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KENDiMiZDEN 
BAŞLAYALIM 

Yeni Adam sahibi mütefek
kir İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
"Türkiye okumuyor" başlıklı 
ve ancak birkaç satırım kısalta
rak alabileceğim son yazısında: 
"Türkiye okumaz, diyor. Çünkü 
okumamak bizim ülkemizde he
nüz ayıp sayılmıyor! Kitap, ga
zete, dergi okumamakla, fizik, 
şimi, biyoloji, psikoloji, ıosyolo 
ji ... Bilmemekle öğünen, bilgi 
adamlarını adam yerine koyma
yan insanlar vardır, hatti bunla 
ra insan diyenler de vardır! Tür 
kiye okumaz, çünkü tek insanla
rı içerisine düıtükleri ayrılık ve 
yalnızlık çukurundan çıkarıp 
sosyete yaşayımma sokacak 
klüpler, aerkller, mesleklik der
nekler, sonuna kadar organize 
edilmiş ulus evleri henüz yok
tur. Tek adam ölünceye kadar 
tek olarak yaşadığından cehli -
ni gizlemeyi ve bilgi elde etmek 
zahmetinden kurtulmayı başa
rabiliyor.,, 

Değil mi? Topluluğun kontro 
lünden yan çizerek bütün ayıp
larını ba~kalarından ve daha be
teri kendisinden saklayan, bü
tün ayıplarını ayıp saymayan 
ve beterin beteri bütün ayıpları
m fazilet saymağa başlayan tek 
adamlardan mürekkep bir mem
leketi okutmanın yolu, elbette, 
onu topluluğa ısmdırmaktır. Bes 
belli değil mi? 

işte bazı meslekdaşlarımız, 
bu kadar besbelli birşeyi bir ga
zeteciler klübü yapmak için Mat 
buat cemiyetinin kongresine bil 
dirdikleri zaman, ekseriyet, 
klüp denilen teşekkülleri birer 
oyun ve eğlence yeri telakki e
den sayın başkanm telkinine ka 
pılarak bu teşebbüse yardım tek 
lifini reddettiler. Klüp yapıla
mad\. 

Gazete, okunan bir kaat ve 
gazeteci, okutan bir adamdır. 
Klüplerin umumi kültür, mes
lek tesanüdü, yığm terbiyesi gi
bi işlerde ha't8JUD bedene lüzu
mu kadar mal&n ~airlerini an
lamaktan kendimiz lçiz kalır-

.. sak, okwııa ve okutma ile ala
kası henüz hiç teessüs etmemiş 
cahil kalabalıkların sosyal terl>i 
yesini kimden ve ne nisbette 
bekliyebiliriz? 

Henüz gazetecilerinin bir klü 
bü olmayan memlekette küfeci
Iere veya leblebicilere varıncaya 
kadar bütün halkı ''içerisine düş 
tükleri ayrılık ve yanbzhk çuku 
rundan" çıkarmayı isteyen ide
alist İsmail Hakkıya, büyük e
melini bu hazin vakıanın ölçüsü 
ne göre yontması ve budamast, 
hatta baltayı müşterek ümidimi 
zin köküne vurması için kendi
mizden pay biçtim. 

Fakat, yeise dü~memek için 
bir yol bulmak istiyorsak, bunu 
yine halktan evvel kendi sevi
yemize ait meselelerin bataklık
ları içinde aramak liznndır. 
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Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Çok sürmiyen bu rüyadan sonra 
ayanmıJ ve mahallenin her sabahki 
gürültüleri içinde bir daha cözlcrini 
kapıyamamıştı. O gün Tahsin Beye 
gideceğini hemen hatırladı. Fakat 
içinde Selim'i görmek iatıeii vardı. 
Sclim'i ıörmek, ona her teyi anlat
mak, akıl danıtmak ve ne dene yap
mak ! 

Uyanır uyanmaz içine doğan bu ar
&u o kadar aıcaktı ki bütün uykusu
nu dağıttı ve onu yatağından kaldır
dı. 

Acele hazırlandı ve günlük esvap
larını giyerek atağı indi. Annctıi ve 
ablası ortada yok. Belki bili uyuyor
lar. Yemek odaaındaki saate baktı: 
Dokuza ıcliyor. Kiracılann ara kapı
sına gitti ve iki üç defa vurdu. 

Karıııına Sclim'in babası çılrtı. Ce
mile onu ilk defa görüyordu: Kara 
top sakallı, basık burunlu, gözlüklü, 
ıakacı bir ihtiyar hisaini verecek ka
dar güleryüzlil, dinç, henüz aptest al
nıı1 gibi kollan aıvalı bir adam. 

Cemile daha sormadan Selim'in ba-

Gayrlmübadil 
Bonoları düşüyor 

Gayrimübadil bonoları günden gü
ne diifmektedır. Son &ünlerde bono
lar on dôrt buçuğa kadar düşmüştür. 
Buna karşı gayrimübadiller kurumu
nun ne düşündüğilnü öğrenmek iste
dik. Dün kurum erkanından biri bize 
bu hususta fU maliimatı verdi: 

- Gayrimübadil bonolarının düş • 
meıi, bunları sahipleri elinden ucuz
ca toplamak ye apeküliıyon yapmak 
üzere bazı muhtekirler tarafından gü
ya karplığmın noksan olduğu ve bu 
kartılığın birtakım araalardan ve pü
riizlü birtakım mahdut mikdarda em
lakten ibaret bulunduğu hakkında ya 
lan yanlıt yapılan propaıandalardan 
ileri gelmektedir. Bunu biz de görilyo 
ruz ve bu propaıandalara kurban o
lan ıayrimübadilleri kurtarmak için 
icap eden tedbirleri alıyoruz. Şurasını 
da söylemek lizımıeliyor ki bonola
nn karplığı olarak btanbulda yapı
lan eml&k aatıımdan timdiye kadar 
dört milyqna yakın bono itfa edilmit
tir. Bu da bono kartılığmın üçte bi
rini :teıkil ediyor. Bugünlerde aatıp 
çıkanlacak lzmir, Mersin, Adana, 
Tarıuı, Trabzon ve aair villyetlerde 
bizce malQm ve yüksek kıymette em
lak mevcuttur. Ancak mahalli ziraat 
bankalar: tarafından idare edilmekte 
olan satıılann defterdarlıklara ve mil 
1i emlik idarelerine devri muamelesi 
bitmiştir. Bu sebeple devir i!lerinin 
uzaması dolayıaile buralardaki emla
kin satışlarında görülen teabbür de or 
tadan kalkmıt oluyor. Yakında gerek 
lstanbulda ve gerek diğer viliyctlcr
dc pek çok mal satıp çıkarılacaktır. 
Bu malların ıatılması bonoların kıy
meti üzerinde de tesir yapacaktır. 
Bundan bqka para tevzii de ümit e
dilmektedir. Bu suretle ihtiyaç sebc
bilc aza çoğa bakmıyarak bonolannı 
elden çıkann gayrimübadillcr azçok 
ihtiyaçlarını karşılamış olacaklardır. 
Bunun ncticeıi olarak bonolar da sa
tışa çıkanlmıyacak, ve bonolann yük 
selmC9i de binniıbc kolaylatmış ola
caktır. 

Genel nüfus sayımı 
hazırhkları 
Devam ediyor 

Merkez nüfuı sayım büroau, dün 
Iatanbul ilçebaylannm da iftirakile 
ilbay muavini Rükneddin Sözerin ya
nında toplaıunııtır. Nümerotaj kon -
trol kollarından celen raporlar okun
lcr olduğu anlaplmrştır. Bu eksiklik
ler olduğu anJaşıimıştır. Bu eksikli -
lerin çabuk tamamlanması için kamun 
larda (nahiyelerde) de birer kontrol 
kolu teşkil edilmesi kar1Tla1tıntmıı
tır. Nümcrotaj işleri sayım gününden 
bir gün önceye kadar devamlı suret
te kontrol edilecektir. Sayım bürosun 
dan bina cctvcllerile bütün lüzumlu 
kbtlann ilçcbaylıklara gönderilmesi 
bitmek üzeredir. llçebayhklar bunla
rı ilgili yerlere göndermektedir. Sa
yımda çalışacak bütün memurlara bun 
lar birer zarf içinde verilecektir. 

Atatürk köprUsU 
Atatürk köprüsü inpaı için açılan 

münakasaya ittirak edenlerin resmi 
vcsikalan tetkik edilmektedir. Bele -
diye fen direktör vekili Necatinin bat
kanlığında, Bayındırlık 'Bakanlığı na
mına mübcndiı Kemal ve belediye na
mına Köprüler müdürii Galip dün de 
toplanarp bu incelemelere devam ct-
miflerdir. Bu lromiayon bazı vcıika
lan rcddctmittir. Komiıyon bu hafta 
içinde Şarbay Muhiddin Uıtiindağm 
Baıkanlıtuıda toplanacak ve ıon ka
rar bu toplantıda verilecektir. 

baaı dedi ki: 
- Şimdi çıktı. iki dakika olmadı. 

KOfl&ll belki arkumdan yetifirıin. 
Cemile ppladı. Selim'in babası 

onun Selim'i ar&dıiuu nereden anla· 
mıttı?. Oğlu babaıile arkadat mı? 
Ona her ıcyi söyUlyor mu? Yokaa bu 
adam her ıeyi ıezccek kadar ... 

ihtiyar tekrarladı: 
- Kot. belki yctifinin. 
Cemile uyku ıenemJftile daha ko

lay telkin altında kalarak, bir kclhuc 
söylemeden ceri döndü, kendi taraf
lanndaki sokak kapıaının ıUrıU.ünli 
açmak için biraz ıeciktikten sonra dı
§&fl fırladı, yokufU kop kota çıktı, 
fakat 80luiu keaildiği için orada faz
la beldemete mecbur oldu, yine kot
tu, bakındı ve Selim'i bulamadı. 

Tekrar eve dönmek iıtemiyordu. 
Sabahm bu ilk yorcunlufu, ıcceleyin 
de yorulan vtıcudunu blrcf#nblre nö
bete bendycn bir sıcaklıkla doldur
mu9tu. Bap dönüyordu. Gözlerini 
kapasa yolda uyuyabileccgini an!adı. 
Fakat Tahsin Beye giderek çok yor
gun olduğunu ve konuıamıyacağını 
söyledikten sonra eve dCSnüp yatma
ğa brar verdi. 
Traınvayda bap önüne dütüyordu. 

Sclim'in qkına o canım otomobilden 
vaqcçmenin budalalık olup olmıya
cağını dlitündü. Fakat bütün muha
kemelerinin üatilnc uykunun ııcak bu
lutu çöküyor, fikirlerini kapatıyor, ka-

ı· .... . Ne Dersiniz? , 
FABRIJ-<ASINOA KOPAN PARMAK 1 EYIP LASTiK 

Evvelki 6Ün, E,,üpteki lastik 
labrika•ında leci bir kauı oldu: 
Ali Cemil İ•mincle bir İfçi, lci•tik 
ezme makine.inde çalıtırken eli
ni makine~ve kaptırdı, parmakları 
koptu. Ve tedavi için Cerrahpa~a 
Haataneaine kaldırıldı. 

Mahi)•eti itibarile çok dikkate 
deier buldaiumuz. bu hcidiae üze· 
rinde ehemmiyetle durmak lüzu
munu hiasediyoruz.: 

Kauının vukua geldiği fabrika
da fiıncliye kadar~ yani dürt yrl 
İçinde buna benzer tamam 12 
vak'a olmu~tur. Hepainde de bir 
İfÇi •akatlanmıt, ya elini, ya ko
lunu kaybetmİftİr. Me•elenin clik
lrate eleler tartılı, f abrilıa idare:.ı· 
nin bu lı024lann hep•incle de 
me.'aliyeti ü11erinclen atabilmıı 

olmannclaclır. Sakatlanan •mele
lerin ya clildıataiz.lilrlerini, ya ace
mw oldukları bir makinede çalı
flrken ihtiyatı elden bıraktıkları
nı öne aüren mÜeNCH hiçbir se
ferinde kencli•ine me•'uliyet payı 
ayrrmamıffır. Son kauı müna•e
beti ile ortaya koyduiu iddialar 
)'İne ayni çefit feylerdir. 

Evkaf bor~larını 
ödemeye başladı 

Evkaf direktörlüğü, 934 ve 93~ se
nelerine ait borçlarını ödemcğe baş
lamıştır. Dün de 934 senesinden 11 
ve 935 ıcnC9inden 5 müteahhide ala
caklarına mukabil para dağıtmıştır. 

Aldığımız malumata göre, Evkaf 
direktörlüğünün 934 ve 935 seneleri
ne ait olarak yalnız hastahane için 
müteahhitlere 30 bin lira kadar bir 
borcu vardır. Bunlara ve diğer borçlu 
lara ayda ancak 2500 lira kadar bir 
para ödenebilmektedir. 

Etibba odası idare 
Heyetinde diş 
Doktoru bulunacak 

Etibba odaaı, 7 birlncitcırjnde ~ 
nelik kongresini ~pacak ve yeni ida
re' heyetfnf seçecektir. lJcare ı.ı, .. .-... 
de şimdiye kadar diş tabibi aza bulun 
muyordu. Bu seneki kongrede idare 
heyetine de dit tabibi bir aza seçile
cektir. Kongre münascbctile, Türk He 
kimleri dostluk ccmiycti'nc müracaat 
cdilmiı, idare heyetine ve haysiyet 
divanına birer namzet ıösterilmcsi iı· 
tenmittir. Türk Hekimleri dostluk cc 
miycti, 21 Eyhllde fcvkalidc bir top
lantı yaaprak yaz tatili aırasındaki iş
leri ıörtiıecek ve etibba odasına gön
derilecek namzetleri seçecektir. 

Bahk setrcı·arı için tedbirler 
Belediye balık satıcıları için bir ta· 

limatname hazırlamıftı. Bu talimatna 
menin tatbikı için verilen mühlet bu 
ayın on betinde bitmektedir. Bu se
beple balıkçılar faaliyete geçerek ta
limatnamenin cösterdiği tekilde dlik
kinlannı tadile baflamışlardır. Tali • 
matnameyc göre dilkklnlara mermer 
den korneler yapılacak ve her cins ba 
lık ayrı ayrı kumada yıkanacaktır. 

Ayrıca dükkanlara çini taşlar döşcnc 
cek ve daiına yıkanarak temiz tutu
lacaktır. 

rartıyor, dağıtıyor.:u. Yazıhanede 
Tahıin Beyi bulacak mı bakalım? Bu
nu önce niçin dlitünmedi? Belki he
rif te balo yorrunI~u ile hın uyku 
çekiyordu. 
Korktuğuna uğradı. Yazıhant'dc 

Tahıin Bey yoktu. Cemile kapıyı b
padı, kanapenin liıtline uzandı. 

Pek u aonra uyumağa bqlamıştı. 
Yüzünde bir aıcaklık biaıed.trck 

uyandı. Gözlerini açtığı zaman yanı
batmda Tahaln Bcvi !!'Ördü. Bir pas-

Direniyoruz. ki, 12 gencin •a
lıat kalma.sına •ebep olan bu lııb
rikacla her endüatri müe.ssen•İ· 
nin büyült bir itina ile gözettiği 
emniyet ve kontrol meclwriyeti 
tamamile ihmal edilmiftir. Bir 
fabrikacla her yıl muntazaman üç 
kaza kaydedilmeai, kıuaların nor
mal bir İf fire•İ haline getirilmeaı
clir ki, buna en inaaflı hareket 
edildiği takdirde hayret edilir. Bu 
aürekli hôdiaeler. kafi ihtiyat ted
birlerinin alınmadığını, acemi 
ameleye güç ve tehlikeli işler ve
rildiğini ııöatermektedir. Memle -
kette mütehaa•ıa ue uata İfçi ek
•ikliii olduiu iddia edilemiyectt
ğine 6Öre bunun manaaı nedir 1 
lf Kanununun tatbikine bOflan
madan önce de oha, TürlıiycJ.e, 

Tiirlı ••nçlerini böyle tehlikeli 
f'U'llar içinde ütumar ettirmelı 

müaaclui lıimMye verilemesi Ka

z.er mün-.betile talalıilrat yapan 

ilpiJerin laôdiHyi bu cepheden ele 
tetkilı etmeleri lôaımdır. 

Bq böyle ılÜfÖnüyona. 

Siz ne dersiniz ? 

Askerlerin vere
cekleri lstldalar 

Silah altında bulunan efradın, mu
amele görmek üzere alakadar daire
lere verdiği evrakın damga pulu ya
pıştmlmak üzere geri çevrildiği gö
rülmüştür. Bunun üzerine Finans Ba
kanlığı alakadar dairelere bir yayım 
yaparak Damga kanununa göre silah 
altında bulunan efradın zat işlerirc 
dair evrakının damga resmine tabi tu 
tutmaması gerektiğini bildirmiştir. 

Şeker ka~ıran · 
Bir Şebeke 

Gümrük muhafaza te§kilatı, yeni 
bir şeker kaçakçılığı hakkında tahki
kata başlamıştır. Oğrendiğimizc göre 
muvazaalı şekilde 180 ton §eker ka
Çttaft'" bir 1ebekc meydana çıkanbmfo 
tır. TahkiJrnt hi .. ;ı,.; O'iine kadar ay. 
dınalanacaktır. 

Merinos koyunları 
çoOaltalacak 

Tarım Bakanlığı tarafından mcri
noz koyunlarının ıslahı ve üretilmesi 
için tedbirler alınmı§tır. Bakanlıkça 
Karacabey harasında yeni teıkil edt
lcn merinoz yctiıtirmc çiftliği için bir 
Alman mücssescsile anlaşma yapıl
mııtır. Bu müC9scıc 250 merinoz ko
yunu ile 20 koç getirecek, üretilecek 
safkan merinoz koyunları hükumetimi 
ze satılacaktır. 

Şarbon haatahGı ite 
mücadele 

Tarım Bakanlığı baytar itleri genel 
direktörü Sabri, şarbon mücadcleıi 
ve diğer baytar itlerini tetkik etmek
tedir. Sabri Bolu, Adapazan, Düzce, 
Gerede, Bursa ve Eakişehirdeki şar
bon mücadelelerini tefti~ ederek şeh
rimize gelmiştir. Bazı vilayetlerde tek 
tük prbon hastalığı görilldüğünden 
inek ve koyunlara şarbon apaı tatbik 
cdilmcğe başlanmıştır. 

tınna kokuıu da duyar gibi olmuıtu. 
Uyanırken yüzünde hiHcttiği sıcak
blda bu koku araaında bir münaıebet 
ıezerek, Tahıin Beyin onu uyurken 
öpmek iıtemit veya öpmlit olabilcce· 
ğini düşündü, gayriihtiyari iki etini 
de yanaklarına ıötürerck bir ıalaldık 
aradı. 

Tahsin Bey cülliyordu: 
- Ne gözel uyuyordun! dedi. 
Cemile gözlerini uiuıturarak dol-

rulup oturdu. 

KUÇUK HABERLER 

• Küçük sıhhat memurları mekte· 
binde 16 Eylfılde derslere başlanacak 
tır. Mektepten bu sene 25 memur çık
mıştır. Bunlardan biri kızdır. Yakın
da münhal yerlere tayin edilecekler· 
dir, 

• Etibba odasmm açacağı ktitüp • 
hane için hazırlıklara devam edilmek
tedir. Kütüphane Birincitcşrin orta
larında açılacaktır. 

• Kızılay Fatih - Kıztaşr şubesi ta 
rafından 15 Eyliil pazar günü Yalo
vaya bir vapur gezintisi yapılacaktır. 

• Evkaf Genel yardircktörü Fahri 
Turhan, ıehrimizdeki tetkiklerini bi
tirerek Anlcaraya dönmii§tür. 

• Vakıf akarlar direktörlüfünc ta
yin edilen Bursa Evkaf direktörü Hil
mi Istanbula gclmif ve yeni vazifesi
ne baılamıştır. 

• Sarayburnunda yapılacak göç
men evi için 18,000 lira aarfı kanr. 
laştmlnuştır. Göçmen evi, kıttan ön
ce yapılacaktır. 

• Istanbul ilbay muavinliiinc ata
nan Hüdai'nin yarın Ankaradan tch· 
rimizc gclmC9i beklenmektedir. 

• Tecim ve cndilıtri oduı. Iran 
tranıit ticareti baklanda önemli bir 
rapor hazırJamııtır. Rapor, Bakanlı
ğa gönderilecektir. 

• Şehrimizdeki ecnebi profeaCkle
ri sınıflara ayrılmaaı iti bitirilmiftir. 
Profnör Ninen, Frank, Vitman, 1 -
zerı Hcimer birinci sınıfa aynlmlfbr. 

• Tecim Odaaı meclisi önümüzde
ki toplantııında, fırncılann yaptıktan 
aon müracaatı ıC:Szden ıeçlrecektir. 

• Gümrük muhafaza ıenel komu. 
tanı General Seyfi, Ankaraya ıibnit
tir. 

• Damga rcami kanununa göre me 
murlar ve noterler tarafından tanzim 
edilen, fakat kanunun llükümlcrine 
aykırı olan evrakın rC9mi, 111ükcllcflcr 
den ; cezası da tanzim edenlerden a
lınması gerekmektedir. Fakat bazı mc 
mur ve noterlerin buna riayet etmi
yerek gerek resim ve gerekse cezayı 
mükelleflerden istedikleri anlatılmış
tır. Bunun üzerine Finans Bakanlığı 
ilgili dairelere bir yayım yapank bu 
gibi hallerde cczalann memur veya no 
terlerden alınmasını bildinniıtir. 

• Bir müddetten ~ri Istanbulda 
bulunmakta olan Tüze Bakanı Şükrü 
Saraçoğlu, dün akşamki trenle Anka. 
raya dönmüştür. 

ilk okullarda talebe yazımı 
)Jk okullar~ talebe y&zl1Dll11D 1 

!~f~~~c1!f~~ .. ~~.':°e~~~~~::ı 
bu müddet içınde kaydına devam eHl 
leccktir. Düne kadar okullara kayde
dilen talebenin genel topluluğu üze
rinde incelemeler yapmak ve talebeyi 
yerleştirmek için ccreken tedbiri teı 
bit etmek üzere ilk tedrisat müfcttif 
lcri dün toplanmııtardır. Geç vakte 
kadar &Üren dünkü toplantıya buıün 
de deva medileccktir. 

Üniversiteye ahnacak 
doçenlıer 

Univcrsitcye önümüzdeki der• yıh 
için doçent alınacağını yazmıttık. Do 
çcntlik imtihan talimatnamesine ıa
re bır müsabaka imtihanı yapılacak ve 
i&tckliler kendi branflan dahilinde bir 
tez hazırlayarak imtihan komiıyonu
na vereceklerdir. Komiayon bu tezle
ri tetkik edip muvafık gördükten 
aonra tez sahiplerini yarım aaat süren 
&Özlü bir deneme imtihanından ıec;i
rccektir. Bundan sonra komiayon bir 
rapor hazırlayarak Fakülte meclisine 
verecek, mecliı te bu raporu incele • 
dikten aonra kazananlar doçent tayin 
edileceklerdir. \ 

Tahsin Bey de gelip yanına otur
muttu. Onu bir kolile kucakladı. Ai· 
zı da fena fena pastırma koktuğu için 
Cemile silkindi, kaşlannı çattı, fa~t 
Tahsin Bey onun bir ıcy söylemesine 
meydan bırakmadan ayağa kalktı: 

- Amanın, dedi, aahın hiddet it
me, Allah bilir ben ıizden gorhuyo
rum. Ne idü o dün giceki halinilz ... 

Cemile ayak ayak üstiinc attı ve 
göğsünü adamakıllı titircn bir lıare· 
ketle başını ve kollannı arkaya dotru 
atarak omuzlannı gerdi, tavana baktı 
ve ıustu. 
Tabıin Bey kendi kendine söylenir 

pbi mırddandı: 
- Ne ıöseldlr bilWıi Cemile'm. •. 
Kıs birdenbire uçnyarak ayala 

kalktı. Bu hareketi o kadar ani ol· 
muıtu ki. Cemile'nin bayalile cube 
haline ıeçen Tabün BeJ bot bUhma· 
rak ppladı. Ai.1111daa küçlk bir 
hayret çıthit kopmuttu. 

Cemile: 
- Görflyonun, dedi, uyblusluk

tan 8li1yonım. Sös Yerdilhn iJtn ıel· 
dim. BucUn konup,,,.m 

Tahıin Bey manalı ve alaylı bir 
cWiifle: 

- Biz caranıslulunann nba .. 
dün ıice baloda anlayıvlr~ dedi. 

-Yani? 
- Müdafaa lttiğinWı ıenç ilen. •• 

ORMA'N YAN61NLARI 
Ormanlar, eskiden de bu ! 

dar sık sık yanardı da gazet.~ 
rin mi haberi olmazdı, bil~l>'°; 
rum. Belki böyledir, beJkı ~ 
orman yangınları şu son r: 
içinde memleketin dört buca 
ğında aldı yürüdü? sal 

Orman neden yanar? Na 
yanar? Orman yangınl~ 
önüne çabucacık geçmek ıç 
büyük ağaçlık mıntakalarıııda 
yalnız bu işle uğraşacak kuru121" 
lar kurulmuş mudur? 

Ben bekliyordum ki, ardıardl' 
na patlak veren orman yan~ 
larmdan sonra, gazetelerd:~ 
sorguları aydınlatacak yv.
ve beyanatlar çıkacak. . 

Büyük ormanlar, denizler '!' 
bidir. Şahısların değil, kütieııiJl 
malıdır. Kütlenin malını kord' 
mak gerektir. 

Orhan SELi .. 

""""' HAKYERLE,__F!i 

Muska yazarak 
nefes ederek 
Dolandırmış 

Muska yazmak ve üfürükçülük ~ 
mek, bazı dolandırıc.ılıklarda bul~;, 
maktan suçlu ipekçi lbrahim Et~ 
yanında çırak olarak çalışan Me? 
Ali, dün mevkuf olduğu halde bir ,4lio 
cezada sorguya çekildi. Mehmet _. 
İbrahim Etemin yanında çalıştıÇ1 

rada ustasına ait 500 lira kıymet~~ 
ki ipek iletlcrini çalmak ve dili.~ 
peltek olan Ibrahim Etcmi üfü~ 
lükle tedaviye kalkışmak, Ali is~ 
birinin hasta ayağına okuyup üfl~ 
ten suçludur. Dün yapılan duruf ;tcl 
Mehmet Ali, bütün bunları inkar -• 
ve muhakeme, fClhitlerin çağırıllll""' 
iç.in batka güne kaldı. 

• Arnavutköyünde Hatice ile.~ 
Hacerin 3500 lira kıymetindeki eıı_o:t11 
lannı ve altınlarını Çalmaktan ·~ 
hizmetçi Gültcrlc nipnlısı Mu~~ 
durutmasına dün de devam ed~ 
ve idida, mildafu yapılmak üzet' 
ruıma batka güne bırakılmıJtır. ' 

• Çorludan Iatanbula gclirketl• til 
kadaşları Kemalin uykuya daldıiJ f.'. 
ıırada cebinde bulunan 6 lirasını bl' 
maktan suçlu Abdullah ve Yusuf~ 
rinci sulh cen hilrimi Rcıid.n b P' 
runa ~kanldı\Jr. Retit, suçlula~ulft 
ldfierine .karar verdi. Du~ .. 
CorJud& yapllacaktır. et ~ • "'a.ı-~ .. _, .... uc: l'\Om "fJI: 
evine girmek, karısı Fatmayı kof ; 
mak ve evde bulunan 2000 lira~ 
yama ac~p olmaktan •uçlu G -~ 
köylü Abmetlc iki arkadaımın d.~;,. 
maaına dün ikinci eczada baflV,1; 
Suçlu Ahmet, kendini müdaf~'"'" 
rek; Ahmet reisin evine girme~ 
ni söylemiş ve demiştir ki: cıl'. 

- Biz, köy ihtiyar odaaı y•Pp 
yorduk. Fatma gelip bozdurdu· ~ 
defa inıaata batladık, Fatma b~ 
dı. Ondan dolayı, bize hıncı "'1" 
Iddialıarını kabul etmem!.. _,.,,, 
Duruıma phitlcrin çağınbO""'" 

kaldı. . " 
• Earar içmekten ıuçlu Tabi!'• 1f 

mal, Ahmet, Pati!\& ve Mcbme~ 
ruımalanna dün 9 uncu ihtisas ~ 
rinde devam edilmiftir. DurutıdJ• ıı" 
dafaa pbitlerinin dinlenmcıi içitl 
ka eline buakılmlftır. ~ 

• Avrupaya ıönderiiikleri dY'; ti 
rm araaında Afyon saklayan ~ 1~ 
Atanaf'ın durupnalarına dün ~ 
ihtisas mahkemesinde devam ed ~ 
muhakeme karar için batka &i1Jl' 
lulmıttır. #.. 

Cemile Tahsin Be~ s8zünU .,,, 
rek aeaini yükseltti: ,,r!.. 

- Bakaana ıen bana, dedi,, 41' 
aklına fena fena feyler ıetire~; 
me 1 Bak ben sana açık ııöy~..; 1 
Saklamam içimde ben .... • scY~ 
aramda hiçbir ıcy, 1.ma ititi~f ~ 
ıun? Hiç bir teY yoktur r ~ .... .-: 
botuma ıitti, maballeblcide Y~ 
dan öptüm. Ha... bir kere de ;! 
Anladın mı? Bu kadar 1 Içiınde~ 
di de yaptım. O bana elini •.~f'.ı 
delildir. Hill da botuma 1' ~ 
Fakat ona ne sözüm var, ne V!'dlfP'JI 
de yimlmü kızartacak bir baliJOt"° 
Jadın mı? tlC 1 

Tahsin Bey gözlerini hayrt ıJ ~= 
IDJf, içine doğan gülmek arzusut' D'J 
min etmekte bir politika hata;iJt'Y" 
olmadığını diif ünüyordu. 
stiJerek dedi ki: ~ 

- Allah bilir cız ıcn çok ~ 
iınitsin. Ne ıöztl de do~ 

1 
",,t' 

.aylüyonun. Ben itte bayJetill '· ti' 
rim. iki keret otlaıu öptün ~ · 
lili boş olaun. it~ 

- Canım çekerse gider b ( 
8periın, AlJalwamarladJk. y.,ıss 
lecıthn. Ktf 

Ve Cemile Talıain Beyi 1aa,...C il 
de bırakank bir rüzıir ılbi 
,ı tti. .,, 1 

[Arkıll 

t 
1 
g 



3 
t:: 13 • 9 - 935 =====================~~~====~-:-TAN======================================== 

SEYAHAT NOTLARI 

ispanya Sınırından Parise 
Yazan : Hamdi AKSOY 

Paris, ~ ÇABUK VE AGIR iŞ 

YENi BiR TALiMATNAME Beyşehirli 

Şehirlere Getirilecek içme Tarikatçılar 

Dün gecedenberi Pa~is'teyim. ~zun 
ve önemli bir otomobıl seyahatınden 
sonra Paris'in nuruna ve kaynaşan 
milyonlarca insanlarının arasına ben 
de daldım. Uç bin küsur kilometre
lik mesafeleri aştıktan, dağları, ovala
rı, köyleri ve güzel kasabaları gö • 
rüp gezdikten sonra şimdi Şanzelize
deyim. Fransız Katalonya'sınm dört 
köşesini adımladım ve sonra ispanya 
sınırını aşarak Barselon'a ulaştım. 

acır. Güneşten derileri bakır rengine 
dönmüş, gözleri sürmeli çakır, Meksi
ko dilberlerine benziyen periler, be
yaz plaj ıtumlan üzerine serilmiş, sev
gililerile, sevdalılarile meşgul. Bana 
benziyen ak saçlılar da hayat ve sıh
hatlerini bilen ve anlıyan sevdalılar 
kadar neş'eli .•• 

Bizde iıler çabuk gitmez diyen
lerin de, çabuk yürür diyenlerin .. de 
hakkı vardır. Neden vardır: Çun
kü adam vardır ki; bir mahalle il
mühaberini bir ayda alamaz. Bir 
Defterhane kaydini iki ayda çıkaı:
tamaz ve bir Ankara mükalemesı-

N. Konu or [Özel aytarımız bil<liriyor] 

Suları ızama y Beytehirde Be :~k:r:,i. 12 a-

Zaten Avrupada, seyahat denildi 
mi. evvela plaj ve dağ akla geliyor. 

