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2 incide : Peyami Safa'nm fıkrasz : 
" Balkan güreııleri" - Or
han Sclim'in fıkrası : "Baş 
ağrısı çeşidinden ... " - Siz 
ne dersiniz ? Şehir haber
leri. 

3 uncude : Ankara haberleri - Rus
çuklu Hakkl'nm yazısı : 
" Sağhk, Esenlik " - Fe
lek'in fıkrasz : " Siz artist 
misiniz ? 

4 üncüde: Memlekette TAN - Şat
tranç dersleri. 

S incide : Son haberler - Matmazel 
Doktor. 

6 mcıda : Çınarcıkta bir gün- Sağlık 
öiüdü - Sevişmeler, ev
lenmeler. 

'I incide : S p o r • 
8 incide ı Dünya gazetelerine göre 

hadiseler. 
g uncuda : Ka_ıan Hanlığınm son gün

len - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

10 uncuda : • Güzel san'atlar. 

Dil Üzerinde 
Yeni 
Bir Seziş 

Doktor Hilmi Ortac arkada
~nnız, Tan'da dil araŞtırmalan 
üzerine yepyeni bir yazı bastır
dı. Bu yazının büyük değeri ve 
geniş kavramı üzerine dikkati 
uyandırmak, dil işleriyle uğra
şanlar iç!n büyük bir borçtur. 

Hilmi Ortaç'ın~ya-
2 ı s ı n a y o 1 a ç a n , "O
tel,, sözünün yazılış şekli üze
rinde (Cümhuriyet) te çıkan bir 
kaç yazıdır. Ancak rasgele bir. 
imla kon"0 11 ...... --
u:1-· oı·taç, derin ve ince gö-
rüşleriyle sözü, o değersiz saha
dan çok geniş ve yüksek bir 
tn«:ydana doğru götürmüştür. 

Imla üzerindeki sözler bun· . ' 
dan 6-7 yıl önce çok konuşul-
~uş ve bir uca bağlanmış olan 
hır meseleyi uyandırıyordu. "Q. 
tel,, in imlasını kötü bulan gene 
yazar, belki o zaman bununu: 
z~~inde . geçen münakaşaları 
gormemış olacak. 

"Otel" i söylediğimiz gibi 
yazmayıp ta ''hotel" ktlıO-mda 
yazmak için Türk yazısm~ fo. 
netik karekterini bozmak la
zımdır. Bir dille yazılan yazı, 
onu yabancılar okuyup tanısın 
diye değil, asıl o dille konuşan
la.r .okuyup anlasın diye yazılır. 
Bızım halknnız, ötedenberi bu 
sözü yalnız "O" ile söyliyor. 
Bunun başına yabancılar tam· 
sın diye okunmaz bir "h" tak
makla halkın bunu "h" h okuma 
sına yol bulunmuş olmaz.Fransız 
söyleyişine bağlaruruyalrm der
ken kendi söyleyişimizi bozmak, 
yahut söylediğimizden başka 
türlü yazmak ne kadar uygun 

italyaya Afrikada Toprak Vermek 
istemiyenler Canavar Adamlarmış! 
Beşier, Habeşistanın Uluslar Sosyetesi 

Kontrolüne Verilmesini Muvafık Gördüler 

' Iki hasım karşı karşıya .. [Tussand'ın yaptığı balmumları] 

Son vaziyetin hulasası 1 şayanı dikkat bir noktası da şudur: 
Fransız: Başvekili Laval, Ulw.:lar 
Sosyetesinde verdiği söylevde Fran 
sız: ve lngiliz emek birliğinden ve 
Fransanın Uluslar Sosyetesine olan 
bağlılığından açık bir dil ile bah· 
setmekle beraber, ltalyan dostlu
ğunu da ihmal etmemiş, fakat ln
gilterenin ltalya hakkında tatbikı· 
nı İstediği zecri tedbirlere Fransa
nın iştirak edip etmediği hakkında 
bir söz söylememiştir. /talyanlar 
şi~~i. bu noktanın açıkça belirmesi 
nı ıstt;yorlar. Cenevredeki özel ay~ 

r -Hususi· , 
Yunanistanda 
Müdafaa 
Hazırlıkları 1 

Ati na, 17 ( Ozel aytarımız bildiri- ' 
yor) - Yunanistan son günlerde 
müdafaa tertibatını kuvvetlcndirme
ğe başlamıştır. Salamine üssü torpil 
ve ağlarla kapatılmaktadır. Hava 
müdafaası takviye edilmektedir. Ev. 
velce k~dro dıf mda bırakılan gemi
ler dahı teçhiz edilmektedir. Yeni· 
den elli tayyare ısmarlan~caktır. 

Yunan filosu yolda! 
Atina, 17 (Ozel aytarrmız bildiri

yor) - İstanbulu ziyaret edecek o
tan Yunan filosu Selanikten hareket 
etti. 

Yunanistanla ticaretimiz 
Atina, 17 (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Ticaret mukavelesi birkaç 
güne kadar imzalanacaktır. Vaziye
te göre takas bonolan kaldırdmak

[Dün ltalyan • Habeı meselesi 
hakkında gelen telgraflar durumun 
eran vehametini muhalaza etmek· 
te olduğu merkezindedir. Musso
lininin bir Fransız: gazetesine vaki 
olan beyanatı bu meselede ltalya 
ile lngiltere arasındaki gerginliğin 
günden güne artmakta olduğunu 
göstermektedir. Mussolini beyana
tında /ngilterenin Afrikada küçük 
b~ toprak parçasını ltalyaya esir· 
gemuini canavarca bir hareket ola 
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Balkan Grupları Törenle 
Abideye Çelenk Koydular 

Atatürke Türk ve 
grupların· Balkan 

dan sonsuz 
saygılar 

tulacaktır. 

Tahsin Uzer 
Doğuya Gitti 

SAYI 149 - 3452 
On Birinci YIL 

SARIP ve 
BAS MU H ARRI RI 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür ı 24318. Yan i$1eri ı 24319. 
idare ve Matba• 1 24310. 

TARiH iNCELEMELERi 

Egedeki Eski izerler 
Kurultay Üyeleri Ege Bölgesinin 

Her Yerini Dolaşacaklar 
Bayan Afet TAN'a söylüyor 

Aydın, 17 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Türk Tarihi A· 
raştırma kurumu asbaşkanı Ba· 
yan Af etle Trakya genel is· 
pekteri General Kazım Dirik 
ve Kurul üyelerinden Eskise
hir saylavı Profesör Yusuf Zi
ya, Profesör Fuat Köprülü, 
Konya saylavı Muzaffer Gö
ker, doçent Nimet Akdes, öğ
retmen Ahmet Sadi, Paris bü
yük elçisi Suadın eşi ve kızları 
özel bir otokarla dün İzmirden 
Sökcye gelmişlerdir. Balat kö-

[Arkası 9 uncuda) 

Yukarıda: Bayan Alet ve Tarih 
Kolu üyeleri dalyanda, aşağıda: 

Bayan Afet -Tan özel aytarile 
konU§UYOT 

KA YSERiYE GiDENLER DÖNDÜLER 

Sovyet misafirler enc:Jüstri 
müesseselerini-gezecekler 
Ekonomi Bakanı Dün Akşam 

Misafirlerle Eskişehire Gitti 
Ankara, 17 (Özel aytarımız bildiri· 

yor) - Kayseri kombinasının açılma 
töreninde bulunanlar bu sabah 8,40 
da hususi trenle şehrimize dönmüş· 
!erdir. Huusi tren 9,10 da buradan 
yoluna devam ederek, lstanbuldan tö 
rene iştirak edenleri İstanbula götür· 
müştür. Hususi trene bağh servis va
gonlarından ikisi, yolda Kmklı:?alede 
kalmış ve içinde bulunan Sovyet mi
safirler oradaki fabrikaları gezdikten 
sonra, Ankaraya gelmişlerdir. Ekono
mi Bakam Celal Bayar, bu akşam ya
nında Sovyet misafirleri ve Sovyet 
elçisi Karahan olduğu halde eksprese 
bağlanan servis vagonlarile Eskisehi
re hareket etmiştir. Eskişehirde~ mi
safirlere şeker fabrikası gezdirilecek, 
ve oradan İzmite geçilerek kaaıt fab-
rikası ziyaret edilecektir. b 

Hava müsaade ederse, lzmitten de-

niz yolilc Herekeye ve Herekeden de 
lstanbula gidilecektir. Misafirler ls
tanbulda birkaç gün kalacaklar ve 
endüstri müesseselerimizi görecekler
dir. 

Celal Bayar misafirlerile berabeı 
birkaç gün Istanbulda kalacaktır. 

Sovyet misafirler bugün burada I~ 
Bankasını, yeni Yüniş fabrikasını gez 
diler. 

Sovyetlerla iş birliği 
Moskova, 17 (A.A.) - Gazeteler, 

Dış işleri halk komiseri vekili Krcs
binski'nin şu diyevini yazıyorlar: 

- "Türkiye cümuriyetinin endüs· 
trileşme alanındaki ilerlemesini devam 
1ı ve dostça bir dikkatle takip ediyo
ruz. Her yeni fabrika Türkiyenin eko 
nomik temelini kuvvetlendirirken 

f Arkası 7 incide l 

EV KRALiÇESi 
YAKlttDA: 

(Arkası 3 üncüde] 

1. Necmi DiLMEN 

'Ars~~lusal festivale iştirak e· 
den Turk - Balkan grupları dün 
abideye. çc:_Ienkler koydular. He 
)'.'et İstıklal caddesinden ge· · 
ç~rken Bulgar bayrağım Profe .. 
sor Ç~nef götürüyordu. Türk 
bayragım da ef elerden 'biri al
mıştı. Galatasaraydan Taksime 
kadar cadde kalabalık bir halk 
kütlesile dolmuş, nakil vasıta
ları durmuştu. Apartmanların 
pencerelerinden gruplara kon
fetti atıyorlar, gruplar uçuşan 
bu renkli kağıtlar arasından 
r.avaş ~avaş i~erliyorlardı. En 
onde hır efenın taşıdığı bayra
ğımız dalgalanıyor, bunun ar -
kasından yol göstermek üzere 
Sadık ve Ali efeler geliyorlar
dı. 

T 
JA 

1 - Gazetemiz yakında bü· 
yük bir ev kadını müsabakası 
açacaktır. 

2 - Bu müsabakaya bütün 
kadın okuyucularımız iştirak 

ede bileceklerdir. 

-_,:_.:. ~...,_;. 

Sonra alfabe sırasile Bulgar, 
Yunan, Romen, YuO'oslav ve 
en nihayette Türk gru~ları hal
kın coşkun alkışları arasından 

[Arkası 7 incide] 

Tahsin Uzer 
Üçüncü genel ispekter Tahsin Uzer 

yanında Ekonomi damsmam Saffet 
Finans danışmanı Esat ~ve Sağlık Ba~ 
kanlığı ispekterler kurulu başkanı Dr. 

(Arkası 5 incide) 

N ,3 - Müsabaka şu.mevzular 

D 
üzerinde cereyan ede~ektir: 

. A - Ev tertibi, 

A. B - Dikiş, biçki, nakı§. 
C - Çocuk b~kmu 
D - Yemek pişirmek 

Müsabakaya iştirak edecek 0 

genç kızlarla kadınlar, bu mcvzul 
herbirinden ayrı ayrı imtihan 0 
mükafat alabilecekleri gibi arz e 
ter, hepsine de iştirak cd~rek, al 
lan numaraların vasatisine gör 
kadınları derecelerine göre ayrı 
kafat ta kazanacaklardır. J 

4 - Bütün imtihanlar v 
lerin tayini ile mükaf atl 
ması 

EV 

• mütebassıslardaıı mürekkep bir ha· 
kem heyetine havale edilmiştir. 

l:1fj'" Müsabakanın bütün tafsilatı 
ile mükafatlarını yakında "Tan" sü· 
tunlarında okuyacaksınız. Her genç 
kız ve k~dm~n ko!~yca girebileceği ve 
fayda gorebılecegı bu müsabakaya 
şimdiden hazırlanınız ı 
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BALKAN GUREŞLERI 
Dördüncü Balkan güreşleri 

bizde bir tek şeyin varlığını, 
pek çok şeyin de yokluğunu is
pat etti. 

Var olan şey pazı kuvvetimiz 
ve güreş kabiliyetimizdir. 

Yok olan şeylerse bir değil, 
birkaçtır: Tedbirsizlik, tahmin
sizlik, hesapsızlık, ölçüsüzlük, 
disiplinsizlik, teşkilatsızlık, nef
simize hakimiyetsizlik. Tahta 
kapılar kırılmış, parmaklıklar 
yıkılmış, ahali güreş yerine ka
dar saldırmış ve iz'ana, şuura 
hitap eden bütün gecikmiş inzı
bat tedbirleri boşa çıkınca kala
balığın sözden değil, ancak fiz
yolojik tesirden anlayan ref
leks'leri üzerine sulat sıkılmış. 
Balkan güreşçilerinden evvel 
stadyomun adamları, ahali, po
lis, itfaiye biribirlcrile güreş
mişler. 

Kabahat kimde? Bu pek tabii 
tehacümü vaktinde kestiremi
yerck icap eden tedbirleri alma
mış olan stadyom idaresinde 
mi, polisin idaresinde mi, yoksa 
fert iradelerinin ayrı ayn gev
şekliğini yekun halinde göste· 
ren bu kargaşalığa sebep ola
cak kadar nefsine hakimiyetini 
kaybeden ahalide mi? 

Kabahat hepsinde, hepimiz
dedir. 

Balkan güreşçilerini yendik, 
şampiyonluğu kazandık, Tür
kün sırtı yere gelmez, amenna, 
yaşşa be Çobanım ,yaşşa be Ya
şarım, Saimim, Nurim, Musta
fam, yaşayın yaşayınız, hep ya
şayalım ama pazılarımızdaki 
kuvveti şuur ve iradelerimize 
de götürmek, yalnız rakipleri
mizi değil, büyük heyecan da
kikalarında nefsimizi de yen
mek şartile. Hakiki güreş insi
yaklarımızla şuurumuz arasın

da cereyan eder: Beşeri kıy
metler cetvelinde bize derece 
tayin decek olan da ilkönce bu 
mücadeledir. 

Konservatuvar binasına 
ilkbaharda başlanıyor 

Yeni konservatuvar binası projesi 
icin açılan müsabakada Hol:ıdgin pro
Je taslağı birinciliği kazanmıştı. İnşa· 
nt projesinin bu zata yaptırılması için 
Almanyadaki temizlik kongre ine git 
miş olan belediye fen direktürü Hüs
nu, Holzing ile görü müştür. Müte
hassıs projeyi hazırlayacak ve ilkba· 
hara yeni konservatuvar binasının in· 
~asına başlanacaktır. 

Sebze hali hamallarman 
şikayeti 

Sebze hali müdürlüğü, halde çalı
şan hamaları yeni bir idareye bağ
layarak, 20 şer lira aylıkla çalıştır -
mak istemiştir. Dün tatbikına geçil
miş bu karar, derhal bir~ok §İkayet
lere vol -açmıştır. Bir kısım hamal
lar, işlerini bırakmışlar, belediyeye 
başvurarak bu kararların değiştirilme 
sini istemişlerdir. Hamalların iste
ği, aylık usulünün değiştirilmesidir. 
Ellerine geçecek paranın ihtiyaçlarını 
yarı yarıya bile karşılamıyacağını öne 
sürerek bu vaziyete bir çare bulunma 
sanda ısrar etmektedirler. Mesele, tet 
kik edilmektedir. 

No. 32 

Türk· Macar 
Ticaret Anlaşması 

Türk - Maça~ ticaret anlaşması için 
Peştede yapılmakta olan miızakcrelcr 
bitmek üzeredir. Yakında imzalana • 
cak bu yeni anlaşma ile iki memleke· 
tin ticari münasebetleri çok artacak
ur. Bu münasebetle dün şehrimize 
gelen Macar sefiri Mariassy Zoltan 
şunları söylemiştir: 

- Peştede bulunduğum müddet 
zarfında Türk • Macar ticaret anlaş· 
ması müzakerelerinde bulundum. He
men hemen bütiln meselelerde muta· 
bık kalınmıştır. lki tarafın bu şekilde 
çalışmasile §imdiki muvakkat anlaş • 
manın müddeti bitmeden yeni muka
velenin imzalanacağını kuvvetle ümit 
ederim. Yeni anlaşma iki memleketin 
ticari münasebetlerini çok arttıracak
tır. 

Zaten dost ve kardeş iki millet ara
sında şimdiye kadar dostlukla halle
dilmemiş hiç bir mesele yoktur. Tari
hi ve azmi bağlardan kuvvet alan ve 
karşılıklı menfaatlere dayanan bu an
laşmanın da imzasile iki millet dostlu
ğunun bir tezahürü daha meydana gel 
miş olacaktır. 

POLiS 

B&r Tramvay 
Yanmak tehlikesine 
Uğradı 

Dün akşam saat 18 de Fatihten 
Harbiyeye giden ikinci mevki 174 nu 
maralı tramvay,. Bankalar caddesin
den geçerken Arşa arız olan bir sa
katlık yüzünden kontak yapmış ve 
yanma tehlikesi göstermiştir. Vatman 
743 numaralı Ahmet, makineyi, fren
leri kontrol etmiş ve etraftan gören
lerin feryadı üzerine tramvayın yan
makta olduğu anlaşılmı~tır. Vatman 
Ahmet, frenleri bağlamış ve vak'a ye 
rine yetişen polisler tramvaydakileri 
indirmişlerdir. Biraz sonra, gönderi
len hususi bir araba ile arızalı tram
vay depoya çekilmiş. seyrüsefer bu 
yüzden onbeş dakika geri kalmı tır. 
OIU, yaralı yoktur. Kontak sebepleri 
araştınlmak+adır. Fenni raporlar, 
sosvete direktörlüğüne bugün verile
cektir. 

