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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Şarlatan " - Orhan Se
lim'in fıkrası: " Kalabalık " 
- Siz ne dersiniz ? - Se· 
bir haberleri. 
Ankara telgrafları - Fe
lek'in fıkrası : "Avukat". 
Hava ekspresi hakikat olu
yor - Saflık öiüdü - Se
vişmeler, evlenmeler. 
Son haber - İcmal -
Matmazel Doktor. 
Memlekette TAN - Şat
ranç. 
S p o r. 
Avrupa gazetelerine göre 
hidiscler. 
Ka:ran Hanhlmm son gün. 
leri - Faydalı bilıiler -
Hikiye. 
Diyarbekirdeki Kale ve bir 
mesele. 
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YUNANiSTANDA 

SiY ASA KAVC3ASr 

KABUS! 

italya Cenevreden Faydalı 
Bir Sonunç Ummuyor 

Bir müddettenberi enNmde çıkıp 
ıönen bir çıban, dün gece, birden• 
bire Cdlttı. BGJGinlan, titreme, 
atef, derken, doktor geldi ve "•a· 
bahı beklemeden de,mek l.U.m,, 
dedi. bir gıu bezinin ü~rine bir 
ınikclar eter clamlattrlar, burnuma · 
dayadılar. Bir, iki, üç, döt'f ... deme
i~ lıcalmadı, kalamın içindelei eıya, 
aaniyenin bir talraim birinde bir 

İtalya ve müstemlekelerindeki kuvvetler 

yakında bir nümayiş yapacaklar 
Cenevre, 10 (A.A.) - Habeşistan, 

Eritre ve Somalide İtalyan kıtaatının 
taha1tüdünil protesto eden yeni ~ir ,. 
nota göndermiştir. Notada, Habeşıs
tanın bir buhran doğurabilecek biç bir 
şey yapmamak azminde olduğu tekit 
edilmektedir. · 

ltalya kuvvetleri toplantılar 
yapacaklar 

milyar devir yapan müthif bir to· 
paç luziyle dönmeie baıladı. Onun 
bu clönüıüne kıuım ve parmakla

" nmı UM1tarak, topacın ucundaki çi· 
viyi tutmak .,. o lrorkunç hızı dur
dutmak iatedim. Birdsn, topaç yer· 
den kalktı, yükaelmeie bQfladı, 
pencereden çıktı, ve aanlei o bir pa· 
rQfÜt, ben de çiviıine aaılmlf bir ka· 
.ızede ,ibi, açmaia, açmafa, uç· 
mala baıladık. Çanakkaleden çık· 
tık, A.kclenizi geçtilr, Portaaide var
dık, Kır~ıdeniz, Cibuti, A.diaaba
ba elerken, doiru Habeı imparato
ru;.un sarayının üıtüne ııeldik, ba
caaından ,irdik ve bir kuyuya dü
pr gibi, uzun bir koridora indik. 

Koridorun •onunda Haile Sela.i· 
ye, elinde bir altın cuci, arkaM.n"d 
bir aırma aba, yüzü bir nyah aak 
la çevrili, yald~lı bir arma gibi 
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ARIFIYE TREN KAZASI 

iki Olü Dün Göm 
Zarar Yüzbin 

·Olan 
Anlattı 

1aaarcıan mucize kabilinden kurtulan ıeltren Sudi 

_.,-..- p zar günü Haydarpa~adan adan sonra, tahkikat yapılırken kaba· Zaim is 
Yerinden 
Çekiliyor 

Roma, 1 O ( A.A.) - Duçe, yakı~~a 
rejiDI kuvvetlerinin vilayet ve mus
tertılekelerde genel bir toplantı. yap : 
nıalarını emretmiştir. Toplantı ışaretı 
şehirlerde ve köylerde çan, dü~ük v~ 
tamburla verilecektir. Toplantı ışaretı 
alınınca, rejim kuvvetlerini teşkil e -
den kurullara kayıtlı olanların hepsi 
üniformalarım giyerek federal sekre
terler tarafından kendilerine tahsis 
edilen yerlerde toplanacaklardır. Mi -
liıler kıtlada toplanacaklardır. De • 
vamlı veya muvakkat surette yabancı 
memleketlerde ikamet edenler telgraf 

la sekretere malOmat vermeğe mecbur 
durlar. Kuvvtler, tersine emir verildi 
ği takdirde, gece yarısına kadar mey
danda kalacaklardır. Balilla'lar akşın 
saat 9a kadar kalacaklardır. Toplan
ma emri verilirken tamamlayıcı tali • 
mat da verilecektir. 

ruyor, yanında iki zebella gibi..__~ .... 
beı yelpıue •avuruyor, .,. önünde, 
kua boylu, ııözlüklü bir adam fC1m

o da hareket eden 68 numa- hatin tamamen kendisinde olduğunu 
şandiz katarın~n Arifiyede ge söylemiş ve ne yaptıi!ı!lı bilemedi· 

facia üzerinde ıncelemeler de- ğini de açıklamıştır. Arifıyede aynca 
etmektedir. Hadise yerinde tah- bir makasçı olmadığı gibi, bu vazife 

kikatla meşgul olan Adapazarı genel otomatik cihazlarla hareket memuru 
savamanı tetkiklerini bitirmiş ve dön- tarafından görülmektedir. Oğrendi~i 
müştür. Arifiyede bulunan fen heye- mize göre, bu 86 numaralı marşandı
ti de evvelki akşam geç vakit Istan- ze yanlış yol veren hareket memuru, 
bula gelmiştir. meslekten çıkarılmış ve Adapazarı ge 

- w ......,-

Roma, 10 (A.A.) - İtalyan geno-

[Arkası 7 incide] 

dan tutuyordu. 
Hükümdar bizi gö -

tane ırüldü, elini k 
ederek: 

- "Hoı ııelclin 

Ne iaternn?" dİjEi:rıE~~ 
- "Hoı buici 

E vvelci arzı 
bulJa çıka 

Kral ve Muı•olini •on mane11ralan habiriyim 
takip ederlerken konufUyorlar olup olıD'lııııJ&c:d 

..... alıııilannin mu
"m: Muharebe 
-renmeie ııel-

elim,, 
G" 

-. ........ mi? Ne münue
f' ~-;. Festival 

• " 4 
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Bütün bu tetkikler, hareket memu- nel savamanlığı tarafından da tevkif 
runun acemiliğini göstermektedir. edilerek Adapazarı hapishanesine gön 
Hareket meuru Azminin henüz genç derilmiştir. 
ve hareket servisindeki mesaisinin Dönen tefti§ heyeti, hazırlam~kta 
pek az olU§U, hadise sırasında fazla olduğu raporu bitirmiıt ve Devlet De· 
ve çok lüzumsuz telaşlar göstermesi, miryolları genel direktörlüğüne gC:n· 
facianın meydana gelmesindeki sebep dermiştir. Hadisenin l>aıka suçtulan 
ler arasındadır. Esasen hareket memu yoktur. İdarenin zararı yüzbin lira 
ru, sabahleyin beti yirmi geçe, Ari!i- tahmin edilmektedir. Dün, kendisini 
yeye celen ınarjaadiain ujradıtı faei- f ArkHı 5 incide 1 

Romen Heyeti Gel 
l .... A ....... 

•l'iiıılJfiilletla, •abaha. ahıa· ................................ . 
l I ~l:!;~I' kliyor. ltalyanlar her
"' ar cuker, bu kadar tay

Çaldaris ve Kondilis 

l>ün A.tinadan gelen telpal ue 
lele/on haberleri, A.tinada aİYGMıi 
""rvmun gene karııtığını bildirmelı 
'•dir. 

{Arkası 7 incide] 

Gümüş 5 

Yugoslav, Yunan, Bulgar 
yelleri de Bugün Geliy 

Şehrimizde y.,. .... "" 
fosal festival 
mek llzer.edir. stival ak ed~ 
ıcek Balkan devletlerinde heyetler 
ıgelmiye baflıaııttır. Dün sabah ilk 
ılcafile olarak Romen heyeti gelmiş
tir. Folklor mütehaesısı profesÖ'r 
ıDo o"nun bi!kanlığında sekizi 
On • erkek olmak üzere 
ı16 omen heyetine bir 
ıde estrası refakat etmek -
edi anyanın Ankara sefiri 

Romen kalilui 

ıFloti, İstanbul baş konsolosu, bele
diye turizm şube$i direktörü, Tü -
ring klüp festival komitesi üyeleri 
Galata rıhtımında heyeti karıılamıt 
Jaırdır. r 

Prense. Marya vapuru rıhtıma,_ 
naıırkm Sigan orkestrası Romen 
havaları çalmış ve biraz ıonra misa
ıfirler rıhtıma çıkmıtlıar.dır. Festival 
ıkomiteai üyelerinden &nir oğlu Zi
ya rıhtımda loomite n.aıuına miıaf ir 

[ Arkaaı 3 llncüde 1 

5 Kuruşluk,ar da Çıkıyor 

~ ue 50 lıunıılult yeni paraların baılrruuıno bOJlanJı. Ba yeni paralan yrılıanclalıi re.ürule Je gö
;;..lclüfii gibi A.tatürlrün çc;lr yeni oe P.l bir it a 1' a r t m a re.imleri m•lemelıtedir. R .. rnin etrafında da 

llrkiye Cümariyeti ibaren vardır. Yeni 6cuılan 50 lr""lfluklann aiırlıir 6, 25 lruratlaklann iH 3 
ıtranulır. Bu oara1ar tedauül. cdrcm6nca eılri J5 lnınıılulılar lliYuaılan lrcıhlrnllıalmr. 

' tanlı, wıa, muharebe arabası 
111 .. ıdılı diye ortalrir velveleye ve· 

ı llaMteler de ha patladı, ha 
layacalt diye ... 

- Ne patlayacak? Vardiya to
pu mu? 

- Vardiya topu da ne? 
1 Arkası 3 ilncUde 1 

AH Naci KARACAN 

Tayyare 
Filolarımız 
Tura Çıkıyor 

Tayyarelerimiz, bu sabah Türki .. 
-ye teıvik uçuşuna başlryacaklardır. 
'fur, 3 bin kilometrelıik bir saha da
:bilind~n geçeoek ve günde vuatt 
·1000 kılc:ııınetrelik uçuş yapıLacak .. 
tır. 

Tayyare fitolarımızm yapacakla• 
.rı manevralar her memlekette oldu 
ciU gibi bir harp vuku"nda yapıla... 
ıcak vazifeler bakımından tayyare 
.kıtal~rı arasında gayesi teıvi.k o _, 
lan bır nıüaabaka maıhiyetindedir. 

Ankara Yefilköy, lmıir, Antal-< 
ya, Diyarbekir, Sivaa meydanla
~ı:ndan uçuıa hazrr bulunac.ık tay• 
yare bölükleri bu sabah altıda ayni 
.samani~ uç uıa bathyaca.k l ardrr. 

Benzın &lıınak için yalnız bir de
fa inilecektir. 

Uç gün ıürecek olan büyük tur 
ftnaaında filolarımız geçtikleri yeıı 
.terin fotıoğraflarını alacıkı&r, ke .. 
tifJerini a.pacaklar, telsiz kullanaı 
,caldar, bombardıman tecrübeleri 
~apaca-kardır . 

1atnbulda bombardıman sabun 
için Topçu mektebinin endaht sa
dıaaı ayrılınrştrr. Her filo bu aahs 
üzerinden geçerken sahayı bombar 
dmıan edecek, uçuı meydanların -
da bulunacak ayrı, ayrı hake:n he
yetltri taraf ırtda11 filoların vuiyet 
leri tesbit edilecektir. 

Bomba.lan hedefe en iyi isabet et 
1tirene, eın ıllratli gid-en, en iyi fo .. 
toğraf alan bölUldere erklniharbi .. 
yei umumiye tarafından hazırlan -
ınq kupalar verilecektir. 

Birinci, ikinci ve üçüncü galcııe 
verilecek ol•n ku.pala-r bölükluin 
,odalarında muhafaea edilecektir. 
Kı• bir zaman eonra da tayyare

.teıtden tehirleri gazlama tecrübele

.ri YAıDılecaktır. 

EV KRALiÇESi 
A 

,.., r• l B 0 Y 0 K 

Ev Kadını 
Müsabakamız 

Bu m~sabaka genç kızlarımız ve ı: 

YAKINDA: kadınlarımız arasında aile ve ev 
sevgisini artırmak gibi yüksek sos

yal bir gaye ile hazırlanmaktadır. 

T 1 - Gazetemiz yakında 
büyük bir ev kadını müsa
bakası açac~ktır. A . 2 - Bu müsabakaya bü-
tün kadın okuyucularımız 

N iştirak edebileceklerdir. 
3 - Müsabaka şu mev· 

D zular üzerinde cereyan ede
cektir: 

A - EV TERTiBi, 'A B - DiKiŞ, BiÇKi, NAKIŞ. 
c _ ÇOCUK BAKiMi 

D _ YEMEK PiŞiRMEK 

Müsabakaya iştirak edecek 
olan genç kızlarla kadınlar, bu 
mevzuların herbirinden ayn ay
n imtihan olarak mükafat ala
bilecekleri gibi, arzu edenler, 
hepsine de iştirak ederek, aldık
tan numaraların vasatisine gö
re, ev kadmlart derecelerine gö
re ayrıca mükafat ta kazana
caklardır. 

DİKKAT :· Ev kadmlığı
nın bütün sahalarında en 
yüksek muvaffakıyet gös
teren ~enç kız veya kadın 

" Ev Kraliçesi " ilan olu
njlcaktır. 

4 - Bütün imtihanlar 
ve derecelerin tayini ile mü
kafatların dağıtılması res
mi ve gayriresmi yüksek 

mütehassıslardan mürek
ken bir hakem heyetine ha
va lP e~ilmi<:tir . 
~ Müsabakamn ~ütün tafsilab 

ile mükifatlannı yakında "Tan" sü
tunlannda okuyac:akaıma. Her cenç 
im ve kadının kolayca Mbileceti ve 
fayda ıörebileceii bu müsabakaya 
timdiden huJrtannml 

• 
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ŞARLATAN 
Her mesleğin şarlatanı var

dır. Önu, yığınla en kolay te
masa getiren vasıtaların muhiti 
içinde sık sık görürsünüz: He
men bütün kongrelere koşar, bü 
tün toplantılarda bulunur, bütün 
gazetelerle dosttur, matbuata i
ki günde bir beyanat ve fotoğraf 
verir; müthiş iddiacı ve yeni 
tez, yeni keşif ve yeni icat pro
pagandacısıdır; mesleğinin hiç 
bir temsil salahiyetini haiz ol
madığı halde bütün meslekdaş
ları namına konuşur; sık sık e-

• ser neşreder ve hazan iki forma
lık bir risalenin sonuna bir f ;r
ma bibliyografya koyar. Him 
adamı geçiniyorsa mensup ;.ıldu 
ğu şubenin edebiyatını en Ç·Jk 
yapan odur. Edebiyatçı geçini
yorsa kitapçıya gazetelerde i;.
mini büyük puntolarla itan etti
rir. Tiyatrocu ise afişlerin taşı
na kendi ismini kendi elile ya
zar. 

Sinsi ve yüze gülücüdür: Her 
kesle dost, herkesin düşmanile 
dost, herkesin dostunun yanın
da dostuna dost, düşmanının ya 
nında düşmanına düşmandır. 

İlacın tarifesine terkibin.ien, 
malın reklamına kalitesinden, 
telkine tedaviden, piyesin deko
runa temsilinden, mısram şek i
ne özünden, jeste fikirden ziya
de itina eder. Bütün muvaffakı
yetlerinin insan gözile aiakası 
olduğunu keşfetmiştir: Göze 
çarpmak, göze girmek, göz oya
lamak, göz kamaştırmak, göz 
boyamak ve bunun için de açık
göz olmak ..• 

Aykırının ve acaibin uyandı
racağı ilk hayret anındaki şuur 
kıtlığını istismar eder. Umumi 
dikkatin uyukladığı ve şahsiyet 
lerin yığın disiplini altında uyu§ 
tuğu kalabalıklar içitı.de manya
tizmacı rolünü yapar. Umumi 
dalgınlık anlarını sezmekteki 
dikkat çevikliği sayesinde nza
ları ve muvafakatleri aşırarak 

tarafdar bulur, sihir ve kerame
tinin muvakkat zaferini yığmm 
uykusuna borçludur. 

Şarlatanı öldürmek için kul
lanılan iki yaman silah: istihza 
veya Iakaydi. İkincisine hepi
miz muktedir olduğumuz halde 
en az kullandığımız silah bu
dur. Çünkü şarlatanın ilk hüne
ri, alakamızı avlamaktır. 

Peyami SAFA 

Evkaf Direktörünün 
tetkik.eri 

Tetkikat y~mak üzere İstanbula 
gelen evkaf genel direktörü Fahri 
,Turhan, dün de evkaf direktörlüğün 
ıde meşgul o!muştur. Fahri Turhan 
ıe..,kaf dire'.kt8rü Niyazi ile birlikte 
Nakıf paralar direktörlüğüne gide -: 
l"ek incelemeler.de bulunmuştur. 

No.25 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BED1 

Bu söz Cemilenin öfkesini birden· 
bire düşürmüştü. 

Kızın omuzları gevşedi ve kolları, 
ıuya giren dallar gibi yumuşak bir 
hareketle sallandı: 

- Beni bunun için mi buraya ge
tirdiniz? dedi. 

Tahsin Bey ürkek bir gözle Seli-
me bakarak: 

- Ben, dedi, efendiye hulUsla söz 
ittim, kendülerini tanımak, teşerrüf 
itmek istedim, gızdılar. Bir gusur it
timse af itsin. 

Biraz evvelki azametile sonraki a
ıırı tevazuu arasındaki farkta bütün 
bir zebunküşlük psikolojisi olduğunu 
anlaıruyacak kadar genç olan Seltm, 
adeta utanarak: 

- Estağfurulah, dedi, beni tanı· 
~adıı;ınız halde benden bir kızın 
hususiyetini öğrenmek istemiştiniz, 
halbuki .•. 

Çene bahsinde gençlerle varışa 
sıkmanın zivanla neticeleneceğini 
tecrübe ile ve pratik bir hisle bilen 
Tahsin Bey, Selimin &ırtım sıvaya
rak: 

- Haydi, oldu bir keret, dedi, 
rençsiniz siz daha ... İlerde büyürsü
ııUz de insanın srfatma göre hareket 
buyurursunuz. 

Yedi yaşındaki 
c;ocu klar ilk oku la 
Ahnamıyacak mı? 

Tali:matnamey.e göre ilk okullar -
da kayıt ve kabul muamelesinin Teş 
rinievvele kadar sürmesi gerekmek
tedir. Fakat kayıt Ye kabul muamc: -
!esi cylüün birinden onuna kadar 
olmak üzere (10) gün olarak ilan 
edilmiştir. Yaptığımız tahkikata gö
re buna sebep 928 doğumlu çocukla
rm arkasını aLnaktır. Bu sun:tlo 
mevcut okulların 928 doğumlu tale
beyi istiap edip etmediği anlaşılmış. 
olacaktır. Bunun için de ilk tedrisat 
müfettişleri bugün kültür direktör: 
lüğünde bir toplantı yapacaklardır . 
Okul baş öğretı:nenleri on gün için 
de kaydedilen 928 doğumlu çocuk
ların mikdarını bu sabah kültür ida. 
resine bildimıiş olacaklar, müf et -
tişler de talebenin genel topluluğu 
üzerinde görüşmeler yaparak duru
mu inceliyeceklcrdir. 

Kültür idaresinin gazetelerdeki 
ilanına göre kayıt ve kabul muame
lesi dün akşam bitmiştir. Fakat, ilk 
tedrisat müfettişlerinin incelemesin
den sonra yeni axılacak şubelerle bit 
likte okullarda yer bulu.nacağı anla
şılırsa talimatnameye göre hareket 
edilerek kayıt kabul müddeti bugün. 
den itibaren tekrar başlayıp Teşri -
nievvele kadcrr sürecektir. Gene ta
Hmatnaımeye göre yedi yaşına ba -
san çıocukların da okullara kabul e
dilmesi lazım:hr. Fakat şimdiye ka
dar bu yoldaki müracaatlar geri 
çevrilmiş ve yalnız 928 doğumlular 
alınmıştır. Kayıt mÜ'ddeti 1 Teşrini 
evvele kadar uzatılırsa yedi yaşınıı. 
basmış bulunan 929 doğumlu çocuk 
lar da okullara kabul edilecektir. 

Yunan donanması 
20 Eylulde geliyor 
Limanımızı ziyaret edeceğini yaz -

dığımız Yunan donanması, 20 Eylül 
cuma günü saat 9 da limanımıza gele
cektir. Yunan donanması Elli kruva
T.Örii. Speca, Psara, İdra. Pantir çe 
Ieraks torpidolan ile üç denizaltı ge
misinden ve bir muavin gemiden mü
rekkeptir. I•ilo, Amiral Sakelariu'nun 
kumandası altında bulunmaktadır. 
Filoyu teşkil eden gemiler içinde Id
ra, Psara, Speçe, torpidoları yeni ge
milerdir. İeraks ve P.>\ntir on sekiz se 
ne evvel yapılmışlardu. 

Dost Yµn<m bahriy(liler· limammız 
da kabul etmek i~in bir program ha
zırlanmaktadır. Yunan filosu dört gün 
limanımızda kalacaktır. Program mu 
cibince ilk gün mutat ziyaretlere talı 
sis edilecektir. Ayni gün akşam üzeri 
İlbay Muhiddin Üstündağ misafirler 
şerefine Parkotelde bir akşam yemeği 
verecektir. Ertesi günü deniz kuman
danı Yarbay Tal5t tarafından bir zi
yafet verilecektir. 

Ayni zamanda Yunan elcisi Sakel
laropulos da bir süvare vereceği gibi, 
filo kumandanı da gemide bir resmi 
kabul yapacaktır. 

Kanun•ar yapıhrken 
A~ık konuşmaya 
Konacak 

An'lı:aradan aldığımız habere gi5 -
re Tüze Bakanlığı bu sene k:ımu -
taya teklif edilecek yeni kanunların 
kamutayca kabulünden evvel, hukukı 
şinaslar arasında münakaşa edilmesi 
ne karar vermiştir. Bu kanunların 
mehzı olan ecnebi ka.nunlarile Ba ... 
kanlı'kça hazırlanmış olan layihaları 

Selim bu sözde de kendisil)e hak
sızlık isnat edildiğini görünce tek
rar kabarmıya başlıyan münakaşa ih
tiyacile doğrulmuştu, fakat Cemile 
onu elinden tutarak çekti: 

- Haydi dansedelim l dedi . 
Oynamıya başladıkları zaman Se

lim sormuştu : 
- Kimdir bu adam, bu ... zat? ak

rabanız mı? 

Cemile bu suale maruz kalacağını 
bilmiyor değildi: fakat cevabı o ka
dar eüçtü ki Selim sormadan evvel 
Cemile bunu düşündüğü halde hiçbir 
şey bulamamıştı: 

- Bir tanıdık ... diye mırıldandı. 
Fakat gözleri, Selimin gözlerinde 

parlıvan bir şUphe ile karşılaşmıştı. 
Bütün vücudundan bir titreme geç
ti; elini tutan Selimin bunu hissetti
ğini sandı ve büsbütün şaşırdı. Bu 
şaşkınlığı Selime karşı yalan söyle
mek necburiyetinin nefretile de karı
ş~rak ona büyük bir teessür vermiş
ti. Boğazı tıkandı. A vaklarını da şa
şırmıştı. Ölçüyü bulamıyordu Seli
min aklına daha fena şeyler gelmesi 
~ti.malini de düşünüyor, çıldıracak 
gıbı oluyordu. Ansmn, şu sözler ağ
zından adeta kendi kendine dökülü
verdi. 

- Ben sana her şeyi anlatacağım. 
Bu üstümde gördüğün esvapları ba
na bu adam yaptı. Fakat... Fakat ... 
Beni... Sakın beni .. 

Boğazı tıkamvordu. Hiçbir şev söy 
liycmedi. Ayakları daha fazla şaşır
mıştı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Bayıla
cak gibiydi. Gözleri karardı. Yere 
düşmek üzere olduğunu hissetmi§ti. 
Birdenbire Selimi bıraktı ve dans e-

EVKAF -
Dikkat edilirse görülür ki, bu 

son senelerde E1Jkal acayip bir 
fey oldu. Her ifte, her yerde, her 
arsada ve her mülkte hissesi hat
ta tasarrul hakkı olan bir mal 
sahibi ki, artık bu tasarrufunun 
neye yaradığını kendi de kestire
memektedir. 

Dünyadaki hayır müesseseleri
nin idare sistemleri, çalışma tar~· 
larile mukayese imkanı olamı· 

yan bu institution kurum ne mo· 
derndir, ne de OrtaçağıJaridir. 

Irat temini için sinema yap· 
mak, hal iıletmek ve apartman • kiralama gibi §ehirlerin ve lert-
lerin kar vasıtalarına kadar ı.er· 

maye koymıya kalknııfken ~eri 

taraftan asırlardanberi bir türlü 
değiftirilemiyen bir tasarruf ga • 
ribesinin kendine ıJerdiği haklar
la hemen hemen her bina sahibin
den devlet ve belediyeden ayn 
olarak bir vergi alır. Her vergi· 
nin dayandığı bir mantık 1Jardır. 

Devlet fertten vergi alır ama 
memleketi müdalaa eder, umumi 
hizmetlere bakar, milletin sağlı
ğını, düz.enini ve emniyetini le· 
min eder. Belediye de şehrin te
mizliği, umumi hizmetleri, intiz.a. 
mı için resim alır. Lakin Ev.'ıaf 

neden alır?. Bunu izah edemez. 
Sinema yapmak, hal işletmek için 
mi?. Bundan halka ne fayda?. 

Şehirlerimiz.in, hele latanbul 
için bir tek umran yolu s:örmck
teyiz ki, o da Evkafın, gelirını.1 

ve ödeıJlerinin (bunlar pek çok 
değildir) olduğu gibi belediydue 
geçirilmesidir. Umumi hayır rnÜ· 

esseseleri her yerde fehirlerin elin 
dedir. Hiç olmazsa böylelikle feh
rin imar İfleri sekteye uğramadan 
ve bir elden idare edilerek yürür 
gider. 

e Dersiniz? 
BELEDiYE 
mezarlıklar belediyeye aittir. Hat 
ta aatılmış olanlarının daha tah· 
sil edilmemiş bedelleri bile bele· 
diyeye verilecektir. Evkaf bunu 
tatbik etmek fÖyle dursun bcltı? • 
diyenin mahkemelerde gö/Jeğı 

çatlayarak bin bela ile kendi na· 
mına aldığı (Sürpagop) mezarlı· 
ğına da şimdi sahip çıkmıya kalk
mıştır. 

Evkaf kuyudu, define dolu bir 
bahçeye benziyor. Her kazma Vu· 

ruşta bir hazine keşfediliyor. Ev
kafın bütün bu garip tasarruf id· 
diaları belediyenin karşmncla o 
kadar büyük bir yığın teşkil eL· 

miştir ki nihayet i1i bir hakem he· 
yetine havaleye mecbur kalmıı • 
lar. 

Evkaf için h~rgün belediye a· 
leyhine, efrat aleyhine yeili ve 
birkaç milyonluk davalar açmak 
kadar kolay bir şey yoktur. Bu 
davalar kazanılır mı kazanılmaz 
mı orasını kimse kestiremez ve 
mahkem.ede kaybedilnıiı bir da· 
vadan dolayı kimseye değil "ne 
den kaybettin?" diye hatta "ne
den bu davayı açtın da yıllarca e
mek ve kucak dulusu mcuraf et
tin?,, diye sormak usulden değil· 
.dir. 

KUÇUK. HABERLER 

• Üçüncü kolordu komutanı Kor 
.general Salih, dün akşam Ankaraya 
•gitm:ştir. 

• Kartal Çocuk Esirgeme Kuru
mu, ilçe kolu menfıaatıine büyüık bi'r 
güreş .müsabakası hazırlıamıştır. Gü 
reşler bu ayın 15 inde yapılacaktır. 

• Yunan hükümeti, şimali Yuna
nistanın ihtiyacı için serbest olarak 
'30 bin ton mısır itha'1ine müsaade et 
miştir. Tecimenlerimiz, bu müsaade 
,d.en istifade için hazırlığa girişmi§ 
Jerdir. 

• Esnaf cemiyetleri müşterek bü· 
rosu başkanlığı için yakında yeni se 
çim yapılacaktır. 

• Ekonomi Bakanlığı iıpektör
leri, afyon inhisarı idaresinde yıl
lık teftişlerine başl~:nışlardır. ı 

• Ekici.den tütün ıal-na kanunu 
tatbikatında •bazı rorlutklara rastlan 
mış, bu hususta ilgililerin mütallea
.sı sorulmuştur .. Tecim ve endüstri 
odası tütün encümeni, yakında top
lana-ra'lc bu işi tetkik edecektir. 

• Dün Pireden limanımıza gelme 
ıSi beklenen Romanya bandıralı 
Daçya vapuru lsk.enderiye ile Pire 
araı>mda makinesine arız olan bo -
.zukluk yüzünden ancak perşembe 
sabahı limanımıza gelebileceğini tel
sizi e bildir.mi tir . 

• Deniz ticaret direktörü Müfit 
Needet !zımir limanının mua•:n:U\t 
ve çalışma tarzını tetkik etmek üze 
re dün Eğe vapuru ile 1zmire gıt
.miştir. 

Müfit Necdet üç dört gün sonra 
letanbula döneceık ve bu hususta ha 
zırlryacağı raporu Ekonomi Bakan
lığına gönderecektir. 

• İç Bakanlığı müsteşarı Vehbi, 
dün akş.am An'kıaraya gitmiştir. 

• 11 ve Şaııbay Muhiddin O&tün
ldağ, İçel ilbaylığına atanan lstan .. 
ti.>ul ilbay muavini Rükneddin Sözerı 
•.,e Kocaeli ilbaylığına atanan Hamit 
.şerefler.ine dün .ak~m Pera.palasta 
bir ayrılık şöleni vermiş bu şölende 
il ve ~rbaylı'k Heri gelenleri de bu 
lunmuştur. 

• Küçük deniz nakil vasıtaların
dan motör, mavna, kayık ve sandal
la-rın fenni muayenelerine dünden 
itibaren başla.nmı§tır. B ... lediye, ala 
kadarların m.!nsup oldukları mal'i
ye şubelerinden birer 1kıazanç karne 
si alarak emniyet altıncı şube direk 
törlüğüne müracaat ctı.n.!lerini bil
dirrr.ek.tedir. 

• Belediye aiişaj iş'ini ajanstan 
aldı'ktan sonra Beyoğlu ilç:baylı -

KALABALd' 
Kalabalıktan hiç bir zarnarı 

korkmadım ve bir kerecik olsun 
kalabalığı yadırgadığımı hatır-
Jamıyorum. . 

Kalabalık içinde, dalgalı b: 
denizde eriyen bir damla su gı 1 

eridiğim oldu, fakat hiç bir za
man şuurumu kaybetmediın .• c 

Kalabalık; insan kalabalıg ' 
ileri ve çoşgun bir kalabalık 1ca· 
dar bana heyecan veren bir şe;'ı 
bir tabiat kuvveti, bir san•at ese 
ri yoktur. . ·ı 

En iyi yazılarımı her vakı 
kalabalığın içinde yazmışıındır. 
Kalabalığın nabzı damarlarıı11• 
da atarken ilham denen nesne· 
nin kanatlarını yüzümde duyırıtl 
Şumdur. . • 1 

Kalabalığın kokusunu, ses~.rı 
ve dimikliğini duymıyan, g~:~ 
mi yen, anlamıyan adam, ya mu r 
rimdir, ya hasta. En kötü ve da 
manasında ferdiyetçilik, ya sos· 
yal, ya fizyolojik, çok defa bll~· 
lann ikisine birden dayanan bır 

• bı.l 
marazdır. Ve bundandır kı, 
manadaki ferdiyetçi şairlerİJlı 
filosof lann hepsi hasta adaıtl· 
lardır. 

Orhan SELlrv1 
-=-==-=====ocs:::ıı=========~ 

Kartalda orman yangını 
Dün Kartdda Sa.mandıra da \~ 

ıKurddoğmuşta iki orman yang111 

çıkmıştır. Yangın büyümüştür. ?.~ 
.dürmek için jandarma ve köy]ı.ıl~ 
.gitmiştir. Yangın akşam da de~'\ıJ 
.cd?yordu. Ateş lstanbuldan görul 
•yordu. Yangın büyükçedir. / 

ye müracaat ederek belediyeyi v-: 
sıhhat direktörlüğünü protesto et 
mişlerdir. 

