
bir dalctllo alınacaktlr. Mlracaat ed•nl• ara
•ında bir mUNbaka pptlacak ve .. ,UkHk not 
alanlar araaında Yabana llAn tillen terdh olu· 
nacak ve Ucrell kablll,.Un• gire teeblt eclllecek· 
dlr. M-batca,a girmek latçnl• el1ertn .. ekl 
.-ık auretl•lnl bir talebnaıneye rapded_.k 
il • 8 • 8811 akpınına kadar Liman hanında 
Umum MldUrlUk kalemine 111Uracaat ebnel•I. · 

(4'83) 

SiNEKLERi 
•• 
Oldürünüz 

Alell.de ( hqarat OldOrOcU mayi) 1&11 
elneklerl 61d0r:mezler. Sadece b i r iki 
dakika t9ln taayıltırlar. Sinekler yenl·j 
den canlanarak OatUnOze ve yemek·, 
ıertnıae o,u,urıer ve hastalık tohum .. 
ıaranı &fllarıar. Slneklerln ôlOmündenı 
emin olmanız t9ln mualrren Ft.IT lst~ 
ylnts. P'.&.IT. bQtOn h&f&ratı hakikaten' 
ve ebediyen öldOrOr. Leke yapmaz .. 
taze ve 16.ttf kokuludur. Siyah ku'8kla 
ve asker reelmll sarı tenekelere dik• 
kat ediniz. FlatlM ttnzltıtlı. 

u....ı....,... s ı. C11UP11, fit. tahıll. ,.,.... 11a ı 

\. En tairH illçbr. lemine n SAKALLI markama IOtfen dikkat 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomu için lüzu_m~ olan ı ıt kale~ 
ilaç, ecza ve sıhhi malzeme olbaptaki liste ve şartnamesı 
veçhile açık ekNJtrneye konmuşdur. t 

1'- Eksitthıt: 19 Aluatos 935 p~ .urıtşa 
14,30 da Cağaloflunda Sıhhat Mitdttrlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacakdır. 

2 -Tahmini fiatı 1764 lira 72 kuruşdur. 
3 - Muvakkat Garanti 132 lira 38 kuruşdur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Sanatoryomdan 

alınabilir. 
5 - İsteklilerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe .yeter m~vak~at ga• 
ranti makbuz veya banka mektublanle bel11 vakitte ko· 

misyona gelmeleri. ( 45 07) 

lstanbul 4 iincO icra memurlulundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci ederecede ipotekli olup yeminli üç e~ 

vukuf tarafından tamamına 8405 lira kıymet tak~ 
edilen Boğaziçinde, Bebekte, Bebek caddesinde!. e~ 
29, 31, 33, 31/ 1, 33/ 2 yeni 21, 23, 25 No. lu. 4 ~ükkint 
bahçesi olan kigir ev açık arttırmaya vazedilmiş oldu· 
ğundan 11-9-935 tarihine müsadif çarşamba günü ~t 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edi· 
lecektir. Arttııına bedeli kıymeti muhammenenin yüzde-
7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacak• 
tır. Aksi takdirde en son arttiranın taahhüdü balo kal• 
mak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerele 
26-9-935 tarihine müaadif perşembe günü saat 14 t~ 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art· 
tınnasmda arttmna bedeli kıymeti muhamtnenenin yilr. 

de 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanuıl 
ahkmma t~fikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttır• 
maya iıtirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammene
nin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir banka .. 
nın teminat mektubımu hamil bqlunmalan lizmıdıt'• 
Haklan Tapu sioilli ile sabit ohıuyan ipotekli alacakla~ 
da diğer alQadaranuı ve irtifak hakla sahipl~ bd 
haklannı ve hususile faiz ve muarife dair olan iddia!• 
nnı evrkı "müspiteleri ile birlikte ilin tarihindep itiba~ 
nihayet 20 gün zarfmda birlikte dairemize bildirmel ..... ·.,. ...... ,. 
lizımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sa 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmaSJDdan hariç - c• 
lar. Müterakim vergi, tenviriye, tşnzifiyeden mütev 
.Belediye nun.unu ve Vakıf icaresi bedeli müzayeded 

tenzil olunur. Daha fazla malUınat almak isteyen 
27-8-935 tarihinden itibaren herkesin görcbi 
içın dairede açıli: bulundUR&lacak aı tbl ına 
ile 934 - 1129 No.. lu dosyaya müracaatla m 
dosyada mevcut vesaiki cörebilecekleri ilin olunur. 
-" . . ( 45 ıcrı . ~ 
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