• Kantarcılarda Sabunhane soka • 
ğında oturan Yordan ve Koço isimle
rinde iki çocuk Bahçekapr ·Balcılar so 
kağtndan r n 1Ca t !!" 
muşlar, neticeöe Y ordan çala ile Ko
çoyu sağ bacağından Koço da Yorda
m çakı ile el ve başmdan yaralamış
tır. Suçlular yakalanmış, tahkikata 
baslanmıştır. 

• Bulgurluda Sarıga:d caddesinde 
oturan Mürsel oğlu Mehmet Selami 
ile Umraniye kövünden Ahmet oğlu 
lsmail arasında Fıstıklı Sevinç gazi
nosunda tavla oynamak meselesinden 
kavga çıkmış. neticede Mehinet Sela
mi, gazoz şişesi ile 1"maili başından 
vurmak suretite ağ1r surette yarala
mr!: ı;ııclu vakalanmıstır. 

• Usküdarda KI!nkhda bir coban. 
kovunları sularken kuyuya dü~müş, 
boğulmuştur. '-----Almanyaya gönderilecek 

vumurtalar 
Almanyaya sevkeditecek yumurta• 

ların yalnız. Alman ithalat bürosu
nun İstanbul mümessilliği vasıtasile 
gönderilebileceği alakadarlara bildiri} 
miştir. Fakat, bu şekilde yapılan sev 
kiyatın bir hayli geciktiği dikkati çel 
mektedir. Bu gecikmeler yüzünden, 
ihracat tecimenlerimiz bozulan yumur 
talar için imdiye kadar S bin liraya 
yakın tazminat ödemişlerdir. 

Cumbadan 
Rumbaya! 

memnun oldu. Cemile'ye hizmet et· 
mek, kendi elilc onun ilaçlarını yap
tırmak, ta ımak, ona götürmek hoşu
na gidiyordu. 

Eczaneve ~iderken de, dönerken 
de kendi kendine: "Bu kız benim içi
mi kaplıyor, alakam artıyor, cvmeğe 

mi başladım acaba?,. diyordu. Yeni 
olmayan bu tecessüsünün de bir nevi 
aşk haleti olup olmadığını dil~ündü. 
''Muhakkak olan bir şey varsa bı:. 
ilaçları Cemile'ye götürme~ hoşuma 
gidiyor. Bu bir alfikadır. Ben ona is
ter aşk diyeyim. ister demiyeyim • ., 

Server BEDi 

Eczaneye giderken hep resmi 
düşünüyordu: Çok şey!., Acaba ken
di resmi mi, yoksa benzetti mi? Ben
zetmiş olamaz; çünkü alın ve .,,özler 
kısmını gayet iyi görmilştü. Ar~da 
bir kaşının üstüne düşen ve Cemıle
nin ilk gece tutup ta kendi elile. kal· 
dırdığı sorgu işareti biçimindekı saç 
kıvrımı bu resimde de vardı. O halde 
Cemile nereden bulmuş bunu?.. Ne 
yaman kız, Allahım, ne canlı kız, ne 
saf, ayni zamanda ne zeki kız, ne gü· 
ze1 kız, cahllliğine, garip muvazene· 

izligine, hatta hazan terbiyesizliğine 
rağmen ne harikulade kız! .• Gündüz 
neden öfkelendi öyle? Neden hasta
landı? Ne gibi buhranlar geçirdi? Res
mi nereden buldu? Ne acayip muam
ma!.. 

Kapıyı açan Şahinde ilaç ciselerini 
onun elinden almak istemişti. 

Selim: "Ben yukarı kadar gotiirü
rüm ... dedi. 

Şahinde nezaket meselesi yaparak 
israr ediyordu. Selim kadının yüzüne 
manalı manalı bakarak: 

- Bırakınız, dedi, belki Cemile 
H:ınımı görmek istiyorum? 

O zaman Şahinde garip bir saffet· 
le: 

- Ah, demişti, herkes te onu gör
mek ister. 

O kadar melfıl bir hali var
0

dı ki Se
lim ona acımaktan kendini alamadı. 

T A N================================================= 18 • 9 • 935 

;=---=----·- Ne Dersiniz? 
HALIÇi N 

Güneş doğuyor sö:z:ü, Haliç do
luyor aö:z:ü yanında ne kadar kuv 
vet.<ıiz. kalır. Çünkü, ikincisi o ka

dar çok söylenmiftir ki, bütün 
/stanbullular, yedisinden, yetmi
fine kadar, bilmiyen, iıitmiyen 
yoktur. 

Bu gü:z:el liman dola dola ne o
lacak?. Verilecek en mantıki ce-
vap: 

- Bir gün, liman olmıyacak, 
tır. 

Fakat bu acı hakikat, tekrar • 
lana tekrarlana öz.ünü kay~et • 
meğe baılıyor. lıin tehlikeli iarcı
fı buradadır. Artık kimae, Haliç 
doluyor, ıözü kar§ıaında irkilmi
yor, elini alnına götürerek dü§Ün· 
miyor. Bilmiyoruz., yokıa Hali -
cin, lstanbul için büyük bir ehem 
miyeti yok mu? .. Ne :zaman. Un· 
kapanı köprüsünü öbür tarala ge· 
çen büyüklü küçüklü her deniz 
nakliye va.ntası kuma oturursa, 
galiba o .zaman Halicin doldu~u 

anla§ılacak. Fakat, o vakit, iı i~· 
ten çoktan 11eçmİf bulunacak. Kuu 
vetli hôdiseler karfısıntltı alaka • 
sız.lığımız, bazen, o kadar fazla • 

ihap HulQsinin 
Sergisi 

Sanatkar , lhap Hullısi, yeni bir 
afiş ve rekl~m !!ergisi hazırlamıştır. 
Sergi, Beyoğlunda Mısır apartımanı· 
nm 2 inci katında ayın 21 inde lç Ba
kani Şükrü Kaya tarafından açılacak
tır. lhap Hulusi, bu ilk afi~ sergisin
de birçok eserlerini teşhir edecektir. 
Afis sergic;i, 3 hafta müddetle açık bu
lundurulacaktır ... 

Yeni tahsil isoek•erteri 

Evkaf genel direktHrU 
Bursava gitti 

Evkaf Genel direktörü Fahri, Bur
saya gitmiştir. Orada evkafın. yeni 
yaptırdığı hamamlan tekik edecektir. 
lstanbul Evkaf muhuebecisi lhrahim 
Hakkı da dün yeni vazifesine baıla
mıştır. 

SaQhk ftlerinde yapılacak 
lsl8hat 

Sağlık Bakanlıiı tarafından sağlık 

işlerimizde yapılacak esaslı ıslahat 
için Avrupadan davet edilen Kimya 
nıütehaasııı Dr. Schelli şehrimize gel
miştir. Mütehassıs bugün Ankaraya 
gidecek ve bu hususta Bakanlıkla te
maslara başlayacaktır. 

DOLMASI 
laşıyor ki, kafamı:z:ın içinde kuv· 
vet ue kıymet ölçüleri bir-er ba • 
lon kadar hafifliyerek havalanı • 
yor. 

Muhakkak ki, Halici dolduran 
amiller arasında, biz.zat, bi:z: kcn 
dimi: de dahili:. Bu güz.el limanı 
temi:z:liyecek yerde, fuurıu:z ola • 
rak, dolmaftna yardım etmemi: 
kadar alôkaşı:z:lık faheaeri ola • 
maz.. Çünkü, nekadar eski, hurda 
gemi, mavna varaa Halice çeki • 
yoru:z. Bunlar u:z:un aylar, yıllar 

•onunda, nihayet, çürüyor, bir is
kelet gibi dağılarak, Halice çö -
küyor. Halicin birçok yerleri, ıid 
detli bir deniz. muharebesinin er 
tesi lfÜnÜ meydana gelen, kor • 
kunç bir su mezarlığı man:z:ara • 
•andadır. Batmıf gemilerin aivri 
direkleri, baıı yukarıda ihtiyar 
bir filebin can çekiımeleri ... 

Halicin gittikçe dolduğu, artık 
unutulmağa baılandı. Bi:z:, hiç ol 
maua hatıraıına hürmeten unu • 
tulmamak lô:zım11elir, diye clü
fÜnÜyoru:z_, 

Siz ne dersiniz ? 

-----' 
Hüdai Karataban 
1$ başında 

Iç Bakanlığı llbaylıklar mahalli ida 
ıesi genel direktör muavinliğinden 
İstanbul ilbaylığı muavinliğine ata· 
nan Hüdai Karataban yeni işine baş
bımış"ır. Hüdai Karataban tecrübeli 
mülkiye amirlerindendir. Bundan ön
ce de Konya ve latanbul mektupçu
luklarında, Sarıyer ilçebaylığında bu
lunmuş. doğruluğu ve çahşkanlığiyle 
tanınmıştır. Kendisini tebrik eder, 
yeni işinde de muvaffakıyet dileriz. 

HAKYERLERi 

Yeşilköyden 
Natır aşırmış! 
Y,eşUkuyac YenıçıttJlK koyum.ıc: \.ıh 

katır kaybolmuş ve birkaç gün sonra, 
Sarıyerde oturan Yugoslavyalı Çoban 
Rüstemin elinde görülerek yakalan -
mıttrr. Rüstem, katırı çaldığını inkar 
etmemi~: 

- Çiftlik sahibinde alacağım var
di. Çaldım .. demiştir. 

Katır, sahibine teslim edilmiş, hır
sız çoban da adliyeye verilmiştir. 

• Bir altın kalem aşırmaktan euç· 
lu Y enicamide dolaşan tanınmış yan
kesicilerden lbrahimin dün, birinci 
sulh cezada duruşması yapılmıştır. 

Kalemin sahibi kim olduğu anlaşılma 
dığından suçlunun serbest bırakılma· 
sına ve duruşmanın gayrimevkuf ola
rak devamına karar verilmiştir. 

• Şeker kaçakçılığından suclu Sa
lahattin, Rifat, Yordan, Galip.~ Hüsa
mettin ve Ismailin duruşmalarına diin 
S inci ihtisas hakycrinde devam edil· 
miştir. Duruşma, karar verilmek üze
re başka güne bırakılmıştır. 

• Evinde yapılan aramada 65 kilo 
kaçak şarap bulunan Gazanferin du
ruşmasrna dün 9 uncu ihtisas mahke
mesinde başlanmıştır. Mahkeme, bu 
maddenin kimyagerlikce tahlil edil -
mesi için duruşmayı başka güne bı
rakmıştır. 

rada oturur musun? Açılıp filin etme 
sin. 

BAŞ AGRISI ÇEŞiDiNDEN 
KUÇUK HABERLER 

• İthalat gümrüğünün cumartesi 
günü saat 13 te tatil edilmiyerek ı 6 
ya kadar açık bulundurulduğu yolun 
daki neşriyat üzerine Gümrük Başmü 
dürlhğü bir tezkere göndermiştir. Bu 
tezkerede, saat 13 ten sonra iş yapıl· 
madığı bildirilmektedir. 

• Kabul şartlarına uygun olarak 
belgelerini tapu ve kadastro okuluna 
vermis olanlar, Eylulün 25 inci çar
şamba günü saat onda mektepte top· 
!anacaklardır. 

• Kızılayın Aksaray kolu tarafın· 
dan dün gece Beşiktaşta. Küçükçift· 
lik parkında bir aile eğlenceleri ser
visi ve konser verilmi§, çağırıklılar 
geç vakte kadar eğlenmişlerdir. 

• 11 ve Belediye blitçelerile müşte• 
rek fasıldan .maaş ve ücret alan me• 
mur ve müstahdemlerin yaşlarını, tah 
sil derecelerini, vazife ve maaş kıdem 
!erini gösteren bir istatiıtik hazırlan
ması kararlaştırılmıştır. 

• Çoğalan şikayetler üzerine, be· 
lediye fırınları sıkı bir kontrol altında 
tutmağa karar vermiştir. Bu hususta 
belediye zabıtası memurlarına emir
ler verilmiştir. 

• Kara ve deniz va ıtalarında ça· 
lışanların kulak, göz ve ıinir muaye
neleri yapılmıştır. Sakat görülenler, 
çalışmaktan menedilmişlerdir. 

• Tarım Bakanlığı, ihraç edilecek 
yumurtalar için baytariye tezkeresi 
verilmesini alakadarlara bildirmiştir. 

• Kabzımallar cemiyeti, yeni idare 
heyetini seçmek için ayın 25 inde top 
lanacaktır. Hal idarcainin' müdahale· 
sile geçende yapılamıyan toplantı, bu 
suretle yenilenecektir. 

• Hayfa Ticaret mümessili Musta 
fa Nuri, İzmir yolile şehrimize gel• 
miştir. Birkaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

• lşten el çektirilen ve sonra tüze• 
de beraet eden Beyoğlu evlendirme 
memuru lsmet, dünden itibaren Bey· 
oğlundaki eııki vaıifesinde çahımaya 
başlamıştır. 

• Teşviki sanayi Bayanlar Biçki 
ve Dikiş Okulunun onuncu yıldönü· 
mü münasebetile Çarşıkapıdaki yur
dunda dün bir sergi açılmıştır. Bu se
ne yurddan 18 genç kız diploma al· 
mıştır. 

• Sağlık ve Sova.ııl" Yardım Bakan 
lığı tarafından ICendUerile bir anR.aj
man yapılan uznıaıııaraau ..ıvı...ur J;faı· 
)er, dün lstanbula gelmiştir. 

• Beyoğlunda yapılmakta olan 
kanalizasyon ilerlemektedir. Fındıkl~·. 
da Cihangire çıkan kısmın da kanalı· 
zasyonu yapılmağa başlanmıştır. 

• lki •ay mezuniyetle Peşteye gi
den Macaristanın Ankara ııtfiri Ma
riossv Zoltan dün şehrimize dönmüş
tür. Sefir Birinciteşrlne kadar şehri· 
mizde istirahat edecek ve sonra An
karaya gidecektir. 

Yaş meyva ihracata ba,•adı 
Köstence yolile ya, meyve ve acb· 

ze ihracatına baglanmıştır. Romanya 
vapurları Köatence ile lzmir ve lstan 
bul arasında doğru seferlere ba§lamış 
lardır. 

KUltUr Bakanının tetkikleri 
Killtür Bakanı Saffet Arıkan ıehri 

mizdeki tetkiklerine devam etmekte· 
dir. Bakan, dün de Kültür direktör· 
lüğüne gelmiş ve gece geç vakte ka· 
dar mefgul olmuştur: Saffet ~rıkan, 
Universiteyi de gezdıkten ve ıncele
melerde bulunduktan sonra Ankara • 
ya dönecektir. 

İnsanın dostu da olur düşma· 
ru da ... 

insan çeşit çeşit düşman ka 
zanır. 

•insana başka bir insan düş • 
man kesilir; çünkü kafaları biri
birine uygun değildir. Sen, şu po 
litikanm, şu ülkünün adamı olur 
sun; o, senin tersine bir politika
dan, bir ülküden yana çıkar. Sen 
sanatta falanca yolun yolçusu • 
yum dersin, o, ben filanca yol • 
danım der. Senin kafan kavgada 
iftiraya, yalana, akıl erdirmez, 
o, bu iki silaha başvurmadan kav 
ga etmesini bilmez .. 

Daha sayayım mı? Kafaların 
ayrılığı yüzünden düşman olma
yı anlarım. 

• 
insanın dostu da olur, düşma· 

ru da ... 
İnsan çeşit çeşit düşman ka .. 

zanır. 

Bir insan bin insana düşman 
kesilir; çünkü biri ötekinin yap
tığı işi, kafa, kol verimini kıska
nır. Kıskançlığın her soyu. bir 
başka yandan, fakat eninde so • 
nunda yine kıskançlık yolundan 
insana düşman kazandırır. 

Ben, bu çeşit düşmanlığa dil· 
şen düşmanın psikolojisini tahlil 
edebilirim. 

• 
insan insana düşman olur. 
Bu düşmanlıkların sayılamıya 

cak çok sebepleri ve çeşitleri var 
dır. Ancak bir çeşit düşman var 
dır ki, onu ne tahlil edebildim 
şimdiye kadar, ne niçin düşman 
olduklarını anlıyabildim. Bunlar 
düşmanlık etmek için düşman -
ltk ederler. Ayrı ayrı işlerde ça
lıştığınız, ayn ayrı verimler ver 
diğiniz için aranızda bir kıskanç 
hk olamaz. Fakat yine kıskanır· 
lar. Kıskanılacak bir jş yapmaz
sınız. Fakat yine kıskanıp düş -
man olurlar. Aranızda büyük fi 
kir ve görüş münakaşaları olma 
mıştır. Belki de biribirinize çok 
yakın kanaa.tlar: besliyorspnuz -
dur.. kat vine düşmanınu ke -
uırıc~. 

Bu düşmanlık için düşmanlık 
yapan düşman tehlikesizdir. Fa
kat muziçtir. Hafif baş ağrısı, 
ehemmiyetsiz bir bronşit gibi -
<lirler. 

Ben kendi payıma böylesine 
düşmektense azıhsıyla karşılaş .. 
mağı tercih ederim. 

Orhan SELiM 

Almanyaya ısmarlanan 
koçlar geldi 

Almanyaya ısmarlanan 250 meri .. 
nos koyunu, 20 koç, lstanbula getiril· 
mi~tir. Koyun ve koçlar birkaç güne 
kadar Karacabey merinos yetiştirme 
çiftliğine gönderilecektir. 