Buna ragmen bostanlardaki ı;etıı:. 
1-erin sökülmesi devam etımeıkıed;,. 
Sıhhat müdürlüğü gelen protesto , 
rı belediye hukuk işlerine ı nıt-'r 
miştir. !Javalara belediye lıukıjı< 1 

leri cevap verecektir. 
• HergÜn yeni bir haber alarak 
Evkalın ne derin kök salmıf bır 

"hahlı., olduğunu görüp hayran 
olmalıta)lız;. Mezarlıklar <han.unu 

ve Evkafın sene/erce tatbik edil-
• 1 

Evkafta yeni akideler, modern 
cereyanlar önünde yaıJQf yaCJag 
kökünün sallandığını hisseden bir 
müessesenin hayatını korumak ve 
orada geçinenlerin maiıet medar
lan olan kurumun önemini ve İ· 

§İni arttırmak kaygusu sc:.cili.yor. 
Lakin, görülüyor ki, her vazifesi
ni kaybeden uzuv gibi Evkaf fg 

eninde sonunda mukadder olan 
belediycleımek akibetine yaklaş
maktadır. Bütün bu her arsayı 

kendi malı görmek, ve elinde son 
cankurtaran gibi kalmış birkaç 
arsanın tasarrufu hususunda be
lediyeye karşı gergin bir vaziyet 
almak bu mukadder akıbetin 

(Synıptomc) alametleridir. Biz 
böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 1 

• ,ğrn-d:a te,kB ettfii ilç memurdan 
mürekken bir .sube ile bu isi i"'"re 
""""'(-~ J; &• .. .-..L.. • :-: ;,- ~ 

• Ankara yüksek ziraat enstit~ 
sü profesörlüğüne tayin edilınlŞ ıf 
1.an Ludwig Lutz şehrimize geı:ı' 
ve dün aksam Ankaraya gitaıiştır 

• Z h • 1 · ' 1 ·· h ;; J<J'' e ır ı gaz ar mute assısı 
1
, 

~dl1tn~dun AiiiJ<aradan şehritJl' ı 
gelmiştir. Necmeddin, İlbay ya~ı" 
cısı Rüknedd'in Sözerin başkanlı,, • 
da yapılan toplantıda hazır b:.ıııı;, 
muştur. Bu toplantıya itfaiye ı1' 1\11' 
dürü İhsan ve belediye hıfzıssı , 
mütehassısı Zeki de iştirak ettıl1~ 
!erdir. 

mİ§ bütçe kanunları mucibince 

'-----------------------·-----=-----~--.../ 
Be!ediye muhasebesine 

memur a macak 
Belediye muhasebesine 60 lira -

ıdan 100 liraya kadar ücretli 4 me -
ımur alınacaktır. Bunun için 20 Eıy
uülde bir seçme imtihanı yapılacak, 
ıbu imtihana lise m~ı;unları ve ya -
~ci dil bilenler g~receklerdir. 

gazetelerde neşredilecek, bu suretleı 
hukukşinaslar arasında ilmi bir mUı 
nakaşa kapısu açılmış olacaktır. 
Bu münakaşalarda serdedilecek mü., 
talealardan istifade edilerek layi ... 
halarda lazım gelen değişiklikler 
yapıla.c:aktır. 

Tüze Ba·kanlığının bu sene kamuı 
taya vereceği kanunlar arasında a .. 
vukatlar, hapi.shaneler kanun layi -
h.asile cürmümeshut tahkikatının 
daha çabu'k bir s~rette yaopılmasını 
temin için cürmü."DCşhut kanun layi 
hasının bulunması muhtemeldir. 

den ciftleri, kenarlarda oturan balo 1 
halkını yararak, herkesin kendisine 
saplanan bakışları önünde, ötekine 
berikine çarpa carpa, sendeliye sen
deliye kendini dışarı attı, merdiven
lerden koşarak indi, iskelenin ka
ranlık bir köşesine çekildi ve tekrar 
ağlamıya başladı. 

Arkasından koşan Selimden evvel 
Tahsin beydi. Cemile onu görünce, 
nefretle kaçmak için daha karanlık 
bir köşe arıyordu. Tahsin Bey dedi 
ki: 

- Bana gücendinse. beni istemi
yorsan gideyim... Bir daha san;. hiç 
görünmem. İstersen seni kızım gibi, 

lstanbul ilbay muavinliği 
İstanbul İlbay muavini Rükned -

din Sözerin İçel ilbayılığına ve İs
tanbul ilbay muavinliğine de İç Ba
Jtanlığı §Ube şeflerinuen Hüdainin 
atandıkları dün bildirilmiştir. 

Rükneddin Sözer, Hüdai, geldik
ten ıonra bu ayın yir:ni beşine doğ 
.ru yeni işine başlam:ık üzere Mer .. 
6ine gidecektir. 

ltaıyaya ı gönderilen 
bucdaylar 

İtalyanın memleketim.izden mü -
him miktarda hububat aldığını yaz
~ı.ştık .. Te~b~t edildiğine göre, son 
ıkı ay ıçerıs.ınde şehrimiz yolile t
tal>:ay~ 9.0 bın liralık 'kuş yemi gön 
derılmıştır. İzmir ve İstanbul li -
ınanlarından ihraç edilen bakla nıik· 
tarı da kıyınet itibarile 65 bin lirayı 
aşmıştır. 

evladım gibi severim .. Ben kötü yü
rekli adam değilim. 

Bu sözler Cemileyi daha fazla ağ
latmakla beraber, üstünde garip bir 
iyi tesir yapmıstı. Büyük bir teselli 
ile irinin ferahladığını duydu: 

- Ben de fena krz değilim, diye 
hıçkırarak kekeledi. 

Az sonra Selim ve Asiye-. hanımla 
Şahende de geldiler. Balo halkından 
meraklı bir kısım da merdiven basa
maklarına yığılmışlardı. Asiye ha
nım: 

- Ay ... dedi, içime heyheyler ge-
liyor. Böyle olacağını bilseydim 
adım atar mıydım? Gidelim artık l 

ye Karar vermışti. Bel.edıye on de-
fa afişaj işini, 23 mart 937 yılında 
sonuçlanmak üzere müzayedeye koy 
muştur. İlk ihaleye 16 eylülde baş· 
lımacaktır. İhaleye girmeık için, be
lediyenin evvelce tesbit ettiğ'i şe -
kilde şehirde tesisat yapmıağa muk 
tedir olmak ve yahut yılda asgari 
6 bin lira belediyeye vermek lazım
dır. 

• Karaca Bey Harası Merinos ye
tlıri rme çiftliği için Almanyadan 
satın alınan 500 Merinos koyunu ile 
20 koç Atmanyadan yola c;ıp~ -
mıştır. 14 Eylülde ehrj,_J,.ı! get~. -
rilece'ktir Koyunl• buı-a:la 4 gun 
kaldıktan. sonra Bandırma tarikile 
Karaca Beye &röncfa'ileeektir • 

• Tarım Baıkanlığı baytar işleri 
genel di« törtl Sabri, dün lstanbu
la gelmi~t• . Sa~ri burada baytar 
işleri rfkkmda ıncelemeler yapa -
.ı1 tır. 

• Lağım •ularile sulandığı için, 
Harbiye okulunun arkasında•k'i seb
ze bostan !arının sebzeleri sölktürül
müştü. Bostan sahipleri mahkeme -

Tahsin be;; de: 
- Gidelim 1 dedi 
Sonra sokağa doğru koşarak: "A

li!,, diye bağırdı. 
-7-

Va Selim, ya Tahsin! 
Tahsin bey Selimi de otomobilin 

içine. almıştı. Yolda, Asiye hanımın 
büyük bir sükutla karşılaşarak kısa 
sürmeye ve boğulmıya mahkum şi
kayetlerinden sonra hiç kimse ağzını 
açamadı. Şahende büsbütün aptalla~
mıştı. Olan biten şeylerin hiçbirine 
mana veremedii!i için gayet müphem 
hisler ve teessürler içinde yarı uyuk
lıyarak susuyordu. Bir Selim mesele
si karşısında olduğunu hisseden Tah
sin Bey hem onun, hem de bu aile
nin yanında asla konuşulamıyacak 
düşünceler içinde idi; Cemileyi er
tesi gün mutlaka görmık istediğini 
kendisine meharetle bildirmenin ça
resini anyarak ağzını açmıyordu. Se
lim de havatında esaslı bir Cemile 
meselesi doğduğunu bu f!ece daha 
iyi farketınişti. Kalbini dolduran bü
yük bir heyecanın ruhi tıkanıklığı 
içinde, kendini oerakende ve başıboş 
hayallere terkederek, aradabir, vanı
ba~ında oturan Cemilenin. gölgesine 
bakıvor, onun eüzcl kokusunu bu 
gölge ile yuğurarak söz söylemiyor
du. Cemile daha otomobile ayağını 
atarken bütün meseleyi en sade for
mülü içinde kavramıs bulunuyordu. 
Kendi kendine: "Ya Selim, ya Tah
sin!,. dedi. 

Otomobilde, Selimin yanma otur
duğu andaki duygusunu sorarsanız 
çok netti: Üstünden o ağır tuvaleti 

• Darüşşaf aıka mezunları ID'(~e 
mu, 14 Eylül cumar1e•:t-·uşir1''ıı 
niz gezintisi Jt- · • mrş ır. cıl' 
Ha . _.ag numaralı vapurı1·0.ı:, 
_!~~""günü saat 18 de KöprU;, 

kalkflcak, sabah saat 5 te döneC~ tl 
tir. Gezinti müna'Sebetile, birço1' 1 ş
lencelcr ve sürprizler hazırlantJl 
tıt. ~' 

1'''' • Sağlfk ve soysal yardım ~a iW 
lığı müsteşarı Hüsameddin, dun t~ 
.küdarda Zeynep Kamil doğunı 1,~J 
ıni gezmiş ve sonra açılma hazır er'' 
ları bitirilmek üzere olan Hay.dil tıf.r 
şa nümune hastahanesi tamırs 
rteftiş etmiştir. eti 
• • Kültür Bakanlığı teftiş be~,• 
başkanı Cevat, dün sabah Anlc• 
odan gehniıtir. 

9ıt1 
çıkararak Tahsin beyin kafasıtllİ11e 
geçirınek, onun bu maskara bil ı.ıtı' 
bir kahkaha atarak Selimin bo}'~ iS' 
sanlmak: "Ben seninim 1,, de!11~ ııit 
tiyordu. Fakat bu ilk tatlı hıssseıiıı' 
şüphe ile bulanmıştı: Acaba 0ıı? 
de Cemileyi o kadar istiyor rrıulısiıı' 
İstiyorsa bile bu nekadar, ne'f ıı9itı 
bir isteyiş tir? Acaba Selim .. 

8ııe>.e 
Bey meselesinde fena bir şuP şıııd 
düşerek Cemileden nefrete bıt dil 
mı? Aman allahım ... Kız bun~ııtt' 
şündükçe haykırmak istiy~r •. birib 
muvaffak olamayınca dizlerın1 

rine hızla vuruyordu. .. 5esl' 
Bu sırada herkesten tek tul< 

çıkmıya başlamıştı. u: 
Tahsin Bey Selime sorınuşt 
- Devlethane ne cihette? Jcirıı' 
- Ben Cemile Hanımların 

sıyıın. 0ıU~ 
Asiye hanım Selimin bu sdı.ı: 

duyunca elini onun dizine vur 5et1 
- ,A... İlahi oğlum. Allah ?-· l' 

cızırtını versin ..• O musun sen 151ııı 
bunadım derim de inanma cefl' 
Vallahi tanıyamamıştım ayoJ ... da lı 
sizinle orada dans oynuyordu çoC 
kendi kendime: "Bu .genç de g 
kim? Gözüm ısırıyor .. Bır ve~ırrı·· 
müşlüğüm vE1r ama tanıyaınö3 ıe '!' 
yordum. llAhi ... Bak bak.. Y 

Selim güldü: gtıt1 rı1 
- Tabii valide, dedi, her f rsıt 

tebe gidiyorum, görüşmeye 1 

mu yor. 
Tahsin Bey sordu: .d. 0rsı.ıtı 
- Mektebe mi gı ıy 

Hanı?isine? 
- Üniversiteye. .;t.r 

(Arkası 
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KA_?'SERi FABRiKAsı Açı~.RKEN.: Kambiyo 
Celal Bayar Endustrıde ihtiyaç Listesi 
GUttUğUmUzY Anlatacak ıo.eı .,_. ~:.!0 , 

[Ozel a~ bildiriyor) 

.tnıltu•. to 
Sümer Bank tarafından kuruÜll Kayseri pam~u bez kom

binuı 16 Eylfil pazartesi güoü_ saat.. .~o da törenle açılacaktır. 
Törene davetli olanlan Kayaenye goturecek tren, i4 EyUUde 
latanbuldan kalkacak ve 15 Eylftlde buradan geçerek 16 Eylul 
aabahı Kayseriye varaaıktır. Açılma töceninden sonra davetli
ler geceyan11na kadar pbrin misafiri olarak Kayseride kalacak
lar, ıereflerine verilecek ziyafet ve müaamerelerde bulunacaklar
dır. Töme Ekonomi Bakam Celil Bayar başkanlık edecek ve 
bir diıkur verecektir. CeW Bayar, dialaınuıda bet ıenelik endüs-

pıtnmma kadar muvaffakıyetle tatbik edilen kıs-
--. ve .,_.. yapdacak işlere temu ederek, rejimin 
-.llltrl uıb•=i='W yeni hamlelerini aalatac:ak, ekonomik kal-
b-amrzm 111*'5 bir terneJiai yapacaktır. 

8oVJ91 Ru.,eden mleeflrler gelecek 
~ 10 (AA) - lblut veklletinia daveti il.zerine 'Kay

pllmllda mensucat konmasmm açılma dJreninde U.. ••nn tllıWe Sovyet ata" endiiltri komiser yardımcm kitibi 
.__.Ol .tektrik tefkilltı direktar yar~cı11 Andreyef, TUrk 
!llrtl._.roy. dir8rtöri1 Zolateref ve yarcbnic111 Zidlin aym Oll iki

• Odeudan hareket ederek l_Jlft on dördünde letaıJhul ve 
betinde de Ankarada ba11JD-1tlarckr. 

HtikOmetin remıt mieafj~ bt mln bu zevat, bet senelik 
~dllltl'i proııammnmı tafbikatmm ıonuçlanm ft eaerlerini 
ISOl*Oklerdir. 

Ye · tabrikalar Açılıyor 
~ 10 (Özel aytanmu bildiriyor) - Sümer Bank, lla

ktyacJ& bir p1muklu mwucat fabrikau ve Sivaıta bir çimento 
· kurmafa ve hazırbklara baflamııtır. 

Endüstri Planımız 

HUSU Si 

nayotakisi yaralıyanlar kim 
Atma, ~o (Öal ·~ bQdiriy:or) - P.-yotaldale birlik· 
~'-' de ~~· '!~~an adam Kondilieia yav'ri 

fltllltldilı tir. Lukidia Ye diger iki zabıt tevkif edilmj_Jleralr. 

• 

F r a n • a Bakanhiı k.mM 
yo ihtiyaç Jiltealncle bHı tahdidatt 
ya.pacıtktır. Baıttne kadar kambiyo 
-ihtiyaç lieteleriııo tevfikan verilen 
odtivb mtlNdelerlnin y.ekllnlart tee 
A>it edilmektedir. Bakanlık yapaca
ğı tetkikata giSre, ihtiyaç listesinin 
mngi maddelerinde detitilmk yı • 
a>ılması lbımreldicini 'kararlath -
ncaktır • 

Avrupade tahsil 
Aalrın, (Özel aytırımız bil :Uri-

70r) - Kilittir Bakanbiı, ba aene 
Amıpada taballinl ikmal i~n Uae 
CDHUA• talebe g6ndermemek kıara
nna nrımtttr. 

Emniyet dlraklllrlDGDnde 
iki tayin 

Ankara, 10 (O.el ayt.arrmu bil .. 
dlriyıor) - latanbal emniyet dkelı> 
törtucil birinci ıabe ctirelrtödap.. 
.ne betinci ıube direktörll IUımranı 
tıalı:lcn ve betinci ıabe cllı'ekt!Srlit-4 
fUne UçUncU tubo direktar muavi .. 
ıtıi Sait terfian tayin edilmitlerdi.r .ı 

Nat a teylnlarl 
•nara, ıo (Oael ayterrnıs bil .. 

'diriyor) - ErsurUta bayındırlık 41 
rellıt5rtl Cev-det Uda dlnlct6dtllt'I 
ne, Zonguldak bafmilhenclill Ra
lih Siirt bqmtnaendialitme. Sey
llan bqmtlbencllsl Zekai, Zongul
dak ba.-ntlbendilllfine tayin edll
eıiıtcMir. ' 

Sultanahmet'te Bulunan 
Mozayikler Şaheserdir 

Kazı tatil edildi. 8electtk ytl büyük 
mikyasta çahşmaya başlanacak 

Y...ı ..,__.,.,__)Üt• 6iriı ..,........,. ,_, • 
(Bwaun lktiball memnudur. Dlfer ~ rteim1liW 
Ttmea psetelile ayni cfW• ......ır laak1a ela Tu'Mlr) 

lfE!El<J 

Geçen Jile gire 
Ankar~ 10 (Öşel a,tarımıa bildi 

ri70r) - 1934 flııau 1ılı .p.ı°" 
-ayına nuuıll, 035 Aluatoe a1m•• 
"4.5 mil:r- lira fula nridat ka,.. 
dilmittlr. 

Glkt,e 
111111•t11•I olclu 
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Hava Ekspresi Hakikat Oluyor 

Yakında Kaliforrıiya ile Şanghay 
Arasında Hava Ekspresi işliyecek 

Çinde Hoipnig §ehri 

Şimdilik sadece karikatür artiııtle- ı hakkında iki şeyi kat'iyyen aklımız
rinin hayallerinde büyüyen dev &ibi dan çıkarmamamız lazımgeliyor. 
hava ekspreslerinin hakikat olması- Bunlardan biri Stratosphere uçuş, 
na pek az zaman kaldığını söylersek diğeri de saate 400 - 500 mil sür'at . 
lıiç de mübalağa etmiş olmayız. Ara- Stratosfere uçuş, belki imkan dahi
sıra bunların bir nümunesini gazete- tinde bir ıeyd :r. Fakat hiçbir za
lerin pazar ilavelerinde gördüğümüz man yapılacak fedakarlığa değer bir 
zaman her insan gibi biz de başımı- ciheti olamıyacaktır. Penceresiz bir 
zı sallar: "Kimbiiir, belki de., der tayyare ve daimi bir tehlike içinde 
g eçeriz. Karikatürle mübalaga dai- Avrupaya on saatte uçacağım diye 
ma at baŞı giden iki rakiptir. Belki halkın kendilerini para mukabili 
d e ahbaptır. Bunlara ekseriya hayali türlü türlü zahmete sokacaklarına 
çok gen iş fen adamları da refakat inanmak cocukluk olur. Halbuki ye
cderler. Çok müba1ftğalı bir hava ge- ni inşa edilmekte olan transatlantik 
misi karikatürünün altına t'Beş sa- hava sefineleri ile her türlü tehlike
atte Avrupaya seyahat,, "stratos- den azade olarak, rahat rahat 24 sa
phere uçuş tabir olunan hava taba- atte Avruoaya uçuş her halde şayanı 
kasının üstünde seyahat,, "baş dön- tercihtir. Bu sefinelerin yolcuları 
dürücü sürat., j?'ibi 18 ayar kıymetin- kat'iyyen hava tutmıyacak. istedikle
de atmasyonlar da yazılıdır. Bunlara ri gibi dansedecekler, gezinecekler, 
bir de gazetecilik mübalağalarını ila- yürüyecekler ve eğleneceklerdir. 

kamet etmesini temine kafidir. 

Hava sefineleri çok yakında Cali
fornia ile Şanghay arasında seferle-
re başlıyacaklardır. • 

Bu mesafe üzerinde uçan tayya
ıeledn Amerikadan Avrupaya uç
maları çok ehemmiyetsiz bir hadise
dir. Pasifik denizini aşma i§inin ko
laylaşmasına diğer bir sebep de ma
yi mahrukat depoları ile istirahat 
noktalarının Amerika toprağı olan 
Honolulu, Midwoy adası, Guam vt: 
Manila'da tesis edilmiş bulunması
dır. 

Bu seferler birkaç sene tecrübe 
edildikten sonra Avrupaya bir kal
kışta uçus meselesi de tetkik edile
ceğine şüphe yoktur. Bu uçakların 4 
muazzam motörü olacak, bir ev bü
yüklüğünde inşa edilecekler ve mu
hakkak bir evden daha rahat ve gü
zel yapılmış olacaklardır. Hava se
finesi iki motörle tahrik edilecek, 
kalan ikisi yedek saklanacaktır. Bu 
şartlar altı da hava sef~nelerinde 
motcfr i lememesl tehlikesi o k ndar 
azaltılmış olacaktır ki bu tehl kenin 
dilşünmeğe değer bir ciheti kalmı
yacaktır. 

ve edecek olursanız önümüzdeki 
manzaranın gülünçlüğü resmi gör
meğe hacet kalmadan da meydana 
çıkar. 

Halbuki bu mübalağaların bir de 
hakikat olan kısmı vardır. Pan Ame-

,. r .can hava yolları müessesesi belkt 
bu sonbahara, olmadığı takdirde 
muhakkak surette gelecek yaza ce
binde seyahat navlununu verecek 
parası olan her adamı California
cian Çine ilç gün zarfında uçurmak 
iızere seferlere başlamış olacaktır. 
Bu, ne sihirdir ne keramet l ne de el 
çabukluğu. İki seneye kadar ölmez
sek hepimizin hayretle göreceğimiz 
bir hakikatten başka bir şey değil
d ir. 
Beş seneye kadar bir sabah hava 

iyi olsun kötü olsun saat sekizde 
Nevyorktan tayyareye binerek erte
sı gün saat biri beş geçe Londrada 

, karaya ayak basacağımızdan hiç 
§Üpheniz olmasın. Uçuş müddeti 
yirmi dört saat üzerine tertip oluna· 
cak, aradaki fark deniz ortasında ku
rulacak istasyonlarda, yemek ve isti
rahat için aynlacaktır. Bu seyahati 
lıugünkü transatlantik vapurlarmda
l:i en lüks istirahat şc:rtları altında 
yapabileceğimizi de ayrıca ilave et
meğe hacet yoktur. 

Transatlantik seferlerde sürat me
selesi ikinci hatta üçüncü plinda ka
lıyor. Bunun yerine yolcuların isti
rahatleri ve mayi mahrukat esas me
seleleri teşkil ediyor. 

Yeni transatlantiğin tonilatosu 
(5,500) arasında olacak ve otuz 
ile 40 yolcu ta§ıyacaktır, 

2 ve 4 kişilik hususi yatak odala
rı bulunacak ve bunlar en buyük ;ıi
mendifer salonlarından daha "eniş 
olacaktır. Yemek odasında yirmi ki
§i çok rahat yemek yiyebilecek, :Si
gara salonu, bar da bulunacaktır. 
Duş ter.ibatı, hamamları ve bir de 
yürüme salonu olacaktır. Seferlere 
ba~ladıktan iki sene sonra ancak çok 
kısa seyahatlerde kullanılan uçaklar
dan mada uzun yolculuk tayyareleri
nin hepsini, ihtiva etmekte oldu
ğu istirahat ve lüks yüzünden, isti
malden sakıt bir hale getirecektir. 

10, 15 seneye kadar bu nevi uçak
ların 20 bin tonilatolukları inşa edi
leceği tahmin olunmaktadır. Bunla
rın alacakları yolcu adedi ( 150) kişi 
olacak, 40 tayfası bulunacaktır. Bu 
nevi uçakların hacim itibarile bü
yüklüğüne bir hudut yoktur. Neka
dar büyük olursa, gerek havada ge
rekse ıuyun sathında o kadar sela
metle hareket edeceklerine de şüp
he yoktur. 

Jgor Sikorsky adlı tayyare mües
ıesesinin müdiri ayni isimdeki mü
tehassısa nazaran bu transatlantik 
ıcfinelerin sürati saatte 200 milden 
fazla olmağa hacet yoktur. Esasen 
bundan fazla bir sürat gerek yolcu
ların selameti gerekse istirahatleri 
bakımından lüzumsuzdur. Ayni za-
1nanda Mr. Sıkorsky'nin dediklerine 
bakılacak olursa uçakçılık istikbali 

Ayni zamanda hava sefineleri, en 
fena fırtınalara, boralara karşı koya
cak ve bunlard<ft\ müteessir olmıya
cak metanette inşa olunmaktadır. 
Denize ,inmek mecburiyeti haSJl . .Ol
duğu takdirde, tekneleri o suretle 
inşa edilmeRtefüt '.IH en azgın den1z
lerden bile en büyük vapurlardan da 
daha az müteessir olacaklardır. İşte 
bu düşüncelerle üç beş saatlik süra
te yolcuların istirahatleri ve selii
metleri feda edilmemektedir. Sürati 
azaltmak sayesinde tayyarelerin 
alabilecekleri mayi mahrukat mikta
rı çoğaltılıyor ki uzun mesafe uçuş
larında selamet bakımından birinci 
ikinci ve sonuncu mülahaza da bun
dan başka bir şey değ'ldir. Mesela: 
Londra sisli ise Hamburg, Bordo, 
yahut Lizbona; bunlardan olmazsa 
Marsilya hatta Cenavaya kadar 
uçuş hiçbir mesele değildir. 

Bunların uçuş mesafeleri ( 5.000) 
mil üzerine hesap edilmektedir. 
İniş istasyonunda telsiz telgraf me
muru tarafından verilecek "inişe 
gayri müsaittir,, işareti transatlantik 
uçağın her istediği yere tebdili isti-

Denizaşırı uçuşların çok yakın bir 
istikbalde bugün hayal gibi görünen 
bu şekli alacağı çok kısa bir zaman 
meselesidir. Nüzhet ABBAS 

Döviz kaçırmak istiyen er 
Memleketimizden avrılmak bahane 

sile bazı kimselerin, çı;;k mikdarda cic.i
li İ7. kaçakçrhğı yaptığı anlaşılmeıkta • 
dır. Bu kaçakçtlığm önı!ne geçmek 
için Türk parasını koruma kanunu
nun 17 inci maodesine 7İddetli hüküm 
ler konulmuştur. :3undan sonra mem 
leketi terket:ne~ isteyenlerin menkul 
ve gayrimenkd bütün mal hesapları 
sorulacak vr. ancak B'\nkalar Kurulu 
kararile dövize çevrilebilecektir. Bir 
yayım ile ~ümniklcre bildirilen yeni 
es'ılsiarın tatb ikına başlanmı~tır. 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm 
actlarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi 

ve maluliyetin 
ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik ~e
mettülü Tam Muhtelit Sigo~a 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile bayat ıigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
mında sigortalı hayatta bulunurs3 ve ma!Uliyete uğramamıt ise müem· 
men meblfiğ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetınc;e ücret ııhnmaz - daimi maluliyet halinde milemr.ıen meblftğın 
% 10 u ıenelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavclenamenin hita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
vaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi acentalrğı : Galata. Ünyon han. Telefon: 44888. 
6607 

--SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Kız mı, 
Oğlan mı? 
Doğacak çocuğun kız mı, oğlan mı 

olacai{ını önceden anlıyabilmek, he
men her yerde, ananın, babanın, bü
tün ailenin istediği bir şeydir. 

Eski zamanlarda kız çocukları pek 
sevmezler, daima oğlan çocuk ister
lermiş. Bu zamanda bile, benim tanı
dığmı bir ailede baba, bir oğlu oldu
ğu halde, ikinci çocuğu kız olursa 
yüzüne bile bakmıvacağını söylemiş
ti. Pe k b Ü y Ü k s ö y 1 e m i ş -
olacak ki karısı iki kız birden do
ğurdu. Fakat erkek çocuk istiyen bu 
baba kızlarının ikisini de çok sevdi 
ve hala da seviyor. Zaten, o, bir kı
zım olursa yüzüne bakmam, demişti. 
İki kız olunca sözünde dµrmaya lü
zum kalmadı ... 

Şimdi kızlar da oğlan çocuklar ka
dar sevildiğinden kız çocuklara kar
şı o eski n-:fret artık r.örülmez. Fa
kat birçok ailelerde baba kız ister, 
anne oğlan. Çocuk doğuncaya kadar 
sabretmek de güç. Hangisinin istedi
ği olacağını anlamak için daima he
kimlere sorulur. 

Hekimler de bu işi önceden anlıya
bilmek icin çok aradıkları halde k "
sin bir alamet bulamamışlardır. Ki
misi annenin kanını, kimisi idrarını 
tahlil edıorek cocuihın kız mı, oğlan 
mı olacağını anlamak ister. Birknç 
defa üstüne düsse de, önceden dedi
ği her vakit doğru cıkmaz. Hekim
lerden bazıları da bunu el-:ktrik ce
reyanile anlamağa çalı~ırlar. Fakat 
o da her vakit doğru s'Jnuç vermez. 

Onun için hekimlerden birçoğunun 
öyle bir sorgu karşı"ında bulunduğu 
vakit tuttuğu yol şöyledir: Sorguyu 
yapan anne yahut babanın kendisi 
ne istediğini bir kere öğrenmek la
zım. Sonra gehe anne ivice muayene 
edilmeli. Karnının içindeki çocuğun 
nabzı dikkatle sayılmalı. 

Bir rivayete göre cocuğun nabzı 
yüz kırk beş ile yüz elli ara~ında atı
yorsa kız olmasının ihtimali çok. 
Nabız yüz btuz kadar atıyorsa o~lan 
olması gerek. Ancak bunlarda hep 
ihtimal, hiçbiri kesin bir kural değil. 

O halde en ivisi, anne yahut baba 
çocueun ne olduğunu istiyorsa onun 
aksini söylemektir. Eğer soranın de
diği çıkarsa !'evinir. o sevinç heki
min ne söylediğini unutur. İstrdiği 
olmazsa o vakit hekimin söylediğini 
hatırlar: Hekim ustaymış, önceden 
bildi! der. 

Bu işte en çok haklı çıkanlar, eski 
zamanlardanberi, kocakarılardır. On
ların dediklerine göre doğacak ço
cuk oğlansa annesine gebeliğinde, 
hele son aylarda bir güzellik gelir. 
Yüzünün rengi beyaz, parlak, olur. 
Çocuk kızsa gebe annesine bir çir
kinlik gelir. Yüzünün rengi kara sa
rı olur. Hekimlerden bazıları bu ko
cakarı sözünü de kontrol etmişler 
ve her defasında deeilse de, birçok 
defa doğru çıktığını görmüşlerdir. 

Sözün kısa~ı. şimdilik bu i~te kesin 
bir aliinıet yoktur. Bilinen şey tabia
tın çocukları - toptan sayılınca -
kız ve oğlan ayni sayıda yarattığıdır. 

' Dünvaya lazım olan da bu. Kadın
la erkek ayni sayıda, ama bir ailede 
beş tane ktı, ötekinde beş tane oğlan 
çocuk. 

Onlar sonradan birihirlerini ara
sınlar ve bulsunlar. Tabiatin de iste
diği bu! 

Lokman Hekim 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 va) kadar İstanbul 
Divanvolu No 118. 

Muavenehane ve ev telefonu 
22398. Yazhk telefonu Kannilli 
38 Beylerbeyi 48. 6600 

-
Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON { Yazı ışlcri: 24319 
ldare iııleri : 24310 

TELGRAF: "TAN,. lıtanbuı 

Bir olı.lr 
3 
6 •• 
1 yıllık 

ABONE 
T'iirlı:ıvc ıı;ın 

Lira K. 
ı so 
4 -
7 50 

14 -

iLAN 

Oışıırı ıı;ln 

Lira K. 

8-
14 -
28 -

ilanlar ic;in llincılıll Şirketlerine mU· 
racaat edilmelidir 

Küc;ük ı.lanlar doğrudan dotruya I 
ıdaremizcc alrnabılır 

Küçük ilanların !ı eatırlııtı bir defalık 
SO lcuruıuuı S satırdan fazlası ıc;in ıa· 
tu baı;ma S kurulj olınır Bir defadan 
fula ic;in velrOndan % ı O kurus ınciirllir 

Sevg' liyi unutmak için 

Bize gelen m"ktupların çoğunda 
gönül dertlilerinin şu sorg1>unu gö-

• rüyoruz: 
"Seviyorum, fakat o beni sevme

di; unutmak için ne yapayım? .. 
Unutmak için ne yapmalı?.. Mü

him nokta. Hele insan H. Erdem va
ziyetinde olursa. 

Bu genç dört sene sevmiş, sevil
miş; günlerini ·ve gecelerini baş ba
şa, diz dize geçirmi~. Ama neye 
yarar? Erdem diyor ki: 

buldukları bir tek ilac başka bir se\'· 
gili aramaktır. . 
Meşhur Fransız psikoloğu Henrıe 

Duver.nois'ya genç bir kadın baş· 
vurmu§_: . 

