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Habeş delegesi Toce Havariate ve H~beşistanrn hakem konsiyonundalci 
· üyesi Gaston ] e z e 

Laval Pariste İngili:ı elçisi ve t - sın derhal toplanmasına itiraz etti -
talyan elçisi ile konuşmuş~ur. Üç ği halde şimdi bunu kabul etmesi 
devlet konferansının 16 agustosta konferansın sonunçları hakkında 
Pariste toplanması ih;imal dahilin- ümitleri kuvetlendirmektedir.Bu hu
dedir. İtalyanın, evvela bu konferan- susta fazla tafsilat 10 uncu sayfada 

HANGi YÜZLE? 
HABEŞiSTANDA 

Sinan için 
Ayaso/yaya 
Anıt Dikiliyor 

[Hususi muhabirimiz 
b i ld i ri y o r ] 

Ankara, 8 
Büyük Türk sanadcan Sinan için 

lstanbulda bir anıt yapılması kararlaş 
mıştır. Bu teşebbüs etrafında dün bu
rada lç Bakan Şükrü Kayanın başkan 
lığında toplanan bir komite bazı mü
him kararlara varmıştır. Komitede ta 
nmmış mimar ve mühendisler bulun
muştur. Komite Türk tarihi araştır· 
ma kurumu ile birlikte bu eserin mey 
dana gelmesine çalışacaktır. Yapıla • 
cak anıdın kurulacağı tayin edilecek 
ve şekli kararlaştırılarak, bunun için 
Arsıulusal bir konfor açılacaktır. Anı 
tın Ayasofya meydanına kurulması 
ihtimali kuvvetlidir. 

Büyük Türk dahisinin eşsiz eser
lerinin hayran}arile bütün arsevenler, 
komitenin tabii üyesi sayılmaktadır. 
Komite bir yandan da para toplaya
cak, Arsıulusal konforu biri düşünüş, 
diğeri proje olmak üzere iki kısma a
yıracaktır. ilk toplantıda Mimar Si
nan mühendislerden Ankarayı bayın
dırma direktörü Semih ile Bedri, 
Mehmet Galip, Abdürrahman Naci, 
Zühtü, irfan, Fehmi, Kudret, Hurşit 
bulunmuşlardır. 

"Dağ p~ygambcre gelmc~sc, pcrça!11.ber dağa gider derler: 
Kuçük Omer de Parisc gıdc!11cdıiı. ıçın on buçuk yıl~n~erı 
gurbet illerinde yaı;ayan Halıdc Edıp le 1stanbula gelmıştır.,, 

"SON POSTA" 

Duçe Himaye 
istiyor Trakya Genel 

Enspektörl üğ ü Halide Edibin btanbula geldiğini 
bzetelerde okuyunca hayretten do
tıalcaıdnn. Bu beklenmiyen dönüt, 
•rtık admı bile unutmağa baıladığı
ftıız romancı kadının otuz senelik 
~acera dolu hayatmı, birden gözle
tı.rn önünde canlandırdı. Kantık, aca· 
)'ıp, korkunç hayat! Sanıyorum ki o
run Yazdıklan değil, fakat kendisi, 
lltn otuz sene üç devrin politika 
hdaınJa.rma musallat olarak ramede-
İldiklerini kendi arabaaına ko§up 

~hl~ kamçıladıiı inaariİ~rın-ki:n'i 
ili bu uçuruma, kfıni:ni o uçuruma yu
;-rıayıp mahvetmesidir ki,asrl yazıla-
ıtk ve hiç fÜphesiz kendiaininkiler· 
~en daha merakla okunacak roman· 
ır. 

tn liaJide Edip, Fransızların "La fern
ti e !atale,, dedikleri tipin bizde ye
~tnıı nadir örneğidir ki, anahatları, 
d cak Schakespeare'in kocasından 
f~k haris olduğu için onu felfıketten 
l"İ a. ete sürükleyen ve nihayet elle
t ne bakıp vicdan • 1.:abı içinde deli-
e~ lady Macb,. ı inde göriilebilir. 

eıt ~li~ika ihti.ası bakımından erkek 
ita erını yan yolda bı:rakacnk kadar 
hı.ı ~t.eristik bir yaradılrt gösteren 
haı·tipın hayat krokisini, biTkaç tablo 

•nde, §Öyle çizebiliriz: 

lıa~ ~~ pe.rde : Sahne, Tanin idare
hi esıdır. Uzeri kitap ve kağıt dolu 
\,j~ rna.ı~ etrafında Maliye Nazm Ca
lid' ~nın Başmuharriri Cahit, ve Ha 
l'ltı e anım, edebiyat ve politika ko
k ~llYorlar. Kadının yüzünde, hare· 
~d~e, sözünde, pohpohlandıkça ,,. 
old ıgı ve tavırlannda bir nevi ne 
<lir tı'j) deJiııi olrnağa baıladığı belli
Jca.ıj1 b~en, baıı kalpaklı, kara sa
İçind ır adam, Cemal Pata, allutlar 
ltoı e sahneye girer. Halide Edibi 
liir \la~~ tutar, alır, Suriyeye götü-

• •nncj perde, kapanır. 

Pa~inci perde: Zeytindağı. Cemal 
la S nr!' karargi.hındayız. Cemal Pa
liaı· ~rıyenin Allahı gibi bir adam ve 
~•ıd e Edip Cemal Pa§anın akıl ho
~ ;:· Halide Edibin geceleri Ce
fa &ii &§~ya öğrettiklerini, Cemal Pa
)' aJ nduzleri Araplara tatbik eder. 
)'j ~1~ bu izah, kendi başına, Suriye
~p)~n .kaybettiğimizin bir kısım &e· 

~lik ~ anlatmağa kafi gelir. Saba 
lıllri esı olınalc sevdasına tutulmuı 
~: kadının, arkasından itile kakıla 
'°erıi~na kadar ula§lığı aiyasi merdi
hekıe/?.n basamağına çıkmak için 
"e ke~=~·. C_e.nıaJ Paşanın memlekete 
h~i ıs!n!n de Cemal Paıaya tam 
Sllrtıy Yetidır. Fakat, evdeki pazar 
li.ıid: [f.1~· .~e!11al Paıa yıkılır ve 

3 
.. •bin umıtleri de beraberi 

~tıeb·n~ Perde: Mütareke. Iatanbııl 
~l\lc ~ Yl"aklar içinde. Sokaklard~ 
1-... l'Ur n~ askerler. Çeşit çeşit f'ırha
l~t ka lu lür)i; gazeteler. Ricali dev
)arı ~t! Her kafadan bir ıea çıkı
A.rrıetika ara, bir kadın da, manda, 
!•tilcJaı S Jnandaaı İstiyor! Derken, 
lnniueai avaıı, falan, filan, manda 
~rilc Yıkılıyor ve Halide Edibin 
hir bat~ mandası içinde herhangi 

4 •. k emelleri de beraber! 
:ıuıc~ 

d•nlerı u ~de: Anadolu aavaı mey-
1-ı-, ıiıiJı Harıta Üzerine t'ğilmiı bat • 
~lrnı .. ta~ıyan kollaı·, cepheye y1• 

ili, d!(uz bınlerce inaanlar! Bu müt-
41i1e, ~ 0rtasında, Halide onbqı 

ret •lkeı-lerini andırır bir ka-

dm peyda oluyor. Gene o! Cephant> 
mi taşıyor? Hayır. Silah mı abyor? 
Hayır. Hastalara mı bakıyor? Hayır. 
Yalnız, bir rolü var: Oradan oraya 
dolaııp herkeıi itinden alıkoyuyor 
ve •.. laf atıyor! 

Zafer, Mudanya, ıulh, falan, filan, 
derken, bakıyor, herkes bir ~y ol
muı. Yalnız kendisi, hali onbatı! Et
rafı dinliyor: Görüyor ki çavut olma
aına imkan yok! Halbuki, zaferi da-
hi, belki kendisinin kazandığı kanaa· ........ _ ..... 

ilk izzetinefiı yaraıuu alın~ bu 
ıefer kafa tutuyor: bakıyor, aldıran 
yok! Tehdit ediyor: bakıyor, dinle • 
yen yok! Tenkit ediyor: gene aldı • 
ran yok! Ve böylece, yani aldıran ve 
dinleyenle dinleyen ve aldıran olma. 
yınca, nıh aksiılameli baılıyor: kızı· 
yor! 

Ne yapsın ? 
işte o zaman Halide onbaşının üni

formaaı içinden Lady Macbeth'in 
yüzü gözükrneğe ba§lıyor. Bu sefer 
erkekler arasında entrikalarına giri • 
şiyor. Kıskançlıkları okıuyor, kinleri 
bileyor, ihtirastan alevlendiriyor ve 
öyle bir ağ kuruyor ki, nihayet bir 
gün, kendi yaptığından kendisi de 
korkuyor ve kaçmaktan baJka çare 
bulamıyor! 

V "d' ' e... Londraya gı ıyor. 

Son pet"de: Memleketten uzakla,. 
bkça, mesafe büyüdükçe, aralık açıl
dı! ~ a, bin bir hırstan kabına aığnu
yan ruhunda gayız ve intikam yılan-
lan biribirlerine çöreklenip oyna!~
ğa baılıyorlar. Dü§ünüyor: ne etsın? 

Ve Londradan Amerikaya gidiyor! 
Ve Amerikada, yalnız ıkandal alım 

satnnile yaf8yan Amerika mecmuala
nna, rstiklaJ Savaıını, Amerikalı oku 
yucuların alakasını uyandıracak bir 
masal haline koymağı ve o 1avaıın 
kahramanlarını karilmtürler teklinde 
yazmağı teklif ediyor 1 

Ve haremle kafes meraklısı Ameri
kalıları eğlendirmek için, onlara, mo
dası geçmi§ haremle kafeıten daha 
yeni, daha eğlenceli, daha ekzotik bir 
maddeyi, Türk kahrıunanlannın prea
tijini satıyor! 

Oyle yazıyor ki, onun Amerika 
gazetelerinde Türkiye aleyhine kale
me Aldıklarını, dütman hesabına sa
tınalınmış en a§&ğılrk ecnebi muha
birler bile yazmak cüretini duyama
mıtlatdır. 

Ve sonra da kalkıyor, lıtanbula 
geliyor! 

• işte "Son Poşta" gazetesinin «Dağ 
peygambere gelmezse, peygamber 
dağa gider» diye iiahileştirdiği kadı
nın hayat grafiği! Ancak, onu pey
gambere benzetirken, bilmek luımge 
lir ki, tarihte Meryem Anadan başka 
peygamber kalıbına ıokulmuş kadın 
yoktur ve Meryem Ana da, iki bin se 
nedenberi, doğurduğu çocuğu kimden 
peydahladığını da henüz izah etmit 
değildir. O halde, teşbih yerinde ta· 

yılmaz. 
Fakat biri çıkııa ve deae ki : 
- Manallah Hanımefendi! Ne Av 

rupaaı, ne Amerikasr kalır,kapı kapı 
dolatır,yazmadık kepazelik brrakmaz-
11nız. Sonra da. kalkar, elinizi kolu· 
nuzu sallaya aallaya, kru"Jımrza çıkM"· 
aınız! iyi anvna, a Hanımefendi, han-
gi awatla, ne yüzle ? 

Ali Naci KARACAN 

Habeşistanın menfaati 
bu himayede imiş 

Patis - Soir gazetesinin bir mu -
harriri İtalyan - Habeş ihtilafına 
dair Musolini ile bir mülakat yap
mıştır. Bu mülakatı aşağı aynen alı
yoruz: 

Musolini doğrudan doğruya tel -
grafla verdiği bir beyanatta, Uluı
ar Kummnmın 1talvan • Habeş an 
laşamamazlı~ ... ı halledeceğini zan -
netmediğini söylemiş, ve Habeşis -
tanın savaljı bertaraf etmek için 
"ltalyanrn himayesi,, altına gırmek
ten başka çaresi olmadığını bildir
miştir. 

Duçe'nin suallerimize verdiği sa
rih cevaplar şunlaı dır: 

MUSOL/N/ 

1 -:-- lt.alya'nrn Habeşistan üzerin
de bır hımaye tesisi hakkı 1889 Uc· 
ciali mu~heyesile tanınmı§ mıdır? 

- Uccıalı muahedesi filhakika 
İtalya'ya Habeşistan Uzerinde hima 
yeye muadil haklar tanımıştır.Bunun 
la beraber, Habeş hükumetinin, diğer 
ulu.s}.arla olan münasebatında takip 
ettıgı metotları tebarüz ettirmek 
Tipik bir misal olmak üzere fayda~ 
Iı_?ır. Bu muahe.denin İtalyanca met 
nı tam.a~e~ vazıh olduğu halde, Ha
beşçesı, ıkı tarafa çekilebilir bir şe
kilde yazılmıştır. 

Bu şekil, Negus Menelik'in (ki, 
antrparante~, . l talya'nın yardım ile 
tahta geçmıştır) İtalya aleyhtarlığı 
hakkında beslediği fikirlere ilave e· 
dilince 1895 • 1896 harbinin sebebi 
olmuştur. 

2 - Faşizm gelmeden evvel /tal
ya. dahilde birlik tamamen te:nin e
~İ}ITl';diğin~en dol?yr mı Habeşistan 
uzerınd<ı bır hak ıddia edecek vazi
yette deif.ildi? 
. - 1~?6 ~an it~b~ren İtalya .. Habe

şıstan uzerındekı ısteklerine ve hak· 
larma barışçıl vasıtalarla hürmet et 
tirme~e çalıştı. Buna H::1beşliler mü 
temacııyen muhasama ile mukabele 
ettiler. İtalya, Habesistanla beyhude 
yere dostluk ve teşriki mesai sıya • 
s~s~ takip et~eğe çalışırken, onlar. 
bızım kolonılerimizin hududunu 
askeri tehdit altında bulundular ve 
bu tehdit füızen çok tehlikeli oldu. 

~talya, 1915 te Fransa ve İngilte
re ı le beraber, Avrupa harbine gi -
rerken, Habes kuvvetlerinin bizim 
Eritre hudud~nda ehemmiyetli mik
tarda tahıit edildiğini hatırlamak ka
fidir. Bu tahşidat, bizi Avrupa sah • 
nesinde. müıterek menafi ufuruna 

lArkuı J tıııcDde) 

Trakya genel enspektörlüğüne geçi
rilen lzmir llbayı Kazım Dirik 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Trakya genel enspek
törlüğüne tayini kararlaşan Gene -
ral Kazım Dirik'ten inhilal eden lz
~ir ilbaylığına kimin tayin edilece
gı henüz malUm değildir. 
~e:ek bu, gerekse bazı ilbay mu -

avınlıklerine yapılacak tayinler ö
nUmüzdeki• günlerde kararlaşacak • 
tır. 

Telefon şirketile 
Yeni konuşmalar 

Londradaki şirket hissedarların • 
dan son talimatı alan ve şehrimize 
gelen telefon şirketi delegelerinden 
Frank Gill ve Bayau tekrar milza -
kerelere başlamak üzere dün akşam 
Ankaraya gitmişlerdir. 
Şehrimizde bulunan Bayındırlık Ba 

kanı Ali Çetinkaya da bir iki güne 
k.adar Ankaraya dönecek ve oı·ıldaki 
şırket delegeleri ile son tem.,slara 
başhyacaktır. Burada şirketi müra
kabe a!tında bulunduran komisyon 
heyeti işine devam etmektedir. 

.Şirket hükumete geçer geçmez 
muteıhassıs olarak çalışan on tcnebi 
me~ura işten el çektirilecek ve yer 
lerı~e Türk memurlar yerleştirile • 
c;ktır. Bundan başka şimdiki sirke
tı.n fazla masraf yaptığı anlasılan 
bırcok noktalarda da tasarrufla· ya
pılacaktır. 

Duyduğumuza göre Ankarad'il bas 
lrracak olan yeni müzakerelerde hü 
~um~t eskiden verdiği fi atı· değiş • 
~ırmıyecektir. Çünkü bu fiat uzun 
ıncelemelerden sonra bir heyet ta • 
rafından kararlaştırılan bütün şu -
ket tesisatının tam fiatıdır. 

Şayet yine bu fiat şirket tarafın
dan kabul edilmiyecek olursa hükiı 
met mukavele mucibince şirketi ken 
di idaresine alacak ve bu suretle de 
şirket arzu ettiği takdirde ;şQrayi 
devlete müracaat edebilecektır. 

Şirketin teslimi için yapılmakta 
olan hazırlrklar tamamlanmıştu. Bu 
na göre şirket hükumet idaresine 
geçer geçmez posta ve telgraf idare
lerine bağlanacaktır. Bu yoldan ol
mak üzere hüklımetin yaptığı tele
fon kanunu mucibince fiatlarda bir
çok tenzilatlar yapılacağı gibi kad
roda da bazı değişik'liklcr olması 
mukarrerdir, 

BAŞBAKAN GELDi 

inönü Atatürk'e 
izahat Verdi 

• 

lsnıet 1nönü Güneysu ile geldi, 
sarayına 

Şark vilayetlerinde tetkik seyaha 
tinde bulunan Başbakan İsmet İnö
nü refakatlerinde Dış Bakanı Tev
fik Rüştü Aras olduğu halde dün 
Güneysu vapurile lstanbula dönmüş 
tür. Güneyau, Boğazdan girdikten 
sonra saat on iki buçukta Tarabya 
açı annda durmuı ve Başbakan va 
pura yanaşan Sakarya motörüne ge 
çerek motörle Dolmabahçe sarayına 
gitmişlerdir. 
Başbakanı Galata rıhtımmda bek -

liyen Sü Bakanı General Kazım 
Özalp, Bayındırlık Bakanı Ali Çe
tinkaya, Finans Bakanı Fuat Ağralı 

---------

Sakarya motörile doğru Dolmabahçe 
gitti. 

ile Generaller ve birçok saylavlar 
Başbakanın Ta.abyada vapurdan çık 
tığından haberdar olmadıkları için 
vıapur gelinciye kadar rıhtımda kal· 
mışlar, bilahara saraya gitmişlerdir. 
Bu suretle Ba bakan için bir karşı
lama töreni yapmak mUmkün ola • 
mamıştır 

lsmet lnönü Dolmabahçeye mu • 
vasalctini müteakip Cumurbaşkanı 
Atatürk tarafından kabul edilmişler 
ve tetkik seyahati etrafında kendi -
sinden izahat almışlardır. 
Başbakan, sarayda bir müddet kal 

(Arkası 3 üncüde] 

Vergilerde Değişiklikler 
Ve Azaltmalar Olacak 

Finans 
TA N'a 

Şehrimizde bulunan Finans Ba • 
kanı Fuat Agrab vergi kanunlar:ın
da yapılacak ıslahat dolayısile ls • 
tanbul maliyesinde meşgul olmak • 
tadır. 

Bu yoldan ol!118k üzere yapılan 
toplantılarda Fınans müfettişlerinin 
vergi kanunlarında yapılacak ıslahat 
hakkında verdikleri raporlar ve ha
zırladıkları projelerde tetkik olun -
maktadır. 

Bu tetkikler neticesinde alınacak 
sonuçlara göre vergiler<le yapılacak 
ıslahat ve değişiklikler kararlaştırı 
Jacak ve derhal tatbikine geçilecek • 
tir. 

Finans Bakanı Fuat Ağrab dUn 
kcndisile görüşen bir muharririmi -

I 

Bakanının 
Oiyevi ... 

ze şu beyanatta bulunmuştur: 
Vergi kanunlarının tahakkuk ve 

tahsilinde yapılacak ıslahat dohyı
sile elde mevcut bütün kanunları ve 
bu meyanda kazanç kanununu da tet 
kik etmekteyiz. 

Bütün çalışmalarımız vergilerin ta 
hakkuk veya tahsilinde halkın kar
ş~laştığı zorlukların önüne geçmek
tır. 

Bu suretle tetkiklerimiz neticesin 
de alacağımız sonuçlara göre vergi 
muamelelerini daha kısaltıp ve da -
ha da kolaylaştırdıktan sonra bazı 
c~.hetlerde .de tenzilat yapmağı dü -
ş_unmekteyız. İlk bakışta yapacağı -
mız bu tenzilatlarla umumi gelişimi 

1 Arkası ~ Oncüdel 

Su u la nda 
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ÇOK ŞEY! 
Geçen gün Matin gazetesinin 

lıkra muharriri yazıyordu: 
''Ankaradan gelen bir telgraf 

'bildiriyor ki Adliye Bakanlığı 
memurin müdürlüğü Adliye hiz 
metinde çalışan bütün kadınla
ra makiyaj yapmayı, dudakları
na karmen sürmeyi, kirpikleri
ni rimef le uzatmayı, tırnakları
m cilalamayı, pudra kullanma
yı ve saçlartm dalgalandırmayı 
yasak etmiştir. 

''Ne acaip memleket! Umu
mi hizmetlerde çalışan kadınla
rm ellerini makineye vuracak • 
lan yerde yüzlerini boyadıkla
rını, saçlarını kıvırdıklarını ve 
pudralandıklarını görmek için 
ta uzaklara, Asyaya kadar git
mek laZJm.,. 

MUharrir, okuyucularının hi
tıralannı bir çeyrek asır evvelki 
Xüdciyeye kadar götürerek ha
rem ve Pierre Loti zamanile bu 
gün arasındaki büyük farka da 
işaret etmeden geçememiştir. 
Nihayet soruyor: "Bugünün 
gayri memnwı Türk kadınları
nın romanını kim yazacak?" 

Ne acaip sual! Ne acaip man
tık! Ne acaip yazı! 

tık önce haberin aslı yok. Ad 
liye Bakanlığı böyle bir emir 
vermiş değildir. İki üç sene ev
ıvel Kültür Bakanlığı bütün ka
dın öğretmenlerin meslek ciddi 
yetine uygun ve mutedil giyin
melerini isteyen bir tamim yap
mıştı; fakat bu da itida • 
li aşmayan bir makiyaja 
mini değildi. Sonra ne • 
den umumi hizmetlerde çalı
şan kadmlarm yüzlerindeki bo
ya ve p~ makine ile çalışma 
lanna engel olabilirmiş? Butıu 
anlayamadığıımz gibi, yüzleri • 
ni boyayan, saçlarım kıvıran me 
mur kadınlar bulmak için Fran-
6IZ muharririnin Asyaya kadar 
gitmek zahmetine neden katlan 
maya med>ur olduğuna da aklı
mız ermedi. Acaba Fransadaki 
memur kadını.. yüzlerini bo
yayıp saçlarım lu+aaıa'-n ~ 
sak mıdır? Yasak değilse Fran
sız muharriri, muhayyel bir ha
bere inanarak Ankaraya kadar 
gideceği yerde Paristeki adalet 
:sarayına bir uğrayrvermeliydi; 
yasaksa, bizim Adliye Bakanlı
ğının böyle bir karar venniş ol
masına neden şaşıyor? 

Yalnız ppnakla kalsa iyi; 
biz de onun şaşmasına şaşarız, 
olur biter. Fakat muharrir bun
dan bütün meınmr kadınlarnm
zm gayrimemnun oldukları ne
ticesini çıkarıyor. 

Neden? Memur kadınların 
yüzlerini boyamaları yalnız As
yada görülen bir şeyse, bizim 
memur kadınlammzm bu yasak 
tan gayrimemnun değil, mem
nun olmaları lllımgelmez mi? 

Büyük bir Fransız gazetesi • 
nin birinci sayfasında ayağını 
sürüyen bu sarsak ve inmeli 
manttk, bize bir daha göstermiş 
tir ki yeni Tüııkiye, Avrupa mat 
buatında bili ilunal edilen mev 
zulardan biridir. Hem o kadar 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

- Hareket daireli, girilir, çıkılır. 
Muhasebe dairesi. 

- Malzeme depoeu, cephane, ma-
1:ot, antrepo. Siıara içmek yasaktır. 

- SiWı dairesi. Yedek parçalar, 
nıotörler. hte ambarı. 

- K&tin. yemekhaneler, guino 
ve daha iri harflerle: 
EDEN BAR. XA1SER WlLHELM 
bütün bu JUılann hq>ai Almana. 
bittabi!_ 

Tam aOG le?hayı okumuttwn ki, 
kaf'§ımda iki kip. iki tayfa peyda ol
dular. Hayret Ye merakla bana bak
tılar. 

Ba§nn lr.uketıabdi. Usümdeki as
keri ruba bir tınifonm makamında 
&eçebilinli. 

lki tayfa beai •llmlayip aetl. 
lamamak uaeında altereddit bir ,,.. 
ziyette idiler. bea &ılerine dofnı 
yürüdüm. Amir-. bir aeslc ve Al
manca olarak: 

- Ben bptan llöewe ile berabe
rim, dedim. o bendea ev.el seldi. 
Acaab ne tarafa (itti P 

İki tayfa o zaman derhal toplana
rak selim nrdiler. l~erinden bir 
tanesi dedi ki : 

- X.tu Möewc bu taraftq cit-

Liman amelesinin 
bir kısmı çıkarıhyor r ~ Ne Dersiniz ? 

L
. _... 1 . . 1 1 KULA\:llNI 
ımaı.u'lt ~· ı,an l§ÇI ere mensu-

ENSESiNDEN GÖSTEREN ŞEHiR 
bu oldukları amele sandığı idare Mihanik, liz.ilt, IWlrOlik, elelttrilc 
heyeti arasında bir ihtili.f çıkmış - 6ibi inaanı medeni yapan icatlar 
ıır. l§Çilerin soyledikleriae göre: olmadan eflffl aaem oilu iptidai 
300 ki§iyi bulan liman boşaltma ve 
yükleme işçilerinin eskiden aldık • )IOllarda yÜrü)IOrdu. Meaela bir 
larr yevmiyeler ZJ hazirarıclan iti - yardan •eçmelı İçin, oraya köprü 
baren kesilmiş w bunun yeıine her lrurama;s ama iner, çılıar, öteye 
ameleye ç-1kardığı ton ba§ıaa 20 ku- •eçerdi. 
ru§ rerilme~ ba§lamıştır. Halbu -
ki liımncia çalışan amelelerin çok ol Şöyle dikkat· ederıd ldanbul 
ması birçok kimselerin aldıkla11 .u oldum olcqı böyle İptidai yollarla 
para ile geçinememesiM sdep ol - gidilir bir yer göateriıindedir. 
maktadır. Bu yüzden fiHyet eden Diklrat edin/ Caddelerimiz ya le-
amele dün bir heyet seçerek liman pelerin sırtlannı takip eder, ya 
sosyetıesi genel direktörüne gönder 
mi§lerdir. derelerin diplerini... Yok&lflcır 11e 

Direktör esas itibarile •melenin inifler de •ul«nn aklıiı yerl.,-den 
dileklerim lr:abal etmit ve 300 b - geçer. 
dar olaa yükleme, bo~tmı amele -
sinden bir kısmımn çıbrrllm$lna 

karar vermiftir. Fakat bu yüzden a
çıkta aıaca.t arbdwflınm sandık
tan bıir mihlar tazminat verilmesini 
istiyea ameknln diklcleriai saJJdıl: 
ida11e JMyeti kabul etJDtmiş voe bun
Jar.rn hiç bir tumimı verilmeden 
açıp ~r~rılmaluıru istemiftir. 

Bu ıbtıliltaıı bqb ame~ Jağvo -
lan eski cemiyetile beraber amele 
andığı beyetiru"n de değiştirilmttsi 
li~ll! geldiğini &iiykmelttıe " ye:ıi 
bı nda~ Myıetiai seçı"lmesiai is • 
temd:t.dtiri«. 

Ali c;etinkaya elek· 
trik fabrikasında 

Yani la Bi;sans ;samanınJanbe
ri Jatanhuf a mihanilr, l~ik, hid
rolik u. elektrik tam bir tekilde 
ı-irmemİffİr. Düfiinünü11/ Cihan • 
,irde oturuyoreunuz. KaralıtöyJen 
oraya gitmek için Beyoğluna çı
kacak &1e SıNUelviler )IOlile art

lardan yürüyerek •idecekani11. 
Halbuki Cihangir, Toplacrne ccrmİ· 
inin önünden yokUf yu•an iki iiç 
daltiltalık bir yerdir. Lakin bu yo
Auıu ayağından IHqlıa &1"'1.lfUC ol
mıycan fakir fukaradan bafka 
A>inue çıkamas. Herke• beri ta • 
raltaki dolambaçlı, bellri yonm 

.aatlik yolu bu dimdilt ~OkUfG 
lercila eder. 

Halbuki Tophaneden Cihanıire 
bir küçük lüniküler yani /ırma
nan lram&1aJ1 olaa o •mi kurtalur 
ı-ider, Zavep ,ibi 200 binden 
Ofaiı nül ... a olan yerlerde bile 
6öyle ulak lünikiiler &1ardır. 

Cihangire Tak•imden Jolafarak 

Sultanahmet hafri
yatı genişletiliyor 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, 
dün aut on birde yanında Nafia baş 
müfettişi İbrahim ve Nafıa komiseri 
ı-.n oldugu halde SiWıtarağa elek· 
trik fabribama citmi§tir. Bakan, fab 
rikada elektrik ıa.yetesi dırektörü 
Hanaena ile fabrika mühelliiia ve tef· 
leri tarafından brplanmiftır. Ali Çe 
tinbya. fabrikayı ceznıit Ye direktör 
Hanaens'den izahat almqtır. Büan, 
bir saat kadar fabrikada tetkiklerine 
devam etmiş ve saat 12 de maiyetile 
birlikte fabrikadan ayrılmııtır.Ali Çe 
tinkayanın bugün Ankaraya gitmesi 
muhtemeldir. Bayındırbk Bakanı ora 
eh birkaç ıün kalacak, sonra Zongul 
dağa ve Şark vilayetlerine bir tetkik 
ge.ziaine çıkacaktır. 

Sultanahmette Bizans eski eserle
rini araftırmakta olan Profesör Bu· 
ter, dün ilbaylığa gelerek ilbay mua

Oniveraita rektörü ..-ıdı vini Rükneddin Sözer ile 1.örüıuıüt
Ual•••'•• ..,,.tllı/CA~.:,~·~ ..... ~~· ~ 

lıar..tan phriml&a gelmifıir. Rekt& 
Ankarada kaldığı birkaç gün içinde Ancak bu genişletılme 11ramnda Ka-
U niversite bütçesi ve yeni te§kilit basakal tarafındaki kemerlere bitifik 
etrafında temaslar yapmış, Universi- birkaç evin temellerinin de kazılıMsı 

lizımgelmektedir. Bundan dolayı hu-
te genel durumu hakkında bakanlığa • . . . 
sözlü izahatta bulunmuştur. Rektör susi ıahıslara aıt olan bu evlenn ıstım 
bundan bac.ka lise ve orta okullar ye tiki cihetine Plilmeai zaruri görül • 

.,. mektedir. 
ni imtılıan talimatname"'inin nasıl o- Bu itler hakkında bir karar wr -
lacağı hakkındaki profesörlerin müta mek üzere bugün il ve şarbay Muhid 
lealarını Bakanlığa vermiştir. din Ustündağın başkanlığında miize-

inhisar direktörü 
Avrupaya titti 

Inhiaarlar Genel direktöril, Mitat, 
dün akşamki ekspresle A vrupada bir 
tetkik seyahatine sıkmı§tır. Mitat bu 
radan doğruca Parise gidecek ve ora 
da bir müddet kaldıktan sonra Brük
sele giderek Brüksel sergisindeki In
hisarlara ait paviyonu görecektir. Ge 
nel direktörün bu seyahati bir ay ka
dar sürecektir. 

ihmal ediliyor ki Matin gibi 
koskoca bir gazetenin bu mev • 
zuda saçmalaması, Merih yıldı
zındaki insanlara dair yapılan 
fanteziler gibi okuyucuları eğ -
lendirmekle kalıyor. 

Peyami SAFA 

ti efendim. Şimdi mühimmat daire
aini teftit ediyor. 

Ve daima selam •niyetinde çene
aiyle bana sağdaki ikinci dehlizi 
gösterdi. 

- So, yerinde rahat, meni! 
Ve pşkına dönen iki adamm ö

nünden geçerek, tereddütsüz solda
ki birinci dehlize, Eden Bar'ın bu • 
lunduğu dehlize doğru yürüdüm. 

Galiba tallanarak yürüyordum. 
Hakikaten böyle bir yerde benim gi
bi bir adamın başının dönmemeıi b
bil deiildi. 

Dehliz bası yerlerde daralıyor, 
buı yerlerde gmiıUyordu. Tavanı 
da ba.zan yükseliyor, ba.zan alçah· 
yordu. Tabiat. biç 'iiıpbesiz bu aca
yip yerlerin en baıbca mimarı idi. 
P'abt zemin kısmını insan eli dik
katle teniye etmişti. 

Uzaktan mağa kayalık duvarlar 
rutubetten parlıyorlardı ve her ta
rafta daima pembe renk.. Binbirge
ce maallarmm dekorları ıibi .. 