Orip, tifo 
Şehremininde Eyliıl ayı içinde tifo 

ve ti.foit, grip hastalıklarının arttığı 
hakkında sağlık direktörü Ali Riza 
Bayaundan malCımat isteyen ya?:arı· 
mıza direktör demigtir ki: 
"- lstanbulda hiç bir semtte grip 

yoktur. Şehremini civarında Eylül 
içinde yalnız bir tifo görülmliştür.,, 

- Hayır. 
- lyiliğin ilaçtan değil mi demek 

istiyor un? 
- Evet. 
Selim daha fazla sormadı. lçindc: 

Cemilenin hararetine yetişmek isti • 
yor gibi km~an bir duygunun '1cak• 
lığını duyarak onun elini daha fazla 
tıkıyordu, gözlerini ondan ayırmıya· 
rak: 

- Haata iken bile çok güzelsin l 
Dedi. 

biydi. Nöbet çok mu fazla? Dalgın 
mı? Yoksa dargın mı? Niçin dargın 
olsun? Selim Cemilenin gündüzki hır 
çınlığını hali iyice anlamış değildi. 
Kadın ruhunun akla, mantıka, nuiha 
te fazla tahammülü olmadığını bir 
tek izah gibi kabul etmeğe mecbur 
oluyor. buna bir de Cemilenin fazla 
delişmen mizacının icaplarını katıyor 
du. Fakat bu da onu tatmin etmekten 
uzaktı. Ne olursa olsun bunlar gün • 
düzki fırtınayı zaruri, hiç değilse ta
bii gösterecek derecede kafi sebepler 
değildi. 

Selim bir taraftan da karyolanın 
öte tarafında duran resimden gözUnü 
ayıramıyordu. Şimdi ona biraz daha 
yakın oturduiu için resmin kendiıine 
ait olduğunu tamamile anlamı,tı. Ga 
rip ıey 1 Demek Cemile fotoğrafhane 
ye uğrıyarak ne yapmıf, yapmıf, reı
mi oradan almıı. Selim bu fotoğraf hi 
kiyesini o kadar merak ediyordu ki, 
Cemileye sormazsa biltün gece rahat 
edemiyeceğini anladı. Anneıile ablası 
gelmeden evvel bu muammayi aydm
latmak lazımdı. Bir elini tekrar Ce
milenin alnına götürerek ıordu: 

Cemilenin dudakları etrafında saıı· 
ki &öze &örünmiyen bir örümcek tat• 
la bir tebessüm hazırlığının ilk ipliği• 
ni çekmi§tL Selim bunu ıörür gör • 
mez anladı ki, Cemilenin güzel ıöıe 
ihtiyacı var. 

Devam etti: 
- Biz seninle tanışalı pek az oldU 

amma iclmde çok derinlere ~ittin. 
Şimdi elini tutuyorum ya, sabaha k8 
dar, günlerce, iyi olup kalksan da, b~l 
kt aylarca, yıllarca bırakmak istemt .. 
yorum. 

Cemile rülümsedi. 
Selim devam ediyordu: 
- Burün senden sonra seni ne ka 

dar haklı buldum, bilsen ... - Biraz daha iyi misin? 
Selim akşama kadar Universitede 

hep Cemile'yi düşünmüştü. Oradan 
çıkar çıkmaz eve geldi ve hastalık te
laşını gördü. Yukarı kadar çıkmağa 
cesaret etmişti. Çünkü mutlaka Ce· 
milc'yi görmek istiyordu. Kendisine 
ilaç alma i§inin havale edilmesine çok 

Sonra hızla merdivenleri çıkarak 
ila~ları hastanın odasına götürdü. llk 
onct kıza harareti düşürmek için bir 
hap verdiler. Asiye Hanım dedi ki: 

- Ne olursun evHidım, ben iki lok 
ma bir şey yiyip gelınciye kadar bu • 

Selim Cemile ile yalnız kalınca kar 
yolanın yanına bir sandalye atarak o
turdu. Kız hep arka listU yatıyardu. 
Gözleri yarı aralık. Terli saçlarından 
bir kaç tel alnına ve şakağına yapış • 
mıştı. Selim bunları parmağının ucile 
kaldırdı, avucunu hastanın alnına ko
yarak ateşine baktı. Kendisini nerede 
ü üttüğünü ona sormıya cesaret ede· 

miyordu. Gündüzki sinir halini ona 
hatırlatarak hırçınlığını tazelemekten 
korktu. Bilakis ona sükunet ve haz ve 
recek bir şe ysöylemek istiyordu. Yor 
ganın altında elini aradı. Tuttu. Fa -
kat Cemilenin gevşek parmaklarında 
hiç birer cevap yoktu. 

Sık sık nefes alıyor, arada bir u • 
zun, sıkıntılı bir oluk bırakıyordu. 
Selimin yüzüne hiç bakmadı. Adeta 
onun varlığından hiç haberi yok gi· 

Cemile gözlerini açarak ilk defa o-
larak Selime baktı; 

-Evet. 
- llaç iyi geldi değil mi? 
- Hayır. 

Cemflenin gülüşü birdenbire kay 
bolmuş. yüzünde çizgiler sıçramı tı. 
Selim korktu ve onda gündüzün hatı 
rasını tazelediğine pişman olarak he• 
men bahsi değiştirmek istedi. Sor .. 

1 
du: 

- Fena mı geldi? rA .. \r:ıcı• .,,. .. ı 



Belediyeler Bankası Binası 
[Ozel aytarımız bildiriyor] 

'.Ankara, 17 
Belediyeler banıkası, önündeki inşaat ~evsiminde Bankalar 

caddesinde hukuk fakültesinin önündekı arsada bir genel di
rektörlük ;aptırma~a karar veımiştir. Planlar hazırlanmakta
dır. 

Üniversiteliler Ankara da 
'Ankara, 17 (Özel aytarımız bildiry~r) - Ulusal Talebe Bir

liği heyeti bu akşam Samsundan geldı. Durakta şarbaylık, Par
ti Halkevi murahhasları ile hukuk talebesi tarafından karşılan
d;, yarın Atatürk amdına çelenk koyacaklardır. 

Mussoliniye Gör~ Harp Olacak 
[Baş .tarafı 1 incide] 

farımr.zrn 1Jerdiği habere göre Be§- miştir. 
ler komitesi meselenin halli için Güney Afrikanın durumu 
Vluslar Sosyetesi konseyine teklif "k 
edilmek ü.zere bir proje ha.zırlamıf Londra, 17. A.A. - Güney Afrı a 
tır. Bu projenin uasr Habe§istanda sübakaru Piron, Lydenburg'.da v~r
Ekonomik ve Sosyal ıslahat ve Ha- diği bir söylevde Güney Afrıka __ Bır-

l S · · ·· liği Uluslar Sosyetesine k~.rşı odev-
befistanın Ulus ar osyetesını~ ~u lerini yapacaktır. Ancak Guney Af
rakabesi altına alınmasına daırdır. 1 :Bununla beraber Cenevrede ltalya- rikalılar, kendilerine karşt ateş açı -
nın bu teklifleri kabul edeceği ümit madıkça silaha davranmıyacaklardır. 
.edilmemektedir. Dün aldığımız tel- İngilterenin Mı~ıra vtrdiği 
grallar aşağıdadır.] inanca 
Beşler neler teklif etti ? İskenderiye, 17 .A.A. - 1ngiliz hü 
Cenevre, (Ozel aytarımız bil.diri- kfımeti, icap ettiği takdirde, arsı~l~-

d Sal durumun Mısır'ı yR-kından ılgı-
lıiı.tır) _ ltalya - Habeş _avasını ınce-
., lendirecek bütün gelişimleri hakkm
lemekte olan Beşler komısyonu şu so- da mallımat vereceğini ve bu husus-
'lnuçlara varmıştır: d 1 d b 1 

1 _ Ekonomik ve soysal ıslahat ya ta kendisi ile anışroa ar a u una-
ı:>ılması için Habeşistana üç devletin cağı hakkında Mı~r hükumetine İ· 
a:nüşterek yardımı temin edecek bir nanca vermiştir. 
'dormuı bulunması tavsiye ediliyor. İtalyanın asker sevkiyatı 
~ 2 - Italyaya Habeşistanın cenu· Napoli, 17.A.A. - 27 subay, 106 
1bunda toprak veriliyor. yarsubay ve \162 asker yüklü bir ge· 

3 - Habeşistana denize mahreç mi Musavva'ya hareket etmiştir. 
'7eriliyor. Fransa bu mahrecin ~ibuti 
limanında Habeşistana serbest hır mın Litvanya murahhasının 
ıtaka verilmesi şeklinde hallini teklif diyevi 
etmiştir· . . Cenevre, 17 .A.A. - Litvanya de-

4 - Habeşistan ordusunun talimı legeıi Lozor\lp~s. assamblede Hit
~e terbiyesi için İtalyan zabitlerinden !erin beyanatına telmih ederek mem
istifade teklif ediliyor. leketinin teahhtitlerine riayet edece-

5 - Habeşistan Uluslar Kurumu- ğini ve bütün itirazları m•:ahedeler
bun mürakabesi altına alınıyor • Bu de derpiş edilmiş olan ~ekilde halle 
mürakabenin konsey tarafından tayin amade olduğunu bildirmiştir. 
edilecek bir fevkalade komiser vası-
tasile yapılması teklif edilinektcdir. Cin ve Uluslar Sosyetesi 

• ~ ~ .. uıLıer ınıpdıc:nu• ..... ıu.;- Cenevre, 17 .A.A. - Uluslar Sos· 
ii;lirıarı addedilecektir. yetesi Konseyinde Çin hükfımetine 

Beşler komisyonunun raporu ha- daimi bir mevki verilmesi hakkında 
%ırlandıktan sonra konsey tarafından yapılan konuşmalar sonucunda, me
tasdik edilecektir. selenin bilamüddet tehirine karar ve

!talya kabul etmiyecek 
Cenevre, 17 A.A. - Royter: 
Tali komite rapor t ıu tamamla

snıştır. Rapor yarın öğleden sonra 
Beşler Komitesinde tetkik edilecek
tir. 
Habeşistanm hakimiyet hukukunun 

!nuhafaza edilmiş olması müstesna 
ıolmak üzre, ra:;>or hakkında hiçbir 
ımalumat alınamamış olmakla bera
lber, dönen bir şayiaya göre, İtalyan 
hudutlarına bitişik mıntakalar İtal
yan komiserlerinin kontrolu altına 
.konulmuştur. 

Roma, 17 A.A·. - Beşler komitesi 
hin burada dikkatle tetkik edileceği 
temin edilmekte ve fakat bunun ka
:bul edilmesi ihtimalini~ pek zayü ol
duğu çünkü son bakanlar kurulu top 
Jantrsmda reddedilen tarzı hallere 
dahil .bulunduğu ilave edilmektedir. 

Mussolini'nin beyanatı 
'paris, 17 .A.A. - M ussolini, kendi-

5he bir görüşme yapan Matin gaze
tesine şu diy~vi vermiştir : 

" Biz, İn!!iliz milleti hakkında, sa
tnimi: ve sadık bir dostluk besledik, 
Fakat, dünyaya hükmeden bu mille
itin, bizden, Afrika güneşi altındaki 
küçücük bir toprak parçasını esirge
mesini canavarca bir hareket sayıyo
ruz. Dosdoğru yürüyeceğiz, hiçbir 
zaman bir Avrupa ~ill~S~ne kar.şı düş 
manca bir hareket ırtıkab etmiyece
•ğiz, fakat, bize karşı böyle bir hare
ikete başlanacak olursa, bunun sonu 
lıarp olacaktır. !talya, harp istemez: 
fakat harpten de korkmaz. İtalya i
çin gösterdiği gayretin dost mahiye
tini tasdik ettiğim Fransa, zecri ted
ibirler isteyecek midir? Fransadan 
nazik olduğunu anladığım bu duru
tnunda, sorup öğrenmek istediğimiz, 
bundan iba1ettir. Fakat başkaları, 
zecri tedbirlerin, Avrupa haritasının 
baştan yapılması tehlikesi demek ol
duğunu birbirlerine söylesinler. 

İtalyayı daha başka tevziat ve bel
ki de dah~ fazla a~let isteyenlerin 
arasına atmanın neye malolduğunu 
göreceklerdir. 

'.Amerika harbe mani olacak 
Hydepark, Nevyork, 17. A.A. -

~oosvelt ve N orman Davis, deniz du 
rumunu genel bakımından ve bu
günkü Avrupa buhranı ile olan ilgi
leri yönünden aytışmrşlardır. 

Davis, Birleşik Devletlerin har
be mani olmak hususunda yardımda 
bulunmağa Kelloğ paktı mucibince 
mecbur olduğunu söylemiş ve: "Bu 
lllecburiyet yerine getirilmiştir.,, de .. 

rilmiştir. 

Laval'in mülakatları 
Cenevre, 17. A. A. - Laval Tele

havariate V$! daha sonra Titülesko ile 
görüsmüştür. 

Baldvin Londraya döndü 
Londra, 17. A.A. - Baldvin, 

Londraya dönmüştür. Cenevre gö
rüşmeleri bakında kabine arkadaşla· 
rı ile konuşacaktır. 

3Gün, 3Gece 
Süren Yangın . 

Anadolu yakasında Karadenize ba
kan dik meyilli arazi üzerinde çıkan 
yangın tahkikatı henüz sürmektedir. 
Beykoz jandarma komutanı Tevfik, 
dün geç vakte kadar yangın etrafın
daki incelemelerine devam etmiştir. 
Anlaşıldığına göre, yangın Anadolu 
ft!nerile lrva deresi arasındaki orman
lıktan çıkmıştır. Şiddetli esen rüzga
rın tesirile birdenbire genişleyen ateş, 
Sütlüce ve Beykoz istikametlerinde 
de ilerlemeye başlamış, Şileden, Sa
rıyerden ve Beykoz merkezlerinden 
çağrrılan jandarma kuvvetlerile itfai
ye gruplarının yardımı sayesinde bir
az durdurulmuş ve dün gece arkası 
alınmıştır. 

Kurtarma grupu amirliğinin 16 ey
lfil akşamı saat 21 de verdiği rapora 
göre, şimalden ilerleyen ve çiftlik 
merkezine ilerleyen büyük kol çok 
güçlükle durdurulmuş, ateş Soğuksu 
ve Beylikkorudaki büyük ormandaki 
ağaçların kesilmesi suretile bastırıl -
mıştır. Yangının söndürme işlerini a
teşin başından sonuna kadar Beykoz 
jandarma komutam Tevfik idare et -
miş, ilçebay İhsanla ilbayhk jandar
ma alay komutanı Izzet te ateşi ön
leme tedbirlerinin alınması için gere
ken emirleri vermişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, yangın bir 
köylünün dikkatsizliği yüzünden ol
~uştur. Bu köylü, Beykozdan Reşa
dıyeye dönen Bereketköylü Tahir oğ· 
lu Osmandır. Suçlu, dün yakalanmış 
ve sorguya çekilmiştir. Yangın saha
sında tutulan Osmanrn üzerinde hü
viyetini sağlamaya yarayacak ufak 
bir belge dahi bulunamamıştır. Bunu 
kesinleştirmek için komutanlık bir tez 
kere yazarak suçluyu Beykoz zabıta
sına teslim etmiştir. Polis, Osmanm 
kim olduğunu tayin edecek ve ikamet 
gaha ba~ladıktan sonra tüzeye veril
mek üzere Beykoz jandarma komutan 

An karadaki 
T eleton Davası 

Ankara, 17 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Eski posta ve tel
graf genel direktörü Fahri ve 
arkadaşlarının nakzen yapıl -
makta olan duruşmalarına bu
gün de devam edilmiştir. 

Hakyeri, yargutay (temyiz) 
m verdiği bozulma kararına u
yulup uyulmryacağı hakkında 
karar vermek üzere duruşmayı 
23 EylUle bırakmıştır. 

Ankaraya tayin edilen 
yeni hakimler 

Ankara, 17 (Özel aytarrmız 
bildiriyor) - Ankara hakimlik
lerine Eskişehir hakimlerinden 
Mustafa Suat ve Mehmet Cev
det, Ankara aza yardımcılığı
na da Eskişehir aza yardımcı • 
!arından Ali Sakip atanmışlar
dır. 

Kayseri Baymdırhk 
direktöriUğU 

Ankara, 17 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Üçüncü sınıf mü
fettiş Şükrü, Kayseri Bayın
dırlrk direktörlüğüne naklen ta
yin edilmiştir. 

DoOuda Bayındırhk işleri 
Ankara, 17 (Ozel aytanmız bildiri

yor) - Erzurum Genel müfettişliği 
Bayındırlık damşmanlxğı~ı lüz.u~un
da Kayseri birinci sınıf mühendısı Tur 
hanın yapması kararlaşmıştır. 

Maaşları artırılan mal· 
mUdUrleri 

Ankara, 1 7 ( Ozel aytarımız bildiri
yor) - Açrlan imtihanı kazandıkla
rından, EyHılde başlamak üzere aşa
ğıda adları yazılı malmüdtirlerinin ay 
Ixklan yirmi beş liraya çıkarılmıştır. 
Çıldır malmüdürü Nesip, Kartal mal
mtidürü Şevket, Menemen maltnUdü· 
rü EmUı. Korkut~li m:ılpıüdürü..H.ali 
Darende malmiıdürü Mansur, Ereğli 
malmüdürü Remzi, Elbistan malmü
Gürü Turan, Bozyük malmüdürü 
Kadri, Karasu malmüdürü Hüsnü, 
Çivril malmüdürü Ali, Birecik malmü 
dürü Remzi, Malkara malmüdürü 
Veysi, Hozat malmüdürü lbrahim, 
Dirik malmüdürü Saip. Simav mal
müdürü İbrahim, Of malmüdiirü Ne
cip, İslahiye malmüdürli Suphi, Su 
şehri malmüdürü Sami, Çeşme mal
müdürü Tevfik, Boladam malmü
dürü Nuri, Pertek malmüdürü 
Sami, Develi MalmüdUrü Hü • 
samettin, Torbalı malmüdürü Hüsnü, 
Kemalpaşa malmüdürü Hüseyin, Sür 
mene malmüdiırü Muharrem, Nezip 
malmüdürü Vehip, Tirebolu malmü
dürü Hulki, Avanos malmüdürü Nus 
ret, Elmalı nıalmüdürü Sait, Çermik 
malmüdürü Şükrü, Pazarcık mal
müdürü Şükrü. 