- Ustat, demiş, aşktan harap bır 
haldeyim. Sevgilim beni bıraktı. Ba· 
na ne tavsiye edersiniz? 

Üstat şu cevabı vermiş: • 
- Bir tek çaresi var: Başka bıt 

aşk bulunuz 1 • . • 
Çaresi bu. Vakıa insanın 2klr fıkrı 

bir taraftayken başka birini düşü~· 
mek, görmek bile istemez. Fakat k~· 
çük bir ceht ile - tıpkı ilaç alır .g!· 
bi - yenisiyle meşgul olmak, eskıst· 
ni yavaş yavaş unutmak için kafi ge· 
lir. 

• 
Zorba bir kız 

" ... Dünyanın bu kadar kahpe ol
duğu aklıma mı gelir?.. Artık her 
şey kararla§mış, biribirimizi son de
rece seven bir çiftiz. lkidebir ben 
ona, sık sık o bana saadetimizden 
bahsediyor, bir eşimiz daha olmadı
ğına yeminler ediyoruz. O zamana 
kadar mektepten yeni çıkmış oldu
ğum için bütçem müsait değildi. Ar- Çocuk denecek ka~r küçük kızla· 
tık iyi bir iş de bulmuştum. Bir mü- rın büyük babaları yerindeki adaıtı· 
essesede çalışıyordum. O arasıra bu lada gönüllerini oyuncak gibi oynat· 
müesseseye geliyordu. Derken onu tıklarım çok duymuşsunuzdur. 13~ 
şefime takdim ettim. Bu adam bana onların hüneri olmaktan ziyade ibtl" 
karşı çok teveccüh gösteren bir genç- yarların zafından ileri geliyor. fa: 
ti. Bizi bir akşam evine davet etti. kat böyle bir kızın uyanık bir ge~'! 
Bekar ve çok kazanan bir genç. Evi avucunun içine almasına ne dersinıZ · 
mükemmel, doğrusu bunları görünce Kınahadadan Ali Boran yazıyor: 
kıskandım. Fakat beni himaye eden "27 yaşındayım. Almanyada tahsil 
bir adamın hiçbir aykırı hareketini gördüm. Elektrik mühendisiyim, alt' 
görmeden kıskanmak manasız değil ay evv~line kadar irademe fevkal~· 
mi? ~ de sahip bir gençtim. Fakat şirnd1• 
Ahbaplığımız ilerledi. Şefim beni çocuk sayılabilecek yaşta bir kıı:111 

üç beş ay içinde ilerletti, iyi bir mev- elinde aşağı yukarı sözlerinden qC 

kie geçirdi. Bu sırada sevdiğim kadı- tahakkümünden dışarı çıkamıyaca~ 
na da benim kadar iltifat ediyor, onu kadar esirim. Geçenlerde ona gerı' 
otomobiline alıyor, ikimizi birden derin muhabbetimden, bana acıması 
büyük lokantalara yemeğe götürü- lazımgeldiğinden bahsediyordufl1• 
yordu. Birkaç kere bu vaziyetten ü- Birdenbire saçlarımı yakaladı. Ku~" 
züldüğümü biliyorum. Fakat sebep- vetle çekti ve: ~ 
siz ve gizli' bir üzüntü. Derken iş - Sen bu işten vazgeç. lstikbald. 
meydana çıktı. Kadın benden kaç- ağlamaktansa, şimdiden ayrılmak h8, 

mak için fırsatlar aramıya başladı. yırlıdır.,, dedi. Bu söze hic cevap "e 
Şcfimlo. onu otomobilde baş ba~a remedim, aczimi~ ~lay edilmesindeıı 
gördüm ve nihayet her şeyi anladım. korkuyorum. Arkadaşlarımın arasıl1' 
Benim yerime bu genç adam geç- da liiç 'lOYmctli'~lmayacak; eğleııct 
mişti. Bütün hulyalar yıkhdı ve bir- olacağım.,, 

çok rezaltler oldu; ki bunları yazını- Görülüyor ki, bu ırenç aczini ço1'' 
ya lüzum görmüyorum. Şimdi kadın tan kabul etmiştir. Sanırsınız ki dO" 
benim şefim olan adamın metresidir. ğarken aciz doğmuş. Başkaları tarıı: 
Ben dört aydanberi oriu yalnız gizli fından da zulme, gadre uğrıyan e!. 
gizli gözetliyerek görüyorum ve çıl- kekler mazlum, boynu bükük olaf\1' 
dırıyorum. Bana ait olan bu kadını )ardır. Ali Boranın sevgilisi onu ço, 
kendi elimle başkasına teslim ettim. aciz ve zayıf gördüğü için sevefT'.;erıÇ• 
Hfila seviyorum. Fakat bana avdet istihfaf ediyor. Anla~·,· . . .Jbu "'k ... a' 
etse de artık kabul edemem. İzzeti- ·· 1 .1. • ••• ı peşını ıra .. . 

gun erce seve:ı ,.. beklemi belki O' 
nefsim ve Uç arkadaş önünde yaptt- mı~ ooıı- ,Jiunu ş, ··r 
ğım buna manidir. Ancak sevmeme ,.- · ,anında gözyaşı bile dökmüşt~t: 
hiçbir ~ey mani olmuyor. Bu derin .Runlar hep kadınlara sevgiyi un\. 
yara kar~ısında bana ne tavsiv .. ~e~- turan, lakaydi uyandıran amillerd•. 
siniz? Ne yapayım ki ~'"t>ır umıt Şimdi Ali Boran için ya sahiden çel' 
beklemediğim bu kaaını unutayım ve kilmek, yahut çekilir gibi görüneret' 
bir Rece rahat bir uvlcu uyuyayım?,, lakayt görünerek sevgilisini elde e 

BC>yle hastalara aşk hekimlerinin meye çalışmak lazım. ~ 
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Bayındırllk Fen Okulu 
törlüğünden: 

1 - Talebe kaydına 14-9-935 cumartesi 
13 kadar devam edilecektir. 

2 - Okul parasız yatılıdır. Kayıtlanmak 
nn: 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Aşı şahadetnamesi 

Direk-

.... saat gunu 

le" isteyen 

3 - tyi hal kağıdı 
11

• 
4 - En az Orta okul şahadetnamesi (Lise Başara 

lan sınaçsız alınır) 
5 - Yedi vesika Fotoğrafı 1 
6 -Dilekçe ile her gün saat 9 dan 17 ye kadar okU a 

baş vurmaları. . ... saat 
3 - Girme yazılı Sınacı 17-9-935 Sah gunt~ da 

Dokuzdan okulun yeni taşındığı Kuruçeşmedeki bına 
yapılacaktır. . s~· 

Yazılı sınacı başaranların sayısı alınacak taleı>e ·it, 
yısını aşarsa 24-9-935 de sözlü bir smaç daha yapılaca 
tır. ( 5454) 
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iCMAL _I 
LONG' A KARŞI 1-tUEY 

YAPILAN SUiKAST 
Diktatörler yalnız geri ülkeler

de ve mutlakiyet idareleri içinde 
yeti~mez. Demokrasi idareleri ara-
11ından da hazan diktatör çıkar. 

V • .,ip o.'<r~--i idnre+ıin -liktatörii, 
nıutlakiyet idaresinin diktatörün
den daha yaman olur. Amerikanın 
Louisiana devletinde Baton Rouge 
11e rinde suikaste uğra-i•t; b;ldin
len ayan azasından Hue_Y .Long 
böyle demokrasi içinde yetıtmış ya
rnan bir diktatör idi. 

Huey Long dünyanın ~8:di.r yetit
tirdiği demagoglardan bırıdı~. ~u: 
isiana devletinin idare makınesını 
demagoji ile ele geçirmeğe muvaf
fak olan Luey Long, burada müt • 
hi§ bir istibdat rejimi kurmuştu. 
Luey Long'!"n de~okrasi. iç!~~-= na
ıııl istibdat ıdnresı kurabıldıgını an• 
lamak için Amerikanın ve bilhasaa 
Amerikanın diğer devletlerile kı
yaa edilecek oluna, geri olan Lou
j,iann'rırn id11.-e makinesini yakm
dan bilmek lazımdır. Louisiana A
merika ittihadına iltihak eden dev
letlerin en ve>ıilerinden biridir. U-
2un müddet Fransnnın, sonra da 
lıpanyanın müstemlekesi iken, yüz 
E>llİ yıl kadar evvel, Amerika, bu 
nraziyi satın almıştı. Bir müddet 
aonra Louisiana tam müısavat dai
resinde Amerika ittihadına girdi 
"e Amerika ittihadına dahil olan 
her devlet gibi, içişlerjni idare et
Jnek salahiyetini aldı. Louisiana'da 
bir vali var bir meclis var, bir ayan 
mecliai var: Bunlarm hepsi de halk 
tarafından bir dereceli seçim ile 
tayin edilir. Bundan ba§ka hakim
lerin tayini de seçim iledir. Bu ka
dar geni§ demokrasi İçinde dema
..,,.,jj rol oynamıva başladı mı t~lı
likeli bir vaziyet meydana gelir. 
Huey Long bu vaziyeti ihdas et -
rniı, demagoji ile Louisiana'nın bü
tün İc'll\"'e m"kinesini t>li",. 1!e<:irf"e~e 
muvaffak olmuştur. Vali kendisi -
nin seçtirdiği adam. Her iki mec -
liste de ek•eriyeti var. Mahkeme -
ler kendi elinde. Zabıta teşkilatı 
kendine tabi. Huey Long bunlarla 
da iktifa etmiyerek kendi şahsına 
t:. ı...; bir 71'\b•tl\ t~kilatı ua.,nıış ve 
tethiş y~Jlarile hegemenliğini sü
Jiip götürmeğe çahr.nı1. 

Amerikanın te§lülatma göre, lıer 
devlet İçşilerjnde erkin olduğundan 
Vaşington hükumeti Louisiana'ya 
lmnşamaz. Binaenaleyh yıllardan
beri Amerikanın diğer devletleri, 
uzaktan Louisiana'daki Huey Long 
İstibdadını ıeyretmekten baıka bir 
§ey yapamıyorlardı. 

Ancak Huey Long, Louiıiana'nın 
d. ·::-1\,rr içine de sığamamış, ken-
ını h Y'- "'ton ayanına aza aeçti -

l'erek merkezı.ı .. .:1 .. siya&a manev
rası çevirrneğe başlaııı.~~~. Louisi • 
ana ayan azası son aylar -:..,,;nde 
Roosevelt'e rakip olarak belirmı~
tir. 

Rooaevelt işbaşına geçtikten son
ra birtakım ekonomik kalkınma 
tedbirleri almıştı. Bunlar geçenler-
43e Amerika Yüksek Hakyerinin bir 
k '!ran i!P. hükÜTT1'\Ü7. sa .. •lchi?lnill\n 
Roosevelt, Amerikada sol zümrele
rin kabul edebileceği bir vergi si
yaaaıı gütmeğe baılamıftı. Bundan 
anlaşılıyor ki gelecek yıl yapılacak 
Cumur Başkanlığı aeçiminde Roo
&evelt, Amerikada zengin ve kuv
vetli zümrelerden ziyade aol züm
relere dayanacaktı. işte Hucy 
l.ong bu noktadadır ki ROOMJvelt'
in işini bozmuıtur. 

Kendisini Roosevelt'ten de da. 
ha sol bir adam olarak ileri atınca, 
dl'!""--krat p&rtisi iki"e avnl .... P.k 
tehlikesi kar§ııında kalmıttır. Böy
le bir vaziyette mutlaka kar§ın 
parti olan CumuT'luk partiıi seçim
de kazanacaktı. Tıpkı 1912 ıe
çimi11de C•1murhı~ partisinin iki.,,. 
ayrılmasından demokrat partiıi 
namzedi olan Vilsonun kazandığı 
gibi. 

Dün gelen telgraf haberleri Hu
ey Long'un bir suikaste uğradığını 
b ildiriyor. Suikaatin ıebepleri ma
him değildir. Long'un ölüp ölmedi
ği de belli değil. Fakat Amerika
nın iç siyasası bakmıından bu suikaı
bn ıiyasal neticesi çok önemidir.Eğer 
t\van azası ölürıe, Roosevelt müthit 
bir rakipten kurtulmu§ olacak.Ölmez 
de ,j.,.. ... ı ka..,aatleri-.e kuman <>'İt
mek tehlikesini geçirirse, demagog 
•ıfatile bu sikastten istifade etme-
8İni bildiğinden gelecek ıeçimde 
Roosevelt'in daha bttyük bir rakibi 
olarak belirecektir. - A. Ş. E. 

Sovyetlerde hava sporu 
M()Skova. 10 A.A. - 5,000 kilo ... 

~etrıelik MosJc;ova - Orenb•ırg - Sta 
t!ıngrad -Kief- Moskova hattı üze -
:inde 30 okul apor uçağının yaptı
t'!.ı uçuş tam bir başarı ile bit-niş -
'tır. 

licr t arafta halk, hava uç:.ışları ... 
'1a karşı büyük bir ilgi göstCTmekı 
iledir. 
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IHTiLALLER DiYARI 
• 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Dolttor'un 
ESRARI l' 

Portekizde Bir Hükumet 
Darbesi Akim Kaldı 

ikisi de Uyumugorlar Yalnız Uyumuş Görünerek 
Biribirlerini Tetkik Ediyorlardı 

Lizbon, 10 (A.A.) - Hükumet, komünist unsurlarla birleşen 
ve eski sol cenah partilerine mensup şahsiyetleri de elde etme
ye çalışan bazı ulusal sendikalist grupu üyesinin bir darbe ha
zırladıklarından haberdar edilmiş ve şiddetli tedbirler almıştır. 
50 tersane amelesi ve bir avizoyu işgal etmeye teşebbüs eden bir 
deniz sübayı tevkif edilmiştir. Öğleden sonra şehir mutat göre
yini almıştır. Akşam üzeri kabinenin toplanacağı anlaşılmakta
dır. Lizbon'da birkaç sübay tevkif edilmiştir. t 

Almanya - İtalya Anlaşması mı? 
Londra, 10 (A.A.) - Cenevre gazetesi, İsviçre gazetelerin

de çıkan ve İtalyanın Almanya - Polonya andlaşmasma benzer 
bir andlaşma imza etmeği Almanyaya teklif ettiğine dair olan 
bir haberi iktibas etmektedir. Bu gazetenin sandığına göre, bu 
teklif, İtalyanın yeni Berlin elçisine yapılan dostca kabulü izah 
etmektedir. 

Times diyor ki: 
"İtalyan dileklerinin doğruluğu burada tasdik edilmezse, bu 

tasdik, başka yerde aranılacaktır. Almanyaya göre ulusal şeref 
ve kuvvetin sağlamlaştırılması siyasasını iyice anlar ve ona 
arka olursa, Alman hükumetinin sonradan bu hususta göstere
ceği istekler de böylece anlaşılacak ve korunacaktır. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Büyük elçiye yapılan kabul törenine eğer herhangi bir anlam 

verilmek istenildiyse, bu aranılan sonuçtan çok ayn bir sonuç 
doğurarak, öteki ulusları daha sıkr bir dayanışmaya sevkede
bilir. 

BiRLEŞiK AMERiKADAKi SUiKAST 
•• 

Diktatör Dün Oldü, Katilin 
Cenazesi Törenle Kaldırıldı 

lükle zaptedile.n binlerce kişi kili -ı 
ıSeye girememişlerdir. 

Diktatörün vaziyeti fena 

-46-

- Nişanlım Nevyorkta dedi. 
Yakında Avrupaya hareket edi
yor. Alman cephesinde harp e
decek onu uğurlamağa gidiye -
rum. 

İki genç nihayet hayli ahbap 
oldular. Muttasıl konuşuyorlar, 
ve bilhassa harpten bahsediyor · 
lardı. Genç adam, pek vatanse
ver gözüküyordu. Amerikanın 
Avrupa harbine girmesinin aley 
hinde idi. 

Fransızlarla, İngilizlerle be -
raber Almanlara hücum etmek 
için ne sebep var? diyordu •.. A
merikanın menfaati bitaraf ka-
larak iki tarafa da silah satmak
tır. Fakat yapmadılar. Yazık dö 
killen kanlara! ... 

J enny bu sözler arasında gizli 
bir mana sezmişti. İhtimal bu 
delikanlı, Amerikanın güttüğü 
siyasanın aksini müdafaa ede
rek kendisinin ağzından lakırdı 
kapmağa çalışıyor, ona dişi nu
mara veriyordu. 

Jenny: 
- Vallahi dedi, benim böyle 

şeylere pek aklım ermez. Her · 
halde ba~takiler daha iyi düşü
nürler .... 

Genç adam, kadının bu mev
zu etrafında fazla konuşmak is
temediğini görünce lakırdıyı de 
ğiştirrnek mecburiyetinde kal -
mıştı. 

ı Baton Rouge, 10 A.A. - Resmi 
bir bil diriğ, H uey Long'un sıhhati
nin d:.izeldiğini bildirdiği halde, özel 
kaynaklar, daha vahimleştiği haberi
ni vermektedirler. İkinci bir kan 
nakli ameliyesi tatbiki zorunda ka
lınmıştır. 

Kompartımanda başka kimse 
yoktu. Yoldaki istasyonlard~:1 
da binen olmamıştı. Gün ya ... aş 
yavaş kararıyor, akşam oluyor

Baton Rouge, 10 A.A. - liuey du. N evyorka varmalarına da-
ıLongun sihhi durumu ağırhş nış - ha altı saat kadar vardı. 

Hekimler. çarşambadan evvel ke
sin birşey söyliyemiyeceklerdir. 

Katilin cenazesi 
Baron Rougc, ' 'lO A.A. - Katib 

Weiss'in cenazesi : <ilin öğleden soru 
ra bliyük bir kalabalıkla kaliml -ı 
mıştır. 

Şehir ve alana ~elenlerden hep
si CC'llazede hazır!ibulun"tl'.l~lardır. 

Saint J oseph ki lisesi, tr klrm tık
lım dolu idi. Polis tarafın :hn güç .. 

tır. Üçüncü kan nakJi..:d en sonra, Genç adam artık işi başka ·ıa
hekimler, ölümle bitmesi muhtemel diye dökmüş, J enny'ye hafif 
1bir pe~itonitten korkmaktadırlar. tertip kur yapmağa başlamıştı •.. 
Ha.-sta. hezeyaına başlamıştır. Gözlerinin icine baka baka ~ü-

Diktaf ör lSldU IümsÜyor, bakışlarım kadının 
Baton Rouge, 10 A.A. - Huey olgun vücudü üzerinde sıva.da

Long bu sabah 10 da ölmüştür . Cu- yarak gezdiriycrdu ... Acaba bLl 
muriyet Başkanın Roosevelti solcuı hakikaten bir sevgi başlangıcı 
•iyaseta 11evkeden o idi. Şim:ti Cu--ı mı idi? Yoksa vazifesinde mu-
rnurbaşkanrı ın sağa doğru dönme ... . . 
ei muhtemc f lir. , vaff ak olabilmek içın bır dala-

vere mi yapıyôrdu? 

Arif iye Tren Kazası 
Sarışın genç hiç te fena değil 

di. Hele şaşkaloz, kakavan ve 
musibet suratlı Persy'den sonra 
gayet mükemmel bir parça idi. 
Zavallı jenny aylardan beri gt.i
zel adam görmeğe hasret çeki
yordu. Bu delikanlı eğer kendi
sini sevmeğe başladıyse, bu o
nun için iki taraflı bir nimet o
lacaktı. C:.inkü ondan N evvc.rk
ta da ke~di işi için istifade et
mesi mümkündü. 

f Baş tarafı 1 incide] 

hastanede ziyaret eden bir muhardri
ıni:te facianın bir tek şahidi olan şef 
h-;;ı ·Sudi şun1arı söylemiştir : 

. - ~tjfiycye yaklaşıyorduk. Ma -
kineye 3b ...... aQn takılıydı. istasyona 
40 - 45 kılornctre :İl• teldik ve a;ağr 
yukan 15 kilometre ile Arifi yeye giri
yorduk. Katarımızın Uçüncü yola alın 
ması lazımdı. Sinyaller, yolumuzun 
doğru olduğunu gösteriyordu. Hare
ket memuru, katar tam makastan ge· 
çerken, makineyi 4 üncü YC>lcı aldı. 
Bulunduğumuz vagonlar beşinci h .. ~. 
ta kaldı. 

Ağaçlarla örtülü olan yolu tanıa -
men seçemiyen makinist, tren önıill· 

de sardılar ve /\dapazarına gönderdi
ler. İfademi ancak Adapazarında ve
rebildim ve çok şükür, şimdi kurtul
dum. 

On altı senedenberi şef trenlik va· 
pıyorum, başımdan hiç böyle bir ka· 
za geçmedi.., 

Seftren. kul;ı ğından, basından.kol 
ve bacaklanndan muhteJif yaralar al
mıştır ve tehlikeyi tamamen atlatmış
tır. 

İfadelerine müracaat edilen maki· 
iat Salahattin ile ateşci Refet te icen 

diledni lokomotiften aŞağı atmak su· 
retilt:, kurtardıklarını söyJcmisler<lir. 
Tahkikat cıcveun etmekle berab~r. ma
kinistin hareket nizamnamesıne göre. 
istasyona kaç kilometre hızla giı di· 
ği henüz tesbit olunamamışt~r. 

Fen heyeti, makinede mevcut seyir 
bandrohi üzerinde incelemeler yap -
mış ve makinist in de suçsu7. olduğu 
sonucuna varmı tır. Eandrold~.ki sil -
rat işaretleri , 15 - 17 kilometre hrz 
göstermektedir ki bunun nizamname
ye arkırı bir hareket sayrlamtyacağı 
anla~ı!mıştır. 

Sudi'nin hastanede alclırdıiunı~ 
diğer bir re•mi 

Vagonlara çarpan lokomotif devril
memiş ise de, kömür ve su konan ten 
der kısmı parçalanmış, tampr.nlar kı
rılmıştır. Alakadarlar, yük \'agonları
nın öne alınmış olmasının dah'l bü
yük ve feci bir akıbetin önüne gl'çti
'7ini ileri siirmektP.rlir. ~eftrenden 

• başka yaralananlar iki kişidir ve he
nilz Adapazarınch tedavi edilmekte -
dir rııcn Sütevman ve İbrahim adla· 
rındaki iki genç, Ad.:pazarın.fa gömül 
nıilşlerdir. Gene] ııavamanlık, henüz 
tetkiklerini bitirmemi~tir. Genel sa -
vamanın incelemelerini bugiin de sür
dilreceği ve Ari!i}'eden Adapazarına 
..... ,.tirilen maknist ve '\t •Rc:inin b;ızı 
bilr;ilerine mü,.acaııt edece!;i söylen -
rr.c ktedir. 

de vagonlar bulunduğunu göremedi 
ve facianın önüne geçemedi. 

Hatırladığıma göre çarpışma pek 
müthi§ surette be~inci yolda oldu. 
Bulunduğum vag;onda yalnızdım. Her 
zaman olduğu gibi, Arifiyeye de gi
rerken pencerede idim. Birdenbire, 
bir çarpışma sadası işittim ve o ~ani
yede vagonun havaya dikildiğini gör . 
diiM. Orıri:> "' sonrasını bilmivorum. 
Başımda bir saat kadar uğraşıldık

tan sonra ayıldım . Bulunduğum va
~on oaramoarca olmuştu. Ve kısaca 
ortada yoktu. Benim kurtuluşum bir 
tesadüf eseridir. Yaralarımı Arifiye-

A mer kan fi osu 
Lizbon, 10 A.A. - Asor arlal an 

yöresinde dolaşan 23 esrarcngiı: 
,harp gemisinin nihayet hüviyeti 
anlaşılmıştır. Bu gemiler. yar m 3 -

ınevralarını bitiren bir Amerika fi~ 
·ıosuna mensuptur. 

Persy'nin sözlerini hatırlı}' .>r 
du: 

"- Sakın N evyorkta biztlen 
kimse ile temas etme. Kendi hü 
viyetini bildirme, senin ye
gane merdin biziz. Bütün çalış
malarını buraya yazarsın. B .!<a
dan direktif alırsın !" 

Bu vaziyet dahilinde J enny -
nin Nevyorkta kimse ile temas 
etmesi imkan dahilinde değıldi. 
Çünkü bu takdiı de Persy haber 
alır, işi bozulurdu. Halbuki eğef 
Clark - genç adamın ismi - Şika 
eodaki istihbarat teşkilatına 
meı sup bir adamsa, J enny için 
mesele yoktu ... 

Bir defa onunla istiyerek te
mas etmemiş, kendi hakiki hü
viyetini bildirmemişti. Halbuki 
Klark'ın onun Persy'nin metre· 
si olduğunu bilmesi gerekti. E
ğer aralarında samimiyet hucu
dunu aşıp ta sevgi derecesine 
çıkan bir rabıta başlarsa bun!t 
Klark imkan yok Persy'ye bil
direınezdi. Çünkü o zaman ami· 
rinin metresini ayartmış ve hat
ta bütün casusluk şebekes~ne 
ihanet etmiş telakki edilirdi ... 

Genç çivi fabrikatörü, J enny 
için biçilmiş kaftandı, 1

bir nıu
vaffakıyet sırrı idi... Onun için 
Klark'ın yaptığı hafif kurlara 
pek fazla sesini çıkarmadı ... Ve 
!.atta bir aralık elini onun elle
rine bile terketmeğe razı oldu ... 

Karanlık başlamıştı. Kompar 
tımarı fena aydınlatılmıştı .•. Iki-

Genç adam Jenny'nin çantaşını 

de birde lambalar sönüyor gibi 
oluyor, sonra tekrar canlanıyor
du. Her ikisinin de bu can süu
cı vaziyetten gözleri yorulmuş
tu ..• 

J enny biraz uyuyacağını ba 
hane ederek bir köşeye büzüldü. 
Başını koltuğa dayadı ... Ü zeri -
ne mantosunu çekti. Gözlerini 
kapadı ve uykuya daldı ..• 

Genç adam da bir köşeye kıv
rılmış, gözlerini kapamıştı ... 

Fakat hakikatte ikisi de ·ı ıu
muyordu ... 

İngiltere - lraıc, 
İtalya - Habeş 

Irak Elçisi uyanan 
haklı teesürü ve ha
kiki durumu izah 

Irak elçisi Naci Şevket 

lki gündenberi gelen Ajans telgraf 
tarı, Uluslar kurumunun Italyan - Ha 
beş davasını halletmek üzere yeni ça
reler aradığını bildirmektedir. Bu ara 
da, Irak mandasını andıran !>ir idare 
terbzının Ilabeşistanda da tatbik edi
ln•ft;,; .,,.,1 .,.,rl ., ı, ; hıı \. erl r sehr:-. ; ;ı: rl f' 

ki Iraklıları haklı olarak müt~eı;sir 
etmi -fü. Irak elçisi Naci Şevket. bu 
münasebetle bize bevanatta buluna -
rak muahedenin yı:ınİış tefsir edildigi
ni söylemiş ve lrak - ı.n~ilte~e eforu. 
munu izah ederek demıştır kı : 

Irak Elcisi izahat ver vor 
•• - ltalya - Habeş mesele!i mü

nasebetile. Italyaya Habeşistanda , In
gilterenin Iraktaki vaziyetine benzer 
bir vaziyet verilmesi Uluslar kurumu 
mahafilince dü ünülmekte bulunduau 
yazılmaktadır. Bu telyazılarında ı; -
,.;ı ~ ,. .. ,.v; • .. ,,~=- l-. .. ;:.ı ::\V<' "' m"11hı-neden 
de bahsedilerek lrak - İngiliz muahe
desi !rakın istiklalini tasdik etmekle 
beraber lngiltereye münakalfit yolla
rını temin etmek, havai ve bahri üssül 
harekeler kurmak, polisi kontrol et -
mek hakkının da vedldiği beyan edil~ 
mektedir. Bu yazılarda hak:kate uy -
gun olmıyan birçok şeyler vadır. ! -
rakla İngiltere arasında SO Haziran 
1930 tarihinde aktedilip Irakm 032 
senesi birinciteşrininde Uluslar kuru
muna girmesile meriyete geçen mua-

lı.a~ı§tırmağa ba§lamı§tı • • 

lkisi de biribirlerini tetkik e· 
diyorlardı ..• 

J enny bir elile alnım tutmuş. 
parmaklarile gözlerini kapaım'i
tı. Arasından ne olup ne bittiği
ni seyrediyordu .•. 

Klark daha acemi idi. O, g ö z
lerini kırpıştıra kırpıştıra bakı
yordu... Nihayet Jenny, sanki 
kendisinden geçmiş gibi derin 
derin nefes almağa başladı ..• 
Klark'a göre sarışın kadın uyu
muştu. Fakat J enny'vc göre sa
rışın delikanlı uyanıktı. .. 

1 A rk <> <; ı varl 

Sovyet ağır endüs
tri asbaşkanı 
Geliyor 

Moskova, 10 A.A. Ağır en .ı 
düstri asbaşkanı Piatakof Kayseri 
kombinasının aırılış tö~·eninde bu -
lunmak üzere IFürkiyeye hır!! t~b 
-etmiş ve istasyo: (la Türkiye b u -
yük elçisi Zekai Apaydın ve elçilik 
işyarluı ile Sovyet ağır sa'l avi ıe 
dıs komiserlikleri ve T urkstori ile• 
ri ·gelenleri tarafındı .1 ul ıdaıl nı'}' 

·tır. 

Yugoslavyada 
Bir ~arpışma oPdu 

Belgrad, 10 A.A. - Dün Pregra
,ıJağ yakininde b ı\u'lln ri)) "3 1{ y·

de jandarma ve köylüler ansında 
.bir kargaşalık kopmuş, 3 kişi öl -
.müş, birkaç kişi yaralan ntştır. 

Lehistan da ki seçim 
Varşova, 10 A.A - Resmi ma .. 

kamlara göre. diyet seçimine 
116,282,000 seç.menden 7.575.635 kir, iı 
iştirak etmiştir ki. bu, seçmenlerin 
jfÜzde 46,5 i de n:ktir. 1930 se ç.ı ,j, 
ne iştirak edenlerh nis >: ti 74 .36 
.olduğuna göre, yU .. •je 28,3 bir az l -

.hş vardır. Bu a.zalış havahrırı fe-
na gitmesine, seçim savaşı·un ya -
oılmamış olmasına ve son olarıık 
muhalefetin seçime karşı yaptıkh
ıTı şid<letli pro;:> a gaı:lılıra v:rili ... 
,yor. 

ıs•ant-uı - Londra yo u 
Bud!ıpeşte, 10 A.A. - Arsıulus"!\ l 

1 ,Londra - İ stanbul yolu kn I r !Sİ, 
,dokuz ulusla a rsıulusa l turiz Ti itti 
fakı ve kızı l haç s?syeteleri dele -

.gelerinin işt i rakiyle bugün açılmış. 
tır. 

hf'rle her iki tar~ka müt .. k ahil ve ...,,ı t 
lak hürriyet ve müsavat prensipleri-
nı> " ' ' P ·ıı ..... 1r;:ıl· , ıoııt I• ı • · ı 
itiraf er.terek lngiltere mandasınrı . il
gası esaslarına müsteniden yapılmış 
bir muahededir Ulusla r kurumun.ı ,r 
mis olan biltün devletl•r rle hu e..as 
Uzer:ne !rakın bu vaziyetini tanımı2 
ve bu suretle lrak Uluslaı kurumunun 
bir üyesi olmuş•ur. 

Adı geçen muahede lngilterenin 
lrR ktn ne t ske-r 'l • .f"' l!il• "'l 
hiç bir kontrolünii kabul etmemekle 
beraber iç ve dış işlerine a~ hiç hir 
devletin girişmesine bir hak \'erilme · 
m ştir. Bundan başka işbu muaherte 
herhangi ecnebi bir devletin denir iis 
slilharekesi yapmak hakkında hahis 
emvzuu olmamıştır. 