Bugün Paris kış hayatına nazaran 
adeta sönüktür. Bu mevsimde Paris
ten ve ıehirlerden uzaklaşmak adeta 
milli bir vazife, ve adeta namus bor
cu gibi bir şey. 

ni üç saatte yapamaz. . . 
Adam vardır ki; bu ışlerı yarım 

saatin içine sıkıştırır. 

[Ozel aytarımız bildiriyor l 
Ankara, 12 

yini yaparken yakal!lnan ta~kat • 
çilerin muhakemelerıne bugun de
vam edildi. 

ispanya hakkında gelişigüzel bir 
fikrim vardı. İspanya bir zamanlar 
gümüşten ağaç yapan memleket, son
ra fakir düşmüş bir halkın yurdu ve 
nihayet krallık taç ve tahtı devrildik
ten sonra, devamlı ihtilaller içinde 
yıpranmış hasta bir memleket. Gün
lerin hadiselerini takip ederek çıkar
dığım netice budur. 

Bu iki adamın aldıkları sonuçla
rın bu ayrılığı onların İ§leri tuluşl~
nndaki sistem ayrılığındandır. l §ın 
çetrefilliğinden değil. İçme suyu projelerinin ne suretle ha~ırlanacağ~na dai_r olan 

talimatname, bugünlerde Resmi Gazete ıle neşre_dı.lecckt.~r. Ta
limatname esaslarına göre 2443 ~ayılı kanun ~ucıbı?ce ~oy, k~
saba ve şehirler için getirilecek ıçme suyuna _aı_t tesısl~rın proje 
ve keşiflerinin hazırlanması ve bunların tetkıkı bu talıma~name 
hükümlerine göre yapılacaktır. Suya ihtiyacı olan beledıyel~r, 
herşeyden önce mevcut kaynak, yeraltı suları, akar sular, gol
lerle bent arkas;nda toplanmış sulardan içme sularını al_a~aklar 
ve bu suların mevsime göre sarfiyat ve sıhhi muayenele~ını yap
tıracaklar, su araştırmalarmd~ suların mümkün . oldugu kadar 
nıemba suyu olmasına ~e şehırlere akıtılması kab~l. olup olmadı
ğına dikkat edeceklerdır. Şehir ve kasabalara getırılecck suların 
kimyevi ve bakteriyolojik tahlilleri yaptı~ılacak. ve Sıhhat Ba
kanlığı içilebileceğine dair karar verecektır. ProJele~ hazırl~~ır
ken adam başına vasati olarak kabul edilecek su mıkdarı şoyle 
tcsbit edilecektir: Nüfusu be~ bine kadar olan yerlerde 50 ~ 60 
litre nüfusu beş binden elli bine kadar olan yerleroe 60 - 80 lıtre, 
nüfdsu elli binden fazla olan yerlerde 80 - 120 litre. 

Beytehir mahkemesinden gelen 
ıahitlerin ifadeleri mah~e.me.ce tet: 
k ik edilmiı ve bir tahıdın ıfadesı 
alınmak üzere muhakeme 27 Ey
liile bırakılmııtır. 

Seyahat medeni milletler için bir 
ideal hayat icabı, behemehal yapıla
cak bir is. Yollarda rastladığınız bin
lerce oto~obiller içinde beşik~eki ço
cuklarını beraberine almış ınsanlar 
gördüm. Otomobilin tavanı~~ al~ı 
aylık çocuğu için hamak tertıbı . ~ur 
be,:k kurmuş. Demek ki buradakı ın· 
sanlar seyahate beşikten baslıyorlar. 

Bu - maalesef - bizde işlerin 
gayriıahsi {İmperaonnel ) olmak
tan kurtulamadığının neticesidir. 
Eğer İ§lerin iyi çizilmiş, keskin yol
lar üzerinde muayyen hızlarla fÜ· 
rümek imkanı oba idi: 

Suyu vaziyetini, sarfiyatını, evsafını tesbit eden umumi r_apor 
hazırlandıktan sonra İç Bakanlığa gönderilecek ve rapor bır ay 
kinde tetkik edilerek mahalline iade olunacaktır. Raporun tas
dikı halinde su projeleri yaptırılmaya başlanacaktır. . . 

Belediyeler, projelerin eksiltmeye konmasını kendılerı yapa
caklardır. Bayındırlrk Bakanlığı, su inşaatını her zaman ko~trol 
ettirebilecektir. İmtiyaz verilerek yaptırılacak içme su tesı~atı, 
umumi menfaate ait imtiyazlar hakkındaki kanun ve ahkama 
bağlı talimatnameye göre muamele görecektir. 

İtalya, Almanya ile Anlaşıyor mu 
[Baş tard.fı 1 incideJ 

tarafına Sovyet Rusya'yı almış kendi arasındaki anlaşmaya 
görünüyor. Artık Cümhurluk benziyen bir itilaf teklif etmiş 
Fransası ile Komünist Rusya imiş. Acaba bu rivayet ne dere
arasmdaki dostluk münasebeti, ceye kadar doğrudur? Malfım
savaştan önceki Fransa ile Çar- dur ki Almanya ile Lehistan 
lık Rusya'sı arasındaki müna- arasında 1934 yılı ikincikanu-
6ebet kadar tabii görünmeğe nımda imza edilen itilaf ile Al
başladı. manya şark hudutlarını değiş-

Fakat yeni muvazeneye doğ- tirrneğe çalışmamayı on yıl için 
ru gidişte İtalya'nın vaziyeti ne- kabul etmiştir. Hitler Alman
"dir? İtalya, uzun zaman, Avrtf- ya'sıfftn WeiMar ~:~~J!t ~/:-
l'e't~ıiff"Mi~ luf.mliRtloyiia:- rıldığı en önemli noktalardan 
rtııştı. Bu o kadar uzun sürdü ki biri de Lehistan ile yapılan bu 
\ir aralık yeni arsıulusal müna- anlaşma olduğu şüphesizdir. 
&cbctlerde Almanya'nın yerini Almanya Koridordan ve Dançig 
l tal ya aldı sanılmıştı. Eski Av- den on yıl için vazgeçmekle bü
rtıpa muvazenesi bir Almanya - yük bir fedakarlrk yapmış ama, 
Fransa rekabetine dayandığı 
gibi, yeni muvazene de bir Fran- buna karşılık olmak üzere de 
sa_ İtalya rekabetine dayana- Lehistan'ı Fransa'dan ayırmış-
cak gibi görünüyordu. tır. 

Bu manzara sahte imiş. Çün- Şimdi ltaly:a'yı da Fransa-
!tü muvazenede kendisine tari- dan ayırmak için Almanya ce
bin ve coğrafyanın ayırdığı ro- nup sınırlarında da ayni feda
lij oynaması mukadder olan Al- karlığı yapmağa razı olabilir 
manya canlanınca, 1 tal ya, is ta- mi? Yani on yıl için cenup sınır
tiiko aleyhtarı zümrenin liderli- larını da değiştirmemeye muva
tinden istifa etti ve bu vazifeyi fakat eder mi? Buna ihtimal 
Almanya'ya terketti. Hatta bun- vermek çok güçtür. Garp sınır
dan daha ileri de gitti: lstatü- larını değiştirmemek için Lo
koya taraftar olan Fransa ile karno Muahedesini imza eden, 
teçen Sonkanun içinde anlaş- şark sınırlarını değiştirmemek 
tı: Bu anlaşmanın şümul ve ma- için de Lehistan ile itilafı yapan 
lııyeti henüz kesin olarak belli Hitler Almanya'sı, dış siyasası
dcğildir. Elimizde anlaşmanın nın bütün ağırlığını cen:ı'Ja doğ
tesmi vesikası olarak yalnız Or- ru tevcih etmiştir. Esasen Mus
ta Avrupa'nm istatükosunu ko- solini bunu anladığı içindir ki 
tumaya alakadar devletleri içti- Fransa'ya yaklaşmak zorağı 
ll'ıaa davet etmek için bir Roma karşısında kaln:··ştır. Garptan 
l>r:otokolu vardır. Bununla ve şarktan vazgeçtikten so-ıra 
beraber • ltalya Fransa İtalya'yı kazanmak için cenup-
•~laşmasmın bundan daha de- tan da vazgeçerse, Hitler Al. 
tin ve daha şümullü olduğunu manya'sı Avrupa'nın istatüko 
ltalya • Habeş davası göster- taraftarı devletlerinden biri o
thiştir. Vaziyet bu merkezde lur. Hitler'in Avusturya'dan 
Olnıakla beraber, ltalya'nm Al- vazgeçmesi, Nazi devriminin 
~anya ile beraber yürümek ih- prensiplerine de o kadar aykırı 
tırnallcrinden birkaç gündenberi .bir harekettir ki, ltalyaya böyle 
bahsediliyor. Berlin'e yeni tayin bir teklif yaptığına dair çıkarı
tdilen İtalya büyük elçisi hak- lan şayia doğru olmaktan ziya
ltında Hitler'in gösterdiği sami- de ltalya'nın Cenevre'deki da
~i kabulden mana çıkararak vasına yardı~ için ileri sürül
lleri sürülen rivayetlere göre, müş bir rivayete benziyor. 
Almanya İtalya'ya Lehistan ile A. ŞUkrU ESMER 
~~=========================================== 

Festival Yarın Başlıyor 
Dün akşam dans tecrübeleri yapıldı 

d Arsıulusal festivale yarın Büyüka
' "da baılanacaktır. Bu sebeple dün 
lt§aın konservatuvar binasında festi-

::!ıe ittirak edecek Türk heyeti milli 
ı tecrübeleri yapmııtır. Akıam aa 

bt Sekizde ıehrimizde bulunan Romen 

11'Yctine bir ziyafet verilmiıtir. Bu 
ttYafetten evvel Romen Sigan orke~ 

laı Taksimde bir konser vermiı ve 

bu konser hoparlörler vasıtasile hal
ka dinletilmiştir. Romen Sigan orkes
trası bugün de radyoda bir konser ve
recektir. Festival komitesi radyo şir
ketile temas ederek festivale ittirak 
edecek olan diğer heyetlerin de birer 
gece radyoda konıer vermelerini te
min etmittir. Bugün de Bulgar ve 
Yunan heyetleri ıehrimize gelecekler-

Birinci espekterlik asayiş 
direktörlUğU 

Ankara, 12 (Özel aytanmız bil
diriyor) - Birinci Genel Enspek
törlük aaayiı direktörlüğüne bin • 
baıı Mustafa Nuri atanmı§tır. 

Muhasebat genel direktör 
vekilliOi 

Ankara 12 (Özel aylarımız bil
diriyor) -'- Muhaııebat gen~l di
rektörlüğüne vekalet eden ~ına~s 
enspek öderinden Cemal Yetıl, Fı-
nans Bakanlığı tetkik bürosu tefi 
lhaan da lzmir defterdarlığına a
tanmı§lardır. 

BUyUk ikramiyeyi kazananlar 
Ankara, 12 (Özel aytarımız bil

diriyor) - Tayyare piyangoııunun 
büyük ikramiyeııi, ıehrimizdeki 1, 
Bankası kalorifercisi O.$Dlana iao
bet etmiştir. 

Kayseri Fabri
kasının Açılışı 

(Başı 1 incide] 
Muhip tarafından karşılanacaktır. 

Rus heyeti ayni akşam Ankara eks 
presine bağlanacak hususi bir vagon
la Ankaraya hareket edecektir. Eko
nomi Bakanlığı heyetin Ankarada ka
lacağı müddet zarfında bir ziyafet ve 
recek ve ertesi gün diğer davetlilerle 
birlikte hususi bir trenle Kayseriye 
hareket edilecektir. Fabrikanın açılı§ 
tarenioi.-aaeak.olan Bıoılh•Jraa f@net 
monu bazı itlerinden dolayı bu tören-
de bulunamıyacaktır. Başbakanın ye
rine açılış resmini Ekonomi Bakanı 

Celal Bayar yapacaktır. Açılış töreni
ne Istanbuldan davetli bulunan zeva
tın hareket günü ıs Eylul saat 10 u 

10 geçe olarak tesbit edilmiştir. Istan 
buldan gidecek olan heyette şehrimiz

deki fabrika direktörleri, saylavlar, 
banka direktörleri, gazeteciler ve bir 
çok maruf zevat vardır. 

Fabrikamn verimi 
Ankara, 12 (A.A.) - Eylulün 16 

met günü büyük törenle açılacak o
lan Kayseri pamuklu kombinası, beş 
senelik sanayi programı mucibınce ku 
rulacak dört pamuklu fabrikasının bi
rincisi ve en büyüğüdür. Fabrikanın 
33 bin iği ve bin seksen tezgahı var
dır. Senelik imalat yekunu 30 mil
yon metre kaba köylü bezi olacaktır. 
Fabrikanın senede sarfedeceği pamuk 
mikdarı beş milyon kilodur. Fabrikada 
çalışacak amele mikdarı ise iki ekip Ü• 
zerinde geceli ve gündüzlü iki bin al
tı yüz kişi dir. Fabrikanın itgal etti
ği saha müteferrik binalarla beraber 
elli bin metre murabbaıdır. Fabrika
nın kalifiye amelesini yetiştirmek için 
bir dokuma ihtisas mektebi vardır. 
Bu mektep ayni zamanda kurulacak 
diğer fabrikalara da mütehassıs doku 
macı yetiştirecektir. Fabrikanın me
murin evleri, ayrıca mektebi ve spor 
teşkilatı da vardır. 

Ekonomik münasebatlarımızm de
ğersizliği ve bunun neticesi olarak 
Türkün ayak basmadığı bir yer!. 

Barselonu gördüğüm zaman mesele 
hiç te böyle değilmiş!.. Bir buçuk 
n:Wyon nüfuslu koca bir belde... Şa
şaalı, neş'eli, sevimli, mamur, bütü? 
medeni konforu içine almış, zevkh, 
fettan bir Ispanyol dilberini hatırla
tan şakrak bir şehir. 

Lutufkar arkadasım Aziz Babanın 
"lspanosüvis" otorri"obilile Barselonun 
nur ve ziya şelaleleri içinde dolaştık
tan sonra, nefis Ispanyol şarapları 
içip lezzetli yemeklerini yiyince neş
em canlandı. 

Barselondan dönüşte Marsilyaya 
uğradık. Doğrusu Akdenizin en can
lı beldesi olan Marsilyayı, Barselonun 
yanında pek sönük buldum. Marsilya 
eskimiş ve hala yerinde sayıyor. Li
yon da öyle. Liyonun ezeli şarbayı 
Herriot şu Liyonun kararmış apart· 
man pancurlarını acaba neden boyat
tırmaz? 

Liyon koyu esmer ve asık suratlı, 
gülmiyen, hantal bir adama benziyor. 
Neş'eli Herriot'nun bu memlekette 
değil şarbaybk etmek, şöylece bi~ gün 
oturmasını bile imkansız görürüm. 

• Billur kadar şeffaf, temiz, ılık, gök-
leri ve denizleri berrak bir mavilik 
içinde, ormanlan, bahçeleri, çiçekle -
ri, yeşillikler içine bürünmüş modern 
villaları, kibar ve asil bir halkın ve 
bütün dünya kibarlarının toplanış 
yerlerinden biri olan Kotdazur, Rivi
yera Fransanın cidden göğsünü ka
barta kabarta iftihar duyacağı diyar
larıdır. Sen Rafael, Kan, Juvan Lu
pen, Nis ..• Bilgi, fen, san'at, servet, 
her şey, h~r.J:? oraya doğru akmıt. 
!U:r 1.CY l• - 1.t- ...,.. - , .. ır 
l'l"Ice,şıcnmişt lnsan bir bakıştan bu-
ralarını Kitabı Mukaddesteki mcv'ut 
cennet sanıyor. 

• Bakara oynanan Monako adlı bir 
prensesliğe de uğradım. Montekarlo 
diye dünyaya önemle adını yayan bu 
kasabacığı ben, sevmedim. 

İtalya hududunu aşmadık. Y3ni 
Ventimilyan'ı geçmedik. Manton'dan 
döndük. insana kan ve can veren 
Kan'da şiir ve hulya geceleri yaşıyan 
kibar halkın karşısında bir havli dü
şündüm. Düşüncelerimi mümkün de
ğil, anlatamam. Kah pijamalı, kih 
mayo ile çıplak gezen bu kibarlan bi
zim köylüler görse, bunlara yürekten 

Tarım Bakanı 
Trabzon da 

Trabzon, 12 (A.A.) - Tarım Ba
kanı Muhlis Erkmen, beraberindeki
lerle bugün Gümüşhaneden ıehrimi
ze geldi. Uray Bakanın onuruna bir 
şölen verdi. Eokmen, dört gün Trab
zonda kalacaktır. 

Muhlis Erkmen Gümıi.işanede mey
ve ağaçlarının ıslahı ve meyvelerde 
olan hastalıklar için ilimizdeki uzma
nın yaptığı işleri gözden geçirmiı. bü
tün bağ ve bahçelerde incelemeler 
yapmııtır. Bakan bugün Trabzona ha 
reket etmiştir. 

Ağız tadım, midenin hakkını, z~~: 
gin ve lezzetli bir yemeğin ve!dıgı 
zevki bilen ve anlıyan halk ellerınde
ki gitlerle hangi dağda ve hangi yol
da ise akıllarına koydukları re~toran
ları arayıp buluyorlar. 

Tulon'un meşhur bir lokantasrnı 
sağlık vermişlerdi . Bu lokantayı sor
duk ve bulduk. Hic te gösterişli ol
mıvan ufak bir binanın dar kapısm
da~ girdiğim zaman, manzara ~u idi: 
Loş bir oda, duvarlarda kırık iki ay
na, bir köy ocağı, sudan yapılmış 
raflar ve rafların üzerinde mavi testi
ler. bir· tutam sannısak, bir öküz ça
nı, bir beygir hamudu, masalar üze
rinde yün dokuma örtüler, -.111 yeşilli 
peçeteler ... Fakat masaların etrafına 
toplananların hepsi yüksek .umftan 
insanlar ... Yemekler biribirini kovala
dı. Fransız mutf ağmın en nefis ve en 
üstarlane yapılmış yem~klerini bura
da yiyorlar. Ual rengınde şarap ve 
sonra kırmızı sarap ... Biri soğuk, di
ğeri ılık, kavdan yeni çıkmış. gözleri 
üzerinde... Şarap şişesi kendisine 
mahsus sepetine kurulmuş. azametle 
geliyor. Garson şarabın huzurunda 
iki büklüm. Şaraba olsa olsa bu ka
dar hürmet olur. Işte Fransa böyle 
kazanıyor, Fransa böyle şöhretini art
tırıyor ve bu suretle Fransanın tanın-
madık hiçbir ucu bucağı kalmıyor. 
Herkes oraya ko§uyor. 

Parisle Liyon arasında Solyo lo -
kantası belki bu saydığım lokantadan 
daha önemli. Her geçen yokunun uğ
rağı. Solyo'yu yalnız Fransızlar de
ğil, Mançester'liler ve Irlandahlar da· 
h\ bilirler. 

--!!- ı 
1JOtc- ro umuz uzerıniie Oranj ka-
sabasından geçerken, eski ve pek mu
azzam bir bina gözümü çekti, derhal 
girdim ve gezdim. Bu bina eski Ro
malılar zamanından kalma büyük bir 
eser. Zamanında Romalıların tiyatro
su imiş. Bunların eılerini Pergam, 
yani BerJ?'ama harabelerinde görebi -
lirsiniz. Asıl anlatmak istediğim mt-
sele şudur: Her sene Komedi Fran
sez artistleri Oranj'a gelip bu tarihi 
tiyatroda eski hatıraları ihya ed.-,., 
dört beş oyun verirlermiş. Her y~re 
bir kıymet vermek, her hatrıayı can
landırmak ve sonra tarihin büyük 
eserlerini yaşatmak .. , 

H. A. 

Kazım Dirik 
İşe Başlıyor 

- İ§gÜzar ada.-:n ! l,ini ıipıak bi
tirdi.. diye hcrgün ağzımızın suy_u 
akarak gıpta ettiğimiz tıplere ı§ 
kalmaz ve buna mukabil birtakım 
işler de sürüp gitmezdi. 

Siz bir bankadan beı dakikada 
iki bin lira çekebilirsiniz; ben bu
nun için yarım saat beklerim. 

Siz bet dakikada bir Ankara m Ü· 
kale:neıi alırsınız, ben ü ç saat bek· 
}erim. Bunların sebeplerini ne ııi
zin becerikliliğinizde ne de - de
diğim gibi - benim süınsüklüğünı· 
de arayın! Bizim i§ sistemidir, böy
ledir. Bunu değiıt.irmek mümkün ol 
duğu gün ikimizin karakter ve ka· 
biliyetlerimiz ayn olduğu halde al· 
dığımız aonuçlar ayni olur. 

B. FELEK 
"Cumhuriyet'' e: 
Bir insan bu kadar bo! 1afı bu 

kadar uzatırsa ıüpheı.iz altına im
za atamaz. Hele §U Balkan oyunla
nnı atlatalım da inşallah daha ra• 
hat rahat görüşürüz. Şimdilik "Geç 
yiğitim geç!" -B. F. 

Hava Turu 
[Başı 1 ıncıde] 

da ketifler, fotoğraf alma tecrübe
leri vapmıılar, Maltepe topçu atıı 
mektebinde bombalar atmışlardır. 

Bugün turun sonuncu günüdür. 
Uçaklar bugün bulundukları yer • 
den uçuılanna devam ederek ak
fAma kadar turlarını bitirecekler
dir. 

Sivas ·Ankara 
Ankara, 12 (Özel aylarımız bil

diriyorl - Süel uçaklarunızın 
TUrtdye 'ita•• tort11111•• İflirak eden
lerden biri, bu akıam, Sıvas Üze
rinden Ankaraya vannı§tır. Uçak, 
geceyi Ankarada geçirerek yarım 
sabah yoluna devam edecektir . 

t j 3nsın tebUOi 
latanbul, 12 A.A. - Türkiye ha· 

va turunun ikinci günü fÖyle geç• 
mittir: 

Havanın fena olmasına rağmen 
yine uçaklar f aaılaaız olarak de • 
vam etmi, ve sabahleyin Oiyarbe
kir grupuna menaup bir filo Sıvaa• 
tan hareketle latanbula ıelerek 
yere inmit ve biraz sonra tekrar 
yoluna devam etmiştir. 

Üçüncü filo da öğleden sonra 
latanbula inecektir. 

Her Köyde 
Radyo 

Sovyet heyeti iki gUn sonra 
geliyor 

Bayburt, 12 (Özel aylarımız bildi
riyor) - Tanm Baltanı Muhlis, ya
nındaki zevatla beraber buraya gel
miştir. Halkevinde Bakan ıerefine 
bir şölen verilmiştir. Bayburt e;enç
liğine ilgi gösteren Muhlis, Gümüş
haneye hareket etmiştir. 

[Baıı 1 incide] 
kaleye gidiyorum. Trakyada göçmen 
yerleştirme itleri iyi bir düzendedir. 
Ve hızla devam ediyor. Kıt ve yağ
mur mevsiminden evvel bu yıllık ter
tibatın bitirileceğini umuyorum. Bu 
hususta çok çalışılıyor. i!;ksikleri ta
mamlıyoruz. Her yerde bütün arka
datlar elbirliğile çalışmaktadır. Göç
menlerin lstanbulda ilk kolları ve ora 
da fenni surette temizliklerinin yapıl
ması ve istirahatlerinin t~mini için 
tertibat alınacaktır. Bu maksatla Sa
rayburnunda bir bina yapılacaktır. 
Göçmenler burada temizlenecek ve 
aşılanacaklardır. Yeni gelecek göç
menlerin hazırlığı Köstencede yapılı· 
yor. Gelmiş olanların tohumlukları 
ve yemeklikleri Ziraat Bankasınca te 
min edilmittir. Evlerinin yayılmasın
da büyük bir faaliyet vardır. Göçmen 
)erden mühtaç olanların ô:<üzleri, pul 
luklan ve arabaları huırlanmaktadır. 

1 Baş tarafı 1 incide 1 
dair olan bu projeye göre, köy, kasa· 
ba ve şehirler ile hükumetçe mevcu
diyetleri tasdik ve tesçil edilmiş iç
timai, iktıaadi, zirai, siyasi ve ilmi te
şekküllerin ve ı.u?el~rinin. ~enid ma
nevi şahıiyetlerı ıhtıyacı ıçın Posta 
Telgraf ve Telefon umum müdürlüğü 
vasıtaıile getirtilecek radyo ahizele • 
rinden veya Türkiyede imali için icap 
eden parçalardan ve ayrıca yedek par 
çalardan halen mevcut ve ileride konu 
lacak gümrük ve sair vergi ve resin"!· 
!erden hiç b irisi alınmıyacaktır. l :;-ıe
yen her radyodan her sene istifa edi
len resim bu muafiyete oahil olmıya
caktır. Bu muafiyetten istifade için 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Mü 
dürlüğüne müracaat edilerek ruhsat
name alınması şart olacaktır. Beledi
yesi olmayan köylerde radyolar ihti
yar heyetlerinın toplayacakları para
larla alınacak, lüzumu halinde icap 
eden yardımlar yapılacaktı r. Vergi ve 
resimden muaf olarak getirtilen rad
yoların mahallerine vaz'ı tamiri ve 
iyi bir halde muhafaazsı için koy ıht i
yar heyetlerinın müracaatı halinde 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Mı.i
dürlüğü her türlü yardımı meccanen 
yapacaktır. Bu kanun projesini hü
kumet Birinciteşrin toplantısında Ka
mutaya verecektir. 

Ankara, 12 A.A. - Ekonomi ba
kanlığının çağrıaı üzerine bir Sov
yet heyetinin Kayseri mensucat 
kombinasmm açılma töreninde bu
lunmak üzere yakında memleketi
mize geleceğini haber vermiıtik. 
iki gün sonra latanbula muvasalat 
edecek olan bu heyete Sovyet ağır 
aanayi komiser yardımcısı Piatakof 
batkanlık etmektedir. 

iki sün önce yaydığımız bu ha
berde heyet batkanınm adı geçme
diği için heyete yardımcı aekreter 
Maskalof batkanhk ediyor gibi gö
rünmektedir, Düzeltiriz. 

dir. Zeybeklerden mürekkep Türk he 
yetinin pazar günü Luna Park mey
danında yapacağı milli danslar, diğer 
oyunların sonuna bırakılmıştır. Bu 
sebeple vaktin geç olacağı düşünüle
rek oyunların halk tarafından daha 
iyi görülebilmesi için mef aleler ya
kılması kararla~tınlmıştır. Komite 
ıenliklere ait bütün hazırlıkları ikmal 
etmittir. 

Divrik suya 
Kavuşuyor 

Sivas, (Özel aylarımız bildiriyor) 
- Sivas-Erzurum yolunun müteah 

hidi Nuri Mühürdar oğlu, Divrikde 
bir orta okul binası yaptırmağa ka
rar vermiştir. Nuri Mühürdar oğlu, 
ayrıca kazanın su ihtiyacını karşıla
mak üzere su tesisatı da yaptıracak
tır. Bu karar. sevinçle karşılanmıştır. 

Tütün ürünü 
~ok nens 

Erba·a, (Özel aybarrmız orldirl • 
yor) - Erba ötedenberi tü'tünleri
nin nefaseti ile şöhret kannnq bir 
ilçedir. Bu yılın ürünü çok nefis 
olmuştur. Tütünlerin iyi kuruması 
iciın her ekici araın yaptırmıştır: 
2naat I1;1zıkasımn alcağmı 15 yıl 
uzatması birkaç sened'ir sıkıntı i-
~inde bulunan tütün zürraını ıevin
tdirmiştir. 

UskUpten gelen göçmenler 
Dün sabah konvansiyonel trenile 

U&küpten tehrimize 150 kitilik bir 
göçmen kafilesi gelmiştir. Göçmenler 
bir iki güne kadar Elazizdeki iskan 
mıntaaklarına ıönderileceklerdir. 

1"20 ilkteşrin 
GENEL NUFUS ' Pazar 

SAYIMI 

Bütün ulusal kuvvetlerin kaynağı 
nüfustur ... 

\... 

Batvekilet 
lstatiıh'k Umum Müdürlüğü 

) 

Bir genç Ke.kit ırmağmda 
boğuldu 

Erbaa, ( Ö zel aytarımız bildiriyor) 
- Şişli T erakki lisesi mezunlarından 
Tahir Ates isminde bir genç, av dö
nuşu girdiği Kelkit ırmağında bogu
larak ölmüstür. Tamu Ateşe, bir ce
naze töreni yapılmıştır. "Ters akan .. 
adıyla anılan Kelkit ırmağında ~cçen 
yıl da 38 köylü boğulmuştur. 
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ÖGÜTLERi 

Gürültüye 
Karşı Mücadele 

Sayfiyelerden şehir içersine göç 
Aziz Hüdayi AKDEMiR etmek zamanı yaklaştıkça, §ehir ha

yatının birçok zararları arasında şe-
hir l"Ürültiisü de hatıra geliyor. 

iyi saatte olsunlar 

13 • 9 • 935 

Ordu Karargahında Çalışan Arap Askerleri 
lngilizlere Nasıl Casusluk Ediyorlardı? 

Şehir içinde insanların sık sık, 
apartımanlarda üst üste oturmasın
dan ileri gelen hava bozukluğu. gü
neş azlı~ı yetişmiyormuş gibi gürül
tü de çok. Bir taraftan tramvayların, 
arabaların, otomobil düdüklerinin, 
bir taraftan saucıların gürültüsü, bir 
taraftan da latmızda, üstünüzdeki a
partımanın, yahut bitişiğinizdeki e
vin radyosu. Bunlar da olmasa kar
şınızdaki kom~unun beslemesi gece 
evde yalnız kaldığı icin, onun ardı a
rası celmiven türküsü ... 

Gaipten haberi bize radyonun, tel
sizin verdiği bir devirde hala cinler 
ve perilerle muhabere edenlerin bu
lunduğunu herkes bilir. Fakat "ca
hil!,, deriz. Cehalete atfederiz. Ya 
bir mektep mezunu da böyle hura
felere inanıyor ve iyi saatte olsunlar 
sözü ile hayatını tanzim ediyorsa?.. 

uğraşmak güzel değil. Fakat hayati 
zaruretler karıısında. hele böyle yal• 
nız bir kadını ve bir aileyi değil, bü
tün memleketi alakadar eden, zehiri 
bütün muhite akan cürümler karşı
sında adalet kapısına kadar gitmeli, 
başta şu ihtiyar bacıya dersini ver
melidir ki aile reisi de, ailesi de, mu· 
biti de kurtulsun. 

• Büyük harbin kontrispiyonaj me
murlan azdı ve acemi idiler. Fakat 
caaualar da acemilikte onlardan a· 
§ağı değillerdi. Zaten her müda
faa, taarruzun tekil ve kuvvetine 
göre •değil midir? 

Sanaür bahsinde emniyet me
murları kadar sansür memurları • 
nın da henüz caaua hilelerine, ca· 
ausluğun inceliklerine gİrememit 
olduklarını göreceğiz. Bereket ver· 
•İn ki o zamanlar casusluk ta , har• 
bin aonlarında olduğu kadar, in • 
celmemi§, teknikletmemİ§, tutul • 
maz ve duyulmaz hale gelmemiş· 
ti. 

lıte bizim acemi aansÜriİL'11ÜzÜn 
eline geçen acemi bir caaua vaka-
11: 

lıviçrede Geneve §ehrinde Ga
bolde adlı bir papasa, lstanbulda 
almanca olarak çıkan Osmaniıer 
Lloyid gazetesinin her nüshası 
poıta ile gönderilmektedir. San • 
aür talimatnameaince postaya veri· 
len her ıeyde verenin adresi bu -
lunmak gerekti, Fakat bu şart aan
aür noktasından bir §eye yaramı
yordu. Çünkü şüpheli ve dalavere
li şeylere, gönderenler, doğnı ad
reslerini yazmıyorlardı. Kimbilir, 
naaıl oluyor? Hangi sansür memu
ru, neden ku§kulanryor? Günün bi
rinde Papas Gabolde giden gaze· 
tenin bandım muayene ediyor. Gö
rünüşte hiçbir şey yok. Fakat ad
res bandı sansür ütüsünden geçi
rilince, iç tarafta gizli mürekkep
le yazılmı§ ordumuza dair kısa bir 
rapor bulunduğu görülüyor. Rapor 
7 numaralı olduğuna göre casus 
bu ite çoktan ba§lamı§ bulunuyor
du. 