Zaman aman bafb braftbk deh
li• ıfuJan gGrilyordum. Arada bir 
ytbtime ılık bir han çarpıyor, ara
da bir de serin bfr bava ile bl'fll• 
flJOrdum. 

Ba,ımı uaattığım zaman ıma,. 
diailmi• otuz kadar insan gördüm. 
Kafile, üniformalı birisinin lruman
da11 altmda bana doğru geliyordu. 

Hiç dii!ilnmeden lroıtum. lı:aran
hk küçük dehliz: ağızlarından birine 

ler direktörünün de ittirakile bir top 
Jantı yapılacaktır. Profesör Baxter 
kazılacak alan hakkında izahat vere
cektir. Heyet te kazılmanın bu alana 
uzatılıp uı.atılamması için karar vere 
cektir. Kararın miiabet olacağı ve ka 
zılmanın genişletileceği tilpheaiz sa -
yılmaktadır. Bu suretle daha birçok 
kıymetli Bizans eserleri meydana çı
karılnuı olacaktır. ProfC9C>r yirmi gün 
sonra Londraya gidecektir. 

Liselerde kayıd aym 20 sinde 
başhyor 

Bu yıl, lise ve orta okullard:ı ta· 
!tbe kayıt ve kabulüne 20 ağustosta 
ılk okullarda da 15 eylülde başla -
nacaktır. Bütün okullarda ikmal im 
tihanları ı eylülde ya<pılacak ve 
derslere birinci teşrinin birinci gü -
nü başlanacaktır • 

sığınmak istiyordum. Yoksa beni gö
recekleri muhakkaku. 

Bu sefer de yakayı kurtardık. 
Küçük bir lambanın aydınlattığı 

ve kayalara oyulmuı bir merdiven 
gördüm. Bu merdiven de daha geni§, 
kimbilir nereye uzandığı malQm ol
mıyan bir dehlize açılıyordu. 

Hemen oraya daldım. Kimseler 
yok. 

. Durdum, kalbim çarpıyordu. Ken
dı kendimi teşcie çalışıyordum; 

- Haydi cesaret l Haydi cesaret 1 
~özlerimin önünde gene kırmızı 

ok ışaretli bir yazı: 7 inci dehliz .. 
Mahzenler •• 

Mümkün olduğu kadar geç yaka
lanmak dütünceaiyle, bu yeni libi
renette yürümeğe batledım. Bu deh
liz de ilerde bir dirsek teşkil edi -
yor ve kuvvetle aydınlatılmı§ orta 
büy~lükte bir mahzene varıyordu. 

Orada da göreceğim bir manzara 
varmıı. Bu mahzende küçük bir k~ 
yü andıran pencereli, kapılı evler 
Yardı. Hatd bazı evlerin önünde 
ıun•i bahçeler bile yapmı1lardı. 

Biricik yolda gene bir tek insan 
yoktu. Bir evin peronunda iri yarı 
bir kurt köpeği yatıyordu. 

Bahçesiz ve en fakirleri görünen 
bir eve doğru yürüdüm. Uç merdi
menle çıkılan yarım anlık bir kapı• 
sı vardı ve kapıya iliştirilmiı bir 
kartvi~ti okudum: 

Maçkaya, Harbiyeden &1e Hitan· 
tcqından geçerek gideriz. Cihan· 
ı-irden bağıraan~ Ayaapafaclan 
İfitirler. Halbuki yokuıu çıkıp in
meii göz.e almaz.aanı1' mutlaka 
ayakla en az. yirmi dakika ;yürü
meliainiz.. Bu halile Jatanbul kula· 
iını m.e.&nden ~eren oılama 
benz.iyor. 

Köprülerin tulıjı, phrin crrua
lı olUfU &1e kuru daeler iUerinde 
birtakım köprüluiıe elıülili, Jil 
yokuılar &le liiniltüler Yoltlııia 

yüz.ünden ldcrıa6alla, ldcrn6alcla 
çoh .-or Myahcrl etmeltte oe 6ir 
yerclen öteye Pçliilrle 6itme•te
dir. 

lalanbala llii~melt lUunılu. 
(Yok etm.lt mancuıncr crlıruqm/) 
Küçült teJNl•rin iJri yanınJcrlti de
releri 6ir tiirNUe, dar N dilı de· 
releri 6irer köprü ile biribirleri· 
ne Jü yoldan bailcrmalıya. DiJr 
yokuflara lünikürler koymalı &1e 
halkı bu 111'un ~olcululdardan 
kurtarrnalrYI"- Böylece 1'GlftGllJan 
.,. candan laaarnd elmif olanı~ 
Peıte Kibi, Ceneoe gibi tehirlertle 
bu •Öylcdiklerimi:z vardır. Acaba 
tehir böyle hir tefeb6üa ortaya al· 

•a .ermaye hlama11 mı? Bi11 bu 
lur kanaatindeyiıı. Hatta hu 6a
yınılırlıltlcrrla fCNIİ artacak nmt
lel-de akar Hlaiplcri 6uncr yctife.. 
cek aermayeyi &1erebilir. Elverir 
ki; belediye iıin bQfına geshll. 

Biz. böyle dütünüyorıa. 

Siz ne dersiniz? 
J 

Hakem komisyonu 
dün toplandı 

Uray (belediye) ile Evkaf arasın
daki ihtilaflı İ§lerin halli için saylav 
Yusuf Kemal, Kizım, Mustafa Şeref, 
Mtiıairden milrcldr.ep U.U. ~ 
aalf.'blhac:ı toplalibtmı yapmıJtır. 

H·1._em heyeti öğleden önce ve ıonra 
olımık üzere iki toplantı yapmıştır. 

Bu toplantılarda Uray ile Evkaf ara
sında ihtilaflı olan bazı mezarlıklar 
ve sular İ§lerine ait doeyalar tasnif 
cdilmiı ve çalııma usulü tesbit olun
muştur. Hakem heyetini bu i§ler üze 
rinde çihpcak ve lüzum gördüğü va 
lrit Uray ve Evkaf mümessillerini de 
dinliyecektir. 

Hakem heyeti, itlerin tetkikinde 
lazım olan bnun ve ninm1an da is
temiştir, 

lzmlr panayırı ayın 
18 inde eçıhyor 

Arsıulusal İzmir panayın bu ayın 
18 inde açılacaktır. Panayıra latan -
buldan i§tirak edecek tecimenler ha
zıhlıklanm bitirmi§ltt ve te§hir ede· 
tekleri mal1an tenzilittan istifade e· 
derek g~~?.ermeğ~ başlamışlardır. 
Sergide but~n pavıyonlar tutulmu§, 
peylenmek uzere olan 11 paviyon 
kalmıftır. Panayır münaaebetile va -
purlarda yüzde 50 tenzilit batlamı§· 
tır. Dün ılk. olarak Denizyollanrun 
vapuru Jzmıre tenzilatlı tarife üzerin 
den yolcu taşnnııtır. Trenlerdeki ten 
zilit ayın 12 sinde ba§lıyacaktır. 

HANRY FOURNIER 
Greıusıe aaJcliye ~misi komutanı 
Birden bire bir §ey anhyamadım. 

Şatırdıın. ~aldım.. Allah, Allah. bir 
Fransız, bır Fransız bahriye zabiti 
burada .. Bu nasıl şey ? 

Sonra Greu.e nakliye gemisi? 
Kim bana bu gemiden bahsetmi§ti? 
Hafızamı yokladıın. İçimden müthi§ 
bir aır daha öğreneceğimi hissedi
yordum. Ve birden zihnimde bir ay
dınlı k hasıl oldu. 

Creuıe, Creuae .. Canım bu nakli· 
ye gemisi üç yıl evvel ~üatemleke 
askerlerini almıı ve Tulona git • 
mek için yola çıktıktan sonra bir 
daha görünmiyen gemi değil miy-
d
., 
ı. 

Bu gemi kayıplara karışıp git
mİ§ti. Vapur, zabitleri, mürettebatı, 
askerler, bir tek kişi dahi kurtul
mamııtı. Ne bir şahit, ne bir mahl
mat, ne de gemiden su yUzün11; kal
mıt bir tahta parçası.. Bu !eli.ket, 
emsalsiz bir feWcetti. 

Kapıdaki kartı bir kere daha oku
duğum uman uçlarım diken diken 
olmuştu. Gözlerime inanamıyordum. 
Kendimi topladım, kapıyı itip aç
tım. Küçük bir salona girdim. De
mir bir karyola, iki masa, bir koltuk. 
üç aandalya_ 

lçerde kimseler yok. 
Bir çıngıraklı saatin tiktaklarm

dan ba§ka bir §CY duyulmıyordu. 
Kireçle badana edilmiı dıvarlar ~ 

BUDABbNDbN 
SU VE HAYAT 

"Hayat sudan doğmuştur" 
KUÇUK HABERLER filin diye bilgince laflar ede-

• lstanbul gümrüğünde kurula • cek değilim. Ben suyun bir eıl 
cak büyük kimyahane için keşifler hayatında hangi saatler lazıtll 
yapılmasına başlanmıştır,. Her çe- olduğunu yazacağım. Bu da ya• 
§it gümrük eşyası üzerinde fenni zıhr mı? Bunu da bilmiyen var· 
muayeneler yapılmasını temin ede- mı? demeyin. Sabırlı olun bir· 
cek olan bu kimyahane gelecek yıla az. Siz bilseniz bile sular idaresi 
kadar açılmış olacaktır. Keşiflerin 
neticesine göre, tahsisat ayrılacak • bilmiyor. Ona anlatmak gerek. 
tır. Bir evde su ilkönce sabahle· 

• Gümrük muhafaza teşkilatı 25 yin lazımdır. Şöyle yediyle se
kilo işlenmiş afyonu, limandaki bir kiz, dokuz arası. Çünkü bu saat· 
v~ura geçirmek istiyen lspiro i• -
minde birisini yablamııtır. ls.piro lerde, yataklanndan kalkan ve 
ile arkadaştan hakkında takibata işlerine gidecek olan insanlar, 
başlanmıştır. ellerini, yüzlerini yıkarlar, diş· 

• Ankara. Finans Bakanlığı hu - terini ovarlar. Sonra yine bu sa· 
kuk müpvirliği awbtlarmdan Ra- atlerde, hatta bazan ona kadar. 
sim. İstanbul mubakemat direktörlü 
ğü avukatlığına atatunııtır. Rasim, öğle ve akşam yemeği hazırla· 
gelmiş ve yeni va.ıifeaine bqlamıı- nır. Yemeğin ise susw.. pişmedi 
tır. ği mallımdur. Sonra, suya en 

• Kadın hastalıkları profesöril büyük ihtiyaç on iki ile iki ara· 
Tevfik Remzi, ebeler kurumu fahri smda baş gösterir. Çünkü bu sa· 
başkanlığına seçilmiştir. • 

• Mı1tnn İstanbul konsolosluğu atlerde öğle ycmeğınin bulaşı· 
12 ağustosta Bebek sarayına ta§ı~- ğı yıkanır. Öndan sonra, su ih· 
caktır. Bu tarihten itibaren iş u.hip tiyacı akşam altıyla yedi ara • 
!erinin Bebek unyna müracaat et- sında yine ortaya çıkar. İşten 
mc.Ieri JUımcbr. dönenler ellerini yüzlerini yıka-

• Amerika sefiri Robert Ski1'lner, 
eşi ile beraber Parise gitmiştir. yacaklar, bu sıcak havalarda 

• Arjantinin Barselon konsolos • biraz serin su döküneceklerdir. 
luğuna tayin edilen İstanbul konso- Gece saat ondan sonra su ih· 
losu Bluıco Villanla dün Banclona tiyacı o kadar kalmaz. Hele on 
gitmittir. ikiden sabaha kadar ne el yü2 

• Fiatların ucuzlamasındanberi 
tramvay §irketinin kullanmakta ol- yıkanır, ne bulaşık. 
duğu surujlı biletlerin eylül başm Oysa ki, dört beş gündür, ha~ 
dan itibaren kullanılmaması nafıa ka yerler nasıl bilmiyor~ bi· 
baş müfettişliğince şirkete bildiril- zim Erenköyünde sular sabahın 
miştir • saat altısında yedisinde kesili • 

• Her üç ayda bir toplanmakta yor. Musluklar kuruyor ve an • 
olan tramvay şirketi tarife komis -
yonu bu hafta içinde tekrar toplana cak gece sekizden sekiz buçuk· 
cak ve eski tarifeyi tetkikten sonra tan sonra açılıyor, geceyarrsın· 
yeni tarifeyi kararlaştıracaktır. da bollaşıyor ve güneş doğana 

• Maliıl olduğunu iddia ederek kadar gürül gürül akıyor. 
yol vergisi vermek istemiyenler bi· Sular idaresinin bu su veri~ 
rer istida ile belediyeye müntcaat taktikasına göre, bizim gece U• 
edeckelerdir. Bunlar ayrsc:a sıhhat 
komisyonu tarafmdan muayene edi at seıkizde yataktan kalkmanu%. 
lecektir. elimizi yüzümüzü yJkamamız, 

• Belediyenin 935 bütçeti tasdik- gece saat dokuzda öğle yemeği· 
ten geldikten aonra, istişari mahiye ni ateşe vurmamız, gece saat ~ 
ti haiz olmak üzere bir imar müşa - tc bulaşıktan yıkamamız ve gü
virliği ihdas edilmesi dfişünülmek- n- dog· arken serinlemek irin 
tedir. Bu cihet tahakkuk edene mü- ~ :ı 
p.virliğe eski imar müdüril Ziya ge- bir iki tas su dökünmcmiz icap 
tirilecektir. ediyor. Bunu yaparız amma, 
~" SBrp -~..L-' .. ~1~:.Lllüıe..,-~n.e~lı~· .revJirEHUn .. 11k~~~~l1.!m. ö.~Jt!:R

yiz genel heyetinin :kararma ve be- sına uygun gelmiyor. Ya sular 
lediyenin mütevelliler aleyhine aç- idaresi şu su verme işini düzelt· 
tığı 180 bin liralık zarar ve ziyan da 
vası da mahkemelerin tatilinden son sin, ya bizi gündüz uyutup, gece 
raya kalını§tır. çahştumanm yoluna baksın. 

• Kızılayın Eminönil kan kolu Orhan SELiM 
7 eylül cumartesi günU ve akşamı 
Taksim bahçesinde üyeleri için bir 
kermes hazırlamıttır. Kermes'in 
programı yapılmıştır. 

• Evkaf direktörlüğü, b:>rçlula· 
rına haftanın muayyen günlerinde 
tediyaıt yapmaktadır. Borçlar. 934 
senesine aittir. Bu seneye ait borç -
lar da sırası ıeldikçe ve mali im • 
kanlar bulundukça geciktirilmeden 
verilecektir. 

• Evkaf direktörlüğil hayrat ha • 
demelerinin temmua, memurların da 
ağustos ayhklarmm yalı:mda tediye 
ai için huırlıldara bqlamı§tır. 

• Süt talimatnamesi, resmi gaze
tede nt!redilmit fakat heniis aihhat 
direktörlüğüne bildirilmemittir. 

• Halkevine bititik ana partice 
satın alınmııtır. Buraya. projesi mu 
cibince, altı jimnaıtildıaue, üıtü kon 
ferans ve temsil salonu olmak üzere 
iki katlı bir puyon yapılacaktır. 

• Hava kurumu Fatih bayanlar 
kolu tarafından 14 ağustoa saat 18 
de Harbiyede Belvu bahçeainde ku • 
rum menfaatine bir eğlence tertip 

da birkaç renkli tat baıunaıı resim, 
çivide asılı Uç aınnalı bir bahriye 
zabiti kaaketi, köşede, üzerinde 
Creusc iami yuılı bir tahlisiye ai • 
midi. .• 

Nihayette bir kapı, ön tarafta bir 
pencere ve bu pencereye kuıı üstü 
kitap, kiğıt. blem dolu bir mua.. 

Kendimi koltuğa attım. Dirsekle
rim bu muacla. ba§mı ellerimin ara-
11nda .. İlkönce dikkate değer bir • 
teY görmedim. Kafamın karma ka
rışıklığına rağmen, yine dütünmek, 
muhakememi yoluna koymak isti • 
yordum. 

Gözlerim gayri ihtiyar! ufak te
fek şeylere daldı. Evveli çerçeveli 
ve arkası mukav.a destekli bir ka • 
dm fotoğrafisi gördüm. Camın al • 
tında pembe bir karanfil kurumu§. 
kimbilir ne aamand'an lralmq pembe 
bir karanfil... Altında da bir imza 
ve tarih: Simone, 12 mayıs 1911 

Hatırladım, Creme gemi.t bu ta• 
rihten üç ay sonra ortadan bybol
muıta. 

Reamin yanında birkaç kitap- Bir 
tanesini aldım. Cildi eakimiı ktiçllk 
bir kitap.. A ç t ı m, ilk sayfa -
da sararmJJ. hemen ailinmi• denecek 
kadar mürekkeple yazılı bir ituf 
var: 
"Oğluma f Her denizcinin en mUş 

kül dakikalarda biltün lnıvvetme Ye 
enerjisine sahip olmaeı Jbımdrr. 
Oğlum bu kitaptaıa buı iyi dersler 

Evlenme töreni 
Siirt Saylavı ve gazetemiıin 

sahip ve başmuharriri Mahmut 
Soydanm kızı Fazilet ile müte
kait General Zeki Barazm oğhı 
izzetin evlenme törenleri müna 
aebetile dün akşam saat 16 da 
Perapalas salonlarmda bir çay 
toplantısı yapılmıştır. Toplantı 
da her iki tarafm yakmları, 
dostları ve sevenleri ha.zır ba • 
lunmuşlar ve yeni çiftin ileriki 
saadetlerini kutlulamrşlardır. 
Çay, bu güzide çağınlılann iç • 
ten sohbetleri ile geçmiş ve ev
lilere yeniden saadet istekleri 
ile bitmiştir. 

edilmittir. 
• Çengelköyde, mektebin önii par 

keye çevrilmiı. 50 bin parke taı IU• 
folurunuştur. 

alabilir.,, 
]~u 1'ournieı., 

Saygoa pbıt IIM 
içi mektup dolu beyaz bir kuta. 
altın zencirli bir saat. Baktım, saat 
ikiye yirmi var. Sonra bir hokkaya 
batmlmıt kalem.. 

Bu odada otur&n Henry Foumieı 
her halde uzaklarda değildi. Kendi
sini beklemeğe karar verdim. 

Vaziyetim. nekadar garip n ina• 
nıllllJYacak bir vaziyet olsa bile, 
timdi önüme yeni bir mesele dalıa 
çıkmıt bulunu7orda. içime kurt dili 
mü,tü, öğrenmek istiyordum. 

Acaba bir +atan haininin mi oda-
11ndayını? Yoaa cfflpıan eline düt• 
müt bir Fran11:a ubitinin mi? 

Beyaz kutuyu açtım. mektuplar• 
göz gczdirmeğe ba!1admı. Belki de 
esrarın anahtarını burada bulabifu". 
diın. 
Vicdanıma Jca.rıı hiç bir hicap hi& 

ıi duymadan, bana. ait olmıyan bd 
mektuplardan hiç olma.zaa birini rD
yada)'1Dl1 cfbi. açtım ~ okumaia 
ba§ladmı: 

''YaYrUm. 
22 ağrmos ıııo 

••Vç hafta, yahut bir ay için ~ 
Jeceğini yuıyorıun. Nasıl bekledi• 
fimizi tasanur edenin. 

iki senedir seni görmedik. İki ae• 
ne uzak şarkta bldm. Bu ne uaun. 
ne korkun5 derecede uaun teYI Va

{Arkaaı var J 
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SPOR IŞLERiMiZ 

Ecnebi Takımları Özel 
Bir Komite Getirecek 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

tf Ankara, 8 
~lu etnleketimize getirilecek ecnebi takımların getirme işinin 
ittif :e şahsi organizasyonlardan alınarak, idman cemiyetleri 
g1 k a tnca teşkil edilecek hususi bir komite tarafından yapılma-

ararıaştırılmıştır. 

~nkarada Şark illeri Bayındırlığı -J • • • • 

Çın Onemlı Kararlar Alınacak Arazi Yeniden 
~1 tnkara, 8 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Tüze Bakanlı- y ı k 
b~kkazırlamakta olduğu adli kanunlarda yapılacak değişiklikler a z 1 a c a 
h~ ın~~i projeleri ite diğer yeni bazı kanun projelerinin hazır
~ 1 bıtınniştir. Bakanlık hazırlamış olduğu merkez teşkilatı 
leli un Projesi, avukatlar kanun projesi, ceza usulü muhakeme
lıalckkanunlarile icra ve iflas kanununda yapılacak değişiklikler 
,~daki projelerden başka, muhakemelerin sadeleştirilmesi, 
~a.p 

1 
u ıtneşhut vukuatı, yeni hapishane binaları inşası etrafında 

ttı- ~an tetkikatı da bitirmiş ve lazmıgelen projeleri hazırlamış
~ U kanun projeleri ile diğer projeler, Tüze Bakanının An
~ Y~. avdetinden sonra inceleştirileccık, mütehassıslar tarafın· 

gozden geçirilerek, son şeklini alacaktır. 

GUmrüklerde işleri Uza
tanlar Ceza Görecekler 

dı:t~ka)ra, 8 (Hususi muhabirimiz bil 
tOrıu : - Gümrükler genel direk -
~tk~~ muhabereleri çoğı.ıltanlar 
Q~iltı~ a hazırlamış olduğu buyruğu 
te1q0;

1 
_?lanlara bildirmiştir. Genel di 

tı. i 1 u~. bu buyruğunda ::ıemurla • 
le ! crın uzamasına sebep olan amil 
~ı. '~n vermelerinin en baştaki va
lliye: kınden olduğunu bildirerek, şim 
tıı ç adar yapılan tetkikata göre, 
j\ı:ıu~k Yapılan muhaberelerin neler 
le &un.;ı sırasile östermi ve ne ya 

Yat tı o .. ··--· 
\' ınıştır. 

'c c~lakcak muameleleri şöyle bUla-
l c kabildir: 

l'atak ~an.i.festoları gündelik yolla
'if gUrnrukler, her gün aldıkları 
tcktor~~toları ertesi günü Genel ı'i • 
t\irı.ıuk ğe yollayacaklardır. Birkaç 
l>oııan ınanifesto bir araya toplanıp 

2 :ayacaktır. 
tak "oll Manifestolarını günU:k ola • 
01arak aınayacak gümrükler aylık 

3 ._ YMllayacaklardır. ' 
~ göna an~festoları yazılı zannnlar 
Catl'ıar etınıyecek olanlardan. mani· 

telgrafla istenecek v: telgraf 

para1arı müsebbiplerine ödettirilecek 
tir. 

4 - Malumat puslalarr, tahakkuk 
varakaları, aktarma istidaları ve ke
falet takrirleri gibi kaatlar da ayni 
miıddetler içinde genel direkti"iı-lüğü· 
ne y::llanacaktır. 

5 - Manife11to almmayan gün ve 
aylar yazı ile bildirilecektir. 

6 -- Tahsil ve matlüp v::ırakalarr
nı ve barışma kaatlannı va~tiııde yol 
lamavan veva noksan yollayan ~ilin • 
ı uttıe:rucu ıJu ,.cu;uııı .. ~•ı;• •n14 i~u:u~ 

cek 1·e telgraf ücretleri müsebbiplcııi
ne ödetilmekle beraber, nok<lan iş va 
pan·ar hakkında inzibati ceza tatbik 
edilı-cektir. 

7 - Eksik iş yapan ve is sahiple
rini şikayete sevkedenlerle ~zun mu
habe!elere sebebiyet verenle: hakkın 
da inzibati ceza tatbik olunacaktır. 

8 - Tahsilat talepnameleri on gün 
d<; bir merkeze gönderilecektir. 

9 - Yapılan sorgulara, sorgularda 
yazılı muayyen günler içinde cevap 
vermemek suretile lüzumsuz takip ve 
tekitlere sebebiyet verenler hakkında 
da inzibati ceza tatbik ediler:ektir. 

Duçe Himaye istiyor 
;1aha f [B ... 1tarafı1 incide] 
~teıt 0~~da~ı bir surette kullanılabi- müstemlekeci devletlere güzel bir 
b Se.ferbn oloni kuvvetlerimizi ora misal teşkil etmiştir. 
q~~ktı. y~~1etmek mecb~riyetinde 4 - /aponya'nrn Afrikadaki rolii 
tırıdaltalya ~~ır?anberı .~evam e- nedir? Niçin 1talya'nrn planlarile 
~ıı ki ın eşıstan munaseba - bu kadar meşgul oluyor' 
1t tırııı1 e~~leleri, faşist rejimi do- İ .. • · .. 
~eti degıldir. Fakat, İtalya hü • --: .talya ~~kumetı, /apon huku • 

~litU11 le koloni fikrinin inkişafı, me~ının •.. salahırettar kımseler vası: 
't?tıcıt t.alyanları, bu meseleyi hal- t~sıle mutea.ddıt defalar tekrar ettı

tı.ıııııa bluzurnuna inandırmıştır. Bu- ğ~ beyanata ınanmak mecburiyetinde 
Sıstarı. h eraber faşist rejimi Habe _ 'ır. Bunlar, Japonya'nın şarki Af· 
lloJitik akkrnda tamamen s~lhça bir ~ık~daki menfaatlerinin tamamile 
Politika takibine devam etmiş b tecımsel ve ekonomik olduğunu, söy 
1~~aya\l928 dostluk anlaş~asın~ lemişl~rdir. Yani Habeş pazarının 
t bcllle, adar varmıştır. acun tıcaretine açılmasile hiçbir şey 
~'ltiki k fl~beşistanla, dostluk ve kaybetmemek ve herşeyi kazanmak 

l 'Ye•ft· ll"lesaı politikas n ff arzusundadırlar. · t e -.ıı2Ji • ı ı muva a • 
, CeJt 01 ge uğratmakla ittiham edi- S - Habeş mesıeksinin barışçıl bir tr liab~n. faşist İtalya değildir. E- s~rette hal/edileceğine kani misi _ 
~ bu1ıın!ıstanın rsrar1a muhasama nız? 
tı:ıtllcsj ke ası dolayısile 1928 mua • - Eğer bugün bu ulusu idare e
ııo~~iş 01 en~e?1yekun hükmüne gir- denler, mukavemet etmek imkanı 

3
1ti1ta

81
sa ıdı~ bu muahede dostluk hakkında besledikleri hayal bırakır

~, - Jp~!; ?ır zirvesi olacaktı • !arsa, diğer ulusların kendilerine 
ta:C ecJt.n 1 aı. ulusları bizzat kolo • yardım edecekleri ümidini terkeder 
eı·~'n111 İJ elan 1ngiltere, niçin J. ler ve Habeşistan'ın hakiki menfa. 

'.f:.t1erin abe§istan üzıerindeJc/ fa- atinin, ltalya'nın himayesine gir • 
taı 11gili2 h f'1rfl sinirleniyor? mekte olduğuna kani olurlarsa, Ha
tc hn _ li ~kından bir kısmının, t. b~ş meselesi tamamen barış daire -
tirı •e..,kedea eş ~eselesini halletme- sınde hallolunabilir. 
~t dn endi~ de~n sebeplri bilmdi- 6 - Uluslar Kurumunun bir sureti 
tıı,; tırnurni e ~d~yorum. İngiliz ef- hal bulacağınıa kani misiniz? Eğer 
lloıt~n aldrğ!'e:ın!n n:tühim bir kıs • Uluslar Kurumu ltalya'yı memnun 
tıcd· 3nlığınd a~ıye~ın bu anlayış edecek bir sureti hal bulamazsa, bu 
ltrc'Joruın. ~n 1.lerı geldiğini zan- Uluslar Kurumunun barrs aleti ol • 
lctı e ltaly unınla .. beraber, İngil- mak vazifesinin nihayet bulduğuna 
•~ıa~t. arasında~!1 mustemlekeci dev delil midir? 
ltaı 1Yettar k~ 1 mevkiini tanıyan - Habeş meselesinin radikal ve 
tıyc~~~ Ulusu ıise.~~r yok değildir. hakiki sureti hallinin CCflevre'den 
l'ıcr 10.ın, bu 'h ngı ız halkının ekse- geleceğine kani değilim, çünkü ora 
cıcı:alıst dü Ü areketlerin, ne em - da, Mançuri meselesi gibi Habes me 
llaı editen ş nce}er, ne de kolayca selesine benziven birçok meseleler 
lla ayısile y askerı muvaffakiyetler halledilmis dej!ildir . 
>ct!adece y=pılınadığını, belki hu - .7 - ltalyan Ulusu, faşist rejimi • 
'•11ı ~~lay~sil~ı~ına zarureti, ve cmni- nın Habeşistandaki gayelerini ta • 
~lia 111llit cd a~Jandığını anlama • h~kku!' ettirmek için manen birle -
tıc tellllcke er •. Z~ten İngilterenin §ık mıdir, saV13şa girebilirler mi? 

Stiln .... . Polıtıkasr da daima bu t 1 
<41Ulhem olmu!l, ve bu" tu"n - ta yan ulusu. her türlü feda • 

• karhklan ve hatta Italya hayatının 

[Huıuat muhabirimiz 
b i ld i ri y o r ] 

Ankara, 8 
Arazi vergilerinin bugünkü va • 

ziyetine g ö r e , daha u y g u n 
bir şekilde alınmasını temin etmek 
için, Finans Bakanlığınca yeniden a
razi tahriri yapılmasına lüzum ve za
ruret görülmüştür. Bakanlık bunun 
için bir arazi tahrir kanunu projesi 
hazırlamaktadır. Bu proje ile muhte
lif vilayetlerde umumi arazi tahrir 
komisyonları teşkil edilecektir. Bu ko 
misyonlarca arazi tahriri ikmal edi • 
linceye kadar, her sene sarfedilecek 
para Fihans Bakanlığı büt~esine alı
nacaktır. 

ilanla sermaye arayanlar 
Ankara, 8 (A.A.) - Dahiliye Ve

kille.ti alakadarlara şu tamimi gön • 
dermiştir: Gazetelere verilen iş ve 
hizmet ilanlarından bazılarının kö1ü 
maksatlara hizmet i~in yapıldığ:, bir 
kaç örneğinden anlastldı. Mesela, 
daktilo aramak bahanesile bur nıüh· 
tıaç genç ktzlann baştan çıkarılmak 
istendiği görüldü ve suçlu hakkmda 
takibat başladı. Bu gibi ilanların dü
rüstlüğünü araştırmak gazeteci ve 
ilancdard$1n rk:ı rdildi. 

Fakat bunu yalnız gazetecilere ve 
ilancılara bırakmak hem kendilerine 
fazla külfet olacağı ve hem de mese
lenin takibini temin etmiyeceğinden 
bu gibi il~nları verenlerin ve ilanla 
se.rl?8ye a.raxanları.n polisçe arasıra 
huvıyetlerının ve cıddiyctlerinin yok
lanması ve hakikaten gençleri baştan 
çıkarmak veyahut para dolandırmak 
gıbi ~.aksatları . anlaşılırsa müd foiu
~~mılıklere teslım edilerek ::evkif et
tırılmesi muvafık görüldü. 

Hava tehlikesini bilenler 
Ankara, 8 (A.A.) - Hava tehlike 

sini bilen üyeler listesi: 7623 Malı· 
mu~ (Karacabeyden) 50, 7624 Na • 
suhı. 20, 7625Şüayp Tepecik 25, 7626 
Hatıp 30, 7627 Ismail Kaleli 40, 762S 
Ahmet Obalı 40, 7629 Salih Şekerci 
4o, ?630 Süleyman Mehmet Salih 30 
7631 Faik ve Yaşar kardeşler (Ay ~ 
dından) 40, 7632 Doğanlerlı 25, 7633 
El~an 20, 7634 Mermer nahiyesinin 
Alıb~rdak köyü (Diyarıbekirden) 20 
Sabrı 7635 20, 7636 Adem 20 , 7637 
Mehmet 20. 7639 Hasan 20 7640 
Ali 20, 7641 Çavşanlrkan kö~ü 20 
7642 Reşit 20, 7643 Kasım 40, 7644 
Hasan 23, 7645 Mcmediyan köyü 20 
7646 Abdurrahımn 20, 7647 Şıhmu~ 
sa 40, 7648 Mehmet 20, 7649 Ah • 
met 20, 7650 lsmail 20 7651 Kadri 
20, 7652 Kadri 20, 1653 Mehmet 
(Salihliden) 20, 7654 Hasan Hüse • 
yin 20, 7655 Hakkı 20, 7660 Kohen 
20, 7661 Ahmet (~igadan) 201 7662 
Zeynel 20. 7663 Zühtü 20, 7664 Yu
nus 20, 7665 Ragıp Tapucuoğlu 20 
7666 Mehmet (Demirciden) 20 7667 
Seyit (D~zceden) 20, 766S Mensur 
Bayramoglu 20, 7669 Mustafa 20, 
7670 Sadık 25, 7671 Tahir 20 7672 
Osm~n ?evrişoğlu 25, 7673 'Recep 
Dervışoglu 20, 7674 Halit ve kardeş
leri (Çatalcadan) 50. 

bu tarihi"anlarında zuhur edecek en 
ağır mesul~yetleri kabul etmek hu _ 
s~sunda manen tamaınile birleşik • 
tır. 