Bu muahedede yalnız Ingiltereye 
Hindit1tan vo)•mun ı.?v•i m ıv •·,. •·
nı temin etmek maksadile, Irakta ltı
rat nehrinin garp cihetini ve Basr.ı <.i 
van nda iki üssü havai kurmak hakkı 
verilmiş ve bu iissühavailerin Tıuh~'a 
zası Irak kuvvetlerine hırakılmıst •r. 
!rakın iç ve dış genel emniyet inin bÜ· 
tün mesuliyeti ise Irak hükumetine 
aittir. Adı geçen muahcdenin mudc!e
ti de yirmi beş senedir.,, 



MEMLEKETTE TAN 
._...,...~-- ... ~---=----- ...... 
Sivas Kongresinin Ylldönümü 

Büyük Törenle Kutlulandı 
Sivas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sivas kongresinin yıldö

nümü burada muazzam tör.enle kutlulanmıştır. Cumhuriyet ala
nında yapılan büyük toplantıda söylevler verilmiş, lisedeki Ata
türk odası ve tarihi kongre salonu gezilmiştir. Geceki fener a
layları çok eğler .. :eli geçmiştir. 

ilk Hayvan Sergisi Açıhyor 
Malatya. (Özel aytarımız bildiriyor) - Sonbahar hayvan ser

gisine girecek kısrak ve tayların kayıtlarına 15 Eylfilde başlana
caktır. İlk defa açılan serginin rağbet göreceği anlaşılmaktadır. 
Halis Arap ve yarım kan Arap hayvanlarından kazananlara 1000 
lira ikramiye dağıtılacaktır. 

izmirde Petrol Tröstü mü? 
İzmir, <özel aytarımız bildiriyor) - Bazı petrol .ve benzin 

sosyetelerinin aralarında bir tröst yaptıklar rhaberieri üzerine il
gililer harekete geçmişlerdir. Benzin ve petrol fiyatlarının şan
rnızda daima yüksek oluşu bu iddiaya misal gösterilmektedir. 
Genel savamanlık bu iş etrafında tahkikata başlamıştır. 

l<arapınarda bir cinayet işlendi 
Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Karapmarda bir cinayet 

işlenmiştir: Aşağı mahalleden Koca Mehmet, Sandıklı köyün -
den Bekiri t~banca ile yaralıyarak öldürmüştür. Hadisenin sebe
bi, Bekirin bir gece önce Mehmedin evine gi .. mesi ve karısına 
sarkıntılık etmesidir. Cinayetten onra Aydına gelerek Ekre
min evine sak:anan katil, yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Meyva Ve Sebze Bolluğu Var 
Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bu yıl, Konyada sebze 

ve meyva bolluğu vardır. Bilhassa, üzüm, kavun, karpuz ve mısır 
pek ucuzdur. Ova köylerinden çoğunun ürünleri de bereketli ol
muştur. Konya Türkiyenin en az gelirle gecinilebilir verlerin
dcn biri haline gelmektedir. 

Saman ihtiyacı Artıyor 
'A:n~~;:~. (Özel aytarrmız bildiriyor) - Havaların kurak git

m~sı yuzunden, bu yıl ekinler layiki ile büyüyememiş, zeriyat 
ı:ııktarı az olmuştur. Harmanların sona ermesi üzerine buğday 
f ıyatları fırlamıştır. Kilosu, 6,5 - 7 kuruş arasında satılmaktadır. 
Köylü samanın yetişmiyeceği endişesile kış için saman tedari
k ine çalışmaktadır. Geçen yıl 100 - 150 kuruşa kadar satılan sa
manın arabası şimdi 400 - 450 kuruşa kadar yilkselmiştir. Bir iki 
av sonra ihtiyaç büsbütün artacaktır. Maamafih Turhal şeker 
fabr~kasının pa~car küsbesi bu telaşı bir dereceye kadar önleye
ccktır. Ekmek fıyatı 5 kuruştan 7,5 kuruşa çrkmıştır. 

Abland Gölü Kıyısında Kcİmp 
Bolu, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bolu Halkevi üyeleri 

spor komitesi başkanının başkanlığında Abland gölü kıyılarında 
bır kamp kurmuşlardır. Abland göJü bir dağın tepesinde ve için
de mercan balıkları oynaşan güzel bir göldür. Kamp büyük bir 
neşe ve sıhl;ıat içerisinde geçmiştir. ' 

Çam ormanlarr içinde kurulan kamp 

Sigaralar Niçin 
Bozuk Çıkıyor 

Adana aytanmız yazıyor: 
"Adanalılar, sigaraların, bilhaa

aa ucuz halk sigaralarının son gün
lerde içilemiyecek kadar bozuldu
ğundan fİkciyetçidirler. 

Halk aigaralarının içeriainde nu
maralı kağıtlar bulunmayı§ı, şikci -
yetleri teairsiz bırakmaktadır. in
hisarlar idaresinin, imal işine daha 
fazla ihtimam gösterilmesini temin 
etmeai lazımdır. Paketlerin içerısi
ne numaralı kartlar konulduğu tok 
dirde, btı iş yarı yarıya daha ko -
layla1acaktır. 

Şikayete mevzu olan ikinci bir 
nolıta da, bayilerin bozuk paketle
ri eskiden olduğu gibi değiştirme
meleridir. Geçen )•ıla kadar latbik 
edilen bu usul, sigaraların bozuk 
çıktığı şu aıralarda tekrar ilıdas e
dilmelidir.,, 

Aytarımızın bildirdiği bu mese
le hakkında, Adanada erkan "Türk 
Sözü,, refikimi;;ı; de öne"mli neşriyat 
yapmıştır. Adanalıların iateğ;ni ye
rine getirmesi İcin biz de inhisar
lar genel direkt"ör!üğünün dikkati
ni çekiyoruz. 

Amasya, (Tan) - Kılrç Ars
Jan okulu salonunda biır nakiş ve 
dikiş sergisi .aşı'lmıştır. Yukarıdaki 
resim, sergidon bir c<öşeyi e-österi -
yor. 

Öğretmenler 
Kongresi 

Antalya, (Özel aytarımız bildiri
yor) - Eyh11 içinde Antalya ilk o
kul öğretmenleri bir toplantı yapa
caklardır. Ankarada bulunan kültiir 
direktörü bugünlerde şehrimize dö
necektir. Kongrede önemli işler gö
rüşülecektir. 

"Barhn,, 12 yaşında 
Bartında çıkan "Bartın., gazetesi 

12 yaşına girmiştir. Arkadaşımızı 
tebrik 1_er, ' uzun ömürler dileriz. 

KUÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• Söke, (Tan) - Sökenin kurtu
luşu . özel bir törenle kutlulanmıştır. 
Fener alayları ve eğlentiler geç vak
te kadar sürmüştür . 

• Antalya, (Tan) - Vilayet ge
nel meclisi kararile memleket hasta
nesine bir nisaiye mütehassısı getir
tilmistir. 

• Malatya, (Tan) - Halk ile te
masta ve incelemelerde bulunan Mıl
latya saylavı Mehri Pektaş ve Em
rullah Ankaraya dönmüşlerdir. 

• Sıvas, (Tan) - Şarlıay Hüse
yin Veli, şarın su işleri etrafında te
maslarda bulunmak üzere lstanbula 
gitmiştir. 

Güney!. ı - Kadın senin bana hiç acı- \ 
Karıcığım.. man yok! 
Diye diye açıldı. Gözlerini Öldür de kurtul bari.. 

No. 116 

VOSMAB 
Etem izzet BENiCE 

Diye söyleniyordu. Biraz 
sonra, istediği doktor geldi. 
Yapılacr.k ~ey yoktu. Biraz eter 
koklatmak, iki kafuru şırıngası 
yapmak, birkaç damla nevrol 
icirtmek, göğse, kollara, boyun 
damarlarına masaj yapmak bu 
işin yeteriydi. Doktor da onu 
yaptı, Fazıl'ı yatağına yatırd1, 
kalbini dinledi: 

- Biraz sonra açılır! 
Dedi, gitti. Sahiden de dokto

run gitmesinden üç dört dakika 
sonra Fazıl açıldı. Bu açılış ta 
tuhaf t!. Korkulu bir rüya gö
renlerin çırpınarak uyanması gi-
bi kollarını aça aça, silkine sil
kine. ürpermeler geçire geçire 

Ve: 
- Güney .• 

açıp Güney'i karşısında görün- Diye yataktan fırladı, yine 
ce bundan doğan sevincine .de onun kapıyı açmağa uğraşan 
son yoktu. Hemen ellerine sa- elini yakaladı, hızla çekti. De-
rıldı: minkinden bir ayırdımı Fazıl'm 

- Ooh sevgilim!. bn kez öfkeli, toksözlü, kesin 
Ve ikinci sözü: olması idi. Güney'i erkekliğine 
- Gördün ya, yine neler ol- yakışan bir çekişle ta odanın or-

dum?. tasına kadar getirdi. Güney: 
Demek oldu. Fakat, o uyanır- - Ne istiyorsun benden?. 

ken Güney'in kaşları yine çatıl- Bırak beni .. 
mış. suratı solmuş, sesi katılaş- Diye geriye geriye çekilmek, 
mıştı. Doktorun bu sözlerine çıkmak, gitmek istiyordu. Fa-
karşrlığı: zıl: 

- Seni bayılmış bıra:kıp git- - Görüyorsun ya, tir tir titri-
mek insanlık duygulanma sığ- yoruıv. Bu sefer bayılma değil, 
mazdı. Onun için gitmedim. ölüm gelecek. Terslenme, otur, 
Artık iyi oldun. Ben gidiyo- kendin de rahat et, beni de ra-
rum ! hat ettir. 

Demek oldu, yine Fazıl'ın ya- Diye genç kadını bir kere da-
nından ayrıldı, yine şapkasını ha hızla çekti, iyice karyolanın 
başına, eldivenlerini eline geçir- kenarına getirdi. Güney titizle
di. Yine kapının yolunu tuttu. şiyor, tepiniyor, saçını başını 
Fazıl bu sefer: yolacakmış gibi hırçınlaşıyor: 
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KAIDELER UZERiNE 

ÖGUTLER 

Şatrançta ilerlemek için şu öğüt
le kulak vermek lazımdır : 

Ayni kuvvette, hatta bazı peda
gogların tavsiyesine göre kendiniz
den daha kuvvetlilerle oynayınız. 

Kendinizden kuvvetli birisile oy
narken makul bir "avanta,. yı kabul
de tereddüt etmeyiniz. 

Bununla beraber az zamanda avan
tayı küçültmeğe çalışınız. Amerika 
şatranç üstatların2an Pillsbury'ye kar 
şı Steinitz bir at 'ıkarırdı. Bunu ka
bulde tereddüt etmiyen Pillsbury bir 
sene sonra, yani 1895 te Hastings'de 
yapılan büyük arsıulusal turnuvada 
Steinitz de dahil olduğu halde Las
ker, Tchigorine, Tarrasch gibi za
manının şampiyonlarını yenerek bi
rinci mükafatı kazandı. 

Hamlenizi asla geri almayınız. 
"Dokunulmuş taş,, kaidesi, aleyhi
nize değil lehinizedir. 

Ak taşlarla olduğu gibi kara taş
larla da oynamağa alışınız. 

Hücumu tercih ediniz, fakat müda
faa ovunlannı da biliniz . 

Zihninizi bir sürü variante'Jarla 
doldurmayınız, daha fazla oyun tabi
yesini anlamağa çalışınız • 

Şatranç denilen bu güzel oyunda 
ilerlemek için ciddi bir gayret sar
fediniz. Leh şatranç üstatlarından 
Yanovski "Bazıları şatranç oynar, 
bazıları da şatranç taşlariyle oynar,, 
dermiş. Siz, şatranç oynavınız, yani 
taşların lüzumsuz hareketlerile vakit 
kaybetmeyiniz. 

Davayı kaybetti<7inize evvelden 
hükmetmeyiniz, fakat hasmı da hafif 
görmeyiniz. İki türlü kuvvet vardır: 
Biri, var sanılan kuvvet, biri de var 
olan kuvvet: çokluk var sanılan kuv
vet, var olan kuvvetten aşağıdn. 

Şatrançta dürüst ve iyi bir oyun
cu olmak için şu öğütlere blak ver
mek lazımdır: "Kiş.. terinizi bağır
madan, "Mat" larınızı alay etmeden 
haber veriniz. Taşlarınızı sessiz oy
nayınız. Taşları kuvvetli vurmak, 
hamlenin kuvvetli olduğuna delalet 
etmez. 

Ovun sırası hasmınızda ik"n ko
nuşmayınız ve hele kendisini tenkit 
etme11iniz. 

Bir partiyi iyi bir sonuca getirmek 
için de şunlara dikkat ediniz: 
Hasmın hamlesine hemen cevap 

vermeyiniz. Dü üncrek oynayınrz. 

Oynamadan evvel şatranç tahtasını 
daima inceleyiniz. Hasmınızıru ham
lesinde belki bir tuzak vardır. 

Planlarınızda sebat ediniz, fakat 
bu planlarda. partiyi verdirecek bir 
bozukluk görürseniz tamirde geç kal
mayınız. 

Pavtaklarla fazla oynıyarak vakit 
ka vbetmeyiniz. 

İhtiyatlı olunuz, fakat vehimli 
olmayınız. 

Hasmın beklemediğiniz cevaplarile 
şa~ırmayınız. 

Cok karışık oyunlar peşinden ko!!
mavınız. "En iyi, çokluk, iyinin düş
manıdır .•. 

Taşlar size itaat eilerler, onları 
ustalıkla kullanınız. Taşlan toplu 
bir kuvvet haline getiriniz, fakat ica
bında zaman ve mesafe kazanmak 
için onlardan herhangi birisini feda 
etmekten cekinrneyiniz. 
"Taş deği§tinneler" le oyunu çok 

basit bir şekle sokmayınrz fakat bir 
avanta görürs.e~iz bunu ya~makta te
reddüt etmeyınız. 

ŞatranÇ tahtasının 64 hanesi biri
birine müsavidir, fakat tahive nokta
sından hic de böyle değildir. Orta 
haneler. engel olmazsa, en tesirli ha
nelerdir. Bunun için orta haneleri in
celeyinİ7., l?u °1ı•nelere lfücum ediniz, 
bu hane1erı tutunuz. Köşeler boğucu
dur. orta ferahtır. 

Taşlarr~ı~r~ . serbest ve hele mü
dafaada bırıbırıne bağlı olmalarına 
dikkat ediniz. 

Bir hücum hazırlarken müdafaayı 

HAKYERLERi 

Alhnları Cjalmış, 
Evi de yakacakmış! 

Ramide Muhiddinin çobanlığını 
yapan Abdullah isminde biri, çalış
tığı evin üst katında buılunan san -
dığı açmış ve içinden 100 altın çal 
mıştır. Çoban Abdullah parayı al -
d!ktan sonra, aklı sıra, suç delilleri
m ortadan kaldır na!.c için eve ateş 
vermek istemiştiır. Fakat tam yağ -
hpaçavralarla evin alt katını tutuş 
turacağı bir sırada görül erek yaka
lanmış, adliyeye verilmiştir. 

• Vasfi oğlu Nureddin ismine bi
ri, sahte makbuzlaTla, Meserret ote
linde Mısırlı bir prensin, Suadiyc 
gazinosu sahibinin ve Hilmi Naili 
isminde bir zatın yirmişer lira pa -
rasını dolandırmak suçile adliyeye 
verilmiştir. 

Nureddin hakkında tahkikat ya
pılmaktadu. 

• Süleyman oğlu Zeki isminde bı 
ri, eline geçirdiği birtakım sahte 
makbuzlarla, Antalya ambarı sahip 
lerinden Mehmet ve tüccardan Ne -
sim Gazesi dolandırmak istemiştir. 

Mehmet ve Gaz.es. Zekinin verdi
ği makbuzları alıkoyarak, bir taraf 
tan gizlice zabıtaya haber vermiş ve 
kendisini yakalatmışlardır. Zeki ad 
!iyeye veriJmiş-tir. 

• Bakırköyünde, Osmaniye camii 
sokağında, kahveci çırağı Musa ile 
ıOsmaniye mektebi hizmetçilerin -
den Osman iki gözü gönniyen, ak
li vaziyeti b'ozuk 16 yaşlarında İs -
mail isminde bir çocuğun ırzına ge~ 
mek ısuçile zan altına almmış.lardır. 
İsmail muayeneye gönderilmiştir. 

• Safer, Kemalettin, Bekir ve Ali 
isminde dört şahıs, Bakırköyünde, 
Kartaltepede dolaştıkları sırada, 
bir delikanlı ile genç bir kızın haş
haşa konuştırklarmı göl1müşl~r ve 
bundan İ!ltifadeye kalkışarak, deli -
kanlıyı tehdide başlamışhrdır. De
likanlı, bunlara birer yirmi beş k•1-
ıruşluk vererek başından defetmi~
se de, iç.lerinden biri, zavallının sa 
atini aşırdığı için zabıtaya müraca
at et-ıneğe mecbur olmuş ve suçlula
rın dördü de yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Genel Nüfus sayımma 
hazırhk 

Sayım bilrosu, dün ilbay pıuavini 
Rükneddin Sözerin yanında toplan 
mıştır. Bu toplantıda istatistik ge -
nel direktörlüğü şube şeflerinden 
Mehmet te bulunmuştur • 

Bütün işler gözden geçirilmiştir. 
İlçebaylıklarda':C:i numerot j kon -
trol heyetlerinden gel.en raporlar o
kunmuıtur. ~undan başka Qumer~ 
taj ı ayrıca kontrol eden istatistik 
genel direktörlüğü şeflerinden 
Mehmet, numerotaj şubesi direktö
rünün verdiği izahatı da dinle.niş -
tir. 

Numerotajda hirtakım eksiklikler 
görülmüştür. Bunların en kısa bir 
vakitte bitirilmesi için bütün tedbir 
ler alınmıştır. 

Yarın bütün ilçebaylann ka-
tılmasile (iştiraki!~) bir toplantı 
daha yapılacaktır. Bundan g:onra sa 
rmda çalışacak m: nJrlara sayım 
ışlerinin öğretilmesi için kurslara
ı;dacaktır. 

ihmal etmeyiniz. Müdafaada_,.,.ı.-una 
mukabil hücumu düşününOZ ·.. . 

Şatrançta muvaffakıyetin onemlı 
amillerinden biri zaman kazanmak
tır. Şatranç dahlsi Pa.uı. ~orphy: 
"Taşlarınıza yardım ddınız. kı, onlar 
da size yardım et•"lh .. dermış. 
Lüzumsu~namlelerden kaçınız: 

Siz za-dtl kaybedersiniz, hasmınız 
zaman kazanır. 

ı:;Uzumsuz ve beyhude kişler has
mın !!Özünü açar. Düşününüz ki çok 
luk, tehdit bir işi yapmaktan kuvvet
lidir. Hele başlangıçta yapılan teh
ditler hasmı meşgul eder . 

Daima planla hareket ediniz. Şüp
heli bir plan, plansızlıktan iyidir. 
Şunu hatırınızda tutunuz: Başlan

gıçta en zayıf noktalar şahların ön
lerindeki paytaklardır. 

En önemli şey: ümitsizliğe kapıl
mayınız. Şatrançta, çokluk.gizli kur 
tutuşlar vardır. 
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GÖÇMENLER 

ARASINDA 

Yeni yerleşen 
Gö~menler .. 

[Özel aytarunızın mektupları] 
Çarla, ~ 

Soydaşlarımızın Ro.nanya, Bul .. 
garistan gibi kOlllıŞu illerden öz yıir 
da göçleri devam ediyor. Trakya, 
hele Çorlu, her gün yeni gelenlerle 
dolup boşalıyor. 

Razgrat ve Pazarcıklı göçmenler· 
le görüştüm: Birçokları. - geldikle· 
ri yerlerde: gösterilen zorluktan şi· 
kayetçi.. Bulgari-standan gelenler, 
mallarını s.atmak, gider ayak mey· 
dana çı'karılan vergi borçlarını öde
mek ve nihayet· pasaport alm:ııkta, 
.akla gelmedik zorluk çekiyorlar • 
rnış, kendilerinı getirecek vapurla .. 
ırı V.arnada günlerce beklemek te ay 
rı bi.r üzüntü halini almış! Fakat 
bütün bu sıkıntıların unutulduğu 
belli. Dileğine kavuşaa bu insan kü 
mesınin yüreği, yurt hasretile çar· 
,pıyorl 

Hepsinde, bahar geldiği için say
fiye~ göç edenlerde görülen bir 
sevinç .havası vaır. Yalnız şu ±arkla 
ki, mevsim şonbahar .. Yani yağmur 
larm başlama korkusu vaı. 

Çorlu kaymakamlık binasından 
otele, gece yarısı dôndüm başta ilçe 
bay Tevfik bulunduğu halde, on ka 
.dar işyarr uykulu gözlerle, ta·kat ha 
rıl ha.rıl ça lrşı.r bıraktım. Ve biraz 
sonra öğrendım ki, ekser geceler da 
ha ,geç vakite kadar kaldıkları olu· 
yormuş! 

Göç-;nenler için kurulan dispan • 
:ıeri tamamlamıya uğiraşan bu gay .. 
.retli insanların, yarın herkesten faz 
la müsterih uyuyacaklarını düşilne
.re k seviniyorum. 

• 
Tuttuğum at arabasile en kesif 

tskan bölgesi olan. Çorl~nun yeni 
kurulan göçmen köylerine gi.diyo • 
ru_m; zaten burada göçmen yerle~"'l'le 
mı§ ıköy de kalmadığını öğrendim. 

Yolsuzluktan sarsılan araba, ne 
yazık ki, ilerlem~k için, verımli tar 
lalari çiğniyor 1 
Doğudan batıya geçmek içın bu 

yolları geçıt ya.pan ecdadı düşun .. 
düm ve bakımlı imparatorluğun Os 
man oğullarının beceriksiz eıinCJe 
niçiu yıkıldığını aınıladım. 

Karşıki sırttan tozu du nana kat
mış bır kafile intyor. Üç dakika 
sonra önümden seyiren bu kafilı::, 
Razgrattan gelen bir göçmen gru· 
budur. Yerleşecekleri köye bir an 
önce ulaşmak için arab:ularını olan 
ca hızı ile sürüyorlar. Türk akıncı· 
laırını hatıl'latan bu mımzara, insan• 
Ja neler uyandırmıyor 1 Toz dıumant 
silindikten soora., yanılarına yakla~
tım. Deli ormanın Tuna boyunun 
ıdil ezgisi le anlatıyorlar: Hepsı ge
lece kil ermiş, kimse durucu değilmiş 1 

Bana 160 evlik Gagauz Türkü· 
.nün Köstenceden yola çrktığını da 
müjdelediler. 

Şimdi anlıyorum: Trakya bölge• 
:sindeki ka1 kınma, şüphe yok ki, t o 
.rihsel uyanışla·r dizisi o l ıa .. __ .r. 

N. A. 

Hava Tehlike
sini Bilenler 

Hva tehlikesini bilen üyeler liste' 
si: 

Saabtay ve şeriki (lstanbuldan)' 
20, Mıgırdıç 20, Metro Gölyan 20, 
Leon Nesim 20, Maksut Papazyan 
20, Mustafa Taşhanlı 20, Nuri Sar • 
fati 20, Sinan oğlu Teofolos 20, Is• 
mail Çizmeci 20, Sepon Nehabetyan 
20, Gevork Naglegaryan 20, Hasan 
Nüzhet 20, Yusuf fırıncı 20, Şefik 
Kocaer 20 ve ayrıca 40, Nikoli lstav• 
ri 20, Mehmet 20, Bedros AgopoğlLI 
20, Laproveyane 100, Lasuis sigorta 
şirketi 100, Vitali 50, Kornhil s igor· 
ta şirketi 100, Hasan Sabri 20, şev: 
ki kabzımal 20, Mansur 20, M. Ah 
20, Torkun Bahcivan 20, Herant 20, 
Mehmet 20, Tatyos 20. -

- Fazıl b?ş yere yorulma.. ı belki bütün bütün kaybedebili- \ b~tün mallarını sana çevirte· 
Bitti .. dedım mi bitti! rim. Güney'i kaybetmek benim yım. . . 
Ben seninle yaşıyamam artık. için her şeyi kaybetmektir. Ne Genç kadın iri kara gözlerı~ı 
Bu bir değil, iki değil!. onsuz olabilirim, ne onsuz yaşı- yataklarında devire devire ~~~ 
Diyor, ilaveler yapıyordu: yabilirim ! an düşündü ve sözünü sürdürdU· 
- Bilmem ki, artık bana kar- Bu düşünce iledir ki, son ker- - Mallarını tabii geriye ve-

şı ne kabalık yapman kaldı. tede yumşak olmak kararını recegım. Senden ayrıldıktan 
Bundan ötesi ne düşünülebilir, verdi ve yine yalvarmalarma sonra, senin on paranı bile çan· 
ne de olur?. Hiçbir erkeğin öz başladı: • tamda bulundurmak istenıetn
karısına böyle bir şey yapabile- - Karıcığım, senin başın için Ama arada benim gençliğim~ l~a· 
ceğini hayalime sığdıramazdım. söylüyorum, düşündüklerinin dmlığım, yıllardır kafamın ıçı~· 
Oysam durup dururken başıma hiçbirisi aklımdan geçmedi. Be- de besleyip genişlettiğim g'; 
geldi de yine burada durup la- nim neyim senin değil ki, para- nenç, kadınlık, aile, yurt, yuva 
kırdı ediyorum!. mı sakhyayım. Sonran senden ideallerim .sönecekmiş, yokola~ 

Ve böyle söyler söylemez he- para saklamamın ne anlamı ola- cakmış ! Ne yapayım, onları Y? 
men Fazıl'ın elinden kurtulmak, bilir? Bu tipte bir adam olsay- etmekten de sen utan. Be:ı1111 

yeniden kapıya koşmak için dım bütün mallarımı sana ba- faziletim bütün bunları bana ye· 
çırpındı. İçinden kopup gelen ğıslar mıydım?.. niden getirebilir. • 1 
bir erkeklik duygusu Fazıl'a: Doktor bu son cümleyi söyler Fazıl alıklaşmıştı. Ta~rıse 

- Patlat tokatı, bu kadar şı- söylemez Güney yeniden coştu, bir tablo karşısında kendındel'l 
marıklık olmaz. kızdı: geçenler gibi dalmış, kula~Jarr-

Diyordu. Fakat, her aklına - Doktor, doktor .. Ben mal nı onun sözlerine vermiş, ıçın~ 
eseni tartıya vurmadan diline düşkünü bir kadın değilim. Bu- sindire sindire dinliyordu. Vei 
ve eline götürmiyen Fazıl dü- nu dilinin ucuna getirdiğ:ne - Nekadar ciddi konuşuyor 
şündü: esef ederim. Sen verdin ben de lş bu kerteye geldi, demek .• 

- Böyle bir şey yaparsam aldım. İstiyorsan hemen yarın [Arkası var] 
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Balkan oyunları Güneş • • 
ısvıçreye Çağırıldı 

Yakınlaştı 
Birincilik için Yunanlı
larla Yugoslavlar, üçün· 
cülük için Romanyalılar· 
la biz mücadele epe~e~i,z. 

Tekli/ in Kabul Edilmesi l çin 
Viyanadan Cevap Bekleniyor 

Öğrendiğimize göre, İsviçrenin 
IZürih şehrindeki 'tanın:nış futbol 
'kliıı:leırincen Oras'hoppers'den Gü -
ı:ıeş klübü futbol şubesine gelen bir 
mektupta, bu klübümüzün birinci ta 
kımı, üç maç için, lsviçreye çağırıl
l:nıştır • 
ı Servet takımı lstanbula ge'ldiği 
lzaıman bu ,klübün genel sekret~rliği 
lni yapan Avusturyalı bir futfolcü 

~ ıgüneş klübünü gezmiş, Avrupada bi 
ile e§ine az tesadüf edilen bu klübü 
çok beğenmiş, idarecilerile ve fut
bolcülerile temas ederek malUmat al
mıştı. !şte bu futbolcü lsviçreye 
ldQn.dükten sonra Servet'ten ayrıla -

• Irak Gnshoppers klübüne girmiş ve 
ioranın genel sekreteri olmuştur. 
t İstanbul-da bulunduğu zama;n 
trürk fut'bolünü takdir eden ve 
lTürk futbolciı1erinin İsviçreye git
:ıtıek arzularını bilen bu futbolcü ilk 
:fırsat çı'kar çıkmaz Güneş klübünü 
.oraya çağrrmak yolunu bulmuştur. 
: Grash'oppers aş3ğı yukarı iki . w ay 
;sonrası için birisi kendisile ve dıger 
:ikisi baışka klüplerle yapılma~ ~ze
\re Güneşe üç maç teklif .etnıştır .. 
.Güneş kfübü futbol şubesı bu tekh
;fi esas itibarile kabul etımekle be -
;rabC'r kat"i cevabını Viyanaya yaz
~ığı mektuba alacağı cevaba bırak -
mıstır. 

Balkan oyunlanncla clisk atacak 
atletlerimizden Veysi 

: Viyanaya yazılan mektupta, Gü -
neş üyelerinden birinin samimi dos
.tu olan Avusturya futbol federas -

:yonu genel sekreteri Hügo Mayzel 
iden İsviçre dönüşünde Viyanada bir 
maç ırica edilmektedir. Hügo May
.zel e'5asen Güneş takımına Viyana
ıda birinci sınıf takımlaTdan birile 
;])ir maç vadettiğinden gelecek c:e -
.vahın müsbet olacağı şimd!den tah
i:nin edilmektedir. 
: Viyanadan cevap gelir gelmez Gü 
:neş klübü Grashoppers i'le son an -
Jaşmasını yaıpacaktır. 

: önümüzde iki aıy kadar bir vakit 
.olduğu için Güneşin İsviçreye gide 
.cek kadrosunu şimdiden kestirmek 
.kabil olmamakla beraber en kuvvet
ili bir kadro ile gitmek üzere tedbir 
.alacağı şüphesizdir. 
: Diğer taraftan Güneş klübünün, 
atem takıma antrenörlü'k Yf pmak, 
Jıem de .ecnebi ve amikıl maçlarda 
.talurrıda oynamak üzere İngiltere fe 
.derasyonu delaletile bulduğu 30 ya
şındaki genç bir futbolcünün ilk fır 
eatta yola çıkması için İngiltereye 
.telgraf çekilmiştir. Bu genç İngil -
iterenin birçok takımla'rında oyna -
ıdığı gibi Fransanın R313ing klübün
•de de oynatmış ve Avusturya milli 
. takımının meşhur antrenörü Cimi 
Hugan·a muavinlik yapnış!tır. 

Bu İnS!ilizin, İsviçre ~ seyaha
·tin den evvel İstanbulda bulunarak 
.takımı antrene etmesi ve İsviçre 
maçlaırında Güneş takımında oyna
ması muh'temeldir. 

Hangi Takım Finanst . Altıncı Balkan oyunlarında hede
iinıiz üçüncülük: olduğuna göre, Ro 
lllanyalılaırla çetin bir mücadele ya
IPacağımız muhakkaktır. 933 tSene -
~inde Atinadıa yapılan dördüncü 
~alkan oyunlarında, Rcmıanyalılar
tta müsavi puvan kazanarak beraber
ce üçüncü e>lmuştuk. Bu sefer Ro -
inenleri geride bırakmıya muvaffak 
<>lursak, bu vaziyet milli atletizm ta 
ltırnımız için çok iyi olacaktır. 

• 

Hava Kurumu 
Uygun Bir 

Çıkarına 
Teklif 

Romenler, geçen pazar günü, İs -
tanbula gönderecekleri atletleri son 
bir tecrübeden daha gç-çirmişlerdır. 
~u tecrübelerde elde.edilen de·rece
ııeri, bizim ıson dcrecelerimizle mu
kayese edersek, Romenlerle yapaca
ğırnız mücadelenin akıbeti hakkında 
aŞağı yukarı bir fikir elde etmek 
kabil olur. 

Derecele'r şunlardır: 
100 metro - Kovaçiç. Derecesı 

~.10,8). HaJbuki Semih son birincı -
lıkte (10,6) He mükemmel bir rekor 
,tesis <Ctmişti. Semih büyük bir talih 
lliizlik olmazsa ayni dereceyi Balkan 
~Yunlarıntla tek\rarlamak mevkiinde 
.<lir. • 

200 metro - Kraçiun. Derecesi 
~23,2). Raif son birincilikte 23 sani
~ede koşmuştur. 

400 metro - Nemes. Derecesi 
(51,2). Bizim Mehmet Ali bu mesa
.feyi 53,8 de koşmuştur. 

800 metro - Lapusan. Derecesı 

{2,S,8). Bizim Recep (2,2,6) gibi !SOk 
lyi bilr derece yapmıştır. 

ısoo metr'o - Manya. Derecesi 
•( 4,15,2). Bizim Recep 4,17,2 de ko~
bluştur. 

ı ıo anetre manialı - Maiesko. 
.berecesi (16:., Bizden Reşit 16,5 .da 
lcoşnıuştur. • 

Tek .adım - Yonesko. Dere·cesi 
. (6,90). Bizim Hüseyin Şükrü 6.88 
"tlamıştır. Bu genç atletin Balkan 
0 Yunlarmda daha iyi bir derece al
tnası kuvvetle muhtemeldilr. 

Uç adım - Yanesko, derecesi 
,(12,99). Bizim Pulyos son müsaba
'lcalarcla 13,87 atlamıştır. 

Yüksek - Neyron. Derce-esi (1, 
65). Bizim Haydar 1,70 atlamıştır. 
:Ve bu dereceyi çok aşacak kuvvet -
tedir • 

Sırık - Biro. Derecesi (3,30). Fet 
'hi 3,50 atlamaktadıır. 
• Gülle - Maryan. Derecesi (13,1) 
~ir. Bizim İbrahim 12,725 atmıştır. 