Bayındırhk Baka· 
nının tetkik gezisi 
Şarki Karahisar, 17 A.A. -

Dün şehrimize gelmiş olan Ba
yındırlrk Bakanı Ali Çetinka
ya bu gece Halkevinde ilçemiz 
halkı ile içtem konuşmalar yaıp 
mıştır. 

Konuşmalar sırasında Kelkit 
çayını kovalıyarak gidecek o
lan demiryolundan bir kolun 
Giresuna uzatılması ve Karahi
sara otuz kilometre uzakta bu
lunan Aksudan kuraklığa karşı 
istifade edilmesi ve kasabada 
elektrik tesisatı yapılması gibi 
işlerde yardımları istenmiştir. 
Bakana, Karahisarda bulunan 
şap, demir, kömür, altm, simli 
kurşun, karaboya, zırnrk, tebe
şir madenlerinden örnekler ve~ 
rilmiştir. Ali Çetinkaya konuş -
malarda aldığı bilgelerden 
memnun kalmış, geceyi Halke
vinde geçirdikten sonra sabah
leyin Suşehri üzerinden Toka 
da hareket etmiştir. 

lığına gönderecektir. 
Tahkikat, henüz son bulmamıştrr. 

İncelemeler, sorgular dün gece de sür 
müştür. Evrakın bugün tamamlana
rak ilbayhğa gönderileceği haber ve· 
rilmektedir. 

Uç gün ve gece devam eden yan -
gm oldukça geniş bir orman alanını 
yakmıştır. Zararın fazla aşkın oldu
ğu ve ateşin dokuz on bin dönümlük 
bir ormanı kül ettiği söylenmektedir. 

SAGLIK, ESENLiK 

Verem Sanatoryomları 
Sanatoryomlarda verem tedavisi ı Hüner, bu türlü türlü tedavi tarz-

o kadar eski değil, 1859 yılında lanndan birini veya öbürünü çekiş
Bremen, Silezyada ilk verem sana- tirmek değil, onları hastanın istifade 
toryomunun temelini kuruncaya ka- edebileceği tarzda yerleştirmektir. 
dar, veremle savaş sıfırdı. Vilemen, Sana.torY_oma giren hasta orada yeni 
veremin bulaştığını tecrübelerle gös- takyıtlerı bulmalıdır. Hasta orada 
terdi 1865 te Koh veremin basilini dinlenecek. Bu dinlenme şifaya doğ
buldu, 1882 de .. O günden başladı, ru ~idiş~ hızlandırır. Sonra hasta o
sanatoryom kurmak düşüncesi. Ve- rada saglamlardan ayrılmış buluna
remliler o sığınaklarda dinlensinler, cak. Bı: da . hastalığın başkalarına 
temiz bava, bol yiyecek bulsunlar. geçmesıne, hır dereceye kadar, engel 
Düşünce bu idi. olur. Orada hastaya • kesin bir inan 

Büyük sava$ bitince gidenlerin gelir: Sıhhi bir tarzda yasarsa hasta
yerlerini doldurmak için, sosyal be- lığın geçtikten sonra geriye t~pmesi
lalarx yenmek icin güçlü savaşlar ge- ni önliyebilecek. 
rekiyordu. Tehlike büyük. Fransada Modern bir sanatoryom kurmak 
verem her sene 80, 100 bin kişiyi için mimari, idari bin mesele ortaya 
biçiyor. Bizde bilmiyorum, nekadar... çıkar. Uyg-u~. iklim.. şart~arı ~~anır. 

SanatCMTom bir kapısı mezara açı- ~er ~şeyden once yukseklık. Yuksek, 
lan bir oda değildir; şifa ümidi bir ruzgarlar dokunı;ı:ııyan, kuytu yer. 
hayal olmadığı gibi.. Adı üstüde: La- So_nra y~~ının gun:şe karşı d~rı.ımu. 
tlnce sanare, şifadan geliyor. Sana- Mıma:, ıçınde ne lazımsa hepsı bu~u
toryom ancak şifaya kabiliyeti olan nan şıfa kur.ulunu .. yapa~ .. Yemek, ıç
veremliler için yapılmıştır. Orası can mek mesel~s~ ço~ on:mlıdır. Hastalar 
çekişenlerin toplantı yeri, bir aile yememek ıçıı;ı _hıı: hır behane bulur
pansiyonu, bir nekahat evi değildir. lar. So~ra dısıpl_ı~, hastaların avun-
!stifade edebilecekleri anlaşılanlar ması, egle~me~ı ıçın gere~en şeyler .. 
için kurulmuş bir takyit yuvasıdır. · Kuvvetlı bır radyo!oJı kuruT?ıu. 

Hospis, sanatoryom, prevantorium Avad~nlıkları tamam Iab~ra~uvar ar. 
bu üç terimi biribirine karıştırmama- Amelıyat salonları. Hekımlık ıçın, 
lı. cerrahlık için avadanlıkların hepsi. 

Yepyeni, bellibaşlı düşünceler, sa- Hastaya, başka bir ~~r:. gitmeğe lü
natoryom hekimliğini temelinden zum .k~lmad~n her turlu ya:d:m ya
sarstı. Önceleri sanatoryomda her P~!a~ılsın. Bır yanlı yahut ıkı yanlı 
şeyin yolunda gitmesi içni bir gözcü puno~otraks_ da, tarak.~~~astı v~ 
yetişirdi. Bugün hastanın göasünde Frenısektomıye kadar butun amelı-
kulakla duyduklanmrzı rBntgen yatlar .0 :ada yapılabilmeli ... 
kontı;olu kuvvetlendiriyor. Pnömot- En ıy~. sanatoryom 1000 ve 1500 
raks - göğse bava vermek - teda- m~etro yukseklerde çam, meşe, ~ay:n 
vi usulünü alt üst etti. Şimik ilaçlar agaçları _arasındAa kuruluyor. Ruzg_ar 
verem tedavisinde önemli rol oynu- srz, sessız yayl~larda. Yazın serın, 
yor. Cerrahlık da öyle. Torokoplasti. kışın karlı yay.~al~r._.. 
Frenisektomi Promotoraks hesabı- Tasalanma, umıdın kırılmasın, ak-
na bırakdanl~rı tamamlryor. ci_ğerleri lekeli kişi! Orada iyi bir ati 
Akciğer veremi karşısında vecde, nın ~~ıklarım bul.~rsu~. Sa~ır;a. te-

istiğraka düşerek eli bağlı duran- vekkulle geçen gunlerın mukafatı o-
lar, işi yalnız havaya, istirahate bı- larak ... 
rakanlar harekete geçtiler. Dr. Rusçuklu Hakkı 

Dil Üzerinde Yeni Bir Seziş 
[Baş tarafı 1 incide] 

olur, bilmem. 
Bu kadar basit olan bir dava 

üzerinde Doktor Hilmi Ortaç 
durmağa bile lüzum görmemiş
tir. O, derin ve geniş bir kav
rayışla bize şunu anlatmıştır : 

Türk diline yabancı dillerden 
girmi' sanılan sözlerin hepsi-

1nin kökü öz türkçe söz kökleri
dir. Çtlnkü - nasıl Türk, kül-
tür dünyasında bütün insanlık
tan önce yer almış ve kültürü 
yer yüzüne yaymıf ise - Türk 
dili de bütün dillere kök ver
mif, ana kaynaklık etmit büyük 
bir dildir. 

Bugüne kadar türlü dil fatnil
yalan üzerinde derin etimoloji 
araştırmaları yapan dilciler, 
hep bir düğümün önünde du
raklamışlarchr. Bu düğüm de 
şudur : 

insanların en önce insanlık 
duygusiyle fUurla,mağa batla
dıkları çağlarda ilk ağızların
dan çıkan ve bir mana anlatan 
sesler hangileridir ve bunlar 
hangi anlamlar için kullanıl
mıştır ? 

Değil bu kadar geniş bir so
ruyu, bir dil familyasının ana 
kaynağını bile Avrupa dilcileri 
bugüne kadar bulamamışlardır. 
Onların ayrı ayrı dil soyları de
dikleri üç büyük familyadan 
"Ural-Altay" ne "Hami-Sami" 
denilen diller için ana dili ara
mak işi bile henüz canlanma
mıştır. En çok benimsedikleri 
"indo-öropeen" diller için de 
bir zamanlar "sanskrit0 dilini 
ana dili diye tannnak istemiş
ler, bu da boşa çıkınca, öyle bir 
canh ana dili bulmaktan umut
larını keserek, bir ana dil tas
lağı uydurmuşlardır. 

derin buluşlar ortaya koymuş
tur. 

Hi1rni Ortaç'ın çok değerli ve 
çok merak verici yazısı, Türk 
dilinde "ak, ah, ağ, al. .... " şekil
leri altında geniş bir anlamlar 
serisini kavrayan ilk dil ana 
köklerinin varlığını göstermiş
tir. Doktor, bu ana köklere da
yanarak herhangi bir sözü a
raştırınca, bunların altında hep 
aym kökleri görüyor. Mesela 
"hotel'~ diyor; kök "ah" tır ; 
"autel" diyor; kök "al" veya 
"ağ" dır. Halbuki bu "ak, ah, 
ağ" ve "al" m anlattıkları ilk 
geniş düşünce gene hep birdir 
ve bir tek kaynaktan çıkmıştır. 

Bu, öyle bir buluştur ki, bu
nun üzerinde derinleştikçe bü
tün yer yüzü dillerinin hep ay
nı kökler serisinden kopuşup 
geldiği ortaya çıkacaktır. Bu a
na köklerin en yakın şekilde 
varlıklarını gö.sterdikleri dil de 
Türk Dili'dir. 

Böyle olunca yalnız İndo
Öropeen dillerin değil, belki bü
tün kültür anlatabilen dillerin 
aranıp aranıp ta bir türlü bu
lunamıyan ana kaynağım ken
di öz dilimizde bulmak yolu 
açılmış demektir. 

Doktor Hilmi Ortaç'ı bu yük
sek sezisinden dolayı kutlar
ken, bütün dile meraklı genç
lerden de, boş dedikodulardan 
vazgeçerek, bu geniş ve canlan· 
dırıcı saha üzerinde araştırma
lar yapmağa kendilerini verme
lerini dilerim. 

1. NAcmi DiLMEN 

25 EylOlde yapılacak 

tayyare töreni 
Hava kurumu tarafından 20 Ey

lUlde yapılacak olan "tayyarelere ad 
konma töreni" 2 5 Eylule bırakılmış
ttr. Törende uçaklardan birinin. ~orde 
lasrru ilbay, diğerini Halk partısı baş 

sız ARTiST MiSi NIZ ? 
Yapmadığımız zenaat kalmadı 

gibi bir şey. Pek karakterime uymı 
yan birikisinden başka çoğu işlere 
elahnıştık. 

Dün Taksim stadında harıl harıl 
adam yenen Çoban Mehmedi gör. 
düm de aklıma geldi. 

Çoban Mehmedi Avrupaya ilk çı 
karan ben idim. 927 senesi Buda • 
peştede yapılan Avrupa güreş bi • 
rinciliklerine bizim takım İştirak e
decekti. Takımın kalabalığı önden 
gitmişti. Mehmetle Tayyar asker ol 
dukları için izinleri gecikti. Ben on 
ları ancak güreş gecesi Budapeşte 
ye yetiştirebilmek üzere treple gö 
türdüm. (Bu seyahatlerdeki hatıra 
]arımı bir müsait zamanda yazsam 
hayli eğlenceli bir eser olur.) Bura 
dan yataklı vagona bindik, Meh • 
met bu beklenmedik seyahatten çok 
memnun görünüyordu. Çerkesköyü 
istasyonunda kruvazman yaptığı • 
mız bir trende bulunan prasa bı
yıklı bir herifi görünce kendinin 
zaten köse olan bıyıklarını traş et • 
tiğimiz için hemen gülmeye başla • 
mı§, hatta herifi kızdırmıştı. 

Konvansiyonel ile bir hayli yÜ • 
rüdükten ve Belgradda yetişeceği
miz bir treni bir marşandiz katan 
yüzünden kaçırdıktan sonra üç dört 
saatlik bir duraklamadan istifade 
ederek üçümüz. Belg
ra dı gezmeğe çıktık. 
Görenler bilir, Belgrad istasyonile 
fehrin arasında biraz mesafe var -
dır. Onu geçtik. Kralın sarayını fa. 
lan gördük. Dolaştık. Daha vakti -
tniz vardı. Mehmet tutturdu : 

- Benim uçkur çözeceğim gel . 
di 

- Aman bire Mehmet şimdi ne 
yapalım? •• 

Hepimiz göz kesildik. Mehmedi 
rahatlandıracak yeri arıyoruz. Yok 
bre yok! Çaresiz istasyona doğru 
saldırdık.. Hızlı hızlı gidiyoruz. 
Çünkü vaziyet ma1Uın! Yürüdük yÜ 
rüdük, kan ter içinde istasyonu gör 
dük. Ben sordum: 

- Mehmet naadınn? 
- Eh i!tasyona varırım .. 
Ben bir kazaya meydan vermedik 

diye sevinerek istasyona seyirtir • 
ken yanımızda kayış ceketli bir he 
rif peyda oldu .. Bir dil konuşuyor 
ki, anlamanın, kestirmenin, kulak 
vel"T"'er.h1 yolu yok!. 

Herifin tavrı oldukça tehditkar. 
Polis lakırdısı da ediyor. Kayış pu 
sathnın haline bakarak anladık ki; 
herif bizi .iandarma karakoluna gö 
türmek istiyor. Ne yapahm? Gös • 
terdiği yola düştük ve yürüdük. Bi· 
zi istasyon~<1ki ja11rl"'--ma n.fas·.,a 
soktular ••. Ufak tefek bir zabit, fe· 
na bir fransızca sordu: 

- Oralarda ne dolaşıyorsunuz?. 
Ben bu sualin mahiyetini anlıya• 

madım onun için ihtiyat ederek ce
vap verdim. 

- Şurada istasyon karşısındaki 
sütçüden süt içecektik. 

- istasyonda süt yok mu? 
- Bitmiyorum. 
- Siz kimsiniz?. 
- Amatör güreşçiler. 
- Nereye gidiyoraunuz? 
- Peşteye Avrupa şampiyonası 

na. 
- Ne yapmıya gidiyorsunuz? 
- Güreş etmiye. 
Mehınede bir dikkatli baktıktan 

sonra: 
- Demek siz artistsin iz? .. 
Dedi. Ben kendimi tutamadım ve 

güldüm. Mehmet te ben~ ~iildiift.ij 
mü gördü ve güldü. Jabit vaziyette 
bir tehlike olmadığını anladı. O sı
ra, Bulgarlarla Yugoslavların aran, 
Bulgarların bir Sırp c e n e r a l i n i 
öldürmelt'ri viizünden, Pek acılmrstı. 
Onun için Bulgaristandan gelen yol 
cuların hepsine şüpheli gözle ba • 
kıyorlardr. Diğer taraftan transit 
yolcuların istasyon hududundan dı 
§arı çıkmaları da yasakmış. Biz o -
nun da farkında değildik. Ben her 
halde oradan kurtulacağımızdan e· 
mindim. Amma hep Mehmedin va
ziyetini. ~ü~ünüyordum: Ya jandar 
nıa zabı~ının önünde uçkur çözülür 
ıe .. Ne ıae jandarma zabiti biraz 
serzeniş ettikten sonra bizi serbest 
bıraktt. Hemen Mehmede sordum: 

- Atnan Mehmet, nasılsın?. 
- Vallahi bir şey kalmadı. T e• 

)aştan kaçtı. Dedi. 

B. FELEK 

Bütün bunların sebebi Av
rupalı dil arayıcılarmm türkçe
yi bilmemeleri ve araştırmala
rını buraya doğru çevirmemele
ridir. Pek az sayıda bir kaç dilci 
indo-Öropeen dillerin ana kay
nağını bulmak için Altaylara 
baş vurmak gerekliğini yazmış
tır. Ancak koyu bir baO.nazhk 
ve bencilik ( ı) içinde y ~şayan 
Avrupa dilcier !çoğunluğu (2) 
bu davaya yanaşmaya bile ce
saret edememişlerdir. 

kanı Hilmi ve üçüncüsünü de Abdür-
rahman Naci kesecektir. 1 r -·--

İşte Doktor Hilmi Ortaç'm 
ortaya attığı büyük dava bu
dur. O, yalnız "Otel" şeklinde 
söylenen "hotel" ve "autel" ke
limeleri üzerinde durduğu hal
de bile, büyük Türk dili dava
sının temel taşına işar.et edecek 

(1) Bağnazlık = taassup; bencillilı: _ 
hodbinlik. 

(2) Çoğunluk = ekseriyet 

Yunan filosu geliyor 
Bu ayın yirmisinde gelecek olan 

dost Yunan filosunu karşılamak için 
güzel bir program hazırlanmıştır. Yu
nan filosu siibayları ve eratı tarafın
dan Taksimdeki Cümhuriyet anıtına 
törenle çelenk konacaktır. 

Yunan donanmasile birlikte 20 
Eyli'ılde lstanbula 70 Yunan deniz 
uçağı, ayrıca 27 EyJulde 7 Romen ka
ra uçağı gelecektir. 

Yeni Yunan iç Bakam 
Atina, 17 (Özel) - İç Ba

kanlığına münakalat bakam 
Petros Rallisin getirilmesine 
karar verilmiştir. 

1 1935 Genel 
Nüfus Sayımı 

20 ilkteşrin Paza~ 
Eskiden devletler ulus için de 

ğil, uluslar devlet ;cin kaidesi he 
kim iken, devletle. <:ayımc öner 
vermezlerdi. Kaziyt: rsine dön 
düğü zamandan be.. 1 ~ ·letler 
sayım gibi ulusa iyi bizn. ... ı vol
lannı gösteren işlere başvurı-. ;;a 
başlamışlardır. 