Gönderenin adresine bakıldı: 
.. Küçük Parmakkapıda ( ••. ) nu

marada( .... ) (1)., 
Rapor istihbarat tubeaine verili

yor. 
Gönderit adreaine bir adam gidi

yor. Evet, orada o isimde bir Ya
hudi vardır. Adamı tutup Bekir a
ğa bölüğüne tıkıyorlar. Sorgular, 
incelemeler günlerce sürüyor. Ya
hudi bir §eyden haberi olmadığını, 
gazeteyi kendisi göndermediğini 
11öylüyoraa da iki taraf ta iddiasını 
İspat edemiyor. Fakat, hakikat de
n °len ıtık nihayet Yahu dinin yüzü
nü parlatıyor: Bekir ağa bölüğün
de aımsıkı kapalı olan Yahudi ta· 
rafından tekrar İsviçreye bir Os· 
maniter Lloyid daha gönderiliyor. 
Yine gazetenin bandına bakıyor • 
lar. 8 numaralı rapor! Ertesi pos
tada bir ga::ete ve bir rapor da· 
ha! Yine ayui adamdan ayni ad re· 
ae 9 numaralı rapor. Raporlann 
arkası kesil:niyor, 10 uncu rapor 
da gelince anlatılıyor ki bunları 
gönderen Bekir ağa bölüğundeki 
Yahudi değildir. O halde kimdir? 
Posta gİ§eleri ve posta kutuları, 
kontreiapiyonaj memurlan tarafın· 
dan göz altına alınıyor. Burada iti 
kolaylaıtıran bir nokta varsa o da 
Oımaniıer Lloyid gazetesinin mem 
leket dıtına pek az gönderilmiş ol
maaıdır. Tesadüf te yardım ediyor 
Hemen o günlerde Beyoğlundaki 
posta kutulanndan birine bir adam 
bu gazeteyi atarken yakalanıyor. 
Bu adam Manoa ıanındaki ai
lenin oğullanndan biridir. Gazete 
bandı muayene ediliyor ve 11 inci 
rapor çıkıyor. Raporlar hep fran
aızcadır ve Fransız istihbaratına a
it olduğu anla§ılmaktadır. 

Erkek olarak bir baba ve iki o
ğuldan ibaret olan Manoııların 
her üçünün de haber alma ve yol
lamada ortak oldukları meydana 
çrkımış, kendileri de yaptıklarını 
aaklayamamı§lardı. 

ihtiyar Manos henüz muhakeme. 
si bitmeden hapishanede öldü. iki 
karde~e gelince onlar muhakeme
nin sonuna kadar sabrettiler ve do
ğup büyüdükleri memlekete hiya
net edenlerin çıktığı aandalyada 
borçlarını ödediler. 

Birkaç casus deıha 
Büyük harbin caıuslan arasın 

da tutulan veya iıleri anlatılan ca
auslardan birkaçını da Bay Cevat 

Birfok tarihi •ahnelere ve bin bir tüdü ı.;iviyete kah tetJkilhanelik, 
kah §ahitlik eden me§hur Bekir ağa bölüğü 

Rifatin kitabından alıyorum. 
Kitap gözden ıreçirilirken anlatı 

lıyor ki memleket ve ordu içinde 
casus ağları kurolduiu ve düşman
larnnızın en küçük hareketlerimizi 
bile haber aldıkları pek geç anla
ııimış, kontreispiyonaj tedbirleri 
pek geç alınmı§tır. 

Mesela dördüncü ordu (Suriye 
ve Filistin) bölgesi bu tehlike ve 
ihtiyacı, neden aonra, ıu auretle 
anlıyor: 

Diişıınan topçulan daim~ en giz
li hedefleri bile, iyi buluyor ve iyi 
vuruyor. Karargahlar istedikleri 
kadar yerlerini değiştirsinler, dü~
man topçuau da onlardan ayrılmı· 
yor. 
Bir aralık batkumandanlık karar
gahı lstanbuldan cepheye hareket 
ediyor. OÜ§man topçusunda ses 
yok. Fakat lf.arargi.h cepheye va
rır varmat ıiddetli ve isabetli bir 
topçu ateıi başlıyor. Bu düşman 
tarafından açık bir itiraftı. Demek 
istiyordu ki: Bizim lstanbuldan 
ba§layarak on Türk siperlerine 
kadar uzanan gözlerimiz ve ağJa• 
rımız vardır. Bu gözler o kadar iyi 
görüyor ve o kadar çabuk haber 
veriyordu ki: Me~ela, Gazze cephe 
sinde, gece, düşmana gözükmekai
zin yerini deği§tirerek ileriye gi -
den bir kıtamız şafakla beraber 
bir İngiliz kılasile karşılaşıyor. 

Yine gece karanlığında yapılmıf 
gizli bir topçu mevziine yine ka • 
ranlıkta, seaaizce bir seri ateşli ba
tarya yerle§tiriyoruz. Şafakla be
raber lngiliz topçusu bu bataryayr 
dövmeğe başlıyor. 

Cephemizin neresi hafif ise. han 
gi noktalardan kuvvet çekmitsek 
düşman hep oralara aaldırıyor. 

[Arkası var J 

( 1) Bir Yahudi ismi idi. Fakat şim 
di hatırlayamıyoruz. A.H. 

Dördüncü ordu kumandanı 
Cemal Paıa 

Dünyanın bütün büyük şehirlerin
de gürülttiye karşı mücadele sosyal 
sağlık meselelerinin önrmlilerinden 
biridir. lşten yorulan şehir halkının, 
gündüz olsun, gece olsun hiç olmaz
sa kulaklarının sakinliğini temin et
mek her büyük şehir belediyesinin 
önemli bir işidir. 

Onun icin başka yerlerde belediye
ler ırürültüyü hiç olmazsa azaltmak 
için, ilk iş olarak, sokaklarını büs
bütün - hem kaldırımlarını, hem 
ortasını - tahtayla döşetmek çare
sini düşünmüşlerdir. Tahta üzerin
den trıimvay da ge~sc gürültüsü az 
olur. Zaten tramvayların büyük şe
hirlerde lüzumsuz diye büsbütün kal
dırıyorlar. Onların işini otobüsler 
pr.k iyi görüyor. Onların da teker
lekleri tahta üzerinde gürültüsü aza
lıyor. 

Belediyeler. gürültüye karşı mü
cadelede, kendilerine düc:en tahta 
sokaklar vazifesini yaptıktan sonra, 
satıcıların vakitli vakitsi.r: bağırması
nı ve h er ne vakitte olursa olsun pek 
ziyade bai!:ırmasını yasak ediyorlar. 
Evlerde, aT'artımanlarda gecenin sa
at onundan sonra piyano çalınması, 
radyo veva gramofon çalınması da 
yasak ediliyor. 

İstanbul sokaklarım tahtayla döşe
mek pek çok paraya bağlı olduğun
dan bizim belediyemiz güriiltüye 
karşı mücadele ışıne en kolav, en 
ucuz tarafından başladı: Satıcıların, 
kendi tayin ettikleri vakitlerden baş
ka, bağırmasını yasak etti. Bu da iyi 
bir sey. Hem bizim kulaklarımız bir 
az dinç kalıyor, hem de &atıcı yasağı 
dinlemez bağırırsa nara cezasından 
belediyeye gelir çıkıvor. 

Gece ondan sonra radyo işletmek, 
türkü sövlemek yasak olup olmadı
ğını bilmivorum. Fakat saat ondan 
sonra radvo işlediğini çok isit•yorum. 

Hele vapurlara, şimendiferlere kar 
şı hicbir yasak yok. Vapurların liman 
içinde düdük öttürmeleri belki önle
rine cıkan sanda11arı savmak için ol
sa da şimendiferlerin istasyonlarda 
manevra ,,aparken daima rHidiik öt
tiirmelerine ne lüzum vardır? Şimen
difer kırda bayırda giderken kendi
sini haber vermek için belki lokomo
tif düdiiğüne ihtiyaç olur. Fakat is
tasvonda manevra vaparken maki
nistlerin ve makascılann biribirile 
anlasmaları için. lokomotif düdüğün
den daha az gürtiltü çıkaracak bir 
vasıta bulunamaz mı? 

İnsan İstanbulda şimendifer dü
düğü sesinin ırelebileceği bir yerde 
oturunca geceleri uyumamaya, gece 
gündüz sinirlenmeye hazır olmalı. 

~ 1111181111111111111111111111111111 ! il p"" "E"' mKm ı msm ~ili 111111111111111 1111 ~ Lokman" Hek r m 
§ u Akşam ı ıneması ~ 
= En nefis ISPA"YOL DA"S ve ŞARKILARI ile süs- E_ r~o-;:f~l 
- lenmiş Cesur bir BOÖA CiÜREŞÇISl"I" hayatını, - I : Tifo ve paratifo hastalıklarına tu-
E sevdalar1nı ve 10 binlerce kişi önünde yapı an E tulmamak için ağızdan alınan tifo 

: tehlikeli, heyecanh güreşlerini gösteren E haplarıdır. Hi~ rahatsızlık vermez. 

~ iSPANYOL DANSÖZ O~ Horkr.a alab;Ii<. Kutusu 55 ku::· •• 

- -: Fransızca aözlü bGyiık ve nefis filmi takdim edecektır. E 
E Baş rollerde: FRAl\CES ORAK - GEORGES RAFT ; 
E ( Par11mount f imidir\ Aynca: Paramount dünya havadi!!:lf'ri : 
:";1111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııı11111 •. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk Malı 
kemesinden: 

İstanbul Asliye Beşinci 

Mahkemesinden : 
Hukuk 

DOKfOR 

Rurçuk ru Hakk1 üzaı 

1 

Galatasarayda Kanruk eczahanesı 
karşısında S;ıhne sokağında 3 nu· 
maralı apart1manda 1 numara. 

İşte : 

"Üç sene oldu. Eskişehirin tanın
mış ailesine mensup bir kızla evlen
dim. Bu kız İstanbulda lise bitirmiş, 
ecnebi mekteplerine de devam etmiş 
olduğu için gözü kapalı olmadığına 
emindim. Bazı arkadaşların iddia ve 
ısrarına zıt olarak ben cahil bir kı
zın , okur yazar ve şeytan bir kızdan 
daha fena bir zevce olacağına ve bi
rincis;nden &elecek her türlü zarar
ların ikincisinden beklenen zararları 
kat kat geçeceğine kaniim. Bu kana
atledir ki, kendim İstanbullu oldu
ğum halde bu kızın 1stanbulda iyi 
bir tahsile sahip olmasına kandım. 
Nekadar aldanmışım! .• Üç seneden
beri evimizin her işini, alışverişten 
ev tanzimine, istikbalimizin tayinine 
kadar her halimizi periler ve cinler 
tayin etmektedir. Refikam ve annesi 
haftada bir gecelerini bazı dostları
nın yardımı ile garip bir alem içinde 
geçirmekte, tesbih çekerek, başlarını 
iki tarafa sallayıp hay huy diyerek 
iyi saatte olsunları davet etmektedir. 
Bu suretle davete icabet eden ve ga
liba ancak bir ihtiyar bacıya kendi
lerini gösteren periler bazan onlar
dan kurbanlrk bir koyun istiyor, ha
zan yaptıkları bir işin fenalığından 

bahsediyor ve her seferinde ilerde 
neler yapmaları lazmıgeldiğini söy
lüyorlar. Tercüma nbacıdır. Refikayı 
ikaza çahstım, olmadı. Bacıyı tehdit 
ettim, polise söyliyeceğimi anlattım, 
olmadı. Çünkü refika ve kayınvalde 
de beni tehdide başladılar. Nihayet 
senelerdenberi sabrediyorum. Fakat 
bundan üç beş gün evvel İstanbula 
işlerimin başına gitmek ve Eskişehiri 
bir müddet bırakmak lazımgeldiği 
zaman gene perilere müracaat olun
du ve karımın benimle beraber gel
mesi iyi olmıyacağı anlaşıldı. Artık 
bu karar beni çileden çıkardı. Demek 
ki yarın iyi saatte olsunlar ayrılma
mıza da hükmedebilecekler. Polisle
re, karakollara, mahkemelere düşmek 
ıst mıyvı "'"' • ..--ır··- - - :ı; -·... · -- - . 

Eskitehir: Na Can 

Bu okur yazar, lise tahsili görmüş 
genç kadının cine, periye düşkünlü
ğünde anasının ve muhitinin tesiri 
ve zoru meydandadır. Okuyucumuz 
bunu görmeli, evinin bakimi olmalı, 
karısını bu muhitten kurtarmalıydı. 
Anlasılıyor ki, oturduğu ev kayna
nasına aittir ve dediğimizi yapama
ması belki bundan ileri geliyor. Fa· 
kat bugünkü tehlikeyi vektiylc gör
seydi, ne yapıp yapıp ayrı bir ev tu
tacaktı. Avni şeyi bugün yapmalı. 
İtaat etmek istemiyen kadına sesini 
perde perde yükselterek sözünü ge
çirmelidir. Karakol ve mahkemede 

ihtiyar bir küstah 

Cağaloğlundan C. F. yazıyor: 
"18 yaşında ticaret mektebinden 

çıktrm ve bir müesseseye muhasip o
larak girdim. Bir senedenberi anne
me ve evime bakıyorum. Beni istiyen 
bir gençle de nişanlanmak üzereyim. 
Fakat çalıştığım müessesenin sahibi 
kırk beş, elli yaşında, aç çocuklu bir 
adam olduğu belde beni tehdit edi· 
yor. Randevusuna gitmiyecek olur
sam nişanlanacağım gence beni ha
ber vereceğini, nihayet vazifemde 
ilerlivemiyeceğimi söylüyor. Bu su
retle razı olursam maaşımı arttıraca· 
ğını, olmazsam beni atacağını anlat
mak istiyor. Korkuyorum çünkü a· 
çıkta kalırsam, ailem perişan olacak, 
Nipnlım olacak gence söylerse daha 
fena. Şimdiye kadar düşüneyim, işim 
var, başka gün ... filan diyerek başım
dan savdım, ne yapmalıyım?, , 

Savsaklamak fenadır. Çok ciddi, 
kaşlan çatık bulunmalı, tekliflerini 
iJİtmiyor gibi yapmalısınız. Bu ihti
yar çapkın daha ileri giderse, hıra· 
kıp çıkmanız yakın ve fena bir istik· 
bale atılmaktan daha hayırlıdır. 

Seviyorsa, hemen nişanlanaeağınıa 
gence anlatmanız da doğrudur. 

• 
Buda böyle bir baba 

Kanauuucu .ı. ........ y.u.ıyor : 

Yirmi yedi yaşındayım. Çok kil· 
çükken annem ölmüs. Üvey anne e· 
tinde büyüdüm. Birkaç kere kısme• 
tim çıktı, iyi aileden, kibar kimseler 
beni istediler. F-akat babam ve üvey 
annem masraf olmasın diye beni ver
mediler. Şimdi artık para verecek, 
maaraf edecek hali de kalmadı. Ba· 
bam varını yoğunu kumarda yedi, 
bitirdi. Uzak akrabamdiln birisi be
nimle evlenmek istiyor. Kendisile 
anlaştık. Babam buna da razı olma&· 
sa ne yapayım?., 

27 yaşında bir kız artık kendi ha• 
şına hareket edebilir. Kararınızı an· 
!aştığınız adamla beraber veriniz. 

Hayat Sigortal~rında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en bilyük felaket otan ötüm ve maluliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu si~ortavı memleketimizde ye~ane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
6598 Türk Sigorta Şirketi Göz Doktoru :-1 

ŞUKRU ERTArt 1 
Bı rincı Sınıt Mütehassı:o; 

ıBabıali) Ankar• caddeaı No 60 
T~l,.fon : 22566 

6599 

Dr. Hafız Cemal 

yaptığı bu yeni nevi il~ hayat ıigortalarında mühim ~ir inkılap yapmııtır. 
Çünki bu sigorta ile : 

~-oTOMOBiL-· 

İstanbul belediyesinin Beyoğlun -
da Sofyalı sokağında 26 numaralı a
partmanın 1 numaralı dairesinde aa
kin Margrit Tlaus, Kostantin Zaha -
rof aleyhlerine açtığı istimlak edilen 
ve bedeli tesviye edilen Büyükdere 
Çayırındaki ıillüs hisselerinin tapuya 
tescili davası basit usulü mahkemeye 
tahi tutulmuı ve müddeialeyhlcre 
gönderilen davetiyeler ikametgahla -
rının meçhuliyeti hasebiyle bil.i teb
liğ iade edilmiş ve sebkeden talep 
veçhile ilanen haklarında tebliğat ic
rasına karar verilmiş ve ve bu bapta
ki davetiy eler de mahkeme divanha -
nesine asılmış olduğundan mu
hakeme günü olan 21 - 10 - 935 pa -
zartesi günü saat 14 de ismi geçen 
Margrit Tlaus ve Kostantin Zaharo-

Bedosakinin Beyoğlunda Hamalba 
şında Kilit Arslan sokağında 19 nu -
maralı evde oturan Aleksandoros Si 
diripolos a leyhinde ikame eylediği 
alacak davasından dolayı dava arzu
hali sureti Aleksandiros Sidiripolosa 
ilanen tebliğ edildiği halde müddeti 
kanuniyesi zarfında cevap verilme -
miş ve bermucibi talep icrayı muha -
kemesi 7·10-935 tarihine müsadif 
pazartesi günü f"aat on dörde ıayin 
kılınmış olduğundan yevüm ve vaku 
muayycndc mahkemede bizzat hazır 
bulunması ve yahut tarafından mu -
saddak bir senetle bir vekil gönder -
mesi lüzumu beyan ve aksi halde hak 
kında Gıyaben muamele icra olunaca 
ğını havi davetiyenin bir nüshası 

mahkeme divanhanesine yapı~tml -
mış olmakla tcpliğ makamına kaim 
olmak iızere ilin olunur. (14437) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Ölüm ve malllliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin bita• 
manda sıgortalı bayatta bulunursa ve malfiliyete uğramamış ise mücrn· 
men mebliğ % 10 fadaaiyle tediye olunur - muvakkat ve daimJ mah1liyet 
müddetınce ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde mücmrJen meblağın 
'7• 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavclcnamenin bit•· 
aunda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
Amerikanın çok meşhur bir 

markası 1934 modeli 8 ailin
dirli kapah radyolu Ye yeni 
den,cek kadar az kullanılmış 

bir otomobil aahıbinin seyahati 
haseb le aatılıktır 

Taksim'de Senıhı garajına 
müracaat 

fun bizzat mahkemeye gelmedikleri 
veya bir vekil göndermedikleri tak
dirde muhakemenin gıyaplarında ce
reyan edeceği malumları olmak üze
re keyfiyet 2azete ile ilan olunur. 

(14447) 

Muayenehane ve ev telefonu · 
22398. Yazhk telefonu Kandilli 
38 Beylerbeyi 48 6600 

vaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 2os:u. 
Umumi acentahğı ; Galata, Unyon han. Telefon: 44R88. 

6607 



iCMAL 
SIR SAtiıUEL hOARE'UN 

SÖYLEVi 
Ulualar Kurumu asamblesi Ce

nevrede açıldı ve İngiliz Dış Ba
kanı Sir Sanwel Hoare büyiik ilgi 
ile beklenen aöylevini verdi. 

İtalya ile Habe9iatan araaındaki 
dava bir taraftan Uluslar Kun.tmu
nun varlığını saraan bir meaele, di· 
ğer taraftan da İngiltere ile ltalJ• 
araaında bir anlatamamazlık tek· 
lini aldığı bir zamanda aöylenen 
bu nutuk büyük önemi haizdir. 

Sir Samuel Hoare, büyiik bir ta
lakat ile lngilterenin Ulualar Ku
rumuna olan bağlılığını a~atmı§
tır. Bu aözlerden çıkan nebce fU· 
dur ki lngiltere dünyada barışın 
takviyesi için Ulualar Kurumu teş
kilatına büyük önem vermektedir. 
Şimdiye kadar Kunım'!n. en hara
retli taraftan Franaa ıdı. Bu rol 
timdilik ln,.iltereye intikal etmit 
arörünüyor. Eaaaen Uluslar Kuru
munun en bü7ük zafı da bu nok
tadadır. Çünkü büyük devletler 
Kunnp tetkilahnr ulusal aiyaaalan
na alet olarak kullanmak istiyor
lar ve alet olarak kullandıklan 
müddetcedir ki Kurumun hararet
li taraftan oluyorlar. Genel Savat· 
tan 90nra uzun müddet Fransa U
luslar Kurumunu Veraailles andı
nın hükümlerini infaz etmek için 
kullandı ve Kurum bu uğurda kul
lanıldıkça Franaa Cenevrenin en 
hararetli taraftan idi. Şimdi in • 
ailtere halyaya kartı Kurumu kul
Janmak istiyor. Bunun içindir ki 
lqiliz Dıt Bakanı, birkaç ay önce 
Almanya ile deniz silahlan üzerin· 
de anlatırken varlığını unuttuiu 
Kurum tetkilatını hatarlamrıtır. i
zaha hacet yoktur ki Cenevre Ku
rumunun araıuluaal bantı takviye
den ibaret olan sayesini elde et • 
mek hususunda daha müessir bir 
orıan olmaarna en büyük bir engel 
bu vaziyettir. Bununla beraber, ba
rrıa samimi surette bağla olanlar, 
lnsiliz Dıt Bakanmrn aözlerinden 
aevinç duymalıdırlar. İngiltere a.r
aıuluul aiyuanın en büyük aiırlı· 
iıdır. Şimdiye kadar Uluslar Ku
rumundaki azalığına rağmen, ln
giltere Avnıpa itlerine ka ... ı uzak
la• bir zamanlar olduğu gibi, se
yirci kalmıt değilse de Avrupa ba
rıtınm takviyesi için pek az taah· 
hüt altına ıinnek iatenaittir. 

lqilterenin Avrupa lutaaındaki 
taabbütl_, ~annıD Ula· 
tlllfm. şan: 11dittari ve Oifa A~
pa istatükosu için hiçbir taahhüt 
altma girmek iatememiftir. Halbu
ki lnailtere Uluslar Kurumundaki 
azalık vazifesini ciddi telakki edi
yo...a, böyle buauai bir taahhüt al
tma girmeksizin de o mıntakalar 
üzerinde •ill' meıuliyetler almıt 
aayılmaaı l&zı:ndll'. lngiliz Dıt Ba
kanınm bu aöylevinden lngiltere 
bundan böyle Avrupa iılerile daha 
yakından alakadar olacağı mina
aı çrkanlmak gerek ise bunun banı 
için büyük bir kazanç olduğu ıüp
he kaldırmaz. - A. Ş. E. 

Bir kadın uçmamn kırdıGı 
rekor 

Villa Kublay, 12 A.A. - Uçman 
•adın Marya Hittz, hafif uçaklar· 
da yiikaeklik kadm rekorunu kll'
mıfbr. Hiltz, 6500 metre7e kadar 
yiiluelmittir. Bundan evvelki re • 
kor Boucher'e ait ve 5900 metre 
idi. 

Kiyef'te menevralar 
M«Mkcwa, 12 A.A.- Kiyef bölre 

•inde yapılacak aüel manevralarda 
bulanmak üzere Fran11z, ltalyaa 
ve Çekoslovak aüel aalkıtlan (he. 
)'etleri) Kiyefe ıelmitJerdir. 

........., -
UÇUK HARiCI 

ABERLER -• Lizbon, 12 A.A. - Suikasda 
kanşmıı olan süel ve sivil memurlar 
işlerinden uzaklaştırılacak ve hakla
rında kanuni takibat yapıJ.acaktır. 

• Bükreş, 12 A.A. - Örft idare -
nin altı ay daha uzatılmaıma karar 
•erilmit tir. 

• Hanovra, 12 A.A. - Biftefeld'de 
ki bir bisiklet fabrikumda bir pat
lama u.muı, 18 kiti hafif yaralarunıı 
tır. 

• Lizbon, 12 A.A. - Dün akpm 
ilan olunan örfi idare kaldırılmış ve 
albay Laipira ile birçok siviller ya -
ıkalanml§tır. 

• Londra, 12 A.A. - Reuter ajan 
•rnrn Berlin aytannm öğrendiğine 
göre, Hitler Reiıchtag kurulunu pa
zar günü Nurcmbug'de toplayacak
tır . 

• Sofya, 12 A.A. - BPanlar Ku
tulu Tmıava. Kırcalı, Cumaibala üç 
i~are bölgesi kurmaya karar vermit
tir. Buralarda bölge bakyerleri de o
lacakttr. 

SAYLAVLAR KURULUNDA 100 EL SiLAH 

Meksika Pa~lamentosunda 
Saylavlar Arasında Harp 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Bu Kadında Para 
Yere Atmanın 

Vardır, Onu Kandırıp Bir 
Çaresine Bakmalıyız · 

Meksiko, 12 (A.A.) - Parlamentoda 100 el kadar silah atıl
mıştır. Saylavlardan iki kişi ağır yaralanmış ve Martinez Vala
dez adındaki saylav da ölmüştür. Bu hadise, i~ nizamnamenin 
değiştirilmesini güden yasa taslağı görüşülürken olmuştur. Gö
rüşmeler biraz sonra kavgaya dönmüştür. 

ı - 48 - 1 Doğrusu çok hoşuma gidiyor. lümsiyerek mukabele etmişti. 
~ 1 Ah almanca öe-renmeği ne ister Biraz sonra kırpık bıyıklı a-

Saylavlar arasında çıkan kavga, adeta bir muharebe halini al
mıştır. Kavgaya, dinleyiciler de karışmışlardır. Polis, palamen
to binasınr kuşatmıştır. Şehirde derin bir heyecan vardır. 

-Alman Katolikleri ve Hitler 
Nurenberg, 12 (A.A.) - Ulusal Sosyalist kong~esindeki be

yannamesinde Hitler, din meselesi hakkında partimn hıristiyan
hğa karşı savaşta bulunmak değil, fakat politikacı papasları or
tadan kaldırmak fikrinde olduğunu söylemiş ve ekonomik zor
luklar hakkında da bu zorlukların bu sene ekinin fena olmasın
dan ileri geldiğini kaydetmiş ve fiyatları yükseltecek olanların 
tecemmü kamplarına hapsedileceklerini bildirmiştir. Nihayet 
Hitler enflasyona katiyen düşman olduğunu teyit etmiştir. 

G. Kondilisi Uzaklaştırıyorlar 
[B ... 1tarafı1 incide] 

aon rünlerde hadiaahn yarattığı 
durumun kat'i olmadığını ve aha
li partisi aaylavlannın Kondiliae 
karşı darcın olduklarını ve bunu 
Baıbakana anlatmak üzere Parla
mento baelcanınm Çaldariae gönde· 
rildiğini yazmaktadır. 

Elefteron Vima gazetesi ahali 
partisinden •elenlerin Çaldariaten 
Kondilisin hemen kabineden uzak· 
lattınlmaunı istediklerini ka7det
mektedir. Çaldaris ile Kondilia a· 
rasmda hadiseler çıkacağı zanno
luıunaktadır. Batbakan Çaldaria 
Parti lideri aıfatile bugün yapıla· 
cak olan aaylavlar toplanbarnı bat 
ka bir gÜne bırakmıttır. 

Kabinede del}!fiklik 
Atina, 12 A.A. - Gazeteler, 

yakında kabinede bir deiitiklik o
lacaiını ve hükiimetin, bu suretle 
kraldan tarafa daha çok meylede
cetini yazıyorlar. Bazalarma söre 
bu değifildik, Panayotakoa hadiae
sinden aonra General Kondiliai ka· 
bineden uzaklaıtınnak amacmı 
cüdecektir. 

Atina, 12 (Özel) - Cumur bat
kanlığı aarayından gazetelere gön 
derilen tebliğde Batkan Zaimiain 
memleketin siyaaa alemi araunda 
rejim iti hakkında bir uzl&fJDa bu
lunacağını ümit ve temenni etmek
te olduğunu, bunun için rnakamm
dan istifa etmiyeceii bildirilmek
tedir. 

Cwnuriyet partilerinin bütün li
derleri aazetelere diyevlerde bu • 
lunmuşlar, Cumur bafkanmm iati· 
fa •bnei• mecbur olduiuna, çün
kü hülnbnetin verdiği IÖZÜ tutma
dığmı aö,.lemiıtir. Bunlann kanaa
tince Zaimia iatif aaını doirudan 
doinaya uluaa bildirmeliydi. Yeni 
cumuriyetçi parti lideri Papaaıt • 
dreu Cmnur baflcanına böyle bir 
mektup röndermittir. Difer cumu
riyetçi parti liderleri de buıün 
cönderecekleri mektuplarda Zai • 
ıniaten iatifa •tıneaini iatiyecelder
dir. 

CUmhuriyetln mUdaf aası 
Atina, 12 (Ozel) - Batbakan 

Çaldariain ba,kanbtıncla toplanan 
Bakanlar Kurulu pnoy yapdıncaya 
kadar camariyet muhafaza edile • 
ceğine dair bir emirname netrine 
karar vermiıtir. 

Batbakan Çaldaris sazetecilere 
genoy yapılmadan Yunanistanda 
krallıtm kurulmaıma imki.n olnıa
dıimı tekrarlamıttır. 

Benoyun tehiri 
Atina, 12 A.A. - Krallık için 

yapılacak geneloyun tarihi 27 llk
teırin olarak tetpit edilmiıtir. 

Bir saylavm eli kesildi 
Atina, 12 A.A. - Karcleti sene

ral Panakotakoeun aebep olduiu 
hadise esnasında yualanmıt olan 
aaylav Panayotakoawa bir eli kesil
ınittir. 

Çaldaris'in ziyaretleri 
Atina, 12 (Osel) - Bafbakan 

Çaldaria parlamentoda çıkan ha • 
diaede yaralanan Pire .. ylaVJ Pa· 
nakotakoeu hastanede zir aret ede· 
rek kendiaile uzun boyltl konut • 
mut, ondan aonra ayni hlcliaede 
~aha hafif yaralallllllf olan karcl .. 
fi seneral Paaayotakoeu evinde zi
yaret etmittir. Generalin hemtebri
leri, generalm eaki memuriyeti o
lan birinci ordu lnnnandaahfına 

tekrar tayinimi hükUınetten iste • 
mektedirler. 

AdlT tahkikat 
Atina, 12 A.A. - Ulusal kurul

tay baıkanı Vozikis, saylav Pana • 
yotakoaun yaralanmasını intaç e· 
den hadisenin tüzeye havalesini İs· 
lemiftir. Şimdiki halde bu iti aüel 
tüzenin elindedir. 

Atina garnizonunda 
Atina, 12 (Özel) - Hükumet 

taraftarı Katimerini gazetesi Ati • 
na samizonu aakerlerinin görül • 
memit derecede aaabiyette bulun
dufunu ve aralannda itaat kalma
dığını, bazı aübaylann dün Batba· 
kana bu hali anlattıklarını yazıyor. 

Cumurlyetçiler Za misten 
bildirlG bekliyorlar 

Atina, 12 A.A. - Cumuriyetçİ· 
ler, anayaaa kanununun bekçiai o
lan Zaimiıin ödevi, istifa ederek u· 

Sn 'f>'rr tll:i~U:~J:j~ 
kanaatindedirler. 

Venizelos boş . durmıyacak 
Atina, 12 A.A. - Libet-al P"rtisi 

cazetesine göre, Venizeloa "Cu
muriyet rejiminin nıüdaf aası,, mü
cadeleıini ıahaen idare edecektir. 

Vetk li Çevenlerin dili başka 
Atina, 12 A.A. - Yetkili çeven

ler, Çaldaris ve Kondilia arasında 
anlatmazlrk mevcut olduğu hak -
kındaki yayıntrlan kesin olarak ya 
)anlamaktadır. 

CUmhurlyet bayramına 
hazırhk 

lstanbul, 12 A.A. - C. H. P. ce
nel sekreter lifinin bildir iği: 

C. H. Partisi cenyön kurulu Is
tanbulda ilyön kurağmda haftalık 
toplanbamı yaptı. 
C~uriyet bayramı için ayrılan 

komasyonun hazırladığı öğrenek 
ve bayramda yapılmaıı uygun gÖ· 
rülu haılk künüt.i öğreneğini 
onayladı. 

Şarköy ilçe kongresinin yenilen
meıine ve bazı il7önetim kurulla
nnda açılan üyeliklere getirilenle· 
rin ödevinin aaptanmaaına karar 
verdi. 

UludaQda darı ve UzUm 
Mutia, 12 A.A. - Darı ürünü 

yetitmit ve biçilmiye batlanmııtar. 
Kuraktan bu ilrüne zarar olmut j. 
se de ürün aon Y•iıttan fayda gör
müttür. Bu yıl bu ürün geçen yıl· 
dan yüzde 10 eksiktir. 