Disk - Havaletz. Derecesi(44,30) 
llizim Veysi 41,45 atmıştır. 

Yunan usulü disk - Havaletz. De 
tcce.sj (33,81). Veysi 36,41 atmakta
dır. 

l Cirit - Akareviç. Derecesi (48, 
1). K.a;rakaş 53,345 atmaktadır. 

Hava kurumu futbol turnuvasına 
giren on iki klüpten süzüle süzüle 
Beşiktaş, Galatasaray ve Güneş ol
mak üzere üç klüp .:ıtaldığı malfım
dur. 
Yapılan fikstüre göre Galatasaray 

iki maç yaptıktan sonra finale kal
mış, Bcşiktaşla Güneş ise, ikişer 
maç yaptıktan sonra biribirile dömi 
finali yapmak mecburiyetini yüklen
mis bulunmaktadırlar. 

Hava kurumu için yapılan bu tur
nuvada biz finalistin kur'anın lUtfun 
dan istifade ederek finale kalmış ol
duğunu sanıyorduk. Halbuki öğren
diğimize göre hiç de böyle olmamış
tır, yani bu işte avantaj gören klübü 
tayin işi talie bırakılmıyarak yepyeni 
bir usul kullanılmıştır. 

Bu gibi turnuvalarda adet oldu
ğu üzere geri kalan klüplerin sayısı 
tek olursa kur'a çekilir ve taliin lfıt
funa uğrıyan takım finale kalır. Bu
rada üç klüp geri kaldığına göre bun
lar arasında kur'a çekilerek 1 ve 2 
numarayı çekenlerin dömi finali 
yapması, 3 numarayı çekenin de 
doğrudan doğruya finale kalması la
zımgelirdi. Halbuki filan gün oynı
yan takımların galibi finalist olsun, 
öteki iki galibi de dömi finali oyna
sın demişler. 

Biz bunda bir kasıt olduğu iddia
sında değiliz, aklımızdan böyle bir 
şey de geçmez. Fakat ne olursa ol
sun teamüle aykırı olan bu şekil, o 
(filan) günde oynamıyan Be .. iktaş 
ve Güneş takımlarına büyük bir hak
sızlıktır. 

Bu haksızlığı turnuva tertip heye
tinin gözü önüne koyarken ya bu üç 
klüp arasında kur'a çekerek finalisti 
tayin etmesini diler ve bekleriz, ya
hut da kendilerine, hep birlikte çalı
şılan hava kurumu çıkarına çok uy
gun şu teklifimizi bildiririz: 

Geriye üç klüp kaldığına göre, 
bunlar biribirlerile birer maç ya!)sın
lar ve lik maçlarında olduğu gibi pu
an alsınlar, en fazla puan alan takım 
hava kurumu sampiyonu olsun. Bu 
suretle hem yukarda işaret ettiğimiz 
haksızlığa meydan kalmaz, hem de 
iki maç yerine Beşiktaş-Güneş, Be
şiktaş - Galatasaray, Galatasaray -

• Güneş gibi çok mühim üç maç yapıl
mış ve hava kurumu çok daha fazla 
fayda temin etmiş olur. Teklifimizin 
yerine getirilmesini hava kurumun
dan ve turnuva tertip komitesinden 
dileriz. 

Yıllık kongremiz 15-9-935 pazar günü 
saat 11 de toplanacağmdan yurdda yazılı 
üyelerin Şehzadebaşı Letafet apartıma
nmdald Yurd merkezine ıelmeleri &aygı
larla özlenir. • Alhncı Balkan oyun•arında 

iş alacak hakemler 
çağırıhyor 

Atletizm Federasyonundan : 
Altıncı Balkan oyunları hazırlığı 

için Atletlerimiz arasında son dene
me 14 eylül cumartesi günü öğle
den sonra yapılacaktır. 

Aşağrda isimleri yazılı Bay Ha
kemlerin o günkü denemede hazır 
bulunmak üzere tam saat üçte Ka
dıköyünde Fener stadında gelmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

Bayan Mübeccel, Bav İlhami, 
Adil Giray, Morison, Sait Ma
hit, Peridis, Hayati, Marengo, Hik· 
met, Nadolski, Sinasi Reşit, David 
Yaffe, Cemil, Herzinci oğlu,Beyker, 
Ailen, Ekrem Rüştü, Rauf, Hikmet 
(G.S.), Feridun, Mazhar Nazım, Şu· 
di Passadeos, Halkusi, M. Elting, 
Agopyan, Ekrem, Musa Kazım, Ka
rakaş, Ali Rıza, Vedat Abut, Yasu
mis Skindiris, Devecioğlu, Doktor 
Emin Rüştü, Osman Müeyyet, Ulvi 
Ziya, Rebii, Unvan. 

K U Ç U K H AR i C 1 
HABERLE:.R 

1 • Novent'3na, 10 A.A. - Vene ... 
ıdik-Padova treni ile ·,.·r başka trenı 
,çarpışmıştır. Beş ölü ve 50 yaralı 
vardır • 

• Şankhay. 10 A.A. - Çin uç_, 
manlarıredan bir grup İtalyanın ha· 
va teşkilatını tetkik etmek üzere 
Roma'ya hareket etıniştir. 

• Brüksel, 10 A.A. - İşgal za -
.manrnda Alman sryasal bliro şefli 
ğini yapmış olan Fon der Banskenı 
in Brüksel elçiliğine tayini hakkın• 
.da Almanyanı.n istimzaçta bulun J 

muş olduğunu Belçika .ajansı tek .. 
zip etmektedir. 
Varşova, 10 A.A. - Baltık ve Bal 

J <il~ fll elcri ı2!fSJUİUsaıl hava konfe-" 
1Tansının ikinci toplantı devresinin 
ıaçılma töreıni yapılmıştır. 

Bu konferansın erkesi, münaka
·Iata dahıa büyük bir güven vennek
ıtedir. 

Protesto Etti 
[Baş tarafı 1 incide] 

yu şu üç noktaya teveccüh etmekte
dir: 

1 - Cenevre sonuçlarına karşı şüp 
he ve tereddüt, 

2 - Muhayyel bir faşist aleyhtarı 
koalisiyonunun taarruzu. cüııkü tre
dünyonların kabul ettikleri karar su
retleriyle Cenevrede rastlanan zorluk 
lar arasında bir ilgi görülmektedir. 
Bunun için Asamble başkan vekilli -
ğinde İtalyan namzedinin İngiliz nam 
zedi kadar oy alması büyük bir mem· 
nuniyetle karşılandığı gibi Litvinof -
un seçilmemesi de Faşist aleyhtarı cep 
henin akim kalması şeklinde telakki 
edilerek keza memnuniyetle karşılan
mıştır. 

3 - Yeni İtalyan büyük elçisi gü
ven mektubunu verirken Berlinde ve
rilen söylevlerin halisane mahiyeti. 

ltaıvanin gelmeyiş nin sebebi 
Cenevre, 10 (A.A.) - Komitenin 

çağmsına gelmiyen İtalyanın bu hat 
tı hareketi, komitenin seçilmesine iş
tirak etmemiş olması ve bu komite ça 
lışmasından haberdar değftmiş gibi gö 
rünmek arzusu ile izah edilmektedir. 

ltalya tebaası çekiliyor 
Londra, 10 A.A. - Reuter ajan4 

~>ı A<iisababa'ıda't1 öğreniyor: ı 

1 ltaılyan orta elçisi, iş Haıbe(ıstanı 

11an Aıdisab1baya çekihıekte ohnı 
~ttalyan tebaasına kaTşı Habeş me ... 
ımurları tarafın'dan zıorluklar gösteı' 
)riJdiği mi ileri sürerek hükumet nezı 
ıdiınde protestoda bulunmuştur . 

Eski başdelegenin vaz yeti 
Aı-:lisaba.oo, 10 A.A. - Profesörı 

Jez'in yetkiısinde hiçbir tahdidat! 
yaıpılmaı:iığı ve kendis'inin uluslaıı 
sosyetesinıde Habeşistanı temsile de 
vam eldec:eği resmen bildir:itmekte~ 
dir. 

ı Londra, 10 A.A. - Times gazet~ 
'sinin yazdığına gi)re, İngiliz dele ~ 
1gasyonu tarafından, Habeşistandaı 
\müşterek bir manda tesisi teklifiı 
~leri sürülmüstür. 
' Bu gazete, bu mandanın şekli he4 
'nüz meçhul olduğunu, yani bir yükı 
1sek komiser ırnarifetile konsey tanı 
'fından. yahut uluslar sosyetesi na .. 
~ma İtalya. İngilt~re ve Fran~a· 
'tarafın'dan idare edilen bir mandaı 
'şeklinde yapılacağının bilinmt'di ~ 
•ğini yaımaktadır. 

Manda meselesi 
Cenevre. 10 ~.A. - İtalyan deleı 

•ge•inin, Cenevre görilf!Deleri bitmc::
·den, harp yoluna gidilmiyeceği bakı 
'kındaki İtalyan teahhüdünü yenilQ 
'meği kabul etmediğine dair olan yaı 
'yıntı hiçbir esasa dayanmaınakta ~ 
'dır 

· Uluslar sosyet-esinin Habeşlsta
'nı manda a.ltına alması meselesininı 
•görüşülmüş olduğu hakkında Lon .. 
•dra'da bir yayıntı dolaştığından bu
•ra çevenlerinde bir mandayı değilJ 
•fakat kolelktif bir ekonomik yar .. 
ıdım projesini ihtiva eden Paris telo 
'liflerinin değiştirilmesi için hiçbil'I 
•fikir Heri sürülm~diği bildirilmek• 
·tedir • 

Bır tali komisyon daha 
Cenevre, 10 A.A. - Beşler komı-4 

't~i, Habeşistanın Uluslar sosyete• 
'Sinde bulunmağa liyakatsiz olduğu 
'hakkındaki İtalyan muhtırasını ve1 
•Habeşistanın ver.n:ği vadettiği ce .. 
vabı incelemek üzere bir eksper taliı 
komisyonu teşkiline karar vermiş -
tir ı 

Madariaga, her iki tarafın kendi 
•görüş.ler;ni dinlemek üzere dün ak .. 
şam, bunların mümessillerile gö
·rüşmüştür. Bu hususta bir rap0J;1 
'hazırlanacaktır. 

' Negüs, tamamile uluslar sosyete 
'Sine itimat etmiş olduğundan, Ha -
beşistan topraklarının tamamiyeti· 
ne ve siyasal erkinliğine zarar ve
rilmemek şartile, onun vereceği ka 
Tarı kabul edeceği tahmin oluuaW
·}ir. 

Nutuklar Çarşambaya 
• Cenevre 10 A.A. - 16 ıncı A
ısamblenin °ilk günü sükün ve vakar 
içinde geçmiştir. Söylenen iki ı>0y
·ıev, müsait bi.r hava vücuda getir • 
miştir. Guynazu, söylevindeki sade 
•lik, incelik ve ifratsız bedbinlikle 
·temayüz etmiş, Benesin söylevi U
'luslar sosyetesine ve paktına karşı 
'bir inanç ifadesi olmuştur. 

Bu birinci gün, tamamile organi 
zasyon işlerine çalışılmıştır. Büro 
ıseçimi belki biraz siyas1l manaya< 
bürünmüş, Fransanm seçilişi bir gilt 
ven eseri teşkil etmiştir. 

Bugün esaslı bir şey beklenme -
mekte, fakat çarşamba günü, 20 YC< 
yakın hatibin söz alacağı umulmalrl 
ta ve bunlar arasında Sir ,/SJ. nıel1 

·Hoare ve Lavalın da bulurlacağı saı 
nılmaktadır. 
• Cenevre, 10 A.A. - Dünkü gün• 

Yunanisfanda Siyasa Kavgası 
[B ... ; tarafı 1 incide J 

Bu telgraflara göre, Bakanlar ku 
rulu içtima halinde iken 30 kadar 
saylav toplantıya gelmiş ve Çalda
risi Krallık lehinde karar vermef1e 
icbar ederek kendisine bazı müna· 
sebetsi:ı: sözler ıtöylemi§lerdir. Bi
rinci ordu kumandanı Atinada bazı 
zabitleri değiıtirdiği icin Kondilis 
fena halde müteessir ;,lmuf ve bir 
aralık istila etmiıtir ..• Fakat sonra 
kendisine vaziyet anlatılmıı. Sü Ba
kanı istilannı geri almııtır. Saylav
lar kurulu koridorlarında bir gürül 
tü çıkmış ve kavgayı ayırmak iste
yen birinci orclu kumandanı hafif
çe varalanmıstır. 

Bütün bu hôdiselerin sebebi ge
noya müracaat etmeden Kralı bir 
darbe ile getirmek istemeleridir. 
Şimdilik bu ihtimal tamamile berta 
ral edilmiıtir. Atina garni:ı:onlann
daki bütün sübaylar Çaldarise ta
ra/tar olduklarını bildirmişlerdir. 
Hükumet herhangi bir karışıklığın 
önüne geçmek için tetbirler almt§• 
tır. 

Çaldaris nihayet aylarJanberi ge 
noy hakkında beklenen fikrini söy· 
lemiş ve ahaliye Krallık lehinde rey 
vermelerini tavsiye etmiştir. 

Dün, Anadolu Ajansından geç 
vakit aldığımız. bir habeıde Cumur 
Ba1kanı Zaimisin de istilaya karar 
verdiği bildirilmektedir. 

Bu hususta dün gelen telgraflar 
§Unlardır: 

Atina, 10 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: lç Bakanı Cümuriyetçi 
Rallis istifa etmiştir. 

Atina, 10 (A.A.) - lyi haber alan 
çevenler, Çaldarisin Rallis<len açılan 
İç Bakanlığım üzerine alacağını bil
diriyorlar. Gazetelere göre, istifa ede
cek olan Cumurbaşkanı Zaimisin ve
rine saylavlar kurulu başkanı Vozikis 
geçecektir. 

Yunan limanlarmda ltalyan 
hcırp gemileri 

Atina, 10 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: Jilos, !tak ve Şira limanla
rına izinsiz İtalyan harp gemilerinin 
girdiği görülmüş ve hükumet bu hu
susta teşebbüste bulunmuştur. 

Savlavlar biribirine girdiler 
Atina, 10 (A.A.) - Atina Ajansı, 

te tarafından hazırlanan esas üze -
rine, ves·kaların tetkikine başlıya -
lcaktır. Bu ilk etütten sonra komite' 
uzlaşma işinin ve gösterilecek yol ... 
llann hangi esasa dayanabileceğini• 
araştıracaktır. 

Beş er komitesi 
• Cc;nevre. 1.Q A.A. - Ne konıeyın• 
ıne de Assaır.blen'in bugün toplan .. 
malan l:.eldcnıriyıor: Laval sabah,. 
leyin Samuel Hoare'i görmüştürJ 
Beşler komit•si 6ğteden sonra bU. 
toplantı yapacaktır. 

Umitler kesildi 
Adisababa, 10.A.A.- İmparatorun 

yakinin de bulunanlardan toplanan ı 
haberlere göre, artık, İtalyan - Ha _, 
beş anlaşmazlığının barış yolu ileı 
kotarılacağına hiçbir umud beslen~ 
memcktedir 

3 lngiliz deniz uçağı 
' Londra, 10 A.A. - Cebelüttarl~ 
tan bildirildiğine göre Plymouth'
tan havalanan ve Basraya giden J< 
deniz uç.ağı dÜ11 akşam buraya gel ... 
miştir. 

Laval Cenevrede 
• Paris, 10 A.A. - Laval, diln ak -
şam Cenevre'ye hareket etmiştir. 
· Laval İngiliz bakanları Samuel• 
'Hoare ve Eden ile çok samimi gö -
rüşmüştür. Eksperlerin de bu gö ... 
rüşmede bulunmuş olanları ltalyau• 
,_ Habeş anlaşmazlığının esa'Slarına• 
girişilmiş olduğunu gösterir. 
· Lava! İngiliz bakanlarından son
ra İtalyan delegesi Al-oisiyi kabuıı 
etmiştir . 

Afrikada ölen'er 
Roma, 10 A.A. - Resmi bir bildi...ı 

Tiğe göre, bu senenin ikinci kanu .. 
nundan 31 Ağuste>suna kadar doğu• 
Afrikasında b:.ılunan 30,o:w işçiden• 
ancak 150 işçi ölmüştür. 

Emperyalist maksatlar 
· Londra, 10 A.A. - Sosyalist hirı 
liği genel sekreteri gazetecilere de 
miştir ki: 

"İşçi fırkaları lideri Lansbury' .. 
nin 90n hareketini tasvib etmemek
le beraber işçi fırkasının bugünkU. 
siyasasıne da kabul et~i~oruz: Çün
kü bu siyasa ulusal ~u.kume~ın em
peryalist maksatları ıçın dogrudanı 
doğruya bir destek olmaktadır. 

Amerika kızııhaçı ve he: rp 

birinci kolordunun yaptığı bazı hare• 
ketler sonunda bazı tedbirler alındığı
nı ve bu tedbirlerden sonra da Kondi 
lisin istifa ettiğini haber vermektedir. 
Bakanlar kurulu, durumu incelemiş 
ve bunun bir yafıhş anlaşmadan ileri 
geldiği kanaatinde bulunduğu için 
Kondilis istifasını geri almıştır. Ba
kanlar •urulu toplantıda bulunduğu 
sırada, saylavlar kurulu koridorların
da bir döğüş olmuş, bu döğüşte ara 
bulmak için çalışan General Panayo
takos hafifçe yaralanmıştır. Bunun so 
nunda, General Panayotakos'un yeri
ne, Kolordu komutanlığına, General 
Papagos getirilmiştir. 

St.baylara nasihat 
Atina, 10 (Ozel aytarımızdan) -

Başbakan Çaldaris geldikten sonra 
en önce birinci ordu kumanda:u Ge
neral Panayotakos ile Atinadaki alay• 
tarın hükumete karşı durumu hakkın· 
da uzun bir konuşmada bulunmuştur. 
Bunun üzerine ordu kumandanı me• 
suliyeti üzerine alarak Atina garnizo· 
nunun birinci ve 34 üncü piyade a· 
tayları kumandanları ile topçu alayı 
kumandanını değiştirmiştir. Bu deği
.şiklik üzerine sübayların bir toplantı 
yaptıklarını haber alan ordu kuman
danı hemen bu toplantıya gelerek 
kendilerine hükUmetin başında bulu
nan Çaldarise itaat etmelerini tavsiye 
eylemiştir. Kumandanın bu tavsiyesi 
üzerine galtyan halinde bulunan sü
baylar biraz sükun bulmuşlardır. Fil· 
hakika kışlada toplanan birçok kü • 
çük sübaylar büyüklerini dinleyerek 
onlar tarafından tesbit edilecek her • 
hangi bir darbede Çaldaris tarafına 
geçmeğe ve icap ettiği takdirde bü· 
yüklerine karşı gelmiye karar vermiş 
lerdi. Birinci ordu kumandanını bir 
hadiseye meydan verilmemek füere 
Efzun alaylarının bulunduğu krşla!an 
da gezmiş ve onları da kendi tarafına 
çekmiştir. Bundan sonra Kralcıların 
hazırlamakta oldukları darbeye artık 
imkan kalmamıştır. 

Kurul t oplantısı 
Atina, 10 (A.A.) - Çaldarisin bu

raya dönüşündenberi, rejim meselesi 
çok daha önemli bir şekilde mevzuu 
bahsedilmektedir. 

Çaldaris, geneloy yapılmasına ve 
krallığın tekrar kurulmasına derhal 
taraftar olmadığı takdirde, bazı süel 
ve siyasal çevenlerin besledikleri ni
yetler hakkında şayialar dolaşmakta
dır. Fakat resmi haberler, ordunu=ı si 
yasal meselelerin dışında kaldığı hu
susunda inan vermektedir. 

Çaldarisin evinde toplanmış olan 
bakanlar kurulunun kararlan büyük 
bir merakla beklenmektedir. . ... 

Kurul, general Kondilis ile onun t• 
mirleıini yerine getirmek istemiyen 
Gneral Panayotakos arasında çıkan 
hadiseyi incelemiştir. 

Ça!daris Kralcı 
Atina, 10 (A.A.) - Çaldaris. yay· 

mıs oldu~u bir bildiriğde, ulusa, g e
neloyda krallıktan yana oy vermeği 
tavsiye etmektedir. 

lçbakan istifa etti 
Atina, 10 (A.A.) - Cümuriyetçl 

saylav Iç Bakanı Rallisin istifa ettıği 
söylenmektedir. 

30 kadar saylav Bakanlar 
kuru'unda 

Atina, 10 (Ozel) - Birinci ordu 
kumandanının aldığı bu tedbirler ge
neral Kondilısin hoşuna gitmemiştir. 
Kondilis bu değişiklikleri tanımamak 
i•temiştir. Bunun üzerine Bakanlar 
heyeti gece geç vakit toplanar2k mil· 
zakereye başlamıştır. Bu esnada he
yetin bulunriuğu salona otuz kadar 
ı:aylav girmiş ve kendisi kralcılık le
hinde beyanatta bulunmağa çalışmış
lardır Çaldaris ketum davranmakta 
ısrar edince saylavlar kendisine karşı 

bazı münasebetsiz sözler sarfetmişler 
di:. Başbakan gene soğukkanhhğmı 
mııhafaza ederek bugün toplanacak 
Bakanlar kurulunda rejim işini:ı bir 

karara bağlanacağını söylemiştir. 

Çaldaris ile Kondilis arasında da uzun 
boyiu konuşmalar olmuştur. Komlilis 
bu konuşmalardan ayrılırken Başba .. 
ka'lın rejim hakkındaki k~naafedn • 
ci.n memnun kalmadığını izhar etmiş 
tlr. Gazetecilerin sorgularına karşr det 
parlamento bir defa karar vermi;ı d
dıığundan genoyu:ı yapılmasıru ım • 
k?.n olmadığını ve kendisinin de isti· 
fa etmek niyetinde bulunmadığını söy 
lemiçtir. 

Vaşington, 10 A.A. - Amerika• 
Kızılhaç icra ko~itesi, harp vuku
unda, mer'i bulunan andlaşmala.rı 
mucibince, Habeşistana hizmetleri ... 
,ni arzet:mek imkanını incelenek u .. 
1zere bu ayın 19 unda bir toplantrı 
ıyapacağını ilan etmektedir. 

Eski Yunan K rah 
LÔndra, 10 (A.A.) - Eski Yunan 

Kralı JorJ Ingiltere Kralının konuğu 
olara~ Balmoral sarayına gelmıştir. 

Yunan donanması 

'b llu cetvele nazaran Romenlerin 
lı!z~ beş noktada üstün olduklıarı: 

12ırn de sekiz rrüsabakada onları 
feçtiğimiz görülüyor. 5000 ve 10.000 
'lloşu.ıa.rının neticeleri belli değ.ildi~. 
· .u ıkı müsabakada Romenlerın bı
tı geçnıeleri kabul edilse bile, bay
:tak yarıcı.larında bizim onlara tefev-

T. İ. C. İ. İstanbul Bölgesi Eskrim He
yeti Ba,kanhimdan : 

15·9-1935 pazar günü sabahı saat 10 da 
Galatasaray Spor klübü lokalinde İstan
bul Eskrim birincilikleri yapılacaktrr. 

Birleşik KlüplerimU:e lı:ayrtlı sporcula
raı müsabakaya girebilmek için tam vak
tinde hazır bulunmaları lazımdır. Tam 
vaktinde gelmiyenler ve herhangi bir bir
le~ilı: lı:lüpte kayıtlı bulunmıyanlar müsa
bakalara iıtiralı: edemiyeceklerdir. 

· • Lon'dra, 10 A.A. - Quest adlr 
,istikşaf gemisi, b1şlarmd1 Cautau~ 
la olduğu hal:de Groenland'ın doğuı 
-suna sefer e<len İngiliz heyeti ilyet 
lerıile, Aberdeen'e gelmiştir. 
Başlarında W·agner'in bulu~du -

,ğu öteki grup, jeolojik işlerle uğ ..ı 
raşmak üzere Groenland'da kalmışı 
.ıaı':lır. 

'komisyonların ve büronun yerleş ~ 
rınelerine ayrılmış bulunduğundan, 
'Uluslar sosyetesi ancak çarşamba -
ya toplanabilecektir. ' 

Kızılhaç, Habeşistanda. faaliye • 
.te geçtiği takdirde, ayni zamanda• 
hem Habeslere hem İtalyanlara hiz 
met edeceğini bildirmektedir. 

Atina, 10 (A.A.) - Diinkü karışık 
durum üzerine bir aralık Selanikte bu 
lunan donanmanın hemen Pireye gel
mesi için emir verilmiş, fakat gl):ıra
dan kralcılann darbe yapamıyacakla
rı anlaşılarak bu emir geri al•mmştır. 

Darbenin önü alındı 

~ .. '- :r 
UJI; etımemiz muhakkaktır. 
llu mlıkayesc, altıncı Balkan o -

~nlar~nda Uçün~ülüğü kazanaca~ı
ıza aıt ümitlerı çok kuvvetlendır

~elctedir. 
• Süleymaniye Terbivei Bedeniye Yur-

dundan ı 

• Londra, 10 A.A. - 26 ağst09 
ta işsizlerin sa·yıaı 1.947.964 il bul ..ı 
ımuştur 

1 Bu 'Sayı 22 temmuza nazaran 24, 
{}77 no'ksan ve geçen sene ayni ta ..ı 
rihe nazaran 188.614 noksandır. 

Vesikalaran incelenmesi 
· Cenevre, 10 A.A. - Beşler komJ 
tesi, İtafya ile Habeşistan tarafın ~ 
'dan tevdi edilen vesikaları inc~le ... 
mek işini tali eksperler komitı>sinc
ıvermiştir. Komite bugün, tali komi 

Zecri tedbir:er 
Londra, 10 A.A. İskoçyada 

Diemeries'de söz söyliyen ve yeni• 
.den zecri tedbirler aleyhinde bulu 
aıan Lansbury, "zecri tedbirler, bir 
harp ile sonuçlanabilir.,, demiştir. 

Atina, 10 (Ozel) - Şimdilik kralcı 

tarın bir darbe ile krallığı ilan edebil
melerinin önü alınmış gibidir. Bu ak
~am toplanacak Bakanlar kurulunun 
kararı çok önemli olar.aktır. 

• 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
YAKIN ŞARKTA 

ingiltereninAkdeniz kuvveti 

Glorios tay yare gemisi 

The Daily Mail'den: 
HükOmetin Habeşistan meselesin

de Cenevrenin tarafini iltizam edece
ği yolundaki kararı müsellah kuv
vetlerimizin halihazır vaziyeti ile gay 
rikabili telifdir. Britanyanın Büyük 
Devletler arasında kendisini en az si 
Hihları ile müdafaa edebilecek bir va
ziyette oluşu.çıplak bir hakikattir.Bir 
taraftan biz böyle kendimizi her han
gi bir taaruza karşı koruyamıyacak 
bir halde iken diğer milletlerin en u
zak kaygularına müdahale edişimiz 
intehara giden bir delilik olur. Bir 
Fransız siyaset şaririnin "Milletler 
Cemiyetinin nızam ve kaideleri il_e 
ehlileştirilmi§ " diye andığı Bn
tanya, ki mucibi tehlike bu vaziyetin 
azami haddine kadar silahsızdır, ne 
İtalyayı ve ne de sair bir memleketi 
"kuvvetli bir harekete geçişi" ile 
tehdid edebilecek bir halde değildir. 

İtalya aleyhine "Cemiyet" müey
yedelerinin tatbikini israrlar isteyen 
York Başpiskoposu ve Lord Craig
myle, anla.şılıyor ki, İtalyanın deniz
altı donanmasının İngiltereninkini
den çok daha büyük olduğunu bilmi
yorlar ve şarki Bahrisefitte "Duce'' 
nin emrinde Büyük Britanyankin
den beş defa daha kuvvetli hava filo
larının bulunduğunu hisaba dahil et
m ekte kıskanç .davranıyorlar. İtalya 
nın deniz altı donanmasının en bü
yük kısmı on beş sene zarfında ik
mal edilerek tezgahlardan denize in
dirilmiştir. Bu memleketin hava kuv
vetlerine gelince, bunlar yirmi mil
yon İngiliz lirasının sarfı ile veni
lendirilmiş ve kadrolarına büyük 
mikyasta ilaveler yapılmıştır. 

Şimdi ise, saatte iki yüz yetmiş beş 
mil süratinde uçabilen bomba tayya
relerinin hazırlanmasına ııarfı mesai 
edilmekte ve saatte ÜS yüz on mil 
yapacak avcı uçakları yetiştirilm ek
tedir. Büyük Britanyanın müdafaa 
kuvvetlerinin vaziyeti, İtalyanların 
gösterebildikleri bu yüksek askeri 
mükemmeliyet ve kudret Manzarası 
karşısında, acıklı bir "kontrast" 
bir sid teşkil etmektedir. İnsan mal
zememızın yüksek değerini hiçbir 
millet geçemez: fakat materyel nok· 
sanlarımız vardır. 

Hava manevraları ve son temmuz 
Bahri geçit resminde tayyarelerimi
zin ve harp gemilerimizin yansından 
pek geriye kalmıyan bir miktarının 
1935 standardlanna nazaran modası 
geçmi§ olduğu görülmüştür. 

Yeni Hava programımız Kraliyet 
Hava kuvvetlerinin birçok noksan
larını telafi edecektir; fakat bu kUi 
deecee geniş eeildi; ve on se'kiz ay 

No. 53 

Abanoz Bilezik . . 
RENE CHAMBE 

Sesini yü,seltti: 
- Jlazı bayağı ve adi silahlar var

dır ki, en aşağı insanlar bile kullan
mağa tenezzül etmezler. Bana doğru 
toöylediğinize yemin eder misil!iz? 

Lauffen'in sesi değişti. Gözlerini 
yere iğdi: 

- Yemin ederim, dedi, siz mat
mazel Maryse'in öldüğünü her halde 
bilmiyorsunuz. 

De Soliers arkasını gayriihtiyari 
zeminliğin duvanna dayadı. Çenesini 
kaldırdı, bir parça, bir parça.. Bir 
düşman önünde bu müthiş haberin 
sarsıntısını belli etmemeğe çalışa
rak: 

- Peki, söyleyiniz, dedi, söyleyi
niz, söyleyiniz. 

Ve Lauffen söyledi. Ağır bir sesle 
Ve tane tane kelimelerle söyledi. Bir 
mücrim gibi, De Soliers'ye bakmağa 
bile cesaret edemiyor, gözleri hep 
yerde, öyle anlatıyordu : 

- Evet, öldü. Hem nekadar zaman 
~vel? .. Sizinle son ayrıldığımız gün. 

- Nasıl öldü? 

sonuna Program ikmal ve itmam e
dildikte, tabiirdirki, ecnebi hava fi
loları bir adım daha ileri gitmiş o
lacaklardır. 

Çok acıklı bir haldir ki, müsellah 
kuvvetlerimizin tabii, mes'ul bekcisi 
bulunan muhafazakar partisinin son 
on üc yılda on sene kadar iktidar 
mevkiini işgal etmiş olmasına rağ
men, Britanya sminin dünyada bir 
şey ifade ettiği gündenberi, muhte
mel düşmanlarımıza kıyasen, müda
faa silahlarımız, asla bugünkü kadar 
oldukça zayif bir halde bırakılmış 
değildir. 

Tabii haklarımızdan feragat edişi
mizi gören başka milletler silahlan
makta gayretlerini arttırmışlardır. 
Vazivet memleketimiz için birçok 
tehlikelerle doludur. Milletler Cemi
yetinin azalığı, Britanya için harp de 
mı-1-tir 

Biz Cemiyeti Akvamdan derhal 
çekilmeliyiz. Şan ve şöhretimizin ve 
cihandaki mesuliyetlerimizin bizden 
beklediği nisbette kara, deniz ve ha
va kuvvetlerimizi arttırmalıyız. An • 
cak bu yoldan gidersek zamanımızda 
sulhun devamından emin olabiliriz. 

Britanyanın harici siyasetinde te • 
beddül yoktur. Milletler Cemiyeti a
zası olması h~sebile, Britanya, mü,
terek em.niyet ;nes.uUyetlcrinden, tam 
h1sse almağa amadedir. 

Ulusıar Kurumu ve 
lngiltere 

The Daily Telegraph'tan: 
Nazırların tatil günlerini kısa ke

sen Ağustos kabinesinin cevap ver • 
mek mecburiyetinde bulunduğu sual
ler bir hayli çetin olmakla beraber 
bunlar bir tek suale irca olunabilmiş 
ve buraya verilecek cevabı da mille
timizin bütim olarak işleyen sevki ta 
biisi tayin ve tesbit etmiştir. 