8 - Eğer istedikleriniz kabul edil 
m.ez!le, _ltalyan aleyhtarı hudut ha . 
dıselen çıkmasınr, silahlı bir faali
~~t f çin ~afi bir sebep telakki edece· 
gımz dof.{ru mudur? 

- ltalva iJ ·şista.1 arasında 
yarım asırdanberi devam eden mü -
nasebetlerin tarihini tetkik edersek. 
Habe~le.rle hem hudut olan hiç bir 
kolonının Habeş tahriflerinden aza -
d.7 olm~dığmı görürüz. İtalya hiç 
şuphesı~ bundan en fazla müteessir 
olmuş bır devlettir. Ual • Ual hadi
sesi münferit bir hadise değil belki 
İtalya'ya karşı musırrane deva'm ede 
gelen, ve bazı Habeş şeflerini hareke 
te geçiren, bir sürü tezahürlerin so 
mmcu&udur, 

ASKERLiK 

Japonya Ve Uzak Şark 
il inşa terkolundu, 1925 te tekrar baş-

1918 de Rus ihtilalinden istifade landı. 
ederek Japonya - Rus sahil vilayet· 1934 başlangıcında İngiliz Çin 
lerini, Vladivostoku, Sahalinin a· filosu, Avustralya filosu, Yeni Ze
dasının şimal parçasını işğal etmiş· land filosu ve Şarki Hind filosu 
ti. 1920 ve müteakip senelerde A· amillerinin akdettikleri konferansı 
merikanın icbarı ve Vaşington kon· gene. ~ir Japon • İngiliz gerginliği 
feransının mukarreratı üzerine bu • takdırınde alınacak tedbirleri ka· 
raları tahliye ederek Ruslara bırak· rarlaştırmak için idi. 
mağa mecbur kaldı. Daha buradan Japonyanın sanayi inkişafı ve 
Uzak Şarkta amil olan kuvvetler bu alanda Avrupaya kadar ilerleme
kendini gösteriyor demektir. si bu durumu daha had bir şekle 

Amerika Rus sahil vilayetlerini sokmuştur. Hatta Japonlar Rus • Ja
ve Sahalinin şimal parçasını her - pon, Çin • Jr;....,n .münasebetini dahi 
halde Rusların mavi gözlerinin ha- bu zaviyeden tetkık etmektedirler. 
tırı için onlara verdirmedi ve ••Rus- Tokyoda 1934 senesi başlarında ak
yanın bütünlüğü.. prensipini ileri tedilen bir harp meclisinde Nazır 
sürdüğü vakit daha Sovyet hükume- Araki demiştir ki: ••Ben Rusyanın 
tini tanımıyordu bile. bizi ihata etmek istiyen kuvvetler 

Bu geri verdirme şunun için icap elinde bir oyuncak olmasından ve 
etmişti ki: Vladivostoku, Kamçatka bilhassa Büyük Harpte ltalyanın 
yarım adasını tutacak Japon kuvvet- Almanlara karşı oynadığı rolü oyna
leri hem Amerikan deniz kuvvetle- masından korkarım; bidayette bize 
rini Uzak Şark kıyılarına iyi bir is- karşı bitaraf kalmak ve sonra düş
tihlak mıntakası olan Çin sahil- mantarla birlikte üzerimize hücum 
!erine sokmaz ve hem de buralardan etmek ... Bu fikri tasdik eden nazır 
ve zincir şeklindeki Aleuten adala- Hirota ise bu tehlikenin önüne geç· 
rını köprü yaparak Alaskaya, Birle- mek için Uzak Şarkta hiç değilse 
şik Amerika devletlerinin şimaline şimdiden Rusya ile meselenin sul
taarruz gayet kolay olur. Bir defa hen ve sahil mıntakalariyle Mançu
bu stratejik yerler tutuldu mu U • ri ve Sahalin de Japonyaya büyük 
zak Şark Japonyanın demektir. imtiyazlar ve !haklar tanımasını ileri 

Kış mevsiminde limanı donan sürüyordu. Hüiasa burada esas me
Vladivostok, 24 - ila 40 - derece sele Japonya - Anglo Sakson dava· 
soğukluk yapan Şimali Mançuri sıdır ve Rusya • Japon davası bile 
üremekte olan Japon halkının istek- bunun bir halkası olarak mütalea o· 
le barınacağı yerler değildir. Tabii lunmaktadır. 
genişleme bakımından bu halkın Uzak Şrakta egemen olmak hu
yönelmek istediği taraf güney (ce- susunda Japonyanın talii şuradadır 
nu) tur. Formoza Japon adasından ki; Amerika ve Rusyanm merkezle
bir boğazla ayrılan Filipin adaları rinden bu mmtakaya mesafeleri 8000 
aponyanın üçte iki petrol ihtiyacını kilometreden aşağı olmadığı halde. 
kapıyan Borneo adası Uzak Şarkta Japonya her ikisinin tam ortasında 
Japon genişlemesi bakımından Ja. bulunmaktadır. 
ponlar için birkaç defa Sibiryaya Binaenaleyh dün Rusyava vaptı
değer. Fakat neylersin ki, buralar ğr gibi bugün de Amerika ya· karsı 
Anglo Sakson devletlerin himayesi kuvvetlerini kendi adaları civarında 
altındadır ve buraları işgale kalkış· toplu tutarak düşmanı üzerine çe • 
mak şek ve şüpheden azade olarak kebilir, kendi üssünden çok uzaklas
bu devletler ile muharebeyi intaç mış bu düşman filosunu ezebilir. 
eder. Bunları göz önünde bulundu· Her ne kadar Japon filosu Amerika
rarak İngiliz ve Amerikan devletle- nmkinin beşte üçü derecesinde ise 
rinin yaptıkları hazırlıkları bir a- de başka taraflarda da kuvvet bulun
raştıralım: durma zarureti bu derece üstünlüğü-

Bir zamanlar deniz manevraları nü gidermeğe sebe-p olur. Hele 5 • 6 
Panama kanalının civarına ve çok bin millik yol alındıktan sonra mu -
defa Atlas Okyanosuna inhisar e- harebe hiç te Amerikan filosu lehi
den Amerika üç senedir devamlı o- ne olamaz. 
larak Büyük Okyanosta manevra ya- Kendi üslerine yakınlık dola
pıyor ve hele bu senenin Mayıs - yısiyle Japon denizaltı ve hava kuv
Haziran aylarında tam otuz dört gün vetlerinin çokluğu bu muharebede 
devam eden, 200 parça gemi 500 u - büyük tesirini gösterir. Nitekim bu 
çaktan ibaret muazzam bir filo ile sene yapılan manevrada Japonyayı 
Japon adaları civarından Alaska ve temsil eden denizaltı filohırı Ame· 
San Fransiskoya kadar olan mmta- rikan donanmasına büyük zayiat 
kada e i duyulmamış bir manevra verdireceği gôrülrtıüs ve manevranın 
yapmış ve bu manevra esnasında hratiğinde her şeyden evvel denizaltı 
şunlar anlaşılmıştır. hücumlarına -karşı daha tesırli vası-

Hünoluluda 85 parça harp gemi- talar yapılması istenmiştir. 
sini birden içerisine alabilen bir de- Ohalde <ı~k,.rlik bakımından şu 
niz üssü. vardır. Ve çok güzel tahkim sonuca varabiliriz : 
olunmuştur. Japonya muvaffakiyet ümidi faz. 

Bu üsde bulunan hava kuvvetleri la olsa dahi kendini zayıf düşıirme
o~.ta adaların yardımiyle .Japonyaya mek için Rusya ile ciddi hır harbi 
hucumlar yapacak kabiliyettedir. göze aldıramaz .. Bu esas düşmanla
Buralarda takriben 140.000 mevcu- rm ekmei?ine yağ sürmüş olur. 
dunda bir kara ordusu bulundurul- Amerika veya lngiltereye karşı 
maktadır. Bundan sonra Hünolulu- ancak müdafaa vaziyetinde bulunur
~an )aponyaya doğru giden köprü sa. yani bu devletlerin filoları ken
uzerındeki Midway, Guam gibi ada- di üslerinden ayrılarak Japon de
ların da tahkimi karar altına alın- nizine kadar gelmek sartiyle mu-
mıştrr. vaffakıvet mevzuu bahsolur. 

.. l.?giltereye gelin<:e; Uzak Şarkta O halde Japonva için kalan ye-
b~yuk masraflarla yapılmakta olan gane açık kanı Cin ve Mongolista
Sıngapur deniz ussünün ve harp li- na doğru nüfu?:dur. 
ma~ının Japonyadan başkasına kar- Ciinkii bıı niifu?: esnasrndıı lc::trşı-
r bır manası yoktur. Bu müstahkem sına kendini zavıf düşürecek kuv

mevkiin ~nşasına 1923 te başlandı. vetler çıkmamaktadır. 
Fakat sıyası sebepler dolayısiyle M. ŞEVKi 

Diyan=~~~!:iiz~:şkan 1 =:=F=i= na==ns=B:::=a==:=k=a=n=ı=-
. A!1~ara, 8 (Hususi muhabirimiz 

bı~dırıy~r) - Diyanet işleri başkanı n 1 n D ,· ye v ,· 
Rıfat bor~kçi. tedavi için bu akşam Ts 
tanbula gıtmı§ ve istasyonda Anka-"lba [Baş tarafı 1 incide] 
ra ı yı ve şarbayı Nevzat Tando • zin azalacağı zannedilirse de bu fik 
ğan. diğer zevat ve dostları tarafın- d v h 
dan uğurlanmıştır. rin yanlış ol ugu mu akkaktır. 

---- Çünkü hal~a >:ap~cağımız kolay • 
Kültür bakanlığı müsteşarı lıklarıa, vergılerın ınmesi yüzünden 

bazı yollardaki vergilerin yüksek 
geliyor gelmesile yapılamıyan işler daha 

. ~nkara, 8 (Husmıi muhabirimiz bil çok inkişaf edecek ve halen yapıl • 
C:ırıyor) - Kültür Bakanlığı müste· makta olan birçok İ}lerde genişle • 
~arı Rıdvan Nafiz birkaç gün kalmak tilecektir. 
uzeıe lstanbula hareket etti. Ve bu suretle de bazı vergilerde 

Alman kadm Tayyareci 
gelmedi 

~lm.anyada tanınmış kadm tayya • 
recılerınden Elli Bcihorn'un dün sa
bah Mü.ni~ten hareketle öğleden ev· 
ve! Ye ılkoye gelmesi ve burada bir 
saat ~~~ar k~.ldıktan sonra ayni gün
de Munihe denmesi mukarrerdi. Dün 
Alı~an.. k a d ı n t a y y a r e c i 
Yeşılkoy t a Y y a r e karargahın· 
da Almanya sefaret ve kosolosha· 
ne erkanı ve Türk Hava kurumu Is
tanbul şubesi direktörü lsmail Hak
kı Y e~ilk~yüne giderek tayyareyi 
beklemış ıseler de Elli Beihorn 'L.n 
Münihten hareket etmediği anlaşıl • 
mıştır. 

Yol vergisi cetvelleri 
Yol tahakkuk vergisi cetvellerinin 

Şubat, Mart ve Nisan aylarında dol
durulması lazımgelmektedir. Yol ver
gileri için alınması kararlaştırılan 35 
memur vaktinde alınamadığından bu 
cetveller evvelce olduğu gibi mahalle 
mümessilleri tarafından doldurulmuş 
tur. Yol vergisi mükellefleri kanununa 
göre her mükellefin ismi için mahal

le mümessillerine 4 kuru§ verilmesi 

de gelirlerin artacağı muhakkaktır. 
İşte bu artış diğer kısımlardaki açı
ğı kapatıp azalışın önüne geçecek ve 
bu suretle de umumi vergi gelirinin 
azalmıyarak müsavatta kalması te • 
min olunacaktır. Zaten bizde müsa • 
vatı bozmıyarak bu yolda milletimi -
zin. zorluklardan ve uzun muamele • 
Jerden kurtulması için çalışmakta • 
yız ... 

Finans Bakamna verilen 
mal O mat 

. Fin~~s Baka~lığı i~celemc (tet • 
kık) burosu şefı Cezmı vergi kanun
larının .tatl;ıik sureti hakkında ince
lemelerıne devam etmektedir. İnce
lemelerde ~ergil~rin kolaylıkla alırı
m.ası çarlerı tesbıt edilmektedir. Şim 
dıye kadar yapılan işler hakkında fi 
nan.s b.ak~nr Fuat Agrab'a malumat 
verılmıştır. 

i~ap etmektedir. Dün ilçebaylıklara 
bır yayım yapılarak mahalle mümes
sill~rine bu dört kuruşun yarısının 
verıl~esini ve diğer yarısının da cet· 
vellerın .. !tkikinden so.,ra verile< ~ :. 
bildirilmiştir. Cetvellerde yanlışhk 
yap~n mümessillere para verilmiye • 
cektır. 

ARAMIZDA KALSIN! •• 
Samimi görüıüyoruz. Beni ya .. 

hancı gibi tutımayın l. Ve §U aorgu• 
ma cevap verin: 

Size deseler ki: "Şu tahtaperde
nin arkası çıplaklar kamprdll". 
içeri bakmak için bir budak deliği 
arar mısınız?" 

Peki 1 Açıktan açığa görütnıek 
istemiyorsanız kulağıma söyleyi • 
niz •• Tamam; anladım. 

Bir karikatür gÖrmÜ§tüm. Biri&l 
ötekine soruyor: 

- Bu delik deşik yer bir poligon 
hedefi mi? 

- Hayır, çıplaklar kampımı.. 
tahtaperdeıi. 

Ya bir sual daha ıorgam: 
- Köprüde birtakım çıplaklar 

görseniz en ziyade neresine bakar• 
aınız? 

Y oo. Birdenbire kızıırrp bozarma 
yınız •• Bu gayet maaum bir waldir. 
~u~a cevap vermese &1kılanltı.r ve 

Boyle aual sorulur mu?"' diye ba· 
na kızanlar aırf bu hareketlerilc 
kendi auçlarıni ikrar etmi§ demek
ti~Je~. Z~~a .?u auale cevap vermede 
hıçbı~ guçluk yoktur. Ben köprü
de bırtakım çıplaklar görsem en 
ziyade suratlarına bakarım Kim
dir bu divaneler diye •• Ama i~aanın 
meyli daiına gizliyi görmeğe akar 
Onu da söylemeden geçemeı:n dog: 
rusu. Şimdi bu böyle olunca artık 
insanlaııda dedikoduya ve gizlenen 
§eyleri öğrenmeğe nekadar zorlu bir 
istek olduğunu siz kendi kendinize 
anhyabilininiz. Diyecek şu ki biz
de birtakım haberler ve hadiseler 
kimse ona bir "sır'' çeşnisi verme
den kendi kendilerine '"esrar" olur• 
Jar. Neden olur? Ve onu kim ya • 
par? burası bilinemez. Ama günün 
birinde hiç kimsenin açıkça aöyle· 
mediği, fakat herkesin biribirinc: 

- Aman aramızda kalfln! diyo 
anlattığı birtakun tevatürler ağız • 
dan kulağa dolaşll" durur. 

Çıplaklar kampının tahtaperde. 
sinde budak deliği arıyan insan 
psikolojisinin bu "esrar" ın gizlili. 
ğini muhafaza etmiyeceğini söy. 
lemeğe hacet yok. 

O halde bir şeyin tnm gizliliğ"ni 
temin edemiyorsak ona bir "arı·" 
çe~nisi verip yine biribirimize: 

- Aramızda kalaın ! diy~ =>eyle 
mek kadar hnnbıllıb o!maz. Çünkü o 
''sır" ın yıı,pılmaaını bu: 

- Arrunızdn kalam! sözü kadar 
kolaylaştıran hiçbir şey yoktur. 

Diyecek şu ki, gizlen eğe d('ğ• 
mez şeyleri gizlemeğe kalkmak on· 
lara bir nevi aır değ.er.i ,)',er iyor vo 
böyle olunca mutlakn vnpıhyor, 
hem de istenmiyen şekilde .•• 
Eğer bir haberin, bir vak"anın 

şeklini değiştinnemeaini ve dedi • 
koduya aebep olmnmaaını istiyor .. 
aak bunun en keskin ilacı işi mey• 
dana vurmaktır. Jnsanlar gizli ol• 
mıyan şeye kulak namazlar. 

Söyleyiniz bana. Hergün gÖTÜ§• 
tüğünüz ve gördüğünüz kaç dostu
nuzun gözünün rengini bilebilirai· . ., 
nız •• 

Lakin yine kaç dostunuzun husu• 
ai ve gizli hayatına dair ne riva)ct· 
ler, ne mahrem ve ince teferrüatı 
öğrenmipinizdir. Düşünün ve ken• 
di kendinize §a§mız!. 

B. FELEK 
Kadıköylü okurumuz H. B. ye: 
Ne ki yazdınızaa doğrudur. Ben 

de aizinlo beraberim. - B. F. 

Başbakan 
Geldi 

[Baş taraf r 1 ;ncide l 
dı~tan ~onra . H.eybeliadaya gitmi§. 
k?şklerınde ıstırahate çekilmişler • 
dır. 

Baş~akanın bir müddet İstanbulda 
kalacagı ve 10 Ağustosta açılacak 
olan .. lzm_ir. arsıulusal ser gisinin açı -
Iış t~renı~ı yapmak üzere l zmire git 
me~ı v.~ b_ır ay sonra da Zonguldak. 
tak~ Somıkok fabrikasının açılış tö
renınde bulunmaları muhtemeldir 

Ankarada önemli 
kararıar alınacak 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Başbakan İsmet İnö
nünün önümüzdeki pazartesi günü 
şe~rimizc gelmesine intizar edilmek
tedır. lstanbulda bulunan Sü Bakanı 
le Bayındırlık Bakanı ve Finans Ba 
kanı da ayni günlerde buraya gelmiş 
bulunacaklardır 
Başbakan geldikten sonra Bakan

lar Heyetinin devamlı toplantılarını 
yapaoağı anlaşılmaktadır. 

Tahminlere göre, bu toplantılarda 
İsmet İnönü tetkik seyahatinden e
dindiği intibaları kabine arkadaşla
rına anlatacak ve ahnması lüzumlu 
g.örülen bazı ~edbir ve kararlar üze 
rınde ehemmıyetli görüşmeler ola
caktır 

Uzak vilayetlerimize gönderılc:n 
memurların daha ehliyetli kıymf'tli 
e~eman!ar olmasını temin için, es -
kıden olduğu gibi buralara gönde • 
r!len1cr~ maa ınd;n başka muayv"'n 
bır tahsısat verilmesi usulünün ih-
dası etrafında burada bir cereyan 
baş göstermiştir. 

. . -- .. --------. .. ~--
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S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Çocuk Neden 
Ağlar? 

Krrk1ndan sonra saz Anla1ılan bu amcazade adi 
-ve inıdesiz bir adamıdır. ~ 
m kaptırdıktan M>nra 

Hindenburg /Agordu ki: Harpte En Yeni, Fakat 
En Tahripkar. Silah Propaganda Silô.lıı Oldu/ 

tikin fm idet edinmekten: EY. 
deki !u bam. §OC'IP buyuuluğmaa 
Yerirler. Vaka öyle mm bmıda kım
dileriain de bbeNti ftnbr. Çiakil 
çoc:uğlm ....... s•e• ••fan, be
tilindcoa bldmlarak catlirilmck. 
oyal.-k ~ ileri gelir. 
Çocup t.landar buau anlmnadıkları 
için • da derdini mılatmap çalııır. 
ağlar. 

Bizde kırkından 8CXll'a su 
çalmak diye bir lif vardır. Bu 
lafın en yaraştığı yer larkmdm 
sonra göniil eğlencesine çıkm1ı
lar için kullanıldığı yerdir. 
Vakıa insan kırkından sonra 

da sever. Gönül bu, kolay kolay 
kocamıyor. Fakat gönülle bu&· 
bcr daha birçok §eylerin de ko
camaması hesaba katılmalıdır. 
Yoksa insan tek kürekle meh
taba çıkmış insanlar kadar gü • 
Nııç olur ve yaya kalır. 

dama atılmış bir işı:k. ~ 
mabkane vıamtuile yok ıd'" 
mek mümkündür. f taat nArnı çı
karmak aııetilc ... Fakat ne olr 
cak?. İtaat ilamı niıhayet kab 
Dl, koc=Mle bir çatı altmda ~ 
pmağa meduı eder. Yine~ 
odaı bannbr. Kadın yine~ 
ğmın öteki köşesinde veba' 
hava•mdı yaşıyacak. Bu iki P 
rip kan kocayı ayıran, aralaftll" 
da derin uçunımlar açan seher 
leri ortadan kaldmnadıkça ,, 
lan kanun kuvvetile birleştir • 
mek ip yananua Evveli bu~ 
cadan uşak odasında yaşaDJPf 
abammwünii, IGma kapı~ 
atılmak .caini kaldlrmalı. B1_. 

yapmı•mnn nwblceme kara• 
rile aynlımalarma laknnı, 

Rusyada ikinci bir tann kadar bil • 
yüjc •e mutlu Çann yine Ruslar ta
rafından zindanlarda öldilrtileceği; 
" 1 ~ .. .ıdret •e aaadeti için tann 
i....rafmdan gönderilmi1 bir kuvvet 
sanılan Honhenzolem1erin nihayet 
Almanyadan çıkar.Wak gurbe$ el • 
lerde bir esir gibi yıllarca kalmamıe 
Almanların dayanabilecclrleri kimin 
hatmna gelirdi? 

Bu tesirleri, genç olmakla beraber 
iyi an~ olan İngiliz ıervilİ hemen 
bütün İngilizleri propagandaya ça -
ğımq .e her İngiliz bunu kendi iti 
kadar benimsemi§tir. 

Nortklifin m u a • i Q. i diyor ki: 
''Bizim, propaganda için, pek çok pa
ra urfettiğimizi söylüyorlar. Hayır, 
bizim maarafımı.z günde 80.000 lnıi
liz liraamdan fazla delildi. Halbuki 
gördüğümüz iflere bakdmca bunun 
günde milyonları tutmHI cerelrti. 
Böyle ucuz lrurtubqumuz dünyanın 
her tarafmdald her lngilizin cöniillü 
olarak propaganda itine girmesinden 
ileri gelmiftir." 

Bu kadar delil. Htikilmet ~e pro
paganda semainin bütün dilek '" 
tekliflerini kabul ediyor. Meseli 
N o r t k 1 i f berkesin mer.k ve he
yecanla bilmek iatediti harp 80l1U 
vaziyeti hakkmda bir ~~ ÇI• 
kanhaaunı bir- nutuk nrilmeaını Ye 
ya bir ıu~teci ile müllkat teklinde 
diynler yapılmumı iıtediii zaman 
hülc6met adamları bunu reddetmiyor 
ve pr~andanın lrunetini ifleti -
yordu. 

Asker '" halk için atılan kliıtJar, 
gazeteler, sahte emir •e direktifler, 
dedikodu teklinde çık.anlan haber -
ler, fıaıltılar, sorgu teklineleki ipa • 
lar umulmadık ur11ntılar yapıyordu. 
İqiliz iltatiatilderine ıöre iki ay 
içinde Alman cephesine etı1an ki
iıtlann uyıu 1.689.451 •e cephe ge
rilerine atılanlar 1.172.794 idi. Bun
lan tayyareler, balonlar •e 30 klpclı 
A1mu aipederine bdu ıötlrebilea 
...... e' 5 1 'ıı c_-e ... 
Jmada~· . 

Propaganda aerviainin ber dilden 
reJimli ve renkli basan matbaası, 
cephe y a k ı n 1 a r ı n d a atma 
ve.. dajrtma kurumlan vardı. Servis 
ya1m.z kendi baataklanıu deiil Al -
manya veya bapa memleketlerde 
budıp Alman harp mmtakalanna 
girmeli yasak edilmif guete. kitap 
ve raimleri de çoğ«ltarak daiıtı)'or• 
du. 

Bir Alman muharriri bunlardan 
babtederken "Allahın temiz gökle
rinden lqili& ahirleri yalıyordu. 
diyor. 

Hlndaıburs da hatıralarında p
~ töyliyor: 

"Prapacanda yeni bir aiWıtı " 
dl ... ıluuı en kötilail, en yıkıcııı idi,,. 

Propagandanın uldudıiı nokta
ıardan biri ele JWkm 1ndip •e ıll
rendifi adamlardı. Keseli Almanla
rı Byle bir fikir telkin ediliyordu 
ki: Hubm unmuı ancak Hohen· 
:oller'lerin yüzündendir. Bunlar çe
lildiği gün harp bitecek •e Alman
ra bolluk ve aaadete bwpcaktı. 

Sonra, bütün hatalar, d8kiilen 
tanlar •e barıtın yapılmamuı hep 
Hinderburgun ve Ludaldorfun yii
cünden idi. Bunlar çekilae ve yerle· 
cine blfblan ıeı.e harp bitiverecek 
ti. 

Propaganda aerriıf Din blr 8devi 
laha vardı ki, o da telkinin kuneti
ıe bir de ''1aiır.t,, darbesi katmak
u. 

Awaturya Yeliahtinl wrduran 
re bOyülr harbi tutuıturan propagan
la 1erriıi idi. 

26 Afustoa 1917 de Ludendorfun 
aen.ine bomba koyan bu ae?Ylati. 

Almanların İlriçreden binbir 
güçlükle utm alıp trenle kattlrdilk
leri at ve öküzleri zehirliyenler bir 
propapnda ajanları idi. 

Atman orduıunun gerisinde izin
li nya but111eden yeni çıbnq a
ı>it Ye erat için baeta.Jıldı bdmlu 
yollayan, onlara ttırUl hMtablrlar 
•tılıyarak cepheye gitmekten alılro-
70 Servi• prelf)apndı karumu idi. 
Almanlar bu ıuibadi çok ıeç anla· 
mqJ.r 'ft gflnlln birinde bu tClrlU 

irtihal 
Jlerlmm Banker Bay Teftik Abat 

ne muteber tüccarlanmudan Ba7 
Seyfi Atabeldn bympedert dm 
.ekili Bay llaatafa J'Ull dUD ı.. 
yata ebecllyea &Galerini karımıt • 
tır. Cenueai Nipntaımda İnayet 
apartmanmdan bqün ... on dBrtte 
kaldırılarak Bctilttat tarilrite U~ • 
dardaki aiJe bbri"t..,. n:ı :akil ve 
defnedilecekt r A ı aygı deler 
tanıdıklara bu acıklı haberi •erir • 
ken hltfen ccaueye ~elenk g&uteril 
_ ...... ~ rica •der. 

Beceriksiz bir Bul/lar propaJlandası 
ltilif devletlerine k&r§ı Bulgar propagandası: 
[ltil&fçılar dipli.z fıçıyı ordulannm lwıile doldurmak istiyor. Kan biti

yor. Rusya bir)ey kannmryor. Saaanof Adem pbi cennetten lumaluyor. 
Bulgar bıçafını deniyor. Yunaniıtm kapana tutuluyor. Romanya nerCIJC 
cfdecelini, ne tarafa bakacağını Pfll'IDll bir haldedir.] 

Çocukta lliTlc aiı-k huyu aa
sen .,.ktm, - iyi büıbna. vaktin
de bcslcailir, YÜtİDde pzdirilir, 
•aktıİDW yabnhna o da ihtiyaam 
anlatmak ip. aiı-ta al.-z. 
l>Gğclütan ..... ilk palerde çocuk 
ayanmca ..m Mme1l aflar. O..
~it -..ıı meme nriline, fena lmy 
yerlqir, hem ele çocuk fem baı. 
nir .Onan için daha illr günlerinden 
çocuğun atlamasına ehemmiyet ver
memete aı..mhdtt. Zaten ber afla
dıiı nlrit meme verilmedifirıi anla
yınca, çocuk ağlamak huyunu kendi 
kendine bırakır. 
Çocuğun yatmlma ve gezdirilme 

zamanları da meme ıutleri pbi ura
ya, intizama konulunca o, ağlamağa 
ihtiyaç görmez. Bunlar intizama ko
nulmana, o nkit çocuk, ihtiyacı te
min edildiği ipn. blıtlangıçta bakb 
olarak allar. Fakat her aflaYJ§ta bir 
keyfi yçıldığmı g6riince her ••lrit 
keyfini yaptırmak iater ft o .akit 
•ilamuı balrsu olur. 

Çoculun ağlamauna ba.kmıyarak 
yalnıa Ollun bütün itlerini nizama 
koymalıdır. Zaten ağlamaktan çow
ia bir fenalık gelmez. Ağlamaya 
Jrarıı çocuklar pek dayanıklı olurlar. 
Allamak çocuğu binz yona bile en 
IOOanda cfizcl bir uyku &etirir-

Y efil köy S. F. imasile •ldı
ğırmz bir mektupta kırk bqini 

bulmut bir biçarenin d\iftQü 
feliket töyle anlatılıyor: 

"Bu macera bua ait deiildir· 
Çcık yakın bir akı•ınm '-im· 
dan geçi)'GI'. KendisiDi kmur
mak istediğimiz içia mütalcam
za baş vuruyoruz. 

yüzlerce bdmı tophyarak ımırla- Kısımlara ayırdılar: .. lngi1ia propa.- Çocuğun ağlaması böyle fena bir 
rmdan dqan atmıılardı. ganduı, Pnnsı• propmgan~sı. A- Adet edinmekten olmıyabilir. Meae-

Alman Erklıubarbiyed propa- merikan propagmduı._, diye kar- li. iç çamaımnda, kundaimda. yatak 
gandanm kudret 'ft dehtetini gör- ı.tarına yazdılar ve içerisine bityiik çarıafmda, yanhı bir büklümden ka
dükten tonra müdafaa •e taarruz harpte yapılan ft Almanlan tatırtan tdık olar, yahut bir topluitne bl
ipn bir propaganda nenreti kurul- resimler •e yanlan koyarak .eyir- mıt bulunur. Çocaiun altr ııl•nmıq 
mumı hük6mete teklif etti. Kabul cilere .. ı,te, dediler, einn zihninin olur. Odaıım fazla ucakhlı. yahut 
ettiremedi. Etrafı çevrilmif, eli ko- çelen. pprtan " harbi bybettiıcn fırtmalı bir baft onu ıubr. Bu ae
lu baflanllllf bir Almanya ne yapa- btiytiler_,, bepleri bulup meydMla sıbrmak. ço
bilirdi? Gerçek bot durmadı, fakat Daha IODra da, bildifimla here, cuğun aflamaunı kestirmek bir ma
yafan dolu çelik parplan idi, bana bir Propaganda Nenretf yaptılar. rifettir. Çocup haknm itinde ah
ipelr felDllye ile kırp durulamadı BUyülr Harbi kaybettiren amarlara trlr. ata ohıp olmadıjı da böyle fCY• 
•e- nibavet Venay IDlll.IJIUll Bnil- brp harp açtılar. lere dikkat edip etmemealndna belli 

Kırk beş yaşında olan amca
zadem evli idi. lm oğlu vardı. 
Yirmi bet acnedenberi bıpp 
yaşadığı karısmı unutarak bir 
komşumma sevdi. Bu bcbn dul
du, zengindi. Fakat son derece 
hasis, para aç gödüMi bir zen -
gin. Amcazademiz de zengin sa
ydll'. KGmfQlmn boyalı aaçlan. 
kansından daha tue olup am
cazademizi deli etti. Kadm bi· 
raz da hoppa ve bafü bir kadın· 
dn-. Kırk betlik gönül bodılMJ.. 
m, deli divane etti. Amcaırade 
kansını bıraktı, çoc:uklarmı 1lllUt 

ne dis çlSktO. Bu iki mtieue.e: Propaganda Sa- olur-
Ba deni bUtln Almanyamn bil- rayı ft Prop11~nda Neareti. feli- Ağlamak bi~ rüanulrktan. ..._ 

...ı .. -.au._ .. , •nkea bi~r iı:ır:-::•u•1ma=:0~d~e~ı•~!-~l:e~t.ID~iii~~yt;Wtiiii~~~~~tı1~lltll~~ 
(Arlar nr) hfmı meydana çıkarınca en önce larak evveli bir evini sattı, 

.. 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Haymana mülga tütün inhisan eski memuru olub An
karada HaCJ Murat mahallesinde cmirenin 38 No. h 
evindp sikin Ali Fuada : 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğü tarafmdan aleyhi
nize ikame edilen: 929 de tütün memuru iken zimmeti
nize geçirmiş olduğunuz 133 lira 21 kuruşun alınması
na dair olan alacak davasmm icra kılman muhakemesi 
esnasında : ilinen yapılan tebliğata rağmen gününde 
mahkemeye gelmediğinizden dolayı adresinize gıyap ka
rrrı gönderilmesine karar verilmişdir. Muhakeme günü 
olan 16-9-935 pazartesi saat 9,5 de mahkemeye gel
mediğini% takdirde muhakemenin gıyabmızda devam 
edeceği ilanen bildirilir. ( 4610) 

ditler hatıra gelir. Her vakit değil- onunla nikih olabihnek için ~ 
ıe de, bunda çok defa haklıdırlar. birkaç bin lira verdi. Kanmam 
Pakat her rahataulrğm ditten geldi- evinde oturuyordu. Kanamm 
tine hillmıetmek te dofnı olamu. -.:-.a L'-- "-- k · k 
Annesinin fulaca bh•e •eya çay c;"v&.UUe, uuuıt vu oca evm Ufa • 
lıçmeıiaden. babarlı ftJ9 beöerli bir lara mahsus odalarından birin
yemek yemesinden de çocuğun kamı de ... Amcazademiz, bu Ulak oda
afnyac:atnu, ailıyacaimı unutma- mnda günler ve gecele,- kanlmı 
malıdır. görmiyerek yqadı, çöktti. Ni • 

Hele s-ocufun beıtenmcıinde, ya- hayet bir gün kapı dıpn atddr. 
urılmaıında. geıdirilmeıinde inti· Şimdi bmmm evine de g&. 
sam olmaymca çocatwı kanu mat· • K n ı..:-ok 
Jab bowlacaiı hi~bir vakit batır- mıyor.a mm ~'6 macera· 
dan çık:maınalrdu. Intinm1uhktan lara atıldığmı, birtakım adam• 
kanır bozuJına1e af lryan biı- çocufu larla düıüp kalktığım ititiyonır. 
auaturmak için ıene meme vermek Biz birkaç kere onlan banpır
büabütün Janbf olur. mığa kalktık. bdm: -ılea o 

Allam•Ju pekçok denm ettiii pinpon herifi istemem!" diyor; 
mit hekime sormadan yapılabile- aynlmağa da yanqmıyor. Çiinı
cek fey, çoeufa ılık au l>Mlyonna kü kocası ölünce bili kewUaine 
koYJD&ktır. Bir ftkitler bayle çok bir feyler kalacağım umuyor. 
ağlıyan çocuklara uyku verecek teY· Amcazademiz kadmı bırakmak 
ler yalatırlardı. Bereket •enin Jd. niyetinde değil, çünkü H'9iyor. 
bu kadar yanlq it garecek anneler ır~ B :~ 
delil. büyük anneler bile timdi yok- Bunun eonu ne olKL" a auu• 
tur. yar ifığı nasıl kartarabilirU?" 