Bu yıl üzüm yılı dense yeridir. 
Geçen yıldan pek fazla üzüm ye • 
titmiftir. Ozümden pekmez ve pes
til aibi kıt yİJecekl~ yapılmakta· 
dır. 

lnebolu'nun ilk elma•arı 
lnebolu, 12 A.A. - Bu yılın ilk 

elma ürünü buıün törenle vapura 
:rikletilmiftir. Bu münasebetle va• 
pur donanmıt. elma yüklü kayık-
lan düdüklerle aelimlamııtır. Bu 
Yıl, elma çok bereketlidir. Yafa, 
Benat, lıkeıaderi7e7e sönderilmek
tedir. Her hafta bet bin aanclık 
aevlcolunacatı tahmin ediliyor. 

Kerahlaarda mezbaha 
Karabiaar, 12 A.A. - Uray 

tarafmdan 7aptırılmakta olan mez 
beba kurağının temel atma töreni 
yapılmııtır. 

Bunlarla ahbap olmak lazım- dim ... Siz de alman mısınız yok· dam arkadaşına gene almanca 
dı. Herhalde enteresan adamlar sa, olarak dedi ki: 
dı. Ç~nkü.bu .g~bi ye;lerde böyle _· Hayır! Kanadahyız. Fakat - Bilmiyonnuş, eğer anlasay 
y~zı ıle çızgı ıle alak~dar~ olan Almanyada fazla bulunduk ta, dl. Muhakakk korku alameti 
kımselere rastgelmek ımkan da ondan arada sırada almanca ko ~österirdi ... 
hilinde değildi. J enny bir dala· ~z _ Kimbilir, belki de ... 
vere düşündj.i. nuşlki k

0

~hve arkadaşı belki de - Zaten dansöz olduğunu söy 
Birdenbire elinden gazeteyi genç kadının almanca bilip bil- ledi ya .•• 

bıraktı. Başı masanın üstüne mediğini anlamak için böyle bir - Bundan hayli istifade et· 
düştü. Kolları sarktı! dalavereye başvurmuşlardı. Ne- mek kabildir, Yalnız onu bura-

Bayılmıştı... tekim J enny de bunu tahmin et dan çıkanp götürmenin usulünü 
Ayıldığı zaman kendisini bu tiği iç~n h!ç falso Y.apm~n:uştıi"" bir bul sen bakalım ... 

iki adamın masasında buldu. Vazıyetınden emın, bakım b r Genç kadın derhal mlidahale 
Kurduğu dolap derhal tesirini kadın tavril~ konu~muş! onl~- etti: 
göstermişti. Bundan başka şe.- rın bu tehdıtkir sozlenne gü· 
kilde hareket etmesine imkan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yoktu. Bunlarla ahbap olmak L 
için takip edeceği herhangi bir 
usul muhakkak ters ve geç neti- KROKi~ER 
ce verebilirdi ... 

- Aman dedi. Sigara duma
ıu }111 nedir! Birdenbire gözle -
rim karardı ... Ölüyormuşum gi-
bi hissettim. Bugün de yemeği 
biraz fazla yedim galiba. Sonra 
da fazla yol yürüdüm ... Size ne 
kadar teşekkür edeceğimi b\le
mıyorum. 

Yolda zaten biraz f enahk his 
setmiştim. Ne olur ne olmaz, 
biraz dinleneyim "diye buraya 
girdim. Fakat girdiğime de bin 
kere pişman oldum. Kahvenin 
ağır havası beni büsbütün çarp -
tı ... 

J enny bu suretle genç, güzel 
kibar bir kadının böyle bir yere 
girmesindeki manayı da izah e
diyordu ... 

Genç kadın biraz nefes aldı 
ve durakladr. Şimdi iki adamı 
daha yakından, daha iyi tetkik 
etmeğe başlamıştı. Bunlardan 
birisi esmer, uzun çehreli, kır
pık bıyıklı, diğeri inadına sarı, 
,,,....._ .. -r~r ~ f1ıad0k ~ıradL 
ıdi. 

Kırpık bıyıklı adamı bir taraf 
ta görmüştü. Kafasının içinde 
böyle bir adam vardı. Fakat aca 
ha nerede görmüştü. İşte bunu 
hatırlayamıyordu ... 

Bir miiddet öteden beriden ko 
nuştular. Bu arada genç kadına 
ne işle uğraştrğını sordular. O 
hiç gizlemeğe lüzum görmeden, 
dansöz olduğunu, bir kabarede 
çalıştığını, fakat şimdi işsiz kal 
dığım söyledi •.• 

Her iki adam da mükemmel 
İngilizce· konuşuyorlardı. Genç 
kadına ingilizceden başka dil bi 
lip bilmediğini sordular. O der
hal inkar etti: 

- Hayır. Londralıyım. Ba -
bam, ben çok gençken öldü. Tah 
silimi ikmal edemedim. Onun 
için İngilizceden başka hiç bir
şey bilmiyorum. 

Bundan sonra gene dereden 
tepeden konuşmağa koyuldular. 
Bir aralık esmer, kırpık bıyıklı 
adam, sarışın yayvan suratlı ar
kadaşına dik dik baktı ve sonra 
almanca dedi ki: 

- Londradan gelmiş. Herhal 
de üzerinde fazla para olmalı. 
Hem Londranın dansözleri meş 
hurdur. Kimbilir karıda ne mü
cevher, vardır. 

Öteki yavaşça cevap verdi: 
- Fakat kandırmak lazım. 

Buradan gürültü, patırdı ile çı
karamayız ki ... 

İyisi mi kandıralım, bir oto
mobile atalım, sonra o geçen 
günkü yere. götürelim ... 

J enny bu korkunç muhavere -
yi büyük bir soğukkanlılıkla din 
liyordu. Gözletinin içinde tatlı 
hır gülümseme vardı. Bu konuş 
mamn bir tek kelimesini anla
mamış gibiydi. Alık alık, bir sa
ğa, bir sola bakıyor : 

- Yani ne demek istiyorsu
nuz? der gibi haller alıyordu. 

- Galiba almanca konuşuyor 
sunuz! dedi. Ne güzel lisan ... 

• 

KOKU 

Temizliğin dileıciterf bile •on.ı 
ğa trapız •alıvermediği ecnebi di~ 
yarlarrndan bin~ bize çok bl1 ~ 
yiik bir mieafirperverlik götterenı 
arkadaıımrza İtltaılbulu -uzua boy ... 
kı methettikten 90nra one gelece1a 
tıatili latırnbulda geçirmesini tavs• 
ye ettik. A!kadaı yllzitnil buruıtu
rarak : 

- Çok isterdim .amma itftttii .. 
me .gö~ htanbulun IO'ltalcları ço'kı 
fen .. kokuyormuı r detdi. 

GösUmllzde tUıten latanbul l;çf n 
~öylenilen bu söz bir ta?D&r kilıtall 
Jığj,Je sinirlerimizin flıtiln.de peıt • 
lamJt ve dağlv denizler qıp Loft .. 
dreya kadar gel~ bu koku-nuı" 
cneaıleketimi~ için yapılan köta 
ıpropa.gandalardan biriai oldup1lu 
ileri silrmüıtük. lıtanbul solraldarr 
1lın fena değil inMlına inaı-u et -
cız bir ferahlık veren kokultJQIClaıt 
bahaettlk. Bu kO'kuya baharda Bo
ğ-azı süsliy~n erguvan ağa.çlarının 

bütün kırmızılığını, Ada çanları -
nın biltUn r-eçinesini ve Halicin ta.p 
taze bir b1lık kokusile Topkapı -
nm -y1:myefoil marullarını ilavoye 
çalıştık. O arkadat bilmem Boğaz. 

dan erguvanlar açtığı zaman ceç • 
tı mi? Bilmem koca bir bıharı bir 
marula arfdrruı Topkapı kahvele
.rind:e oturdu .mu? Fakat o arka.dit 
Beyoğlundan Taksime cfoğnı gider 
~n 'l_'o~~liy~nm önünden ~çip 
mn giıbı bır çı'kolitıa kokuwntlan 
bir .yudum alacağı yerde sağ ta.raf
ta.ki kaLdırımdan eeçti ise yana -
rım. 

Y.anuım çUnkU bu kaldırım "Talr 
·~ giderken satda1ci,, beş on aıeıt 
.roda bir mide bulatıdırıcı fed bir 
kd\.' urh~crir. l'u lro1ru afzı mey
hane Jroken bir ••rhot ribi yolu -
nuzu keser, içi b o z u k bir ve

mek dolu bir sefer tası ıibi ba1rnr 
za düşer.lıtanbulun en iyi giyinmeğe 

• 

yelt-enen Bay ve BıyYıturun lrM 
.Si evlerinin bahçesinde imi' gibi 
ıdur• dinlene dolaJtıtı bı a1~ nU 
11olda bir arahk yanınıda veyıı ;. 
aiinUzde gidenlerden ve bızen de 
Disnt Jr.endiAizdeın fi;>be ed~relr 
ıba-kınınınıs. Fakat bu koku ··eara· 
renıiz, olmak aevdaamdadır ... Ve 
zannederim dallar denizler a,ıp 
Londra,. udar da ~itmenin yolu
nu bulan ayni k-3!u1ır. 

Koku mllhlm bir hidiıedir r K~ 
ku ytUUnden bot kal·na.fa mıhku n 
nloe eYler. Ve beldr lnl tn~1 ~ın'ı
lrGm nice in•nl.ar vardır! içi-ahi~ 
bafldq kurup oturaıı hıtınhrı 1 

en hOflMDU&a gideni bir t'.l.U a 'c:: • 
Wk b• demet çidem yahut ı-dı'1r 
ıe.ngini bilmediğimiz garip vah}t 
bir ot kokusu tacıyarudır. 

Bir t~n gider. Ktmi:nizin lt-utı • 
ğrnda bir dlidlik ıeıi kıhr. Ki..,,i-n' 
zin bumund1 bir d ı llt'l lc"Y'< n ı. 
Yoleu?uğun, .ayrılığın, hasretin 
taokuıu .ainer kıahr ... 

Ne .. nihayet bu kubh'"':Je katanın 
h09ça bir sada .. olduğu-na inına-ı 
şaire. ç.atacağım, ne de h•~rıbnlu 
gezip dönenlerin bum'U ıı iı bir 
buhurdan aalluın demeğe kalkaca 
timi yalnız latanbulu g6rmeğ· l!'e
lenlere buı ifre'\ç ka1~·1hmı ..,, ı • 
callat olmuına mbi ola nu nıyı• 
diyecelrtıim. .. 

Pedri RAHMi 

T~N 

Kllte AUStyesi 
Renkli, tire, ototipi her iürlü 

klite ) apıbr. 

Ucuzluk, çabukluk, iyi, temiz 
ve güzel it 
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eyvacılığın inkişafı için Sıvas-Erzurum 

Demir yolu 
Ulaşa Vardı 
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Tayyare Piyangosnu 
Kazanan Talihliler 

Keşide Dün Bitti 
Onemli ledbirler Ahmyor 

' 
Çanakkale, (Özel aytarımız bildiriyor) - Meyvacılık ve to-

hum ıslahı işleri üzerinde önemli çalışmalara başlanmıştır. Ça
nakkalenin iklim şartlarına uygun meyva cinsleri ıslah oluna
cak, iyi ve temiz cins buğday yetiştirilecektir. Tarım Bakanlı
ğı, bu yıl vilayeti mücadele bölgesine sokmuştur. Bu suretle 
seneden seneye üreyen yabandomuzları ile esaslı mücadele ya
pılacak, çiftçinin zarardan kor:unmasına çalışılacaktır. 

Avcllar Bayramı Kutlulanıyor 
Kütahya, (Özel aytarımrz bildiriyor) - Pazar günü için bü

~ü~ bir avcılar bayramı hazırlanmıştır. Bayrama, 90 kadar avcı 
ı~tırak edece~'. ~v dönüşü büyük bir kır şöleni verilecektir. Şim
ciıye kadar bıtırılen hazırlıklar büyük bir ilgi toplamıştır. 

iş Kanunu ~çin incelemeler 
Zonguldak, (Özel aytarımız bildiriyor) - Zonguldak maden 

kö_m~.r h~vzas~nı doğrudan doğruya ilgilendiren İş Kanunu tas
lagı uzerınde ıncelemelere başlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı 
uzmanları incelemelerini bitirerek Ankaraya dönmüşlerdir. Si
nop Saylavı Yusuf Kemal de bu konu üzerinde incelemelerde 
':ıulunmuştur. 

Denizlide Atatürk Heykeli 
D~n~zli, (Özel aytarımız bildiriyor) - Cümhurluk meydam

r.a dıkılecek Atatürk heykeli için bir komisyon toplanmıştır. 
. Ilb~y Ekrem Ertanın başkanlığındaki komisyon, Ankaradaki 
Abıdeler Komisyonundan bazı noktaların sorulmasına karar ver
miştir. İnşaata yakında başlana caktır. 

Yeni Bayındırhk Çalışmaları 
Uşak, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bu yıl bayındırlık işle

rınde göze çarpan bir ilerleyiş vardır. Şehrin birçok semtlerin
de yeni ve modem binalar yapılmaktadır. 

. Şehirde asri mezarlık yapılması için bazı teşebbüsler vardır. 
Bır zenginin gayretile Sofuoğlu değirmeni civarında bir asri 
mezarlık kurulmasına başlanmıştır. 

Pana ır Yarışlarının Sonucu 
M. K.emalpaşa, (Özel aytanmız bildiriyor) - Panayır mü

nasebetıle p~~ayır alanında at koşuları ve pehlivan güreşleri ya
pılmıştır. Musabakalar zevkli olmuş, on binden fazla seyirci bu
lunmuşt.~r. S~f ka~ .tn?"iliz taylan koşusunda Karacabeyli Mus
t:ıfanın Erol u bırıncı, Azatlı Mehmedin "Olga" sı ikinci, yer
lı. ve yarı~ k.an at ve kısrak koşusunda Ahmedin "Şen" i birin
cı_, .Bahkesırh Esrnanın "Memduh" u ikinci saf ve yarım kan ln
gılız a.t ve kısrak koşusunda da Karacabeyli Fahrinin "Ece" si 
birinci gelmiştir. At koşularından sonra ayrıca 100 metre sür'at 
1300 metre mukavemet koşuları ile çuval koşusu ve bisiklet ya~ 
nsı da yapılmıştır. 

afra Köylüleri ile Bir Arada 
. ~.afra?. (Özel ayt~rımrz bildiriyor) - Halkevi köycüler kolu, 

butun k~?'lerde gezıler tertip etmiştir. Köylülere faydalı kitap
lar, broşurler, gazeteler dağıtılmış, sıhhi' muayeneleri yapılmı~ 
tı_~· ~şağıd~ki resim, köycüler kolu üyelerini Cırıklar köyünde 
koylulerle bır arada gösteriyor. 

No. 118 'ı ğm vakit seninle konuşacağım! 
- Dedi, tek kelime söylemeden V O 5 M A O yattı. Yatarken de sırtını dvk-

D torun karyolasına çevirdi ve he-
Etem izzet BEN~CE men gözlerini yumdu. Doktor 

da yine: 
timali de aklına geldikçe deliye 
dönüyor: 

- Kasayı ben ona nasıl gös
teririm?. 

Diye tüyleri diken diken olu
yor, kendisini yer g ibi di şlerini 
sıka sıka söyliyeceklerini içinde 
zorla alıkoyuyordu: 

- Allahım nedir bu benim 
başıma gelenler. Hayır desem 
karım elden gidiyor, evet desem 
son meteliğim gidecek. Ne ya
pacağım ben? .. Ocağına düştüm. 
Sen bana acı, sen bana iyiiikle
rini ver. 

Gece içinde 

Ayn ayr1 karyolalarda yatı
yorlardı. Güney: 

- Ancak dediklerimi yaptır 

- Allahım ne olursa senden 
olur .. 

Diye diye yatağa girdi, fakat 
ne bir türlü gözünü yumabildi, 
ne dü~ünmekten başını kurta
rabildi. Aytaşmayı keserken: 

- N asri olsa ben onu sabaha 
kadar yumşatırım ... 

Deyişini hatırlıyor. 
-· Ne yapsam acaba?. 
Diye ,ı::.lanlar tasarlıyordu. En 

son: 
- Yanma gideyim. Biraz yılı 

ş_yrm, belki bir puntunu getirir, 
i; · düzenine sokarım .. 

Dedi, karyolasından indi, Gü
neyin yanına gitti. Fakat, daha 
yatağa çıkarken genç kadın göz 
!erini açtı. 

- Hemen karvolana dön. 

Sıvas, (Özel aytarımız bildiriyor) 
- Srvas - Erzurum hattı günden 
güne Erzuruma yaklaşmaktadır. De
miryolu, Ulaş nahiyesine varmış, 
köylüler büyük tören yapmışlardır. • 

Sıvas - Malatya iltisak hattındaki 
çalışmalar da önemli bir şekilde de
vam etmektedir. Bu hat, Erzurum 
yolu ile Çetinkayada birlesecektir. 
Malatyadan Kesikköprü mevkiine 
kadar hat döşenmiştir. 

Aydının kurtuluş 
bayramı. 
Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) 

- Aydının kurtuluş bayramı, l!"eçen 
yıllardan çok daha oarlak bir şekil
de kutlulanmıştır. Gösteriş töreni ve 
geçit resmi çok güzel olmuştur. Ge
ceki fener alayları ve kır eğlenceleri 
neşeli g-eçmiştir. 

Zonguldak Şarbayı 
isıifa etti 

Zonguldak, (Özel aytarımız bildi
riyor) - Şarbay Muhittin Tankut 
istifa etmiş, yerine mektupçu Hilmi 
Uluğ vekil olarak tayin edilmiştir. 

Buldamn kurlu uş bayram ı 
Denizli, (Özel aytarımrz bildiri

yor) - Buldamn kurtuluş bayramt 
kutlulanmıştır. Tören, "Buldana 3 ki
Iometro u..cakca Vakıf a1a ruhC!a ya~ı 
mıştır. 

Menemenli pamukları 
rağbet görüyor 

Adana, (Özel aytanrmz bildiri
yor) - Menemenli pamuğu diye a
nılan Karaisalının beş katlı kozaları 

bu sene, piyasada her senekinden 
fazla rağbet görmektedir. 

iM K ü .. Ç UK T.ELGRAF 

HABERLERi 
.... •k l 

. • Erbaa, (Tan) - Uray verdiği 
bır kararla peçeyi Y'asak etrnistir. 

• Adana, (Tan) - Havıala;ın se
rin.lemesi üzerine halk bağlardan 
inmeğe başlamıştır. Bir iki güne 
kac)a.r yaylalardaın göç başlay·acak
tır. 

• Çanak'kaıle, (Tan) ....... Pazar gil
niı deniz takımı ile Türk gücü ara
sında futıbol n'açı yapılmış, 1-1 be
rabere kalınmıştır. 

• Sıvas, (l"an) - Yeni Hayat 
sineımasmda İncili kaıdın filmi gös
teriiirketn yangrn çıkmıştır. Tutu
şan fitmler .derhal söndürülmüş.tür. 

• Gümüşhane, (Tan) - Başba
kan lsımet İnömü, doğu gezisi sua.
smda iLi:mue uğradıkları zaman 
Gümüş.hane bölgesindeki madenler 
üzerinde araştırmalar yapılmasını 
emir buyurmuşlardı. 

Arsıulusal şatranç federasyonunun 
"Şatranç oyunu kaideleri" kitabı
nın en önemli maddelerini aşağıya 
almıya bugün de devam ediyoruz: 

Madde 16 a) Sıra kendisinde olan 
oyuncu Kiş'de olmadığı halde niza
ma göre hiçbir hamltt yapamazsa ya
ni Pat durumuna düşerse; 

. Büyük Tayyare piyangosunun ke
şıd~sine dün de devam olundu. Dün
kü çekilişte kazanan numaralar şun
lardır: 

12.000 lira kazanan 
19692 

11814 11674 
11362 11572 
12374 12826 
12911 12225 
13424 13368 
13932 13481 
14385 14498 
15998 15389 
15239 15092 
15648 16573 
16528 16412 
17830 17164 
18837 18842 
18209 18179 
19030 19992 
20572 20581 
20033 20054 
21688 21403 
22304 22092 
22469 22508 
23971 23428 
23857 23055 
24521 24304 
24334 24622 
25930 25329 
25666 25406 
25065 25904 
26760 26869 
26669 26656 
26358 26855 
27 525 27374 
27443 27926 
28502 28397 
28774 29387 
29440 29588 
29799 29809 

11948 
11952 
12695 
12141 
13088 
13850 
14407 
15698 
15573 
16092 
16953 
17332 
18604 
18738 
19608 
20531 
20571 
21424 
22414 
23897 
23893 
24809 
24494 
24892 
25029 
25915 
25799 
26721 
26491 
26171 
27278 
28267 
28166 
29433 
29290 

11905 
11908 
12212 
12049 
13171 
14908 
14250 
15460 
15455 
16465 
16685 
17728 
18205 
19472 
19822 
20140 
20960 
21538 
22228 
23339 
23850 
24515 
24895 
25117 
25460 
25775 
25965 
26326 
26486 
27075 
27749 
28225 
28345 
29444 
29090 

11ı10 
12619 
12263 
13232 
13623 
14506 
14155 
15718 
15271 
16110 
17697 
18370 
18491 
19478 
20499 
20013 
21591 
21814 
22311 
23738 
23947 
24907 
24734 
25046 
25355 
25836 
26791 
26833 
26703 
27119 
27482 
28115 
28460 
29071 
29048 

b) Oyuncu sürekli Kiş yapabilece
ğini ispat ederse; 

c) Ayni hamleler üç defa tekrar
lanırsa; 

Parti berabere sayılır. Beraberliğin 
bu sırada istenmesi ve kabul edilme
si lazımdır. Oyuncular taşlarını baş
ka durumlara sokarak oyuna devam 
ederlerse beraberlik istenemez. . 

d) Arada anlaşma ve sözleşme 
ile kara ta§ların otuzuncu hamlesin
den sonra parti berabere sayılır. 

e) Oyunculardan biri, mat edeme
den, taş alamadan ve paytak oyna
!ama_dan iki tarafın elli hamle yaptı
gmı ıspat ederse yine parti berabc
redir. 

f) Oyunculardan hcrbiri partinin 
herhangi bir yerinde hasmından ( e) 
de gösterilen şartlar içinde 50 ham
lede mat etmesini istiyebilir. Eğer 
50 hamlede mat yapılamazsa parti 
berabere sayılır. Bununla beraber 
her taş alışta ve her paytak oynatı
lışta 50 hamle veniden hesaplanır. 

Beraberlik talebi ancak e ve f fık
ralarındaki şartlar yerine geldiği za
man istenebilir, daha sonra istene
mez. 

Madde 17 - Eğer bir oyuncu yan
lış bir hamle yapar ve hasmı cevap 
vermek üzere kendi taşına dokunma
dan evvel bunun farkına varırsa yan
lış hamle g-eri alınır ve şöyle hareket 
edilir. 

a) Taş almak mevzuubahs değilse 
hatalı oyuncu yanlıs oynadığı taşı 
doğru oynar. Eğer ayni ta'§ı doğru 
oynamak imk~nı yoksa yanlış hamle
nin kıymeti yoktur. 

b) Taş almak mevzuubahs ise 
oyuncu hasmın göstereceği arzuya 
göre ya hasmın taşını doğru şekilde 
almak veyahut da dokunduğu taşla 
nizama uyg-un başka bir hareket yap
mak mecburiyetindedir. 

c) Eğer yapılan hata kağıda yazı
larak zarflamrsa ve oyun direktörü 
işi kat'iyetle halledemezse hatayı ya
pan taraf partivi kaybeder. 

d) Eğer bir parti esnasında bir 
hamlenin evvelce yanlış oynandığı 
ve düzeltilmediği farkedilirse hata
ıun y~pıldığı yerden oyuna yeniden 
ba~J~nır, buna imkan olm:ın:ı n:ırti 
nulcumsuz sayılır. 

Bir oyuncu ceza tatbikınr, ancak 
kendisi taşlarına dokunmadan evvel 
isti ye bilir. 

Ceza olarak istenen hamle asla 
Rok olamaz. 
Eğer hasım ceza olarak nizama 

uygun olmıyan bir hamle isterse is
teği hükümsüz sayıhr ve başka ce
za istemeğe hakkı kalmaz. 

Herhangi bir cezanın tatbikında, 

hatadan evvelki durumu kurmak la
zımdır. 

Madde 19 - Kasti olarak tahtayı 
veya taşlan deviren; 
Yarım kalmıs bir partiyi turnuva 

ve ferdi karşılaşmalann mutat ni
zamlarına uygun ve makul bir müd
dette ikmale yanaşmadan; 
Hasmının nizama uygun bir tale

bini kabul etmiyen; 
Parti esnasmda kaidelere ve tur

nuva direktörlüğünün hükümlerine 
riayet etmiyen; 

Oyun başında bulunsun bulunma
sın düşünme müddetini geçiren oyun 
cu partiyi kaybetmiş sayılır. 

Yalnız turnuva oyuncuları, müc
bir .sebepler altında turnuva direktö
rünün hükümlerine tabidirler. 

Madde 22 - Bir sıra partiler oy
nanırken bir oyuncu bütün partilerde 
ilk hamleden avzgeçmek suretile 
hasmına avanta verebilir. 

Bir veya birkaç hamle avanta alan 

3000 lira kazananlar 
4520 5778 

15.00 lira kazanan 
27167 

Servet gişesinden alınacak numa
ralar şunlardır: 

9824 ten 10074 No. ya kadar 
19622 den 19772 No. ya kadar 
27092 den 27242 No. ya kadar 
29573 ten 29723 No. ya kadar 

500 lira kazananlar 
506 

4375 
8000 
9886 

12671 
14964 
17068 
19310 
21563 
26613 
29993 

2017 
6067 
8116 

10004 
12774 
16722 
17626 
20014 
22055 
26283 

2164 
6353 
8150 

11186 
13227 
16394 
18328 
20796 
24823 
26313 

3139 
6862 
8070 

12454 
13269 
17575 
18142 
20093 
24509 
28417 

3577 
7733 
9570 

12611 
14084 
17211 
19492 
21609 
24258 
19917 

150 lira kazananlar 
15 1920 2229 4005 

8505 9633 9379 11114 
12126 12111 14312 14707 
14702 15634 15933 19401 
23455 23462 23761 24157 
24601 25051 26885 27130 
2827 3 28978 297 58 . 

5842 
11875 
14900 
20147 
24647 
27048 

100 lira kazananfar 
496 1657 1661 1007 

2629 2935 37 50 3807 
3644 3906 4800 4370 
6868 6922 7283 7998 

10132 11523 11677 11405 
12973 12072 12116 13297 
14897 15794 16859 16142 
18199 19444 20041 20989 
21305 21347 21653 21915 
22311 24716 25834 26540 
26035 27223 27747 27049 
28508 28173 28175 29148 

1943 
3943 
6296 
8111 

11715 
14791 
17027 
20552 
22297 
26255 
27726 

50 lira kazananlar 
9 

508 
167 

1159 
1610 
2575 
2578 
3470 
4060 
4368 

5953 
5779 
6072 
7901 
7768 
8979 
8840 
8218 
9293 
9608 
9285 

10949 

32 
766 
946 

1178 
2110 
2210 
3148 
3638 
4593 
4329 
c",ı;n 
5724 
6319 
6870 
7441 
7778 
8780 
8973 
8082 
9835 
9194 

10645 
10354 

863 
441 
561 

1906 
2397 
2251 
3702 
4017 
4412 
4142 

§~~~ 
6674 
6842 
7110 
7153 
8412 
8341 
8979 
9872 
9484 

10769 
10583 

406 
911 

1111 
1956 
2383 
2121 
3883 
4603 
4441 
4908 
5881 
;JU;) I 

6857 
6555 
7274 
7470 
8018 
8583 
9874 
9005 
9587 

10209 
10355 

958 
140 

1978 
1944 
2108 
2843 
3514 
4016 
4957 
4610 
5232 
;> U J. / 

6985 
6791 
7564 
7571 
8239 
8992 
9522 
9377 
9409 

10054 
11028 

oyuncu bu hamleleri partinin başın
da ve kendi oynama sırasında yapar. 

Bir veya birkaç hamle avanta alan 
oyuncu, bu hamleleri tahtanın orta 
hanelerini geçirmeksizin yapabilir. 

İlk hamle avanta veren oyuncu
nun hakkıdır, meğer ki ilk oynama 
hakkı da, verilen avanta arasında ol
masın. 

Eğer bir paytak veya bir paytakla 
birlikte birkaç hamle avantası veri
lirse, şatranç tahtasından şah pay
tağı çıkarılır. 

Bir ruh, bir fil veya bir at avanta
sı verilirse Ferz Ruhu, Ferz fili, 
Ferz atı çıkarrln. 

Ruh çıkartan oyuncu, çıkarılan 
Ruh tarafından sanki bu ruh yerinde 
imiş gibi Rok yapabilir, ancak ruhun 
hanesinde başka bir taş bulunmaması 
lazımdır. 

30 lira kazananlar 
725 605 152 298 
969 399 453 780 

1217 
1585 
2070 
3840 
3482 
4705 
5999 

5024 
5440 
6109 
7B45 
8412 
8884 

1378 
1897 
2992 
3082 
4334 
4029 
5404 
5729 
5636 
6810 
7986 
8220 
8722 

1247 
1995 
2079 
3169 
4285 
4785 
5116 
5700 
5062 
6432 
7602 
8798 
8231 

1061 
1570 
2009 
3990 
4986 
4488 
5424 
5016 
6452 
6477 
7585 
8950 
8593 

55 
500 

1195 
2883 
2940 
3487 
4026 
4047 
5790 
5603 
6940 
6996 
81 70 
8144 
9258 

9049 9388 10884 10916 10767 
10138 10817 10842 10735 10506 
10377 11022 11710 11116 11095 
12984 12265 12807 12013 12797 
12161 12867 12977 12984 12422 
12861 12193 12132 12445 13845 
13958 13620 13122 13722 13211 
14140 14358 14064 14042 14844 

i426~ I!~~~ f ~~~~ ıı1g3 t!fŞ1 
15113 15140 15923 15402 15066 
15921 15295 15703 15381 15669 
16420 16020 16113 16970 16424 
16795 16229 16955 17499 17432 
17670 17531 17116 17920 17316 
17330 17269 18967 18894 18663 
18395 19925 19643 19619 19658 
19073 19168 19666 19837 19416 
19680 19464 20666 2lH 12 20442 
20305 20831 20551 20215 20784 
20987 20506 20341 20098 20042 
20366 21661 21394 21631 21208 
21800 21219 21806 - 21827 21780 
21739 21516 22120 22373 22420 
22843 22796 22770 22550 22114 
22561 22007 23210 23067 23883 
23448 23845 24951 24925 24210 
24190 24853 24103 24116 24549 
24815 25613 25600 25058 25964 
25177 25290 25083 25732 25959 
26304 26004 26340 26593 26105 
26597 26915 26610 26898 27673 
27797 27401 27065 27471 27962 
27577 27059 27229 27394 27049 
27506 28102 28072 28355 28609 
28953 28245 28332 28444 29938 
29614 29558 29418 29708 29114 
29640 29257 29240 

"".." ')ksa bağ:rırım. Bütün otele, 
Büyük:lereye kepaze oluruz. 

:i)edi. Doktor: 
- Karıcığım ... 

1 

başladı. Fakat, Güney sırtım 
çevirip ne yaptrk~annın bir ta
nesine baktı, ne hır sözünü din
ledi. Hiç oralı değildi ve hiçbir 

Sabah 

Güney sabahleyin erkenden 
k ... lktı. Hemen giyindi. Gürültü
süne doktor da uyandı. Zaten 
uyandırmak için gürültü yap -
mıştı. Sordu: 

- Bak ne güzel sabah. D~n · r. 
de çok iyi. Kaçırmasak bövle 
l :r sabahı. Deniz, güneş ban~·o 
muzu alalım. Yemekten sonra 
beraber ineriz. Şekerim! 