Büyük Britanya Milletler Cemiyeti 
misakına atmış oldu~u imza yüzün • 
den muayyen b irtakım beyneddüvel 
vecaibin ifasile kendisini bağlı telak
ki edecek midir? Ahir tabirle, bu im
ZCi ile mukayyet olduğunu Büytik Bri 
tanya kabul ediyor mu? Şayet kabul 
ediyorsa, İtalya ile Habeşistan ara • 
sında tehaddüs etmiş olan ''İhtilaf" 
ı Cenevre halletmelidir. 

Milletler Cemiyeti düsturlarına kar 
şı gösterilmesi gereken sadakat daha 
geçen ay Hariciye Nazırı Sir Samuel 
Hoare tarafından yanlı§ tefsire imkan 
bırakmayan bir lisanla tekrarlanarak 
ifade ve beyan edilmişti. 

''Biz, müşterek emniyet mesuliye -
tinden hissemizi tm olarak almağa 
hem hazır ve hem istekliyiz,. , ''ve ben 

- Öldü değil. öldürdüler 1 Kor
kunç bir yanh~lık neticesi! İtalyan 
hududunu, Tirolu, İnne vadisini, 
lsar'ı geçtik. Münibe doğru yol alı
yorduk. 

Alman hududuna vardığımız za
man, ortalık iyiden iyiye kararmıştı. 
Bütün yollar muhafaza altındaydı. 
İlk vardığımız köyde bir Landstrum 
müfrezesi nöbet almı§ bulunuyordu. 
Karanlıkta müfrezeyi görmeden geç
tik. Halbuki geceleyin yollarda ~idip 
gelmeyi yasak etmişler. Biz nereden 
bilelim? Galiba nöbetçi arkamızdan 
bağırdı, biz de işitmediğimiz için 
yürüdük, yolumuza devam ettik. 

O zaman ... O zaman silah patladı. 
Hayvan adamlar arkamızdan ateş et
tiler. Soför hemen durdu, fakat iş de 
işten geçmiş bulunuyordu. 

Maryse kısa bir sayha konardı. 
Başı arkaya düstü. Kurşun yalnız o
na isabet etmişti. Ne hale geldii!imi
zi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. 
Otomobilin içi kan doldu. 

Zavallı kız: 
-Çok fenayım, çok fenayım! de

di, biraz doğruldu, aman, beni oto
mobilden dışarı çıkarın, gökün atlına, 
yıldızların altına götürün. 

Kendisini dikkatle otomobilden çı
kardık. Yolun kenarındalti çimenle
rin üzerine uzattık. 

Babası hıçkırıklar içinde.. Ölüm 
gelmiş. Maryse'in başı ucuna dikil
miş, bekliyordu. Bunu hep hissedi-

k 17 1 . BiRLiK DOLAYISiLE Yugoslavya, Çekoslova ya ve •• • . . .. d 
Romanqanın Askeri Kuvveti NegusMusolınıyıselam a 1 
Bükreşten çıkan Universal gaze

teainden: 
Bu üç hükumet: Romanya, Yugos-

1 

1 

Prince Paul, 

lavya ve Çekoslovakya askeri vazi
yetleri hakkında Cenevreye bir fez
leke taktim etmişlerdir. 

Mesahayı sathiyesi 

Romanya 265,000 Km. m. 
Yugoslavya 247,542 ,, 
Çekoslovakya 140,000 ,, 

Bu hükOmetlerin her birinde mer
kezi bir teşkilat mevcut olup bütün 
askeri kuvvetleri emri altında bu-

Mazarik 

lunduran harbiye nezaretidir. Ro-

müşterek mesuliyet derken kaııdetti
ğim şey müşterek mesuliyetdir.,, 

Bu sözler Sir Samuel IIoare, un
dur. Mevcut şartlar tahtında esasen 
başka türlü daha iyi hareket imkanı 
olmadığından, yine Sfr Samuel'in ke
limelerini kullanarak ilave edelim: 

Helr ne şekilde neticele-necek o -4 

lursa olsun, bUtün milletler cemiyet 
ti sistemi üzerinde ci<ldi ve aığır teı 
'Sİrlcır bırakacak olan harbin berta ... 
raJf edilmesi için, İngıiliz kabinası, 
yapıcı, yani müşpet teklifler ileriı 
lsürrney, }arar 2ltına alm~tır. 

Bu teklifler üzerine verilecek ka 
.rar ve hükfün, milletler ceniveti .. 
ınindıir. Karar hareket safhasınaı 
münkaıip oldukta, buna müteallikı 
mesuliyet de müşterek olmaılıdır :> 

yorduk. Maryse gülümsedi, bir ümit
le ellerinden tuttuk, o zaman ... O za
man .. 

Lauffen sustu, büsbütlin iğilen ba
şını fevkalbeşer bir kudretle kaldıra-
bildi: . 

- Her şeyi söylemeğe yemin et· 
tim, söz verdim, dedi. Söyliyeceğim, 
o zaman Maryse'in ağzından isminizi 
duydum: "Christian de Soliers .. Ben 
Alman kurşunları altında ölüyorum. 
Ben size layık bir kızdır. Şimdi kal
bimi anladınız mı?,, 

Son kuvveti ile elimi sıktı: 
··- Lauffen, dedi, yemin et bana, 

söz ver bana 1 De Soliera'yi mutlaka 
bulacaksın. Söylediklerimi ona söyli
yeceksin. 

Sesi gittikçe zayıflıyordu: 
Gene son bir kuvvetle kolundan 

şu bileziği çıkardı: 
-, Bunu da ona ver ... Bu bileziği 

gördükçe ... benimle alay eder, durur
du ... Hoşuna gittiğine eminim. 

Ve ıon nefesler ile beraber: 
- Yaşasın Fransa l diyebildi, başı

çimenlere düştü. Maryse böyle göz 
göre göre gitti. 

Şimdi efendilerim, söyliyeceklerimi 
söyledim, vazifemi de yaptım. Bu bi
leziği saklayınız. Şimdiye kadar be
nim için en emniyetli bir tılsım ol
muştu. Yedi defa siperlerinize hücu-

manya'da 88, Yugoslavya 58, ve Çe
koslavyada 48 piyade alayı mevcut
tur. Buna diğer teşkilatıda zammet
mek icabeder: Suvari topçu, tayyare 
ve ilh ..... 

Tayyare kuvvetleri : 
Romanyada 213,766 beygir kuv

vetinde 773 tayyare ve 10.647beygir 
küvvetinde de 26 adet deniz tayare
sine maliktir. Muhtelif tarihlerde 
Küçük İtilaf hükumetleri tarafından 
verilip Uluslar Kurumunun 1935 se
nesine ait neşrolunan teslihat salna
mesind~n aşağıdaki malumatı istih
raç edelim. 

Ahalisi Dcmiryollan 

Romanya 18,652,000 11,219 K.m. 
Yugoslavya 14,280,000 10,113 ~· 
ÇekoSlova1ı:ya 14,823,000 13,611 .. 

Çekoslovakya 263,069 beygir kuv
vetinde 546 adet tayyareye maliktir. 

Bunlardan maada bu üç hük\tmet 
zabıta ve hudud muhafaza kıtaatı gi
bi kuvvetlere de sahiptirler. Roman
ya harp esnasında bu kabil müstah-

Kral Karol 

faz kıtaata da maliktir. Yugoslav
ya Adriatik sahilleri muhafaza etmek 
için donanmaya da sahiptir. 

Bu üç hükumetin silah altında bu
lundtırduklarr kuvvetler : 

,Romanya kara ordusÜ 240.501 ki
şidir. Yardımcı teşkilatı da 62,947 
kişidir. Tayyare kuvvetleri de 11,866 
kişidir. 

Yuloslavya : Kara ordusu 184,448 
kişidir. Tayyare kuvvetleri de 10,810 
kişidir. 

Çekoslovakya: Kara ordusu 596,788 
yardımcı kıtaatı 7 5,594 kişidir. 

Bu malumattan anlaşılacağı üze
re Küçük İtilaf hükumetleri çok dara 
fazla tutan seferber kadrosu hariç ol
mak üzere üç çerik milyon kuvvete 
sahiptirler. 

ıbu mesuliyetin tekabülünde aza .. 
milletlerin reın birliği araıııl n1h -ı 
tdır. Fakat, İngiliz kabinesi. haklı: 
olarak, Milletler Cemiyeti maka ..ı 
ni:mı:ısının, (Cemıiyet organları) 
mn kul!.ınrlacaığına •dair bildirmi'l 
olduğu nityetinden rüc'at mevzubıhsı 
olanııyacağına, karar vermiştir. 

Bu ise, milletimiz için bir vicdan 
işi<lir. İngiliz kabinesi bunu dünkü 
kararlarında yeri1'de olarak te!sir ve 
ifade etmiş oluvor. Mac Donald'ın 
dün na.~ırlar hakkında söylemiş ol
d•ığu sozler, milletimizin büyük bir 
ekseriyeti için dahi tekrar olunabi
lir. " Biz hatt ıhareketimizi, sükıl· 
netle .. ağırbaşlılıkla ve soğukkanlılık 
la tavın eylemişizdir. 

ma kalktık. Yedisinde de derim bile 
sıyrılmadı. Demek ki mukadder olan 
şey yerini bulacakmıs. Ben de bu ka
dar müşküllere ve tehlikelere rağmen 
gelip sizi bulabildim. 

Mösyö De Soliers, hissimi sakla
mam. Ben sizden son derece iğreni
yorum. Fakat bu gece buraya, hiçbir 
intikam maksadı gütmiyerek geldiği
mi acıkça söylerim. Şu dakika bir Al
man zabiti ölen bir kadına vermiş ol· 
du:!'u namus. sözünü yerine getirmiş 
buıunuyor. Bu cihetten müsterihim. 

Sonra Terraire'e döndü: 
- Hayır efendi, dedi. bu mesele

ler Louvain'den çok evvel gelip geç
miş şeylerdir. 

Selam verdi. 
O zaman De Soltera'nin bütün ar

kadaslarını hayran bırakan sakin se
si yükseldi: 

- Sizden bir kelime daha rica ede
ceğim. Nereye gömdüler, biliyor mu
sunuz? 

Lauffen hafif bir tereddüt geçirdi, 
sonra dedi ki: 

- Gerçi bu sorgunuza cevap ver
mek, vazifemin dışında bir şeydir. 
Fakat gene söyliyeyim: O gece Wer
ner Golovine ve ben cesedi otomobile 
yerleştirdik. lçersini ilk rasladrğımız 
yerden bol çiçeklerle doldurduk. Ben 
ayrıldım. İhtiyar baba, kızını bir de
li ~ibi, aldı, götürdü. İşittiğime göre, 

Habeıiatanda '1ir mitingde nutuk dinleyenler ••• 

Amerikan yazarlarından Riçard 
Halliburton, Baltimor Sun ~aute • 
sinde Habefİ•tanın krallar kralı ile 
yapmıı olduiu bir 6Örüımeyi ya.%• 
mı§tır. 

Yazar, bu yazının baıında Habeı 
aakerlerini, imparatoriçeyi ve İmpa 
ratorun yirmi ya§ında Avrupa biçi
minde giyinmif, ingilizce, almanca 
ve lransızcayı akaansız konuınn 
kııını tasvirden şonra Haile Selôaic 
ile neler konuıtuğunu ıöylc anlatı
yor: 

İmparatora sordum : 
- Neden sınırlarınıza asker yığ

mıyorsunuz ? Biliyorsunuz ki ltal
yan orduları orada toplanıyor. Sizin 
silah taşıyabilecek bir milyon as
keriniz varmış ;neden bunlar sınıra 
gönderilmiyor? 

İmparator cevap verdi 
- Unutuyorsunuz ki bu çatışma

da HabC§ler daha ziyade dünyanın 
kamoyuna yaslanırlar. Dünya bası
nının çoğu Habeşleri hakh.ltalyanla
rı haksız gösermektedirler. Elimden 
gelen her şeyi yaparak bu durumdan 
asığlanmak isterim. 

Benim askerlerim İtalyanlarınki 
gibi disiplin altında değildirler. Ha
beşler, teker teker iyi savaşçıdırlar. 

:;Onun için bir defa ~özleri 4cıı:dı mı 
kendilerini;Jekip "Çe.\'irmenın imka
nı kalmaz. 

Şimdi, zaten, fena halde hiddet
lenmiıı bulunuyorlar. Onları bu hal
de savaş boyuna yollayacak oluruk 
hemen vuruşmağa başlamalarından 
korkulur. 

İtalyanlar ise bizim kendilerine 
bir harb vesilesi vermemizi bekliyor 
ve bunu umuyorlar. 

O zaman, Italyanlar, kendi mem
leketlerinde nefislerini müdafaa için 
harba giriştiklerini söyliyerek yay
garayı basacaklardır. 

Onun için, ben askerlerimi elden 
geldiği kadar İtalyanlarla geç temas 
ettirmek isterim. 
E~er bizim bütün kaçınmamıza 

rağmen harb patlak verecek olursa 
- İtalyanlardan başka herhan~i bir 
nötür devletin ve Uluslar Sosyetesi
nin ileriye süreceği barış şartlarını 
kabul etmeğe şimdiden hazırız- Biz 
kütleye karşı kütle olarak harb ede
ceğiz. Bizim ne tanklarımız ne de 
ağır topumuz vardır. Fakat Habeş'•
tanın sarp dağları uçurumları, bura
da srcak, hastalık, sivri sinekler bi
ze yardım edecektir. 

Biz, İtalyanları böyle bir memle
ketin içine doğru ne kadar fazla nü
fuz etmeğe bırakıraak onların ba
şına gelecek tehlike o kadar artacak
tır. 

Macaristanda bir köye gömmüşler. 
- Pandele'ye olmasın? 
- Evet, evet, Pandele.. Babası 

bütün işlerini bıraktı. Kızının meza
rı civarında yasıyor. İnsanlardan ve 
muharebeden iğrenen ihtiyar bir 
adam.. Ondan sonra bir daha kendi
sini ~örmedim. 

Zeminlikte, kimse De Soliers'ye 
bakmıya cesaret edemiyordu. Zavallı 
genç, öyle sapsarı kesilmişti ki, 
mumyaya dönmüştü. 

Alnı avucunun icinde rüyada biri
sile konuşur gibi, İöyleniyordu: 

- İnsanlar nekadar fena 1 Acaba 
Pandele'nin kulesini bir daha görebi
lecek miyim? Maryse'in son sözleri 
bunlar .. Nasıl unuturum? 
Yüzba§ı De la Fou2'ue bile dayana

madı, batını çevirerek, götünde biri
ken yaşları sildi. 

Ortalık hafiften ağarmıya başla-
mıştı. 

Sambardier: 
- Haydi, dedi, yol görUndü. 
Lauffen kaputunu düzeltti, başına 

kasketini 2'eçirdi. Meclisi selamladık
tan sonra kapıya doğru yürüdü. 

De Soliers ile beraber yukarı çık
tılar. 

Dısarsı iyiden iyiye aydınlanmıştı, 
uzun bir muharebe gecesinin uyku
suzluğu. sabaha doğru ortalığa tam 

Fakat çete harbında benim askerle 
rim İtalyanlara üstündürler. Bunla' 
a§ağı yukarı hiçbir şey yemeden ya· 
şarlar. Bir İtalyan askerine Jazı.~ 
olan suyun ve yiyeceğin onda bil'' 
onlara kafi gelir. 

Sonra bunlar, pek ziyade dayanılc· 
hdırlar. Bu bakımdan askerlikte er 
teri voktur. Bunlar ölümle yarışa g\# 
re bilirler. . 

Bugünkü İtalyan durumunun iil6 
kem içerisinde geliştirdiği yurdse
verlik duy~ulannı yakından görse
niz hayretten hayrete düşersiniz. i 

İtalyanın saldırmakta geciktnC5 

bize ltalvan tehdidini en ücra lcoşe
lere kadar yaymak ve duyurmak l~ 
kanını vermiştir. Böylece BirleŞ1 

bir cephe kurmuş bulunuyoruz. 
Bugün kadın çoluk, çocuk, geııÇ< 

ihtiyar Habeşistanda herkes karşılr 
tığımız tehlikenin ne olduğunu b ~ 
yor ve hepsi yurdumuzu ve evıerırı 
mizi korumak için ellerinden gel; 

~-her fedakirlığı yapmağa and içrı11> 
tir ... ,. rı 

İmparator, sofra üzerinde buluıı•dİ 
şampanya kadehini kaldırarak de 
ki : 

- B;nim memleketimi birleştirlfle 
ğe ve ulusuma bundan evel kendil~ 
rinde bylunmayan bir derecede vuf. 
severlik ıv~ sadakat -Ouygulam a~.~I 
mağa vesile vermiş olan M usoJıııı> 
selamlarım... ~ 
-------.---~_.J' ıuıa~~ AUUML_.,,,.-

Arkeoloji Bizans• 
ihya ediyor 

"La Revue" Jt.1'1 

ıt 
Kama] Atatürk Türkiyesinin ne 

111
• 

yük bir gayretle asrileştiği malıl ı: 
dur, fakat Türkiye ayni zamanda. çoı: 
mühim bir prestij unsuru ol!ln ~z;ıı 11 
mazisinin iz ve bakiyelerini yenıdC 
canlandırmağa çalışıyor. 

11 
Bu itibarla !stanbula yapılmış o1•, 

arkeolojik araştırmalar, Bizns iın~, 
ratorlarının sarayının hakiki mevlc11 

ni tesbit etmişlerdir. ~ 

Bu meyanda bi rde cesim ve moz~v 
döşeli geçit meydana çıkarılmıştır. ıJi 
geçidin, hippodrome'a nazaran a'?1

\, 

bir galeri teşkil ettiği zannedilı1°cıe 
Görülüyor ki Türklerin de yerın , 
bir iftiharla söyledikleri gibi, lstntl C' 

bul, göğsünde barındırmış olduğu 'ııt 
ya birbirlerini takip etmiş V"ey•11 ~ 
ta birbirlerine girift surette ya§21~r
olan medeniyetlerin bütün asarı ) !i ' 
den ~ıkarıldıktan sofıra dünyada e~ 
siz bır yer olacaktır. _ ,,,.,,,,J 
~..........,..__.. 

bir sükunet vermişti • . d'"' 
Nöbetçilerin hepsi yerli yeritl ııJ: 

Zeminliklerin, dekonkların kara!1 
ağızları siperlere açılıyor. d' 

İki zabit. önde De Soliers, arkllsO" 
Lauffen siperlerden, kabukla~ı.ı,ıı 
yulmuş kavak ağacının bulun 
yere doğru yürüdüler. dl.il 

De Soliers nöbetçi nefere sor 
- Yeni bir şey var mış ? 
- X eni bir şey yok efendim· atıl 
- Pek ata .. Bana bak. cıgara t gı'• 

kasını zeminlikte unutmuşum. ritle 
tabakayı al getir. Ben senin ye 
burada beklerim. 

5o' 
Nöbetçi neferi uzaklaşınca: pecJo.,' 

liers kolunu Alman siperlerıne 
ru uzattı: dedi• 

- Sizi orada bekliyorlar; . 6<' 
nöbetçi neferi vok. Kimse .sı~ı ~dİ' 
mez. Yalnız biraz acele edınız. 

~l I~ 
Lauffen siperi atladı. Ya~askınrı111ı1 

kere daha düzeltti. O e!kı 1 

yüzü, hUa sapsarıydı. • ptı~· 
- Adiyö, dedi, vazifeını ya 

aramrzda bir şey kalmadı. d ğt1' 
Yavaş vavaş karşı siperlere 

0 

kaydı ve kayboldu, gitti. 
ıııı· s ,ıı 

Solda, biraz uzakta, 13 mayı pl8' 
hr, koca Verdun şehri Alman ;:Oı.ı· 
rının altında cavır cavır vanıV 

BİTT'.İ'. 
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Nizamettin NAZiF 

''Kulaklarına lnanamıyarak Sokaklara Fırlayan 
Halk Çılgın Bir Sevinç ile Raksa Başlamıştı,, 
Genç beyzade derhal atını dörtna

'1a kaldırmış ve yiTmi arkadaşile be
lfaber scyyar orduyu köyde bırak -
cnışu. 

• İşte bunun içindir ki, Boğ'ıyef 
bir gece sonra ormana yalın· kıhç 
•aldırdığı zaman, yarı yanmış çam 
kütükleri ve küller arasında kafala
rı gözleri patlamış,kolları gövdele
rinden ayrılmış yüzlerce leş göre
rek hayretinden dona kalmışdı. Son
ıra, ölülerin arasında, beyhude ye·rc, 
l>ir başka kuvvete mensup bir ceset 
laramış.tı. Evet, beyhude yere ara -
«nışı. Zira Batır Han kuvveti büyük 
l>ir talih eseri olarak hu miicil>dele -
ıde tek adamını kaybetmemiş bulunu 
'Yordu. 
1 Bunun üzerine Boğayef küfür e
~c ~de atını sürmüş, çetesile doğu 
'1atil~1r:ctinde oımandan uzaklaş -
Cııştı. 

Çllgın bir sevinç 
ı Süyun Bike'nin bu macerayı ha ,. 
bcr aldığı gün Kaz.anda. kar yağmı
~ordu. Fakat damlarda ve sokaklar 
<la birilcmiş karları donduru.p taşla1 
ıtıran bir kuzey rüzgarı esiyordu. 

Öyle ilikleT donduran bir soğuk 
Atardı ki, Molla Kulşerif caı..niinin 
tninaresinde ezan okunmaz olmuı -
ıtu • 

Süyun Bike yapa yalnız yaşıyor -
<lu. Çocuğunun salıncağını sallıyor 
Ne zaman zaman önüne sürülen sof 
.tadan bir iki lokma yiyip kdkıyor 
<lu • 

Kar:deşi Ali Ekrem Handan her 
Cün bir atlı geliyor ve sarayın için 
<leki muhafaza tertibatını kontrol 
edip gidiyordu .Mamış Bırdı ise ka
Qcdeıki kuvvetin başından a·yrılmı -
'>'ordu. 
' NogaylaT hanlarından aldıkları 
~i öyle ıdehşetli bir kabalıkla ye
kıne getiriyorlar ki, Süyün Bike 
' endi sa.rayında mı yoksa bir mah -
beste mi yaşadığını far'ıc edemez ol
lllU§'tu. Hiç, kuş uçurtımıyorlardı. 

Eğe'r, birisinin ziyaretini kabul 
~t:rnek .istese o adamla beıraber dört 
~ogay odaya giriyor ve adamı oda 
~a sok!mazdan evvel inceden inceye 
arayıp üstünü başını tarazlayorlar 
'Ve çakıya varıncaya kadar alıyor -
Uarclı , ı 

Zaten .çok aade ve gürültüsüz o
~atı han earayı artıık bir Firavun 
lncurmcbn farksızlaşmıştı. 

Fakat ... Selim Hanın oğlu olduğu 
':~ ve Batır Hanın yanından geldi
'&~ni bildi:ren genç atlı Nogay nöbet 
.$lılere bin dereden su getirdikten 
•onra Hatunun odasııu girdiği za
tnan han saııayı bu Firavun mezarı 
•Ükfınundan birdenbire sıyrılıp bir 
bayram yerine bir düğün evine dö
lliivermişti. 

Batır Hanın müjdedisini de, No 
taylar kılıcını allnadan Hatunun• 
~anına bırakmamışlardı ve yine dör .. 
ldü dört yanına dikilmişlerdi. 
L_ Genç sağ elini kalbinin üstüne 
Uilıı'tırarak güze 1 kadının; 

- Buyur oğlan 1 
Demesini beklemişti. 
Bu cümle Hatunun karşrsını}aki

llc konupnak müsaadesini venneJi 
ıdtmeJcti. Ve o zaman genç atlı he -
l'ccanla; 

- Müjde 1 Müjde 1 -diye bağırmış 
'!· Batır Han kuvveti Kinıyaz Bo -
tıa Saltıikof'u esir etmiştir. 

liatun acaba bu delikanlı deli :ni 
'1~ diye onla gözlerini dikmiş ve 
bır an kulaklarına inanamıyarak 
•ı>tal çtal baika kalmıştı. 

Sonra ; 
- Slatı:i mi? Sahi mi? 
biye hlaykırarak yerinden fırla -

lrıtş ve gencin iki yanağını şapur şu 
Pur öperek sC'Vincinden bir deli gibi 
~hlize fırlamı~ ve iki elini sağa 
~la aallıyarak -sarayın her tarafını 
Çın çın öttürmüştü: 

- Hcey heeoy l Hepiniz topllanı
tt.ız 1 Duyanlar duymıyanlıara söyle
blJl ... Her sokağın başında adamlar 
ağırtılsm ! .. Kazan galiptir 1 Ka -

'tan Moskofun en büyük ceneralini 
'tsir cttiii ı Heeey 1 Heeey 1 

1. ,~onra tekrar odaya dönmüt ve de 
1 •anJıyı yanına oturtarak; 
~ - Anlat bakalım.... - demitti -

ası} oldu ? 
d liatunun Çalım kalesındeki işler 
lJ.cn hiçbir haberi olmamıstı. Batır 
anı o, Çalımda oturuyor sanıyordu. 

" Gencin anlartıklarını ağzı açık 
d~ sevinçle karışık bir hayretle 
~1nledi. Selim Hanın oğlu, nihayet, 
t ltır Hanın, Kefe pa~asına ve No
t~y beyi ile Kırım hanına bu habe
~ resmen bildirilme~ini istediğini 
-rleyi.nce; 
1ııı..._ - Doğrudur ... -diye mırılchandı
-.rıaen simdi .. 

Kaz.an ıehri Batır Hanın 

Ve yine oturduğu yerden doğru
ılaraık; 

- Kazan bu zıafer:rni kutlulama -
Jıdırl -diye bağırdı- bundan büyük 
bir bayram olamaz.Herkes evini dona 
tacak .. Herkes süslenece•k, genç .kız 
lar, delikanlıl:ar şarkılar M>yleyip 
küme küme ef\1C11c~ekler. Batın bir 
.kahN:rr>an gibi karşı la yacağız. 
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SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

1-Hufre (5). Su akar (5). 
2 - Şişkinlik (2). Akarıu (3). Ayı yu

vası (2). 
3-Elbieelik (5). 
4-Kma delil (4). Valide (3). Uzak 

nidası (2). 
5-Eski bir Türk hakanı (5). 
6-Vakti bildirir (4). Su (2). 
7-Lcııct (5). Yoku, deiil (4). 
8-Yet (2). Saha (4). Baş (3). 
9- M19rm öküzü (4). İıtifham (2). 

10- Nota (2). Neşeti (3). 
11 - Fistan (6). Geyifi meıhur (3). 

DUnkU bulmacamızın halli 
1 -Çabuk (5). Çolak (5). 
2-Akan (4). Şaka (4). 
3 - Bay (3). Kan (3). Zil (3) •• 
4 - Ser (3). Rı (2). 
5-Kendi (5~. Kin (3). 
6- Sardunya (8). 
7 -Çan (3). İn (2). Arap (4), 
8-0h (2). Yaka (4). 
9-Uz (3). Kara (4). İs (2). 

10-lri (3). lç (2). 
11-Kalm (5). Piı (3). 

Telefon fiyatları yarıyarıya 
ucuzllyacak 

ı Es'ki telefon sosyetesi tesisatının 
ıyeni idare tarafından teslim alınma 
ısı işi bugünlerde bitirilecektir. 

Yalnız hesapla·rm devir ve tesli • 
minde, sosyeteye kayıtlı on bin a
ıbonenin durumları da ayrı ayrı gözı 
ıden geçirildiği için bu kuunıdakiı 
anuameılenin daha bir ay kadar sü • 
ıreceği tahmin edilmektedir. Eski 
ısosyete işlerinin tamamen teslim a
ılınma"Sından sonra telefon tesisatı 
ıüzerinde bazı islahat yaıpacaktır. 
ı Şimdiye kadar bazı yerlerde ev 
rvc yazihanelcrde telefon alma'k isti
ıyen birçok kimseler bulunmasına 
ırağmcn bu mıntakalarda kablo ·te .. 
aisatının ya noksan olması veya hiçı 
pulunmaması bu gibilerin istedikle .. 
ırini yerine getirmiye mani oluyor -
ıdu. 

Şehr\mizin birçok yerlerine yeni 
kablolar konacağı için bu gibi vazi
lYetlerin önüne geçilecektir. Bir iki 
.ay sonra kırmutaydan çıkacak yeni 
•telefon kanunile de fiatlar ucuzh .. 
ıyacağı için şimdiki abone mi·ktarı .. 
nın iki mislini bulacağı muhakkakı 
eayılmaktadır . ----BUIUn şoförler madalya 

istiyorlar 
Türkiye Türing ve otomobil klü

bü belediyeye müracaat ederek on 
senelik çalıtma müddeti içinde hiç. 

~af erini bayramlayordu. 

. Bu sırada şehrin her tarafında 
münadiler sevinçli haberi bağıril ba-
1ğıra halka biı:diri'yorlar ve kulak:la
a'ına inıanamıyarak sokak kapıların
dan dışıarıya fırlxyan halk birdenbi
re taşkmlaşan bir sevinyle hemen 
,biııibirinin omuzuna el atıyor ve çıl 
,gın bir raksa başlıyordu. 

[Arkası var] 

BORSA 
~--....... 
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PARALAR 

Ahı Sa ut 

Sterlin 
Dolar 
20 Fra.nıız francı 

20 Liret 
20 Belçika francı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilinı 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
laveç Kuron 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

618.-
124.-
166.-
19'4,-
81.-
23.-

816.-
80.-
94.-
22.-
38.-
23.-
23.-
14.-
23.-
52.-
34.-
30.-

934.-
52,50 

234.-

623.-
126.-
169.-
196.-
82.-
24,-

820.-
81.-
98.-
23.-
40.-
24.-
24,50 
15.-
24,-
56.-;-
35.-
31.-

936.-
53.-

235.-

ÇEKLER 

Parla Ü%ere 
İngiliz liraıı• 
Dolar 
Liret 
Belga 
İıveç fra.ıg1 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Peıeta 
Mark 
Zloti 
Pclıco 
Ley 
Dınar 
Yen 
Çernovctı 
İsveç kuronu 

ESHAM 

lıt.apanq 

12.06 
624,-

0,79,37,50 
9,71,50 
4,71,40 
2,43,90 

63,57.lZ 
1 ,17,35 

19,17,20 
4,20.85 
5,80.25 
1,97.12 
4.21,-
4 51.40 

63,77.55 
34.96.33 
2.71.30 

10.98 
3,12,10 

h Bankası Mü. 92.-
" N. 9.50 

,. " H. 9,60 
Anadolu 3 60 24,45 

" % 100 42,50 
Sirketihayriye ıs.-
Tramvay 24,-
Bomonti - Nektar 7.50 
Terkoa 15,50 
Reji 2,40 
Aslan Çhnento 9,95 
Merke% Bankaır 58,-
0smanlı Bankası 23,50 
Telefon 10,-
lttihat Dctirmencilik T.A.Ş. 8,25 
Sark Deiirmenleri 0,75 
Şark Merkez Eczanesi 4,10 

iSTiKRAZLAR 

Türk borcu I 

" .. " 
Erıani 

lıtikrazi dahili 

II 
UI 

27,32,50 
27,30 
25,65 
95.-
94,75 

bir l<aza }'2J.«namış olan şoförlere hu 
ausi birer madalya vermeği kararla~ 
tmnıştı. Ş.oförlcr cemiyeti bu yoldaı 
yaptığı tetkikatta şehrimizde on se
nedir bu mesle'kte çalışanların elli 
kişiyi bile bulmadığını görmüştür. 
Bunların içinden kaza yapanlar da 
çıkarıldıktan ~onra geriye pek az. 
kimse kalma•ktadır. 

Şoförler cemiyeti bu kararın de -
ğiştirilmesini ve bu mesleğe intisa
bındanberi hiçbir kaza yapmıyan 
her şoföre bu madalyalardan veril
mesini istemektedir. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Fransızca derı. 18.50: Danı mu

sikisi. 19.10: Mozart'm ıon majör yaylı 
kuvartcti. 19.50: Monolog. Bayan Halide. 
20.10: Konferans. 20.30: Radyo caz ve 
tanıo orkestrası. Türkçe sözlü eserler. 
Bayan Zaza. 21.35: Son haberler, borsa
lar. 21.45: Viyana radyosu artistlerinden 
soprano. Bayan Riz7io Vinifred.i Piyano 
refakatile. 22.05: Plak neşriyatı. 

BUkreş 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Orkestra 

19: Duyumlar. 19. 15: Konserin süreği. 
20: Sözler. 20.20: Plik. 21: Sözler. 21.15: 
Piyano - Viyolonsel konseri. 21.45: Sar
kdar. 22.05: Radyo orkestrası. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin süreği. 23.15: 
Yabancılara duyumlar. 23.25: Konserin 
ıürefi. 

Budapeşte 
20.10: Çingene müziği. 21.15: Stüdyo

dan piyes. 23.10: Duyumlar. 23.30: Piya. 
no ile şarkılar. 24.10: Cazband. 