1 Başvekalet 
1 İstatistik Umum Müdüriü:L 

'- _.) 
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MEMLEKETTE TAN ~ Yarın Akşam M EL EK Sinemasında 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııaııııııııııııı1111ıtl 

: tarafından em..ı.ıı bir eurette 
E GARY CQQPER yarablan Frane11ca eöd-1 - -E büyük film : 

....... -... ._...._..... ............... on __..... ... 
PeCje, Cjarşaf, kafes 
Tarihe karışll -31-

TEKNIK MATLAR 

~ CAROL LOMBARD HER ŞEY ~ 
- ve 5 yefında bOyük artist -- -

Karadeniz Bölgesinde Yeni 
Tarımsal Tedbirler Alınıyor Biga. 17 (Özel aytarımız bildiri

yor) - Uray kurulunun kararile Bi· Şaha karşı ıah ve paytak (devam) 
gada peçe, çarşaf ve kafes tarihe ka· - Dimkü yazımızda, kuvvetli tara -
rışmıstır. Biga bayanları, bu kararı hn şahı kendi paytağının önünden 
ı:evinçle karşılamışlardır. gitmek şartile altıncı sırayı tutarsa 

~ SHiRLEY TEMPLE SENiN iÇiN ~ 
Ordu, 1 i (Özel aytarımız bildiriyor) - Ankara ziraat ensti -

tüsü mütehassıslarından Şevket Raşit ve asistan Kazım, Gire -
sundan otomobille ilimize gelmişlerdir. Heyet, ziraat dairesinde 
çalışmış, tohum ıslah tarlasında etütler yapmıştır. 

nasıl olursa olsun partiyi kazanır de-
B i r sabıkau kaçakçı miş ve b\JnU ıckillerle göstermiştik. 

y;ıkalandı Bu kaidenin bir istisnası vardır. 

- -: Ayrıca· Pnamount dünya hav~diılf'ri: En aon hidiaeler E - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııı•ııııııııırı 

Aldığım malUmata göre, bu yıl Karadeniz bölgesinde yapıla
cak önemli çalışmaların hülasası şudur: Her ilde bir zengin, bir 
fakir ve bir orta olmak üzere üçer köy ayrılacak, bu köylerde ai
lelerin yaşayış hususiyetleri, toprağın verim kudreti, ve ürünle -
rin morfolojisi incelenecektir. Mütehassıslar, Tarım Bakanı Do
ğu gezi~inden döndükten sonra tekrar şarunı.za geleceklerdir. 

Bodrµm, 15 (Ozel aytarımız bildi· Paytak, tahtanın ıki yanındaki, yani .ı1111111111111111mm11111111111111111111111mm1111111111111111111111111111m~ 
riyor) _ Denizde motörile kaçakçı _ (a) ve (h) sütunlarında ilerlerse has· : 1:.ararengıı l.maıııaroa geçtn gece hayatı. :! 
lık yapan sabıkalılardan altın diş Ni- mın çıplak şahı köşe hanesini tutun • E y •f8yan inıanlann kaçakçılığı .. : 
ko, muhafaza teJkilatı tarafından ya ca daima beraberliği temin eder. : Son derece biıei H heyecanlı tablolar.. : 

1 5 k t k" da 1 1 Bunu görmek üzere (§ekil 1) ve ha : I -
~~:~ut~l~uaşt:!'r. sonun yara 1 0 a • reketlere bakınız: E şte bunlan yarın akşamdan itibaren E 

':;:~~:;~~~~;rlit;~:~;;~ JVJ: D: ~: I s Aı·NRsAA~·"ticq:A~ Aç·~~~~~ A 1 
sayım hakkında onemlı bır konferans ~[i~~,]5 =~;;~15 2~,J~ : : Gene Bir Define Hikayesi 
vermi§tir. E filminde ıBr~cekeiaız Ba, rollerde S 

Mezbaha oeni,ıeti ecak (Şekil 1, 2, 3> E CLAUDETTE COLBERT ve &En L von E 
. Kandıra, 17 (Ozel ~ytarımız bil~i- 1 _ Şh 6 _ g 6 Şh 8 _ g 8 : lllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111l'P. 

rıy~r~ - K.and~ra u_rı hayvan kesım 2 _ h 5 _ h 6 ş 8 _ b 8 "---------------------------yerının genııletılmeıı ~rayca karar - 3 _ h 6 _ h 7 P~t 11111111111111111111111111111111111111111111 •11 1111111,1111111111111~ 

Mersin, 17 (özel aytarımız bildiriyor) - Maliye ile kazanç 
tahakkuk şubesinin bulunduğu binada mühim bir define saklı 
olduğu ihbar edilmiş, yerin kazılmasına başlanmıştır. Bu araş -
tınnaların da ötekiler gibi sonuçsuz kalacağı zannedilmektedir. 
Alakadarların verdikleri malumata göre, bundan 9 yıl önce de 
avni yerde araştırmalar yapılmış, fakat bir şey bulunamamıştır. 

Jaştmlmıştır. Yakında ışe başlanacak H t ~ 1 k h k"" d k. h · t a ta çıp a şa oşe e ı aneyı 

ır. tutmasa bile (.Şekil 2) de görülecek :BUYUK 
~HAFTALIK 
§MECMUA 

TOrklyenia en çok ıerilen : -
lkı fabrikatör cezalandırıldı surette de bereberligi temin eder: muharrirleri hazırlıyor. E 

Siz de •• HERŞEY" in okuyucuau i Adana, 17 (Ozel aytanmız bildiri- 1 - h 5 - h 6 Şf 7 - f 81 Hava Kupası Maçları yor) - Muayyen Iormi.ıle aykırı un Kara şahın f 8 hanesine gelmesi 
çıkardıkları görülmüş Salih ve Ahmet cok doğrudur. Buna mukabil e 7 ve
isminde iki fabrikatör 50 şer lira para ya f 6 hanesine iitmesi büyük gaf o-

olmata hazırlanın : 

YAKINDA ~ -- Reıimli -
Adapazarı, 17 (Özel aytarnnız bildiriyor) - Hava kupası 

maçlarının son haftası tamamlanmış, Sakarya klübü Y eniayı, 
Gençler birliği de idman yurdunu yenmiştir. Fakat, her iki klü -
bün sayı itibarile beraberlik temin etmeleri maçın yeniden yapıl
masını icap ettirmiştir. Müsabaka, pazar günü tekrarlanacaktır. 

cezası ile cezalandırılmışlardır. lur. Çiinkil aklar partiyi kazanır. 
2-Şh 7 -h 8 ~HERŞEY'l llllllllllllllÇ,1~~!!9..8~ 

Konya Sergisi Açıldı 
Konya, 1 7 (Özel aytarımız bildiriyor) - Hayvan sergisi, il

bay Cemal Bardakçının başkanlığında açılmıştır. Kazanan 40 
baş hayvana ikramiye verilecektir. Sergide, civar illerden gönde
rilen birçok iyi cins hayvanlar da teşhir edilmektedir. 

Hamravat Suyu Fazlalaşacak 
Diyarbekir, 17 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Urayın devlet 

demiryolları ile yaptıgı temaslar sonucunda Hamravat suyunun 
2 kilometre daha ileriye götürülmesi ve son noktada 800 metre 
mik'aplık bir depo yapılması kararlaşmıştır. Ismarlanan borü -
tar Yolçatı istasyonuna gelmiştir. Şimendüfer, Dıyaribekire va
rınca boru döşenmesine başlaıylcaktır. Kazanılan yükseklik, ,e
hi re akan su mikdarmı 85 litreden 100 litreye çıkaracaktır. 

Yeni Köprü Törenle Açılacak 
Van, 17 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Garzan - Siirt yolu üze

rinde kurulan büyük Başur köprüsünün inşaatı tamamlanmak 
üzeredir. Son eksiklikler de bir aya kadar bitirilecek ve köprü tö 
renle açılacaktır. Aşağıdaki resim, Başur köprüsünü gösteriyor. 

No.123 

~fOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

Doktor böyle söyler söyle
mez, Güney dudaklarında kıvrı
lan alaylı, biraz da ağusunu içi-
11e akıtan bir soruş la: 

- Doktor hiç benden böyle 
şüphe ettin mi? 

Dedi. Fazıl, bu soruya ilk ön
ce cevap veremedi. Kekeledi, 
kelimelerı ağzında çiğnedi, son
ra: 

- Hayır •• hayır. Nasıl olur? 
N .. ) 

ıçın .. 
Dedi. Güney bu karşılamaya 

ses çıkarmadı, sadece güldü, yü
zünde dağılan, katmer katmer 
olan gülücüklerinin arkasından: 

tına aldım .• 
Dedi, oturduğu şezlongun 

üzerinde gerildi, tarastan Boğaz 
sularının akışına, Y eniköy, Ta
rabya sırtlarında, Paşabahçe, 
Beykoz yamaçlarında koyula
şan yeşilliklere, denizin bir göz 
alımı içindeki külleşişine baktı 
baktı. Birden Fazıl'a: 

- Aklıma ne geldi Fazıl bi
liyor musun? •. 

Yeni l:bayın lnceleme!eri Yahut sah ~ 6 v•va 8 hanelerine 
Adapazarı 14, (Ozel aytarımız bil- gidecek hasım §ah ıelamete çıkmıg o

diriyor) - Kocaeli yeni Ilbayı Hi • lacaktır. 
mit, ilçeleri dolaımak üzere dün oto- 2 • • • • • Şf 8 - f 7 
mobille buraya gelmiştir. Hamit, ilçe- 3 - 6 - h 7 ..•••.. 
bayla beraber Hendek ilçesine gide- Yahut şah h 7 veya f 8 hanelerine 
rek incelemelerde bulunmuı, tekrar gidecek. gene beraberlik meydana ge-
lzmite dönmüştür. lecektir. 

1 
3 Şf 7 - f 8 

S.vas lbayı Karsa gidiyor · · · · · Patı 
Sivas, 11. (Özel aytarımız bildiri

yor) - Ilbay Akif Iyidoğanın Kars 
llbaylrğına atandıgı bildirilmistir. il
bay, yakında yeni vazifesine gidecek
tir. 

Çarşaf va peçe ka kh 
Kayseri 14, (Ozel aytarımız bildi

riyor) - Uray genel kurultayının pe
çe ve çarşafın kaldırılması yolunda 
verdigi karar bu haftadan itibaren 
tatbik edilmeğe başlanmıştır. 

General Mazlum bir 
1tonfarana vardi 

Adapazarı i6, {Ozel aytarımız ibil· 
diriyor) - İzinli olarak burada bu· 
lunan General Mazlum, Halkevi sa
lonunda zehirli gazler ve tesirleri 
hakkında bir konferans vermiştir. 
Konferana ilgi uyandırmıştır. 
Panayır iyi gelir temin etti 

J\.1'. K,.malp;ıc:a. 16 f(")zel avtarımız 
bildiriyor) - Bu seneki panayır, ura· 
ya 3.500 liraya yakın varidat temin 
etmi§tir. Bu yıl panayırda hayvan 
ah§ verişi iyi olmuş, dışardan gelen 
tecimenler dolgun ücretlerle satışlar 
yapmı!Jlardır. 

K UÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• Çanakkale, (Tan) - Çanakkale 
Saylavı Hilmi ve Şükrü Yatın şehri
mize gelerek temaslara başlamıılar
dır. Saylav 7.iya Gevher de bugünler
de gelerek heyete iltihak edecektir. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Buraa 
Saylıvlanndan Refet Canıtez. Musta· 
fa Fehmi Gereçker, Doktor Refik ve 
Şekibe Şekip Işel Karacabeyden prı· 
mıza gelmitlerdir. 

• Kandıra, (Tan) - istifa eden 
Kandıra ,arbayı yerine yeni aeçim 
yapılacaktır. 

• Karamürsel, (Tan) - llçebay, 

Ruh paytağının damaya gitmek ih
timali o kadar azdır ki, bu paytak bir 
Filden yardım bile görse, hasmın çıp
lak şahı Filin renginin aksi renkteki 
köşe hanesini tutunca parti beraberlik 
le hi'er (şekil 3) 

Fil. çıplak ıahın gideceği köşe ha
nesinin renginde ise başka bir paytak 
la bile partiyi kazanmanın kolay ol -
du~unu söylemek llizumsuzdur. 

Oyun sonlarında çıplak bir şaha 
karşı şah. at ve paytağın - eğer pay-
tak ruh paytağı ise bazı istisnaları bu 
lunmakla beraber - partiyi kazana • 
c.aja -vh·W..ı.tir. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara, 16 (A. A. - Hava tehli
kesini bilenler: 

Çarmıhlı İbrahim Balya 20, Amil 
Afyonkarahisar 35. Sevki 20, İbra· 
him Çalıoğlu, 20, Salih Mumcu 20, 
Abdullah 20, Ahmed Abbaa 20, Ah
me.d 20, Tahsin 30. Ahmed Bakırcı 
20, Horoz oglu Mustafa 100, Kemal 
Ferdi 20, Nuri Şahinoğlu kardeşler
den 20. yardım 100, Lutfi 20. yardım 
500, Mehmed Halit 20. Taslı Mu
hittin 20, Derviş Eskitehir 50, Hacı 
Bayram zade Hakkı kardeşler 25, 
Şevki 20. Mestçi Hacı Mehmet mah
dumu M.Jımed bisikletçi 20, Yarbay 
Avni 20. İbrahim, 20, kemancı oğul
larından Hasan 20, Eyüp ve Oıman 
25, Mustafa İncir kuşu oğlu 20, Siirt
li Süleyman 20. 

yıllık incelemelerini yapmak üzere 
köylere gitmiştir. 

• Aydın. (Tan) - Halkevi mer
kez komitesi yeni bir sergi için hazır· 
lıklara başlamıştır. 

• Karaman, (Tan) - Burada yeni 
bir yoğurt ve süt pazarı kurulmasına 
başlanmıştır. Uray, bu işe önem ver
mektedir. 

~lllllllllllllllltl 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i H a r i le H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 S 
- -! = : Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain : 

E U N Y O N S 1 G O R T A S rN A yaptırınız. i 
E Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan i 
- -5 •• § 

iUNVON 
-: 
zt 

= = --------
-Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. i 

Telefon : 4.4888. 6603 i 
iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrııııııı• 

100 Metr:e Çuha 
Askeri Fabrikalar Satınalma 

Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 694 lira olan yüz metre çuha 

Askeri Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca 
27 Eylül 935 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecekdir. Nümunesi her gün Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 5 2 lirayı 
Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik
le o gün ve saatta Salı Pazarında Yollama binasındaki 
Komisyona gelmeleri. ( 5 4 3 7) 6997 

Türk Hava Kurumu 
Direktörlüğünden: 

Piyango 

Yirminci Tertip için 150 bin el 1 O bin duvar planı ile 
ı O bin duvar afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme. ile 
20-9-935 cuma günü saat 15 de münakasa ve ihalei 
kat'iyesi yapılacaktır. İstekli olanlar Piyango Direk
törlüğü muhasebesiıWe şartnamesini her gun görebi
lirler. (5654) 

• 
sürdürüyordu: Bitmiş bir mumun dibinde ka- rada yok. gibı, pestil gibi yayıldı. Giıney 

- Apartmanı öyle bir biçim- lan son ışık gibi parlıyan gözle- Güney dudaklarını büke bü- onu biraz tartaklıyarak sordu: 
de kurduracağım ki, içindeki bü- rini aça aça: ke: - Niçin söylemiyorsun ne 
tün dairelerin kiracıları apart - - Ne yapıyorsun Güney, de- - Tuhafsın doktor. Sende olduğunu?. 
manın kasabından, sütçüsün- lirdin mi sen?. her şeye karşı koymak hastalığı Fazıl baygınlıktan mırıldanır 
den, zerzevatçısından, bakkalın- Dedi. var. Ne söylenilse beğenmezsin. gibi: 
dan, manifaturacısından terzi- - Neden? Yeni her şeye karşı ayak direr· -Kadın öldüreceksin beni.. 
sinden, fırınından alış ~eriş et- - Söylediklerinin hiçbiriı;mi sin. Ne apartmanları, ne dük- Dedi ve bunu söyleyince 
sinler, onun berberinde traş ol- yapamazsın da onun için.. kanları bir kere değerinden ek· sanki içinde bir şarapnel patla· 
sunlar, onun sinemasına, tokan- - Yapılmıyacak ne var?. siğine değil, çoğuna satarım. mıs gibi birden hızlandı, gücünü 
tasına, barma, gazinosuna, kış- - Hepsi.. Ondan yana hiç kendini üzme. yerine topladı, kendisi de patla-
hk, yazlık bahçelerine, kulüple- - Söyle bakayım?. Sonra mimar da bulurum. Bunu m: 
rine insinler, bir başka yere gtt- . - Bir kere binalar satılığa çı- da kendine tasa etme. Şimdi öy- - Böyle bir şey yapmanı 
meği hiç düşünmesinler bile. karılınca para etmez. Bana kırk k iyi yetişmiş, genç mimarlar.- doğru bulmam. 
Bütün İstanbul buradaki hayat- bin liraya mal olan bir apartma- mız var ki, ne modern binalar Güney, Fazıl'm böyle birden 
la ilgilensin, herkes için bu nı yirmi beş bin liraya satamaz- yapıyorlar. Görmüyor musun seı telmesini, hızlanmasını garip 
apartmanda oturabilmek herkes sın. e:nları?.. buldu: 
için eriıilmez bir gönenç idesi Beş apartmanda en aıağı bir - Ama senin yaptıracağın - A.. a •• Tuhaf ıey. Neden• 
gibi sarulıuı. hec;apla onar bin lira zarar et· şey çok zor, çok komplike bir miş o? .. 