Bir taneciğim!.. 
Diyecek oldu, Güne:' y ine sö-

zünde ısrar etti: 
- Bağrıyorum. 
Haydi bir, iki, üç ... 
Kalk ... 
Beşe kadar s~ • ·ryorum. Kalk-

r azsan çığlığı basıyorum. 
Doktor: 
- Yapar mı, yapar!. 
Dedi. Güney dört buçuktay -

ken, kendisi: 
- Beş!. 
Diye, yataktan fırladı. Kendi 

kendisine düşündü: 
- Bir tek kurtuluş yolu kal

dı. ö da maskaralık .. 
Ve .. Bir salaş palyaçosu gibi 

karyolanın dibine oturdu: 
- Barışalım artık .. 
Diye şaklabanlık yapmıya 

şey tınmıyordu. Fazıl, baktı ki, 
yapılacak bir şey yok, 

- Başka çareler aramak ge
rek ... 
Diye yatağına döndü. Bu dönüş 
tam bir iskelet dönüşü idi. İçi 
boşalmış bir kafa, titriyen ba -
caklar, çökük omuzlar, sarkık 
ve sarsak bir gövde. Ö da bunun 
ayırdımmdaydı ki, karyolasına 
gireııken mırıldandı: 

- Kafamın içi boşaldı, düşü
necek te hiç.bir şeyim yok gali
ba! Boş dağarcıktan ne çıkar ki, 
ben de bu bomboş kafadan çıka
rayım?. 

Ve .. İçi sızlıyarak söyledi: 
- Mankafa oldum artık. 
Bir tek şey bile düşünemi~·o -

rum! 
Ve böyle düşüne dala oyudu 

kaldı. 

- Güney ne o böyle erken er
ken?. 

Genç kadın asık suratla bu 
soruyu karşıladı: 

- Gidiyorum. 
- Nereye?. 
- lstanbula .. 
- Deniz banyosu almıyac.ak 

mısın? 

--- Hayır .. 
Güneyin hep böyle sert SHt 

konuşması doktorun yine başı
na cinlerini topluyor, beyn .. •e 
bağlı bir damarın sanki kopup 
sızladığını duyuyordu. Onu 
yumşatmak, gevşetmek. Istan -
bula ne yalnız, ne de kendisi ile 
beraber gitmemesi için bir şey
ler yapmak istiyordu. 

Dedi. Genç kadın, yine tek ke 
lime ile cevap verdi: 
-.Hayır. 
- Y almz mı ineceksin?. 
İri kara gözlü, apak ten!i, gü

neş ışığı yüzlil kadın, büyü
leyen, tılsımlayan bak15· armı 
doktorun gözlerine dikti. Bu ba 
krş ve .. O dikişte: 

- Anlamıyor musun, banka• 
ya gideceğiz .• 

Demek vardı. Doktor da bu· 
nun ayırdırnmdaydı. Fakat, der 
gibi boynu bükük, gözleri kaı ı
sının gözlerinde ona bakıy ı dt!. 
Genç kadın bakışını birden: 

- Sen inmiyorsan, ben yal
nız da inebilirim .. 

Diyen ve .. Doktorun kafası ;. 
çinde bomba gibi patlayan sÖ7· 

[Arkası var] 



Saikan Güreş Şampi 
~onası Yarın Başhyor 

Baikan Güreşçilerinin Bir 
Kısmı Bugün Geliyorlar 

\..~Ördüncü Balkan gÜref ıampi. 
"'"llaıı maçlarına yann Takaim 
~ında baılanacaklır. 
t p1c olarak Romanyalı güretçiler 
~~ lbitlerdir. Dün de Yunan güret· 
~l'İ gelmitlerdir. Yugoılav ve 
tfL~ar .ıüreıçileri ise bugün gele· 
~erdır. 

L ~unlar araamda ulusal gÜretÇi· 
~İze en kuvvetli rakip olarak 
~enler görülmektedir. Roman • 
~'lununın bu kuvveti, bu aütun
~· koyduğumuz Bükreı muhabi
' ilin mektubundan da anlaııl-

lctadır. 
~\inanlılar da bu sene takımla
~ kuvvetli bir iki eleman almıı

ır. 

il ~er halde beş ulua araaında ya
~1.c.,k bu şampiyona çok hara· 

1 olacaktır. 
-ıcf iiretçilerimize geçen yıllarda 

uru gibi batarıklar dileriz. 

~omen Güreş~ileri 
"llvvetlidirler 
~iilcreı, 10 (Özel aytanmız
~) - Spor tubel«inin birinde 
~lorlu olmak ne keyifli bir ıey 
~ tneğer ! . Ben bu zevki göğaüm 
~ili .,rarak bu hafta duydum. latan-

d .. Türk ıüreı takmıile çarpıı-

uan geıen 

mak üzere seçilen Romen güreş 
takımı etrafmda halkın göaterdiği 
telaıı ıörünce aporda rakipleri kar 
tısında halın aayılmarun ne demek 
olduğunu anladım. 

Fener • Cüneı muhteliti güzel 
bir oyunla herkeain takdirini ka· 
zaııacak tekilde Yu•entüs takımı· 
nı yendikten aonra latanbula dön
dü. Fakat Tüne futbolünün Roman· 
yalılar için çekinilecek kadar geliı
tiğine tamamile herkeai inandırmıı 
olmadı. Bugiin hali lstanbula l'el
mek istiyen bir Romen futbol takı
mı itin apor tarafından ziyade ge
zinti kısmına ehemmiyet veriyor. 
Sorduklan sualler klüplerimizin 
kuvvetinden fazla İstanbul denizi. 
nin rengi veya camilerin büyüklü
iüClür. 

lı güreıe dökülünce her şeyin 
renl'i değİfİyor. Romanya f ederas
yonunun, efkan umumiyeainin 
prenaiplerine kadar münakaşalar 
dayanıyor. Oatüste üç senedir Bal
kanlarda birinci olduklannı iapat 
etnıit olan pehlivanlarımızın taka
ya, hafifliğe gelir taraflan olmadı
ğını bütün komtulanmız iyice an
lamıılar, ona göre, ciddi bir raki
be, halın aa:yılır bir takıma kartı 
naaıl hazırlanmak lazımaa öyle ha
zırlanıyorlar. 

Türk gÜreı takunırun huduttan 
aıan §Öhreti Romanya idarecileri
ni bu sefer daha titiz davranmağa 
mecbur etti. Romen bayrağını gÜ • 
retçilerin iyi neticeler alabilmeleri 
için eaas prenaip değiıtirildi ve ta
kımın hemen battan sonuna kadar 
aalında Macar, Romen tebaa11ndan 
yapılmaaına karar verildi. Bu ka
rar futbOld~ veril.-j~ordu. BaUııan 

seçilen Macar kanlı oyunculann 
ihtiyatta bırakılmaaı Sofyada Ro
men milli takunının pek bozuk o
yunlarile neticelendi. O neticelere 
rağmen kıymetli takımlarda kabil 
oldufu kadar halia Romen kanlı o
yuncuların bulunmaaı prenaipi he
nüz deği9memiıtir. 

Yukarda yazdığım gibi, it güreşe 
dayanınca prensiplerin de rengi ta· 
mannen değifiyor. Kartı çıkılacak 
Türk takımının ne giiçlü olduğu 
bilindiği için kanının halialiğine 
pek yanılmadan elemanların en i
yilerini seçmek ıart oluyor. Ro
manyadaki amatör güreş eleman· 
larının en iyileri de yeni vilayet • 
)erden, yani Romanyaya Macaria
t•ndan geçen Macarlar araaında 
bulunuyor. Bu yüzden latanbula 
gönderilmek Üzere aeçilip iki haf
tadır bir antrenörün nezaretinde 
aynca çalıtlınlan Romen gÜret ta
kımı isimlerine bakılınca İnaanı bir 
Macar güreı takımı önünde bulu • 
nuyorum zannına düıürecek güreı
çilerden ayrıldı. 

latanbulJa gürefecek Balkan 
pehlivanlan 

Aym dokuzunda lstanbula 
doOru hareket edecek 

Romen gUreşci,eri 
Kilonı GüreJÇİnin İ•mİ 

57 Tojar (Bu güreşçi Roma
daki Avrupa birincilikleri
ne gibmitti) 

62 Cörıüf Françes 
~ Borlovan Filip (Bu da Ro

ma müaa.bakalanna gitmit
tir) 

72 Bati Valentin 

l 

•• •• 
K u L T UR 

EDEBiYAT ESTETiK 

Modern Batı 
Bir 

Edebiyatlarına 
Bakış 

Vll 1 ruyordu. Bu coşkun devrin tarihinde 
Fransaya Alman fikir ve eserleri- yalnız Shakespeare'ın tesiri Rousseau

nin girmesi daha geç başladı: La nun tesirile boy ölçüşebilir. lrkları -
Harpe, Kant'ı Swendenborg'le karıştı nın, asırlarının, dehalarının başkalığı-. 
rıyor ve bu büyük adam için "Insan- na rağmen bu iki adam, romantizmi 
lığın lekesi" diyordu 1 Bununla bera- hazırlayan devri muvazi iki kuvvet 
her Gessner'in Idylles'leri, Voss'un halinde idare etmişlerdir. 
Louise' i Werther ve Schiller'in dram- Büyük devrimden sonraki sıyasal 

W. SHAKESPEARE 

ları tercüme edilmişler ve Golvaların 
şen topraklarında gamlı bir •~debiyat 
ekmişlerdi. Madame de Stael'in Al -
manya hakkında meşhur kitabı tam 
zamanında gelerek Alman tesirlerini 
çoğaltacaktı. 

Dışardan gelen bütün fikirlere açı
lan Fransa yine Avrupaya tesir yap
maktan geri kalmıyordu. Rousseau'
nun fikirleri çabucak her tarafa ya
yılmıştı. 

Lehinde veya aleyhinde, ondan 
bahsetmiyen hiçbir muhit yoktu. Sa
muel Jhonson ona ağız dolusu küfür 
ediyor; Kant kitaplarını okurken ge· 
zinti saatini şagırıyor; Herder onu 
b.ir rehber sayıyor; Sebiller ilk şiirle
rınden birini onun methiyesile doldu-

79 Kokot Françeaki 
87 Şiviraenbek Avguatin 
Ağır aıklet: Şuıabatriyan 
Bu takım Macar ekalliyetinia 

topl.u _bulunduğu Temiıvar tehrin • 
de ıkı haftadır Şenker iamindeki 
Macar antrenörle de huauai idman
larına devam etmiıtir. Romanyalı
lar bu seferki takımdan çok ıeyler 
bekliyorlar. Antrenman kampın • 
dan gelen haberlere göre de Ma
car antrenör takımın aon r.:ndı • 
manlanndan pek memnundur. 

Ayın dokuzunda Köatenceden 
hareket eden vapurla latanbula yol 
lanacak olan takımın peıinden Ro
men güret federaayonu reisi de a
yın 14 dünde Bükretten hareket e· 
decek tayyare ile gelecektir. 

Romen federaayonu reiai Camii 
Manolya ticaret odaaı rei•i oldu • 
iundan itlerini ancak müaabakala
nn devamınca bırakabileceğinden 
t8:~~·~ gelemiyor. Tam müsabaka 
gununun sabahında tayyare ile ha
re~et. ederek aktamki açılma me
reaımıne ulatacntır. - Etref ŞEFiK 

DAVETLER 

latanbul, 11 A.A. - latanbul 
mmtakuı denizcilik heyeti bat· 
kanlığından: 

15 Eylul pazar günü bütün ama
törlere açık olarak yapılacak yel
ken teıvik müaabakalan aabah aa
at 10 da Moda koyunda yapılacak
tır. 

Kayıt müddeti 14-9-935 akfa.Jllı· 
na kadar uzatılmıttır. Bu yanıa gi
receklerin bu müddet içeriainde 
heyet üyeainden doktor Demir Tur 
auda müracaat evlemeleri bil.4iri
J.r. 

ve dinsel reaksiyon devresi içinde 
gelişen romantisme, spiritualisme'in 
xvııı inci asır "felsefi,, zihniyetine 
bir reaksiyonu sayılabilir. I 

Romantizm Fransada kraliyetçi 
hatta baaan müfrit kraliyetçi olarak 
başlamıştır. Chateaubriand Essai 
sur Jes Revolutions'daki yıkcn fikir
lerini Genie du Christianisme'de ta
mamen değiştiriyor, Hugo bir taraf
tan, Lamartine'le beraber, X uncu 
Şarhn tac giymesini kutlulu;,;")r, di
ğer taraftan Musset ile birlikte Vol
taire'i taşlıyordu. 

Romantizm her tarafta hıristiyan 
ve tercihan katoliktir: Monzoni ru
hunu kiliseye bağlıyor ve kendisine 
hür düşünceli diyenleri şiddetle tek
zip ediyordu. lngilterede "Oxford
un uyanma hareketi,, Byron 'un şey· 
tani olan tarafını ruhlardan söküp 
atmıştı. Almanya Hegel'in ardın
dan derin metafizik hulyalara dalı
yordu. Fakat, ilk zamanlar büyük 
bir mektep gibi görünen romantizm 
19 uncu asrı dolduramadı. Büyük 
devrimin yeryüzüne attığı maya 
1848 de halk kütlelerini yeniden ka
bartınca 18 nci asrın "felsefi zihni
yeti,, "ilmi zihniyet,, namı altında 
yeniden canlandı. 

Demokrat ve pozitivist bir nesli 
tatmin edemez olan romantizm ilk 
istikametini değiştirmek mecburiye
tinde kaldı ve, daha usaresi tüken
meden yerini Realiste yahut Natura
liste denilen edebiyata bıraktı. Ye
gane kalıbı roman olan bu edebiyat 
da u~un sürmedi. Ondan sonra ge
len bırçok küçük mektep ve meslek
ler hep kısa ömürlü oldular. 

19 .un~.u asırda fikirler gittikçe ar
tan bır s~r~tle yayılıyorlardı: "Çabuk 
yayılan fıkırler çabuk aşınırlar.,, Kla
sik edebiy~t bir buçuk asır yaşamış
tı.; .romantızm ancak iki neslin gözle
rını kamaştırdı; Naturalisme on beş 
seneden fazla tutunamadı ; daha son
ra gelen. küçük mektepler gittikçe 
artan hır kararsızlık içinde itişip 
durmaktadırlar. 

F.ikirle.rin .dağılmasındaki kolaylık 
yenı n~sıllerı? seyahat iptilası, ya
bancı ulkelerın uyandırdığı tecessüs 
bugün~n edebiyatlarında ulusal kıy
metlen oçk aşındırmıştrı. Milletler 
arasındaki kinlere ve sıyasal anlaşa
mamazlıklara rağmen devrimiz koz
mopolit bir ruh taşımaktadır. Hudut
lardaki süngülerin çokluğu fikir a
kınlarını durduramıyor: Her fikir, 
nerede doğarsa doğsun, hemen Av
rupanın hatta dünyanın malı olmak
tadır. Eski asırların eserleri uzun 

Hegel'in San' at Hakkında 
Düşünceleri 

San'at ruhun madde içinde görü
nüşüdür. San'atın kullandığı mal
zemeler, ruhu ifadeye derece dere
ce kabiliyetli olduğundan değişik 
san'atlar doğmuştur. Beş san'at var
dır, bunlar da sırayla mimarlık, hey
keltraşlık, resim, musiki ve şiirdir. 
Mimarlıktan şiire doğru yükseldik
çe maddenin hafiflediği, ruhun de
rinleştiği görülür. Maddiden ruha
niye dogru bir yükseli§ vardır. 

• 
İlk san'at mimarlıktır, ve ilk mi-

marlık semboliktir. tık mimarlığa 
ait şekiller birer sembolden başka 
bir şey değildir. Şekil, fikri ifade 
etmekten ziyade müphem bir suret
te hatırlatır. Fırat sahillerindeki 
Belus veya yedi katlı Babil ku
lesi, kavmlerin dağılmalarından ön
ceki topluluğu canlandıran, iptidai 
ailenin inhilalini ve daha geniş bir 
sosyetenin kuruluşunu toplu bir ça· 
lışma ile bildiren birer semboldür. 

Ayni suretle dikili taşlar, bollu
ğun sembolü idiler. 

Memnon'lar, bu kocaman heykel
lerse güneşi ve tabiat üzerindeki 
hayati tesirini temsil ederler. Her
hangi müspet bir gayeden mahrum 
olan bu şe~iller her şeyden önce 
birer semboldür. 

Bu ilk mimarlıkta her şey sembo
lik surette vücude getirilmiştir: 
Nispetler, mesafeler, sütunların sa
yısı .. ilh. Bilhassa Mısırlılar, arıya 
peteğini yaptırtan insiyaka benzer 

zaman doğdukları memleketin hudut
ları içinde kalıyor, komşu memle
ketlere yanlış tercümelerle ve ancak 
geçici bir tecessüsü gidermek mak
sadile girebiliyorlardı. Bizim asrımı
zın kafasında doğan her şey ister bir 
muhayyile eseri, ister felsefi bir sis
tem yahut bir cemiyet hulyası olsun 
hiçbir hudut tanımamakta ve bütün 
iklimlerde türeyebilmektedir . 

Medeniyetle beraber edebiyatın 
hudutları artık çok genişlemiş ve 
batı kültürüne hiç beklenilmiyen un
surlar karışmıştır. Genç Amerika bü
tün kültür malzemesini Avrupadan 
almakla beraber bize. yepyeni eserler 
gönderdi. Son zamanara kadar köşe
de kalmış olan Rusya ve İskandi
navya kaııanlık ruhlarile ansızın Av
rupayı istila ettiler. Yeni edebiyat
Jardaki temi. şok .büyiilr •IMf> fpıien 
ve ToTstoi'un eserleri Avrupaya yep
yeni bir hayat telakkisi, bambaşka 
bir hassasiyet aştlamışlar, ötedenbe
ri fikirleri kurcalıyan ruhsel ve sos-
yal meselelere yeni bir bakış tarzı 
getirmişlerdir. Böylece, biroçk asır
lar ta.tin kültürünün altında kalan 
barbar ruh Avrupayı yeniden istila 
etmiş oluyor. Bazı miitefekkirler bu 
istilayı bir gençleşmenin başlangıcı 
olarak görmekte, bazılan da yeni un
surların Avrupa küJtürünü bozduğu
nu iddia etmektellirler. Her ne olur
sa olsun barbar ruhun dirilmesi bu
günkü edebiyatların en karakteristik 
hadisesidir. 

• 
Eski medeniyetlerin mirasını pay

laştıktan sonra hudutları biribirine 
karışan modern batı edebiyatlarını 
yeni bir kül halinde görmek bugün 
için bir zaruret olmuştur. Bununla 
beraber eski edebiyatları bu küllün 
dışında bırakamayız. Rönesansın Hu
maniste'leri, on yedinci asrın Helle-
niste ve Latiniste'leri şüphesiz boşu
na çalışmadılar. Eski medeniyetleri 
yeni ruhlardan süzen bu adamlar bi
ze işlenmiş bir miras bıraktılar. Her 
nekadar Antique ve Moderne ruhlar 
bazan biribirini koğmuşlarsa da yeni 
adam her ikisini de kendine mal e
dinmiştir. Tefekkür hayatındaki te
nakus akı~lar nihayet hep ayni müş
terek hazın eye dökülürler: Okyanu
sa karıştıktan sonra ne Sen nehri 
kalır, ne Taymis, ne de Rayn .. İnsan 
benimsediği bir fikre nereli oldu
ğunu sormaz. Eski ve yeni, Alman 
ve İngiliz bütün dimağlar bizim için 
çalıştılar. Bizim ruh sermayemiz bü
tün bizden evvel yaşamış olan ruh
ların mirasıdır: Onlar biziz, biz on
larız. 

Modern edebiyatların tetkiki yan
lış bir telakki yüzünden gecikmiştir: 
Guya böyle inhisarcı bir tetkik, batı 
kültürünün temeli olan ~ski edebiyat
ların aleyhine olurmuş.. Hiç de de
ğil. Yukarda eski ve yeni medeniyet
lerin biribirine nasıl bağlandıklarını 
görmüştük. Onlar biribirinden ayıran 
telakki yahu.t huraf~ zayıfladıkça 
modern edebıyatluın tetkiki hız al
~aktadır: ~aha şim?iden hiçbir ede
bıyat tarıhı yalnrz bır milletin hudut
lar~ i~inde kalmıyor. En küçük eser
lerı ızah ederken bile Avrupayı 
dolaşmış olan fikir hareketleri • 
ni işe karıştırmak lüzumunu 
duyuyoruz. Bugün münevverim di
yen her adam batı kültürünü kuran 
d?rt büyük milletin dillerini değilse 
bıle tefekkür tarihlerini bilmek ge
rekliğindedir. 

SON 
Sabahattin EYIBOGLU 

bir insiyak ile, hayatlarını bu mo
nument'ları yaratmağa hasn.tt~ler. 
Bu kavim, bütün düşüncesını bu 
eserlerle anlatmağa çalıştı. Bu mi
marlığa ait eserler, gelecek asırla
ra vaz'olunan birer problemdır. Bu 
mimarlığın gayesi yoktur, dalı:ı 
doğrusu gayesı sadece sembolik ıia
dedir. 

• 
Klasik mimari tamamen zıt bir 

karakter gösterir. Burada intuai 
gaye ifadeden ayrıdır. Binanın he
defi apaçık görünür. Bina ya bir 
ev, ya barındıran bir yer, vey.ı bır 
mabettir. Bu mimarlık, ihtiyaca ve 
san'ata ayni zamanda dayanır. İhti
yaç, muntazam şekilleri, 'kaim nvi
yeleri, düz satıhları, sütunları vü• 
cuda getirir. Fakat gaye sadece fi. 
ziki bir ihtiyacın tatmininden iba
ret değildir. Bina ayni zamanda bir 
fikri, dini bir tasavvuru ifade eder. 
Mabet, Tanrı'nın tasvirini barındı
ran bir yerdir. Klasik mimari, bir 
gayeye uygunluk kanununa tabi ol
makla beraber, faydalıdan kurtulıı
yor ve güzellik kanununa itaat edi
yor. Daha doğrusu faydalı ve güzel 
mes'ut bir şekilde birleşiyor. ~i
mctri, ahenk, en sevimli, en zengin 
ve en değişik uzvi şekiller, süs ola
rak arşitektüral şekillere ilave olu· 
nuyor. Klasik mimari ayni zamanda 
hem faydalı, hem uygun. hem de 
güzel mimaridir. Bu mimarlık bü
tün sembolden temizlenmiş gibidir. 

Ortazamandaki hıristiyanı veya ro 
mantik mimarlığına belince: iki zıt 
mimari, şark ve yunan mimarisi bu 
mimaride birleşiyor. Bu mimarlık, 
hem bir gaye için vücude getiril
miştir, hem de son derece ifadeli 
ve semboliktir, hem tabi, hem müs
takildir. Katedral Tanrı'nın evi
dir; dinin adetlerine ve ayinlerin'! 
göre vücude getirilmiştir. Katedra-
lin her tarafı, değişik şekillerile 
gayesini gösterir. 

Sivri uçlarla biten çatı, ogive'le 
devam eden sütunların amudi ha
re keti, tabii ışıktan farklı diğer 
bir ışığın sembolü olan vitrail lclr, 
her şey ruhu orada deruni istiğra
ka götürür. 

Yunan mimarisi mütevazin tena
sübü, sakin çıplaklığ ı ile hıristiyan 
mimarisinin gölgeler ve renkleri~ 
kapalı man%dtt•ı araarnfta ~erin bır 
ayrılık vardır. B ld ışık ve ne,e, 1 i. 
ğeri karanlık ve hüzün kaynagıuır. 
Yunan mabetleri toprakta ufki ola
rak uzanır, genişler; hıristiyan kated
ralleri topraktan yükselir, havalara 
fırlar. 

• 
Böylece tarihten alınan ve sana

tın toplu gelişimini gösteren sem
bolik klasik ve romantik şekiller, 
mimari şekillerinin de tak imine: 
ve tasnifine yaramış bulunuyor. 

• 
Mimarlıkta, maddeye tabi olan ruh, 

heykeltraşlıkta, kendi mahiyetine uy
gun gelen bir tarzda ifade olı.ntuyor 
ve maddeden gitgide sıyrılıyor. 

Sembolik san'atta heykel binaya 
bağlı idi veya heykel bizzat bir bina 
idi. Nebat, hayvan, ve insan şekille
ri, imtizaçları ile allahlaştırılan tabi
atın kör kuvvetini ifade etmekte idi
ler. 

Klasik san'atta, insan şekli, kendi
sini canlandıran ruhu tam olarak gös
teriyor ve diğer şekillerden ayrı
lıyor. 

Hcykeltraşlıkta, ruh - protredc 
olduğu gibi - çehrede toplanmış de
ğildir. Onu bütün vücutta yayılmış 
olarak görüyoruz. "Gözleri olmıyan 
heykel bize bütün vücudu ile bakar.,. 
Heykelin hiçbir kısmı şiddet ifade 
etmez. Vücuda ve çehreye akseden 
temayüller, ihtiraslar, ve bu gibi bil· 
tiin f?eçici seyler bu san'atın dışın
dadır. Heykeltraşlık, değişmiyeni, de-
vamlı olanı, c~vheri ifade eder. Kla
sik heykel bütün yabancı tesirlerden 
kurtulmuş, derin bir sükun ve huzur 
içindedir. Bedenle ruh arasında tam 
bir anlaşma, bir ahenk hüküm sürer. 

Romantik heykeltraşhkta bu ahenk 
bozuluyor. Heykeltraşlık, hıristiyan
!ık duygusunu derinliği ve şiddeti ile 
ıfade etmek isterken, kendi çevresini 
aşıyor. Ruhun neşe ve ıstırabı, ken
dinden geçmesi, nedamet, çile, ölüm, 
öldükten sonra dirilme, mistik derin
lik, aşk. ruhta huzur ve sükunu, ifa
dede şekillerin ahen~dni istiyen hey
keltraşlığa hiç de yarar mevzular 
değildir. 

Bundan dolayı, romantik heykel
traşlıkta insan vücuduna karşı bariz 
bir istihfaf görülür. Heykeltraslık 
namütenahi enfüsiliği, bütün değiş
melerile ifadeye kalkışınca ahenk 
bozulur, vücut ihmal olunur. Enfü
silik mekana yabancıdır. 

Orta zamanda tezyini mahiyete 
düşmüş ve çevresinden ayrılmış olan 
hevkeltra~lığı, rö~esansta - grek sa
natının guzel şekıllerini model ala
rak - tekrar kendi çevresine dön
müş buluyoruz. 

Suut Kemal YETKiN 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
HABEŞLER HAZIRLANIYOR 

Adisababa'da 

Adisababada kilise 

Taymis muhabiri bildiriyor: 
sevkiyatı bu sabah Addis Aba
ba'dan trene fanfarsız, söylev
siz bindirilen bir kıt'a ile başla
mış oldu. Ne imparator, ne de 
büyük bir kalabalık yoktu. Ne 
ıborazan öttürüldü, ne de davul 
çalındı. Halka belli etmemek 
için de askerler trene asıl ista
siyondan bindirilmedi. 

Hizmet altında asker olduk
ları halde, neferler üniforma ta
şımıyorlardı. Tüf ekleri omuzla
rına gelişi.güzel asılmış, güneşte 
kurutulmuş buğday torbaları 
başlarında, su matraları yanla
rında olduğu halde hareket eden 
askerlerin ağırlık olarak bazıla
rında yorgan, bazılarında da ça
d rrlar göze çarpıyordu. Birçok
larında aslan derisinden eski 
kalkanlar, bazılarında da uzun 
hançerler vardı. Merasimsiz ve 
hatta mutat gürültülere mey
dan verilmeksizin hepsi de te
ker teker trene biniyorlardı. 

Sü Bakanı, Mulu Geta bir ka
tıra binerek askerler arasında 
dolaşıyor, herkese iltifat ediyor, 
rhatınm soruyordu. Kıf'a ku
mandanı eski bir asker; sabık 
Adowa kahramanlarından Hap
ta Michael'de katır üzerinde ol
duğu halde · zabitlerle konuşu
yordu. O da yarın hareket eden 
kafile ile cepheye gitmektedir. 
Vedalaşmalar son derece sade 
ibir merasimle yapılıyor, heye
can göstermemek için herkesin 
yüzünden nefsini zorladığı bdli 
oluyor. Askctrlere gelince; hep
si de bir ağızdan kumandanları
nın Adowa'da İtalyan'ları hezi
mete uğratmış bir kahraman ol
duğunu, şimdi de ayni muvaffa
kiyeti göstereceğinden emin 
olduklarını, geri dönmemek pa
hasına bile olsa onlarla tekrar 
savaşa girişmekten korkmıyan 

bir adam olduğunu tekrarlamış
lardır. 

Ağlayan kadınlar 

Uç düdük çaldıktan sonra ih· 

N o. 127. 

Seferberlik 

önünde toplanan halk 

tiyar kabile başkam kıt'a zabit
lerinden biri olan oğlunu öpe
rek veda etti. Sü Bakanı saka
lını birkaç defa okşadı. Uç dü
dük daha ve tren yavaş yavaş 
istasiyondan kıpırdanmağa baş
ladı. Platformda ne bağırış, ne 
bir el saJlayış; yalnız derin bir 
sükun! 

Yan sokaklarda biçare kadın
lar sessiz sessiz ağlaşıyorlardı. 
Halbuki bu memlekette ağlaş
ma merasimi daima yüksek c;;cs
le olmuştur. Halbuki çocuklar 
bile ses çıkarmıyorlardı. Uç 
gündenberi, her sabah 400 kişi
lik bir tren muntazaman Addis 
Ababa'dan hareket etmektedir. 

Bundan sonra her üç günde 
bir, 1500 askeri hamil trenler 
muntazaman cepheye hareket 
edecektir. 30 bin askerin Addis 
Ababa'yı terketmekte olduğuna 
dair rivayetler mübalağalıJır. 
Bu rakam 5 olursa, hakikate da
ha yakın sayılmalıdır. Addis 
Ababa'da hernekadar askerler 
üniforma giyiyorlarsa da cephe
de kendi kıy af etleri ile harbede
cek1crdir. 

Bu sabah Belçika Kraliçesi
nin istirahati ruhu için katolik 
kilisesinde icra olunan ayini ru
hanide ispatı vücut eden impa
ratorun yüzü çok yorgun görü
nüyordu. Bütün diplomatlar da 
hazır bulunuyorlardı. 

1 talyan elçiliğinin sözle hü
kumete müracaat ederek Addis 
Ababa'daki el<;.ilik binasını mu
hafaza etmek üzere İtalyan as
keri getirmek hususunda müsa
ade istediği şayiaları deveran 
etmektedir. 

Uzak cenup vilayetl:r!nden 
birinin valisi olan Tayi'nin; im
paratorun Addis Ababa"ya av~ 

det etmesi hususundaki emrine 
itaatten geri durduğu söylen
mekte olup; bu başkanın ne ya
pacağı hakkında birçok tahmin
lfr ileri sürülmektedir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
bini ıhafifletımek içfo tekrar etsin. 
ıJer diye onlara nasıl bir ıSÖZ öğreti
llebilirdi ? 
ı Söylemek .çok çirkin bir şeydt; 
h e le yazmak?, Napoleon, Baylen 
lkalesjnin teslim ed'idiğini h.aı!> e r a· 
11ınca: "Bazı şeyler vardır ki, yazıl 
maz,, demiş. Bu sözü de Mathilde· 
le, sanki önceden bir ders vermek 
isteor gibi. Julien anl:atmış tı. 
• Faknt bu da yine bir şey dcğildl, 
;Mathilde'in halccanına 0başk~ ae -
~epler vardı . .K1ibadar .a le nınde bı 
rakacağt o çok çirkin etkiyi, . sınıfı 
na hakaret ettiği için kendınden 
nefret e'ttirecek o silinmez ·leke ya. 
unutarak tabiati Croisenois'ların. 
Luzıarın, Caylus'lerinlcine hiç ben
zemiyen bir ıadama mektup yazmr~ 
tı. 

JuHen"in yaradılışının o esrarh 
bilinmez tarafı, kendi.si ile .söyle 
•adece ahbapolmak istiyeni bile kur 
kutabilirdi. Maıthilde ıbir de 1<1a lk -
tnı onu kendine aşık edinmek is -
'tiyor:du ; beni cr.oa kul. köle ola • 
eaktı ı • 

"Benim ünerimde büyük bir nu
fuııu olduğunu görünce ne le re kal-

STENDHAL 

kışmaz ki ? Olsun 1 ben de o ızamanı 
Medea gibi : Bütün bu tehlike/eı 
içinde k'me mi gü~J •irim? BEN, 
/Jar.•~' ~carim derim ... 

Mathilde'in sandığına göre J u-
lien 'in, soy asilliğine karşı hiç bir 
tiaygısı yoktu. '"Hatta belki benımı 
ıçin biç tbi·r sevgisi de yoktur!,, di
yordu. 