Lokman Hekim 

• 
Biri .. .., lleld delRL 

Takôn, ..._vi Kelebek• kil' 
Zlılile: 

N Anmada büyük bir ~ 
var. Ben çdı ıen, her 
&Wmei• ha.ar bir kadai okla 
ğunı halde, o hemen hergün .,. 
her sut, aomurtgan, hergiill' 
her mt düfiinceli bir adamdd
Ba clifüncaine bir sebep olll 
ses çıkannıyacağım. İfleriniıt 
iyi ıittiii günler de böyle, ,_. 
gittiği amanlar da... En ı:m 
bir bahsi, yüzünde ancak • 
kmpdıldarla karplar. Nq'eli 
bir giilüpine ıahit oJnwbm. .. 
aynbk fimcliye kadar beni t# 
dan ıoCutmadr, eminim ki bıO 

dan ıonra da ıoğutımyacak. Pr 
kat iman kartıamdald adamdall 
biraz nq•e bekliyor ve çok deı. 
kendi eğlencesine iftirakini ir 
tiyor '" umyar ki öyle olurlS 
bayatı daha tatlı geçecektir ... 

Her adlllu net' eli yapama.
ms. Banlan niçin oldujmm bil
mebizin ıen, banlan niçin t:J• 
dulmm m1mebidn aomud • 
kandır. 

Helen Rihter diyor ki: 
"Hapt milthit bir maçtır• 

Orada kazanabilmek için sai • 
lmılık. irade ve çekinmcmesU. 
llmndn'. Buıılan elde edebil• 
mek için bayatı olduğu gibi -
bul etmek. daima net'eli bulUll' 
mak icap eder.,. 

Belki doinı. Faat bu hlJdr 
ti amarma bir ainema ~ 

lstanbul Posta T. T. Başmüdüri
yetinden: 

1200 tane telgraf liaritaanun bastınlması açık eksilt
meye konulmuıdur. Tahmin edilen bedeli 825 liradır. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 15-8-935 perşembe 
günü saat onda 62 liralık muvakkat teminatlarile bir
likde Beyoğlu Galatasaraymda Başmüdürlük Alun, Sa
ttın Komisyonuna gelmeleri. 

TIFOBIL Dr. Ihsan Sami 
Tifo Ye paratifo butahklanna tu
tulmaınak için aladan alınan tifo 
baplandır, Hiç rabataızlık •erme.z. 
Herkes alabilir. Kutuau 55 kuru. 

Zevcinin aşkıhı muhafaza 
için mücadele ediyor 

Baatınlacak haritanın eartname ve nümunesi her 
gün Başnüdürlük yazı illeri kaleminde görülebilir. 

(4372) 

Tekirdağ Defterdarlığından: 
Muhammen K. 

Lira 
f-Kilit Zencir. Muhiti 75 Santim &lmhğı 15. S. 30 
2 - " " " 54 " " 1 ı. s. 30 
1 - Adet kollu Çapa 700 Kilo - - - 60 
1 - ., " ,, 250 .. - - - 35 

155 
'l"eldrdat Gtimriik idaresinde bulunan ve denizden 

çıkanlaıı yukarıda cins ve mıktan ile muhammen kıy
metleri yuıh Çapa ve zencirler 12-8-935 Pazartesi gü
nii saat 15 de bilmüzayede satılacağından isteklilerin 
yüzde 7,5 teminat akçeleriyle Defterdarlıkta müteşek
kil komia~ona müracaatları. .( 4609 > 

5913 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N.33 

SIJI 

il AN 
Şark 
Demiryolları 

Şark Demiryollar1 ida
resi Y edikule dispan
seri için kanuni şeraite 
malik bir eczacı ar.yor. 
iatiyenler Sirkecide 
müdüriyete bir dilekle 
müracaat edebilirler. 

Mctlıur bir ıinema yıldm; -ı.~ 
bir erkelf mubafua isin in6cade1ere 

ciritmck zahmeti defmu" diyor. 
Halbuki, birçok bdmlar bu fikirde 

defildirter. Onlar, ftftlerlnln bq
b kadınlar ilzerindeki dikkat na• 
zarlanm kemali hqyetle takip eder
ler. Pabt bunlar ayııaya bakarak 
biru da kendi kabahatleri olduiwuı 
biliyorlar mı 1 

Bir erkelin. beya.r ft yum•k 
bir cildi. tue n ıenç bir teni tü-

dir nuarlarile eeyretmeli P.'k 
tabiidir. Bir kadın. yOsOniln burat' 
tulunu. cOnllllfnin eolcluluma P. 
rllnce evvell n•dnin nuan dlkb
tinl ce1bedece1r Mr lenf im tueU
lini Drthıab etmek preeiM ıen.01 
etmelidir ki. bu. hali bulrcla laer Jra.. 
dm için kolay n mtimldlndilr. Her 

akpm yatmudan enel yalnu pem
be rengindeki Tolraloa kremini lrul
Jamnu. 

Sis uyurken enumm e.erlade 
icra1.1 .ar ederü J',Üllla A1.lf aut-
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eösELS'iN FiKRiNE GÖRE Yunanisfanın 

Avusturya Ha~~md~ki So_n İç Siyasası 
l<a ra rl ar Be rl 1n1 n El 1nded1 r Atina. 8 A.A. - Bazı. ~tina. gaze-

teleri, Başbakan Çaldarıs ın Bled'de 
Viyana, 8 (A.A.) - Welt Blatt'm Bertin aytarınm bildirdiği

llc göre, Hitler, Dış Bakanı Von N eurath, Sü Bakan! Von Bl~ 
berg, Goering ve Goebbels, Tuna andlaşmasına daır olan yem 
Pransız - İtalyan projesi üzerinde uzun uzadıya incelemelerde 
bulunmuşlardır. 
Bunların "Almanya, başlangıcındanberi, hukuk müsavatına 

llıazhar bir müzakereci sıfatile iştirak etmediği hiç bir andlaş
llıaya girmemeğe karar venniştir.u yolundaki 13-5 tarihli noktai 
llaıan müdafaa etmek üzere söz birliği ettikleri söylenmektedir. 

Goebbels'in bu görüşme sonunda, Avusturya mukadderatının 
nornada belli olacağını, fakat Avusturya rejimi hakıkmdaki son 
karann Berlin'in elinde bulunduğunu söylediği rivayet edilmek· 
~~ir. Goebbels, A vusturyanm, Almanya ya ilhakı halinde büyük 
ır devlet haline geleceğini ilave etmiştir. 

Ati na ve Pirede Grev Hazırlığı 
Atina, 8 (Özel) - Kandiye grevcilerinin istekleri Ekon~i 

~akanhğmca henüz lkabul edilmediğinden bunlar ile olan elbır· 
lıklcrini göstermek için Atina ve Pire İşçiler Birliği yirmi dört 
8aatlik genel bir grev yapmağı düşünmektedir. 

Yenizelos Seyyahafe ·çıkacak 
.. Paris, 8 (A.A.) - Giriştiği hükumet darbesinin akim kalmas~ 
llıcrine Fransaya sığınmış olan V enizelos, Excelsior gazetesı 
~aııcılarmdan birine Normandie'yi yakında terkederek yaz ta
tıI.ini Fransa dı§ında: "başka bir iklimde" geçireceğini söyle
lllı§tir. 

Amerikada Nehirler Taştı 
Cosbocton, "Öhio" 8 (A.A.) - Fırtınalarla karışık yağmur. 

lar 22 senedenberi kaydedilmemiş önemli feyezanlara sebebiyet 
~c~ştir. İki büyük nehir ~le birçok küçük ne~irl~r !aşmıştır. Da 
ı.a §.l:rndiden iki telef ve bırçok kayıp kaydedılmıştır. Taşan su-

r. aüratle yükselmekte ve birçok evleri tahrip etmektedir. 

Fnrmasonlukla Mücadele 
Berlin, 8 (A.A.) - "Voelkischer Beobachtcr", bugünkü sayı· 

411nın baş sayfasında şu haberi veriyor: . ,. . . 
czn't1-..An:na uk 1h11 ilE;. N~vonal • Sosvalı~ tel~kkılerı ara-

~a xesın ·arışıtlIK oıaugu ve Aımanya·da barmason te-
~kküllerine artrk yer bulunmadığı için, bunlardan birçoğu 21 
\' Cıınınuzda ilga edilmişti. Dresd'deki Saks ulusal büyük locası 

c Leipzig'deki "Alman biraderler zinciri" locası, buna uyarak 
gelecek 10 Ağustosta, kendi kendilerini lağvedeceklerdir. 

. Makedonyada 90 Ev Yandı 
l1 Atina, 8 (A.A.) - Makedonya'da Edassa şehrinde çrkan bir 

0~1\gnıda 90 ev yanmıştır. Çoğu ıkadm ve çocuktan mürekkep 
a.~n ahali, çok şiddetli olan rüzgarın henüz sönmeyen yangını 
le tırınasından korkarak, kırlara kaçmaktadır. Yangında ölen-

r olup olmadığı henüz belli değildir. 

Doğu Ve · Batı Kaynaşmaları 
aiytondra, 8 (A.A.) - Birkaç ay sonra İngilizlerle Japonların 
ya:al hareketl.~r~. artac.a~ ve ehem.miyet kazanacaktır. !apon· 
h~ . Londra buyuk elçısı Matsudeıra, buraya döner donmez 
tii Ps~. de Uzak Doğu ile ilgili birçok meseleler hakkında bir sü· 
CQi~Uzaıkereler açılacaktır. Finansal meselet bizzat Çin<ie tetkik 
n ~~k ve eksperler Çinde bir anket yapacaklardır. 

-çıı enız meselesi de 1936 konferansına esas hazırlamak için 
ıaııt a~a~ ve h1;1 ~esele İngilteret Japonya, Çin ve Amerikanın u
.}>oı ogudakı sıyasalan hakkında daha genel bir müzakereye 

açacaktır. 

, Sainf Sinode' u Dağıtıyorlar 
s~in~, 8 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hükumet Saint 

e u dağıtmağa karar vermiştir. ı 

0iRiTTE YENi GREVLER 

l(~dmlar Grevciler için 
iane Toplıyorlar 
[Husu at muhabirimiz bildiriyor] 

d Giritt .. 
r. lian e orfi idare bugün kaldırıl-

<>ld Yada bı' . U. G . r grev hareketı daha 
&aıııarı rcvcıler bir kHiseye girerek 
~a"aları Çalnıak suretile halin k•'ndi 
d 8ltat dağ!r~f;na çağırmak istediler. 
" >"eniden ı ar. Diğer iki kasabada 

~itnıarı r ~evler yapıldı. Girit J..a 
)orı,r. g evcıler lehine iane top:u • 

s0~•"ı Grev geriye kaldı 
llıeJe ~e nıubafazakarlara mensup a· 
•~ Partile • ~rna... rı arasında çıkan anla • 
L ··•azlık ·· .. 
11;a11l'lı§t _Yuzunden, grev geriye 
l~p Cre 

1
:· :Sır kaç gün içinde anlaşı

~i ~~~.:ı salı günü yapılması ih -
"'ır· 

Atina, 8 

Ecnebi gazetelerin yazdıkları 
Giritteki son hadise-ter etrafında 

ecnebi ajansların verdikleri haber -
ler miibal!ğahdır. Bu taşkın neşri -
yat buradaki gazetelerde ve bütün 
mahfellerde proteıtoyu mucip ol -
muştur. 

Pire gravcllerl Atlnaya 
yUrUdUler 

Piredeki grevciler yürüyerek Ati
naya geldiler. Ekonomi Bakanı gün 
deliklerinin yüzde on artmlacağı • 
nx vadetti. Patronlar da bakanın bu 
u~la§ma teklifini kabul ettiler. , -· 

kaldığı sıralar Yunanistanın iç iş -
!erinin görüşülmüş olduğunu yazmış 
lardı. Bu hususta kendisinden ma -
lfimat istiyen gazetecilere Dış Baka 
nı Maksimos, evela gazetelerin bu gi 
bi havadisler yaymalarından ötürü 
hayretini izhar ettikten sonra şöy -
le demiştir: 

Şimdiki hükumet, iç işlerimiz hak 
kında hiç bir yabancı devletle asla 
bir görüşme yapmış değildir. 

Bir Amerikan tayyarecisi 
Sibirya yolile Moskovaya 

gidiyor 
Seatle, 8 (A.A.) - Amerikan uç· 

manı Viley Post, dün öğleden sonra, 
Ataska ve Siberyadan geçerek Mos
kovaya yapaoağx uçuşun ikinci yliğ
rümü (merhalesi) olan Alaska'ya git 
mek üzere havalanmıştır. 

Yuneau. Alaska, 8 (A.A.) - Vi
ley Post, burada yere inmiştir. 

Yahudilere karşı 
Ve.rşova. 8 (A.A.) - Danzigden 

bildirildiğine göre. bir takım ulusal 
sosyalist gruplarr danzig panayırın • 
daki Yahudilere karşı bir hücumda 
bulunmuşlar, ve bunların işportaları· 
nı kırmışlardrr. Polis birkaç kişiyi ya 
kalamışsa da sonra bırakmıştır. Ya
hudiler panayırdan çekilmişlerdir. 

Silihsızlanma kont eransı 
Cenevre, 8 (A.A.) - Henderaon, 

silahsızlanma konferansını eylfıl baş
langıcında. yani uluslar sosyetesinin 
toplanacağı esnada toplantıya çağrr
mayı kararlaştırmıştır. 

Japon - lngiliz konferansı 
Londra, 8 (A.A.) - Uzak doğu

nun bugünkü meselelerini konuşmak 
üzere, lngilterenin sonbaharda Tokio 
da bir Japon - İngiliz konferansı top
lanmasını teklif ettiğine dair Tokio· 
dan gelen haber.. yalanlanmaktadır. 
Maamafih, denit meseleleri ile öteki 
meselelerin sonbaharda mutat diplo
masi yolu ile konu§ulmaya başlan • 
ması muhtemeldir. 

-,;ın ile Husya arasınaa 
bitaraf bir bölge 

Tokio, 8 (A.A.) - Reuter: Japon 
gazeteleri. Chahar, Suiyuan. Shansi, 
Shantung Hopei ilbaylan ile Kuzey 
Çin'in süel makamları arasında süel 
bir andlaşma imzası için yapılmakta 
olan görüşmeler hakkında Tokio'dan 
gelen haberleri yaymaktadırlar. Sa • 
nıldığına göre1 Japon süel makamla· 
rınrn bu andlraşma ile koyaladıklarr 
gerçek erke, Çin ile Sovyet Rusya 
arasında bu iki hükumete ait olmavan 
bir bölge tesis etmektir. Mevzuubctltis 
andlaşma ile kurulacak olan bu böl· 
ge 800,000 mil murabb.unda geniş 
bir alanı kaplayacaktır. 

Komftecllerle bir çarpışma 
Atina, 8 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor) - Makedonyada Üç Pınar· 
d~ komitecilerle devriye arasında 
bır çarpışma oldu. Devriye kuman -
danı yaralandı. 

Hastalarla polisler 
çarpışhlar 

Atina, 8 (Hususi muhabirim bil • 
diriyor) - Sutirya adındaki verem 
h?,~~hanesin~e bir yemek hırsızlığı 
yuzunden ellı polisle hastalar ara -
sında bir boğuşma olmuştur. Bir po 
lis ağır yaralıdır. 

Eski Yunan finans bakanı· 
nm muhakemesi 

Atina, 8 (Özel) - Eski Finans Ba 
kanı Moris'in Atina divanıharbinde 
dün de muhakemesine devam edil -
miştir. Bazı şahitlerin ~etirilm~i 
için davanın taliki istenmişse de 
divanıharp bu isteyişi reddederek 
muhakemenin devamına karar ver -
miştir. 

Çaldaris'in prens Nikola 
ile mUlakalt 

Atina. 8 (Özel) - Elef Vimor ga 
zetesi Ba~bakan Çaldarisin Bled'de 
Prens Nikola ile görüşmesinin pek 
heyecanlı olduğunu Prensi görür 
görmez Çaldaris'in gözlerinden yaş 
geldiğini ve uzunca süreıı konuşma· 
!arından ayrılırken Başbakanın ken 
disine Atinada tekrar görüşmek te
mennisinde bulunmuş olduğunu ya· 
zıyor. 

Kadın terzllerlnfn grevi 
New-York, 8 A.A. - Teksas'ta 

Dallas şehrindeki kadın terziler. bir 
müddettenberi grev halindedir. 

Dünkii gün, bu grevciler, sendika 
ya yazılı olmıvan ve grev dışında 
kalan terzi kadınlara hücum ederek 
e~vaplarını parçalamış, yarı çıplak 
bır halde sokaklarda sürilkliyerek 
111cııhametsizcc tırmalamışlardır, _ 

BÜYUK 
ALMAN 
CASUSU 

===· .,.,_, 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Fransızlar 305 Casusun intikamını Çabucak 
Aldılar - Nahrichten Büroda Panik Başladı 
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- Zaten biliyorsunuz ki bu-
gün tababet ilmi, zehire ahş· 
mış, zehirlenmiş bir adamı bile 
birkaç haftada tedavi edebilir. 
Kokaine alışsanız bile, bir 
sıhhat yurdunda bir iki ay yapı
lacak "kür,, sayesinde yeniden 
hayatınızı kazanabilirsiniz. Ba· 
na itimat ediniz. Bütün Alman
ya namına söz veriyorum ki i
cap ettiği zaman size bakmak, 
sizi kurtarmak bizim en büyük 
vazifemizdir. 

Bu teklif karşısında Anne • 
Marie Lesser başını önünü eğ· 
di. Çok heyecanda idi. Belki de 
ağlıyordu. Sonra hafifçe doğrul· 
du; boğuk bir sesle, adeta hıç· 
kırarak cevap verdi: 

- Sahi miralaynn, dedi, ko
kain bu söylediğiniz şeyleri, 
korkuyu kökünden atar mı? 

Birkaç saniye sustu: 
- Öyle ise, diye gülümseme

ğe çalıştı. Öyle ise pe!: iyi ... 

Nachrichten • BOro'da 
panik başhyor 

İkinci büro, boş durmuyordu. 
Fransız casus teşkilatının son 
yediği amansız darbenin acısını 
çıkarmalı idi. En ileri gelen kim 
selerden 305 kişiyi birden kay. 
betmişti. Bunların yerlerine ye
nilerini yollamak yerleştirmek 
lazımdı. 

Birinci Fransuva caddesinde· 
~ 

ki büro, an kovanı gibi işliyor· 
du. Vatanlarına hizmet etmek 
için birçok Fransızlar müracaat 
etmişlerdi. Bunlar arasında bi
lahara casuslukta çok ileri gi. 
denler vardı. Almanyaya, Ho
landa, İsviçre yolile yeni casus
lar sevkedildi. 

Na-chrıchten • Büro'da bir 
zafer sarhoşluğu başlamıştı. 
Fransızların intikam alacakla
rını akıllarına bile getirmiyor -
lar, onlara karşı hiç.bir tedbir al· 
mıyorlardı. Bunun eczasını da 
eninde sonunda çektiler. Fra.n· 
sız casusları, Nachrichten - Bil· 
ro'da bulunan casus listesini aı. 
ınağa muvaffak oldular ve Mat· 
mazel Doktor'un intikamını al
ddar. Hem onlar daha maıhira
nc hareket etmişler, öyle derhal 
vaziyeti meydana vuracak şekil
de Çaltşmamışlardı. 

Matmazel Doktor ikinci büro
yu soyduğu zaman ortada klor
f ormla bayıltılmış bir nöbetçi 
bırakmış, casusluk derhal mey. 
dana çıkmıştı. Fransız casusları 
böyle Yapmadılar. Yalmz Fran
sada çalışan Alınan casuslarının 
isi~lerini kopye etmekle iktifa 
ettıler. Bundan sonra da gayet 
kolaylıkla memleketlerine dan. 
düler. Narhrichten - Büro'nun 
olup bitenlerden hiç haberi yok
tu. Neden sonra Fransadaki a· 
da~lannın yakalandığını duy
dugu zaman gözleri faltaşı gibi 
açıldı. Fakat iş işten geçmiş, 
305 Franstzın intikamı alınmış
tı. Eğer Matmazel Doktor da o
rada olsa idi, belki Vincennes 
ormanında casus mezarlığı o • 
lan "Caponniere"i boylayacak, 
kurşuna dizilecekti. 

Nachrichten. Büro'da hak~ki 
bir panik başlamıştı. Çünkü Al· 
manya, cephede ilk safta döğü
ş~n, savaşan askerler kadar mü· 
hım roller oynayan "Siyah or· 
duyu,, kaybetmişti. Şimdi her i· 
şc yeniden başlamak IaznndL 
Halbuki tam o esnada Berlinde 
Y~?~. bir hücum hazırlayorlardı. 
Butun kararlar, tedbirler alın
mıştı, vaziyet böyle olunca, bu 
taarruzu tehir etmek lüzumu ha 
sd oldu. 

Evvela N achrichten-Büronun 
Paris servisini yeniden kurmak 
laznndı. Bu da kolay bir şey de
ğildi. Fransızlar zafer sarhoşu 
değildiler. Gözleri açrktı. Artık 
faka basamazlardı. önun için 
vaziyet çok müşküldü. Parisc 
öyle birisini yollamalı idiler k~ 
her şeye rağmen becerebilsin, 

---..::" 

Size bakmak, sizi kurtarmak bizim en birinci vazifemizdir. 

Fransızlara sokulabilsin ve Al- ve maıhzurlan vardı. Birinci sis
manyanm istediği malumatı al· temin, vaziyetin hüsnü su· 

retle idaresi bakımından önem
li idi. Fakat evvela şef 
olarak birisini bulmak la • 
zrmdı. Bu da kolay bir iş değil
di. Öyle bir adam bulacaklardı 
ki; cesur olacak, sür'ati intikal 
sahibi olacak, ani vaziyetler 
karşısında sür'atle karar vere • 
cek, becerikli olacak, madunla
nnı idare etmenin usulünü bile· 
cek, otorite sahibi olacak ... 

sın. 

Artık korkum yok 1 
En iyi, en becerikli Alman 

casusunun derhal Fransa'ya git
mesi ve casusluk servisini yeni· 
den teşkil etmesi kararla§tırıl· 
dt. 

Fakat kimi göndereceklerd\? 
Asıl meselenin en önemli ta

rafı bu idi. Nachrichten - Büro
da Hci noktai nazar ileri sürülü
yordu: 

1 - Tam salahiyetli bir adam 
göndermek, teşkilatı onun ida
resine bırakarak yalnız o n u 
mes'ut tutmak! 

2 - Muayyen salahiyetli beş 
on kişi göndermek ve herbirisi
nin çalışacağı sabalan ayınp 
kimseyi ötekinin işine kanşttr· 
mamak. 

Bu iki sistemin de faydaları 

Alman c as us 1 arı ara
sında böyle birisini bulmak zor 
değildi. Çünkü hemen bütün ca• 
suslar bu esas dahilinde yetişti
rilmişlerdi. Fakat bunun en bü
yük tehlikesi şu idi: Eğer ca• 
suslardan bir tanesi yakalanır
sa, şeflerini ele verebilirlerdi. 
O zaman da muayyen bir zaman 
için teşkilat başsız kalırdı. 

[Arkası var 1 

FRANSADAKi KANLI GREV 

Brest'te işçiler Yeniden 
Gösterilere Kalktılar 

Brest, 8 A.A. - Tersane itçile • 
rinin grevi, dün, evclki günkü ka
dar önemli olmıyan birtalmn badi -
ıelere ıebep olmu§tur. Göıtericile· 
ri n ıayııı daha azdı ve polis bunla • 
rın ıehrin ortasına kadar ilerleme • 
terine enrccl olabildi. 
Sabahın saat birine doğru düzen 

iade edilmittir. 
Poliıler enternasyonal tür1ri1dlnil 

çağıran ve emniyet tertibatına kar
tı ağu:lanna geleni haykıran ve el • 
terine geçeni atmakta olan göıteri· 
cileri geriye püskürtmektedirler. 

Birkaç kişinin önemsiz surette ya 
ralandıkları bildiriliyor. Gösterici
lerin arasında en ziyade işsizlerle ço 
cuklar bulunuyordu. 

Bresl'le sUkOn var 
Parla, 8 A.A. - Son haberlere gö

re Breat ıehrinde sükiln vardır. 
Paria - Midi gazetesi, ikinci bir 

yaralının hastahanede öldüğUnü ha 
ber vermektedir. Şehir halkı, sabah -
}arı sokağa çıkmamaktadır. 
Sanıldığına göre, işçiler çalışmak 

üzere bu sabah tezg;ib kapılarına 
gelmişler, fakat kapılar hilkiımet ta 
rafm.dan k~patıldığı isin içeri &ire -
memışlerdır. 

E~cJ~i ~nkü çarpışmalarda ~len 
bir ıgçinın ölil alayı bugün 6ğleden 
ıonrı şehir mahallelerinden birin -
de yapılacaktır. Hükumet. nizam,rn 
muhafazası aoravını (meıuliyetini) 
alayı tertip edenlere bırıkmııt:r. 

Tahkikat 
Paris, 8 A.A. - Franıız iç Bakanı, 

pazırteıi gil.nkil kargaşalıklar hak 
kında gerçin (tahkikat) yapmak ü • 

zere Toulon'a bir genel enspektör 
yollamıştır. 

lhtilll başlangıcı 
Berlin, 8 A.A. - Brest hadisele • 

ri~i çözeliyen ''J?eutsch allgemeine 
zeıtung,, ga.zetesı, 1917 bolsevik ih· 
tiıalinin li~nlarda ba§ladiğını ve 
1918 Spartakıst ayaklanmasının Kiel 
de baş gösterdiğini yazmaktadır Bun 
dan ötürü, komünist elebasılarının 
bilhassa Toulon ve Brest ha·rp liman 
l~rını .. faaliyet alanı olarak geçmt le 
rı tabu görülmelidir. 

B r grev daha mı? 
Havr, 8 A.A. - Champlaın yolcu 

vapurunun yola çıkması, Transat • 
!antik kumpanyası gemicilerinin, 
kararnameleri protesto mahiyetinde 
olarak yaptıkları grev yüzünden ge
cikmiştir. 

Havr, 8 A.A. - Transatlantik de
niz sosyetesi ile mürettebat arasın
daki anlaşmazkk, yatışmak üzere 
bulunduğundan ''Champlain" adb ge 
minin bugün huf ket etmesi mühte· 
meldir. 

Pabrdıda ölenler 
Brest •. 8 .ÇA.A.) - Sah günkü pa• 

tırcL.:ıa ölmui Jıarı, nn cıa.:az~ıinde 
BreıtU işçi ile yakın köylerı:h:n &elen 
ı L!rck itçi hazır buL .. nmu§tıı Cenıt· 
ze ~:ayına bi. çok re•rni .-h.s!at ela 
:catılmıılardı". Stiklinet muh;..'ua c • 
dil 'lliştir. 

Eğreti bir sUkOn \Br 
. Brest, 8 (A.A.) - Sabahleyin JC. 

hırde sükun hüküm sürmekte idi. u. 
mumi grev tehditlerine rağmen bü
tün umumi işler, normal bir surette 
yaP.ılmıştır. 
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MEMLEKETTE TAN Polisten dayak yidi· tebi ıslah edildi 
ğini söyleyen su~lu Son iki yıl içinde Avrupada yapı

lan esaslı incelemelerden sonra Kızıl
ay hastabakıcı okulasınm talimatna
mesi ve ders programları esaslı bir su 
rette düzeltilmiştir. Okulanın tahsil 
müddeti üç yıla çıkarılmış ve okula
ya girecek talebelerin en az orta talı· 
sili bitirmiş olmaları kabul edilmiştır. 
Bu suretle Kızılay hastabakıcı Avru· 
pa ve Amerikanın birinci sınıf hasta· 
bakıcı okulaları derecesine yiikseltil
miştir. Derslere de ayrıca önemli ek
ler yapılmış ve tedrisatta Blok siste
mi kabul edilmiştir. Bilhassa ziyaret· 
çi, rontken, ameliyathaneler, rnbora
tuvarlar ve Diyet hem§ireliklerine Ö· 
zel bir önem verilmiştir. 

Bir kadına taarruz 
Eden haydut 

.....,.... ... tr ........ •-....oııu ...... ............................ -~ 
Çarşıkapıda bir gazinoda, sarhoş 

olan Yusuf isminde birini dışaıı çı· 
karıp karakola gôtürürken dövmek 
ve yere düşürüp ya:alanmktan suç
lu p<Jlis memuru Mc:hmedin duruş
masr birinci cezııda ''2pıldr. 

Ayazağa köyünde bir kadın, köy• 
yakın bir fundalığa çamaşır yıka • 
mak için çalı, çırpı toplamıya çık • 
mıştır. Kadıncağız, herşeyden haber 
siz, yakacak toplarken ayni köyden 
Abdullah isminde birisi tarafından 
takip edilmiştir. 

Konyada da Peçe, Çarşaf A~~ 
Şelme Yasak Edildi Kadrosu Dar 

Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Uray encümeni Şev
ki Ergun'un başkanlığında toplanmış, şehrin önemli birçok iş
lerini görüştükten sonra, çarşaf, peçe ve şelme gibi şeylerin 
yasak edilmesini kararlaştırmıştır. Bunun için gelecek ayın on\ 
beşine kadar mühlet verilmiştir. Yasak kararı bütün ilçelere 
ve köylere bildirilmiştir. 

Diğer taraftan bütün arabacıların bir renkte ve bir örnek el
bise giymeleri kararı bu ayın yirmisinde tatbik edilecektir. 
Mevcut 55 arabacı, uray üyesi, uray baytarı ve arabacılar cemi
yeti başkanının iştirakile toplanacak bir komisyon tarafından 
kılık muayenesinden geçirileceklerdir. Bu arada ehliyet mese
lesi de tetkik edilecktir. 

Yamanlar Dağında Kamp 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Verem Mücadele Ce

miyetinin zayıf ve hasta vatandaşlar için Yamanlar Dağm4a 
açtığı kamp bu yıl çok rağbet görmüştür. Yamanlar Dağı Iz
miri çevreliyen dağlardan biri olduğu için buraya taşıt vesai
ti de kolay gitmekte, yurddaşlarm eniyi istirahat yeri olan 
kamplara gelmeleri ucuzca temin edilmekedir. 