Ve ellerini çırpa çırpa yerin- sek elli bin lira eder. Mağazalar yapı. Beşiktaş'taki AkarctJcr - Nedeni, niçini yok. Bit 
den kalktı: için de bu ölçüyü al. Dunıp du- gibi sıra evleri değil. tek çöp bile satamazsın! 

- Hemen bir mimar çağırtıp rurken kök paradan yctmiı bin - Bak ben planlarını yaptı· Doktorun bu sertelmesi, ke-
büyük planımı hazırlamasını liralık bir eksiklik. Bu, bir. Son- rayım da olur mu, olmaz mı gör?. sinleşmesi, dik konuşması kar· 
söyliyeceğim. Tellalları da ça- ra sanıyor musun ki, hayalinde Güney bu son sözünü söyler şısında genç kadın gerçekten şa
ğınp ne var ne yok, hepsini sa- büyülttüğün o bir küçük şar söylemez doktor sandalyenin şınnıstı. Yine: 
tılığa çıkartacağım. Hatta, bu- benzeri apartman öyle 400 bin, üzerine yıkılacak gibi oldu. - A .. a .. Bu da nesi böyle?. 
gün 1'ile bu işe başlıyabilirim ! 500 bin lira ile olur? Dediğini Genç kadın sordu: Diye şaşmasını g ö s t e r d i. 

- Nerede bulurdun benim gi
bi karıyı? .. Hem genç, hem gü
zel, hem de dünyanın en na
muslu, en karakterli kadınların
dan birisi. Yalnız kocasını se
ver, kocası için yaşar. onun iyi
Iigini, onun gönencini düşünür. 
Senin paranı bile bunun için 

Diyerek söylemeğe koyuldu: 
- Bu senin bana bağııladığın 

apartmanları, mağazaları hep
sini satacağım. Bankadaki pa
rayı üstüne koyacağım, büyük, 
çok büyUk, Amerikan şehirlerin
deki gibi sekiz on kat, dört beş 
taraflı bir apartman yaptıraca
ğım. Önun dıtardan görünüşü 
gözleri kamaştıracak, içerisine 
girenler bir daha çıkmak istemi
yecekler. Başhbaşına bir mahal· 
le gibi olacak. Böyle bir göre
kim (muhteşem) apartman da 
beş altı yüz bin liraya yapılır ki, 
onu da bizim eldeki paramız, sa
tacağımız şeyler karşılar. 

Ve .. bu büyük planının verdi-
Doktor neye uğı·adığmı şaşır- yapman için en önde bir milyon - Ne oldun yine, nen var?. Doktor söylüyordu: 