Bu kıvrandırıcı şüphelerin ~on an
larında aklına kadınlık gururu dü
§Ünceleri geldi. "Ah 1 ben gibi kızla
rın alın yazısı · ne de garib ! ... ,, dedi. 
Ona ta beşikten beri aşılanan gurur 
o zaman içinde fazilet hissi ile çar
pışmağa bl\şladı. Julien'in yola çık
mak istemesi işte bu günlere tesadüf 
etti ve işin neye varacağının bir an 
önce beJ:rmcsine sebeb oldu. 

(Bu yaradılışta insanlar çok şükür 
ki pek azdır.) 

O ak~.a~. gec vakit Julien bir şey
tanlık duşuncrek sandığını ağır olsun 
diye tık~ b~sa. doldurup kapıcınin 
odasına ındırttı: onu taşıtmak için, 
mademoiselle de La Mole'un hizmet
çisine korta yapan uşağı çağırmıştı. 
içinden : "Bu oyun belki hiç bir işe 
yaramıyacak ama, dedi, bir de istedi-

Sovyet 
Kilometre 

Rusyada Atla 4,0001 
Yapan Türkmenler 

Sovyet gazeteleri, Aşkabat - Mos
kova arasında yapılan 4000 kilomet
relik atlı yürüyüşün tafsilatını ver
mektedirler. Bu yürüyüş Türkmenis
tan c:ümuriyeti spor idaresinin teşeb
büsyle tertip edilmiş ve yürüyüşe 28 
Türkmen köylü genci iştirak etmiştir. 
Teşebbüsün amacı yeni yetiştirilen 
Türkmen atlarının mukavemetini de
nemek ve Ttrrkmen kolhozcularınrn 
(köylülerinin) spor kabiliyetini ~ôs
termekti. Bu kafile 30 Mayıs 1935 de 
Türkmenistanda Aşkabat şehrinden 
hareket etmişlerdir. Sporcular gün
lerce süren sıcak ve susuz kara kum 
çölünü (72) derecelik sıcak :ııtınrla 
geçmişlerdir. Burada hayvanların .ıııh 
batini korumak ve onlara su yetiştire 
bilmek için tam manasile ka\ıraır.an
ca denilebilecek bir metanet ve gay
ret göstermek lazımgelmiştir. Kara
kum çölünden sonra Orenburge va
ran atlılar hiç durmadan değişen ik
lim farklarına uyarak yürüyüşlerini 
tam bir disiplin altında ilerletmişler 
ve 22 Ağustosda Moskovaya gelmiş
lerdir. Gerek atların, gerek sporcula· 

Çek Si ezyasmda Lehleri 
sıkı,hrıyorlar 

Varıova, 12 A.A. - Pat ajanaı 

bildiriyor: Gazeteler, fevkali e 
had bir ıekil almıı olan Çek Sılez
yası durumu üzerine dikkati çek • 
mekte ve bu bölgede Çeklerle 
Lehler araaındaki gerginliğin en 
aon haddine vardığını kaydetmek· 
tedir. \. 

Gazeteler, Lehler arasında top· 
lu bir halde tevkifler yapıldığını, 
Leh anıelelerine yol verildiğini, 

Leh kurumlarının kapatıldığını ve 
her türlü tazyikte bulunulduğunu 
bildirmektedir. 

Amerikada 5 bin greve• 
ile çarpışma 

Minneapolis, 12 A.A. (Ameri
ka) - Çelik fabrikaıı yanında po
lislerle grevciler arasında bir çar
pışma olmuı ve iki kiıi ölmüştür. 

On bet kiti de yaralanmıştır. 

Polis bet bin grevciyi dağıtmak 
için ,;,ğlatıcı bombalar kullanmıı 
ve fakat muvaffak olamamııtrr. 

Bunun üzerine grevcilere alet 
açmaya mecbur kalmı§tır. 

ğim sonuca varırsa, mademoiselle de 
La Mole. beni gitti bilir.,. Bu dolabı 
kurduktan sonra yatıp keyifle uyudu. 
Mathilde ise o gece gözlerini yum
madı. 

Ertesi sabah erkenden Julien, kim
seye gözükmeden konaktan çıktı. fa
kat daha saat sekize varmadan dön
dü. 

Julien kitab - odasına girer girmez 
mademoiselle de La Mole da kapı-
dan gözüktü. Julien cevab olarak ha
znladığı mektubu verdi ; birkaç söz 
söylemesi lazım geldiğini de sanıyor
du; işin hiç olmazsa bu yönü haylı 
kolaydı. Fakat mademoiselle de La 
Mole onu dinlemeden çıkıp gitti. 
Julien buna çok sevindi, çünkü doğ
rusu ne diyeceğini pek bilemiyordu. 

İcinden: "Bütün bunlar comte 
Norbert ile birlikte kurulmus bir 
oyun değilse, dedi, soyu bu kadar 
asil bir kızın bana karşı besleroeğe 
kalkıstığı bu münasebetsiz, tuhaf 
a!fk, hiç şüphesiz benim o ciddiğ, so
ğuk bakışlarımdan doğmuştur. Ben 
bu sarı koca kulaklıya gönül kaptı
rırsam, budalalığın son kertesine var
mıt olurum.,, Bu muhakeme onun, 
her zamankinden daha soğuk bir ta
vur takınmasına, daha hesablıca ha
rekete kalkışmasına sebeb oldu. 

"Bu hazırlanan savaşta, dedi, ha
seb neseb gururu, onunla benim 
aramda ıüel bir mevzi teşkil eden bir 
yüksek tepe olacak. Ben manevramı 

rın sıhhati tamamile yerinde idi. Bu 
spor yürüyüşü o kadar dikkatli ve di
siplinli yapılmıştır ki çeşitli iklimler 
altında yapılan bu 4000 kilometre yol 
culuktan sonra atlarda hi<j bir yor
gunluk görülmediği gibi hatta birçok 
hayvanlar yolda bilakis kilo almııJl:ır
dır. Türkmen atlılarını karşılamak i
çin Moskovadan uzaklara kadar uçak 
lar gönderilmiştir. Birçok bisikietli 
sporcular, süvariler ve saire keza yol
lara çıkmışlardı. Bunların şehre gire
cekleri yerde büyük bir tak yapılmış
tı. Süvariler törenle karşılanmışlar
dır. SUvari alayları, sporcu vt. asker 
kafileleri bunları şehre girerken sel:lm 
lamış, taklar ve caddeler Tiırkmenis
tan Cümur Başkanının resimleri ve 
bayraklarla süslenmiştir. Türkmen at 
lılan Kml meydanda Leninin mezarı
na çelenk koymuşlardır. Bunlardan 
sonra Kızıl meydanda yapılan büyük 
bir spor bayramına iştirak etmişler

dir. 28-8-935 de Türkmen atlılan şe
refine büyük at yarışları ve şölenler 
tertip edilmiştir. 

-----Hava trenleri 
Jzyeatİya'dan: 

Tür iy nin Jl ara Hava ku§U• 
na mensup sekiz Türk genci, Sov
yetler Kosekbel uçak okulasında 
okumaktadır. Son zamanlarda bun 
lar bir motorlu tayyare ile 1 pla
nörden mürekkep hava trenlerile 
çeıitli talimler yapmaktadırlar. 

Bir motorlu tayyarenin iki kana
dına ikifer ve arkasına üç motor -
siu; tayyare takılma suretile tertip 
olunan bu hava kafilesi motorlu 
tayyarenin yardımile 500 - 600 
metreye yiikaeldikten aonra çeıitli 
hareketler yapmakta ve 40 - 50 
dakika süren bu uçu§tan sonra mo
torsuz; tayyarelerin her biri hava
da ayrılarak tek başlarına çeıitli 
manevralar yapmaktadırlar. Türk 
gençleri bu talimlerde büyük baıa· 
rılar göstermektedirler. ----
Hitıer Reichstag'ı topluyor 

Londra, 12 A.A. - iyi bir kay
naktan öğrenildiğine göre, Hitler, 
Rayştağı pazar günü Nurenbergte 
toplanmıya davet etmİftir. 

Hitler, dı, siyaaa hakkında bü • 
yük bir söylev verecektir. 

ona e;öre yapmalıyım. Parist'e kal
makla çok fena ettim: yolculuğumu 
sonra bırakmış olmak beni alçaltı
yor ve, bütün bunlar bir oyun çıkar
sa. çok tehlikeye dü~ürüyor. Git
mekten ne kötülük gelebilirdi? Onlar 
benimle alay ediyona ben de onlar
la alay etmiş olurdum. Yok, bana 
gösterilen ilgi az çok doğru ise, o ilı 
giyi kat kat arttırmıs olurdum.,, 

Mademoiselle de La Mole"un mek
tubu, gururunu o kadar okşamış, 
koltuklarını o kadar kabartmıştı ki 
julien, başına gelene bir taraftan da 
gülmekle beraber. yola C'ıkmasımn 
ne derece yerinde olacağını şöyle 
ciddi(! bir surette inc:eliyememişti. 

Yaptıi!ı hatalardan eza duyup dö
vünmek onun varatılışmdan gelen 
bir huydu. Hele bu son hatasına çok 
kızmış, o küçük mağlubiyetten bir an 
önce kazandığı inanılmaz zaferi ade
ta düşilnC"mez olmuştu ; işte tam o sı
rada, saat dokuza doğ ru, mademoi
selle ele La Mole kitab-odasının kapı
sı esiğinde tekrar gözüktü. T ulien'e 
bir mektun attı ve kacıp ~itti. 

Julien yerden kağıd
0

ı alırken : "Bu 
mektup şeklinde bir roman olacağa 
benziyor, dedi. Düşman bir şacırtma 
har"kıoti vanıvor. biz de ciddiyet ve 
fazileti hlicum ettirelim ... 

Mathilde Julien'den kesin bir ce
vab istiyordu ; fakat mektubun eda
sındaki azamet, Julien'in neıesini b_. 
kat daha artırdı. İki sayıfalık bir 
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Avusturyanın Vazifesi 
Ya~: Avuaturyanın Ankara elçüi Cari Buchberıll 

Neuea Wiener JouÇrnal'den: 
Avusturya ile Türkiye arasında 

ötedenberi samimi olan ve genel sa
vaştaki silah arkadaşlığı ile takviye 
edilen siyasal münasebet son yıllar
da daha ziyade iyileşmiş ve derinleş
miştir. Kama! Atatürkün dahiyane 
idaresi altında hemen hemen temel
den değiştirilerek en kısa bir zaman 
içinde yeniden yapılacak olan Türki
yenin bu muazzam kuruluş ve yükse
lişi işine Avusturyada hayranlıkla 
bakıhrken Türk efkarı umumiyesi de 
A vusturyanın kendisini kuvvetlendir
mek ve istiklSlini emniyet altına al
mak uğrunda giri,tiği mücadeleyi 
en büyük bir sempati ve dürüst bir 
takdirkirlıkla takip etmektedir. Bil
hassa Türkiye ~ibi kendi hürriyet ve 
istiklali için daha pek uzak olmıyan 
bir zamanda mücadele açmak mecbu
riyetinde kalmıs olan bir memlekette 
A vusturyanm hürriyet ve iıtiklal 
mücadelesi tamamile anlaşılmakta
dır. Ben Türk hükumetinin en müm
taz uzuvlarından biri olan hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Aras ile konuı
malarımda bu devlet recülünün A
vusturya ve onun rehber ve zimam
darları hakkındaki büyük saygısını 
öğrenmek fırsatını çok defalar elde 
ettim. Bizzat Gazi dahi Avusturya 
hakkındaki takdirkarlığını söz ve fi
il ile - Avusturya 8'n'atkirları ile 
alim ve teknisyenlerini Türkiyeye ça
ğırmak - izhar etmiştir. Türk hü
kumetinin Avusturyamn Ankarada 
yaptıracağı yeni sefaret binası için 
Avusturyaya bir ana hediye etmiş 
olması da - vaktile ayni veçhile 
Kayser Franjoseph'e Boğaziçinin gü
zel sahilinde Y eniköyde yazlık bir 
köşk hediye edilmesi gibi - Türki
yenin yeni Avusturvaya karşı gös
terdiği dostluğun sembolik bir teza
hürünü teşkil eder. 

Her iki devlet arasındaki ekonomik 
münasebetler dahi buhrana ve muh
telif güçlüklere rağmen son zamanda 
şayanı memnuniyet tarzda çok mü
sait inkişafl:lr bulmuştur. 10 ağus

tos 1934 tarihli ticaret anlaşmasının 
akdindenberi - ki bu akdin husu
lünde Türkler tarafından evvelce 
ekonomi vekiletinde Türkofis şefi ve 
şimdi de müsteşar olan Faik Kurdoğ
lu çok büyük liyakat göstermiştir
Avusturyamn Türkiyeye ihracatı 
hayli artmıştır. Avusturya Türkiyeye 
demir malzeme ve makinelerle birlilt
t bilhassa kağıt ve kağıt mamult\tı, 
iplik ve elektrik cihazları vermekte 
ve buna mukabil Türkiyeden ezcüm
le tütün, fmnlanmı§ kereste, deri gi
bi eşya almaktadır. Avusturyanın 
Türkiyeye ihracatı daha ziyade arta
bilir. Ancak bunun için Avusturya 
ihracatçılarının dı§ ticaret maddele
rini kısmen değiştirmek lazımgeldi
ğini anlamaları gerektir. Çünkü Tür
kiye sanayileşme teşebbüsüne giriş
tiğinden şimdiye kadar yabancı 
memleketlerden satınaldığı birçok 
eşyavı şimdiden sonra memleket 
içinde imal edecektir. Bu sebeple 
Avusturya sanayii için Türkiyeden 
muhtelif fabrikalar kurulması plim 
ile alakadar olan aipari§ler almağa 
çalışmak mühim bir vazife te§kil 
eder. 

Ekonomik münasebetlerin artması 
ve inki§afı için yapılması lizımgelen 
gayret ve ihtimamlar kadar kültürel 
münasebetleri tekemüml ettirmeğe 
<salışmak dahi mühimdir. Bu balam
dan Avustur}"anın tarkta fikir, ilim, 
san'at ve teknik sahasında yol açan 
ve imtisal nümunesi olan bir faktür 
sıfatile takdir edildiğini daima gör
mekle ben sevinç ve gurur duymak-

mektup yazıp kendisi ile alay etmek 
İ5tiyenlerle bol bol, keyifli keyifli 
eğlendi ve cevabının sonuna doğru 
da, yine alaylı bir cümle ile de, erte
si sabah yola çıkmağa karar vermiş 
olduğunu bildirdi. 

Bu mektubu bitirdikten sonra: 
"Bunu bahçeden verebilirim,, diye 
·düşündü ve hemen <sıktı. Mademoi
selle de La Mole'un odasının pence· 
resine bakıyordu. 

Kızın odası birinci katta, annesi
nin dairesi yanında idi ama zemin 
katı ile birinci kat arasında bir de 
"entnıol., vardı. 

Birinci kat o kadar yüksekti ki Ju
len'in, elinde mektubu ile ıhlamurlar 
yolunda dola§tığmı, mademoiselle de 
La Mole'un görmeeine imldn yok
tu. Çok iyi budanıp düzelmit olan 
ıhlamur ağaçları bir kubbe tqkil edi
yor, altında gezenlerin görülmesine 
en~el oluyordu. Jullen. ıinirli sinirli 
"Yine mi bir ihtiyatsızlık edeceğim? 
dedi. Bana oyun etmeie blkqtılar· 
sa benim böyle elimde mektupla ber
kesin gözü önünde dolatımm, düt
manlanmın ekmeğine Y•l sürecek.,, 

Norbert'in odası da m kardetüıin 
kinin tam üstünde idi; Julien. ıhla
mur dallannm teıkil ettiii kubbe al
tından bir çıkacak olsa eomte Nor
bert ile doatlan. onun bütün hare
ketlerini birer birer takip edebilirdi. 

Mademoiselle de La Mole camın 
arkasından gözüktü; Julien mektu-

-=---
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tayım. Nitekim yerli iş erbabının J~ 
mayesi için vaz'ına mecburiyet b 11• 
oJ.an kanunlara rağmen hala her ',.ıı 
gi bir ıubeye mensup Avu.st\lıe
Spesiyalistler burada çalışabı!ı:te .. ,ı 
dir. Ankarada 9evlet mahallesı ı~r,8' 
planlarının hemen kamilen pro ~dır 
Klemenı Holzmeister'in eseri 0 tıi• 
ğu mallımdur, Avusturya sefaret fJIY 
naaının planı da bu profesör tar• 
dan yapılmııtır. 

Viyana evvelce olduğu gibi f~ 
de payesine erişilemez bir tıp .?'~ır 
tebinin merkezidir ve bilhassa bil' 
sikinin mekkesi,, olarak yüksel< fi' 
mevki ve itibarı vardır. Türk ın;ııl' 
kisinin modern reformu da !starı ,dl 
daki konıervatuvarın uhdesine tefııt' 
edilmi§ olan profesör Marx tarı bit 
dan yapılmı!tır. Ankarada da ·dl' 
musiki yüksek mektebi tesis ve !~ 
re etmek üzere ağlebi ihtimal 1/ı el' 
nadan mümtaz bir musikişinasın ' 
bi mutasavverdir. , 

Avusturyanın Türkiye sefi~ 
ayni zamanda temsi\ sahasına 11r 
olan İranda da birçok'. Avusturr•~ 
çalışmaktadır. Bilhassa Hazer d~ 
ile Basra körfezi arasında yapıl itf' 
ta olan 14.000 kilometrelik deıtı İf 
lu inşaatında birçok Avusturyalı dJI• 
çiler ve mütehassıslar çalışmakta ~ 

Bu veçhile Avuıturyanın pr~;.. 
vazifesi ııyasal ve ökonomik ııı~ 
sebetlerin muhafazası ve daima ·~ 

...ziyade ıslahı suretile garp- tc:}<ıtMf 
şarka götürmek ve Avrupa ile;# 
.kültürü arasında1nutavassıt ol 
tır. ~ 

A vusturyada yaşıyan A vuıtu~ 
lar muhtelif mesleklere ve iç f 
tabakalara mensupturlar, fakat Is~ 
büyük bir muhabbetle vatan~ 
bağlıdırlar. "Avusturya c:eınir11ıııı 
vatanperverlik muhabbet ve rubılrl~ 
ve biribirine bağlılık ~e ber~b~11e 
hislerinin muhafaza ve tenını)' ~ 
çalışmakta ve muhtaç düc:e~ ~· e~ 
daşlan sıkıntıdan kurtarmak ıçııı ı;W 
den gelen yardımı yapmaktadır• ·yeı 
çok an'anelere malik olan bu ceııı:ı11r 
konferanslar ve sosyal top1~11 ~· 
tertip eder. Senjorj kolleji gibi ~ 
ristler tarafından idr re edilel'l rf 
jorj kilisesinde katolik Avust0 ç~ liar için dini ayinler yapılır: . ~t 
ayın 24 ünde Senjorj kil.~seetf' 
Türk makamatınm yüksek muın ~ 
lerinin ve ecnebi diplomatların ~ 
ru ve bütün Avusturya kolon i&!' 
vücudu ile Dollfus'ün hatırasırı' ~.,
edilen bir ayinde kahraman bat ~eıı· 
tin akan kanının bizi mesafecc .,atJ 
disinden uzak bulunduğumu:r: sı~ 
ve onun mukadderatı ne dalı' 
bağladığını göstermi§tir. r# 

bun bir ucunu gösterdi; kız ~~ 
eğdi. Julien hemen koşarak odit te' 
çıktı ve, sanki beklenilmedik b 111 
sadüf gibi, büyük merdiven~e ~~ 
Mathilde ile karşılaştı: kız hıÇ ~ir it' 
nu bozmadan, yaptığı alelade 
miş ~ibi l?.'iilerek mektubu ald'itı ı' 

Julien: "Madame de Renal. ' bil" 
en icli dışlı münasebetten sonra 91~ 
benden bir mektup almağa. cc ,tfl 
etti mi, gözlerinde bir ihtı;a• ~ 
parlardı. Öyle sanıyorum kı 0 •1,re 
ömründe bir kere bile böyle gU 
bakmadı . ., rıltr' 

Bundan sonra aklından geçe ısse&1 ' 
bu kadar açık bir ifade ver.c )ig 
gösterdiği .ebeblerin değer•117 ~~ den aeeba kendi de utanıyordLl,.,,4111' 
lmdan f(Syle ıevler geçiyordu: f eıi 
ikisinin sabah elbiselerinin zar~ıı sr 
de, bütün yttrüyüf, duruııann ~r, 
rafetincfe de ne kadar afrk oi•'I 
Zevk sahibi bir adam, Madeıfl afS" 
de La Mole'u otuz adım öteden ~ • 
onun sosyetede doldurduı;u ~yıe5" 
lar. işte ıu götürmez değer ~ 
ne denir . ., ,di 

Julien böyle içinden alay. i ~eli' 
ama yine bütün düşündükten~. ııı'~ 
di kendine de itiraf etıniyord diıtc 
~me de Renal'in ona f ~'!8 e 10ıct, 
bir merquis de Croisenoıs ıı örıd' 
Verri~retı'de Julien'in bir te~ rı &' 
(rakibi) vardı; o da Maugır~at 1 

1 A rkas:,. .A C 
N A' 
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Bu Ogle Bir Hikayedir ki ilk Anlatan Ben 
Olacağım Ve ilk işiten de Siz ... ,, 

Halbuki §U Süyun Bikeye hü
kümdarlık ihtişamı ne kadar çok 
)' ara§ryordu ! 

• 
Odada kısa bir sükun oldu. Kırk 

güzel genç kızdan dördü gerisin 
geriye döndüler ve bir iki dakika 
sonra merasimli bir yürüyü§le tek
l'ar odaya girdikleri zaman garip 
tekilli bir koltuğu taşıdıkları gö
rüldü. 

Her biri bir ayağından tutmuş
tu. Mamıt Bırdı, önünden geç.erler
ken aağ elini kalbi üstüne basarak 
başım yere değdirircesine eğildi. 
Genç kızlar~ Kazan ordusunun bu 
ileri gelen amirine böyle bir hür -
nıet hareketi yaptıran, onu Ali 
Ekrem hanm önünde baş eğen bir 
Nogay eratı gibi iki büklüm eden 
Lu garip ıekilli koltuğu güzel ha
tunun önünde bir ayı postunun Ü· 
:ıerine baaktılar. 

Bu, Kazan hanlığının tahtı idi. 
Süyun Bike buna oturur oturmaz 

Lir el işareti ile genç kızlan ve hı..
dnnlan odadan uzaklaştırdı. Ve 
ancak o zaman önünde hala eğil
nıit duran Mamış Bırdıya: 

- Doğrulunuz Han ... • diye bil
di • 

On altıncı aann ilk yarımında, 
Kazan beyleri için ban tahtı en 
lnukaddes bir kıymetti. Ona karşı 
gösterilen hürımet sonsuzdu. Ma
ınuş Bırdı doğrulunca iki adını ge
rileyip tekrar eğildi ve bu ıefer ha· 
tunun müaaadesini beklemeden 
doğruldu. 

Şimdi Süyun Bikenin ihtişamı 
Lir kat daha artmı§h. Kazan han
larının tahtı mükellef bir sanat e· 
•eriydi: 

Baştanbaşa kabartmalarla süslü 
bir fildişi koltuk tasavvur ediniz ki 
dirseklerin dayandığı yerler firu • 
zeler, yakutlar ve incilerle aüslen
tniş ve dört yanında yumruk bü 
yüklüğünde birer zümrüt konul • 
ınıq bulun$un. 

Ma.nn• ::J.1--.. ı.:.ı.- ı....ıa.-ı .. du· 
ruyordu. Hatun gözlerini odanın 
bir kö§esme daldırmı§, derin bir 
düıünceye dalmı~tı. Yüzünde her 
an biraz daha artan bir tatlılık se
~iliyordu. Nihayet dedi ki: 

- Kuşoğlandan bir haber aldı • 
rıı:z mı? 

- Hayır ünlü hatun. Fakat :zan
nediyorum ki... 

- Zannınızın ehemmiyeti olma· 
dığını iddia edecek değilim han. 
Yalnız doğrudan doğruya bir ha· 
ber almış olup olmadığınızı öğren
ınek istiyorum. - ... 

- Acaba ... Batır hanın bu zafe
l'İnde Kuşoğlanm bir tesiri yok mu· 
dur? Ne dersiniz? 

- Bunu kestirmek bir hayli zor
dur hatunum. 

- Zira Batırdan böyle bir cesa
reti beklemek mümkündür ama, 
böyle çıngırakh bir zaferi bir türlü 
ona mal edemiyorum. 

Ve ıağ eline başını dayayıp bir 
ınüddet düıündükten sonra büyük 
bir alaka ile sordu: 

-Mamıı han! Bu gencin haya
tını aaran bir sır olduğunu tahmin 
ediyorum. Bana bu urrı öğretmez 
ıniıiniz? 

- Bir sır? Fakat bunu nereden 
lcestiriyoraunuz hatunum. O be
ııin:ı. •. O benim .. 

- Oğlumdur diyeceksiniz ama, 
buna beni inandıramıyacaksmı:z 
iinlü han! Acaba bu aır bana açı
lamıyacak kadar mühim midir? 
Mamı§ Bırdınm yüzü kimbilir 

heden kıpkırmızı keıilmitti. Güzel 
kadın onun cevap vermesine mey
dan bırakmadan devam etti: 

- Ve bu sanıyorum ki dostları
bıın benden sakladıkları sırların 
İlki ve sonuncusudur. Onun oğlu
nuz olduğunu iddiada daha fazla 
lsr-ar etmeniz beni nihayet bana 
doğruyu söylememek istediğinize 
İnandırmış olur. 

Kazanlı kumandamn dudakbrı 
bir ıeyler söylemeğe hazırlanır gİ· 
bi oldular. Fakat hatun yine mey
dan vermedi. Güzel kadının yü • 
~Ünde garip bir heyecan higgedili
)ordu. 

Burun delikleri açılrp kapanıyQr, 
rözlerinde bir dişi isteğini göze vu 
tan bir parlaklık görülüyordu. 

- Kardeşim Ali Ekrem hanJa 
tllnııtıklan gün onun yüzünde bir 
C:an aıkıntısı aezmittim. Hatta bel
lci hatırlıyorsunuz. Sizin oğlunuz 
olduğunu söylememekte garip bir 
tereddüdünüz olmuttu. 

Ve birdenbire son derece amir 
je İtiraz kabul etmez bir ahenk a· 
an aeıile: 

Kele paşası Kasım birinci Rus ordusunun imha edildiğini kendisi
ne habe rveren Kazan heyetine inanmamı~ gözlerle bakıyordu ..• 
öğretmesini istiyoruz. • dedi - kingen davranmakhğmıın sebebi 

Bu bir yalvarışın değil, buz gibi ise Kuşoğlanın yalan dinlemeğe 
bir emredişin ifadesiydi. Kuman - tahammülü olmadığını bilişimdir. 
dan derhal aağ elini kalbine basa· - Y aaa... Demek Kuşoğlan si -
rak baş kesti: zin kendi babası olmadığınızı bil-

- Ünlü hatunun buyruğu her mektedir? 
§eyden üstündür • diye tnırıldan· - Evet ünlü hatun ... Fakat bu, 
dı • kimin oğlu olduğunu bildiğine İşa-

Ve sonra sesini hep bir tempoda ret etmez. Ve şimdi size söyliyece-
kullanarak ilave etti: ğim aözler de öyle bir vakanın hi-

- Kutoğlan benim oğlum değil· kayesi olacaklardır ki ilk anlatan 
dir hatun. Kuşoğlan ile Ali Ekrem ben olacağım ve ilk işiten aiz ... 
hanın karşılaştıkları gün biraz çe- (Arkası var] 

................... ~ 
BORSA 

12 EYLÜL Perşanıbe 

PARALAR 

Alıt 

619.-
125,-

20 Fransız frangı 165.-
20 Liret 194.-
20 Belçika frangı 81.-
20 Drahmi 23,-
20 İsviçre fr. 816,-
Florin 80,-
20 Çek Kuron 94.-
Avusturya şiling 22.-
Mark 38.-
Zloti 23.-
Pengo 23,-
20 Ley 14.-
Leva 
20 Dinar 52.-
Yen 34.-
İsveç Kuron 30.-
Altm 934.-
Mecidiye 52,50 
Banknot 234.-

ÇEKLER 

Paris üxere 
Ingiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Satıı 

623.-
126.-
168.-
196.-
82.-
24,-

820,-
81.-
98.-
23.-
40.-
24.-
24,50 
15.-

63,46,10 
56.-
35.-
31.-

935.-
53.-

235.-

Kapanlf 

12,03 
623,50 
0.79.50 
9,72,10 
4,70,38 
2,43,82 

63,46,10 
1,17,43 

19,19,90 
4,19,64 
5,80.25 
1,97.30 
4.21.-
4 51.40 

63,77,55 
34.96,33 
2.78.30 

10.98 
3,11,43 

tı Bankası Mü. 92,-
., • N. 9,50 
., ., H. 9,60 

Anadolu 3 60 25.10 
.. 3 100 42,-

Şirketihayriye ıs.-
Tramvay 24.-
Bomonti • Nektar 7,50 
Terkos 15,50 
Reji 2,40 
Aslan Çimen 9,50 
Merkez Bankası 58.-
0smanh Bankası 23,50 
Telefon 10,-
İttihat Değirmencilik T.A.Ş. 8,25 
Şark Değirmenleri 0,75 
Şark Merkez Eczanesi 4,10 

iSTiKRAZLAR 

Türk borcu I 
" " II 

E;gani nı 

İstikrazı dahili 

TAHV 

Rıhtım 

LAT 

26.85 
24,90 
25,15 
9~.-
95,-

SOLDAN SAÔA VE YUKARDA'.N 
AŞAGI 

1 - Annenin erkek kardeşi (4). Baba-
nın erkek kardeııi (4). 

2 - Söz dinlemek (5) 
3 - Kanun (4) İşte (2) 
4 - Akalliyet (5). Bir cins kömür (3). 
5 - Nota (2). Kırmızı (2) Esef nida-

sı (2). 
6 - Süvari (4) Meyan (3) Sanat (2) 
7 - Bir hece (2). Zevce ( 4). 
8 - Ruh (3) Nota (2). Büyiik baba (4) 
9 - Küstah ( 4). İçten anlayış (5). 
10 - Sahra (3). Sin (3) 
11 - Hemşire (9). 

CUnkU bu:mc:camızın halli 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞAÖI 

1 --- Sarnısak (8) as (2) 
2 - Ara (3) An (2) Asi (3) 
3 - Rakı (4) . Maya (4). 
4 - Araba (S) 
5 - Adak (4). Kaz (3) 
6 - Sa (2) Ray (3) Re (2) 
7 - Anmak (5) 
8 - Ab (2) Gam (3) 
9 - Ayak (4) Garaj (5) 
10 - Asa (3) Aramak (6) 
11 - Si (3) İzer (4) 

Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON { Yazı işleri: 24319. 
İdare işleri : 2431 O. 

TELGRAF: "TAN ,.lstanbul 

Bir aylık 
3 

6 " 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye içiD 

Lira K. 
1 50 
4-
7 50 

14 -

iLAN 

Dışan için 
Lira K. 

8-
14 -
28 -

Ilanlar için tl&ncıhlı: Sirketlerine mü
racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doğruya 
idaremızce alınabilir. 

Küçük illnların 5 satırhğı bir defalık 
30 kuruştur 5 satırdan fazlası ıçin sa
tu başma S kurul$ alınır . Bir defadan 
fazla ic:iD yekdndan %10 kurus indirilir 

A N===================================================== 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Dans musikisi (plak) 19.10: Ha

fif musiki. 19.45: Ege caz. 20.15: Konfe
rans. 20.30: Stüdyo orkestrası. 21: Radyo 
caz ve tango orkestraları. 21.35: Son ha
berler - Borsalar. 21.50: Macar halk mu
sikisi. Bayan Aleksandr Mayler ve orkes
trası. 22.20: Muhtelif plaklar. 

Bükreş 
13-15: Ptak ve duyumlar. 18: Radyo 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin süreği. 20: Sözler. 20.20: Plak-Sözler. 
21: Sözler. 21.15: Piyano ile şarkı. 22.0S: 
Radyo salon orkestrası. 22.30: Duyumlar. 
22.45: Konserin süreği. 23.15: Yabancıla
ra duyumlar. 23.20: Konserin süreği. 24: 
Plak. 