Antep özel aylarımız: bildiriyor: 
"Şehrimiz. adliyesinin katip kad

rosu pek daraltılmııtır. Bu yüz.den 
İ§lerin birçok defalar pek ağır çık
tığı görülüyor. 338 yılında dört 
mahkemeden ibaret olan ve 2489 i§ 
çıkaran Antep adliye kadrosunda 
yirmi katiple on altı nıüba§ir ve 
odacı vardı. Halbuki 4780 İ§ çıka
ran beş malıkemelik adliye kadro
sunda bu yıl, ancak sekiz. katiple 
on mübaşir ve odacı vardır. 

Bu durumun süra't ve intiz.amı 
layikile sağlıyamaması, katip kad
rosunun geni§letilmesine ihtiyaç 
göstermektedir. Ayni zamanda, 
Antep icra Dairesinin tek bir mu· 
avinle idare edildiğini de göz önün
de tutmak lazımdır. Bu dairede 
katip bulunmayııı, keşif ve haciz. 
gibi sebeplerle muavinin vaz.ife)'e 
çıkmasına ve netice itibarile İf. sa
hiplerinin beklemelerine meydan 
vermektedir." 

Aylarımızın bu yazısını ilgilile -
rin dikkatine koyuyoruz.. 

Sivil p::>lls me.,111rlarmdan Feyzi 
~ :ıhit olarak dinle.1dı. }'eyzi, dedi 
kı: 

- Ogiin, ben oraclıı idim. Yusuf 
isminde birinin gaz~ııoaa ~algı ça • 
lan kadınlara karsr blzı hareketler
de bulunmak istediğini anladım. Ve 
o sırada gazino öııünd~n geçen po
lis memuru Mehmedi çağırarak Yu
sufu dışarı çıkarmak için kendisin
den yardım istedim. 

Mehmet, Yusufu aldı, götürür
ken ikisinin de yere düştüklerini 
gördüm. Yusuf hafifçe yaralanmış
tı. 

Mahkeme başkanı sordu: 
- Mehmet, ogtin vazifede değil· 

miş. Vazifede olmadığı halde bir a
damı. sebepsiz yere karakola nasıl 
götürüyor? 

- Sebep vardı. Sarhoşlukla Yu· 
sufun orada bir hadise çıkarması 
muhtemeldi. 

- İhtimal üzerine, bir adam ka
rakola götürülmez. 

Mahkeme, bir şahidin çağırılma
sı için başka güne bırakıldı. 

Bu sene okuladan çıkan hemşireler 
den üçü Gureba hastanesinde diyet 
mutpagına verilmiştir. Bu diyet hem
şireleri, seker, böbrek, mide, barsak 
hastalıkl~rına tutulanlara hususi ye -
mekler pişirmesini öğreneceklerdir. 

· Kadın, bir aralık tenha bir yere 
geJmiş, bunu fırsat bilen Abdullah. 
kadının birdenbire boğazına sarıl • 
mıştır. Kadını boğacak kadar cüret 
gösteren hain adam, biçareyi 20 met 
re ilerdeki bir dereye sürüklemiş '!e 
kendisine tasallut etmek istemıştıf· 
Kadının haykırması üzerine taarru· 
za uğrıyan bu zavallı kadının fer· 
yatlarını uzaktaki çobanlar duymUŞ 
lar ve imdadına koşmuşlardır. 

Hadiseye Maslak jandarması el 
koymuş, Ayazağa köyünde suçluyu 
yakalamıştır. Abdullah, dün adliy1> 
ye teslim olunmuştur. 

• Bakırköyündc istasyon cadde • 
sinde Bcdrosun fırınında çalışan Cc 
lal, hamur parçalarını çıkarmak is -
terken sol kolunun iki parmağını 
makineye kaptırmıştır. Yaralı has • 
tahaneye yatırılmıştır. 

• Heybeliada rıhtımında çalışan 
silindir makinesinden çıkan kıvılcım 
lar, cadde üzerindeki bir evin bal • 
konunda asılı çamaşırları tutuştur • 
muş, ateş genişlemeden söndürül • 
miiştür. Bu yıl Verem Mücadele Cemiyetinin kampında 190 kişi, ço

cuk bakım yurdunun kampında 200 kişi vardır. ...... -- • Bundan birkaç yıl önce Mas
lak yolunda, bir genç kızın, bir mü
ezzinin, ve bir biletçinin ölümiyle 
ve daha birkaç kişinin yaralanmasi
le neticelenen bir otobüs ve otomo
bil çarpması olmuştu. Alber Taran
toya ait hususi bir otomobil, Maslak 
yolundan gelen bir otobüsle çarpış
mıştı. Hadisenin uzunboylu muha· 
kemesi yapılmış ve neticede suçlu 
olduğu tespit edilen otobüs şoförü 
Hakkı, 3 sene hapse ve 10 bin lira 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Bu yıl çıkan hemşirelerden dördü 
de Tıp fakültesi radyoloji enstitüsü
ne verilmişlerdir. Bunlar da rontgen 
teşhisi ve tedavisile elektrik tedavi -
sinde calışacaklar ve ihtisas kazan -
dıktan sonra hastanelere verilecekler
dir. Geçen yıl Edirnekapıda kurulan 
sıhhat merkezine de altı hemşire gön 
derilmiştir. Bunlar çocuk hıfzıssıhha 
sı ile içtimai ve umumi hıfzıssıhha öğ 
reneceklerdir. Okula talebelerine te
orik ve pratik bütün istifadelerini te
min için kadroya öğretmenlerden baş 
ka ayrıca öğretmen hemşireler de 
konmuştur. Bu hemşireler. namzetle
ri hastanelerde gezdirecekler ve ser • 
vislerde onlara hastabakıcılık tekni -
ğinin inceliklerini öğreteceklerdir. 

• Şoför Osmanın idaresindeki oto• 
mobil Sultanhamammda Remziye 
çarpmış, yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

izmirde yakalanan kaçak etler 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - lzmirde et kaçakçılığı 

önemli bir mesele halini almaktadır. Evvelki gün Eşrefpaşada 
bir evde kaçak hayvan kesildiği öğrenilmiş, araştırmada kesil
miş bir deve bulunmuştur. Kaçakçılar hakkında takibata baş
lanmıştır. 

Karacabeyde 10 Bin Lirahk Bir 
Zahire Yığını Yandı 

M. Kemalpaşa, (Ozcl aytarımız üzerine harada bulunan yüzlerce 
bildiriyor) - Karacabey Harasında amele yangını söndürmeğe koşmuş -
Çörekli mevkiindeki harman yednde lardır. M. Kemalpaşa belediyesinin 
bir yığın ateş almış ve çabuk genişli- itfaiye arözözü de yangın yerine gel
yerek bir yangın halini almıştır. Oğ- miş, fakat, su az olduğu için bütün 
rendiğime göre yangın şöyle olmuş- gece devam etmiş ve ancak sabahle-
tur: yin tamamen söndürülebilmiştir. 

Harman yerinde çalışan makineleri Büyük iki yulaf yığını, bir saman 
yığını ve bir de harman makinası ta

işleten traktörlerden birinin moto - mamen yanmıştır. Karacabey Müd _ 
rundan çıkan kıvılcım büyük yığın- deiumumiliği tahkikata başlamış, yan 
fardan birinin tepesine dü~müş ve ön- gında kast olmadığı anlaşılmıştır. 
ce yavaş yavaş, ;onra birdenbire ateş Söylendiğine göre zarar ve ziyan 
alarak yanmağa başlmrgtır. Bunun miktarı on 'bin lira Kadardır. - ........ ---.--
· Denizli Hal~evi Temsilleri 
Dnizli,(Tan) - Halkevi Temsil Komitesi Denizlinin Çal ve 

Çivril kazalarına giderek Kouın Oğlu ve Himmetin Oğlu pi
yeslerini oynamışlardır. Bu yıl, temsil komitesinin çalışmala
rına Halkevinin bandosu da iştirak etmiştir. Büyük bir ilgi He 
çalışan Halkevinin, bu son temasları da çok iyi sonuçlar ver -
miştir. Yol üzerindeki köylere uğrayan heyet, köylülere güzel 
bir müzik dinletmişler, onlar da milli oyunlar oymyarak teşek
kür borclarını ödemislerdir. .. ~ 

Denizli Halkevi Temsil Komitesi (Kozan Oğlu) piyesinde. 

Kuyruklu 
bir ~ocuk! 

Giresun, (Ozel aytarımız bildiri • 
yor) - Giresun hastanesine kuyruk
lu bir çocuğun getirildiğini bildir • 
miştim. Bir iki güne kadar çocuğa 
ameliyat yapılacaktır. Resimde görül
düğü gibi, kuyruk çocuğun kabaetle
rine yapışık değildir. İstediği takdir
de k\.lyruğunu oynatabilmektedir. 

1 
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• Giresun. (Tan) - Ilbayımız 
Yahya Sezai Arzer teftiş gezisine 
çıkmıştır. Bu gezi de yeni yollan göz
den geçirecektir. 

• Çorum, (Tan) - Çorum 11 
Matbaası Müdürü Mustafa hastalık -
tan sonra ölmüştür. 

• Çorum, (Tan) - Doğumevi 
Doktorlarından Şükrü, Ankara has • 
tanesine: atanmıştır. 

• Tokat, (Tan) - Dün Halke
vindeı toplanan halka hava tehlikesi 
etrafında konferanslar verilmiş, teh
likeyi bilen ve yardımcı üyeler yazıl· 
mıştır. Hatipler ilçeleri de gezerek 
ayni mevzu üzerinde köylülerimizle 
konuşacaklardır. Halkevi, köycüler 
ve temsil kolları bu maksatla Tur
hal, Zile ve Pazar merkezlerinde çok 
faydalı çalışmışlardır. 

Öğrendiğimize göre temyiz mah
kemesi, bu kararı, bozmuştur. Du
ruşmaya yeniden başlanacaktır. 

• Heybeliadada, bir motörün bat
masiyle ve 35 kişinin buğulmasiyle 
neticelenen Heybeliacfa deniz facia
sının muhakemesine dün de bakıl
dı ve bazı şahitler dinlendi. 

Mahkeme. yeniden bazı şahitler 
arasında yüzleşme yapılması için 
duruşmayı başka güne bıraktı. 

Avrupada tahsil eden 
talebemiz 

Kültür Bakanlığının Avrupadaki 
talebe müfettişi Reşat Şemseddin 
şehrimize gelmiştir. Yabancı ..ınem· 
,~_ .... _ .__~_ .. _.......... ... ~ -
l~be tahsil görmektedir. Bunların 
yirmi beşi kızdır. Reşat Şemseddin 
yakında Ankaraya gidecek ve bu ta
lebe durumları hakkında Bakanlığa 
izahatta bulunacaktır. 
Diğer taraftan Fransa ile hüküme 

timiz arasındaki Kültür anlaşması -
nın tatbikine başlanmıştır. Bu sebep 
le Fransadaki Türk talebe mekte -
binden diploma alırken Fransızca -
dan başka Türkçeden de imtihan e· 
dilecektir. 

Evkaf mallarma sahip 
çıkanlar 

Evkafa ait bazı mülklere, son za· 
manlarda, tapulu sahipler çıkmıya 
başlamıştır. Bunların bir kısmını me 
zarcılar teşkil etmektedir. Bunlar -
dan başka bir kısım bina, arsa ve 
büyük camilere de epeyce tapulu 
sahipler çıkmıştır. Mesela Nuruos -
maniye, Ayasofya, Süleymaniye, Fa
tih ve Bayazıt camileri bu meyan -
dadır. Camileri ve onların müstemi
latını yabancı ellerden kurtarmak 
icin kanuna bir madde konmuş, ca
~ilerin ha~iminde ve yanında ve 
baska sahıpler ellerinde bulunan 
ye;ıerin is~imlaki için evkafa sa • 
lahiyet verılmişti. Evkaf bu sala • 
hiyetle ~ati.h, Bayazıt ve Şehzade
başı camılerındeki dükkanları istim
lak etmiştir. Yakında Nuruosmani -
ye, ve Ayasofya camilerine bağlı 
emlak üzerinde de istimlak muame
lesi yapılacaktır. 

Kızılay cemiyeti genel merkezi, 
Türkiyede hemşirelik mesleğinin ilcr 
lemesini temin için ikisi Viyanaya, 
biri Budapeşteye olmak üzere üç hem 
şireyi tahsile göndermeğe karar ver
miştir. Budapeşteye gönderilen hem
şire Hikmet İbrahim, oradaki hıfzıs· 
sıhha enstitüsüne bağlı büyük hasta
bakıcılık okulasında tahsile başlamış
tır. 

Uray kooperatifi ikinci bir 
satış mağazası açmak istiyor 

Şarbaylık Ekonomi direktörlüğü, 

şarbayhk kooperatifine bağlı bir nu
maralı satış mağazası örneğinde ikin
ci bir satış mağazası açmak üzere ha 
zırlanmaktadır. lki numaralı mağaza 
eylul sonunda açılabilecektir. Mağa
za için en münasip yer, Sirkeci olarak 
tesbit edilmiştir. Bu mağazadan da 
yalnız kooperatif üyeleri alış veriş e· 
decekleıdir. Şark Demiryolları mc -
.--• .. _ •.t.•w••~••U a&&&Ua.>Lf ~'7"' AVV• 

peratifine aza olmak için müracaat et 
mişlerdir. Sirkecide açılacak satış ma 
ğazasında kumpanya memur ve müs
tahdemleri alışveriş edeceklerdir. Ko 
operatifin satış mağazaları sayısı ile
ride arttırılacaktır. 

Taşdelenden daha iyi bir 
su bulundu 

Taşdelen kaynağına iki kilometre 
uzaklıkta bulunan ''tefnelik,, suyu
nun Taşdelenden üstün olduğu an
laşılmıştır. Evkaf idaresi, kaybol -
mak üzere bulunan bu sudan halkın 
istifadesini temin etmek için üze -
rine mükemmel, büyük bir hazine 
yaptırmıştır. 

Taşdelenle Tdnelik arasındaki, 
2 kilometrelik yolun tesviyei türa
biyesi yapılmıştır. 

Gerek Taşdelen, gerekse Tefne -
lik sularının evkafa bağlı bir teşki
latla şehire indirilmesi düşünülmek 
tedir. Fakat bu kadar uzun mesa • 
feye maalesef bu suların getirtilme
si kabil olamıyacaktır. Çünkü, kay
naktan ayrılan memba ve kaynak 
suları, haiz oldukları hassayı kay 
betmektedirler. 

Maamafih. bu iş yeni bir şey de 
değildir. Evkaf idaresi, iki seneden 
beri bunların iyi bir tesisatla ihya 
edilmesi şekilleri üzerinde çalışmak 
tadır. 

• Küçükpazarda 49 numaralı ke· 
reste fabrikasında çalışan flasan o• 
dun keserken elini motöre kaptırmıf 
parmaklarından yaralanmıştır. 

• Kemerburgaz civarında Akpınar 
fundalıklarını tutuşturmaktan suçlu 
Hasan, Sarıyer jandarma komutan -
lığı tarafından kefalete bağlanarak 
özgür (serbest) bırakılmıştır. Tahki· 
kat kağıtları, genel savamanlığa ve• 
rilmiştir. 

• Evvelki gece, Anadolu kavağın· 
da tahaffuzhane arkasındaki fun -
dalıklar, henüz anlaşılamıyan bir se 
hepten dolayı, tutuşmuştur. 

Yangın, Beykozdan imdada koşan 
jandarma ve civar köylülerin var • 
dımlarile büyümeden söndürülmüş
tür. Beykoz, jandarma komutanlığı 
incelemelerine devam etmektedir. 

• Tokatliyan otelinde oturan bir 
şahsın üç bin lirasının çalındığı hak 
kında bir arkadaşımrzın verdiği ha
ber etrafında yaptığımız; tahkikat 
bu haberin asılsız olduğunu göster • 

f~si~su~:6 ... ıılt'tğnrıtf si;;af ö1aufu 
nu söyliycn Ali adında bir adam ~ 
tele müracaat ederek bir oda istemi§ 
ve kendisine 47 numaralı oda göste• 
rilmiştir. Bu adam ertesi günü ya • 
nında bir kadın olduğu halde otele 
gelio odasına çıkmak istemiş ise ~e 
otel idaresince odanın erkeğe aıt 
olduğu beyan edilerek kadının oda
sına çıkmasına müsaade edilmemiş· 
tir.Alinin gürültü patırtı etmesi üze· 
rine zabıtaya müracaat edilmiş ve 
bunun üzerine Ali bazı teh:iitler sa 
vurarak otelden çıkıp gitmiştir. 

Üsküdar iskele meydanı 
geniş:etilecek 

Üsküdar iskelesi meydanlığının 
genişletilmesine devam olunmakta -
dır. Bu meydanda bir de park yaptı• 
nlacaktır. Bunun için belediye, büt 
çesine 100 bin liralık tahsi.sat k.o;:· 
muştur. Meydanın genişletıl~esı ~ ı· 
çin etrafta bulunan 25 • 30 dukkan. 
ev, kahvehane ve eczahane istimlak 
olunacaktır. Meydanın Kuzguncuk 
tarafındaki kısmı denize 9 metre 
mesafe ile doldurulmuştur. 
Öğrendiğimize gÇre, araba vapur .. 

larının yanaştığı iskele. de bura • 
dan kaldırılacak ve Balaban tarafla· 
rına naklolunacaktır. Meydan geniş 
letilirse ortada çirkin bir vaziye~te 
kalacak olan elektrik muhavvıle 
merkezinin de başka bir müsait yere 
nakli doğru olacaktır . 
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YOSMA! Öğleden sonra. 
Saat on beş var. 

Cici kızı uyumadım. Sabaha karşı biraz ı güldu:. ı h, çökük yanaklı, pörsük etli, ı Dedi, sözüne ekledi: . 
··-··-······· - dalmışım, sonra da uyuyup kal- - '?yle bir şeyler oldu işte.. ufalmış yüzlü hastaya baktT, bak - Kızım iyi ettin de geldı.~ 

mışım.. Dedı, söz gelişini yine değiş- tı, onun kulağım dolduran sesi- Birkaç gece kal. Yoksa çok ko· 

Etem izzet BENiCE 

çinde onun minicik ellerini sık • 
mak isterken hasta bakıcı: 

- Çağırsanız bari .. 
Der gibi Marikanın gözlerinin 

:içine baktı. Bu bakış Marikanın 
dudaklarında bir kıyım yaptı 
ve yanaklarına anlamlı gillü
cükler dağıttı. Sonra: 

- Güney uyuyor. Gece çok 
üzüldü, sabaha kadar hiç uyu
madı. Şimdi uyandıramam .. 

Dedi.. Fakat, doktorun başı 
yastığında hastalığın zorundan 
yer yer değiştikçe yine dudak
ları yüreğe sızı veren bir inle
me ile mırıldanıyordu· 

- GüJley .• 
Güney .. 
Sevgilim .. 
Karıcı~ım~ 

Doktor yine .• 
Güney .. 
Güney!. 
Diye inler, sayıklarken genç 

kadın yatak odasından içeriye 
girdi. Hastabakıcı kız, arkası 
kapıya dönük doktora bakıyor· 
du. Güney ilerledi. Sordu. 

- Nasıl hasta?. 
Hastabakıcı kız kafasını çe

virdi: 
- Öoo, siz misiniz?. 
Güney de şaşırarak onun yÜ· 

züne baktı: 
- Öoo sen misin Yıldız?. 
Hastabakıcı kız. doğruldu, 

kalktı: 

- Benim. Nöbet değiştir
mek için yurttan beni gönder -
diler. Siz uyuyormuşsun uz! 

Güney, güler yüzle: 
- Uyuyordum ya. Gece hiç 

Dedi, hemen bu konudan at- tirdi: ne kendisi de bir mırıltı ile ce- tü olacak .. 
ladı, senli benli bir duruşla söy- - Hastalık nasıl gidiyor?. vap verdi: - Ne oldu yine?. 
ledi: - Tabii.. - Zavallı!. - Hüseyin eve sığmıyôr. 

- Bir vakit yurtta benimle uğ - Ağırlaşmıyor değil mi?. Sonra, Yıldıza döndü, sanki - Yönetmiyor musun? .. 
raştın. Simdi doktorla. - Hayır.. hiçbir şey yokmuş, ve bütün bı..ı - Hiçbir şey yapılacak gıbl 

Hast~bakıcı kız da senli ben- Genç kadın dudaklarım büze gördükleri gözünün önünde de- değil. Dünyayı gözü görmüyor. 
li. oluverdi ve .. sanki içine her büze: _ ğilmiş gibi, şen, cıvıl cıvıl: Elime gecer geçmez kafasını 
biri ölüp kalmış büyük bir şey - Oh .. Oh, cok iyi.. - Cici kız, ben gidiyorum. patlatacağım .. Diyor, kızgınlı " 
duyuyonnuş gibi: Dedi. Biraz "aa doktorun ya- Görülecek bir iki işim var.. ğından küplere biniyor 1 

- Ama ben size yurtta iken nma gitti. Ona uzun uzun baktı. Dedi, odadan çıktı. - Gerçek mi söylüyorsun?. 
doktorla evleneceğinizi aramla- Doktor baygındı. Gözleri yu- H .1 bl - Gerçeği filan bu .. 

t kt Y" .. l 'd' Y k anı 9 a a Y b' d t t mış nn.. mu u. uzu tıraş ı ı ı. ana - ·······-··········· osma ır en aş ı: 
Dedi, sözüne ekledi: ları birden pörsümüş, çökmüş, Yosma: - Elinden ne geliyorsa yap• 
- Sanki, ıçıme doğmuştu. incelmişti. Saçındaki aklar ço- - Hanife ablacığım.. sın. 

Hani hatırlıyor musunuz, sizin· ğalmıştı. Fakat, ikide bir ateşin Diye eve girdi, hemen geç - Sokak kapısının hemen arka-
le bir gün oturup uzun uzun ko- verdiği zor içinde çırpmıyor, kin kadının boynuna sarıldı: smda bütün lakırdıları ediyor• 
nuşmuştuk. Ben doktorun ha - her çırpındıkça da: - Bilsen seni ne kadar özle- lardı. Yosma kapıya doğru Her· 
linden si::e tutkun olduğunu an- - Güney.. elim?. ledi. Hanife kadın kurşunla V\l" 
lıyordum. Hiç kadınların yüzü- Diye mırıldanıyordu. Güzel Ve .. sordu: ıulmuş gibi yerinden fırladı: 
ne bakmıyan doktor, sizinle o kadın, genç kadın, güneş yüzlü, - Babalık burada mı?. - Sakın kızım böyle deme·:. 
kadar ilgili idi ki bu bağlılrk bahar tenli, pembe beyaz, gözi.i- Hanife kadının gözleri dolu Ve .. Babalığın gücüne, kö~U· 
gözden kaçmıyordu. nün ışığını geceden alan kadın doluydu: lüğüne, dediğini yapacağına ıç· 

GüneY. yumşak bir gururla bu ak saçlı, ak sakallı, ak bıvrk- - Yok. (Arkası var] 
• 

li 
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NEDEN SÖZ ÇOK, iŞ YOK? Batı Edebiyat 
larına Bakış<ı> Güreşsin lerde Görelim! 

8iR AYDIR BiRBiRiNE MEYDAN OKUYAN 
LARIN SADE SUYA LAFiLE GEÇiNiYORUZ 

1• Dinarlı Mehmet Amerikadan döne 

- Edourd Rod'dan kısaltarak çevirme -
Modern edebiyatların tarihini iki 

büyük unsur arasındaki çatışmanın 
değişik evreleri (safhaları) doldurur. 
Bu unsurlardan birine antik yahut 
klasik, ötekine barbar yahut roman
tik unsur diyoruz, birinci unsur Yu
nan ve Roma medeniyetlerinden ka
lan fikirler ve kalıplar, ikinci unsur, 
yeni ırkların ve hıristiyanhğın eski 
aleme ~etirdikleri yeni ruh. 

1 b' 
• 1r aya yakın oldu. O zamandan 

~rı gürc.şçiler biribilrerine meydan 
0 uyup duruyorlar. Tanınmış. tanın· 
~ış güreşçiler durmadan biribirle 
~ını müsabakaya çağırıyorlar. Fakat 

cp lafile geçiniyoruz. Ortada söz 
Çok. iş yok. 
ıt ~inarlı Mehmet .•. derken Kara Ali, 

ülayim, Çoban Mehmet, Mustafa, 
~;~ı~.a bir de şoför Halit, daha da 
"'lllbıiır kimler?. 

1 ~un de Afyon Söz klübü güreşçi
_crınden Suayp'ten bir mektup al • :k. Vakıa bu güreşçi Dinarlıya mey 

n okumuyor amma, ona meydan O· 

~uyanlardan şoför Halidi gözüne kes 
tirmiş ... 

lş böyle yalnız sözle sürüp gide • 
tek olursa, galiba Dinarlı Mehmet ve 
ası] iddialı rakipleri ortadan siline • 
~~kler ve Dinarlı Mehmet işinden de 

u kubbede hoş bir sada'' kalacak! 
Niçin böyle oluyor? 
Güreşe ilgili ve meraklı bir arka· 

~aşırnız bize bunun sl!beplerini anlat 
ık. Bu sebepleri, şimdilik bir düşünce 

c lerneden, aşağıda yazacağız. Fakat 
bndan evel güreşçi Şua:n>'in mektu
u~u koyalım: 

'1·8·935 tarihli gazetenizin spor 
ıayfasında aşçı ve şoför Halidin Di
~arıı Mehmedi defi ettiğini okudum, 
ayret ettim. Dinarlı Mehmedin A· 

~erikada ve Pariste yaptığı müsaba 
d alarr okuduk. Spor ve güreş hakkın
a bütün neşriyatı ve maçları takip 
~enlerdcniz. Böyle ulu orta defilere 
V ınar}ı ne cevap verecek bilmiyorum. 
alnız sporun vücut terbiyesi bakı • 

iZ..~dan çalışma tarzını sizler iyi bil-
1 •~ıniz için. terbiye görmiyen vücut
crın sporda mevkii ve kıymeti he • 
~C?n hemen yok gibidir. Spor bir zeka 
ışı olduguna göre Dinarlı gibi teknik 
'abada da bir kıymet kazanan bir 
~Orcuyu defi etmenin manasını iza-

hacet yoktur. 
d ~en aşçı Halitli tanırım. Istanbul-
1'.~ 1ken bir grup arkadaşile onun dük 
t1iında bir seneye yakın yemek ye-

t • lialidin güreşçiliğinden malfi • 
~tını yoktur. Yalnız arasıra bana 

1 
Uvvetindcn bahsederdi. Ben arkadaş 

b~·rk1 yal\ında çok defa onun bile~ini 
t u er, dük:karun bir kenanna sıkıştı-
ırdını. Birkaç sene içinde şişmanla· 
~an Halit şimdi epeyce yağlanmış • 
trır. Uç dakika bile mukavemeti ol • 
'kayan Halitle usulü dairesinde ve ha 
~ ônünde istediği güreş tarzında 

~~eşrneğe hazırım. Halit Dinarlıyı 
gJ~ınşı şöhret için yapmıştır, yoksa 
Ureş~cek vaziyette değildir. 

en liaiıt Dinarlı ile değil, lstanbulun 
g· Ufak alaturkacılarile bir deneme 
1 :tc;şi yapsın, acaba hayatında bir gü 
~a§çı rnağlüp etmiş mi? Sporcu olma
dan, güreşin ne gibi teknik esaslara 
la Yandığını bilmeyen Halide tckrar-

rını: 

'ka~en güreşi terkedeli çok oldu. Fa
ga gene eksersizim vardır. Alafran
li:~ı Ankarada Tayyardan öğrendim. 
rtıi s~n uzun zaman alaturka güreş • 
Qadtırn. Halep orada ise metre bura-

ır. 

Afyon Spor klübü güreşçilerinden 
:a .. . Şuayp 

tin· u g~reşçı okuyucumuzun da dile 
rrıe 1 J'erıne getir.dik. Şimdi gelelim 
sıı/ an _okumalardan niçin bir sonuç 
llrkrn:dıgının güreşe ilgili ve meraklı 
ler·a aşımızın anlattığına göre sebep 

ınc . 

iti~i~·rh Mehmet profesyoneldir. Bu 
tirdar . fazla bir çıkar görmediği tak
le ~ hıç olmazsa şöhretli güreşçiler 
tini rşıI~şmak ister ve kendi şöhre
kilcr~ehiı~eye koymamak için de öte
~ını c gureşmekten haklı olarak ka-r. 

binarl • - • l k l>chr ının ıstegı ya a atur a ba~ 
ha~1nı Kara Ali, yahut ta ve bil • 
itan re~o • Romen Türkiye ve Bal 
tu .... §anık pıyonu Çoba·n Mehmetle tu-

J'••ıa tır. 

lialbuki ·· .. ·· d k' b hl' onumuz e ı aşpe ıvan • 

Devrımizin ba~langıcmda ikinci un
sur birinci unsuru silmiş süpürmüş 
gibidir. Altıncı asır biterken antik 
kültürün izleri artık görünmez olmuş
tur. Yalnız manastırlarda Virgile, 
Ciceron, Scneque, Boece, Tite-Live, 
Horace, Ovide ve daha birkaç latin 
muharriri iyi kötü tanınmakta, tefsir 
ve taklit edilmektedir. Yunan'hlardan 
yalnız Aristote'nun büyük adı kal • 
mıştı. Ellerinde doğru hiçbir metitı 
bulunmıyan ilahiyatçılar ve yunanca 
bilen birkaç bilgin bu ünlü Yunan'lı· 
dan saygı ile konuşmakta ve uydurma 
tefsirler yapmaktadırlar. Otede beri
de Yunan efsanelerine ait yanlış ve 
mübalağalı bilgiler dolaşmakta, eski 

' Yunan kahramanları hıristiyan kah
ramanlarla karıştırdılmaktadır. Hu • 
manisme başladıktan sonra bile yu
nanca hala sihirbazlara ait tehlikeli 
ve öğrenilmesi imkansız bir bilgi sa
yılıyordu. Bu garip dili öğrenmekten 
ümidini kesen Bocaccio, kendisine 
Homere'i latinceye çevireceğini va
deden Pilate adlı sıkıcı, asık yüzlü ve 
ukala bir Yunan'hnın uzun zaman 
derdini çekmişti. 

Afyonlu Şuayip 

Irk müsabakalarından evci Kara Ali, 
Mülayim ve Manisalı Rifat araların
da anlaşmışlardır. Ve bir partidirler. 
Bunlara karşı da Teki~dağh ~~se : 
yin, Çoban Mehmetle bır partidır. Dı 
narlı daha ziyade Tckirdağhya taraf
tardır. Bunun için, Kara Ali partisin 
dekilerle ve hele ya Kara Ali, yahut 
ta Mülayimle güreşmek ister. Onlar· 
sa, biribirlerine atarlar ve böyle gi • 
der. Çoban Mehmede gelince, ne :'>l· 
sa Türkiye ve Balkan şampiyonudur. 
Federasyon onun Dinarlıya yenilme
sini tabiatile istemez. Dinarlı da bu· 
nun için onu yenmek ister ve karşı
lıklı şartlar ileri sürerler. Bu şartlar 
kah Dinarlının, kah federasyonun işi 
ne gelmez ve iş te yılan hikayesi gibi 
uzar gider. 

Geri kalanlar içinde ciddi sayıla • 
cak ve ilgi uyandıracak Mustafa var
dır. Dinarlı Mehmet • Mustafa maçı 
nın sonuç ihtimali ne olursa olsı.ın Di 
narh bu maça yanaşmaz, şöhretim 
tehlikeye koymaz. 

Yalnız ne olursrt olsun Dinarlı bi
rinden birile eüre§SC Ve yerini belirt• 
se, şöhretli güreşçiler sıraya girse de, 
herkes te zincirleme meydan okll)'U~ 
lardan kurtulsa 1 

Galatasaray 
Yarın Gidiyor 
Sarı kırmızı hlar Macaristan 

ve Romanyada beş altı 
maç yapacaklar 

Birkaç ay evvel lstanbula gelmiş 
ol-an Seget Macar kulübü del1iletile 
yaptıkları anlaşma üzerine Macaris -
tana gidecek Galatasaray futbolcüle
ri varın hareket edeceklerdir. Oğren
diğimize göre Seget'e gidecek olan 
kafile Macaristanrn diğer bir iki ka
sabasında da maç yaptıktan sonra 
Peşteye uğrayacak ve dönüşte Bük
reşte de bir oyun oynayacaktır. On 
beş gün devam edecek bu seyahate 
kulüp idarecilerinden M uslibin baş· 
kanlığı altında (Avni, Osman, Llıtfi, 
Kadri, Fahir, lbraı.:.n. Necdet, Mü • 
nevver, Gündüz, Fazıl, Danyal) dan 
mürekkep birinci takımla ihtiyat ola· 
rak Hayrullah, Suavi ve Halvacı iş
tirak edeceklerdir. Beşiktaş klübün
den Şeref, Faruk ve Nurinin de Ga
latasaray takımını icabında takviye 
etmek üzere bu seyahate iştirak ettir 
tilecekleri söylenmektedir. Bununla 
beraber yukarıda yazdıklarımızdan 
başka kimlerin gidecekleri bugün ta· 
mamile anlaşılacaktır. 