mıştı. Başında yeni bir kasırga- lira cebinde olmalı. Paran olsa Doktorun boynu önüne düş- - Ö paraları ben dişımden, 
w • • • ilecek mimar bu- tü ve bütün gögdesi pe1telesmis [Arkası varl 

~~~="'-==----.:.__:;...._---~.&..:.;_---~....:..___:_~~~~~---~~=-:..._:_:_.:_ 



5 
............ ,... ............... ....... _________ _,,.ıtılllm _ __________ ,_ .,.. ... ~aıa:uwıu----------- -·----· 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

iCMAL Genoyun 3 ikinci Teşrinde 
Yapılması Kararlaştı 

" Sizi Matmazel Doktorun Bulunmasına 
HITLERIN SESi 

Parlamentolar, ulwı meselelerinin 
görüşüldüğü, kanunların incelendiği, 
icra meı'uliyetini Üzerlerine alan dev 
let adamlarımn ulusa hesap verdiği 
meclislerdi. Hitler Alman Rantağını 
başka maksatlar için kullanıyor: Al
manyanın sesini dışarıya İ§itt:irmek 
için. Dış siyagada önemli bir adını at• 
maya karar verdiği zaman' Hitler Ra 
yştağı fevkalade içtimaa ça.ğınr. °!.•· 
da Rayştağ azalarından zıyade dun· 
yaya hitap eden sözlerini söyler ve 
mecliı te "Heil Hitler'' bağır1şmalan 
arasında dağrlır. 

Nazi partisinin yıllık ko~ıır~i Nu
renberı şehrinde toplandıa-ı hır sıra
da liderin ansızın Rayttağı toplama
ya karar vermesind4:n. ~ine _bö~~e Ö
nemli adımlardan bınnı atmak uzere 

Atina, 17 (Özel) - Bakanlar Kurulu dün öğleden sonra top
lanarak genoy emirnarnesinin neşri için müzakerelerde bulun
muş ve genoyun 3 lkinciteşrinde yapılmasına karar vermiştir. 
Başbakan Çaldaris Atinada krallrk lehine vereceği bir söylevle 
genoy savaşını açmış olacaktır. General Kondilis dahi krallık 
lehinde olan söylevini selinikte verecektir. 

Tüze Bakanı dün gazetecilere Başbakan Çaldaris ile göriişe
rek genoy için yapılacak bildiriğin esaslarını tespit ettiklerini 
ve genoya hile karıştırılmamak i~in tedbirler alınacağım ve bu 
tedbirlerin ciddi surette tatbiki lazım geldiğini .ve"Başbakanın 
herkesin reylerini sükfin içinde verebilmeleri için her türlü fe
dakarhkları yapmağa karar verdiğini ve bunlar sayesinde sonuç 
hakkında hiç kimsenin şüpheye düşmesine imkan kalmıyacağını 
söylemiştir. 

Cumuriyct için verilecek rey varakalarının kırmızı ve krallık 
için sarı olması kararlaştırılmıştır. . .. 

Atina ı 7 A.A. - Liberal ve Terakkıperver fırkalar yonetger
leri ayr; ayrı toplanarak cumuriyetçi uygularım berkitmişler 
ve plebisite karışmamaya karar vermişlerdir. 

Türk- Yunan Tecim Anlaşması 

Memur 
-51-

- Sizi çalıştırmak istediği .. 
miz saha; Amerikan istihbarat 
bürosuna merbuttur. Bize fevka 
iade yardımınızın dokunacağı -
nı zannediyoruz. Evvela şunu 
söyleyin. İngilizceden başka li
san biliyor musunuz: 

- Hayır ... 
- Daha iyi. Çünkü bu takdir 

de gaf yapmanız imkan dahilin 
de değildir. . 

J enny gökte aradığını yerde 
bulmuştu. Şikagoda Persy ya -
nında N evyorkta Parker ! ... Bun 
dan daha ehemmiyetli bir iş o
lur muydu? 

J enny demek artık Amerika
nın çifte casus teşkilatında çalı 
şacaktı. Bu suretle üç taraflı ca
susluk yapıyor, demekti ... 

Edeceğiz ,, Diyordu 

bulunduğu neticesi çıkartdmı§~.Ray.ş 
tağ toplandı. Hitler ,";u~!lu sı:?'ledı .. 
Anlaşrlıyor ki ş.im~ılik. böyle o~~h 
bir admı atmak nıyetinde değildır. 
Fakat Hitler dünyaya setini duyurt
mak iıtemİ§. Sanki "Ben buradayım; 
unutmayınız,, demek istiyor. filhakİ· 
"a 1 tal ya • Hahe! dava11 çıkalı, Hit· 
ler'ia sesi iıitümez ohnu.,tu. ltalya 
ile Avrupa devletleri arasındaki anlaı 
mazlığm sarpa sarmasını bekliyordu. 
Filhakika bu sarpa sarma Almanya 
için en büyük f ırtat vesilesi olacaktır. 

Atina, 17 (Ozel) - Türkiye elçisi ile Ekonomi müsteşarı bu
gün Başbakan Çaldaris ve. Finans Bakam Pesmazoğl~nu ziya
ret ederek Türkiye - Yunanıstan arasında yapılacak tecım anlaş
masına ait bazı teferrüatı tespit etmiştir. Yeni andlasma öbür 
gün imza edilecektir. ' 

Fakat Parker'in sözlerini der
hal kabul etmek istemedi: 

- Peki amma, ben bu işi yf. 
pabilir miyim? diye söylendı .. 

Bundan sonra bizim emrimizde çalışacak.<;rnrz. 

lumat aldıktan sonra dışarı çık- ket etmişti. 
tı: Şimdi vaziyeti biraz anlar J enny vaziyeti olduğu gibi 
giıbi olmuştu: kendilerine anlattı ... Mesele aşi 

Hitler'in Rantağ önünde söyledi
ği nutuk iki kıama ayrdrr : 

1 - Litvanyadan pkiyet. 
2 - Yahudilere kar§' alınan ted

birlerin kanunlaıması. 
Almanyanm ilk fıNıatta Memel me

aelesini halletmeğe çalııacağı artık 
§Üpbe kaldırır bir meısde olmaktan 
çıkmıştır. Bu noktada ufak bir şüphe 
varsa, Hitler'in nutkundan sonra bu 
4üphe de ortadan kalkmalıdır. Alınan 
lideri, Memel'in Almanyadan ayrıl • 
maıını, Ahnanyaya karşı yapılım§ bir 
suikast telakki ettiğini bildirmiı ve 
bunu kanunlaıtırd1ğı için Ulu.Iar ku
rumundan da çıkmııttr. 

Nutkun yahudiler hakkındaki ln· 
aımlanna gelince; malômdur ki Nazi 
partiıi iş başına geçeli, yahudilere 
karşı bir takım tedbirler. aJmmakta 
~di. Bunlar arasında Almanlann yahu 
diler ile evlenmelerinin yasak edilme
ai avukatlık yapamamaJan,Oniversi· 
tderde den verememeleri gibi bazı 
tedbirler timdi~ 'kadar kanuna da
yanmıyordu. 'N.,U .DaJ"tia\'.:ülke«M~
.. - ........ '"uugun<1an Dunıan cebren 
tatbik ediyordu. 

Son Rayştağ içtimaında teklif edi
len layihalaT ile bu tedbirlu kanµn
laşıyor. Almanla!'ln yahudiler ile ev
lenmeleri, yahudilerin Almanlar He 
c:insi münasebette bulunmalan, hatta 
it.ırk beş yaşından a~ğı Alman la:ıla
rını hizmetçi olarak evlerine almaları 
kanunen yasak edilmi§tir. Yani Nazi 
partisi prensipleri kanunlaştırılnuşttr. 
Fakat bunlar için fevkalade bir Rayt
tağ içtimarnı istilzam edecek derece
de isticale lüzum yoktu. Asri makıat 
§Udur : Hitler, sesini bir defa daha 
dünyaya duyurtmak için Cenevrede 
kurulan dekordan istifade etmek ıı
temi~tir. - A. Ş. E. 

Yunan sularına 
Cielen italyan 
Gemileri 

Atina, 17 (Ozel) - Buradaki Ital
} an elçisi Madanarri torpido muhri
binin açık denize çıkmasına, fırtına
nın mani olduğundan tekrar Anava
son'a dönmeğe m ecbur kaldığrnı ve 
bu torpitonun beraberindeki torpil ge 
misi ile Yunan karasularında İtalyan 
gaz vapuru Çerec'den gaz almasına 
i zin verilmesini hükumetten resmen 
istemiştir. Diğer taraftan Serifon'a üç 
İtalyan harp gemisi geldiği haber ve· 
rilmi!i ise de bunların yukarıda ismi 
geçenler olup olmadığı belli değildir. 
!talya elçisinin resmi tezkeresini mü· 
zakere etmek üzere hemen Basbaka
nın başkanlığında Deniz ve lç bakan
l ıkları ile Sü Bakanlığ ı müs•e§arı top
lanarak hadiseyi incelemişlerdir. Gec 
valdt alrnan habere göre Modarani 
muhribi iki torpil toplayıcı gemi ile 
Laıvrion'dan Serifon'a geldiği ve bu 
g('milerin bu suretle hareketlerinin 
u sule mugayir olduğu salahiyettar 
makamlardan tebli ğ edilmiştir. 

Atina, 17 ( Ozel) - İtalyan süel 
lmvvetlerinin çok cephane ile Leros 
adasında toplanmağa başladığını ve 
bu kuvvetlerin Afrikaya gönderilece
ğini At~a gazeteleri yazıyorlar .• 

Belgratta 
Karışı ki ıklar 

Belgrat, 17 A.A. - Dün çı

kan karışıklıklar sırasında dört 
kişinin yaralanmış olduğu ha · 
her verilmektedir. Zabıta, asa
yi şi düzeltmiş ve beş kişiyi ya
kalamıştır. 

LEHiSTAN VE SOVYETLER 

Litvinof Sovyetlerin Dış 
Siyasasmı Bir Daha Anlattl 

Cenevre, 17 (A.A.) - Litvinof, 
söylevinde demiştir ki: 

Bek'in diyevi bizi bir daha söz alma 
ğa mecbur etmiştir. Bek'in diyevin
den bizimle beraber diğer delegelerin 
df hayrete düştüklerine kaniim. 14 
Eyliil tarihli söyle'vimde Bek'in diye· 
vine sebep olacak hiç bir şey yoktu. 
Bu söylevde ne Lehistana, ne de Leh 
siyasa11ına bir kere olsun dokunulma
mı~tır. Bu söylevde iki muhalif siya· 
sal zihniyetten bahsetmiştim. Benim 
söylevimden birkaç gtin evvel, bir hü 
\:ametin resmi mümeesili de bükllıne 
uıuu, .uu Uitit.IU }J•U•U•:U Ve UVa§In 
mahallileştirilmesi sistemini müşterek 
emniyet sistemine tercih ettiğini bil .. 

. dirmişti. Arsıulusal anlaşmalar hak
kında mevcut zihniyetlere dair bura
da açrlan bir müzakerenin teşriki me 
saiye zarar verebileceği hususunda 
Bek'in mütaltasına ittir.ak ederniyece 
ğim. Böyle bir müzakere için asamb
lemizden daha müsait bir yer olma
dığım söylemeğe cesaret edece~iın. 
Barı§ meselelerini müzakere ederken 

şu veya bu siya:-ıal zihniyetin fayda 
veya kifayetsizlikleri üzerinde dur -
makltğımıza imkan yoktur. Mütalea
ma göre, arsıulusal iş beraberliği böy 
le bir müzakerede ancak faydalanır. 
Kendi hesabıma, hükümetimin, ken
di dış siyasası hakkında diğer mem
leketlerin ve bilhassa kom§ulanmın 
ne düşündüklerine lakayıt k<llacagını 
söyleyemem. Devletler kendi dış si· 
yasalarının başka memleketler ve bil 
hassa komşuları tarafından doğru bir 
tarzda anlaşılmasına ve bu suretle tef 
sir edilmesine ihtimam edilirse arsıu
luaal İli hl!r.aherlii>in.e daha .:Wrade vak.: 
ıa~cakf.arını sananın. Leh heyeti hü-
kumetim tarafından güdülmekte olan 
barış slyasasr hakkındaki noktai na • 
zarını umumi celsede söylemeyi ter· 
cih ediyorsa, buna itiraz etmiyeceği· 
mi ve bu noktai nazarın Sovyet Rus
vanrn ne Lehistan hakkındaki ve ne 
de Sovyet hükumeti dı§ siyasasının 
e5aslı amaçlarından biri olan qmumi 
do!itluk hakkındaki hattı harekete hiç 
bir auretle müessir olamryacağını te
min etmek iı.terim. 

iNGiL TEREDE FIRTINALAR 

Bir Vapur Kazaya Uğradı 
Altı Yat Kayboldu 

Londra, 17 A.A. - 4017 ton
luk,"Mary Kingsbcrg,,adlı İng'i 
liz gemisi, Landlend açıkların
da kazaya uğramıştır. Geminin 
50 kadar tayfası, birkaç yolcusu 
ve Batı Afrikaya mahsus lokow 
motif yükü vardır. Britanya kI .. 
yılarırlda müthiş bir fırtına var
dır. Rüzgar Scilly açıklannda 
saatte 93 mil süratle esmekte -
dir. 

Telefon ve telgraf hatları, ül
kenin her tarafında harap ol
muştur. 

Londra, 17 A.A. - . 3 gemi, 
telsizle imdat işareti veren ''Ma 
ry Kingsley,, vapurunun yaki
ninde bulunmaktadırlar. Tayfa
larından üçü yaralanan kazaze
de vapur, hava daha müsait ol
duğundan, Falmouth limanına 
varmıya çalışacaktır. 

"Sardonyx,, torpido muhribi 
Brompton Mano'un yanında bu 
lunarak bir romorkörün gelme
sini beklemektedir. 

Soutampton limanında de. 
mirlemis bulunan gemiler, fırtı
nadan çok müteessir olmuşlar
dır. Bu gemilerin çoğu, kuma 
oturmuşlardır. Altı kadar yat, 
kaybolmuştur. 

ton adındaki 730 tonluk İngiliz 
gemisi, Wight adası açıkların
da kazaya uğramış ve imdat işa 
retleri göndermiştir. 

Birçok gemiler, limanlaıa sı~ 
ğmmışlardır. 

Büyük dalgalar, Deal plajı -
nın bir kısmını alıp götürmüş
tür. Frankin adındaki motörlü 
gemi, rüzgarın tesirile Good 
Winsands'e düşmüştür. Orada 
fena bir durumda bulunmakta
dır. 

Alplarda ölen 
Seyyahlar 

Milan, 17 A.A. - Alp dağla
rındaki sporculardan biri kadın 
olmak üzere 5 kişi kar fırtınası
na tutularak, soğuk ve yorgun
luktan ölmüşlerdir. 

lng ' iz donanması Yuna .. 
nistana gidiyor 

Atina, 17 (Özel) - Buradaki 
İngiliz elçisi bu ayın yirmi be • 
şinde kuvvetli bir İngiliz do
nanmasının Yunan limanlarına 
geleceğini hükumete tebliğ et
miştir. 

Nihayet Parker'in uzun boy· 
lu verdiği izahattan sonra bir 
az aklı yatmış gibi göründü ve 
çalışacağını vadetti. İlk avans 
olarak Amerikanın casusu ken
disine 500 dolarlık bir çek ver -
mişti. Bu suretle kazancın da 
yolunu tutmuş oluyordu. 

Parker de tıpkı Persy gibi 
J enny'nin Alman casusları ara
sında çalışmasını istiyordu ... Bu 
genç kadının da işine gelirdi. 
Cünkü üç cephe ile temas ha
linde bulunacak demekti. Nev · 
yorktaki Alman casuslarile te
mi\S etmesi, kimsenin hele N ev
york istihbarat şubesinin hayret 
le karşılamıyacağı bir hadise 
olacaktı. Bu şekilde takip edil • 
mekten de kurtulacaktı ... Fakat 
işin içinde çok garip bir vaziyet 
vardı. Çünkü gerek Persy, ge • 
-.k~.-Jc..-.1"r~irlor.ind0J1 haber 
sizce kendisini bu işe memur et 
mişlerdi. Ve her ikisi de genç 
kadına bu memuriyetinden kim 
seye bahsetmemesini istemiş -
lerdi. İhtimal biribirlerinin 
adamları da J enny'nin Amerika 
hesabına çalıştığından bihaber -
diler. . 

Fakat bunların hepsi tali me
sele idi. Asıl en önemli nokta 
Klarkm vaziyetini anlamaktı. İ
ki Amerika' casusu ne derneğe 
kendi oturduğu otele gelerek 
Klark'ı alıp götürmüşlerdi. 

J enny, Parkere bunu sormak 
istiyor, faakt bir türlü cesaret 
edemiyordu. Nihayet meseleyi 
gene açan Amerikalı memur ol· 
du: 

- Sizi, dedi, Matmazel dok
torun bulunmasına memur ede
ceğiz. Bu mesele ile meşgul ol· 
mak üzere Şikagodan ayrı bir 
memur geldi. Bu memurun ya
nında genç ve güzel bir kadın 
varmış. Bunlarla beraber teşriki 
mesai edeceksiniz. Bugün ara · 
<lığımız adam, Şikagodan gelen 
memurdu: Kendisinin gelir gel 
mez bize haber vermesi lazım
dı. Fakat yapmadı. Çoktan beri 
arıyorduk. Nihayet bulduk. Fa
kat kadın orada yoktu. O memu 
run söylediğine bakılırsa, biraz 
dışarı çıkmış, akşama gelecek -

. ' mış .... 
Bu tafsilat jenny'yi hayret -

ten hayrete düşürmüştü. Bir de
fa, N cvyorklu memurlar kendi
sini arayorlardı. Sonra, kendi 
kendisinden başka bir kimse ol
mayan güzel kadınla teşriki nie 
sai etmesini istiyorlardı. Daha 
sonra, ilk rastgeldikleri bir ka· 
dına durup dururken bu kadar 
tafsilat ve izahat vermek için 
kendilerinde cesaret buluyorlar 
dı. İşte asıl mesele burada idi. 
Bir casusun herşeyden evvel son 
derece ketum olması liznngelir 
kcn, nasıl oluyor da bu memur 
kendisine derhal açılıveriyordu. 

Ramsgatc'de 15 küçük gemi 
ile bir romorkör batmıştır. De
niz vo hava servisleri karışmış, 
bazı servisler inkıtaa uğramış
tır. 

Jenny: 
Yunan filosu geliyor _ Acaba 'u beni yakalamak 

Denizlerde fena havalar 
Londra, 17 A.A. - Bromp-

Atina, 17 (Özel) - İstanbu· için bir dolap olmasın 1 diye dü
lu ziyaret edecek olan Yunan sündü. İhtimal de böyle idi! Fa 
filosu bugün Selanikten hare- kat Jenny hiç hissettirmedi. Ve 
ket etmiştir . . Parker'den mütemmim bazı ma 

_ Parker'in Persy'den, habe· kardı. Amerikalılar Matmazel 
ri vardı ı Doktorun Amerika ya gelmiş ol 

masından korkuyorlar ve ona 
Alm~n casusfsrı arasmda karşı tedbirler alıyorlardı. Al -
O gece Jenny oteline gıtmedi. man casusları ise Amerikahlan 

Çünkü belki bastırılması im- şaşırtmak için ne mümkünse 
kan dahilinde idi. Takip edil - hepsini yapmışlar, onları .muht~ 
mekten korkuyordu. Onun için lif istikametlere sevketmışlerdı. 
binbir türlü manevra ile izini Bu noktadan iş çok emindi. Asıl 
kaybetti. Ve derhal Alman ca - mühim mesele Amerikalıları 
suslarının toplandıkları evde so Matmazel Doktorun pesine tak
luğu aldı. tıktan sonra meydanı boş bulup 

Karl orada idi. J enny'nin gel adamakıllı çalışmak idi. 
diği trenden sonraki trenle hare (Arkası var] 

NURENBE.RG SOVLEVi 

Hctlerin Sözleri Her Tarafta 
Endişe Uyandırdı 

Parls, ı1.A.A. - Octecck Cenevre. 
konu~maları hakkında hiç te nikbin 
olmayan yazılar yayan gazeteler,Al
manyanın. Doğu Avrupası üzerinde
ki iddialarım ileri sürmek için Ha
beş gerginliğinden istifade etmek is
tediğini teyid eden Hitler'in söyle
vinden ötürü büyük endişeler duy
maktadrrlar. 

Hatta bazı gazeteler. bu söylev ile 
Cenevredeki Bek hadisesi arasında 
bir ilgi bulmaktadırlar. 

Petit Parisien, bu hususta diyor 
ki : 

Hitler'in söylevi ile Bek hadiıesi 
yalnız bir tesadüf eseri olarak değil . 
fakat ayni zamanda, Sovyet Rusyayı 
müşkül bir duruma sokmak i~in ~e:
lin ile Varşova aragında zımnı bır 
işbirliği olarak telakki edilmelidir. 
Bunun bu sekilde anlasılması için a
tılacak adı~. Cenevrede yapılan bir
çok çözeler ile atılmış bulunmakta· 
dır. 

Alman ordusunun kuvveti 
Paris, 17. A.A. - Le Journal ga

zetesi tarafından Nurenberg'e gön· 
derilmiş olan özel aytar. Almanyaya 
gezisinden önce Şampanyada vapıl· 
mrş olan Fransız manevra 1arında ha
zır bulunmuş di. Aytarın iddiasına 
göre, Almanlar, Fransız kuvvetleri 
ile mukayese edilince çok iyi harb 
gerecine malik bulunmaktadırlar. 
Fakat bu gereçin Fransız harb gere
çine üst ün olduğu sanılmamalıdır. 
Bununla beraber Almanlar. elcrinde
ki harb gereçlerinden daha seri ve 
daha iyi bir surette istifade etmek
tedirler. 

Aytar, Nurenberg' teki son günün 
en bariz psikolojik vasfı olarak yeni 
bayrak altında ortaya çıkan yeni or
d· ıyu göstermiştir. Bu törende nas
yonal sosyalist halk yığmları hazır 
bulunmuştur. Bu halk yığrnlandır ki 
Almanya. bunların ordu ile aralarını 
bulmaya muvaffak olmuştur. 

Le J ournal aytarı, Almanların va
tanı kurtarmış saydıkları bir rejimi 
hisbir ıeyin zafa uğratmıyacağına 
kani bulunmaktadır. 

Maten gazetesinin özel aytan mo
törlü kuvvetlerin mücadelesini etraflı 
olarak tasvir etmckte,Alman ordusu
nun ameli bir takım malzemenin yi
ne pek ameli ve sağlam ve çok kuv
vetli motörlerle mücehhez bulundu· 
ğunu kaydetmektedir. 

Askerlerin üniformaları çok güzel 
ve pratiktir. Ordu ile halk yığrnlarr 
arasmdaki bağlantı ve birlik uyası -
nümunei imtisal - olacak bir halde
dir.Ahali. süel kıtaatı coşkunl ıı kla 
alkışlamış ve subayları hayranlık ve 

ıaygı il~ a~amlamı•tır. 

Nutuk Litvanyada tehdit 
telakki edildi 

Kaunas, 17.A.A. - Kamoy, H it· 
ler'in Klaioeda meselesi hakkındcıld 
diyevini souk kanlılıkla karşılam2k· 
tadır. Tubeles tarafından verilen i· 
nancaların ertesi günü, Litvanya
nın, Uluslar Sosyetesine karşı ol~n 
bağlılığın bozulmayacak kadar ku_v
vetli oldu~unu söylediği sırada Hıt
ler'in bu ihtarr. burada "bevhurle, 
yersiz ve haksrz bir tehdit" gibi gö
rülmektedir. 

Kamoy. Hitler'in söylevinin ''.iç iş· 
lere mahsus ve Klaipt>da sec;ıml"ri 
üzerinde tesir vapmağa matuf oldu· 
ğu mutaleasındaılır. 

Kongre kapandı 
Nuremberg. 17. A.A . . - Hitle~, 

kongrenin kapanış celsesınde verdı
ği söylevde, Alman ul~ısun~ metet
miş ve bu ulusun geçmıştekı ha~la: 
rının esas teskilat hatalarından ılt n 
geldi~ini söyl~miştir. 

Bir tayyare yandı 
Chartes, 17 A.A. - Chartes 

ucak alanı yakınında bir bomba 
t~yyaresi alevler i) inde vere 
düşmüştür. Bir ölü, 3 yaralı var 
dır. 

~--------------~ 
Tahsin Uzer 
Doğuya Gitti 

[Baş tarafı 1 incide) 
Fuat olduğu halde. vapurculuk sosye
tesinin Güneysu vapurile dün ak~am 
doğu illeri°" hareket etti. 

Genel ispekter Tahsin Uzeri _rıh
tımda birçok saylav ve dostları ugur· 
lamıstır 

Tahsin Uzer . vapllrla T rabzona ve 
oradan da Erzuruma gidecektir. Ge
nel ispekter. 1stanbuldan avrıhıaclan 
önce su divevde hulunmus'ur : 

··-·Bu akşam Trabzon yoı il e Erzu 
ruma gidiyorum. Orada kısa bir müd 
det kaldıktaı: ııonra ispekterl'k çev
resindeki illerde bir inceleme geıisi 
aypacağım. Oradan Ankaraya döne
ceğim. Birinciteşrinin sonlarında is
pekterlik kadrosunu tamamen hazır
lamıs ve gereken yctkeleri almış ola
rak ödevimin basında bulunacağunı 
umuyorum. Doğ~ illerinde çahsmak 
üzere. birçok gene; endüstri ve mt'slek 
sahiplerinin. büyük arzu ile has vur
duklarını göriivorum Cok ta kd i ı t rn~ 