Moskova 
18.30: Radyo için adapte edilmiı; "Eğ

lenceli harb.. opereti. 19.30: Plak. 22: 
Çekçe yayım. 23.05: İn&ilizce. 24: Alman
ca yayım. 

Münih 
20: Leipzig"dcn röle. 21: Operadan 

kültür günü. 22.30: Radyo orkestrası. 23 
Duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

Hamburg 
20: Bando mızıka. 21: Münihten röle. 

22.30: Gece müziği. 23: Duyumlar. 23.30: 
Gece müziiinin süreği. 

Breslav 
20: Karı~ık halk müziği. 21: Opera bi

nasında kültür günü. 22.30: Gece müziii. 
23: Duyumlar. 23.30: Gece müziii. 

• 
L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar 
Saat 

6.30 Gülnihal Bandırmadan. 
9.- İnebolu Mersinden 

16,15 Ayten İzmitten 
17.- Tayyar Mudanyadan. 

• Bugün limanmuıdan ıidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Asya Mudanyaya 
9.- Güzel Bandırma İzmite 

19.- Bartın Bartına 
19.- Kemal Ayvahğa 
20.- Bandırma Karabigaya 

• NÔBETÇ 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Sirkecide Ah Rıza - Fenerde Vitali -

Divanyolunda Esad - Kumkapıda Belkis 
- Zeyrekte Hasan Hulusi - Aksarayda 
Pertev - Modada Sıhhat - Pararyolun· 
da Rıfat Muhtar - Sehzadebaşmda Asaf 
- Sam.atyada Teof;!os - Bakırköyünde 
1. Terzıyan - Beşikta,ta Recep - Şeh
remininde A. Hamdi - Hasköyde Halk 
- Kıısımpaşada Merkez - Büyiikadada 
Mehmet - Heybelide Tanaı1 - Galatada 
Karaköy - Taksimde Dclla' Suda - Ye
ni~ehirde S. Rarunakyan - Şişlide Feyzi 
- Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• 
SiNEMALAR 
TIYA TR OLAR 

• Tepebaı?ı Belediye bahçesinde her 
h~fta Pertembe, Cuma, Cumarte
sı, Pazar akşamları · saat 22 de 
Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
Hazım tarafından " Karaeöz " 
oynatılacaktır. 

• ipek: Kız kadın olunca 
•Saray ı Frrtmadan sonra. 
• Yıldı~ : Yaşamak istiyoruz. Ben fahi

şe mıYim? 

• Alk~zaı- : Yabancı bayrak altında -
Sehır ışıkları. 

• Ani : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu
harebesi. 

• Melek: Gönül acısı 
• Şık : Aşka kim inanır ve 20 bin sene

lik kürek mahkilml:m 
• Sümeı-ı Senin ribi bi~ kadm - Çdgın 

uc:uş 

• Oaküdaı- Hale : ttto. 
• Alkaza" ı Bataklı damın kın 
• Milli : Bataklı dıımm kızı Aysel -

Esrarıenciz çiftlik. 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Denis Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iıkeleai baı me-

murhıiu) 43732 
Sirketi Ham:ve. Telefon 44703 
Vapurculuk Sirkctl merlres acen-

tesi. Telefon 22925 
Şark Dcmrivollan müracaat ka-

lemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları mnracaat 

kalemi HaydarpalL Telefon 42145 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpaşa 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni-
bahçe. 23017 
Haseki kadınlar haataneai Ak
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi. Bakrrlröy RC$8diye lnılası 16 .. 60 
Beyoğlu ZükO.r hastanesi Firazaia 43341 
Gülhııne haatane1i Gülhane 2051G 
Havdarpasa Nümone hastanesi 60107 
Zeynep Klmil hastanesi Oskil-
dar Nuh lrayuıu. Gün Doiuma 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 
Etfal baataoeai. Sitli 

60179 
22142 
42426 

HiKAYE f 
1 

6 Dul, 3 Hikciye 
Yazan : B. R. 

Hayatımda ü~ tuhaf boşanma va - ı ihtiras halinde ... Fakat hiçbir zaman 
kasma tesadüf ettim. Bunlardan biri- karımın bu illete müptela olmasmı ta 
sinin kahramanı bir gün gelip bana: savvur edemedim. Kumar oyruyan 

- Biliyor musun ben karımdan bo- kanlarından ayrılan kumarbazlar v;u-
şamyorum. dedi. dır. Benim halim de onlarınkine ben-

- Neden? dedim. ziyor. Tasavvur et, evleneli hir sene 
- Bir Acem kızile evlendiğimi bi- olmuştu. Ben birçok gayretlerime 

liyorsun. Ben onun ela gözlerinden rağmen karımın yanrna dişlerimle oy 
fazla lisanına aşık olmuştum. Karım namaktan kendi alıkoyamıyordum. 
bunu anlayacak ve ben ona bunu söy- Fakat işin tuhafı o kati yen beni bu 
liyecek kadar zeki değildik ... İşlerim eğlencelerimden mahrum etmcP,e 
beni ondan yedi sekiz ay ayırmıştı. kalkmıyor, heni azarlamıyord:.ı. Onu 
Buraya geldiğim zaman ne görsem. bir parça da bu yüzden delicesine se
beğenirsin. Karım bülbül gibi İngiliz viyordum. Güzel bir yaz gecesivdi. 
ce konuşuyor!. Sigaıamı yakmış bahçemize ~ıkmış -

- E?.. tım. Rahat rahat dişlerimle ovnavaca 
- Birdenbire ondan dehsetli su- ğımdan memnundum. O aralık karı-

rette soğudum. Boşanıyoruz l. mm da bahçede olduğunu bir parça i-
Bu arkadaşa diyecek bir şey bula- lerdeki ağaçların altından gelen cok 

madım 1 İkinci boşanmanın kahrama- sevdiği şarkısından anladım. Derhal 
nı bir bayandı. Niçin kocandan ayni- ipek mendilimle ell•imi temiıliyerek 
mıık istediğini sorcium. Sinirli bir sessizce ona doğru yürüdüm. i<aum 
kahkaha salıverdi ve: dehşetli surette hassas, şair meşrepli 

- Kocam ıslık çalmasını bilmi- bir kadındı. "Kimbilir diyordum yine 
yordu ! dedi. o sevgili iri yıldızlarile dertle~i}•o:-,, 

Bu ikincisine de diyecek hir şeyim Fakat ağacın altındaki hasır koltukta 
yoktu ... Yalnız çok iyi tanıdığım ve oturan ve şarkısını mırıldanan kanmı 
mektepte onu herkesin mütemadiye!l h::ırıl harıl dişleri'li karıştırdığını gör 
burnunu karıştırdığı için tanıdığı bir düğüm zaman olduğum yerde donup 
arkadaşıma ni~in karısından ayrıldı- kalmştım .. 
ğını sordugum zaman gayet cidd~: Karım ağladı. Sızladı. Bunun ne 

- Karım fıona halde dislerini ka- yaman bir illet olduğunu benim her
rıştmyordu I. Tahammül edemedim!. kesten iyi bilmem lazım geldiğini ı. ')y 
Deyince: lcdi. Kızdı. Köpürdü. Benden bir se• 

- Ay sen artık dislerini karıştır- ne nasıl gizli bu işi yaptı~ını anlat
mıyor musun? Sen!. Yahu sen daha mağa kalktı fakat nafile!. 
geçenlerde bana bila istisna herkesin • 
dislerini karıstırdığından ve bunun 
dünyanın sayılı zevklerinden birisi 
olduğundan ve hatta herkesin ral:at 
rahat dişlerini karıştırabilmcleri 
için bir "diş kanstıranlar klübü" 
açma projelerinden bahsetmiyor muy 
dun?. 

- Sen bana bakma! .. Bu bende bir 

POLiS 

Tramvaydan 
Atlarken \ 

, Beşi'ktaştan İstanbula gelen tram
vayda bulunan 10 yaşlarındaki Mel 
kon ismindeki çocuk tramvaydan 
.atlamak isterken yere .cJüşmüş, ba ... 
şından ağır surette yaralanmıştır. 

Çocuk Şi~li çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. 

, • Hakkında tehdit davası açılan 
.ve erkek kıyafetile gezen Melek, 
evvelki gece bir kaza geçirmiştir. 

Melek, akşam üzeri Zincirli ku
ıyu yanındaki Yahudi mezarlığı ö -
.nünden geçerken bindiği at, ürk -
müş. ayağı kayan hayvandan düşe -
.rek yüzünden yaralanmıştır. 

Genç binici,. Şişli Çocuk hasta
.nesine yatırılmıştır. Yarası tehlike 
Ji değildir. 

, • Küçükpazarda Hacı Kadın cad 
desinde kasap Raifin dükkanında 

.damgasız 37 kilo, Fatihte Haydar 
mahallesinde oturan Recep oğlu Yu 
R!ıufun evinde de 55 kilo kaçak sığır 
ıcti bulunmuştur. Etler müsadere e
ıdilmiş, mezbahaya gönderilmiştir. 

ı • Tahtakalede manav Hüseyin 
ıile Alaaddin, kese kağıdı meselesin 
ıden kavga çıkarmışlar, hüseyin ya
ırım kiloluk dirhem ile Alaaddini ba
şından •ağır surette yaralamıştır. 
Alaaddin Cerrahpaıa hatanesine kal
dırılmıştır. 

Yangma karşı koymak için 
Dünkü gazetelerimizden birisi, bir 

ıTürk kimyagerinin yeni bir su keş
ıfettiğini, bu su ile yıkanan eşyanın 
ııateşte yanmaktan kurtulduğunu ya 
ızıyordu. 

Bu hususta kimyager İbrahim Et 
hemle görüştük. Bize şu izahatı ver 
ıdi: 

"- Yangını söndürecek mahiyet
ıte kimyevi maddeler ötedenbcri 
mevcuttur. Fakat bu ilaçların, üze
cine sürülen maddeyi uzun müddet 
muhafaza etmesi mümkün değildir. 
ıY.alnız. ateş üzerine püskürtüldüğü 
ıva,ki t yangını söndürebilecek has • 
sayı haizdir.,, 

İnl!ilizce ö~renen Acem kızına mr, 
ıslık çalamıyan sakat kocaya mı? 

diderini karıştıran adamın uğradığı 
feci akibete mi? Hangisine acıyalım? 
Bana kalırsa yalnız bu üçüne değil, 
onlarm r altısına birden acımak daha 
kolay olacak. 

Şoförler cemiyeti 
Kongresi toplanıyor 

Şoförler cemiyeti kongresi gele -
~k hafta ·toplanacak ve istifa eden 
idare heyeti yerine yenisini seçecek 
tir. 
Hazırlanan intihap listeleri esnaf 

cemiyetleri bürosuna gön'derilmiş -
tir . 

Belediye tarafından eskiden açık 
oldukları halde sonradan kapalıya 
~evrildiği iddiasile çalışmaktan me
nedilen 12 otomobil şoförü dün il
bay Muhiddin Ustün'<iağa müraca -
.at etmişlerdir. Bunlar şayet, otomo
billerini kapalı yaptırırken beledıye 
ye haber vermemek suretile yolEiuz 
hareket etmişlerse bu yüzden ceu 
kesilmesini, fakat, otomobillerinin 
çalışmaktan menedilme'llesini iste -
mektedirlcr. Şoförler bu dilekleri -
.nln belediyece kabul edileceğini ü -
mit etmektedirler. 

işten menedilen 12 otomobilden 
ba~ka ayni suretle kapalıya çevri • 
len 70 ka'Clar otom:>bil de bu yüz -
.den garajlardan çıkamamaktadırlar. 

Afyon iş'erini konuşacak 
komesyonun çabuk top

lanması isteniyor 
Afyon işlerimizin genel durumu .. 

nu gözden geçirmek üzere bu ay 
sonlarında muhtelit bir komisyon 
-toplanacaktır. İnhisar idaresi. ko -
ımisyonun bir an önce toplanma&ın11 
ıEkonomi Bakanlığından istemiş .. 
ıtir. İlgili bakanlık mümessilleri bu 
görüşmelerde bulunacaklardır. 

Verilen bir habere göre, uzak şark 
ıtan 1200 sandık afyon için verilen 
zyeni bir sipariş arsıulusal bağlantı 
aar dolayıaile yerine getirilememiş .. 
ıtir. 

Yüksek mektepleri teftiş 
KültUr Bakanlığı teftiş heyeti 

başkanı Cevat dün sabah Ankand.ın 
şehrimize g.elmiştir. Cevat. yükı:;ek 
tedrisat genel direktorltiğline de 
ıvekaJet etmektedir. Bu sebeple 
mülkiye mbktebind.c ve üniversite 
de tetkiklerde bulunacaktır. Cevat 
'bu tetkiklerine bugün başlı~rak kı
ea zamanda sonuçlandıracık ve kul 
tür bakanlığına bildirecektir Ünı
versit,.de yapılacak incele'lleler cs-
111asında eczacı mektebinin de duru
mu gözden geçirilecektir. Cevat 
dün kültür direktörlüğüne gelmis 
ıve ~uhtelif kültür işleri etrafında 
ızenel müfettişlerle görüşmUştGr. 

• 



• 
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Diyarıbekirdeki Kale Ve Bir Mesele 
•=~-----------------.. Yazan : Nizamettin NAZiF _J 

Son on beş gün içinde Diyarbekir 
k:tksinden bahsed~n bir tırkeolokla 
bir gazeteci ayni yanlışı tekrarlamış 
oldular. Arkeolok, Türk anıtlarının 
korunması hakkındaki fikirlerini söy
lediği günlerden birinde Diyarbekir 
kalesinden de bahsederek demişti ki: 

- Sayısız milletlerin izlerini taşı· 
yan bu eseri Diyarbekir belediyesi şe· 
hir havasız kalıyor gibi bir bahane ile 
yıktırıyor. 

Gazeteci iki gün sonra ayni fikri 
~u cümlelerle tekrarladı: 

"Eski müze müdürü ve şimdiki 
lstanbul saylavı Halilin Floryadaki 
toplantıda haklı bir sinirlilikle anlat
tığı gibi 18 ulusun yaptığı meşhur 
Diyarbekir kalesini "şehir hava almı
yor,. diye durmadan yıkmağa çalış -
mak, kendimizi kültür, medeniyet ve 
tarihin yaşatıcı havasını alm-ımağa 
mahkum etmek demektir.,, ( ı) 

tec inin yazısile gent..ı 'Y kars:sı'la çı· 
ka~ılnıamış buluns:ı.lar Jı o ,iınkü tc
et~ürle kalacak ve b.ı satırları yazmı
yacaktım. Fakat şimdi Diyarbekir ka 
lesinin her taşını ayrı ayrı incelemiş 
bir Türkiyeli sıfatiyle bir hatavı doğ
r..ıamak vaziv.~·.:.,t eokulm:ıı: l.ıulı.:nı:
Y' "Um. 

ilkin şu soruyu kendi kendime sor
malıyım: 

"- Diyarbekir kalesi yıktlmakta 
mıdır?,, 

•.- Evet. Hergün bir parça daha 
ve muhakkak ki soq on dört yıl icin
de kale on altı yüzyılın zedeledigin· 

so 4 

yıkılmıştır. Eğer Kazan kalesi gihi 
bütün bürç ve baruları laeımlarla a
tılmak ve uçurulmak felaketine uğ
ramamış bir halde bulunuyor idiyse
ler ... 

• Diyarb~kirde Umumi Harpten ev
vel çoğalan nüfus, şehirde şimale ve 
cenuba doğru bir yayılma temayülii 
göstermişti. Mardin kapısının dış ta
rafından Dicle boyunca uzayan bir 
sayfiye kısmı belirmiş ve Ergani ka
pısının dışındaki kışlalar , debboylar 
yanına ise hastahaneler ve mektep 
binaları yapılmıştı. 

O zaman dar sokaklı eski ~ehrin 
tedricen terkedilmesi ve kale dışında 
bir veni Divarbekir kurulması fikri 
ortaya atılmış bulunuyordu. Lakin 
Umumi harp ile beli kırılan şehir, e
kono,'l'liğ bozukluklar yüzünden bu 
projeyi unutmağa mecbur kaldı. 
Şimdi tren hattı ulaşan veya yakın

ı;;ıı.r--.,....,,~":L.ı laşan her Anadolu şehir, kasaba ve 
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EPer Arkeolok da crazeteci de yal
nız kalenin tahrip edilişi üzerine u -
mumi alfikayı toplam:ıkla kalmış ol
salardı, ve asıl scbepleıini pek başka 
taraflarda aramak lazım gelen bu 
thribe sehrin havalanması esasını bir 
sebep olarak ileriye sürmek hatasına 
düşmemiş bulunsalardı Arlteoloğun 
a"nirlenişi ve bu sinirJenişe gazeteci
nin ayak uydurmaı:;ı gayet do~ru o
lôilırdi. 

köyü gibi Diyarbekirde de hafif ha
fif bir ekonomi{t kalkınma hiss .. dili
yor. Hele bu t'"ne bu büyük tarihH 
Türk şehri demir yoluna ka.r..ı§unca 
Dicle kıyılarının buradaki buğday 
ambarlan Türl<~ye ve dünya piyasa
larile temasa girebileceği için hirı:iea
bire zenginleşecek olan Diyarbekir 
fizvonomisini deği!i:tiriverecek, vani, 
birkaç yıl içinde şehir kalenin irşrna 
göç etmiş olacaktır. Tabiatile o za • 
man şehrin içinde hir havalanma zor
luğu ( !) kalmıyacaktır. Acaba hu 
hal kalenin tahrip edilmesine mani 
olacak mıdır? 

Diyarıbekir kalesinden iki parça tıe Diyarıbekirdeki tarih izerferinden iki görünüş. (Solda altta) Kaleni~ 
en monümantal kapm olan Ergani kapıaı. ki meıhur islam kumandanı Saad· bin· Vakkaa bu kapıdan gı• 
rincc aol taralta yatar. (Yukarıda sağda) Arabın, lranın, Romanın tıe daha birfok detıirlerin aerlerini to• 

Tarih Encümeninin Florya denizc
vinde yaptığı o toplantıda ben de var 
cım. Değerli İstanbul saylavı Halil 
lstanbul surları hakkıııda ortaya at· 
tığı bir esası genişletirken: 

- Ya Anadoludaki kaicler?. Uel~ 
Diyarb~kir kalesi?. 

Diye söylenmiştim, ve bunun üze
rinedir ki, arkeolok : 

Diyarıbekirde belediyenin okka 
okka ıatın aldığı bir mal: "Akrep" 

- Evet •.• - diye devam etmişti • O 
!ıiyarbekir kalesi id 18 ulusun hatıra· 
sını taşır, onu ora belediyesi şehri 
havalandırmak l:Ozımdır diyerek yık
nuştır ve yıkmaktadır. 
•Ffoplantının, -nıcvzu:ı Diyarbekir 

kalesinin veya. ~Y bu e'Ser:n etrafında 
bir münakaşa olmadı~ı için Bay Ha
lil Eteme orada itirıu r.tmcmiş ve fa. 
kat Diyarbekiri hattrlatarak kendisi
r.e böyle yanlış bir :ikir beyan ettir
mek hatasında bulunduğlim için t'e 
büyük bir teessür duymuştum. Ve 
yhe eğer o toplant. '.:ıı.ki esaslar ga~e-

( 1) Cümhuriyet 4055 inci numara - H• 
da 3. A. Daver. 

Diyarıbekire hatıa sokan cadde: 
"Muatala Kemal" caddesi 

den daha çok zedelenmiştir ... 
Fakat bu zcdeleniş şehri havalan

dırma endişesile ve beledıyenin kaz· 
masile olmamıştır. 

Diyarbekir belediyesinin hic §Üp· 
hesiz, bir ·•~ehri havalandırmak zor
luğu,. karşısında bulunduğu otaman • 
lar olmuştur. Lakin artık böyle bir 
zorluk kalmamıştır, zira ş~hi:-, Umu
mi Harbin üçüncü yılındanbe:i hava
lanmağa ihtiyacını temin t:tmi§ bu -
lunuyor. 

1917 veya .1918 inci yıHa, yani 
kolordosunun karargahını Diyarlıe · 
kirde bulundurduğu ve kendisi de 
Saman köşkünde oturduğu günlerde 
Atatürk şehrin havasızlıktan boğul -
duğunu görmü~ ve Mardin kapısının 
yanındaki ehemmiyetsiz ve tarihi kıy 
metten mahrum surun sekiz metre 
genişliğinde bir kısmını yıkmakla Di
yarbekirin havalanma işini bir çırpıda 
bitirmi~tir. Şimdi orada Ergani kapı
sından Mardin kapısına kadar uzaııan 
geniş ve temiz bir cadde vardır ki 
Mustafa Kemal adını taşır ve bir kö
rük gibi şehrin içine aldığı havayı 
kendisf nden ayrılan sokaklara dağı • 
tır ve böylelikle ba,·a her eve ve her 
deliğe ulaşır. Bunun adına tahrip de
mek ise hirhir hilgi adamınnı haddi 
değildir, çünkü dünyanın her tarafın
da eski şehirler tarihi eserlere karşı 
duydukları bütün titizliğe rağmen et
raflarını çeviren kalelerden lıazı e
hemn1iyetsiz parçaları daima İeda et
mefe mecbur kalmışlardır. Za~en ehin 
yanın hemen her kalesi ge.-ıi~!ı-mek 
zorluğu karşısında kalındığı .ıaman 

Umumi harpte Diyarıbekirdc iken Atatürk'ün oturduğu köşk 
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KIRMIZI VE SiYAH 

oysaki marquis için gelecek günle
rin en büyük zevki bu olacak: ken
disi duc olamasa bile kızını duc ka
rısı edecek diye seviniyor ... Julien, 
Mathilde'in mektubuna. marquis'ye 
anlattıklarına rağmen yine ertesi 
gün yola çıkmağı düşündü. Fakat 
aklına birdenbire esmiş olan bu fa. 
zilet hissi, yine birdenbire söndü. 

''Ben de ama alıklık ediyorum 
ha! dedi. Benim gibi kara kamudan 
bir adamın ·öyle bir aileye acımak 
haddi mi? Duc de Chaulnes benden 
u~ak diye bahsediyor! Marquis, za
ten büyük olan zenginliğini nasıl 
artırıyor? Sarayda, ertesi gün rejim 
deği~ir gibi bir hal olacağını öğre • 
nip elindeki sehimleri satmakla. 
Ben ise, kısmet üvey analık edip 
beni &asyetenin en gerisine atmış, 
bana asil bir gönül vermiş ama yıl
da bin frank geliri bile esirgemiş, 
yani bana ekmeği çok görmüş; doğ
rusu bu: ekmek vermemiş! ben, 
böyle iken, kendiliğinden önüme 
gelen bir zevki geri mi çevirece· 
ğim? Bin zahmetle geçtiğim bu fu • 
karalık çölünde, susuzluğumu gide
~c~k duru bir pınar bulmuşum; ba-

STENDHAL 

şımı mı çevireyim? Yağma yok! 
Hayat denilen bu özcülük çölünde 
herkes kendine bakmah.11 

Madame de La Mole'un, hele dos
tu hanrmelendileritı, kendisine ba
karken gözlerinde beliren hafifle
meyi hatırladı. 

Marquis de Croisenois'yı altet
mekten duyacağı zevki de düşünün
ce, o fazilet hissinden izer kalma
dı. 

Julien: "Ah! o bir kızsa ne iyi 
olur l dedi. Onunla düe1lo edip kı
lıcımı batırsa:n elim titremez bile.,. 
Bunu söylerken eli ile de kılıç ba· 
tırma hareketini taklid ediyordu. 
"Bu mtktuptan önce ben, bir par
çacık cesaretinden alçakça istifade
ye kalkan bir ukala idim. Şimdi ise 
onunla eşit oldum . ., 

Son derece bir haz içinde, sözle
rini ağır ağır söyliyerek: "Evet, 
diyordu, marquis'nin meziyetleri de, 
benimkiler de tartıldı: ne yapalım? 
Jura'lı kerstecininkiler daha ağır 
basmış. 
''Vereceğim cevaba atılacak imza

yı buldum. Ben kim olduğumu unu • 
tuyorum sanıyorsanız, yanılırsınız, 

lşte hata buradadır. Zira bu kale 
şu üç sebeple yrkrlmaktadır: 

1 - Bele~iyenin akrep satın al
ması, 

2 - Halkın hala Şaman temayül
ler içinde bulunması, 

3 - Yapıfan binalarda kale ıaşla
rmın çalınıp kullanılması, 

sından biraz kurtulur gibi oldu ama, 
akrep avcıları da akrep aaryacağız 
diye kale duvarları
n ı n d i p 1 e r i n i epey yıprattı
lar. Ve bir iki yıl sonra "müheyyayı 
inhidamdır efendim .. şeklinde verilen 
raporlar bunların birçoğunu yıktırttı. 

Gelelim Şamanlığa.~. Diyarbekir 
ıtn'tf"cıinin bir "Ben Sen" bürcii var
dır ki ne Fransızların ( Carcassone -
Karkason) unda (3), ne Moskovanın 
Kremlinini çeviren surlarında bunun 
bir benzeri vardır. Boğazın o debde· 
beli Rumelihisarı bunun yanında ço
cuk oyuncağı gibidir, on yüzyıllık 

Bizansın Kostantaniyesinde ve beş 

Surlarda"' erkan ve orJaya )'.ayılan yeni Diyarıbekirden bir görünüı. 
( Demiryol~ Diyarıbekire ulaştıktan sonra bu kısım yıldınm hıziyle 

büyÜyecek ve bayındırla§acaktır) 

4 - Kalenin hiçbir tamir ve dikka- 1 yüzyıllık Osmanlı lstanbulunda kale 
te muhatap olamuması. denilen nesnenin böyle muhteşem bir 

Evet ... Diyarlıekirlileri Diyarbeki· nümunesi yoktur. Bunun ve buna 

fıyan bir kule · 

nın Dolmabahçe sarayının bir salo • 
nunda ve camekan içinde bulundur
mağa savaşacağı bir kuyumculuk e
seridir. ( 4) 

İşte Diyarbekir kalesinin ••macera
yı tahrip,.i böyledir. 

(4) Eski Amida şehri - Bizans impara
toru Kostantln İranlılara karşı burasını 
340 da tahkim etmiş. Fakat Kisra Şapılr 
359 da zaptetmiştir. Justinien devrinde 
Bizanslılar tarafından .ıeri alınmış, barı 
surlar ili.ve edilmiştir. lranlılar gene elde 

d· etmi~ltr ve 640 da Arap kumandanı Ş.a•jİ 
bin ebi Vakkas ekmeğini çalan bir koP'il• 
taıtıp ederek hır la&'ımdnn şehre dal•\ir 
..,:. ..~ ı. .. n-'iııi öldürülmüşse de &C 
zaptedilmiotir. . •. 

ııı.sı. cie liehir gene Bizanslılara geç~eıı 
(1001 den 1085) e kadar Ari Türkler 
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Mervanm evlatları tarafından idare ol#· 
muş, Türkmen beyi .Artık onları de 

11
• 

miştir. Artıkm evlatlarmdan 21 beY b ~ 
rada hüküm sürdükten ıonra Timürl~) 
şehri zapt ve talan eylemiştir. (13. 51 
1502 de Şah İsmail Türkmenleri ezm3s· 
de 13 yıl sonra Yavuz Selim burnsmı 
maııhlara mal etmiıtlr. 

lstanbul Sıhhi Müesseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

' Şişli Çocuk Hastanesi için 216 kalem ilaç ve Sıhh1 

malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeYe 
konmuştur. 

1 - Eksiltme 25 Eylül 935 Çarşamba günü saat ı5 
de Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki kornis· 
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : 4315 lir a 11 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat : 323 lira 64kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Hastaneden alıoa· 

hilir. • 
~ -Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret 

Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve btl 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka me~· 
tup]ariyle belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

6855 (5344) 

rin meşhur akrebinden kurtarmak i- h•"7~ .. :ı~ 1r hfirciln uf" h~r:~··l§de ,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
çin belediye bir tek çare bulabilmi~- haşmetlu kapıların yanında Akropo-
tir: lunun ve bir iki mabedinin harabeleri 

Akrep avcılıf'. il.- Atina derhal !"Ön;;.,.,.rir Bu hii~riin 
lstanbulda neısd balık, midye, isti· içinde ne yaparlar bilir m•iniz? Ko

ridye, salyangoz, istakoz, bıldırcın ve cakarılar, genç kızlar, delikanlılar o 
saire avlanır-u Diyarbekirde de tırıkı canım işlemeli taşları koparıp kopa
böyle bir tabiilikle arkrep avlayan va- np adak dikerler ... Kötü taşları ko
tandaşlar vardır. Buna nasıl !ıayrct parsalar "tekrar yerine koyarız,. rli
edilebilir? Yılan derisinin veya zehi- yelim. Hayır ... Üzerine ayetler işlen
rinin para ettiği yayılınca lstanhu:da mi11 olıı" vf"va h .. !'an~: ı.;,.. inscrip
bir~ok kimseler yı!an avlamağa başla- tion'u taşıyan taşlan sökerler. 
mış değiller miydi? Diyarbekirde bir arkeoloji müfe',. 

Belediye !)23 y1hnın mayt11 ayında tişi var mıdır? Yahut arasıra buraya 
beher. a.k~ep içic .iki. gü.müş k~ruş ve- seyyar bir müfettiş uğrar mı? Bilmi
receğını ılan Ptmıştı. Bırdenbıre ~ ka- yorum .. Yalnız şunu iyi görüyorum 
dar akrep arıı lrarşısında kaldı kı alt- ki demır yolunun ulaştığı ~ün turing 
rep borsasındnki fiyatlar bir ay İÇİ?'· Türkiyesi için burası büyük bir ö
de tepe taklak oluverdiler. Altısı bir nem kazanacaktır .• Eğer şimendifer 
k•mıııa alınmağa başlandı. Yine bele- ulaşacağı gün dahi eski Amida'nın 
diye bütçesi başedemedi. Bn sefer bir izini tarihe gös~ermek lutfunda 
nüylisü (2) tekerlek hesap bir ~Ü- bulunacaksak bir an evvel Diyarbe • 
müş çeyreğe alındı. kirle uğıaşmalıyız. Burası talcttayin 

Şüphesiz bu yüzden şehir bu mü- bir harabe değil mümkün olsa insa -
ziç ve hazan tehlikeli hayvanın bela· 

(2) Yarım batman. 

mademoiselle de La Mole. Siz, 
Saint Louis'nin peşi sıra haçlılar 
savaşına gitmiş ünlü Guy de Croi
senois'nm torununa, bir keresteci 
oğlu uğruna hayınlık ediyorsunuz, 
bunu size iyice gösterecek, hissetti
receğim ... 
Julien'in sevinçten içi içine sığmıyor
du. Duramayıp bah~eye indi. Oda!ı 
ona dar, nefes alınamıyacak kadar 
dar geliyordu. 

Bir yandan da: "Ben, diyordu, 
ben, Jura'nın yoksul bir köylüsü, bÜ· 
tün ömrümce sırtımdan bu kara set· 
reyi atamıvacak olan ben ... Ah 1 daha 
yirmi yıl önce, ben de onlar gibi uni
forma ~iyebilirdim ! O zamanlar be
nim P"İbi bir adam ya harbde bir' J···r
şun viyip ölür, ya otuz altısında ıe· 
neral olurdu.,. Avucunda sımsıkı tut
tuğu mektup Tulien bir kahraman 
gibi omuzlarını kaldırmış, göğsünü 
kabartmıştı. "Ama şimdi de insan, bu 
kara setre ile, kırk vaşında yüz bin 
frank yıllığa, birinci rütbeden nişa
na konabiliyor, işte Beauvaia paaka· 
posu ... ,, 

Mephistopheles gibi gülerek: "Ben 
gibi gülerek: "Ben onlardan akıllı
yım, dedi; ben yaşadığım asrın hoş-
1andı"ı üniformayı secip giymeği be
cerdim.,, İçinde, yükseklere ermek 
hırsının ve papas kıyafetine bağlılı
ğın bir kat daha arttığını hissetti. 
"Benden de fakir doğmuş nice kim
seler var ki kardinal olup hüküm sür-

(3) Fransanm Aude vilayetinde tarihi 
bir şehir. 

müş ! mesela hem~ehrim Granvelle ..... 
Jıılien'in coşkunluğu yavaş yavaş 

diniyor, ihtiyat hissi uyanıyordu. 
Bütün rolünü ezber bildiği üstadı 
Tartufe ( 1) gibi o da: 

"Bu sözlerin kurnazca bir desise 
olmadığı neden belli? dedi... Ben 
onun lutuflanna, bin niyaz ile istedi
ğim lutuflarına nail olmadan bu tat
lı sözlere inanamam: oıtların doğru
luğunu hele bir visal ile göstersin. 