Galatasaraylılara uğurlar olsun 
der, yabancı topraklarda başarıklar 
dileriz. 

Devrin en büyük medeni kuvveti o· 
lan Kilise antik kültürü çekememek 
te, onu iman için tehlikeli görmekte 
idi. Saint-Basile ve Saint-Augustin 
bu kültüre karşı müsamahakar dav
ranmakla beraber büyük Grcgoire 
gramer öğretmek istiyen bir papazı 
az kalsın aforoz ediyordu. 1209 da 
Aristote'nun "Physique" i resmi ve 
hususi bütün mekteplerden kaldırıl • 
mıştı. Kilisenin böyle bir cephe alma
sı, hurnanisme hareketinin yedinci 
asırla on yedinci asır arasındaki ağır
lığını izah eder. Devrinin en müte
cessis ve en bilgin adamlarından biri 
olan Dante eski medeniyet hakkında 
o zaman öğrenilebilecek her şeyi öğ
renmişti; fakat, öteki dünyada rast -
geldiği Yunan ve Latin şairlerinin aı· 
lı ına bakılacak olursa o da çok bir 
şey bilmiyordu. 

Diğer taraftan, eski dünyanın ede
bi hazinesine bu taç kadar geç ve güç 
giren yeni ırklar kendi ihsas, his ve 
fikirlerini ifade etmek ihtiyacını du
yuyorlardı. Onların da kendilerine 
göre bir şiir zevkleri vardı; hatta 
imaj ve sembol yaratmaktaki kabili· 
yetleri çok büyüktü. Bilgin rahiple.r 
yan barbar bir latince ile eski edebı· 
yatların silik izlerinde dolaşırlarken, 
resmi kültür merkezlerinden uzakta 
yepyeni bir edebiyat tfüemeğe başlı· 
yordu: Halk dilinin kabahğıle uzla· 
şan küçük, basit ve şarkılı destanlar; 
kah halk kahramanlarının sergü~eşt· 
lerini, kah §ehir hayatının bir yüzü· 
nü anlatan irili ufaklı ve ekseriya şa· 
kacı hikayeler ve "tarihler"; halkı ki· 
liselere sürmek yahut dinsizleri lag· 
netlemek için açık havada yapılan va· 
ızlar; dini efsanenin başlıca sahnele· 
rini temsil eden "mystere" ler, halkın 
en çok sevdiği azizleri, iyi kalpli 
Meryem'i, mağlüp şeytanı sahneye 
k?;:a~ . mucize temsilleri; rahiplerin 
kıbırını, manastır rezaletlerini, burju· 
va hilekarlığını alay mevzuu yapan 
halk komedyaları ("farce" lar); ara· 
sıra hükumete takılan, hatta hazan 
kiliseye bile hücum eden "sotie" lcr 
(şahısları hep deli olan eski bir dra· 
ma ş:kli) ; ... bütün bunlar ağır, kaba, 
a~emı fakat ~ençliğin coşkun usaresi· 
nı taşıyan hır edebiyatın ilk verimle· 
ridir. 

Eyüp - Silivri Maçı 

. o.rtazama~ın insanlarında güzellik 
hıssı .. olma?ıgı _çok söylenmiştir, On· 
lar şuphesız l\lizelliği eskiler gibi ve 
bizim gibi aramadılar; fakat her dev· 
rin insanları gibi onlar da hislere ve 
muhayyeleye hitap etmesini bilyior· 
lardı. Augle'lerin adasına giden Nor
mandiyalı şövalye Roland'm mcnki· 
belerini dinlerken, Odysseus'ün hika· 
yelerini süzülmüş mısralar içinde 
dinliyen Yunan'lıdan daha az heye • 
can duymuyordu. Passion (Isa'nın 
ıstırapları) draması karşısındaki küt· 
le, Promethee'nin ıstırapları yahut 
A.~ride'l.e~i~. fel~ketleri karşısındaki 
kutle gıbı urperıyordu. Dikenli tacı 
v~ kanlı gözyaşlarile çarmıha gerilen 
dındar ruhlara yaptrğı tesir, spirituel 
b!!' Atina'lı~ın Phidias'ın şaheserle • 
rınden aldıgı zevk kadar büyüktü. 
Bunlardan başka. Ortazamanların en 
büyük harikası olan cathedrale (bil· 
yük kilise) bütün bir devrin rüya ve 
arzularım, kocaman ve yıkılmaz bir 
ahenk halinde taşımaktadır. 

L Pazar günü s·ı· 'd E .. .d oir ma 1 ıvrı e yup ı man yuv.ı.sr ile Silivri gençleri 'arasında 
galip ç ~aP_ılmı§tır. iyi bir hava içinde oynanan bu maçta Eyuplular J • O 
lnışıa/~ mışlerdir. Silivri gençleri, konuklarrnı çok iyi şekilde ağırla -
iJci taİu u temasların ~oğalması isteğini göstenııişleı-dir. Yukıariki resim 

aı genf:lerini bir arada gösteriyor. 

Bugün Ortazamanların edebiyatı 
bizleri bilhassa tarihi vesika olmak 
itibarile alakadar etmektedir. Onu 
duyabilmemiz için latin ve Yunan'lı· 
ların bize aşılamış oldukları güzellik 
telakkisinden biraz uzaklaşmak, ve bu 
kaba, vahşi. karmakarışık eserlerin 
özündeki coşkun ruhu görmemiz la • 
zımdır. Bu ruh, o zaman haritada 

S U E L PSiKO LO Ji: 2 

Disiplin Ve Propaganda 
Mekanik bir disiplin? Hayır. Orga· 

nik bir disiplin? Evet 1 
Yirminci asır sosyetesinin kendini 

özgür sayan yurttaşı, orta çağ sosyc:· 
tesinin bin bir kayıtla bağlı görünen 
çağdaşından (muasır) şüphe yok, da
ha disiplinlidir. Geçen her asır, ferdi 
sosyetenin içinde biraz daha eritmiş 
ve her adımda mutlak bir özgürlüğe 
bir parça daha yaklaştığını sanan 
ferde yaratıcı hamlelerin kaynağı o
lan bu vehimle gizlenmiş çok disip· 
!inli bir yaşayış hazırlamıştır. 

Süel disiplinin,bütün ömrü boyun
ca disiplin teneffüs eden ve disiplin 
terleyen yirminci asrın adamı için 
- ağır gelmek şöyle dursun - tabii ol
ması iktiza eder. Süel hayatı tetkik 
edenler, s'lel disiplinin zamanımızda 
belki her devirdekinden daha büyük 
bir kolaylık ve daha verimli neticeler
le temin edildiğini söylemektedirler. 
Süel psikolojiye dair bazı güzel gö· 
rüşleri olan Fransız Yarbayı E. Ma
yer bir betkesinde şu neticeye varı
yor: 

" Modern yaşayışın mudilliği, 
bizi kanunlara itaat etmeğe, sosyal 
kurallara boyun eğmeğe mecbur edi· 
yor. Kendimizi fabrikanın veya atöl
yenin düzenile, polisin inzibati ted· 
birlerile sporda kaptanın otoritesile, 
üyesi olduğumuz sendikanın veya ce
miyetlerin irade ve nizamnamelerile 
bağlı hissediyoruz.,, 

Bugünün ordusuna gelince, Yar
bay Mayer. kışla hayatının nasıl di· 
ğer sosyal müesseselerde olduğu gi
bi, tesanüde dayanan bir disiplin ya
rattığım şöyle anlatıyor: 

"Bütün yurddaşlann silah altına 
alınmağa başladığı zamandanberi 
biribirine duygu, düşünce bakımın· 
dan yabancı unsurlardan teşekkül et· 
tiği halde, ordu, ekseriya, yi • 
ne mütecanis bir kitle mazarası
nı gö:iteı mektedir. Bu bircinsliği ya· 
ratan amiller arasında silah altına 
alınan eratın hemen hemen ayni yaş· 
ta bulunmalarını ve kışla hayatının 
herkesi biribirine ısındırdığını kay • 
dedebiliriz. Askerliğe gelen genç • 
ler, ordu denen büyük aileye girer 
girmez, artık yabancı ve seyirci ka
lamıyacakları bir itiyat ve an'ane sis· 
temi içinde yaşamağa başlıyorlar. 
Ayni yerde - krşla, koğuş - otur
maktadırlar ~ ayni kaidelere tabidir
ler: ayni işe emek verirler. Ta baş
langıçta yapılan talimlerde biribirine 
yardım etmeği, el birliği ile iş gör
meği öğrenen acemiler, bu ihtiyacı, 
kullanılması kolay olmıyan silahlar 
ve manevralar sayesinde daha derin
den duyarlar ve bütün bunlarla, di
siplinin kudreti ve lüzumu hakkın· 
da doğru bir fikir edinmeğe başlar· 
lar." 

Yarbay Mayer, bu görüşlerinde 
tamamile, haklıdır. Gerçekten modern 
silahların komplike olmasına rağmen 
bütün medeni memleketlerde asker· 
lik müddetinin kısaltılmasını, genç
leri~ daha aydın ve becerikli yetiş· 
mesınden ziyade disipline daha yat
kın bulunmalarile izah edebiliriz. Es
kiden, drill denilen ve süel bir oto
matizm yaratmaktan başka bir rolü 
olmıyan hareketlere çağdaş ordula
rının "talimatname" lerinde verilen 
yer gittikçe daraltılmaktadır. Zama
n~mızda askerlik müddetinin büyük 
bır kısını, gençlerde düzgün ve ve • 
rimli bir muharebe davranışı ( com
port.em.en) yaratmakla geçer. 

Fıkrımce Yarbay Mayer yalnız iki 
noktada yanılıyor. Atelyesinde, bü • 
rosunda, sokakta, evinde, heryerde 
sosya~ ~Urallara qağlı olduğunu du
~a~ sıvı!, bu mecburiyetleri biraz da 
ıstıyerek kabul ettiğini zanneder. 
Ha~atın sosyal şartlarına göre bir 
vehımden başka bir şey olmıyan bu 
kanaat, onda, daha ağır külfetlere 
katlanmağı istilzam eden süel haya
ta karşı bir dargınlık, bir isteksizlik 
uya~dırır. Gerçekten, işçi çalıştığı 
fabrıkanın nizamnamesine göre ha 1 
r~k.et. e~ip etmemekte, işyar devlet 
d~sıphn~~e uyup uymamakta iradesi· 
nın rolu olduğuna inanmıştır. Ya 
"Bile bile girdim. katlanacağım" di· 
>:erek katlanır, yahut ''Bana ağır ge· 
Iıyo~, çekileceğim!" diyerek başka 
hır ~ş tutmağı tasarlar. Yine, spor • 
?.akı. kaptanına darılıp darrlmamağı, 
uy~sı olduğu cemiyetin nizamname· 
~ını k~le alıp almamağı yalnız kendi 
ır~de.sıle tayin edeceğini sanır. Yir
mıncı asır sosyetesinin adaı;nı, bütün 
bu kayıtlara katlanmasının sebebini 

binlerce parçaya ayrılmış olan koca
man Avrupayı birleştiren, bütün mu· 
hayyeleleri, en serserilerini bile, ca· 
thedrale'in içine çeken bir ruhtu. In· 
sanlık,Ortazamanlarm his zenginliği· 
ı;i birço~ asırlar harcamış ve hala bi
tırememıştir. 

[Sonu var] 

Sabahattin EYIBO<lLU 

(l) Bizde şimdiye kadar parça parça 
tanmıağa alışmış oldugum~z ~tı ~~ebi
yatlarının nekadar derin hır bırlık ıçındc 
doğup geli:ıtiklcrini kolayca görmeleri 
için kültür sahifesinin okuyucularına E. 
Rodun kıymetli bir mukaddemesini yarı 
çevirme, yarı kısaltma olaral! ıunmağı 
faydalı buldum. - S. E. 

iradesile izah etmeğe a]ışıktır. Pra
tikte, sOSfeteden. oynadığı rol nisbe
tinde alacaklı bulunan çağdaşımız, 
nazariyatta Rousseau'nun düşündü • 
ğü gibi düşünmekte devam eder . 
Halbuki askerlik, ondaki bu vehmi 
''illusion" dağıtan ve gerçeği olduğu 
gibi gösteren biricik bir müessese, 
süel disiplin ise hiç te iki taraflı bir 
kunturato olmıyan bir vakıadır. Yar
bay Mayer, çağdaşımızın alışık ol
duğu disiplindeki bu vehmi görmiye
rek. süel disiplini ötekilerin bir te • 
madisi saymakla bir psikoloji hata • 
sına düşmüş oluyor. Evet, sosyal ha
yatın zaruretlerile zaten disipline 
olan yurddaşta böyle bir vehim bu
lunmasaydı, kışlaya ayak bastığı 
günden itibaren kendisinde hiçbir 
ruhi intibaksızlığa rastgclmezdik. İyi 
bir işçi, iyi bir eşyar olmak, futbol 
kaptanına itaat etmek, üyesi olduğu 
cemiyetin nizamnamesine uymak her 
zaman ödevini kavramış iyi bir asker 
olmağa kafi gelmez. Yarbay Mayer, 
hayata gözlerimizi açtığımız ilk gün· 
lerdenberi bizi yoğuran zaruretlerin 
disiplinile, bundan mahiyetçe ayrıl· 
mıyan, ancak bahsettiğim vehim yü· 
zünden farklı bulduğumuz süel di
siplini biribirine karıştırmakla mese· 
leye, vakıalara dayanan bir psiko· 
log gözile değil, bir filozof gözile 
bakmış oluyor. Asnmızın sosyal ha· 
yatı, süet disipline sadece bir zemin 
hazırlı ya bilir; fakat birinden, öbürü
ne geçişte, ihmal olunmıyacak ka • 
dar büyük ruhi bir atalete "inertie", 
hatta mukavemete rastgelmiyeceği • 
mizi bize kim temin edebilir? 

Yarbay Mayer'in yanıldığı diğer 
bir nokta da, yalnız hazeri orduyu 
ele alması ve yaşça. sınıfça, düşünce 
ve duyguca biribirinden farklı olan 
milyonlarca insanın kurduğu seferi 
ordunun disiplinini böyle~e daha ba· 
sit hal ve şartlara göre izah etmesi
dir. Askerliğini bitirdikten sonra 
kendine göre düzenlediği bir hayat· 
ta daha taşkın vehimlere kapılan orta 
yaşlı yurddaş, harp ve ölüm tehlike· 
si karşısında, şüphe yok, sulh zama· 
nında rahat ve konforlu bir kışlada 
talim gören, spor yapan gençten da
ha az bir disiplin istidadı gösterir. 
Onda birkaç senelik bir kışla haya
tının vücuda getirdiği itiyatları za • 
man -zaman hareket : getirmek ve 
ordu ile alakasını kesmediğini hatır
latmak 'lazımdır. 

O halde süel disiplin, bütün aksi 
vehimleri yenecek kadar içten ve 
kudretle ulusun öuygu ve şuurunda 
layik olduğu yeri almalıdır. Gencin 
ve çocuğun asker1ikten önceki haya
tında alacağı telkin ve terbiye ile, 
silahın, kışlanın, mafevkin, emrin 
manasını duyması, anlaması lazım

dır. Bu. memleketin terbiye siyasa. 
sında yer alması gereken öyle nazik 
bir noktadır ki. faydalı netieeleri!li 
ancak psikolojik esaslara göre ayar
lanmış geniş bir programla - kıraat 
k i t a p 1 a r ı n a seçeceğimiz 
harp menkabelerinden tutunuz da 
mekteplerde süel terbiyeye, gençlik 
teşkilatına varıncaya kadar her şeyi 
kavrryacaktır • elqe edebiliriz. 

Bu da yetişmez. ~lusal terbiye
nin yaşı yoktur. Terbıye edici sos
yete, ferdi beşikten mezarına kadar 
tesiri altında bulundurur. lşte bunun 
içindir ki, askerlikten Önceki hayata 
yapacağımız telkin cehdinin, asker
likten sonraki hayatta da devam et· 
mesi zaruridir. Bunun, adına ulusal 
propaganda (1) diyelim. Ulusal ke
limesiyle bütün yurdu kaphyacak 
bir propagandayı ve bunu yapacak 
resmi ve özel elbirliğini kastediyo
ruz. Burada da psikolojiye baş vur
mak lazım geliyor. Lehte, fakat fe· 
na tertiplenmiş bir propagandanın 
yaptığı kötülüğü aleyhte olan her
hangi bir propaganda bile yapamaz. 
İşte psikoloji, bize ulusun gerçek is
tekleri, inanları, sevgi lcri üzerine 
sağlamca kurulmuş en müessir pro
pagandanın ne şekilde yapılması la· 
zımgeldiğini öğretecektir. 

Burada belirtmek istediğim bir 
nokta kaldı: Tercüme kokan bir pro
paganda, ters neticeler verir. Bu
nunla, başka memleketlerde bu yol
da yapılan propagandalardan istifa
de edilmesin demiyorum.Bilakis.bun. 
!ar iızerinde çok durulmağa ve düşü
nülmeğe 1 a y i k b i r e r m 0 • 

deldir; yalnız, ala. 
cağımız kanaviçenin Üzerine kendi 
renklerimizle kendi şeklimizi işle
meni.o. ust~~ığını bil:lim. Propagan
da gıbı rolu salt ruhı bir tesir olan 
nazik bir işin bütün teferrüatını bi
ze karakter bakımından benzemiyen 
uluslar<la.n ?ld~ğu gibi adapte et· 
me~. elbıseyı vucude değil, vücudii 
clbıseye uydurmağa benzer. Kend.i 
yapımızın işçisi gene kendimiz ol
~ak gerektir. Her ülkü, ancak gerçı:· 
nın temelleri üstünde gene gerç,:k 
malzeme ile kurulur. 

Ulusal propaganda yalnız nasihat· 
tan ibaret değildir. Cağdaşımız işit· 
tiğine değil, gördüğÜne inanır. Pro
pağandamn biricik rolü, müsait bir 
ruh haleti yaratmaktır demiştik. O, 
buna önce bir muhit, bir hava 
yaratmakla başlar ; istenilen ruh 

SAN'AT 

Dans San'atı 
Darıs, heyecanların ritimli hare· 

ketlerfe ifadesidir. Ne musiki gibi 
yalnız znmanda geçer, ne resim gibi 
yalnız ı;nekam doldu~ur .. ~· me· 
kanı ve z a m a n ı bırleştirır: Mu
sikidetı ritimi, resimden ve hcykel
tra!ılıktan çizgileri ve hacimleri alır, 
mekana zaman katar. İnsan vücudii· 
nün trütün imkanlarının gerçekleş
mesi olan dans.canlı bir plaşiktir; ses 
yerine hareketle ifade olunan musi· 
kidir. Öyle bir musiki ki, dinlenmez 
fakat lıakıhr. 

Danli, çok eski ve çok yayılmış bir 
sanattı:r0 en vahşi ve en iptidai ka
vimlerd'.e bile ona rastlanıyor. En ta
bii san'attır, çünkü artist vücude ge· 
tirece{~t eserin malzemesini dansta 
bizzat kendinde bulur. 

Da.T\ISı tarife çalışmak boşunadır. 
GörülmJBdikçe, dans edenin uçan a
yaklan içimizden geçmedikçe.devamı 
ve oluşu anlatan bu san'at hiçbir za· 
man arılatılamaz. 

Bera kendi hesabıma (1927) de 
Paristcı Anna Pavlova'y, gördükten 
sonra dansın nasıl erişilmez bir san· 
at oldtığunu anladım. 

Arqk bugün gözlerini hayata ka· 
pamı\ı •:ılan bu harikulade Rus artisti 
diyebil.iri~ ~i. bu san'atyı son sözü
nü söyılemıştır. 
Anınam Pavlova 1 Vücudünün ken· 

dine Jı:alan bir parça ağırlığından da 
kurtulmak istiyen bir ruhtu. 

O gece birteviye yenileşen, yük
selen ve düşen şeki!lerle, hayat çö
lündf: Jıülya dolu hır vaha yarattı. 
Karşırnızda hazan bir alev gibi yan
dı, b;u.an bir yel gibi esti. Ümitsiz. 
likte iımidi yaşattı. 

Bfı'!mem (Paul Valery), La Pav· 
JovaJıı: gördükten sonra mı (ruh ve 
dans) taki emsalsiz athiktcyi yarat· 
tı? Cıı?rçek olan şu ki, Pavlova dan
settij~ i geceler Valery locasından ay· 
nlmıızıdı. 

Yüirürken bile uçacak sanılan bu 
kadın bir çiçeğe bile hareket ve ruh 
vereb lliyordu. O gece gördüğüm Li· 
bellul;e dansı. yalnız bir hareket ve 
ritim ;arabeski olarak kalmadı, salon
da bı ılunanların ruhunda, çimenleri, 
çiçek leri ve kokuları iJe bütün bir 
yazı da canlandırdı. Bu harikullide 
artist~ bir kokuyu, bir rengi hareket• 
le ifcıde etmenin sırrına ermişti. 

A,nna Pavlova, hayvanlara. hele 
'kugı ılara bayılırdı. Villasının bahçe
sind p yetiştitdifi b~fz ve güzel ku· 
gula:riyle başbaşa kalmaktan sonsuz 
bir :ıevk alırdı. 

Hir gün bu kugulardan biri öldii. 
Bu Öllim onun ruhunda silinmez bir 
acı bıraktı. Bu ölümü yaşadı, bu ölü· 
mü yaşattı. Bütün san'at alemi, can· 
çekiışen kugunun dansını bilir ... Di· 
yebillirim ki, kugunun "Beyaz cançe· 
kişnıesi .. ni bana (Mallarmc) den zi
yade Pavlova duyurdu. 

gn nefis yaratılarının temlerini 
keodine Chopin, Tchaikowski, Wc. 
her. Liszt. Rimsky • Korsokoff, ver· 
di: ~onbahar yaprakları. Kar yumak· 
ları. Valsa davet, Prelütlar, Kele
beki!'.er .... Unutulmıyan eserlerdendir. 

Ş e:killer ve hareketlerdeki traje
diyi Pavlova gibi. hiçbir sana'tkar 
anla tamamış, duyuram~ış_tı_r_. __ 

(), mümkün olsaydı. ölümü bile 
danBla karşıhyacaktr. Son dakikala
rının artık yaklaştığını hisseder et
meı: oda hizmetçisine: "Kugu dan
sını la giydiğim kostümü bana hazır· 
Jayv:nız,. demişti. Ölüm bu arzusunun 
gerıcjekleşmesini beklemedi. 

Suut Kemal YETKiN 
... smo-=======================-
haJı:ti o muhit içinde kendiliğinden 
uy.c>mı~. Yurt duygusunu mu geliştir
mıe;k ı~~er,oruz .? İşe, köyün meyda· 
nına koyun şehıt düşmüş erleri icin 
b.ir anıt dikmekle başlıyahm. Ü~e
rı;nde en canlı hatıralarımızı yaşata· 
cıık birkaç isim yazılı kaya parçası 
her geçene, dünü hatırlatan ve yarı
nt an~.a~~n muazzam bir hatip kesilir. 
.. Butun vasıtalar - gazete, kitap, 

f. ılm, radyo, müze, tiyatro, müzik, 
·resim, spor v.s .. - bütün kurumlar 
- gençlik teşkilatı, eski muharip
ler, yedek subay dernekleri, emekli 
subaylar •. v.s .. - bu yolda seferber 
edilebilir. 

Bütün ulusun herhangi bir anda 
eline silahını alıp ordu kesilmesin
den önce yapılması gereken bu ti
nel "manevi" seferberlik,yarımn har· 
bini kazanacak amillerden biri ola
caktır. Son harp bize kimyayi kor
kunı; bir silah olarak tanıttı. Gele
cek harp ise, hava, gaz ve mikrop 
baskınlarına karşı iradesi sarsılmı
yanların savaşı ve psikolojik e· 
sasl~ra. dayanan ulusal bir terbiye ve 
telkın ıJe bu sarsılmaz iradeyi yarat· 
mış olanların zaferi olacaktır. 

Sabri ANDER 
Psikoloii ve terb:ye Döçentf 

(1) Biz Türkler, propagancla kelimesi
ni sevnıeyiz. Yirminci asrın psıkolojik bir 
cndiııtri haline koyduiu propagandada:ı. 
daima aleyhimize kullanddığı içm çok za
rar görmüşüzdür. Aruk lehimize propa. 
&:anda yapmak, yirminci asırda yınm3 -
mız dolayısile bir zaruret olmuştur. 
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lio. 34-
-......__;, Nizamettin NAZiF 

~ıılar Çok Domuzca Bir iş Yaptılar. Kazanda 
kı e Kadar Erzak Varsa- Taşıdı/ar Ve Kervan 
ervan Götürüp Düşman Karargô.lıına Yığdılar 

tt\j ~ti1Uıı Bike bu tekli.fi de kabul 

~~y bayi 
• 

'Ş" ~ 1ındi... • dedi • ne yapacağı· 
~ ~yapabileceiimizi .!iifünme· 
'ıİ ~ lllIJ Hanın Bahçeaaraydan 
~ dar çabuk gelebileceğini tah-
'- ~rııediğim için ben Batır Ha
~ÜQı. tarak fÖyle bir karar ver • 
~ 01 lvan•ın orduıu çok kalab• 
~lrduJu için harbi açıkta kabul 
4e te ~ızim için hem zordur, hem 
~ ~lakeli olabilir. lyiıi mi kale
~ -P&ııır ve uzun bir müdafaaya 
~~ırız. lvan kıtın bu berbad 
~nde üzerimize aaldırmakla 

:ar: bir hatada bulunmuttur. 
~:-.ııı.tt Han Hat.unun eözünü ke .. 

~ llayır bike ..• Bilikia. Çok do
tll\ ır~~r . harekette bulunmuıtur. 
"1.k ~da bugün ancak bir haf· 
-S d:Yec:ek vardır. Yazın inunlar 'b abilirler ama, kıt aylarında 

, da)'anmak imkinaız bir teYdir. 
~Onun çaresini buldum ..• - diye 
'-ııl etti Hatun - ıehirde ne bulur
~ ketebredip alacağım. Hem koako
~ ~naaraylar, ambarlar ve fırın
~ b[dolu dururken Kazanda an -
'ıı llt r haftalık yiyecek bulunduiu-
'•ıl sôyliyebiliyorsunuz. 
~ lıte yanıldığınız yer de bura
' b 'h... Son dört gün içinde kat
tır bi~tiln kervanlar ne taıımıılar-

ır ınieiniz? 
.... ? ? ? 
.... ? 

' ,. kervanaaraylarımızr, hanları
'-. e llbbarlarımızı dolduran er-

li :tf e dedin? 
"' ~t~ büğrüne mızrak batınl
tı: Cibı olınuıtu. Batır Han baiır-

K"':._ Sahi illi liyliyonun? 
-..ıttt ~alra ettiğiıni mi 11&Dıyanuu1 

.... e .sahi .aylirotıUm. 

..._ ltıın yaptı bu iti? 
..._ Baytoğanla Cinavıir._. ... 

11iı ~ni sisin oynamak istediii
. ..._ l> u_. onlar ıize oynadılar. 
~ bu ~~ ama; ıen nereden öğren
~dt 111? Yahut .• Neden mani o-

n .• 

'tr~~~n~u "''" de ancak bu sabah ttJQıeı ~ldı~:hçesaraydan gelir -
'uttu ti~ ~im ıize haber salmak 
~ k · kinci itim de, bir iki ada
~lıı> bu~turup ıehirde erzak bulu
~ 'l• lllnadığını arqtırmak oldu. 
t ıı, bi[~ . yaptıkları incelemeyi 
tıı te d_ırdılderi zaman tabii it it-
~~! bulunuyordu. Baytoğan'· 
.~ lrt rı en son kervanı evelki 
~ feıtır leden çıkarmıtlardır. Ve a-

..._ ? ;t nerededir bilir misiniz? 

.... ? 
:"i~lçaicıar bizim yfyeceklerimJ
-~ )'ı~•nmm karargihına cö • 

- -... ~l l)lardır. 
~tır _ ç.~~ t - diye homurdandı 
-... ıı Bızı tongaya düıürdüler. 
...._ :tt:i=e kabahat ıizdedir. 
...... en? 

t 'lttı~~~n bütün erzak ticareti
l~,lc du'°1anlarının ellerinde 
lııı\lı içi~edbirıizliğinde bulundu-

~ 'bu~Ün Y&pabilirdik? İdil boyu • 
~dtıı tarlaları Bay Toğana ba
._, ...... 01 k!llını, değil midir? 
~:Un:.. Bay Toğanı ortadan 

... ~tiıııı b ~1~ te güç değildi ve_ 
f11tre it,Utün sinirliliğine raiuıen 
'' !f, ıraz etti : 

k eıı~:~·· ~~yır. Biz adam öldU-
1& • ..' Slip ıın_ızı kana boyayamayız. 
~dir :f:1~ bu pek asil bir dü • 
~ orduıar:ı m. Yalnız harp çok 
~e ~lıltlar ~pıtmaaiyle değil, 
~ bır lthrd& lfhyen hançerlerle 
I~ ttırıefi hl zındanlarından iıtifa
~ıa.... ltı, 8a 1 ınekle kazanılır. Diye
~~lt ha Ytoğanı öldürmeğe kal -
ıı ip\ıııu b ~ olurdu. Bu herifi bir 

le 0ldutun~ arak yakalatmak ve ha
"- ~tıfın; ~~f!Danlanmızla birlik 
~~ -atlt • 1 n ederek bir zinda-
' dotru e ~larmı müa.ıdere et-
'·.. 

0 mıydı? 
~ı. •• _lP.~ 
~~ bir ' Pabatır Can'ın ölümü 

' lebep olarak kullanılabilir 
tır. 

, 'n' 
~ .. o~Ylerain Mamrı Han 
~trdl Ba bu atqle oynamaga 
\ ~~ YolttuYtoğan'm Kazanda az ta 

Bahadırlar aç ve susuz uzun yollara koyulmuşlardı. 
- Hatti yanında Sungurtekin de ci imamı. 

bulunuyormuı. iki beyaz at vamuı - Molla Can Mehmet mi? 
altlarında. - Ali'liği de vardır ..• Molla Can 

- Hataaa •.• O akJam Seyyit ken· Ali. 
di evinde iki de Kasım Hanı gönder- - Hayret t 
diği bir Ruı kızile baıbaşa~eğlenmek- - Görüyorıunuz ki onlar biç te 
le mqguldü. Haberi size verenler fena çalıtmamaktadırlar. Yalnız Bay
belki bir cübbelinin Toğan ğullan toğanın Kazandaki dostlanru.adamla 
sarayına girdiğini görmüttür, t o mıı ve taraftarlarını yanyana getir -
kimdi bilir misiniz? sen topu birden tek erkekle krııtamaz 

- ? ? ? lar. labatı meydanda, bugün bizim 
- Senin en büyük dot1tlanndan bl· Kut Oğlan Civanıiri devirince ne ol-

ri Batır.- Dilf ün buklım bulabilecek du ? 
miain?. _ •••• 

_ ••• ~ - Hiç... Ortalık sükut içinde bir 
- Kazanın en büyük camilerinden tıası bile yok, 

birinin, yani Molla Kul Şeririn birin· [Arkası var 1 

Liman yUkleme ve 
botaHma tarlf•lerl 

Liman itleri genel direktörlüğünce 
yükleme ve botaltma tarifeleri üze -
rinde yapılan tetkikler bitirilmek üze 
redir. Bu it i~in, An.karadan gelen ta 
rifeler mütehauıa Boytar ve Sıtkı 
Liman genel direktörlüğünün bütü~ 
ıervialerini gezmi§ler, raporlarını ha
zırlamağa ba§Iamıılardır. 

Memurlara sık sık izin 
verilmiyecek 

Son umanlarda memurlann niklh 
merasimi, evlenme ve sünnet düğün
ler gibi muhtelif maazeretler ileri sü 
rerek ırk ırk izin iıttediklcri ve bu 
bahanelerle igleri batından ayrıldık -
~n ~zan dikkati çekmittir. Bu va
zıyetin devamı devlet itlerini sürün· 
cemede bırakacağı için keyfiyet, iç 
Bakanlığı tarafmdan viliyetlere bir 
tamimle bildirilmittir. Tamime göre, 
izni gereklendiren meraıim düğün 
ve nikihlann bundan sonr~ pazar 
ı_ii?leri yaptınlmaıı ve bugünler ha· 
rıcınde memurlara pek lüzumlu zaru
retler olmadıkça izin verilmemesi li· 
znngelmektedir. 