Budapeşte 
20.50: Erkekler korosu. 21! Skeç. 21.50: 

Moskova 
17.13: Plak. 18.30: Popüler şarkılar ve 

havalar. 19.15: Kor0c konseri.. 20.30: Gor
ki'nin "Egor Boulytcheff .. adlr piyesi. 22 
Almanca yayım. 23.05: İngilizce. 24: Al-
manca. 

Münih 
20.05: Seçme halk müziği. 21: Kadın

lar kongresini röle. 23: Duyumlar. 23.20: 
Program arası. 23.0: Müzi3kli ulusal ya
yun. 24: Eğlenceli gece müziği. 

Hamburg 
20: Bando mıxıka. 21: Duyumlar. 21.10 

Dans müziği. 23: Duyumlar. 23.25: Dan
sa devam. 24: Şen akşam müziği. 

Bresi av 
20: Konser. 20.SO: Sözler. 21: Kadınlar 

kongresinden röle. 23: Duyumlar. 23.30: 
kestrası. 24.30: Çingene müziği. 
Şen gece müziği. 

• 
• 

NÖ BETÇ. 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Eminönünde Agop Minasyan - Çen -

berlitaşta Sırrı - Gedikpaşada Asadur -
yan - Cibalide Necati - Aksarayda Şe
ref Celfil - Karaıümrükte~emal - Def 
terdarda Arif - Muvakkithane caddesinde 
Saadet - Söğütlü çeşmede Osman Hulil
si - Şehzadebaşmda Hamdi - Samatya
da Erofilos - Bakrrköyünde Merkez -
Beşiktaşta Rıza - Şehremininde A. Ham 
di - Hasköyde Halk - Kasrmpaşada 

Merkez - Büyükadada Mehmed - Hey
belide Tanaş - Galatada Mahmudiye 
cad. Mişel Sofranyadis - Taksimde Tak
sim - Kalyoncukulluğunda Beyoğlu -
Hamamda S . Barunakyan - Eyüpte Hik-

• Sf NEMALAR 
TİYATROLAR 

• Tepebaşı Belediye bahçesinde her 
hafta Perşembe, Cuma, Cumarte
si, Pazar akşamlan saat 22 de 
Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
Hazım tarafından " Karagöz " 
oynatılacaktır. 

Melek: Deli kız 
Saray: Günahon aşktrr 

• ipek: İspanyol Dansözü 
• Yrldız : Yaşamak istiyoruz. Ben fahi

şe miyim? 
• Alka.zar : Yabancı bayrak altmda -

Şehir ışıkları. 

• Asri : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu
harebesi. 

• Sık : Aşka kim inanır ve 20 bin sene
lik kürek mahkiimları. 

• Sümer: Senin gibi bir kadm - Çılgm 
uçuş 

• Üaklidar Hale : İtto. 
• Alkazar : B3taklı damm km. 
• Milli : Bataklı damın kızı Aysel -

Esranengiz çiftlik. • L 1 M AN 
HAREKETLER( 

Bugün Limanımızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

9 A~ya t.>Tudanyaya 
9 Gü?-e! Randrrma İzmite 

11 Dumlu Pinar Mersine 

• Bugün Limanımıza gelecek vapurlar: 
Saat 

16,15 Ayten İzmitten 
17 Tayyar Mudımyaıhn 
17 hmir İskenderiyeden 

• 
MÜRACAAT 
YERLERi 

Deni% Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay <Kadıköy iskelesi ba~ mc-

murlııtn) 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Sirketi merkeı acen-

tesi Telefon 22925 
Sark Demrivollan müracaat ka-

lemi. Siı:kt"ci Telefon 23079 
Devlet DcmirvollRrı müracaat 

kalem.i Haydarpa~a. Telefon 42145 

• 
HASTANE 
TELEFONLARI 

Ccrrahpasa hastanesi. Cerrahpaşıı 21693 
Gtırt'ba Hastanesi Şehremini Yeni-
bahce. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak-
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has-
tanesi, Bakırköy Reşadiye kışlası 16 .. 60 
Beyoğla Zük<ir hastanesi Firuzaia 43341 
Gülh:ınc hastıınesı Gülhane 2051 G 
Havd:ırııacııı Ntimune hastanesi 60107 
Zeynep Kamil hastanesı Üskü-

O sabah, komşudan keskin bir 1 
günlük kokusu geliyordu. Derhal an
ladım. Marikanm annesi ölmüş ola
cak. Aylardanberi yatıyordu .Doktor
lar kurtulmaz demişler. Güzel Mari
ka, iki senelik komşum. Bu iki sene 
içinde kaç defa pencerelerde onun 
gölgesini bekledim. Yalnız evlerinde 
çamaşır yıkandığı günler onu bahçe
de bir ince kombinezonla görürdüm. 
O kadar. Bir başka zaman onu ne 
bahçed~ ne balkonda, ne pencerede 
görmek mümkün olmadı. Yuvarlak 
omuzları ile, dalgalı kalçaları ile u
zun ve gergin bacaklarile, dik ve iş
tihalı göğsü ile Marika bir Diyan 
heykeli kadar güzeldi. Çamaşır yı
kandığı günler, gözlerimin önüne see 
rilen bu harikulade ziyafetten tada
bildiP-im kadar aç gözlü bir oburluk
la istifade ederdim. Çamaşırlar kuru
yup toplandı mı, artık Marikamn se
sindeı;ı. başka bir işaret kalmazdı. Ma
rikanın sesi. Bakın bu Marikarun se
si çok mühimdir. Şen ve kıvrak kah
kahalarında da, oynak ve çapkın şar
kılarında da Marika, yirmi beş yaş 
genetiğini azdıracak kadar, çileden 
çıkaracak kadar, cinayetler ikaına 
muktedirdi. Sade bu ses - beni deli 
etmeğe kafi geliyordu. Akşamları 
balkonumda çakıştırırken, bu ses be
nim mezemdi. Annesinin titrek sesi: 

- Marika! 
Diye seslendiği zaman bir: 
- Oristi deyişi vardı, ki başlıba

şına bir alem, başlıbaşma bir musiki 
idi. 

Tuhaf şey. Kahkahalarında ve şar
kılarında bu kadar şen '!'C kıvrak, oy
nak ve çapkın krz neden acaba bu 
bol iştihasile, ihtirasile bir defa ol
sun balkonda görünmez? 

Onun için bütün komşuların hük
mü şu idi: 

- Çok namuslu kız! 
Annesi hastalandı. Marikanın tat

lı sesi yerine ihtiyar annesinin inilti
lerini dinlemeğe başlamıştık. Artık 
arka tarafın pencerelerini indirmiş
tim. 

Mahallede herkes ona acıyordu. 
İhtiyar hasta anasına bakmak Mari
kanın neşesini kaçırmrş, oynak fakat 
namuslu şarkıları susmuştu. Marika
nm anasına bakacak kendinden başka 
kimsesi de yoktur. Bu evde onlar a
na kız ve bir de hizmetçilerile otu
rurlar. 

Bir gün gene hastanın fena sancı-

Hava Tehlike
sini Bilenler 

Ankara, 10. A. A. - Hava tehlike
sini bilen üyeler listesi: 

!sak S. Amado, lzmirden 20; Av· 
ram Aji 20; Hüseyin Mustafa 20; 
Hasan Çeşmeli 100 ve ayrıca yüken 
50; Ekrem Ustündağ 20; Bayan Na
zife 20; Seyit Ahmet 25; Hayim ve 
Israil 20; Mehmet Bardakçı 20; J. V. 
M. Kohen 20; Alalef 20; Novaro 20; 
Muşe Alalof 25; Muiz Komel 25; 
Muiz Malki 25; Metec Alalof 30 ve 
ayrıca 100; Hifat Pala 20; Mehmet 
Şevki 20; Mazhar Nurullah 25 ve ay
rıca 7 5; Efrayim Selaniko 20; Alber 
Karmana 20; Ahmet Refik 20; Hü
seyin Bahri 20; Şekip Fazıl ZO ve 
ayrıca 20; Janyantal 25; Seyit Yusuf 
tecimen 100 ve ayrıca 3000 li,ra ba
ğışlamrştır. Ibrahim Seyit 25; Cemal 
Kavukçuoğlu 20; Hayd~r Hasanoğlu 
20; Tramvay ve Elektrık_ Sosyetesi 
bir defalık 23.000; Fehmı Sadıkzade 
40; Tayyare Şefik Çullu 20; Hasan 
Fevzi 40; Niko Pavliden 25 ve ayrıca 
200; Osman Nuri 100 ve ayrıca 900; 
Feridun 400, Şamcil Bancua 25; Is
mail Hakkı 100. 

Ankara, 11. A. A. - Hava tehlike
sini bilen üye listesi: 

J 

sı tutmu~tu. Acı bir haykırış mahal
leyi tutmuştu. Marikanın hizmetçisi 
telaşla kapıdan çıktı, ben de arkasın
dan. 

Ona seslendim ve sordum: 
- Yahu, bir felaket mi var? 
Hizmetçi biraz şaşaladı ama beni 

cevansız bırakmadı : 
- Hayır 1 Fakat bu gece hiç uyut~ 

madı. Doktora gidiyorum. 
Hastaya yaşlı bir ermeni doktor 

bakıyordu. Belki iki saat hasta ile 
uğraştı. Doktorun yolunu bekledim, 
çıkar çıkmaz: 
· - Nasıl doktor, dedim; ihtiyar 
komşumuzun sıhhatini nasıl buluyor
sunuz? 

- Efendim, iyi değil. Şimdi bir 
Vil Kamfre yaptım, biraz sakinleşti. 
Güç iş, bakılmak ister. 

O sabah Marikanın evinden kes~ 
kin bir günlük kokusu geliyordu. 
Derhal anlamıştım. Marikaya gitırie
ği düşündüm. 

Ve gittim. 
Beni temiz ütülü örtüler gerilmiş 

kalabalık bir odaya aldılar. Marika 
ortada yoktu. Fakat garip şey!. Say
dım, tam yirmi dokuz genç. En ka· 
basr otuz yaşında. Hepsi yakı~ıkh, 
hepsi güzelce veya şirin delikanlılar. 
Bir bakışta anladım ki bunlar ancak 
bir taziye vazifesinin yan yana getir
diği, biribirlerini hic tanımryan, fa
kat hepsi ayn ayrı Marikayı tanıyan 
hem bir erkeğin bir kızı tanryabilece- . 
ği kadar ivi ve yaknıdan tanıyan bir 
sevdalı ordusudur. 

Yirmi dokuz kişi 1 Böylece Marika~ 
nm seviş.t.iii delikanlıların .aşağı yu
karı tam sayısını da öğrenmiş olu
yordum. 

Bunu otuza çrkarmanın hiç de güç 
olmadığını gördüğüm halde hazin 
bir vesileden istifade etmek isteme· 
dim ve biraz sonra içeriye giren Ma
rikaya rumca, fransızca, yarı erme
nice yarı türkçe, fakat hepsi aş:ık 
daşca taziye sunan otuz dokuz kişi
nin sonuna kalarak bir "Ba .. ınız sağ 
olsun,, da ben dedikten sonra kapı
dan crkıyordum. Marika arkamdan 
koştu: 

- Affedersiniz, dedi. Ben nerede 
tanışmış sizinle... Unutuyor insan. 
Gördünüz nekadar çok dost var? 

Ben sadece komsusu olduğumu 
söyledikten sonra evden çıkarken 
içeriye üçer beşer kişilik yeni deli
kanlı kafiJeleri giriyordu . 

POLiS 

Arkadaşı bir lise 
Talebesini yaraladı 

Fatihte Kemalpaşa caddesinde Kan 
diran Sokağında 1 No. lı evde oturan 
Ali ile Vefa lisesi son sınıfından Cev 
det arasında bir alacak yüzünden kav 
ga çıkmış ve Ali bıçakla Cevdeti ka
sığından yaralamıştır. Cevdet, hasta
haneye kaldırılmış, suçlu yakalanmış
tır. 

• Şoför Eminin idaresindeki 2186 
numaralı otomobil Harbiyeden Şişli· 
ye giderken 7 yaşındaki Abdullaha 
çarpmış ve çocuğu başından hafifçe 
yaralamıştır. Şoför Emin yakalanmış· 
tır. 

• Cibalide Galvanez fabrikasında 
çalışan amele Kuruçaylı Ibrahim, ma
kine başında çalışırken sağ elini ma
kineye kaptırmış ve 4 parmağı kesil
miştir. İbrahim, Cerrahpaşa hastane• 
sine kaldırılmıştır. 

- Maun Bırdı Hand~n Kutoğ-
Anadolu I ve II 

III 

10,80 
45,10 
46,- \.. -·- . ..) 

dar Nuh kuyusu. Gün Ooğumıı 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 

Ali J:Iaydar Kaptanzade, komisyon
cu lzmır 100 ve evvelce üye kaydedil
miş, ayrıca bağışlamıştır; Bohor Ko
hen 100; Anadolu inkişaf Şirketi 500; 
A. Ozmirza 50; Alber Danon 50; 
Şamh Şükrü biraderler 2500, evvelce 
3.000 vermişti, 500 yükenile ayrıca 
2.000 daha bağışlamıştır; Rrfat ve 
Etem kardeşler 50, evvelce üyekayde
dilmiş ve bunu aynca bağışlamışlar
dır; Mühendis Sadık, Halit, Memduh, 
Ferruh 100; Bohor ve Mazilyan ve 

25; Moreno 100; Hasan, tavukçu Bi
ga 20; Mehmet Sarraf 20; Haşim 
Hamdi 25; Sadık, bakkal 20: Hern 
Dr. Fritz Baade, Ankara 20; Tevfık 
Başaran, otelci Istanbul 25; Bayan 
Belkis Resai. atelci 24: Azarya Pe
pin, fırıncı 24: Musa Celikçi 20; Halk 
Fırını 20; Hasan, eczacı Beşiktaş 20; 
Bayan Hatice Hasan 20; Osman Me
rik 20; Mıgırdıç Aslanyan, Istanbul 
Uçdirekli Han No. 10 30 lira bir de· 
fahk; Ismail Çizmecizade, Kayseri 
Han No. 25, 100 lira; Iraklı Mayopu
los, Sadiye Han Komisyoncu 25; Le· 
on Taranto, tüccar 30; Yervant D.1-
sizyan, Beyker Han No. 7, 30; Kir
kor Magar, tellal 20; Zabarya Rcka
maki, Aksaraylılar Han tüccar iO; 
Karabet Türkyan, Aşır Efendi Han 
No. 25, ~lira; Andon Yavruyan 20; 
Leon Nahim ve şeriki 50; Valera 
Massart 20; Hanri Harse, direktör 50, .. · etvacıo -1u 
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Beşler bir çare bulamayınca, 
işi tali komiteye bıraktllar 

Hoare, bu akıam radyoda verdiği bir 
aöylevde ezcümle demiıtir ki: 

"I tal yan • Habeş aıllapna.zlığının 
ilalli iyi yolda ~lduğunu, ba yoldaki 
imkanlar durumun fenala§mamıt ol
dcğunu söyliyebilirim. Kendi heaabı
tnıza, bu imkanlan iyi duruma sok
mak için elimizden geleni yaptık. Va 
tandaılarından büyük bir ek&eriyetin 
hissiyatını ifade için elimden geleni 
yaptım. Uluslar gosyetesi paktında 
resmen verdiğimiz sözü tutmak için 
olan azmimizi ifadeye çalııtım. 

Habeıiatana karıı dürüst davranma 
ya çalışn-ken, ayni zamanda genel 
harp müttefikimiz ltalya ile olan dost 
luk bağlamnızı idame edebileceğimizi 
ümit ediyorum. lngiltere ile 1 talya a
rasında anlaşmazlıklar fikrinden, her 
kes!ıen fazla nefret ederim. Bizzat ken 
dim 1 taiyada savaı eanasında hizmet 
ettim ve ltalya ile I talyanlan ve Ital
yanın son &cnclerde bafal"<lJğı terak
kileri d~ma takdir ve hayranlıkla kar 
ııladım. Hem Habeıistarun ulusal hak 
larını ve hem de ltalyanrn geniıle.me 
hakkındaki isteklerini tatmin eden 
bir sureti tesviye bulunmasını Avru
pada herkes kadar hararetle arzu et
tiğime 1 talyan1ann inanmasını tcmen 
ni ederim. Hava dalgalarının, acı ol
malda beraber dost sözü olan bu söz
leri bu ak§am ltalyaya götürmesini 
dilerim.,, 

Sir Hoare funlan ilave etmiştir: 
"Memleketimizin mazhar olduğu 

lhünnet bende büyük intiba hasıl et • 
miştir. Bu bizim hepimiz için Avru
pada banş davasına yardım için bü • 
yü!< bir mesuliyet tazammün eder. 

Bunun için, tahrik edibniycn her 
türlü tecavüze karşı müıte:rek muka· 
vemeti müdafaaya azmetmiş olduğu
muzu söylevimde açıkça söyledim. 
Bu da, bütün dünya için bir mesuli
yeti tazammun eder.,, 

Sir Hoore. sözlerini Ingilterenin 
dünya ekonomik kaynaklarından da 
ıha İyi istifade meselesini tetkike ha· 
zır olduğunu teyit ederek bitirrnittir. 

Laval diyevini bugUn 
verecek 

Cenevre, 12 A.A. - Fransız 
çevenlerinde söylendiğine göre, La 
valin ltalyaya kar§ı zecri tedbirler 
yoluna girilmesini kabul etmiyece
ği hakkında gazetelerde çıkan ha
berlerin reami veya yan re11mi hiç
bir mahiyeti yoktur. Zira Fran11z 
dununu Laval tarafından ancak ya 
rın asamble önünde tasrih edile-
cektir. " 

Radek Sovyetlerin vaziyetini 
ani ah yor 

Moskova, 12 A.A. - Radek "iz 
vcatia,, gazetesinde İtalyan • Ha • 
beş anlaşmazlığını inceliyerek di
yor ki: 

"Sovyet Ruaya fU fikirdedir ki, 
Uiur.lar sqsyetesinde kalmış olan 
devletler barış için savaımak İ»tİ 
yorlarııa sosyete onlara geniş im -
kanlar verebilecektir. Dünya ka • 
moyu, barışın elbirliğiyle korun • 
ması sisteminden yana İngilizlerin 
yaptr!ı beyana büyük bir önem 
vermektedir. 

Sovyet Rusya ile Fransa ara11n 
da yapılmıı olan karıılıklı yardım 
paktına karşı İngiliz idare çeven• 
lerinin müsait hattı hareketi, barı • 
şın Uulslar sosyetesi çerçevesi için 
de ve onun yarda:niyle berkitilebi 
leccği umudlarını uyandırmı§hr. 
Fakat deniz silahları hakkındaki 
lngiliz -Alman uzla§maaı bu ka • 
naati çok hafifletti. Cünkü Alman 
ya bunun lngiltereni;, Baltık de -
nizinden ve dolayısile Baltık dev 
Jetleri, yani doğu Avrupası itlerin 
den el çektiği anlamına aldı. Bazı 
Avrupa gazetelerinin /ngiltere ta
rafından Akdenizin doğu bölgesin 
de harbe karıı yapılan savaşın ln
giliz çıkarlarını korumak prensi • 
pi..,den doğduğunu yazmaları, in • 
gilterenin banıı tutmak yolundaki 
eğlimlerine karşı ileri aürülebile • 
cek bir delil olamaz. Bunun böyle 
olması /ngili:z barış ad\.ıa§ının cid • 
diliğini isbat ed•r. 

lngilterenin bu barıf siyasa11 sebe
bi her ne olursa o!sun barııın korun
ması ile ilgili bütün devletlerin yar
d:ımına değer. Ancak lngiltcrenin böy 
le bir yardcma güvenebilmesi için ken 
disinin yalnız Sıiveyş kanalı i:e de
ğil, fakat banş eserinin tehlikede ol
duğu herhangi bir nokta ile de uğra
şacağının açık olarak bilinmesi la
zımdır. Barıı için devletlerin elbirli
ğile Yl\Pacakları savaş, bunlara biri· 
birlerine güvenmeyi ve bir arada ha
reket etmeyi Öğretecektir. Böyle bir 
~vaş uluslar so1yetesini de kuvvet
lendirecek en iyi araçtır. Sovyet hü
kumeti banş siyasasına dayanarak 
ıimdiye kadar olduğu gibi ileride de 
barı§ı kurtarmak için elinden gelen 
hcr§eyi yapacak ve barıf yolundaki 
her teıebbüsü tuttlcaktır.,, 

ltalya moratoryom mu il3n 
edecek 

Londm, 12 (A.A.) - Fmansial 
Ticmo ile Daily Hernld, it ]yanın 
tecimsel borçlarının yakında tecil 
edileceğinden korkulduğunu yazı -

[Baş tarafı 1 incide] 
yorlar. 

Daily ı.ferald diyor ki: 
"lngiliz tecimen ve endüatriycl

leri arasında Muasolininin bir mo
ratorium ilanına mecbur olacağı 
kanaati vardır. Bunlardan birço • 
ğu ltalyan siparişlerini kabul et· 
memektedirler. I..ondra çevenleri, 
dün ltalya bankasının iskonto fi · 
yatını yeniden yükseltmesini bek • 
liyorlardı . ., 

Maltaya yeniden asker 
gidiyor 

Londra, 12 (A.A.) - Sü Bakanlı
ğmdan bildirildiğine göre arsıulu
sal durum dolayısile Maltaya ye
niden üç piyade taburu gönderile
cektir. 

Adende lngiliz gemileri 
Aden, 12 A.A. - Beş İngiliz 

Destroyeri buraya gelmiıtir. 

Habeş başka, Avusturya 
başka o.masın! 

I..ondra, 12 A.A. - Röyter bil
diriyor: Sir Samuel Hoare'ın İngil
terenin tahrik edilmeden yapıla • 
cak her türlü tecavüz hareketleri· 
ne karşı kat'i ve müıterek bir mu· 
kavemeti tazammun eden beyana· 
tının 4ümulü hakkında Londra ve 
Cenevrede lnriliz ve Fransız mÜ· 
m9$6i1leri arasında cereyan eden 
ıayri resm.i müzakereler sırasında, 
Fransız hükU.meti, bu beyanattan, 
gelecekte ve bilhassa Avusturya • 
ya kar§ı herhanıi bir taarruz kar-
şısında İngiltere siyasasının bu be
yanata uy.acağı neticesinin çıkarı • 
Jıp çıkarılamıyacağını aonnuıtur. 

Loyd Georges söylevi 
Londra, 12 A.A. - Loyd G~rges, 

Sir Samuel Hoare'in nutku hakkın· 
daki beyanatında ıu sözleri de söy • 
lemi§tİr:. 

"lngilterenin muhtemel herhangi 
müstakbel bir tecavüz hareketi ha~
kında taahhüt altına girmiyecegını 
umuyorum. her vaka, önemine göre 
ayrıca tetkik edilmelidir. Hiçbir mem 
leket, mefru2 bir durum hakkında 
vaitJer istemek hakkına malik değil
dir.,, 

HimayA usu'U 
Nevyork, 12 A,A. - Sir Samuel 

Hoare'ın söylevinin, geri kalmıı u· 
luslımn, dııha ileri uluslardan yar
dnn görmek hakkını haiz bulun • 
duklarına dair olan bölümünün tef
sir eden Nevyork Times gazetesi 
diyor ki: 

''Bu sözler, Hl\beşistanrn büyÜ • 
cek bir bölgesi üzerinde bir nevi 
hbıaye tarzı kabul etmesi ıçın 
Muwoliniye yapıldığı zannedilen 
tekliften kinaye olmak gerektir. 
Böylece harp tehlikesinden korun
mak çaresi bulunmıyacak olursa, 
Cenevredeki durum pek ho§ görün
müyor.,, 

KUçUk devletler 
Cenevre, 12 A.A. - Uluslar 

Sosyetesinin bugünkü toplantısın • 
da, küçük devletler mümessilleri, 
sosyetenin ıimdiki buhran karşısın· 
da, bütün mesuliyet]erini yüklen • 
mesi huıusunda ısrarda bulunmuş· 
lardır. 

Van Zeeland, Belçikanın taah
hütlerini, yerine getirmek ve genel 
mesuliyete İ§tİrak etmek hususun· 
da son hadde kadar gitmeğe az • 
mettiğini SÖylemittir. 

Van Zecland'ın bu diyevi bir et
ki (tesir) uyandırmıştır. 

Iaveç delegesi Sandler, ba:.r:ı me
selelerin kotarılması için konulan 
müddetleri doiru bulmakla bera• 
ber, ltalyan • Habeş anla~mazlrğı· 
nın baılangıcındanberi konsey ta
rafından verilen müddetlere hay
ret ettiğini söylemi§ ve demiştir 
ki: 

"Uluslar sosyetesi, süel tehditle. 
rin zoru ile bulunacak çözgclere 
kartı gelmelidir. lıveç hükumeti, 
Uluslar Sosyetesinin tam mesuli • 
yellerini müdrik olarak hllrcket et
mesini dilemektedir.,. 

Hollanda delegesi Degraff da 
bu yolda rarar ederek demiştir ki: 

"Avrupa anlaımazlıklarında u· 
zun müddel bitaı·af kalmı§ olan 
küçük uluslar, sosyeteye girince, 
buradaki prensiplerin tatbiki için 
bitarafhklarını tehlikeye koymuş· 
lardır.,, 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
Paris, 12 A.A. - Sir Samuel 

Hoare'rn söylevi burada çok önem· 
li bir tesir yapmı~tır. Gazeteler ve 
bilhaşsa sol parti organlan, Cenev
re andlaşma~mın tatbiki hakkın • 
daki bu sarih kararı alkı§lamakta
dırlar. 

Ancak, Paris razeteleri, lngilte
renin, Avrupa mevzuubahs oldu
ğu zamanda dahi ayni fikirleri 
müdafaa edeceğinden emin bulun. 
mak iııtiyorlar. 

Petit Joumal diyor ki: 
"Bu söylevin, Habet davasını 

yatr§hrmak bahsinde faydalı olup 
olmıyacağı su sı:ötürür olmakla be-

on Dakika 

Gene Bir Çare 
Aranacak 

Cenevre, 12 A.A. - Bu ak§am 
toplanan Betler komitesi, celse es
nasmda yapılan teklifler esasına 
dayanarak, bir mutavassıt tarzı 
hal tetkiki için taJi komiteyi me • 
mur etmiıtir. Bu karar Uluslar Sos 
yelesi kluvarlarında memnuniyet • 
le kar,ılanmıştır. 

Cenevre, 12 A.A. - ( Röyter) : 
Be§ler komitesinin mutavaımt tarzı 
hal hakkında tali komiteden iste
diği rapor iki tarafa tebliğ edile • 
cek ve aon uzlaşma tekJifini teşkil 
edecektir. Bu raporun esasını 1930 
taı-ihli Jrak muk"avelesinin teıkil 
edeceği ve İtalyan mümeaailinin 
teklifi münakaşaya hazır olacağı 
zannedilmektedir. 

Fransada asker gönde~yor 
Marsilya, 12 A.A. - Müstemle

ke kıtaatına mensup 170 kişi va • 
purla Cibutiye hareket etmi§tir. 

Yalmz ham madde arama~a 
gitmiyorlarmış 

Roma, 12 A.A. - Sir Samuel 
Hoare'rn söylevinde teklif edilen 
"lıam maddelerin yeniden tevzii 
hakkında tahkikat yapılması,. me
sele~i Gic:rnale d'ltalia ve Lavoro 
Faşista gazeteleri tarafından "ha
yaliham,, olarak tavsif edilmekte· 
dir. 

Lavaro Faşir.to gazetesi §unları 
ilave ediyor: 

"/talya Habefistana yalnız ham 
maJde ve lttahreç aramak için git
miyor, Habeıi•tan bi%İm için bir 
devrim amacı ve F"§ist /talya kud
retinin teyidi için hareket noktası
dır. Bu İ§te Mussolini /talya:nnın 
iman ve §ereli mev.zuu bahi.tir.,, 

"B r riya ab.tesi,, imiş 
Roma, 12 A.A. -Stampa gazetesi, 

Sir Samuel Hoarc'in söylevini "bir 
riya abidesi,, olarak tavsif etmekte • 
dir . 

Hemen bütün matbuat buna hen· 
7.er vnııflar kullanıyor. 

Ame6kadan bir ses 
Cenevre, 12 A.A. - Senatör Lo· 

pe, Habeş savaşının önüne geçmek 
üzere Briyan • Kellog paktını imza 
etmiı olan devletler aı·aaında arsı
ulur.al bir konferansın toplanmıya 
çağrılmasını telefonla Hull'e teklif 
etmiştir. 

Barı te siz istasyonunun 
neşriyata 

Londra, 12 A.A. - İtalyanın 
Bari telsiz istasyonu tarafından A
rap dili ile yapılmakta olan bazı 
telsiz neşriyatın Müslüman efkarı 
umumiyesi iizerinde hnaıl ed,eceği 
ter.irlerden endişe edilmektedir. 

Varşovada lta'ya elçili~ nin 
camıarım kırdılar 

Varşova, 12 A.A. - Sosyalist 
gençliğe mensup yüzlerce kiti Ital
ya büyük elçiliğinin önünde teza
hüratta bulunarak camları kınnıı· 
lardır. Yirmi kişi tevkif edilmiştir. 

Mısırda ha21rlık 
Kahire, 12 A.A.- Mısır gazetele

rinin verdikleri haberlere göre, sÜ· 
~I m!'kamlar aahili tahkim, Akaba 
ıle Tırana da deniz üsleri ve Sol-
lim, Maraah ve Matruhda da hava 
üsleri ihdas etmektedirler. 

Abukire yeni tipten Üç yüz tay
yarenin geldiği bild:rilmektedir. 

raber, genel barııın en değerli des
teği olan ve Fransanın da yıllar • 
danberi uğrunda çabaladığı müı -
terek emniyet düzenine geniı ve 
kesin surette bir iştirak ifade et • 
mekle çok kuvvet vericidir.,, 

Journal, bu söylevin, daha düne 
kadar mevcut umutları da kırdığı 
mütaleasındadır. Bu gazete: 

"Sir Samuel Hoare, ltalya ile U
luslar Sosyetesine adeta dayatmı1-
trr.,, diyor. 

Matin, söylevin fikir yüceliğini 
ve enerjisini övdükten sonra, şu 
mütaleayı yürütmektedir: 

"Gelip geçen lngiliz hükumetle
rinin h·~:>ııi de Sir Samuel Hoare'ın 
kullandığı dili kullanmış değildir 
ve ileride gelecek olan hükümetle
rin de onun gibi lisan kullanacak· 
!arını hiç kimse temin edemez. 
Fransayı kuşkulandıran İşte bu
dur . ., 

Echo de Paris, söylevin önemli 
bir hadise t~kil ettiğini ve pek bü
yük bir muvaffakıyet kazandığım kay 
dettiktcn sonı"l\: "Baron Aloiıi tarafın 
dan ltalyan basınına söylenen aöz
lerden ltalya delegasyonunun, 1-
talyaya karşı alınacak tedbirlerden 
pek ziyade gocunduğu anla§ılmak • 

Silifke Jandarma Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Eksiltmeye konu
lan mevadın cinsi 

Ekmek 
Sığır eti 
Kınu fasulye 
Nohut 
.Mercimek 
Sadeyağ 

Bul~ur 
Pırinç 

Patates 
Sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin danesi 
Edirne peyniri 
Kuru uzum 
Kuru soğan 
Arpa 
Odun 
Kömür 

tadır.,. diyor. 

Mık fan 
Kilo 

210000 
45000 
10000 
10000 

3000 
~()()() 

15000 
8000 
5000 
5000 . 

1000 
3000 
1000 
2000 
5000 

15000 

Yine Ecbo de Paria, diyor ki: 
"Biz bu söylevi okurken, biraz 

umuaaya (sukutu hayale) uğradık. 
Fransa daima Avrupa hakkında 
ne demiı ve kimseye dinletmemiı 
ise, Sir Hoare da Afrika hakkında 
ayni ıö:deri tekrarlamı§ ve ondan 
sonra da hük\ımetinin her zaman
ki söyleyiş tanına dönmüştür. Biz, 
hangi müspet teminata güvenece
ğiz?,, 

Figaro da tunu yazıyor: 
"Müdafaa ettiği prensipler, Fran 

sız siyasasının ~rensiplerine eş ol
duğundan, Sir Samuel Hoare'ın di
yevine tamamile ittirak etmekten 
baıka yapılacak yoktur.,, 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
"Fransız • İngiliz görüı birliği 

yeniden kurulmuştur. Bu sayede 
müşterek güvenlik ile arsıulusal ni 
zam kurtarılabilir . ., 

Populair gazetesi şunları yazı • 
yor: 

"Sir Samuel Hoar tarafından ve
rilen söylev, büyük akisler yapa • 
caktır. Bu söylev, çok mutlu bir in
tiba uyandırmıştır.,, 

Macaristantn istekleri 
Cenevre, 12 A.A. - Uluslar sos· 

yelesi asamblesinde bir aöylev ve
ren Macar delegesi Tancos, Maca· 
ristanın hadiselerin geli~inden duy
duğu endi~eyi gizleyemediğini ve 
silahlanma yarııının, barıı andlaş· 
masrnın Macaristana yüklediği mü 
kellefiyetlerden manen ve huku • 
ken Macaristanı kurtannıt olup ol
madığını kendi kendine sormakta 
bulunduğunu söylemiştir. 