Tartufe, perde iV, ~ahne v. 
"Tartufe de bir kadın yüzünden 

yakayı ele verdi; halbuki o, kimden 
a_şağı kalırdı?.. Benim yazacağım 
mektup: ele gecerse beni tehlikeye 
düşürr~nrecek bir mektup olmalı.,, 
Sör:ler.ını, kendini zapta çalışan bir 
şirrc•1 !~ ~dası ile ağır ağır, tane tane 
söyliyerek: 'Tunun da çaresi var, 
dedi. yazacağımız mektuba o yüce 
Mathilde'in en ateşli cümleleri ile 
başlarız. 

"Öyle ama ya marquis de Croise
nois'nın uşaklarından dördü üzeri
me atılıp da Mathilde'in mektubunu 
elimden alırsa ben o cüml~leri onun 
yazdığını ne ile ispat ederim? 

"Hayır. bunu yapamazlar: ben ya· 
nımda silah taşıyorum, uşaklara ateş 
etmerre alışık olduğum da malum. 

"Ama içlerinden biri kurşunu da 
gözüne alıp üzerime atılabilir a ! Ama 
mesela yüz altın adanmış olabilir. 

(1) Moliere'in melihur müraisi. 

ISIR is Limite~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi = ANKARA - Şubesi : tSKENDER!YE 
TURKtYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT. İHRACAT. KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

tSKENDE~tYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde· 
renJer, hesabımıza, TtlRKiYE tŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, 4!n az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR iŞ LtMfTED'i tercih etme· 

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ İskenderiye 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6605 ~ 

Ben onu öldürdüm veya yaraladım 
mı tamam: istedikleri de bu. Beni 
kanun dairesinde hapse atar, ceza 
mahkemesine verirler; hükümenler, 
haktan, adaletten hic ayrılmış olma
dan beni Poissy'ye, M. Fontan'la M. 
Magalon'a (2) arkadaşlık etmeğe 
gönderir. Ben orada karma karışık 
dört yüz ne olduğu belirsiz adam 
ara!'ında yatarım..... Öfke ile yerin
den fırlayıp: "Bir de ben bu gibi in
sanlara acımağa kalkıyordum! dedi. 
Onlar, kendileri gibi asil olmıyan bir 
adamı ele geçirince hiç acıyorlar mı? 
M. de La Mole'a karşı beslediği ve 
ona kadar, istemiye istemiye için
den sesini duyduğu minnettarlık bu 
sözle son nefesini verdi. 

''Hele yavaş gelin, asilzade bay
lar: sizin bu Machiavel'ce kurnazh· 
ğınızı da anlarız; bizim abbe Maslon, 
medre:.edeki M. Castanede de bun· 
dan daha ustalıklı bir hile bulamaz
dı. Benim ağzımı arayıp tuzağa dü· 
~ürmek için yazılan mektup bir kere 
eliniıe geçti mi ben, Colmar'da gizli 
isyan çıkarmağa kalktı diye kurşu
na dizilen albay Caron'un bir ikincisi 
olurum. 

"Durun hele baylar, ben bu işleri 
çıkaran mektubu iyice sarayım, üze
rini mumla mühürleyip abbc Pirard'a 

(2) Album gazetesini çıkaran Fontan 
ile Magalon, bir yergi yüzünden 1830 da 
Poissy hapishanesine atılmılilardı. 

ada.!11• göndereyim. O, namuslu bir 
bir jansenisttir; onu da para ile ~; 
tın alamazsınız ya 1 Ama onun 11 
mektupları açmak huyu vardır ... b' 
FouquC'ye gönderirim, daha iyİ··'··ıı 

İtiraf edelim ki o anda Jutiet1.~e 
bakışları yırtıcı bir hayvanınlc\, 
benzemiş, yüzüne korkunç bir ç.ııl 
kinlik gelmişti; o çehreden katı1'~1• 
bir öldürme, kan dökme ihtiyacı ' t' 
yordu. Julien, bütün sosyete ile .ç; 
pışan zavallı adamın ta kendisi 1 ~e 

"Silah başmal,. diye bağırdı . tıir 
konağın taş merdivenlerini saı:kdı ı:i 
sıçravışta aştı. Sokaj!ın köşesırı e ,. 
yazıcının dükkanına girdi; ada.11'~ıe 
ğızı korkuttu. Önüne mademoıse F: 
de La Mole'un mektubunu fırlatı 

Ş b. • • k n de' - unun ır auretinı çı an • 
di. d' 

Yazıcı o i le uğraşırken Julie!l dJ 
Fouque'ye bir mektup yazdı: b~~jtıİ 
çok kıymetli bir şev gönderdıg·cl 
bildiriyor ve onu saklamasını , ;~ı 
ediyordu. Birdenbire durup: ' 5r 
postada benim mektubumu açar. ,.1 

zin de istediğinizi de bulup verfrl~~fl 
bayır, baylar.,. Hemen bir prote:S,ı· 
kitapçıya koşup kocaman bir J{u ~.vt' 

-Ki ta" (Kitabı-mukaddes) aldı._ 1 ·~i· 
hilde'in mektubunu ustaca ciJdırı 1

,,. 

ne yerlestirdi, hepsini beraber ,;ııı:' 
dırttı; paketin üzerine Fouque 

f Arkası vsCrl 
N. ATA 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
----~~-~~~~~~~~~-

Cinsi Miktarı Tah. B. İlk te
minatı 

Kilo Ku. San. Lira 
50450 11 50 466 
40320 12 50 378 

İhale 
tarihi 

Günü 

24-9-935 Salı 
25-9-935 Çarşamba 

Saati Münakasa 
şekli 

l 6 Kapalı zarf 
16 .. .. 

Bulgur 
Kuru Fa
sulye 
Sade yağ 
Nohut 

15600 80 00 936 25-9-935 Çarşamba 16 ., ,, 
20400 9 00 138 24-9-935 Salı 15,30 Açık ek-

w siltme 
Gaz yagı 12900 26 00 252 26-9-935 Perşembe 16 ,. ,, 

Yukarda yazılı beş kalem Çorluda Satınalma Komis
yonun?a hizalarında yazılı günlerde ahnacakdır. Şart
namesı her gün görülebilir. İsteklilerin kapalı zarflar·· 
da tekliflerini ihale saatinden bir saat evvel vermeleri 

ve açık eksiltmelerde vaktinde Komisyonda bulunma
ları. ( 240) ( 5463) . • * .y. 

470 ton unun kapalı zarf
la eksiltmesi 14 Eylül 935 
Cumartesi günü saat 11 de 
Eskişehirde Askeri Satınal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır Unun tahmin bede
li 61100 lira, muvakkat te
minatı 4305 liradır. Temi
natlar ihaleden evvel Mu
hasebecilik Veznesine ve
ya diğer malsandıklarına 
yatırılarak makbuzlarla. 
banka mektublan ve di<Ter 
belgelerin kanuna uygun 
olan teklif mektublarının 
ıçıne konması ve teklif 
mektublarının ihale günü 
saat l O a kadar Komisyo
na verilmesi mecburidir. 
Şartnamenin sureti 3 lira 6 
kuruş bedel karşılığında a
lınabilir. ( 5100) 6699 

* • * 
Yerli mali olmak üzere 

bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan 15000 ; 
20000 tane yün battaniye 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 19 Ey
lül 935 perşembe günü saat 
11 dedir. Şartnameleri 680 
kuruşa M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye · girecelHer 8050 

"' liralık nkv tlianç parası 
mektup veya makbuzla
riyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko-
misyonuna vermeleri. 
~205) (5156) 6701 

••• 
İzmir Müstahkem mevki 

kıtaatının 66100 kilo sade 
yağı ihtiyacı kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 
İhalesi 23-9-935 Pazartesi 
günü saat 16,30 da İzmirde 
Kışlada Müstahkem Mevki 
Satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 
258 kuruş bedel mukabilin
de Komisyondan alınabilir. 
Sade yağının tahmin edilen 
tutarı 515 5 8 liradır. Temi -
natı muvakkata akçası 3827 
lira 90 kuruştur. İstekliler 
:Ticaret Odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gös -
termek mecburiyetindedir -
ler. Münakasasına iştirak 
edecekler 2490 sayılı kanu
n un 2 ve 3 maddelerinden 
ve şartnamesinde yazılı ve
sika ve teminati muvakka -
ta makbuzlarının ihale saa
tından en az bir saat evvel 
Komisyona vermiş buluna -
caklardır. ( 21 6) ( 5 3 41 ) 

6819 

* * * İki numaralı Dikim evin-
de kullamlmakda olan ay-
niyat makbuzlarından 
242101, 242102 No. 1ı iki 
kıt'a makbuz noksan zuhur 
ettiğinden zuhurunda hük
mü olmıyacağı ilan olunur. 

(239) (5465) 
* * * 

Si.iloğlu k ı t ' a s ı için 
12 7 5 O O kilo sığır eti alına
cakdır. Tahmin edilen be-

deli 38875 liradır. Eksilt
me 24-9-935 sah gunu 
saat 16 da Edirnede G. HD. 
Tugayı Satınalma komis
yonu binasında olacakdır. 
Muvakkat teminatı 2466 
lıradır. Eksiltme kapalı 
zarfla olacakdır. Şartname 
si her gün komisyonda 
görülür. Teklif mektubları 
ve icabeden vesaik eksiltme 
saatinden bir saat evvel ko
misyona verilmiş olacakdır. 

Edirne Kıt'ası için 98600 
kilo sığır eti alınacakdır. 
Tabının edilen bedeli 
27608 liradır. Eksiltme 
24-9-935 salı günü saat 16 
da Edirnede G. HD. Tuğa
yı Satınalma Komisyonu 
binasında olacakdır. Mu
vakkat teminatı 20 71 lira
dır. Eksiltme kapalı zarfla 
olacakdır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. 
Teklif mektubları ve icabe
den vesaik eksiltme saatin
den bir saat evvel komis
yona verilmiş olacakdır. 

(237) (5460) 
••• 

Erzincan kıt'a ve mües-
sesesi için 540000 kilo Un 
kapalı · eksiltmeye konul
muştur: a.Muhammen bedeli 
70200 liradır. Muvakkat te 
minatı 4 7 60 liradır. Şart
namesi 3 5 1 kuruş karşıluhn 
da Erzincanda Tümen Sa
tınalma Komisyonundan 
verilir. İhalesi 26 Eylül 935 
perşembe günü saat 15 te
dir. Şartnamenin 4 üncü 
maddesi mucibince istekli
ler teklif mektublarını ar
tırma eksiltme kanununun 
3 2, 3 3, 3 4 üncü maddeleri 
ahkamına tevfikan tanzim 
edilerek ihale gününden ev 
veline kadar Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonuna vereceklerdir. 

(234) (5462) 

* * * 
Kırklarelinde 600 ton ar-

panın kapalı zarfla ihalesi 
26 Eylül 935 perşembe gü
nü yapılacakdır. Teklifle
rin saat 15 e kadar Komis
yon reisine vermelidir.Ar
panın tahmin edilen beher 
kilosu 4 kuruş 50 santim
dir. İlk teminat 2025 lira
dır. Şartnamesi Kır klare
li Satınalma Komisyonun
da her gün görülebilir. 

(230) (5432) 
*** 

Konyada bulunan Kıt' at 
idareleri için 135000 kilo 
sığır eti kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 20250 lira 
muvakkat teminatı 1519 
liradır. İhalesi Konyada 
Kor Satmalma Komisyo
nunda 30 Eylül 935 pazar
tesi günü saat 13 de yapıla
cakdır. Şartnamesi Komis
yonda parasız verilir. İs
teklilerinin ihale saatinden 
bir saat evvel tekliflerini 
Komisyona vermeleri. 

(228) (5435) 
* • * 

Konvada bulunan ku-

,.. 

'/ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 5400 lira olan takriben 38570 
kilo galvanize oluklu saç 9 Birinci Teşrin 1935 Çarşam
ba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 405 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni maniler! 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerin ayni gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la-
zımdır. , 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 5407) 692 l 

Muhammen bedeli 6000 lira olan 30 dane 180 gözlü 
ve 10 dane 240 gözlü bilet dolabı 10-10-1935 perşem
be günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iste
yenlerin 450 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesildlar ve~şc ~nneğe 'manii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesel
lüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme daire
sinde pcfrasız olarak dağıtılmaktadır. ( 5 406) 6920 

Yeşilköy Tohum lslah istasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

Y eşilköy Tren İstasyonu Yanındaki tarlamızda, yığın 
halinde bulunan 7O-1 O O ton saman, açık arttırma ile sa
tılacaktır. Arttırma 25 Eylül 935 çarşamba günü saat 
on beşte Vilayet Muhasebeciliğinde toplanacak Komis
yon tarafından yapılacaktır. 
İstekliler şartnamesini dairemizde ve Vilayet Muhase 

beciliğinde görebilirler. Tahmin edilen bedeli 7 5 O lira 
olup muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur.Arttırmaya 
girecekler teminat akçelerini veya Banka mektuplarını 
ihale saatinden evvel Vilayet Malsandığına yatırmaları 
ve alacakları makbuz ve kanuni vesikalariyle birlikte 
ihale saatinde komisyona müracaatları. (5450) 

lstanbul Milli EmUlk Müdürluğünden: 
Muhammen değer 

Lira 
Tophane: Hoca Ali mahallesi Hoca Ali sokağı yeni 35 

sayılı evin 1-3 payı ... 
Büyükçarşı: Ressam basmacılar sokağı eski yeni 49 sa

yılı dükkanın tamamı ... 

834 

250 
Atik Mustafa paşa: mahallesi basmacılar sokağı eski 

35-38 yeni 28-30 sayılı iki dükkanın gediğinin 
45-120 ve mülkünün 60-120 payları. 522 

Yukarıda yazılı mallar 8-10-9~5 salı günü saat 12,30 a kadar 
pazarl!kl~ ve ::Uiihadil ~kinci tertıp tasfiye vesikasile satı.lacaktır. 
lsteklılerın yuzde yedı buçuk pey akçelerile haftanın salı ve cu
ma günleri idarede müteşekkil satış komisyonuna müracaat
ları. "B." (5443) 

rumların idareleri ıçın 
80000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Tahmin bedeli 
20000 lira muvakkat temi
natı 1500 liradır. İhalesi 
Konyada Kor Komutanlığı .. 
Satınalma Komisyonunda 
30 Eylül 935 pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacakdır. 
Şartnamesi komisyonumuz
da parasız verilir. İsteklile
rin teklif mektublarını iha-

le saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(229) (5436) 
* * • 

Pınarhisann 392000 ki-
yulafına ve Alpullunun 
73000 kilo kuru otuna yi
ne istekli çıkmadığından i
kisinin ihalesi 14 Eylül 9 3 S 
cumartesi saat 1 1 e bırakıl
mıştır. İsteklilerin Vize Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. (236) (5461) . 

1 

- -

• 

.. . 

~ 
....GA N il< A.S '\. 

Pendik ~ Bakteriyoloji 
Müdürlüğünden: 

Enstitüsü 

1 " - 180,000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 " - Tahmin edilen bedeli (9900) liradır. 
3 '' - İhalesi 27 Eylül 935 Cuma günü saat ( 15) 

tedir. 
4 '' - Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin 

her gün eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı şartlar dahilinde ve muayyen gün ve saatinden 
bir saat evvel ( 7 42) lira ( 50) kuruşluk teminat 
ve teklif mektublarım Fındıklıda Güzel San'atlar Aka
demisinde Yüksek Mektebler muhasebeciliğinde Pen

dik Bakteriyolojihanei baytari Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 5 4 4 6) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan: 

Tıp Taleb.e. yurdunda yeniden yapılacak bir 111utfa 
ğm yapılması açık eksiltmeye konmuştur. • 

1 - Keşif bedeli: "6000" liradır. 
2 - Eksiltme: 25 Eylül 935 çarşamba günü saat 14 

de Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasmclakı kn _ 
misyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat garanti "450" liradır. 
4 - Bu işe ait şartname ve evrak sunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Keşif cetveli 
E - Proje 
İşbu şartname ve evrak 30 kuruş bedel mukabilinde 

yurttan alınabilir isteklilerin cari seneye aid Ticaret O
dası vesikalariyle en az 5000 liralık bina işi yaptıklarına 
dair Nafıa Başmühendisliğinden tasdik edilmiş vesika 
ve bu _işe .. yeter garanti makbuz veyp. banka mektuplari
le bellı gun ve saatte Komisyona baş vurmaları. (5336) 

Çi~eklerln merkezindedir 
Fransanın Midi havalisi kurbünde 

yaşıyan kadınlar, tabiatin çiçeklerin 
merkezine vaz'ettiği bakir bir bal
mumunun cildi beyazlatmak ve gü

6826 

Deniz yolları 
IŞLEIME5l 

Acenteleri: Karaköy Köpdfü•t• 

Tel 42362 - Sirkecı MühUrdar 

111111 zade Han. Tel. 27740 111111 

imroz Yolu 
i KOCAELi vapuru 12 Eylül 

1 
PERŞEMBE günü saat 16 da 

1 lmroz'a kadar "5448,. 

DOKIOR 

Ruf çok ro Halk Oze 
Galatasarayda Kanzuk eczahaneı.ı 

karşısında Sahne sokağında 3 nu 
maralı apartımanda 1 numara 

• 

z clleştirmck hususundaki şayanı hay. 
et hassasım tanırlar. r 

s 
Bu nazik cevherin tasfiyesile hu

ule g.elen ve (Cire Aseptine) tesmi
e edılen ve cild üzerinde fevkallde 
ir tesir icra eden bu güzellik tılsı

y 
b 

b 
r 
p 
e 
n 
n 
t 

mı; akşamları vatmazdan evvel tat
.i~ edildikte cildinizin sertleşmis ha
ıcı tabakasını yumuşatarak parça 
arça düşürür. Sabahleyin tasavvur 
demediğiniz bir güzellikte taze ve 
ermin yeni bir cildle karsılaşacaksı
ız, ayni zamanda münbnit mesama
t, siyah benleri gidermiş olacaktır. 

t 
1 

Bu Cire Aseptine denilen güzellik 
ılsımını kullandığımda yüzümün çil
i ve çirkin cildini şayanı hayret bir 

Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTAft 
Bırıncı Sınıf Müteha:s51!' 

Babıali) Ankara caddea• No 60 
Telefon : 22566 

surette güzelleştirmis ve beyazlat
mıştır. İstimali gayet kolav ve fiyatı 
ucuz olan bu Cire Aseptine'i kolları
ma, omuzlarıma ve ellerime de tatbik 
ediyorum. Bütün eczanelerde parfü. 
mörilerde satılır • 
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1 
Ağrıları dindirir. Fakat, ne 
kalbi ne de mideyi yorar. 
Sab, deposu: 

Atabey Han No. 30-35 

T~.?~,~~.~~"~" § Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapılır § 

ı • 
1255 

":: ~ Ucuzluk, Cabukluk, Temizlik, Güzellik .1 
Evvelce Beyoğlu İstiklal caddesi = -

lstanbul limanı sahil sıhhiye mer
kezi satın alma komisyonundan: 

Tabib ve memurlar için 107 nıuhafızlar için 109 mu
şamba ile gemiciler için 63 aded caket pantalon yağlı 
gemici muşambası ve 30 çift lastik çizme kapalı zarf usu 
lile satın alınacakdır. · 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

olarak alınır. 
C - Eksiltme 17 Eylül 935 Salı günü saat 15 de Ga

. fatada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Liman 
Sahil .. Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda yapı
lacakdır 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
E - Muvakkat teminat 382 liradır. 
F - İsteklilerin bu iş ile halen meşgul olduklanna 

dair 935 senesine aid Ticaret Odası vesikalannı göster
raek :necburiyetindedirler. Aksi takdirde münakasaya 
giremezler 

G - Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarf usuli
le teklif mektuçblannı saat 14 de kadar zarflar mühür
lü olarak makbuz mukabilinde Komisyona vermelidir
ler. Saat 14 den sonra teklif mektubu kabul edilmez, 

H - Teklif mektubları verilmezden evvel muvakkat 
tcminatJann merkez veznesine yatırılması ve mukabele
ten makbuz almaları şarttır. ( 5094) 6652 

•• 
Harbiyede BEL V Üt>ahçe.inde 

Kemani N ECATİroKYAYrecesidir 
Memleketin en tüzel okuyan artisti bir 
çok meslek arlradatlan çok kıymetli ti
yatro aan'atkirımız HALiDE ( Habibe 
Molla ) .-e arkadatlan arece tam aaat 24 
de de komik ( NAŞiD ) .e arkadatlan bu 
ıecefı teı'id cd~cdtlcrdir. 

Deva (Eczacı) çıkmazı 7 No. lu Si- ;iJllJI il il il lllllllUllllllllllll llll l il l lll lll llllllllllllllllll il il l lllll lll lll lll lllllllllllllll l lll il lll llll il llllll l lll fii 
deridis apartımanında iken halen i- 691.S 
kimetgihı bilinmeyen Aleksandros 
Sideropulosa. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun-

dan : 

Kırmızı Horos Şirketi vekili 0-
hannes Deruninin 20-11-933 tarihli 
bir senet ile müekkili Şirketin alaca· 
ğı olan elli yedi Lira 35 kuruıun 

yüzde 12 faiz ve yüzde 10 avukatlık 
ücreti ve masarif ile birlikte haciz 
yolu ile tahsili hakkında dairemizin 
934 - 7972 sayılı dosyasiyle takip ta
lebi üzerine tebliğ için adresinize 
gönderilen ödeme emri tebliğ edil-

meyerek geri gelmiş olduğundan 

bir ay hakkı itiraz tayini suretiyle 

tebliğatın ilanen yapılmasına karar 
verilmi§tir. Bu müddet içinde yazı 
ile veya şifahen veya vekaleten itiraz 
etmez veya borcunuzu ödemez veya 

I 

icra ve iflas kanununun 74 üncü 
maddesine tevfikan mal beyanında 

bulunmadığınız takdirde icra ve if
las kanununun 76 ıncı maddesine 
tevfikan hapsen tazyik olunacağınız 

malUmunuz olmak ve ödeme emrinin 
tebliği yerine geçmek üzere ilanen 
tebliğ olunur. (14372) 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

illnlar1 

Çatalca ve civarındaki 
birlikler ihtiyacı olan 615 O 
kilo Zeytin yağı 12 Eylül 
935 perşembe günü saat 
15 tedir. Açık eksiltme ile 
alınacaktır. Beher kilosuna 
tahmin edilen bedel 38 ku
ruş olup ilk teminatı 176 
liradır. Şartnamesi Fındık-

lıda Satınalrna Komisyo
nunda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin teminat 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. . -----

Beyoğlu 42 inci mektep tamiri 139 82 21 00 
İs. 37 inci mektebin tamiri 185 03 27 75 
Beyoğlu.39 uncu mektebin tamiri 206 08 31 00 
Yukarıda keşif bedellerile muvakkat teminatı yazılı bulunan 

mektepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuş
tur. Keşif evrakını görmek isteyenler levazım müdürlüğüne mü
racaat etmelidir. Pazarlığa girmek isteyenler hizalarında göste
rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 13-9-
935 cuma günü saat 15 de levazım müdürlüğüne müracaat etme
lidir. "1" (5477) 

Beylerbeyinde yalılar caddesinde 34 No. lı Hasippaşa yalısı 
yanındaki, Haşim paşa veresesine ait duvarın 10 metro uzunl~ 
ğundaki kısmının tehlike gösterecek surette çatladığı, geriye 
kalan 30 metro uzunluğundaki kısmının da birçok yerlerinden 
bel verdiği bu itibarla ilk kısmın 24 saat içinde yıktırılmasına 
ikinci kısım irtifaının da 3 metroya indirilmesine lüzum h\$ule 
geldiği bu husustaki fenni tetkikat sonunda anlaşılmış bulundu
ğundan mallarının bu mahzurlarının ilan tarihinden itibaren 24 
ısaat içinde kaldırılması lüzumu, aksi takdirde yapı ve yollar ka
nununun 44 üncü maddesine göre işin belediyece yapılacağı 
Haşim paşa veresesinden olup ta ikametgahları meçhul kaldığı 
için kendilerine ihbarname tebliğ edilemeyen kimselerin malU
mu olmak üzere ilan olunur. "B." (5476) 

Yıktırılması alana ait olmak şartile hepsine 35 lira değer bi
çilen Galatada Şarap iskelesinde kantariye kulübesi ankazı açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülür. Arttırmaya girmek isteyenler 263 kuruşluk muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 27-9-935 cuma günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. "B" (5482) 

Karaağaç müessesesine lazım olan bin kilo amonyak açık ek
siltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1300 lira değer tahmin 
edilmiştir. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Eksilt
meye girmek isteyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve 97 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25-9-935 çarşamba günü saat 15 
de Daimi encümende bulunmalıdır. (5478) 

FA R U K t' nln 

CiCi SÜRMESi 
Avrupa rimelerinden üstündür 

Yakmaz! 
DökUlmez!I 

Leke yapmazm 
Fırçah sürmeler arasında epizdır. 

Her yerde bunu arayınız. 
Faruki ve Cici markasına dikkat. 

PEKT@lmD 
Boğaz yollanndan geçen muıir-

mikroplara karşı BOOAzlN bekcisidir. ' 

İstanbul İkinci Ticaret Mahkeme
sinden : 

Lüleburgazda Yani ve Yorgi En• 
konoplo biraderler vekili avukat Ha• 
san Tahsin tarafından Lüleburgazda 
tüccardan ~avit Ba• 
r u h , Jak Baruh Aron tlyakim 

SÜMER BANK 11 makbuzu ve Ticaret odası-
na kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle birlikte vak 
tinden evvel komisyonda 
hazır bul unmalan. ( 5 O 8 2 ) 

İlkmekteplcr için 638250 kilo meşe ile 399750 kilo gürgen odu
nu ki hepsi 1,038,000 kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Bir kilo odunun bir kuruş fiyat tahmin olunmuştur. Şart 
namesi levazım müdürlüğünden parasız alınır. Eksiltme 12-9-
935 perşembe günü saat 16 da yapılacağından eksiltmeye girmek 
isteyenler 2490 N o. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı 
vesiak ve 778 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz ve mek 
tubunu havi zarflarını yukarıda yazılı günde saat 15 e kadar Da
imi encümene vermelidir. (5137) 

aleyhine açtığı haczi ihtiyatinin tas· 
diki ve (900) liranın tahsili hakkın· 
daki davanın ceryan eden muhake• 
mesinde: Müddaaleyhlerden Jak Ba• 
ruh ikametgahını terk ile elyevm ne• 
rede bulunduğu meçhul bulunmakla 
bir buçuk ay müddetle ilanen teb1i· 
gat icrasına karar verilmi§tir. Mu· 
hakeme 28 Teş. evvel 935 saat 14 de 
bırakılnuş olmakla teblii makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu• 
nur (14373) 

Umumi Müdürlüğünden: 
SUmer Bank Merkez blnaaı ln9aatının 18 • 9 • 935 
Pazartesi gUnU aaat 18 da yapllacak olan lhaleal 
görUlen IUzum Uzerlne evelce llln edilen feralt 

dalreainde 20·9·935 Cuma glinU aaat 18 ya 
-~ -- tehir edllmlft1r. 

SÜNGERCiliK TÜRK ANONiM 
ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimiz sermayesinin henüz istenmemiı olan ikinci yüzde 50 sinin 
taleb ve tahsil edilmesine İdare meclsimizce karar verilmiş ve keyfiyet 
hissedarlara ayrıca iş'ar kıhnmıı olduğu tirketimiz esas mukavelename
ıinin 9 uncu maddesi mucibince ilin olunur. 

50000 Ve 250000 Beynelmilel Vahdetll 

Progynon B Oleosl}m (Schering) 
için Sağlık Bakanlığınca Türkiye1e ıthal müsadesi 9erildiA-ınden 
her eczaneden aranılabilecrğı sayğı değer Doktorların nazarı 
dikkatine arzedil.r. Türk"ye satış yeri: 

Ankara 
lüğünden: 

lstanbul imar Han kat 2 

Otobüsleri Dlrektör -

Otobüsler için şoför, Biletçi alınacaktır. İsteklilerin 
vesika ve bonservisleriyle birlikte 15 Eylül 935 günü
ne kadar Otobüs Direktör1üğüne gelmeleri. (2492) 

(5418) 6942 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en haaau. en son modelier .. 
dEVOOlU'nn• : MISIRLI. l•tlklAI Cadd••I 89P 

c; ALA 1 A •oa · SAAT Ol MıtVER Tünel Cao9 ... 1 29 

ısı ANBUL'O• . ... KEŞIŞYAN. Suıtarı Hamam, 
Veni Cami CaOd .. I 4 

AN K"" ltA" O• • Rlz.ı. TttVll'iK, Bankalar CaddMI il 

Urr\U~I Oeooeu : latanbul. B•hO• ICaDı. T .. Han 19 Telefon : 218&4 

6693 

*** 
Çatalcadaki kıt'at ihti-

yacı olan 2 2 ton koyun eti 
kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Beher 
kilosunun tahmin edilen 
bedeli 45 kuruş olup ihale
si 23 Eylül 935 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Şartna
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 7 43 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubu ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi
kalarla öirlikte teklif mek
tuplarını belli gün ve iha
le saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri. ( 5 3 3 7 ) 

6847 

* * * 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri ihtiyacı için 7 bin 
kilo sade yağı 26 Eylül 935 
Perşembe günü saat 11 de 
açık eksiltme ile alınacak
tır. Beher kilosunun tah
min bedeli 71 kuruş olup 
ilk teminatı 3 7 3 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminatı mektup 
veya makbuzlariyle birlik
te vakti muayyeninde Fın
dıklıda satınalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 5451) 

Umumı ·şrfyat ve Yazı ışlcrı Mü 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete· 
cilik ve Matbaacılık f. A. Şirketi. h · 

tanbul. Ankara cadcie!Iİ. 100. -
Baaıldıtı yer: T ~N Matbaası 

Cenup Demiryolları Müdürlüğünden: 
Cenup Demiryollar1nda bu kez ata§ıdakl tarifenin yUrUrlUje 

•ayın ahaliye illn olunur. 

94 Sayıh Hususi Seyrihafif Tarifesi 

konuldu§u 

1 Temmuz 1935 gUnUnden başhyarak tatbik edllmektedlr. 

iade Edilen Boş Kahlar 
İade edilen bot kablar aeyrlhafif ile Ucretslz nakledilir. Şu kadar ki kaydiye, 

hamule •enedl, pul, gUmrUk evrakı ve gUmrUk muamelltına ald realmler ahnır. 
Mahrecde ve mevrldde tahmil ve tahliye ameliyatı ister mUrall ve mUr• 

sellleyhler tarafından yapllsın ister bunlarmn hesabına demlryolun bir mUteah• 
hidi tarafından yapllaın, masarifi tamamen mUrail ve mUraellleyhlere aittir. 

Tatbik Şeraiti 
işbu tarifeden iatlfade edilebilmek lcjln, bot kablar1 geri gönderen kimae, 

aynı kabların dolu olarak nakline aiti hamule aenedinl göstermelidir. Bu ha· 
mule •enedlnin tarihi iki ayhktan eski olmamahd1r. Hamule aenedi evraka 
raptedilmek Uzre demiryola teslim edilmeli ve bunda göaterllmit olan mUr· 
aelileyh ile bot kaplar1 iade eden mUrail aynı klmae olmahd1r. 

Böylece iade edilen bot kaplar ancak evvelki mevrld iataayonundan evvelki 
mahreç istasyonuna veya bir ara iatasyonuna yollanllablllr. 

iade edilen bot kaplar demlryola teslimlerinde asgari yer tutacak tekilde ve 
muntazam bir aurette tertip edllmit koli halinde olmaza• lfbU tarifeden iatl• 
iade ettirilmez. Bot ~uvallar balya yapllmah ve balyalar muntazam ve aa§lalll 
bir aurette ba§lanllmıt olmahd1r. 

Dolu dönmek üzre gönderilen boş kaplara ait hususi ahklnt 
Bu kaplar bayatı etyadan aayıhr ve baya§ı efya gibi nakledilecekleri gU• 

zerglhda mer'i olan umumt, huaual veya fevkallde ve muvakkat tarifelerdeki 
fiyat ve tartlara tlbl tutulur. 

Bununla beraber bu gibi bot kaplar lfbu tarife ahklmından istifade ede• 
bilir lae de, bu muamele kaplar1n hem bo, olarak nakline aid hamule aen!'· 
dinin hem de dolu olarak nakline ald hamule senedinin ibrazında Ucretın 
sonradan iade edilmesi suretlle ve bu iki sevkıyat araaında 2 aydan artık 
zaman geçmemit olmak ,artile yapıhr. 

Tarifelerin yukardaki hUkUmlerle tadil edllmlyen hUkUm ve şartlarlle mUte• 
ferrl maaarlf mer'i kalmaktad1r. 

Fazla bllgl edinmek latlyenlerln Karkamltte Cenup Demlryollar1 MUdUrlU§U• 
ne mUracaatlara rica olunur. 