Memur azltl)ından harem 
dairesi açllamıyor 

Topkapı müzesinde memur ve müs 
tahdem olarak 108 kiti vazife görmek 
tedir. Halbuki bu mikdar memur ki
fayet etmemektedir. Kadronun bu 
darlığı yüzünden Harem dairesi açı
lamamaktadır. Öğrendiğimize göre 
bu dairenin de diğerleri gibi halka 
açık bulundurulması için daha birkaç 
memura lüzum wrdır. 

ŞOrayı Devlete gidiliyor 
Finanı Bakanlığı gayrimübadillerin 

.on defa viki olan taleplerini tetkik 
ettikten sonra hük\lmetçe timdiye ka 
dar gayrimübadillere verilenlerden 
fazla birıey verilemiyeceğini bildir
mİ§ti. Finanı Bakanlığmm bu cevabı 
geçenlerde toplanan kongrede azaya 
bildirlmit ve hüki'ımet nezdinde yeni 
tqebbüılerde bulunmak üzere yeni 
~ir idare heyeti aeçilmitti. idare heye 
ti son zamanlarda eıki idare heyeti
nin yaptığı teıebbüsleri tetkik etmi§ 
ve gayrimübadillerin haklarını temin 
için Şurayi devlete müracaata karar 
vermittir. idare heyeti bu husuata 
bir IAyiba hazırlamaktadır. 

Eski liman •irketinln 
tasfiyesi 

Eski liman ıirketinin tasfiyesi itle 
ri bitirilmiıtir. Bir yıllık taııfiye müd 
tdeti bu ayın 12 sinde bittiği için, hüı· 
ıedarlar heyeti genel bir toplantıya ça 
ğm~aca~tır. Verilen maluml\ta göre, 
tasfıye ışlerinin tamamen bitirilmesi 
için daha altı aylık bir çalışmaya lü· 
zum görülmüıtür. Bunun için, genel 
~is~edarlar tarafından tasfiye müdde
tının altı ay daha uzatılmaıı istenecek 
tir. 

EyUple verem dispanseri 
açııacak 

Veremle aavaı kurumunun Eyüp
te yaptırmakta olduğu dispanser in
taa!ı ~itmigtir. Yakında asılma me
rasımı yapılacaktır. 

Kurumun Erenköy aanatoryomu -
n.un. 40 Y~takh pavyonunun da bi • 
rı.noı. kat ınıaatı son bulmuştur. t • 
kıncı kat, yaz sonlarına doğru ta -
mamlanacaktır. 

UcuzluGun ilk faydası 
Şark demiryollan kumpanyasının 

yöre. ~banliyö) hattında yaptığı yeni 
tenrılatın faydalarını gösteren bir İl• 
tatistik hazırlanmııtır. Bu istatistiğe 
göre, geçen yıl temmuzun 21 inden 
31 ine kadar banliyö hattında 49 585 
yolcu taşınmışken, bu mikdar bu yılm 
ayni günl~rinde 79,405 e çıkmıttır. 
934 seneıınde 21 • 31 Temmuz ara-
11nda bütün istasyonlardan Floryaya 
10,851 yolcu tagınmıtbr. Bu milcdar 
bu y~l üç misli fazlasile 39,114 e yuk 
selmış bulunuyor. Havaların ıerin 
gitmeaine rağmen, Floryaya rağbet 
fazlacadır. 

Alfabe mUsabakası açıldı 
2259 sayılı kanun tatbikatma dair 

olan talimatnameye göre ilk okullar 
için yapılması kararla§tırılan alfabe 
müsabakası .~ültür Bakanlığınca a· 
çılmı§tır. Muaabaka müddeti altı ay
dır. Bakanlığa gönderilecek müsved
deler üçer nüsha olarak yaulacaktır. 
Aynca müellifi, müsabakada eser de
rece kazandığı takdirde bir hak iddia 
etmiyerck bütün kitap hukukunu Kül 
tür Bakanlığına terketiğini bildirir 
muaaddak bir mukavelename verecek 
tir. Alfabede bulunması liznngelen 
pedagojik ve teknik vasıflan göste • 
ren izabname, Kültür Bakanlığı Ya
yın direktörlüğündedir. 

,tce Ciind~ hatta Seyyit bile onun 
SeYit h z ~raber bulunuyor. 
~elk~ıta ımit. 

Diyanet itleri ba,kanı gel yor 350 bin lira daha yallrıldı 
Tramvay ıoayeteai hükumete borç 

lu olduğu paranın ikinci takaiti olarak 
dün Cümuriy:t Merkez Banlcaama 
350 bin lira yatırmıftn". Soıyete bun
dan sonra her ay on bet bin lira ve· 
ıuck borcunu 6d~cccktiı1 

~ titu 1 
aktam, yani Pahatur'un 

~ le l~~e. Baytoğan'ın evine 
l~ı .• ~dıaını CÖl'IDÜfler. 
~y~ 

Diyanet l§leri batkanı Rifat bugün 
Ankaradan tehrimize gelecektir. Ra
hatıız bulunan Diyanet itleri başka
m ~pap hutarıesbıde tedavi r;ö 
ıcccktir, 

--FAYDALI 
BiLGiLER --BUGÜNKÜ 

PROGRAM 

lstanbul 
18,30 Dans musikisi (plak). 19,10 Hafif 

musiki (plak). 19,45 Ege caz, Turkçe 
sözlü eserler. 20,15 Konferans. 20.30 
Stüdyo orkestrası, dirije: Profesor La
ıenski. 21.- Radyo caz ve tango orkeıt· 
nllan. 21.35 Son haberler, borsalar. 21,40 
Bayan Aleknndr Mayler, Macar halk 
havalan 22.- Plik netriyatı. 

BUkret 
13-15: Pllk ve duyumlar. 18: Orkestra 

konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
süreli. 20: Sözler. 20.ZO: Pllk. 20.50: 
Sözlet. 21.15: Keman - Klarinet konseri. 
22.05: Radyo salon orkeıtraıı. 22.30: Du-
111mlar. 23.15: Fransız - Alman dillerilc 
duyumlar. 23.25: Konserin süreii-

Var,ova 
)o.o: Sarkdar. 20.50: Sen monoloc. 21: 

Sozler. 21.10: Reportaj. 21.45: Duyumlar. 
21.55: Sözler. 22: Senfonik konser. 23: 
Spor dayumlan. 23.15: Salon müziii pllk· 
lan. 24: Sözler. 24.05: Danı plikları. 

Prag 
20.25: Armonik konıeri. 21.15: Sözler 

21.30: Ravel'ia ."İspanyol saati., openı~ 
22.30: Eflencelı yayım. 22.50: Eflenceli 
koro konseri. 23.15: Dayamlar. 23.30: 
Plü. 23.45: Rusca duyumlar. Plik. 

Budape,ıe 
20.15: Çingene müziği. 21.15: Şiirler. 

21.45: O_pera orkestrası. 23: Duyumlar. 
23.20: Pıyano müziği. 24: Piyes. "4 ıs· 
CazbancL • • • 

Moskova 
18.30: Ulusal Raı müziji. 19.15: Hafif 

müzik konseri. 20.50: Plik. 21: Dans mü
ziği. 22: Cekçe yayan. 22.55: Kızıl mey
dandan röle. 23.05: lqilizce. 24.05: AI-
manca. 

Lelpzlg 
20: ? .. 21: Duyumlar. 21.15: Unutulmuı 

klbiJı: müzik. 22: Esiri Prusya marıları. 
23: Duyumlar. 23.30: Gece mıiziii • 

Hamburg 
20: Eflenceli müzik. 20.45: Sözler. 21: 

Duyumlar. 21.15: Ulusal yayan. 22: Esiri 
Pr~•.Ya. marşları. 23: Duyumlar. 23.25: 
~-~zildi proıram araıı. 24: Şeo ıece mü
zı&ı. 

MUnih 
20.05: Eflenceli müzik. 21: Duyumlar. 

21.15: Ulusal yaymı. 22: Skeç. 23: Duyum • 
lar. 23.20: ArL 23.30: Sö&lia müzik. 24 30· 
Şen miızik. · • 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu cece nöbetci ec:saaeler tmılarclır : 
Eminönünde Asop Minaıyan - Ankara 
caddesinde Eıref - Bayazıtda Cemil -
Küçükpazarda Yorgi - Şchzadcbaşmda 
Hamdi - Yenikapıda Sanm - Samat-· 
yada Eroffios - 'Şehremininde ;Nazan 
- KaracUmrillrte Fuad - Büyiibdada 
Mehmed - Heybelide Tanq - BakD"
k~de Merkez - Fenerde Hüsamettin -
Hasköyde Yeni Türkiye - Kasmıpapda 
Yeni Turan - Kadıkôyıinde Büyük -
Yeldefirmeninde Uçler - Galatada Mah
mudiye caddesinde Miıel Sofronyadis -
rakaimde Takıi"! -;- Kalyoncukulluian· 
aa lJeyoflu - Şışlıde Hamam - Eyıip· 
te Hikmet eczaneleri. 

• 
LI M AN 
HAREKEnERI 

Bugün linıanmuza ıelccek vapıırlar : 
Saat -16,15 Gilzel Bandırma tmüttaı 
17 Ete lskenderiyeden 
17 Ger.ze Mudanyadan 
Baıün limaıumızdan ıidecek vapurlar : 

Saat -9 Aıya Mudanyaya 
9 Ayten İzmite 

11 Dumlu Puıar Mersine 

• SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Ş_ehir Opereti: Tepebaşı 
Beled1ye bahçesinde Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
saat tam 21 de "Deli Dolu" ope
ret 3 ~erde, yazan Ekrem Reşit, 
beste~ıye~ Cemal Reşit, İstan
bul cıhetı, ~ebek ve Şişli tram
vaylan temın edilmiştir. 
• Süm• : İlkbahar Şark111 - Ala1111 

Kızı. 

• Melek 1 Atık Rah~'>e - Aık kelepçesi. 
e Yıldıa ı Kraliçe Kriıtiıı. 
e Allcuar ı Malrinaıı adam. 
• Milli ı Göriinıniyen adam _ Sahane 

vals. 
• Sık ı Adalar çiçeji - Deniz ejderi. 
• OalrGdar Hale ı Söz bir Allah bir 

'Türkçe sözlü oarkdı". , 

• DAVETLER 

C. MıiddeiamumDiiinden : 
l.•tan.bulda ~~dutu anlatılan Gireson C. 

Muddeıumumııı Sead'm memunuiyetimi· 
ze muracaatı. 

• 
Beıiktaı askerlik ıubesinden : 
1 - 331 do~ıu ve bu dofumlularla 

~':'8y~eye ti~ı olan erat ile gerek tah· 
11lilerı dolayraıle erteai seneye terk olun· 
mut ve cerekıe ahval sıhhıyeleri dolayi· 
ıile muayeneye ıevk edilip tecil edilmiı 
olan muhtelif dofunılu eratın muayaıele· 
rine 1 eybll 935 cwıe muhidde batlana· 
cak ve 1 O tctriııievvel 935 ciinlemeciade 
bitecektir. 

2 - Muayeneye eyliil ve tqrinienel 
aynım çift ıünlerinde öfleden sonra saat 
birde batlanacaktrr, muayeneye selen era· 
tm çift giin)erde müracaatalrı. 

'1 - Gerek yerli ve aerekse yabancıla· 
rm muayene ıünleri 2 ıer adet fotocraf· 
larile ve nüfus hüviyet cüı:danile birlikte 
Şubeye müracaatları ve müracaat etme
)'t"f'ler hakkmda lwıuca '"• ta~ cdi· 
lcccii ilk olar, 

(TAN) iN OYKUSU 

YUKULE - LE AŞIK 
4 üncü Mektup 

Herkes yavaı yavaş atelyeden çı
kıyordu. Uzun zamandanberi atelye
de çahtan ve bugünlerde artık mem· 
leketine dönmek üzere bulunan yaş
lı bir Amerikalı bayan yanıma gel
di. Bana üstü yaldızlı bir defter 
uzatarak: 

- Yukule-le, dedi. Ben yarın gi
diyorum. Defterime herkes birkaç 
satır, birkaç çizgi karaladı. Senden 
de bir şey isterim. 

O aralık o kadar şendim ki, ihti
yar kadın, beni kucağında bulvarla· 
rın birinde gezdir, dese yapardım. 

- Hay hay, dedim. Maalmemnu
niye ve derhal .. 

Ve büyük neı'elerin verdiği cesa· 
retle onun defterine çince en güzel 
yazımla, en çok aevdiğim bir halk 
türküsü yazdım, bu türkü garip bir 
ıurette senin bana öğrettiğin Türk 
halk tiirlerine benzi yen: 

Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yarim .• 

Diyerek pirinç toplayan Çin ka -
dınlannın türküsüydü. Amerikalı 
bayanın lllli hoıuna giden gl>zlerin 
yüzde iz bırakması değil de, bütün 
aahifayı çiçekliyen çince yazılarım 
ve bu yazıların ilstilne samur fırça 
ile çabucak çizdiğim birkaç güldü. 

Ben büyük bir hevesle.. aahifayı 
süslerken Joslen başımın ucundan 
ayrılmamış ve ben gülleri çizerken: 

- Oo ! .. Harikulade ... Sahici Çin 
gülleri, diyerek birden yanımızdan 
uzaklaşmıştı. 

• 
Amerikalı bayan ve daha birkaç 

arkadaş atelyeden çıkmıştık. Merdi
vende, Joılen'e raıtgeldik. Koşarak 
geldiği bellidi. Hızla nefeı alıyordu. 
Elinde ne görsek beğenirsin?. Ayni 
Amerikalı bayanın defteri büyiıklü
ğünde yaldızlı bir defter 1 Yüzü yi
ne bir gelincik kadar kıpkırmızı, 
defteri bana uzatıyordu 1. 

- Ben de sahici Çin gülleri iste
rim . 

- Yaıasm sahici Çin günlleri ı .. 
Güllerin ıereine içmegt' gidiyoruz, 
değil mi? . .. . 

Güllerin terefıne içmege gıden be-
nim çoktan atelyed~n. ~ıktı~ıru san
dığım ltalyandı ı .. Bızı ıçmege davet 
ediyordu. 

- Yukule-le'nin dehasına, hatta 
merdiven basamağından masa yapıp 
giılleri derhal bir merdiven üstünde 
yapacağına inanırım. Fakat emin 
olun Miı Joalen, Yukule-le bir parça 
içerse kara mürekkeple çizdiği giıl· 
ler bin kat kırmızı ve bir o kadar da
ha Çinli olurlar. 

Joaten'in bizimle içki içmeğe gel· 
mesine hiç te gönlüm razı olmuyor· 
du. Italyan dot1tumuz içki içmeden 
§&Jikı aöyliyen soyundandı. içkiden 
ıonra iti iyice azıtacak ve kaba ta· 
kalarına tahammül edemiyecektik. 
Fakat herkes bu teklifi kabul etmiı· 
ti. lçmeğe gidiyorduk. Yolda ltalyan 
beni bir parça arkada bırakarak : 

_ Miı Joılen amma da dört nala 
gidiyor hat. Çabuk tekerlenecek. 

Benim hıraımdan kıpkırmızı kesil
diğimi ve timdiye kadar hiç işitme
diği bir ıeıle: 

- E?. Sonra?. 
Dediğimi gören zevzek doıtum bir

den afallamış : 
- Ool .. Yukule-le, ıen çoktan te

kerlenmi§ain meğerse t .. diyordu. 

• Aradan Uç gi.in geçmitti. ltalyanm 
dediği gibi henüz tekerlenmedimle 
de, içimde gemi azıya alımı dört na
la giden bir hiı vardı. "Sevsi"' de
nilen ıeyin insanlara kütüphaneler 
doluıu roman, tür vermesine artık 
hayret etmiyor ve "ıstırap" denilen 
h, tliıeyi Joılen atelyeyc birkaç daki· 

Yazan: Bedri RAHMi 

ka geç kaldığı zaman tatmağa başlı
yordum. Uç glin boyun.da içimde dört 
nala giden at dehşetlı yol almıştı t 
Üçüncü gündi:, Joslen bizi evine ça
ya davet ediyordu. Ve maalesef da
vetliler araıwıda artık kiıstahlıklari
le beni çileden çıkarmaga başlıyan 
ltalyan da :vardı.Jiıslen'in evinde onu 
kıskandıracak, benim sevıncimden 
gözlerimi yaşartacak bir şeyle karşı
la§tık... Geçen giın bin bir itina ile 
yazdığım yazıyı ve gizdigim gülleri 
defterden koparmış. camlatmış, ve 
benim rüyama giremiyecck kadar ha· 
rikulade bir çerçeve ile çcrçeveliye
rek odasının en giızel bir köşesine 
asmıştı. Bize bütün aahifalarını atel
yede krokilerle doldurduğu yaldızlı 
defteri göstererek: 

- Amerikalı Mis duymasın ama, 
dilnyada en sevmediğim bir şey var
sa, o da boyle yaldızlı bir hatıra def· 
teridir!. Sizin güzel Çin günllerini 
def .erden kopardığıma kızmadınız 
ya?. 

Ben bu canım çcrçe•;e içerisinde 
tanınmıyacak kadar güzelleıen gül • 
]erime, ve Joslen"in itinasına hayran: 

- Bilikıst. diyordum. 
Aradan bir hafta geçti. Bu ıefer 

yalnız beni çaya çagmyordu. Çin aan
ati hakkında sonsuz bir munakaşaya. 
dalmıştık. Onu evde tamamldık. Ara· 
mızda san'atten, resim münakaşala • 
rından başka bir tek kelime geçmi
yordu. Beni üzen şey birkaç defa re• 
simlerimi gormek istedigini sôyledigi 
halde ·?i?U ~vime çagırmağa cesaret 
edemeyışımdı. Onu yalnız görmek. 
ve işitmek benim için bir saadetti. 
Ondan, bundan başka bir ıey bekle
miyordum. Bazı geceler yalnız ona 
göstermek için bir resmin üzerinde 
sabahlara kadar uğraşıyordum. Jos
len bana garp üsta.Iarının tesıri al
tında yavaş yavaş kaybolmaga bat· 
lıyan Çinlıligimi bagışlamııtı. Zaten 
bütün resimlerımde "Çinli" damgau 
bir parça vardı. O benim aan•at tari· 
himi benden daha ıyi biliyor ve ben
den daha çok seviyordu. Uzun gece
lerimi bu kaybolmaga başlıyan aan'a
tın üzerine harcadım • 

• Joslen'le dostlugumuz ilerledikçe 
atelyede alaylar başladı. Sabahleyın 
ikımiz de resimlerimizin kenarında 
İtalyanın elinden çıktıgı muhakkak 
olan ucunda bir giın taşıyan kocaman 
bir okla delinmiş kalp resimleri bu· 
ı~ror~uk. ~olonyalı bir arkadaşa bu 
gül hıkiyeıı harıkulade nefis karika· 
türler ilha~ ediyordu ı Fakat bu ta· 
kalardan hır tanesi bizim katibe bir 
gün halisüddem bir İngiliz tokadına 
mal oldu. Şöyle ki: Bizim hoca bazı 
antresi . çok. pahalı olan sergilere be
dava gırebılmemizi temin için bize 
hus~si. ?avetiyeler getiriyordu. Son 
sergı ıçın herkese bilet dağıtıyorlar
~ı: Ben biriııi Joalen'e olmak üzere 
~k~ davetiye almııtım. Benim kendisi 
ıçın ve kendim için iki davetiye aldı
ğımdan haberi olmıyan Joslen de iki 
bilet iıtemi,ti. Biraz evcl benim 
davetiye aldığımı bilen katip efendi 
bu işe içerlemi§ ve kaba bir §aka ile 
hırsını almağa kalknuftI: 

- Bu ikınci iki davetiye de "kü • 
çükler" için mi? 

Joılen birden ne demek istediğini 
anlamamıı: 

- Hangi küçükler? diye sorunca 
kitip efendi, benim biraz eve] iki 
davetiye aldığımı ve ilci kere ikinin 
dört ettiğini ve bir parça fazla oldu· 
tunu ve "küçükler" den ne kaıtetmek 
iıtediğini söyleyince, J oalen çileden 
çıkmıt ve kitip efendiye atelyenin en 
ücra kötelerinden ititilecek kadar ya
man bir şamar atketmişti. KAtip efen
di aonradan ikimi7.den de ayrı ayn af 

dilemeseydi, çoktan bapa bir ateıy .. 
ye trıınıyord\lkl 

• 
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.Ji..K 1Ul-2J1 .. J.9#!-• 
Fransa ile İmzalanan Son Tecim 

Muahedesinin Ana Hatları 
Paris, 8.A.A. - Anadolu ajan

ımın özel aytan bildiriyor : 
Pazartesi günü imzalandığını bil

dirdiğim Türk-Fransız tecim ve kle
ring anlaşmalarının esaslan hakkın· 
~a mUhtelif kaynaklardan aldığını 
haberleri aşağıda sıralıyacağım. Yal
nız bu esasların iyice anla§ılabilmesi 
ve alman büyük netice üzerinde açık 
bir fikir edinilmesi için, daha önce
ki vaziyetin lasaca hatırlanmasında 
fayda vardır : 

l 933 te Londrada toplanmıJ olan 
arsıulusal para ve ekonomi konfe
ransının anlaşamamazlıktan dağıldı
ğı 27 temmuzda Türkiye ve Fransa 
bir modus, bir de klering anlaşması 
~mzalamışlardı. Bu İsmet İnönü hü
kumetinin hararetle müdafaa ettiği 
tediye muvazenesi esasına bağlı ilk 
anlaşma idi ve ticaret mukaveleleri 
politikamızda esaslı bir değişimin 
başlangıc.ı oldu. Ondan sonra imza· 
ladığımı.z: anlaşmaların hiçbirisinde 
bu prensipten ayrılmadık. Bu muka
vele ile iki memleket arasındaki si· 
yasal dostluk ticari ve iktisadi im· 
kanlarla kuvvetlenmiş ve dünya ti· 
caret işlerinin gidişi ortasında iki 
taraf Londrada beraber müdafaa et
tikleri bir prensibi tahakkuk ala
nına iletmiş oluyorlardı. 

Bugün de sürüp giden cihan buh
ranı başladıktan sonra bu biçimde 
ilk anlaşma 1930 ortalarında Maca
ristan ve Avusturyadan doğdu, fakat 
bu memleketlerde yaşayamadı. Mal 
trampası sağlam iktisadi bünye isti
yor. Türkiye ve Fransa daha sonra 
bu yola girdiler. Fakat iki memleket
te ayrı ayn istikametlerde inkipf 
etti. Ve ancak Türkiyede muvaffak 
oldu, iftiharla söyliyeblliriz ki, Türk 
ı;istemi gerek ilim, gerek teknik ba
kımdan başlı başına özellikleri olan 
bir sistemdir. Türkiye bu yoldan 
hemen bütün ithalat eşyaııma §amil 
olan kontenjanı yılda yediyüz bin li
ralık bir mikdara indirdi, başka ta
birle tamamen süpürdü. Fransa ile 
intihab mülahazalarım hesaba katmı· 
ya mecbur siyasal çeşitli fırkaları ve 
kısaca iç politikası yüzünden konten
jan si~temini günden güne genişlet· 
meye doğru yürüdü. Bundan dolayı
dır ki. yapılmış anlaşmaların 1935 or
talarına kadar olan tatbikatı. Türki· 
yenin daima kolaylık göstermiş ol· 
masına rağmen Fransanm, meseli 
almayı taahhUd ettiği tütunU bile 
pek geç alma~ ermeyi taahhüd et· 
tiği kontenjanlan verememek netice· 
11iyle ~karŞilaştı. Fransanın yüz mil
yon frangı aşan matlubatı memleke
timizde toplandı. Fransa bu parasını 
ancak memleketimizden Türk malı 
alarak çıkarabilirdi. Hexetimizin Pa
rise vardığı gün dört memleket Fran· 
sa ile umumi klering, ithalat resmi 
:fazlalarının rcf'i ~ontenjanların tez
yidi ve taahhüdü gibi esaslar üzerin
de üç aydır münakaşada bir anlaşma 
zemini, bulamryarak burasını terke 
hazırlanıyordu. Filhakika bu mcm· 
leketlerle inkita geçikmedi. HükQ
metimiz modusU, Fransa ise klering 
anlaşmasını feshctmişlerdi. Fransız· 
lar yüzde otuz nisbetindeki Türk 
fazla ihracatı kaydına ve bedelleri
nin Cumuriyet Merkez Bankamız 
emrine verilmesine itiraz ediyorlar
dı. Laval kabinesinin 29 kararname
sindeki prQtsiplere göre de yeni bir 
anla1ma imldinı çok güçleşmiş bulu
nuyordu. 

Bu çetin şartlar içinde başlıyarak, 
bayram ve tatiller olmak üzere fasıla 
sız onbeş gün süren müzakerelerin 
vardığı neticeler şöylece hülasa edi
lebilir : 

1.- Umumi klering esası muha
faza edilmiştir. 

2.- Türk klering sisteminin hu. 
&usiyeti olan geniş hususi klering, ya 
ni takas esası kabul edilmiştir. 

3.- Kontenjanlar arttırılmıı ve 
bazı maddeler i~in yeniden konten
jan alınmıştır. 

4.- İthalat munzaıt resimleri 
kaldırılmış. yani mallarımızdan a· 
lınmakta oı.ın yüzde 6 ıthalat takası 
yüzde ikiye indirilmiştir. 

5.- Evvelki anlaşma devresinden 
kalma yüz milyon küsur frank tuta
rında olan ve klerfog muameleleri· 
nin önünde tıkaç teşkil eden Fransız 
ticari alacakları ayn bir hesaba a
lınarak, Türkiyeden Fransaya ihraç 
edilecek, Fransada kontenjana tabi ve 
yeni alınmış kontenjanlarla yıllık tu
tarı on milyon frangı bulan ithala
tımızla tedricen tasfiyesi esası kabul 
edilmiştir. Bunlardan başka sürümü 
güç muayyen bir kısım mallarımı
zın hususi takas yoliyle bu tasfiye i· 
şinde kullarulmaSJ da temin edilmit· 
tir. Yani hem yeni klcringin ipcme
si, hem eski alac:aklann urun vadeli 
faizsiz bir ticari kredi haline inldli· 
br, hem de ıilrümü çetin muayyen 
mallanmıza prim temini kabil olmuş 
ve nihayet bu suretle elinde en az 
sekiz sene bu para faizsiz kalacak 
olan Cumuriyet Merkez Bankamızın 
bu parayı iskonto ve ticari finansman 
işlerine hasretmesi imkanı elde edil
miştir. 

6.- Cumuriyet Merkez Bankası 
serbest emrine tahsis edilecek olan 
e öviz nisbeti devlet ve belediyeler 
aübayiatı, hususi ve ymumi klcring-

ler ve eski alacakları da şamil ol
mak üzere yüzde otuzdan yüzde o
tuz beşe çıkarılmıştır. 

7 - istikrarı temin için anlaşma 
müddeti yirmi aya çıkarılmıştır. 

8 - Fransız rejisinin bundan Ön· 
ceki anlaşma ile kabul ettiği mikdar 
fevkinde her sene tesbit olunmuş 
miktarda muntazaman tütün satın al· 
ması temin olunmuştur. "Tczayüd 
nisbeti yüzde ellidir.,. 

9.- Modus ve klering anlaşma· 
ları, müddet ve meriyet itibaryile 
birbirine bağlanmıştır. Anlaşmanın 
hükmU 13 ağustostan·itibaren yürü
miye başlıyacaktır. 

Yeni anlaşmanın başlıca anahtar. 
lan bunlardır. Fransız kompansas· 
yon ofisi müdürü Jolly bu anlaşma
ların şimdiye kadar yapılmış ben· 
zerleri arasında teknik ve tatbikat 
kıymeti en yüksek bir mükemmeli
yette bulunduğunu ve Türk sistemi
nin Fransa için de bir tekamül ol
duğunu söylemiştir. Nihayet memnu
niyetle ilave etmeliyiz ki, 1933 te ol· 
duğu gibi. yeni politikasından aonra 
da ilk olarak Fransa, memleketimizle 
böyle bir anlaşma imzalamı§ bulu
nuyor ve bu yeni Fransu: ticaret na
zmnın da ilk mukavelesidir. Hele 
müzakere müddetinin kısalığı &ahi. 
bir rekordur. 

Fransız resmi tebliğinin de kay • 
dettiği gibi, heyetimize reislik eden 
bliyük elçimiz Suat Davas, böyle bir 
anlaşmanın iki memleket için oldu
ğu lmdar, arsıulusal ııyasa bakımın· 
dan da önemi ve değerini anlatan 
beyanatta bulunmuştur. İsmet İnö • 
nü hükfimetinin kendilerine verdi· 
ği büyük ve gUç vazifeyi her iki 
memleketin hayrma olarak başar • 
masını bilen müı:akereci heyetimizin 
elde ettiği önemli ve değerli netice 
hiç §Üphe yoktur ki, iki millet ara • 
sındaki dostluğu temelle~tirmiye ve 
tecimsel münasebetlerimizi genişlet· 
miye çok yardım edecektir. 

Yaş meyva ihracı 
Şark demiryollan kumpanyası, 

Türkofisin ve bir kısım tetimenlerin 
müracaatı üzerine yaş meyva ve seb 
zelerimizin nakli için yeni bazı U 
laylıklar göstermiştir. Yaş meyva 
ve sebzeler bundan böyle hızlı gi • 
dişle ve ilk kalkacak katarla gönde 
rilmek prtl ile yava1 &idiı tarifeıi 
Uzerinden ganderllec:eln.lr. 
Yanı gidi! tarifesinln '1\tz\t gi -

dişte de tatbik edilmesi nakil ücret· 
terini % 50 den fazla ucuzlatmı§ 
olmaktadır. 

BORSA 

8 A~ustos Perfembe 

PARALAR 

A111 Satıl -Sterlin 619.- 624.-
Dolar 123,- 125,-

20 Fruıııs fran&J 166.- 169,-

20 Liret 192,- :96,-

20 Belçika franıı 12.- 83,-

20 Drahml 23.- 24,-

20 tııviçre (t. 816,- ao.-
Florin 80,- 81,-
20 Çek Kron 94,- 96,-
Avusturya ~ilin 22,SO 24.-
Mark sa,- 40,-
Zloti 23,- 24.50 
Penıo 23,SO 25.-
20 Ley 15,- 16,-
20 Leva 23,50 25,-
20 Dinar 52,- 56,-
Yen 31,- 33.-
İsveç Kuron 30,- 31,-
Altm 12s.- 930,-
Mecidiye 52,50 53,-
Banknot 233,- 234,-

ÇEKLER 

Parla üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
laveç f~ı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuron .. 
Avusturra 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Le7 
Dinar 
Yeu 
Çemovets 
lııveç kuronu 

ESHAM 

Kapaıua 

12,03.-
623,-

0,79,65,13 
9,70.-
4,71,40 
2,43,40 

153,46,-
1,17.75 

19,11 .tıs 
4.19,15 
5.81,43 
1.97,60 
4,21.-
4 51.40 

63,77.55 
34.96,33 

2.78.30 
10.98 

3,11,32 

h Bankaıı MU· to.-
• • N. 9.50 
" .. H. 9,60 

Anadolu % 60 215,10 
., % lOI 42,50 

Si rketiah)'ri)'e 14.25 
Tramva1 26.SO 
Bomonti • Nektar 8.-
Terkoı ıs.so 
Reji 2,55 
Aıılan Çimento 10,SS 
Merkez Banbn ~8.-
0smanlı Bankası 23,50 
Telefon 11,75 
İttihat Deiirmenı:ilik T .A S. 8,50 
Şark Defirmenlerl 0,78 
&ark Merkez Eczaııclf !'1,25 

HABEŞ işi iÇiN 

Paristeki Üçler Toplanllsı 
için Hazırlık Başladı 

Faris, 8 A.A. - Laval, dün öğle • 
den sonra, İngiliz elçisi Sir George 
Clerk ve İtalyan elçisi Kont Pig • 
matti Morano di Custozza ile görüş 
müştür. Görüşme, 16 ağuat~ta Pa
riste tQPlanması ihtimali olan üç ta· 
raflı konferans etrafında konuşul -
muştur. llgili hilkumetlerin cevabı, 
henüz gelmediği için bu konferan -
sın toplanma tarihi kesin olarak tes 
bit edilmemiştir. 

Salahiyettar çevenler, konferan -
sın gerçekte Lava), Eden ve Aloisi 
arasında bir haberle§me mahiyetinde 
olacağı fikrindedirler. 

ltalyanın fikri 
Roma, 8 A.A. - Faris konferansı

nın sonuçları hakkındaki tahminler, 
şimdi daha müsait bulunmaktadır, 
ltalya. evvela bu konferansın derhal 
toplanmasına itiraz etmişti. Fakat 
şimdi İtalyan bükumeti, toplantı i • 
çin tesbit edilen tarihin, tOrll gö -
rüşler arasında bir yakınlık temini· 
ne ve lngiltere'nin İtalyan istekle • 
rini daha iyi anlamasına mlisait ol· 
duğu fikrindedir. 