Macar delegesi, bazı hadiselerin, 
böyle bir tekamülün lüzumunu da
ha iyi onla.mıya yardım ebniı ol
duklarını ilave elmiıtir. 

Azınlıkların hiyamesi için yapı
lacak yeğrimler.i (ıalahatr) mcvzu
ubahs eden delege, asambleye a· 
ıağıdaki tekliflerde bulunmuıtur: 

l - Uluslar soayeteai kon11eyi -
nin andlaşmalara hürmet edilmesi 
için yapacağı müdahaleler, yalnız 
müracaat mevzuu olan meselelere 
münhasır kalmamalı ve konsey, bu 
hususta bizzat teıebbüsler yapma
lıdır. 

2 - Mandalar ko:nisyonu tek • 
linde, daimi bir azmlıklar komis
yonu teşkil edilmelidiı-. 

3 - Konsey, azınlıklara ait iş
leri yalnız hukuki bakımdan İnce
lemeli ve bütün aiyaaal dütüncele
ri bertaraf etmelidir. 

4 - La Haye'deki arsıuluıal 

Beher kilo-
sunun mu
hammen fi. 
yatı Kuruş 

10 
9 

1'1· 
7 
9 

70 

.Muvakkat Eksiltmenin yapılacağı Han~i usul 
gün ve saat ile ek.sıltme· 

nin yapılacağı 

26-9-935 perşembe s. 8 kapalı zarf 
,, ,, 10 Açtk eksiltme 
,, ,, 
,, 

" ,, ,, 

" 
,, 

12 
14 
16 

,, 
,, 

" ,, 
27-9 935 Cuma ., 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
tt 

" 
" 
" 
ı,, 

tt 

tt 

,, 
" 
" ., 
" 
' ' 
" ,, 
" 289 935 Cumartesi ,, 

" 

daimi hukuk yerine daha fazla mü 
racaat edilmesi muvafıktır. 

Uluslar Sosyetesinde tatbik edi
len usuller tesri edilmelidir. 

Laval - Hoare görüşmeleri 
Cenevre, 12 A.A. - Laval ile 

Sir Samuel Hoare, dün akşam u
zun bir konuıma yapmışlardır. 

Bu konuşmada yalnız Habeı an· 
laşmazlıiı değil, fakat ayni zaman 
da, hava, Tuna ve Doğu paktlan • 
nın imzalanmasını tasarlayan 3 §U· 

bat lngiliz • Fransız konferanarnda 
görüşülen Avrupa barışı ile ilaili 
meseleler de mevzuubahs edilmiı-
tir. , 

Günün en önemli hadisesini te~
kil eden, dünkü diyevinde Samuel 
Hoare, bilhassa kollektif güvenlik 
meıeleai hakkında izahat vermiı • 
tir. 

Cenup Amerikasında 
muharebe durdu 

Cenevre, 12 A.A. - Arjantin 
deleıesi Uluslar Sosyetesi asamble
sinde Bolivya • Paraguay harbinin 
durduğunu resmi olarak bildirmit 
ve anlaşmazlığı kökünden kaldır
mak için Bueos Aires'de giri,ilen 
konuşmaların iyi bir yolda gittiğini 
ilave ehniştir. 
Avusturyaya tecavuz olursa 

l..ondra, 12 A.A. - Times gaze• 

" " 
" ,, 

tesinin haber aldığına göre, Fran· 
ıız elçiıi, İngiltere hük\ımetince 
Cenevrede takınılan celadetli du • 
rumun, Avrupa için de ve bilhaa· 
sa Avusturyaya kartı bir tecavüz 
vukuunda da muhafaza edilip e
dilmiyeceğini dıt bakanlığından 
sormuştur. 

Habeşistandaki tabeamız 
Adisababadan gelen haberler• 

göre, Habeşistana tayin edılen mas 
lahatıüzarnnız Nizamettin, Adisa· 
babaya varmıı ve itine baı1amııtır. 
Bir ltalyan • Habef harbinin patla· 
ması ihtimaline karıı. oradaki 
Türk tebaa11nın korunmaaı ıçın 
tedbider alınmıt ve tebaa.mız Cim· 
ma ıehrine nakledilmitlerdir. Teh· 
likeli mıntakadan uzaklatınadan 
bu halkın gayrimenkul mallarının 
bir listesi yapılmıı ve maslahatgü
zarlık bu listeyi taadik etmiıtir. 

Cimma şehri Aduababaya sekiz 
gün uzak~~dır. 

YENi NEŞRiYAT -----------
Sıyasal Bilgiler "Mülkiye .. - Sı· 

yasal Bilgiler "Mülkiye,. mecmuası· 

run 53 üncü sayısı çıkmıştır. Bu nlis 
hada da sıyasal, sosyal ve ekonomik 
yazılarla ayın sıyasası ve kronolojisi 
vardır. 

MISIR is Limite~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : tSKENDERİYE 
TtiRKiYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir . 

İTHALAT. İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANEı; İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

tSKENDE:?tVE'dc satılmak Uzere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TtlRKtYE tŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR tŞ L1MiTED'i tercih etme· 

teri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIR!Ş - İskenderiye 
t>605 



13 • 9 - 935 ============:::=:================================ T A N===============-=============================='======= 11 

, uy U-ŞT u R u-c-u' 
Maddeler inhisarından: 

1 Haziran 1935 günlü tamimimizle yeni ve eski seneler mah
sulü afyonlann 30 Eylül 1935 e rastlayan Pazartesi akşamına 
kadar depolarımıza teslim edilmesini ve bu tarihe kadar teslim 
dilmiyen afyonları idaremizin 15 Haziran 1936 dan evvel al -
mayacağı mmtakalarda afyon ekimi ve alnn satımı ile iştigal . 
edenlere bildirilmişdi. Teslim müddetinin bitmesine az bir · 
zaman kalmışdır. Köylü ve tüccarın mağdur olmaması icin 
kendileri gelemedikleri takdirde kooperatifleri vasıtasile veya 
birleşerek aralarından seçecekleri biriyle veya istanbuldaki ko
misyoncular vasıtasile bu müddet içinde afyonlarını idaremize 
getirmeleri ehemmiyetle tavsiye olunur. 

Getirmeyenlerin istisnai muamele göremeyecekleri ve elle
r inde kalan mç.llarla İnhisar idaresinin gelecek 1936 senesi 
mahsulünün tesellümünden evvel meşgul olamıyacağı alaka
darların malumatı olmak üzere tekrar ilan olunur. 

DlREKTöRLOK (5505) 

DENiZYOLLA 
işletmesi müdürlüğünden: 

Bu sene Mayıs'dan itibaren satısa cıkarılan tenzitatlı halk 
biletlerile gidiş - dönüş biletlerinin · fiat ve hiikümlerin~ sayın 
yolcularımız lehine yapılan tadilat aşağıda ilan olunur: 

Hal ~c Bi ıetleri: 
1 - Birinci mmtaka bileti alanlar Marmara havzası dahilin

deki iskeleler arasında 45 gün, ikinci mmtaka bileti alanlar İz
mir ile Samsun arasındaki bütün iskelelerde iki ay ve üçüncü 
mmtaka bileti alanlar Türkiye sahillerinde vapurlarımızın uğ -
radığı bütün iskeleler arasında üç ay müddetle seyahat etmek 
hakkını haizdirler. 

2 - Birinci mıntaka bilet1erin;n f;çtt birinci kamara 1500 
ikinci kamara 1000 

güverte 500 
i c" .,. . r atı birinci kamara 4000 

ikinci kamara 3200 
güverte 1000 

ü çüncü mın .. ·l:- • .. : • etı ~r· ·~in fiatı birinci kamara 5500 
ikinci kamara 4 700 

güverte 1500 
kuruştur. 

Yemek bedelile nakliye vesaire resimleri yolculara aiddir. 

Gidiş - Dönüş Biletleri 
Muayyen iki iskele arasında yüzde yirmi tenzilatlı gidiş - dö

nüş biletlerinin müddeti 30 günden 45 güne çıkanlmıştır. 
Müddeti zarfında dönmiyen yolcular altr ay zarfında miira -

caat ettikleri takdirde yalnız dönüş kısmına aid tenzilat gej 
alınmak şartile biletleri muteber sayılır. Gidis - dönüş bileti 
alan yolcular biletin dönüş kısmı ile gerek idaremize ve gerek 
Vapurqıluk 'J:üılç ,Anonim Şirketine IlWlSUb vapurlarla dönmek 
hakkını haizdirler. . .. 6 , .. • • 1 

l!Hf"canııatd biletler 25 Eylul 935 den ıtıbaren her yerde sa -
tılacakdır. 

Fazla tafsilat için acentalarımıza müracaat edilrıı.esi rica 
olunur. (5521) 

MODORfıET 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI ] 

Açık Eksiltme illn ı 
t - Eksiltmeye konulan iş: Beyoğlu Feriköy 17 ci mekt~p 

tamiri. Keşif bedeli 328 lira 75 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
F - Keşif cetveli. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Belediye Levazım Mü -

aürlüğünde görülür. 
3 - Eksiltme 30-9-935 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de 

Daimi Encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 25 lira muvakkat 

teminat vennesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Nafıa Müdürlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası .. t.,, 
(5557) 

Çocukları kurtarma yurduna laznn olan 40 ton kırıple maden 
kömürü açik eksiltmeye konulmuştur. Bir ton maden kömürüne 
16 lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün 
de görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. h arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 48 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber 17-9-935 salı günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (5246) 

Dumlupınar şehir yatı mektebi talebesi için 7 50 çift iskarpin 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çift iskarpine 37 5 kuruş de
ğer biçilmişdir. Nümune ve şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. h arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 211 liralık muvakkat te -
minat makbuz veya mektubile beraber 24-9-935 salı günü saat 
ıs de daimi encümende bulunmalıdır. (5399) (B.) 

Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısilc 15-9-935 
tarihinden itibaren Küçükpazarda Hacıkadm bostanı, Şükrü ba
ba ve Meyvalı bostan sokaklarının bütün nakil vasıtalarına ka
palı bulunacağı ilan olunur. (B.) (5560) 

Yollardaki tamirat amelesi için lazım olan otuz adet çadır 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çac1ırın Muhammen bedeli 
elli beş liradır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
Eksiltmeğe girmek için 2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanu -
nunda yazılı vesika ve 124 liralık muvakkat teminat makbu~ ve
ya mektubile beraber 30-9-935 pazartesi günü saat on beşde 
daimi encümende bulunmalıdır. (İ.) (5562) 

--~-
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~AN V<A.S 

istanbul Harici Askeri Kllaatı illnları 

15 O ton ağır benzin sa tın 
almak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tahmin edilen be
deli 487 50 liradır. Şartna
mesi 244 kuruş karşılı
ğında M. M. V. Satmal-
ma Komisyonundan ah 
nacaktır. İhalesi 21-9-935 
cumartesi günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 3656 lira
dır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel 
Ankarada M . M. V. Satın
alma Komisyonuna ver
meleri. ( 211 ) ( 5 2 5 O) 

6i28 

... * * 
Kn'ktarelinde 2 5 ton sa-

de yağının kapalı zarfla i
halesi 20 Eylül 935 cuma 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenler iha
le günü teklif mektubu ile 
kanuni vesikalarla telgraf
hane ayarı saat 1 5 e kadar 
Komisyon Reisliğine ver
meleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmalıdır. 
~ade yağının tahmin edilen 
'iatı 78 kuruşdur. İlk te
ııinatı 1463 liradır. Şartna 
r.ıesi Kırklareli Satmalma 
ıomisyonunda her gün gö 
rlilebilir. (213) (5281) 

6776 

• • • 
Pazarlığına devam edi-

en 108200 kilo sığır etine 
\tekli çıkmadığından pa
.\rlığı 19 Eylül 935 per
Şmbe günü saat 16 ya bıra
kfllıştır. İlk pey parası 
1 ~8 liradır. Bir kilosunun 
mıtammeh fiatı 2 4 kuruş
tuı Şartname eskisi gibi 
iste:li Çorluda Satınalma 
Ko~isyonunda okuyabi
lir. Pazarlığa gireceklerin 
bellolan gün ve saatte te
mindarı ve lazımgelen ve
saiki beraber Komisyonda 
buluınaları. ( 215) 

(5301) 6780 

* aıL. 
Orc. ihtiyacı için 1000 

baş da top koşumu katır 
pazarlı.a satın alınacak
dır. Pa:.rlığa 25-9-935 car 
şamba &nü saat 14 tedir. 
Beher hevan bedeli 330 li
radır. ·1'1vakkat teminat 
16950 ladır. İstekliler 
evsaf ve artnamesini al
maya ve )ğrenmek üzere 
16 lira 50 truş mukabilin
de M. M. 'Satınalma Ko
misyonundı alınacakdır. 

Pazarlığa girecekler 2490 
sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle 16950 liralık temi 
nat mektubu ile birlikde 
belli gün ve saatta Ankara
da lVI. M. V. Satınalma Ko
misvonuna gelmeleri. 

(219) (5372) 
6885 

•• * 
İzmir Müstahkem Mev

ki ~skeri Hastanesinin 
60000 kilo koyun eti kapalı 
zarf usuliyle 24-9-93 5 salı 
günü saat 16,30 da İzmirde 
Kışlada Müstahkem Mevki 
Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görü
lebilir .Koyun etinin tah
min edilen tutan 24000 li
rady,. T..wıj11914 ..J.llUvakka
tası 1800 liradır. istekli-
ler T icaret Odasında kayıt
lı olduklaqna dair vesika 
göstermek mecburiyetin
dedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 2490 sayılı arttır 
ma ve eksiltme kanunun 2 
ve 3 maddelerinde ve şart
namesinde yazılı vesikalar
la teminatı muvakkata mak 
buzlarını ihale saatından en 
az bir saat evvel Komisyo
na vermeleri. ( 226) ( 5397) 

6888 

* * * 
Kırklarelinde 15 7 ton pa 

tatesin kapalı zarfla eksilt -
mesi 24-Eylül-935 Salı gü -
nü yapılacaktır. İsteklilerin 
ihale günü teklif mektubu 
ile kanuni vesikalarını tel -
grafhane ayan saat 15 e ka 
dar Komisyon reisine ver -
meli ve saat 16 da Ko. da 
bulunmalıdır. Patatesin tah 
min edilen bir kilo fiatı 8 ku 
ruş 50 santimdir. İlk temi
natı 1001 liradır. Şartname 
Kırklareli Satmalma Ko -
misyonunda her gün görüle 
bilir. ( 2 4 9 ) ( 5 5 4 7 ) 

Kastamonuda bulunan 
kıt'at için 190 ton unun ka- • 
palı zarfına istekli çıkmadı- TiCARET MEKTEPLERi iÇiN 
ğmdan 8-T~nievvel-935 ı. MUderri• K. K&nilr4Cüyanın mühim 
Satı gunü saat is de pazar - ' tıers kitaptan 

hkla alınacaktır. Tahmin Yeni harflerle:- tenzilli bedelli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 

bedeli 28025 liradır. Mu - Yeni muhasebe usulü 122,5 

vakkat teminatı 21Q1 lira Ticari mallımat ve bankacılık 105 

t lktiaad ilmi 87,5 
8 8 kuruştur. steklilerin bel lhtiaaı muhasebeleri 175 

li saatte Kastamonuda Sa - (Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 

tınalma Komisyonuna gel - Ticari ve mali hesab 
meleri. ( 247 ) ( 5546) Lfıgaritma cetveııeri 

iO 
56 

• * • 
Kırklarelinde 400 ton yu 

lafın kapalı zarfla ihalesi 
28-Eylül-935 cumartesi gü 
nü yapılacaktır. İstekliler 
teklif mektublarile kanuni 
belgelerini ihale günü tel -

yeni rakamlarla 
Satı§ yeri: İkbal kütübhanesi 

67b5 

·!-~ -~- ~~~~~iiii.i!iiiiiii!!!!!!ii- • 

LLOYD TRiESTiNO 

MGhlm Hin 
grafhane ayarı saat 1 O a ka Haftalık Adriyatik .efrrin ya 
dar Komisyon reisine ver - paa •apurlal'lllll• 20 Eylül ta. 
meli ve saat ı 1 de komis _ rihindH stibar.a Persembf' gu· 

yonda bulunmalıdır. Yula - nü uat 9 Y"rine her cuma P· 
nO aHt 11 de Galata Rıbb· 

fın tahmin edilen bir kilo fi- ! mınd.a hareket ~eeelrtir. 
atı beş kuruşdur. İlk temina • FZf ·-- • 

tı 1500 liradır. Şartnamesi 1025 

Kırklareli Satınalma Ko -
misyonunda her gün görü -
lebilir. (243) (5513) 

ZA Yl - Beyoğlu Malmüdürlü -
ğünden almakda olduğum maatıma 
aid senedi resmiyi zayi ettim. Yenisi
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Mütekait eczacı Yüzbaşı Sa
dullah 

lstanbul -Komutanhğı -
Sa bnalm a Komiayonu 

lllnları 

Komutanlık birlikleri 

iKTiDARSIZ L 1 K 
VIAKITSiZ IHTiYARLIK 

hayvanatı ihtiyacı olan ı 00 
adet yem torbası 500 adet 
keçe belleme 270 adet çul 
28-9-935 cumartesi günü 
saat 11 de açık eksiltme il 
alınacaktır. Bellemenin bir 
adedinin tahmin fiatı 1 7 O 
çulun 460 yem torbasının 

90 kuruş olup ilk teminatı 

2 2 5 liradır. Şartname ve nü 
munelerini her gün' komis 
yonda görülebilir. İstekli 
lerin vakti muayyeninde ilk 
teminat mektup veya mak 
buzlariyle birlikte Fındıklı 
da Komutanlık Satınalnoa 

Komisyonuna gelmeleri. 

BiTKi NLiK. ... 
iSTEKSi Z L iK 
BELGEVSEKLi (j i 

_.,,...,.yo~GUNLU~ 

(5528) 
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Grip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen A 
•ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

K A Ş E 
Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

Diplomalı, ikinci sınıf bir has 
ta bakıcı kadın aranıyor. İstek
liler Sirkecide Beşir Kemal ec
zahanesi sırasında Dişçi Bay 
Nersisi görsünler. NEOKALMINA 

Kadılıı6y icra Dairesinden: Hüseyi

Grip - Nevralji - Baş ve diş ağnlan- Artritizm - Romatizma 
nin, Zeynep ve Halim Halit, Zahit, 
lbrahim, Pembe, Hüsniye ile şaiyan 
ve müştereken mutasarrıf olup kabi
liyti taksimiyesi olmaması dolayısile 
Kadıköy Sulh Hukuk Hakimliğinin 
ilamı ile izalei şüyu zımnında satılma
sına karar verilmiş olan Kadıköyünde 
Kurbağalıdere Hasan Paşa mahalk1'i
nin lkbaliye sokağında eski 33 yeni 
24 ve 24'1 numaralı ve 800 lira kıy· 
meti muhammeneli hane tarihi ilanın
dan itibaren dairede 20 gün müddetle 
eıııhabı müracaate açık bulundurulan 
satış şartnamesinde muharrer şerait 
dairesinde ve peşin para ile ve satış 
tarihine kadar sabıka ve haliye vergi 
borçları hissedarlarına ve rüsumu tcl
laliye satıcılarına ve ihale pulu müş
terisine ait olmak üzere Kadıköy Sulh 
Mahkemesi Icrasınca 13 - 11 - 935 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 1 O 
dan 12 ye kadar açık arttırma ile sa
tılacaktır. Yevmi mezkurda satış be
deli kıymeti muhammen enin % 7 5 şi 
bulmadığı takdirde en son arttıranın 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı• 

Diyarbekir Şarbayllğından: 
Diyarbekir Uray Elektrik fabrika bina, kanal ve 

transformatörlerinde yapılacak ( 319 7 6) lira yetmiş 
iki kuruş bedeli keşifli inşaat bugünden itibaren otuz bir 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konu\,muş
tur. İhale 23-9-935 pazartesi günü saat onda Diyar
bekir Uray Encümeninde yapılacaktır. Muvakkat temi
nat (2398) lira yirmi altı kuruştur. İstekliler arttırma 
ve eksiltme kanununda yazılı hükümler dairesinde 
tekliflerini ihale günü olan 23-9-935 saat onda Belediye 
Encümenine vermeleri ve bu saatten sonra verilecek 
tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. ( 5257) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ taahhüdü baki kalmak üzere milzay~ 
ır ~ denin 15 gün daha temdidi ile 2 8· 11-

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 1 935 tarihine tesadüf eden perşembe 

B k K • J Jt ı 

1 

günü saat 10 dan 12 ye kadar en çok an a omerçıya e a•yana arttırana ihalei kafiyesi icra kılına-
cak. Satışa iştirak etmek istıyenlerin 

Sermayesi : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) ı : % 7 ,S teminat parası vermeleri lazım-
Traveller• (Seyyalain çelıleri) MtlU 11 dır. icra ve iflas Kanununun 126 ın-

Liret, Frank, İngı·liz lirası veya Dolan Frank olarak sattlan cı maddesi mucibince ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarların gayri 

bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni- menkul üzerindeki haklarını hususile 
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 

1 
faiz ve masrafa dair olan iddıalarmı 

şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük evrakı müspiteleri ile 20 gün içinde 
tediyat'için nakit makamında kolaylıkta istimal edebilirsiniz. icra Dairesine bildirmeleri, aksi halde 

ı ı Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla- hakları tapu sicillerile aabıt olmadık-
b. k'ld · ih d'l · · ) ça satı§ bedelinin paylaşmasından ha-

namayacağı ır şe 1 e tertip ve tas e 1 mıştır · ( 5999 6604 1 riç kalacakları ve daha fazlaımatUmat 
almak istiymlerin dairemizin 935 / 

P-!!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!~!!!!!! $1tll Ebekızı SokaA ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~il 
1 196 numaralı dosyasına müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

(14437) 1 

11. 9. ,35 

OL NECATİ kullan, Salih Necati Eczanesi 

~ıııııııııııııııııııırıııı1111111111111111111111111111111111111111111111ıııır111111111111111111111rı11111111111111111ıııııı~ 

1 TAN Klişe Atölyesi ! --
~ . Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapıhr --
~ Ucuzluk, Çabukluk, Temizlik, Güzellik 1 
~lllllllllllllllllllllllJf lllllllllllllllllllllllllllllllllllf 111111fllllJlllllllJllllllllll11rtllllllllllJlllllllllllllJlt~ 
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Bayındırhk Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi 

Y ıkattırılacak 
çamaşır 

Toz şeker 

Kok kömürü 
Tavuk ve hindi 
etleri 

Mikdan 

57,000 
, 2,500 

40 

900 
6 kalem yaş mey
va ile karpuz, 
kavun 2,900 

3,000 Portakal 

Ekmek kadaifi 150 
ile tel,Yassı kadaıf
leri ve kuru ye
miş ile Güllaç 
Onbir kalem yaş 
ve kuru sebze 

1,010 

1,790 

parça 
Kilo 
Ton 

Kilo 

Kilo) 
Aded) 
Çift 

Kilo 

Kilo 

Tahnıin bedeli İlk teminat Eksiltmenin Eksiltme ıekli 

Li. Kr. Lt Kr. Günü Saati 

1852 50 

656 25 

760 00 

510 00 

388 13 

244 60 

199 75 

138 94 24-9-935 14 Açık eksiltme 

49 22 24-9-935 14,30 " ,, 
57 00 24-9-935 15 ,, ,, 

38 25 24-9-935 15,30 
" ,. 

29 11 26-9-935 14 
" " 

18 35 26-9-935 14,30 
" " 

14 98 26-9-935 15 ,, 
" 

Yukarıda yazılı çamaşır yıkatılnıası ve yiyeceklerin yanlannda yazılı gün ve 
saatlarda eksiltmeleri yapılacakdır. İlk teminatları hizalarında gösterilmişdir. 
Teminatların belli günden bir gün evvel Okuldan alınacak yazı ile Liseler 
Muhasebeciliği Veznesine yatmlması ve isteklilerin eksiltme için belli günlerde 
İstanbul Kültür Müdürlüğü Binasında toplanacak Komisyona Ticaret Odası 
belgesi ile gelmeleri ve şartnameleri görnıek üzere Arnavutköyünde Sarraf 
burnundaki Okula müracaatlan ilin olunur. (5283) 6791 YENi TÜRKiYE OKULU 

Yatı - Güneüz - Ana, ilk, Orta 
ı ı HargUn kayıt yapıhr, Yabancı dil kUçUk sınıflardan 

1 • hatlar. Orta kısım yalmz kız!aradır. Telefon 43480-ı 

&~i'tl!JJ&ll , istiklal Lisesi Direktörlüğünden: " 

~ 
1 - İlk; orta ye liae kıeımlanna, yıb n ,OndDı, lslı n erkek talebe kaydına dnam olunmaktadır 

~lllllllfllllllll~IJ111111Jllltllllllllfflfffl1ffllfflfflfffllfflffllflfllfll~ 
Turk Hava urumu ~I 

-= 

Büyük Piyangosu ~ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 1 
19.cu tertip 8.cı Ke9lde 11 1. el Te9rln 93& dedir§ 

Büyük ikramiye ~ 

200.000 Liradır ~ 
= Aıreca : 30,000, 20,000, 1&,000 12.000, 10,000 E 

Llrallk lkramlfelerle beheri (S0,000) Llrahk i§ 
ii iki mUkltat vardır. !! 
~11111111Jlllllllllllll11111111111111111111111111111111111tlllllllllllllllllll1Jıii 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

' 2 - Kayıt iıçia bera-Ga ... t 10 daa 17 ye kadar piaebilir. 

3 • letiyenlere, ka}'lt ~rtluuu biUirea ... naıhw ._ .._.. parw ....... pa~ 

•-Şehzadebaşı Po'is karakolu karşısınaa T iJôn: 2531-• 

Bat ve dit •t11larına aotuk 
alttnhtına, romatı:r.ma ye neyral 
jiye kartı en teeirli illçtır. Lüt

Devlet Demiryollan ,e Lu..nlan ifletme 
Umum ldareai iliplan 

Muhammen bedeli 5400 ira ci'n takriben 38570 
kilo galvanize oluklu saç 9 3irin'1 Teşrin 1935 Çarşam
ba günü saat 15,30 da kaı:elı z<rf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınıcaktr. 

Bu işe girmek isteyenlein '05 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibinct iŞt girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyajnane ve tekliflerin ayni gün 
saat 14,30 a kadar Komi.Sycn Reisliğine vermeleri la-

fen iemine ve ukalb marka .. na zımdır. 
dikkat Her eczanede bulunur. Bu işe ait şartnameler prasız olarak Ankarada Mal-
__________ 68_0_4 zeme dairesinden ve Haydrpaşada Tesellüm ve Sevk 
• Galata'da ı Müdürlüğünden dağrtdrnittadır. ( 5407) 6921 

·~!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!i!!!!il!!i!!!!!!ii!iii!!!liiii!e• 

VAPURCULUK 
Türk Anonura Şirketi 
lıtanbuJ Acentabğı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
SADIKZADE npuru 14 Ey-

101 CUMARTESi a-GnD .. t 
20 de HOPA YA Kadar uimet 

I Ye udette GERZE tutacakbr. 

Hele fUkUr J•• 
••mak zevkini 

elde etU 

• 

1 - Eksiltmeye konulan İş Büyük Millet Meclisi Leyn, Nehart - Kız, Erkek 
Müstahdemini elbise, Palto ve fotinleri. 5 EN J Q R J Muhammen bedeli 600 lira olan 30 dane 180 gözlü 

2 - Tahmin bedeli 3 3 3 ı t} ç bin t} çyüz Otuz bir lira , ve 1 O dane 2 40 gözlü Het dolabı 10-10-19 3 5 perşem-
25 Yirmi beş kuruştur. Avusturya mekteblerl be günü saat 15,30 da llpalı zarf usulu ile Ankarada 

3 - Eksiltme 16-9-935 pazartesi günü Büyük Mil- Kayıd muameleaıne ba,ıamışbr İdare binasında satın anacaktır. Bu işe girmek iste-

t Her ıün uat c9-ı21 Ye 13-6) 1• yenlerin 450 liralık mvakkat teminat vermeleri ve ka-
let Meclisi dare Hey'etinde saat 15 de yapılacaktır. kadar müracaat olunmH• 

4 - Bu işe aid şartname Meclis Daire Müdürlüğün- ~~~~ Tel: 42095 ~~İıılııiİİİİiıl nunun tayin ettiği vesalar ve işe girmeğe manii ka-
den alınabilir. 6618 • nuni bulunmadığına e.ir beyanname ve tekliflerle ayni 

5 _Eksiltme a<'ık yapılacaktır. ·~~!!!iiiiii~~iiii!!•~~~~· gün saat 14,30 a kadt- Komisyon reisliğine vermeleri 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvak· Hayatın neşesi lazımdır. Bu işe ait jrtnameler Haydarpaşada Tesel-

kat teminat tutarı olan 250 İkiyüz elli liralık Banka lüm ve Sevk Müdürlğiinde Ankarada Malzeme daire-
mektubunu Dördüncü maddede yazılı saatten bir saat Dinç ohnaktır. sinde parasız olarakJağıtılmaktadır. (5406) 6920 

evveJ Meclis İdare Hey'etine 1935 senesi Ticaret Odası HQRMQBiN 
• vesikasiyle birlikte vermeleri lazımdır. (2389) (5203) 
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ıı::'akat ly i c •~kuru ı a ftdı lı tan; s o" r a 
vücudGnOzü 

NİVEA 
kremi • yalı 

ile ~•i• unutmayınız! Bu•saye·cie 
- ~ ıünette yanmak u h ilk• s l n • 
- k•fl• korunmuf olursunuz, 

teniniz we ,,. satı a m 1 •tır · 
Cildıniz rumusak ve ıerıin kalır. 

1 

TABLETLERi 
Yorgun vücutlara 

dinçleştirir 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

Bel Gevşekli§lnl 
ııdenr, yatamak neteainı ıade 
eder Ecsanelerde bulunur. •• 
tanbulda fiyatı 150 ku111f Taf
ailAt için Galata Poata llatu•a 

1255 

6868 

Muhammen bedi 93000 lira olan Eskişehir atelye
sinin Kalörifer tesatı 2 8-10-9 3 5 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zcf usuliyle Ankara İdare binasında 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek teyenlerin 5900 liralık muvakkat 
teminat ile kanunn tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 
üncü maddesi m::ibince işe girmeye kanuni manileri 
bulunmadığına ıir beyanname ve tekliflerinin aynı 
gün saat 14,30 kadar Cer Dairesi komisyon reisliği -
ne vermeleri lamdır. Bu işe aid şartnameler 465 kuruş 
mukabilinde .Akara ve Haydarpaşa veznelerinde Sa -
tdmaktadır. (S62) ( 5526) 

Umumi neşriyeve yazı ıeleri Müdürü: Etem laaeı BENICt. 
Gazctec.ılik ve atbaacılık T. A. Şirketi. tatanbul. Ankara cad· 

desi, O.- BaaddıiJ yer : TAN matbaası 

Hayatı artık taıbammillferaa bir 
1aa1 almrttı. Zira ıdlrab veren ayak -
larile yürüyemiyordu. R A D 1 O 
SA L T S banyo1anm yapmata 
batladıfı valdttenberi kendilini ha • 
fil ve cevval Jıluediyor. Bu tuzla ya
pılan ayak banyolan uyeaindı a .. 
daleler kuvvetlenir ve ağnlar ve 
şişkinlikler zail olur. En dar ayak • 
kabılannızla hiçbir ıztırab .çekme • 
meden i•tediiinis vakit ytlrilyebi • 
lirsiniz. Her ecvanede utıhr. 