Fransız .. ltalyan erkamhar
biyeleri arasında 

Paris. 8 A.A. - Matin gazetesinin 
Roma'dan aldığı bir habere göre, 
ltalyan genel kurmay başkanı Ba
doğlio, Fransız genel kurmay baş -
kanı GamcJin ile Roma'da başlanmış 
olan görüşmeler devam etmek üze -
re yakında Pariı'e gidecektir. 

Le Journal gazetesi, hu münase • 
betle, son zamanlarda İtalya tara -
fmdan alınan silel tedbirlerin, İtal
yan kuvvetlerinin tekrar gruplandı
r!~~asına ait ve Fransa ile bir iş bir 
Jıgı esasına dayanan planın bir kıs
mı §eklinde göründüğilnü ileri ıür • 
mektedir. 

Roma'dan gelen bir ajans habe
rine gör~ sü bakanlığı, gerek ltal -
yan gerek yabancı, hiç bir gazete -
cinin, Brenner boğazı sınırında ya
pılan manevralarda bulunnuyacağı 
emrini vermiştir. 

Veni askerler 
Napoli, 8 A.A. - Napoli ile Ma -

savra arasında muntazam posta ya • 
pan Manini vapuru, bugün bazı 
bazı subaylar, sömürge askerleri ve 
harıp gereçi ile, doğu Afrikasın& git 
mek üzere buradan kalkmıştır. 

Subaylar arasında, Napoli faşist 
partlel -ıueteri. te~ ır.,,.... 
do Dclo ile, KUltUr Bakanının oğlu 
teğmen Giorgio de Vecchi bulun • 1 

maktadır. 

Yabancı lejiyon 
Roma, 8 A.A. - Yabancı tebaa -

lar tarafından gönüllü olarak asker· 
lik hizmetine girmek için gösterilen 
isteklerin çokluğundan ötürü, İtal -
ya'nın bir ''yabancı lejiyon,, ihdası 
meselesini incelediği yayıntısı do -
laşmaktadır. 

Habeş kuvvetleri 
Adiababa, 8 A.A. - Havas ajansı 

aytarının bildirdiğine göre, Habeş 
s~el kuvvetleri 7 ordudan mürekkep
tır. 

Her orduda, üçer bin kii§lik 30 alay 
vardrı. Bu hesap ile Habeş ordula • 
rının bütünü 630,000 kişiye çıkmak
tadır. 
Bunların ancak 250.000 ü hükQmet 

tarafından verilen tüfc.k ve cepha • 
ne ile mücehhezdir. 
. Habeşistan'm aşağı yukarı türlü 
tıplerde 200 tona sahip olduğu sa -
nılmaktadır. Bu topların bazıları 
1860 da imaJ ~uilmiştir. Habeşistan 
bundan başka ı kadar makineli tü 
fek, bir o kadar da otomatik tüfeğe 
ve 8 uçağa sahhtir. Bu uçakl.ırın an 
cak 6 sı havalanabilmektedir. 
Habeş kuvvetlerinin kuzey illerde 

toplanması, hükQmetin bir emri ita· 
bı olmadığı aöylenmektedir. 

. Bu top.lanma, Habeş muharipleri • 
nın tehdıde en fazla maruz bildik • 
leri bölgelerdeki §eflerin emri altı -
na girmek hususundaki temayUlleri 
§eklinde izah edilmektedir. 

lngilterenin protestosu 
Londra, 8 A.A. - Hükumet, İtal· 

yan gazeteler~nin lngiltere'ye kar
gı giriştikleri savaştan ötürü, 26 tem 
muzda yanmış olduğu protestoya t. 
talyanın uygun bir cevap vereceğini 
umut etmektedir. 

ltalya. bu protestoya cevap verme 
diği takdirde, İngiltere yeni bir te· 
şebbüste bulun"aktır. Bu ikinci te· 
şebbüsten sonra da bir cevap alamaz 
sa, Londra hükumeti, mesela, ltal -
yan gazete aytarının geri gönderil -
mesi J?ibi bazı tedbirler almayı dil • 
şünecektir. 

Mısır fevkallde komiseri 
Londraya geliyor 

Londra, 8 A.A. - Timea gazetesi, 
Mısırdaki, İngiliz fevkalAde komiıe 
rinin Kahireden ve lrak büylik Bri
tanya elçisinin Bağdattan hareket -
)erinin, İtalyan - Habeş. anlaşmazlı
ğı için Londra'da toplanmasına ka 
rar verilen bir konferansa iştirak 
maksadile olduğu hakkında bir gaze 
te tarafından verilen haberin doğru 
olmadığını bildiriyor. 

:Times, bQyJc bir konferansın ne 

toplantıya çağmlmış. ne de çağırıl
ması düşünülmüş olduğunu yazmak 
tadır. 

Times'in dediğine göre, fevkalade 
komiserle elçi, sadece tatil gezisine 
çıkmış olup, kendilerini ilgilendi -
ren meseleler üzerinde görüşmek er 
gesile, her yıl olduğu gibi, İngiltere 
Dış Bakanlığına uğrıyacaklardır. 

Vehip paşa ile hiç 
ilişiğimiz yoktur 

Ankara, 8 (A.A.) - Vehip Paşa· 
nm bugUnkil Türkiye cıimuriyeti hü
kumeti ile hiç bir münasebeti olma· 
dığına bu hususta Anadolu /t }ansının 
evve1te neşrettiği malumat ta delil • 
c!ır 
Habeşistanrh bir vtıife kı:ıbul etme 

si için Ankuad&n ,.ehip Paş ıj.·a e· 
mir verildiği etralında çıkcln haber· 
ler doğru cicğildir. 

Bir ltalyan uçaOı kayıp 
Tokio, 8 A.A. - Romadan Ma • 

soua'ya gitmekte olan ve dlin saat 
S te Kahire'den hareket eden bir İ
talyan süel uçağı hakkında hiçbir 
haber alınmamıştır. İçinde 7 kişi bu 
lunan bu uçak, iki İngiliz süel uça
ğı tarafından aranmaktadır. 

ltalya ve lngiltere 
Roma, 8 A.A. - Giomale d'İtal • 

ya gazetesi İngilterenin Habeş me· 
selesininde ltalyaya karşı olan du • 
rumunu tetkik ederek diyor ki: 

İngilterede İtalyaya dilşman par
tilCiin devlet adamlarının yanında 
İtalyanın davasından yana kuvvetli 
bir kamoy bulunuyor. ltalyıı, ken -
disinden yana olanlara minnettar • 
dır. 

Bu gazete yazısını §Öyle bitiriyor: 
Dünyanın mükadderatı seçim i§ • 

lerile karıştırılmamalıdır. Ve yine 
emperyalizmi de lngilterenin uzun 
seneler süren silahlı savaşlarla elde 
ettiği hakları diğer uluslar için 
inkar edecek derecede ileri gidilme 
melidir. İsteklere bir had çizilmeli 
ve diğer memleketlerin dostluğu ve 
çalışma birliği takdir olunmalıdır. 

Halbuki, dünyanın her tarafında 
birçok ve güç meselelerle karşıta, -
mak mt~buriyetinde bulunan ingil
tcrede Avrupada barış ve istikrar j. 
nancalarına mühtaç bulunmakta • 
dır. 

Bu inanettlar Strezade başlamış -
tır. Ye. bunlar .a«!nbl~•ile.hilir.di t -
talya bu inancalardan biri olabilir -
di. 

Ancak, ondan hayatt ihtiyaçlarını 
feda etmesi ve esasen bütün istek • 
!erini elde etmiş bulunan başka mem 
leketlerin istifadesi uğrunda jandar 
malık yapması istenemez. 

Berlin, 8 A.A. - Staghhelim örgü 
s~nün resmi gazetesi yasak edilmiş
tır. 

ÖIUm cezaları baGışlanan 
Naziler 

Viyana, 8 (A.A.) - Cümurbaşka
nı, patlayıcı maddelerle yağınçda bu 
Jundu~larından dolayı ölüm ceıası gi 
yen Vı~nalı dört Nazinin cezalarını 
bağışlamıştır. Reis.,diğer on beş ölüm 
mahkumunun cczalannı onar &ene kil 
reğe değiştirmi§tir. 

Naziler va Farmasonlar 
Bcrlin, 8 (A.A.) - &ki Prusya 

Mason lcx:aları, farmasonluk fikirle • 
ri Nasyonal • Sosyalizm fikirleri ara
sın?a ~erin ve biribirile uzlaştırılma· 
sı ımkansız ihtilaflar dolayısiylc fes· 
hedilmiştir. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

-----------------------~ • Paria, 8 A.A. - Bugünkü bakan· 
lar konseyi, İ§ bakanmm, büyük iş· 
ler hak.kında bir program tesbit ede· 
cek olan kararnameler hakkındaki 
tekliflerini inceliyecektir. 
. ~ Varşov.a, 8 A.A. - Harp gemile 

r1nın Danzıg limanında durabilme • 
lerine dair olan Polonya • Danzig 
uzlaşması üç yıl daha uzatılmı§tır. 

• Berilin, 8 A.A. - Resmi bir bildi 
riğe göre Gömisberg zırhlısı Polon
r.a donanmasına görette bulunmak 
uzere ~2 • 25 ağustosta Gdinyaya gi
decektır. 

• Va.~ova, 8 A.A. - Resmi çeven 
lcrde. soylendiğine göre, Polonya -
Danzıg anlaşmazlığındaki gerginlik 
h.afiflemiştir. Pek yakında bütün ih
tılaflı meselelerin halledileceği söy
lenmektedir. 

• Varşova, 8 A.A. - Dış Bakanı 
Beck, beraberinde hususi kalem mli 
dilrü ile hususi katibi olduğu halde 
gece yarısı Gdinya'ya hareket etmiş 
tir. Oradan Fenlandiya Dı, Bakanı
nın ziyaretini iade etmek üzere Hel 
sinki'ye gidecektir. 

• New-York, 8 A.A. - Gazeteler, 
Abode İsland'daki kısmt seçimlerde 
kaz:anan cumuriyetçi Aday hakkın • 

·da uzun makaleler yazmaktadırlar. 
Gazeteler, genel olarak, lıu seçimi 

Roosevel'in ekonomik sıyasasına kar 
§ı ciddi bir ihtar olarak telakki et -
mektedirlcr, 

ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 

Sıhhat ve kuvvet 
~~~ VERiR 

Taklitlerlndell 

aakınız. 

Hava Y alları Devlet iş
letme idaresinden: 

Telsiz telgraf ve telef on ve radyogonometre aletle~ 
alınacak. Hava Yolları Devlet İşletme İdaresince alı0 

ve verici telsizlerle radyogonyometre cihazları alınacak: 
dır. Bunların cinslerini kararlaştırmak için bu aletiet1 
satanlardan aletlerinin muhtelif kataloğlarile büt\ill 
vasıflarını bildiren izahat istiyoruz. 

Verilecek izahat arasında şunlar da bulunmalıdır. 
ı - Cihazların fiatı (Ankara veya İstanbulda teS' 

lim şartile "rürk Lirası olarak') 
2 - Cihazların siparişden nekadar sonra teslime' 

dile bileceği. . 
3 - Cihazlarla birlikde verilecek yedeklerin cinsJ 

ve mikdarlan. 
4 - Cihazlardan bir tanesinin tecrübe için Ankara' 

ya getirilib getirilemiyeceği. 
5 - Cihazların ne gibi şartlar altında ve nekadat 

bir zaman için garanti edilebileceği. 
6 - Cihazlann diğer markalara faik olan hususiyet• 

leri. 
7 - Bu cihizlardan hangi hatlarda kullanılmakd1 

~~~. . 
8 - Şebekemizde aynı fabrikanın telsiz aletıeritı' 

kullandığımız müddetçe fabrikanın bize ne gibi kola>'; 
!ıklar ve yardnnlar yapabileceği. Bu izahat 1-1 ı-9~. 
tarihine kadar Hava Yollan Devlet İşletme Müdürlil' 
ğüne- referansları bağlı olarak gönderilmiş olmalıd~!· 
Bütün şebeke hakkında telsiz ve gonyometreler içııı 
bir proje yaparak o projeye göre yapılaçak muhabere 
tesisatı için umumi bir teklif de bulunmak veya dab9 

fazla malUmat almak isteyenlerin İdareye müracaatlaı1' 
•• •ı (2048) (4575) 

MISIR is Limite·~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : tSKENDERtYE: 
TURKiYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir· 
İTHALAT. İHRACAT, KOMİSYON VE 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
tSKENDE~tYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabnnrza, TtiRKiYE lŞ BANKASI şubelerindeı> 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlcrin MISIR tŞ LtMtTED'i tercih ctrnC" 

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye 

--------------------------------_,;:.5_74-~ 
olmalc ,etıe'" 

VENi NEŞRIVA T 

Perşembe mecmuası 
Faruk Nafizin bir şiiri ve Kadın

lar mı erkekleşiyor ,yoksa erkek
ler mi kadınlaııyor. Maktül Kadın· 
lar, Habeşistanda bir Türk ve Uç 
Gönül arasında isimli güzel tefrika· 

lar Denizlere Hlkim 
halı yazılar vardır. 

ARKITEKT 
.. s•~ 

Bu aylık derginin 54 ncu. ,ııır' 
çıkmıştır. İçinde yapılınıJ bı~r ;1• 
ait birçok fotoğraflar ve platı ""dJ'' 
mimariye ait değerli yazılar 
Tavsiye ederiz, 
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Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 
Umum idaresi il8.nlan 

Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham dö
kiinı piki 2 Eylül 1935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankara'da İdare binasında kapalı zarf usulile satın alı-
nacakdır. · 

Bu işe girmek isteyenlerin 1402,50 liralık müvakkat 
teınmat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 i.incü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
buıunmadığma dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
~llndır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara' da 
tllalzeme druresinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
l\iiidürlüğünden dağıtılmakdadır. ( 4454) 5847 

İlk eksiltmesi bozulan ve beher 1000 kilosunun mu
harntnen bedeli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe ka
lay 17 Eylül 1935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
ltsuıu ile Ankarada İdare binasında satın almacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 218 7, 61 liralık muvakkat 
t"ez:tıit14lt ile kanunu n tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe ginneğe kanuni manileri 
huıunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe ait şartnameler 145 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(4491) 5877 .....___...._ ______________________________________ __ 

Muhammen bedeli 11880 lira olan 130 tane büyük 
"~. 3 tane küçük vagon muşambası 4-9-1935 çarşamba 
~ü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada ida
~e binsmda satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 
~1 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun ta

l'ın ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun
~adığma dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
~ 4,~Q a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
s ~ ~~e ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Te
d e. Um ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme 
Clıresinde dağıtılmaktadır. ( 4490) 

- IQ&i u : ~ !!i!C 

{90) Ton Şili Güherçilesi 
Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4 O 5 O) lira olan yukanda 
mikdan ve cinsi yazılı malzeme Salı pazarında Askeri 
Fabrikalar İstanbul Yollamasında toplanan Satınalma 
Komisyonunca 13 Eylül 935 tarihinde Cuma günü 
saat (16) da açık eksiltme ile ihale edilecekdir. Şartna
me parasız olarak Komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan (303) lira (75) 
kuruşu Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mü
racaatları. ( 43 6 7) 5814 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayes.i : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellera (SeyYahin çekleri) •atar 

1 
\ Liret, Frank, İngiliz lirası veya D?ları Frank olarak .satıla?' 

bu çekler sayesinde nereye gitsenız paranızı kemalı emnı-
1 yetle tasır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 

şehirde,
4

otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla- ' 

namayacağı bir şekilde ~p ve~ ~ilmiştir. (5999) 5748 j 

10 Ton Hamızı kibrit 
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 40 O lira olan yukarda miktan 
yazılı malzeme Salı pazarında Askeri Fabrikalar İstan
bul yollamasında Toplanan Satınalma komisyonunca 
13 Eylül 935 tarihinde Cuma günü saat 16 da açık 
eksiltmeyle ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 30 lirayı Beyoğlu 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 

......._ 5925 5815 

----------------------------------------- ----------------------------------------
gün ve saatte Komisyona müracaatları. (4368) 

h" 1\-fuhammen bedeli 40,000 lira olan Ankara, Eskişe-
2 ~r~ konya ve San:ıs~~ ~epolan su tasfiye tesisat!arı 
~ ı-935 pazartesı gunu saat 15 de kapalı zarf usulıyle 
trı nk a.rada İdare binasında ihale edilecektir. Bu işe girt\: ısteyenler 3000 liralık muvakkat teminat ile ka
ttı n~n tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi 
U.cıbin · · k "' ·1 · b da· ce ışe gırmeye anunı manı en ulunmadığına 

ka~ beyanname ve tekliflerini aynı giin saat 14 de 
~t ar Cer Dairesi Komisyon Reisliğine vermeleri Ia
f\~dır. Bu işe aid şartnameler 200 kuruş mukabilinde 

ara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
........... (2040) (4550) 5967 

tJ tlıUJni . c 

~~ neşnyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN1Ct: 
'-t .. zet Tk 

ecı 1 ve matbaacılık T. A. Şirketi: İstanbul, Ankara cad-
desi, 100.- Basıldığı s-:er: XAN matbaası. - -

,--~SÜMER BANK~~ 
j BEYKOZ DERi VE KUNDURA 

FABRiKASINDAN: 
Fabrikamızda mevcut daimi cereyanlı dinamo ve elektrik 

motörlerinin 15-7-935 tarihinde saat üçte yapıfan aleni müza-
1 yedede verilen fiyat muvafık görülmediğinden ihale ltJ..8~935 

tarihine bırakılmıştır: 
J ~ , Bu motörleri gömıek isteyenler resmi tatil günleri haricinde 
J!.ı~r gün saat ikiden dörd~ad~r fabrikaya mür~-~debilir~. I 

5957 

120 Ton 105 lik Oleum 
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 6600 lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yazılı Malzeme Salı pazannda Askeri Fabri
kalar İstanbul yollamasında Toplanan Satınalma ko
misyonunca 13 Eylül 935 cuma günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin Muvakkat teminat olan 495 lirayı Beyoğlu Mal
müdürlüğ',üne yatırarak makbuz ile teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri 
ve 2490 numaralı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mü
racaatları._( 4366) :ıs13 

TORKlYE ŞEKER FABRlKALARI ANONİM ŞlR-
KETlnin Alpullu, Uıak, Eskişehir ve Turhal 

ŞEKER F ABRlKALARINDA VE 1ST ANBUI.DA 
fabrikaların teslim edecekleri tarzda. 

Kristal 
Kesme 

kilosu 25 
28 

kuruş, 
kuruştur. ,, 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya
zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursada 25,50 28,60 
lzmir Vagonda 26,10 29,25 
Bali kesir 11 26,40 29,70 
Adana ,, 26,80 30,15 
iz mit ,, 25,25 28,30 
Adapazan" 25,65 28,80 
Samsun limanın· 

da fob 25,10 28,10 
(Fob Samsun fiyatı; Karadeniz 

sahillerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafından vapura yükletilmiş bulunmak kay -
diyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair masraf 
müşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON si
pariş kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Y ukandaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde ve-: 

ya İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş şartlan fabrikalardan veya İstanbul, 

Ankara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 
5755 

Türk Hava Kurumu Piyango 

1 
Direktörlüğünden: 

Piyango Direktörlüğü için 4 tertib yani iki senelik 
piyango ve iki senelik yıl başı biletleri baskısı açık ek
siltme usulü ile 14 Ağustos saatl4 de pazarlığa konula
cakdır. İstekli olanlar şartnamesini her gün Direktörlük 
Muhasebesinde görebilir. ( 4457) 5924 

lstanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde Silah taşımak üzere evvelce Emniyet Mü

dürlüğü tarafından kendilerine vesika verilııüş olan
ların bu vesikalarını heman Emniyet Müdürlüğüne ia
de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar bundan sonra mute
ber olmayacağından kimde bulunursa istirdadı için Po
lis teşkilatına da aynca tebliğat yapılmıştır. ( 4549) 

bu da mUkemmellye 
tinin sebebıerinden 
biridir. 

KöpO~iJ taztaıa~ııran . onıt ııoma 
hassasını veren. aynı zamanda us· 
turanın yOrOyOşOnü kolaylaşııran 
t{otd krem dir 

Beşereyl yumuşatan ve 

GIBBS TIRAS SABUNU 
ile yapılan tıraşdan sonra l~llf bir 
aerlnllk hissetılren hap K old 
krem dir. 

G•bb• '•••• tıbunv 
.,.tık. r•k•"•blllr 
.e ekonomik ılk bir 
kutu içinde •atılır 
Su lıulular. 11bunu bittik· 
c:• rı11t utıun lıonulırılı 
daimi lıullınıltr 

5946 

.. 
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SENELERDENBERi UGRAŞIYORLAR. KiMSE A YNiNi YAPAMAZ 
DÜNYADA MiSLi BULUNMIV AN BiR ŞAHESER 

HASAN KOLONYASI, LOSYON ve 
Hasan kolonyasını Fransa, Almanya ve İngiltereyc beraberce 

ediyorlar. Esans fabrikalarından meşhur Sanderson bile bu hususta kat'i 
Marisi, ne de dünyadaki kolonyalar Hasan kolonyasının nefis ve can 
yapabilmek isin kolonyacılar daima uğraşıyorlar. Fakat Hasan kolonyası 
mil flörlerini, losyon ve lavantalarını Hasan markasile arayınız ve başka 

götürüyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu müstesna kolonyanın 
olarak "Hasan kolonyası kadar nefis bir kolonya yoktur" demiştir. 

verici kokusuna benziyemez. Hastalara şifa veren, sinirleri teskin eden, 
bir sırdır ve bu sır dünya bir araya gelse yapılamaz. Buna imkan yoktur. 
bir kolonya veya losyon verirlerse aldanmayınız. Hasan deposu : Ankara, 

latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Kırklarelinde 625 ton 
kuru Ot kapalı zarfla 12 
Ağustos 935 pazartesi gü
nü ihalesi yapılacaktır. Ek
siltmeye girmek isteyenler 
ihale günü teklif mektupla
rını Telgrafhane ayarı saat 
15 e kadar Komisyon rei
sine verip makbuz almalı 
ve saat 16 da komisyonda 
bulunmaları. Beher kilo Ot 
fiatı iki kuruş 39 santimdir. 
İlk teminat parası 1121 li
radır. Şartnamesi Kırklare
linde Satınalma Komisyo
nunda her gün görülebilir. 

(108 (4339) 5810 

*•* 
Kırklarelinde 400 ton 

yulaf ve altı yüz ton arpa
nın kapalı zarfla ihalesi 16 
Ağustos 935 cuma günü ya
pılacakdır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
yulaf teklif mektublarını 
saat 1 O da ve arpa teklif 
mektublarmı saat 15 de 
Komisyon Reisine verip 
makbuz almalı ve birer saat 
sonra da Komisyonda b.u
lunmalıdır. Beher kilo yu
laf fiatı 3 kuruş 80 santim 
ve arpa fiatı 3 kuruş 50 san
tim tahmin edilmişdir. İlk 
teminatları yulaf için 1140 
lira arpa için 15 7 5 liradır. 
Şartnameleri Kırklareli Sa
tmalma Komisyonunda gö-
rülebilir. (110) (4415) 

5824 
* * 41 

Kırklarelinde 900 ton 
Un kapalı zarfla ihalesi 19 
Ağustos 9 3 S pazartesi günü 
yapılacakdır. Eksiltmeye 
girmek isteyenler ihale gü
nü teklif mektublarım saat 
15 e kadar Komisyon Riya
setine vermeleri. Beher kilo 
Un fiatı 11 kuruş 50 san
tim tahmin edilmiştir. İlk 
teminat parası 6425 lira
dır. Şartnamesi Kırklareli 
Satınalma Komisyonunda 
her gün görülebilir. ( 121) 
~4498) 5872 

*** 
2232 ton Linyit kömürü 

kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuşdur. Şartna
mesi Ankara LV. A.St.AL. 
KO. da her gün görülebilir. 
Eksiltmesi 29 Ağustos 
935 perşembe günü saat 11 
de Ankara Levazım Amirli
ği Satınalma Komisyo
nunda yapılacakdır. Lin
yit kömürünün beher tonu
nun fiatı 11 lira ve mecmu 
tutarı 24552 lira olup temi
natı muvakkatesi 1841 lira 
40 kuruştur. İsteklilerin 
münakasanın yapılacağı 
muayyen saattan en aşağı 
bir saat evvel teminatı mu
vakkata makbuzu ile birlik
de teklif mektublarını An
kara LV. A. ST. AL. Ko
misyonuna vermeleri. 

(132) (4624) 
* "' • 

300 bin kilo ekmeklik un 
kapah zarf usulile münaka
saya konulmuşdur. Şartna
mesi 14 3 kuruş karşılığın
da Ankarada LV. A. ST. 

İstanbul" Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

4725 Yeniköy Ayanikola 

6742 Tarabya 

2851 Galata Yenicami 

3171 Sarıye. 

3433 Tarabya 

5113 Boyacıköy 

6136 Taraby 

6361 ,. 

3728 Kuml;apı Şeyh Ferhat 

4384 Mercan Daya hatun 

5080 Üsküdar Yenimahall~ 

5851 Galata Yenicami 

5854 Büyük çar§ı 

Sokağı 

E.Berber Yanko 
Y. Sermet 
Mecidiye 

Ycnicami ve es-
ki Balıkpazarı 

E. Nalbant çeş-
mesi Y.Sularyolu 
Aya Kiryaki 
Ayazma mevki: 

Fınn 

E. Hacı Vasil 
ve Akasya 
Y. Defnedalı 
ve Çonban 
E. Hacı Vasil 
ve Akasya 
Y. Defnedalı 
E. Musall: 
Y. Hayriye 
tüccan 
Çakmakçılar 

E. Papas 
Y. Selamet 
Zindan 

Basmacılar 

Emlak No. 

1 

~da 6 ve 77-62 
muharrer 
E. 63-2 
Y. 53-8 

E.112-11" 

~ S::R 

E.ve Y. 8 

E. 18 
v . 12 

E. 22 
Y. 21 

E. 53 
Y. 57 

10 

E. 54 
Y. 60 
'2. 4 

E.veY. 41 

Cinsi ve hissesi 

46 Metre arsanın 

tamamı 

174,50 metre 
'\.rsanın tamamı 

Bodurum olan 
kagir dükkan ve 
üstünde oda la-
rm 6,50/ 120 tam 
ve bir sehminin 
südüs hissesi 
6431 metre tarla-
nm tamamı 
Evvelce Bağ şim-
di 4134 metre tar-
lanın 1/ 5 His. 
Ahşap hane ve 
bağçenin tamamı 

Ahşap hane ve 
baecenin 2/ 3 His. 

Ahşap iki hane ve 
Bağçenin 1/ 2 His. 

Ahşap Baraka 
ve bağçenin 
1/ 2 His. 
Küçük Y cnihan 
alt katta oda 
Bağçeli ahşap ha
nenin 3/ 20 his. 
Ahşap iki dük· 
kanın 2/ 6 his. 
Kagir dükkanın 
tamamı 

Hisseye göre 
muhammen K. 

30 T. L. 
Açık arttırma 

52 .. 
300 

" 

1050 Kapah 
zarf 

42 Açık 
arttırma 

365 .. 
188 

" 

32.S .. 

150 
" 

200 ,, 

150 .. 
195 

" 
150 .. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 19·8·935 tarihine tesadüf 
eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 
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Harbiyede BELVÜ Bahçesinde ~ Deniz yollara~ 
Bestekar Nebil oğlu : ı ş L E T M E s ı § 

Bay HAKKI Gecesi § Acenteleri: Karaköy Köprüba11 : 
: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- : 

Belvü aaz heyeti, BAY AN SAFI YE, Mono- - -
loğ, Beıtekar muallim Bay Fahri ve Yav- Emm zade Han. Tel. 22740. 111111: 

rulan ve sürpriı.ler. § Ayvahk Yolu § 
Masalarınızı tem~elef~~:z. 49091-• ~ MERSiN v.apuru 10 Ağustos ~ 

: CUMARTRSl günü saat 17 de : 
________________________ 5_989 § DıKlLl'ye kadar. " 4615,, § 

-
,~~~~~~~~~~~~~~, = Mersin Yolu = 

1 
il § İNEBOLU vapuru 11 Ağuı· ~ 

1 Ş'ı rket'ı Hayr'ıyeden· =tos PAZAR günü saat 10 da= 
, ~ MERSİN'e kadar. " 4616 ,, E 

11 1 ; it 1111111111111111111111111111111111111 r. 
ıl : Pazardan bafka gUnler i~in 

Altınkum ve Sütlüce Plajlarına ı ~ 
Banyo kabine • Gidip gelme i~ln 

1 

BÜYÜK TE"ZiLATLI TEK BiLET 1 

' 

ZA Vl - Galata İthalat Gümrüğüne 
ait 2787 numero ve 29.7.35 tarihli 
beyannamesine ait A TC marka ve 
6514/ 1-16 ile 6534/ 1-10 numerolu 
(26) sandık eşyanın ordinosu zayi 
olmuştur. Yenisi çıkarılacağından 
eskisinin hükmü yoktur. Albert Ta-

li bah ve Şürekası. • • • 
Cumartesi ve Pazar günkri Köprüden 14,30 da 

Karadeniz Tenezzühleri ~_Ji 

AL. Komisyonundan her rü kapalı zarfla münakasa
gün verilir. Eksiltmesi 29 ya konulmuştur. Şartname
Ağustos 935 tarihine mü- si Ankara LV. A. ST. AL. 
sadif perşembe günü sa~t Komisyonundan ücretsiz 
15 de Ankara Levazım A- olarak görülebilir. Beher 
mirliği Satınalma Komis- tonunun fiatı 31 lira ve 
yonunda yapılacakdır. U- mecmu tutan 24800 lira 
nun beher kilosunun fiatı olub teminatı muvakkatesi 
9.5 kuruştur. Mecmu tutarı 1860 liradır. Eksiltme 28 
28500 lira olub teminatı Ağustos 935 çarşamba gü
muvakkatesi 213 7 lira 5 O nü saat 15 de Ankara L V. 
kuruştur. İsteklilerin mü- A. ST. AL. Komisyonunda 
nakasanın yapılacağı muay yapılacakdır. İsteklilerin 
yen saattan en aşağı bir münakasamn yapılacağı 
saat evvel teminatı muvak- muayyen saattan en aşağı 
kata ile birlikde mektubla- bir saat evveline kadar te
rını Ankara LV. A. ST. minatı muvakkata makbuz
AL. Komisyonuna veı:me- larile birlikde teklif mek-
leri. (131) (4623) tublarını Ankara LV. A. 

* • * ST. AL. Komisyonuna 
8 O O ton yerli kok kömü- vermeleri. ( 13 4) ( 4 6 2 6) 

~ 
lstanbul Komutanlığı 

Satınalma Komisyonu 
il Anlar. 

Çatalca ve civarındaki 

birlikler için alınacak olan 
28275 kilo taze fasulya. 
2827 5 kilo patlıcan 4095 
kilo kırmızı domates, 195 O 
kilo bamya 1 S Ağustos 

935 Perşembe günü saat on 
beşde kapalı zarfla eksilt
meye konmuşdur. Fasulya
nın 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. İs
teklilerin teminat mektub 
veya makbuzlarile 2490 nu 
maralı kanunun 2, 3 üncü 

LAVANTALARI 
bütün dünya piyasalarında bir eşine tesadüf edilmiyccegini birlikte beyan 
Ne İngilterenin Atkinsonu, ne Almanyanın 4711 i, ne Fransanın Jan 
her ince kadına, her zevk sahibine kendini sevdiren Hasan kolonyasını 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile, yaşemin, leylak, menek§e ve 
İstanbul, Beyoğlu. 

istanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf 

tarafından tamamına 7 3 3 1 lira kıymet takdir edilen 
Büyükadada, Meşrutiyet mahallesinin, Muradiye, Mu
ratlı sokağında eski 13, 13mü.yeni 13,No.lu Sarneç 
ve kuyusu ve içine dağ suyu akan kuyusu olan kagir 
maabahçe hanenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş 
olduğundan 26-9-935 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakı
lacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü bakı 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 
ı 1-10-935 tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art
tırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Art
tırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamme
nenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la
zımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklar(!.a diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahip· 
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tari· 
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire· 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın-

dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi"' 
yeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenler 15-9-935 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırrna 
şartnamesi ile 934 - 2464 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan o· 
lunur. ( 4605) 

maddelerinde vesikalarla tanbul Komutanlığı Sa· 
birlikde ihale saatmdan bir tınalma Komisyonuna ver
saat evveline kadar teklif meleri. ( 4403) 
mektublarını Fındıklıda ls- , $&1

1 