yik olan bu ulküseverlik beni çok •rı ii 
tehassis etti. B:..ı noktayı bilhassa ka y 
de derim.,, 
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Cınarcıkta Bir Gün 
istanbul Çevresinde Bilmediği
miz Daha Ne Güzel Yerler Var! 

Verem Mücadele .. Kurumunun 
Tertip Ettiği Geziye Gidenler 

Verem Mücadele Kurumunun çifte ı 
aylı bayraklarile süslenen Şirketi 
Hayriyenin 68 numarasını uzaktan 
görünce: 

- Hah, dedim, işte Çınarcığa gi-
decek vapur l ' 

Ve saatime bakarak, adımlarımı bi
raz hızlıca atmağa başladım. Çünkü 
hesapça vapurun kalkmasına birkaç 
dakika vardı. Evdeki hesabın çarşıya 
uyamıyacağını ve hele bir gezinti va
purunun hareket saatine hıç .güveni
lemiyeceğini sonradan anladım. 

Daha yarım saat, köprüye yaslana
rak bekledik. 

Bu arada, hava gitgide kararıyor
du. Yolculardan biri yanındakinin 
kulağına fısrldadı: 

- Sakın, bizim Çınarcık eğlentisi, 
Karagözün Yalova safasma benzeme
&in ..• 

- Onun orasını bilmem artık •.. 
Arka güvertede kendime bir yer 

ıeçip henüz yerleşebilmiştim ki vapur 
düdüğünü çaldı. 

Caz için, bacanın önünde bir köşe 
ayırmışlardı. Çocuklar, ikide bir, kor
ka korka yaklaşıyor, piyanoyu tıngır
datıp çekiliyorlar. 

Şimdilik herkeste, bir yabancılık, 
bir ayrı gayrılık var. 

Vapur, açılıp ta caz, cazırdamağa 
başlayınca, yabancılık birdenbire or
tadan kalktı. Sanki, bu biribirlerini 
tanımıyan insanlar, kırk yıllık ahbap 
gibi sarmaşdolaş olmak için saksıfo
uun sesini bekliyorlardı. 

Zevkimizi kaçıran tek şey vardı: 
Havanın kapalı ve rüzgarlı oluşu .•• 

Ama, çok geçmeden, havaya da ku
lak asan kalmadı. Çünkü, irili ufaklı 
bütün vapur halkı, havalanmıştı. 

Sarayburnunu, martı gibi süzüle 
güzüle geçtik. Kadıköy iskelesinde 
bekliyenleri de aldıktan sonra, tekrar 

Çınarcık hükumet konağı 

yola düzülcük. Caddebostanr önün
de bir küçük mola daha ... Ve buradan 
doğruca Çamlimanına yollanıyoruz. 
Engin Marmaranın tatlı sert rüzgarı, 
uyuşuk sinirlere kırbaç gibi çarptık
ça, neş'eden kabına sığamıyanlar var. 
Cazın kopardığı gürültü arasında, 
adeta yan sarhoş gibiyiz. 

Bütün bir gençlik buarda ••• Oyna· 
şan, fıkırdaşan, coşkunluklar yapan 
bir gençlik... Yorulmadan danseden 
yaşlı bir adama: 

- Bravo sana .•. Hala gençsin 1 di· 
ye takılacak oldulardı. 

Güldü: 
- Ben bu kısa hayatı, çocukluk, 

gençlik, orta yaş, ihtiyarlık diye bir
kaç fasla ayırmak taraftan değilim. 
insanlar doğar ve ölürler. İkisinin 
arasında' geçen zaman, gençliktir t 

Çamlimam önüne gelince, vapur 
yavaşladı. Herkes, burun tarafına ko
şuyor. 

Ceplerden mendiller çıktı. Tepede, 
açık pencerelerin önüne üşüşen başlar 
var. Verem Sanatoryomu ile karşı 
karşıyayız. Vapurumuz hrçkmr gibi 
uzun uzun öttü. 

Verem Mücadele Kurumunun, ve
remlilere selamı! •• 

Arada bir: 
- Yaşayın, ölmeyin! diye haykı

ranlar var. 
Çamlimanından ayrıldıktan sonra, 

denizde kabartılar çoğaldı. Köpüklü 
• dalgaların ortasında bataçıka gidiyo-

,.uz. 
Fakat caz, hiç durmadan çalıyor. 

Havanın bozukluğu, hatta fırtına, 
kimsenin umurunda değil. Danseden
lere katışamıyanlar bile, yerlerinde 

Çınarcıkta, nahiye müdürü eski va 

zıplamaktan kendilerini alamıyorlar. 
Çınarcık, görününciye kadar, bu 

böyle sürüp gitti. 
Yalovarun bu çok sevimli köyüne 

dargın ve çatık kaşlı bir hava ile yak
laştık. 

Yaklaştık, fakat iskeleye yanaşa
madık. 

Kuvvetli dalgalar, (68) i, durma
dan geriye atıyordu. Makinalar fayan 
etmiş: 

- Çabalama kaptan, ben gide
mem 1 diye haykırıyordu. 

Bu deniz, Şirketi Hayriyenin vapu
runa değil, değme büyük yolcu va· 
purlarına bile kolaylıkla pes dedirtir
di. Güvertenin her yanından ayrı ses 
çıkıyordu. Vapurun dalgalarla müca
delesi, yirmi dakikadan fazla sürdü. 
Artık iskeleye yanaşıyoruz. Ama, ne 
_yanaşma... Iskcle, bir anda; minare 
boyu yükselip, derin bir kuyu ibi al· 
çalıyor. Yolcuların dışarı çıkmakta 
çektikleri güçlüğü görünce ben doğ
ruca kamaraya çekildim. Kalabalık 
biraz aralandıktan sonra, çıkmak, en 
doğrusu idi. 

Kamarada; Çınarcığm Nahiye Mü
dürü Nuri, beni çok sevimli ve k.>nuş
kan bir zat ile tanıştırdı: Eski Kasta
monu Valisi izzet Tevfik! .. 

Uzun yıllar, valiliklerde bulunan 
İzzet Tevfik'le o kadar çabuk ahbap 
olduk ki, vapurun iskeleye yanaştığını 
bile unuttuk. 

Bir de, ne görelim, vapur denizin 
ortasına açılmamış mı? 

Nahiye müdürüne telaşla sorduk: 
- Eyvah ... Şimdi ne yapacağız? 
Nuri, mahallinin en yüksek mülki-

ye memuru olduğunu hatırlatan bir 
sükunetle: 

- Merak etmeyin.. dedi, ben sizi 
ne yapıp yapar, dışarı çıkarırım! 

Gerçekten de ne yapıp yaptı, bizi 
dışarı çıkardı. Fakat o bizi çıkarrnc1-
ya kadar, aradan yirmi dakika geç
ti. Bu yirmi dakikanın ilk on daki· 
kası içinde kaptanı arayıp bulduk. 
Kaptanın yüzü, dalgalı bir deniz gibi 
karışmıştı; hafifçe sitem edecek ol
duk: 

- Bizi burada bıraktın, bay kap
tan!.. 

Başını salladı: 
- Denizler fena ... Başka çare yok-

tu. 
- Tekrar yanaşamıyacak mıyız? 
- İmkanı yok! Vapuru parçalarızt 
Bir saniye düşündükten sonra, sö

züne devam etti : 
- Biraz daha beklerim. 

lilerden Talat T evlik, muharririmiz 

başımı alıp dönerim. 
- Ya, buradakiler? 
- Vallahi, ne yapayım .. Talihleri· 

ne küssünler ... Ben, inspektörlükten 
böyle emir aldım! .• 

Tam bu sırada bizden önce dışan 
çıkan nahiye müdürünün himmeti ile 
bir büyük pazar kayığı, cankurtaran 
gibi imdadrmrza yetişti. 

Zarzor, bağrışa çağrışa, denize dö
külmeği göze alarak kayığa atladık. 
Çınarcık gazinosu, panayır yeri gibi 
kalabalıktı. Geniş yapraklt çınarların 
altında yer yer sofralar kurulmuştu. 
Biz de, kendimize bir masa seçerek, 
Izzet Tevfik, Nahiye Müdürü Nuri, 
ben, etrafına dizildik. 

Hele şükür, denizde boğulmadan 
dünya gözü ile Çınarcığı görmek kıs· 
met olmuştu. Eski Vali İzzet Tevfik, 
tatlı hatrraları ile işitilmemiş fıkrala
rını hep buraya saklamı tı. O söyl~tU, 
biz dinledik. Arada bir, biz söyledik 
o dinledi. 

Nahiye Müdürü Nuri, burada ger· 
çekten bir şarbaydı. Halkın istiraha
ti için durmadan emirJer veriyor; is
tiyenlere otomobil, araba buldurtu
yor, herkesin arzusunu yerine getir· 
meğe çalışıyordu. 

Bu aralık, önümüze bir su getirdi
ler: 

- lçin bu suyu .. dediler, her yerde 
bulamazsınız 1 
-Adı nedir? 
- Hasan Baba suyu .•• Kaynağı şu 

il erdeki tepededir 1 
Çok lezzetli bir su idi bu Hasan 

Baba suyu .•• Yolculardan bazdan, 
eşeklere binerek Hasan Baba suyunun 
kaynağına kadar gitrrteği göze aldı· 
tar. Bu işi biz de yapacaktık. Fakat, 
köyün içinde dolaşmağı, daha az yo
rucu bulduk. 

Çınarcığın hükumet konağını - ye
ni yapılmış, minimini, beyaz boyalı, 
şirin bir bina - gördükten sonra, kö
yün egemenlik savaşı sıralarında Yu
nan kurşunlarile delikdeşik olan ca
miini, yine bu yakınlarda yapılan 
okulunu gördük. 

Çınarcığın 7 parça köyü var. Köy
lülerin hepsi çalışıyor. 

Yolda, yüzünden sağltk fışkıran ih
tiyar Hasan Baba ile tanıştık. Ben, 
bir aralık: 

- Bu köyde ne çok Hasan Baba 
var 1 diyecek oldum. 

Hasan Baba güldü: 
- Bir Hasan Babamız 

Çınarcık gcı:zinosundcın bir kö1e • M * 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Kırışıklar 
Başlayınca 

Erkeklerin yüzleri kmşmağa baş • 
laymca, bu hal, şüphesiz, ihtiyarh
ğa doğru gitmekten ileri gelir. Fakat 
bayanlarda öyle değil. Bu da pek ta
biidir: bayanlar ihtiyarlamazlar ki, 
kırışıklar ihtiyarlıktan ileri gelsin! 

Bayanlarda yüz kırışıkları yorgun
lukların, heyecanların, kederlerin, dü 
şüncelerin, ağlamaların... Bazılarında 
da fazlaca gülmelerin neticeleridir. 
Bütün bu şeylerde bayanlarda hiç ek 
sik olmaz. 

Nasıl eksik ol~un ki, evin bütün ida 
resi kadına bakar. Çocuk hastalanır; 
annesi kederlenir, para eksik olur, ka 
dını düşünce alır. İşte bayanların, bu 
sebeplerden dolayı yüzleri kırışır. Va 
kıa bunda zamanın da biraz tesiri var 
dır. Fakat zamanın tesiri olması ihti
yarlık demek değildir. İhtiyarlamak 
başka, zamanın geçmesi başka başka 
şeylerdir. 

Zaten kmşıkların önünü almak büs 
bütün imkansız da değildir. Ancak kı 
nşıklara karşı mücadelenin birinci şar 
tı gönlü ferah tutmaktır. 

"İhtiyar olsam da gönlüm tazedir . ., 
Diyip, keder verecek, düşünce ve

recek şeylere aldırmamak, kırışıkları 
hatırlıyarak fikri daima genç tutmıya 
çalr~mak lazımdır. Bu da mümkün o
lamıyacak bir şey değildir. Eirıı.z gay 
retle elde edilebilir. İnsan tuvaleti i . 
çin bu kadar eziyet çeker de, yüzü -
nün güzelliğini muhafaza etmek, kı • 
nşıklrklara galebe etmek için gönlü
nü de biraz zorhyamaz mı ? 

. Bundan sonra yemeğe, içmeğe de 
dıkkat etmek lazımdır. Et yemekleri , 
kırışıklıkları arttırırlar, kahve, çay, 
hele tütün, kırışıkların gelmesini iste 
miyen bayanlar için, hiç iyi şevler de 
ğildir. Bol ve temiz hava, geceİeri bol 
ve rahat uyku, boş kalmamak, daima 
neşeli eulunmak fakat fazla gülme -
mek lazımdır. Zaten güzelliklerini mu 
hafaza etmek istiyen bayanlar fazla 
gülmenin zararlı olduğunu bilirler de 
onun için neşeli oldukları vakit yalnız 
gülümserler. 
Kmşrklara karşı ilaçlar da vardır. 

Bence, bunların en iyisi kırışık olan 
yerlere masaj yapmaktır. Masajm 
türlü türlü iekiUeri olur. Bir gün ma
saj üzerine ayrıca konuşuruz. Masajın 
kırışıklara en iyi gelecek şekli firiksi
yon yapmaktır. İnsan ellerini ve kırı
şık olan yerleri güzelce yıkadıktan 
"°nra parrrıaklarına hir:ı7' !'"~"" 1:iir ,.. ' 
relC o kırışıklıkların üzerine bes on 
dakika firiksiyon yapar. Bunun iyi te 
sirinin muvakkat olduğunu söyleme -
ğe elbette lüzum yoktur. Onun için 
sık sık tekrar etmek lazımdır. 

Bir de, iki yüz gram gülsuyu içe -
risinde dört gram Sulfate d'alumine 
terkibi kırışıklıklara karşı pek ziyade 
överler. 

Loktnan Hekim 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 
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pedc yatar! 
lzzet Tevfik güldü: 
- Seni gördük ya.. Oteki Hasan 

Babayr da başka vakit ziyaret ederiz. 
Çmarcığın minimini gazinosunda 

akşam o kadar çabuk geldi ki, biz de 
şaştık. 

Neyse ki deniz biraz yatışmıştı. 
Kaptan, büyük bir ustalıkla vapuru 
iskeleye yanaştırdı. 

İstanbula d?nerken, Çınarcığa, yaz 
mevsiminde hıç olmazsa haftada bir 
gün, niçin bir vapur işletilmediğini 
kendi kendime sordum. 

Bu güzel köye, İstanbullular, kısa 
zamanda öyle alıştılar ki ..• 

Gece, güzel bir mehtap altında 
Adaya yanaşırken karşı kamaradan, 
melek kadar güzel bir genç kızın se
si geliyordu: 

''Kedersiz hiç, coşar ağlar, yanar 
bu kalbi giryamm: 

''Ağardı saçlarım kafir, seninçün 
bak, perişanım I" 

Salahattin GUNGOR 

Gizli aşk 

Sıraservilerden Nihat imzasile al -
<lığımız mektup: 

"İçimde aylardenberi ukde olan ve 
seneler sonra düşünmiye, biraz anlamı 
ya başladığım bir hadiseyi anlataca
ğım ve sizden fikrinizi soracağım: 

Babam çok evvel, annem de ben da 
ha dokuz yaşında iken ölmüş. Yetim 
kaldım. Beni teyzem büyüttü; okut -
tu. Bu kadın benden yirmi yaş büyük 
bir duldu. Kocasından bir iki ev ve 
dükkan miras kaldığı için rahat yaşı
yordu. Beni lzmirden 1stanbula ge -
tirerek burada Galatasaraya, sonra 
Sanayii Nefise mektebine verdi. Yir
mi iki yaşıma gelinceye kadar son de 
rece rahat, babasız ve anasız olduğu· 
mu hissetmeden yaşadım. Mektebi • 
mi bitirmeden bir kızla evlendim; çün 
ki delice sevmiştim. Fakat on yedi, 
on sekiz yaşıma geldiğim zamandan 
sonra teyzl)min bana karşı muhabbe -
ti bir ana sevğisini çok geçmişti. Be -
nim için çıldırıyor, üstüme titriyor • 
du. Yattığım oda onun yatak odası -
nm yanındaydı. Her gece yarısı ge -
lir, yorganımı örter, sabahleyin hiz -
metçinin göreceği işlerimi kendisi gö 
rürdü. Akşam biraz geç kalsam evve
la sanki kendi hakkına tecavi.iz etmi
şim gibi bana surat eder, sonra he • 
men barışarak başmı sallardı. Hele 
bir iki hastalığım esnasındaki onun çıl 
gınlıklarmı şimdi hatırlıyorum. Fa • 
kat nihayet bir kızı sevdiğimi, onunla 
evleneceğimi öğrendiği zaman hasta
landı, artık onun bütün neşesi herşe
yi kaybolmuştu. Ben o zaman bunları 
bana karşı merbutiyetine ve kimsesiz 
liğine atfediyordum. Ben evlendikten 
sonra ona gidip geldikçe o tekrar gel 
memi sık sık yoklanmasını istiyen bir 
hasta gibi istiyordu. Nihayet üç sene 
evvel bu kadın öldü. Ölümünden iki 
gün evvel ihtiyar dadıya: " ... Ona 
söyle, ben onu çok severim.beni unut 
masın 1,, demiş. Ben bu sözü de. o za 
m~n h,:.n;nı ic1n mi;mı,.;;- -1-- \..!- -·· 

rette tevil etmi§tim. Fakat bundan 
birkaç ay evvel dadım merhum teyze 
min kilitli çekmecesi açıldığı zaman 
içinden yalnız bana ait mendil. Kra
vat ve resim gibi birkaç parçanın çık 
tığını söyleyince düşünmiye başla -
dım. Bu kadının bana karşı zafının 
içinde gizli bir aşk buluyor ve şiddet
le üzülüyorum. Çünkü benim için o 
derece iyilik gösteren kadını ben ha-

• 

rap ettim, hatta öldürdüm. Fakat bir 
teyze, bir anne kardeşi ... Hele yirmi 
yaş büyük ... ,, 

Sizin bugün bir anne şefkati mi 
yoksa gizli bir sevgi mi diye şüphelen 
diğiniz bağr o zavallı kadının da an• 
lryamamış ofduğuna emin olunuz. 
Böyle aykırı sevgiler kolay kolay izah 
edilemez. Bununla beraber ne yaş 
farkı, ne de bu kadının bir tevze olu 
şu sevgisine engel değildir. B~lki sev 
miş, çıldırasiye sevmiş, bunu yalnız 
sizden değil, kendisine bile saklamı -
ya çalışarak bilmeden, anlamadan ağ 
lamış, hastalanmıştır. Belki fanal bir 
aşk .•. Arada sırada mezarına bir de -
met çiçek götürerek ya bu romantik 
aşka, yahut teyzenize karşı borcunuzu 
ödemiye çalışınız 1 

• 
24 Yaşında bir kız 

... 
Sarıyer I. Na. imzasile: 
"Yirmi dört yaşındayım. Kendi ya• 

şrmda bir gençle sevişiyoruz. Fakat o 
ciaha mektebini bitirmemiş ve daha 
babasının eline bakıyor. Ailemiz bizim 
aşkımızdan haberdar olmadığı için 
beni evlendirmek istiyorlar. Halbuki 
sevdiğim gencin diploma almasına 
iki senesi var. Ben bekliyebilirim. Ai 
lem hemen evlendirmek istiyor. Ne 
yapayım?,, 

Ailenizin sizi hemen evlendirmek 
istemesi anlaşılan şu sırada karşıla· 
rına bir namzet çıkmış olmasından ve 
yaşınıza bakarak bu namzedi kaçır· 
mak istememelerindendir. Kendilel'ine 
sevginizi açarsınız. Sevgiliniz de ge· 
lir, sizi ailenizden ister; nişanlar. O 
zaman bir kaç sene daha beklemeni% 
de mahzur olmadığı anlaşılır, 

• 
Roman aşkı 

Bursa dan B. Turhan imzasiJe: 
"rnrnlrl .. c;.··-~---ı.. .• : .,.,.,.,;ın nlcıı"u • 

ğum için ougüne kadar tahayyuF ef • 
tiğim bir kıza rast gelemedim. Bir • 
çok maceralar geçirdim, birçok kızlar 
la tanıştım. Hiçbiri benim istediğim 
gibi sonuna kadar fedakarlığı göze al 
dıracak aşkın ne olduğunu bilmiyor. 
Acaba ben böyle bir aşkı nerede bula· 
bilirim?,, 

Bazı romanlarda ve bazı eski ma " 
sallarda. 

[ Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum idaresi ilinları 

iıletme 

Muhammen bedel, isim ve eksiltme günleri aşağıda 
yazılı malzeme tayin edilen günlerde saat 15,30 da 
Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü jle satın 
ahnacakdır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşada yazılı muvak .. 
kat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanu· 
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
eksiltme günleri saat 14,30 da kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dai .. 
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü· 
ğünden dağıtılmakdadır. (5578) 

Malzemo Muhammen Muvakkat Eksiltme 
bedel teminat günü 

1 - Perçin çivileri 16100 Lira 1207,50 Lira 14-10-1935 
Pazartesi 

2 - Vida, civata ve somunlar 16673 ,. 1250 ,. 15-10-1935 
Salı 

3 -Ağaç vidası, rondela 4590 ,, 344,25 ,. 16-10-1935 
ve gupilyalar Çarşamba 

4 - Cebire ve travers 4747 ,. 356 • 17·10-1935 
bulonlan Perşembe 

5 - Yaylı halkalar 1629 ... 122 ~ 18-10-1935 
7073 Cuma 

Muhammen bedeli 21808 lira olan lokomotif ve 
otomotris kazan borularile buhar huruç ve duhul boru .. 
lan ve bagalık çelik çekme borular 1 !kinci Teşrin 19 3 5 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara· 
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1635,60 liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanu· 
nun 4 üncü maddesi mqcibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak 
Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaşada Tesel
lüm Müdürlüğünden verilmekdedir. ( 5494) 
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Türk Gücünün 
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Sovyet Misafirler Memleketimizdeki 
Endüstri MUes eselerimizi Gezecekler 

[Bq tarafı 1 incide] 
lıendialeriyle elbirlili ederek kurdu • iki yıl önceye kadar on bq yirmi 
fu bu ~hmet lDhi1 hOkOme- bin balya araunda pamuk iatihaal e
tinin ekono.mk aıyuumm muftffa • diyordu. Bana bu defa dediler ki bu 
]ayeti ve Tilrlriye ile Sovyetler birliii yılld rekoltemis 50 bine çıkacaktır. 
aramndaki banpner ve verimli İl be Bu büyük harpten önceki rekoltenin 

Güreşçilerimiz Yalnız Kendi Şöhretlerini Değil 
Arsıulusal Türk Gücünün Şöhretini de Ostelediler . 

dost ve komıu memleketin ıiyaaal 
kuvvetini de arttırmaktadır. Türkiye, 
lideri Kamil Atatilrk'ün idaresinde, 
iatikW için birçok parlak utkuJar ka
zanımı ve müstakiJ gelifD'e hakkını 
elde etmiıtir. Şimdi ekonomik alanda 
ki zaferleri, fegdal ve tamamen ya
bancı iontrola ı.111 eski auJtanlar im 
paratorluiu De demokrat ve hayat 
ve faaliyet dolu yeni devlet araunda 
geçilmez bir durum yaratarak istik· 
Wini daha aiyade kuvvetlendirmek· 
tedir. Çok 6nemli olan Ka}'Rri kom
binaaınm açılmuııu pek büyük aevinç 
le kal'flİJ10"U· Sevincimiz, Sovyet 
teknik ve enjeniyörlerlnin kombina -
nın kurulması için çMqmq olmalan 
dolayıaiyle de artmaktadır. Kayseri 
kombinuiyle, Nazillide kurulmuına 
baş1anan kombinanın iki memleket 
araamdalri uyual, ekonomik ve ldiltll 
rel ilperin bundan sonraki pbiJte
mesine &ıha çok w•~inu Jaıwet 
1e Ullluyoruz. 

raberliiinin en.iyi bir delilidir. üatlindedir. O zaJD&D rekolte 43 bin 
Kutlama telyazılart balya idi. Yani pmdi normal devir

de alman iatihsalin üatüne çıkmııtır. 
Ankara, 16 A. A. - Kayseri kom- Bu cesaret nereden ıeliyor. Bu ceaa· 

binaunm a~ dolayıaiyle bafba· ret iatihaalimizin meınleket içinde pi
kanıılm ismet lnönü ile Sovyet Bat-bakanı M. Molotof aramda tu tel yasa bnbmıundan ileri geliyor. Sat-
·-'991.n teati ecıınm.tir: nwnak endipi ka1m1mqtır. Burada 

Tojaı' 

Bu sene 56 kilo Balkan pmpiyonu 
t>lan Romanyalı Tojar, 1932 yılında 
cene latanbulda yapılan birinci Bal· 
bn &üreılerine de ıelmi§ti. Fakat 
7ojar o zaman 61 kiloda prefİyor
idu. En teknik güreşçilerimizden Ab· 
basın karpsında tutunamamıt ve 61 
lrilo ikincisi olmuıtu. Tojar bu sefer 
lstanbula 56 kiloya dUtmüt olarak 
ıelcli. Çok uata olan, hele yerde iken 
"Cilrqİn hilelerini de kanftırarak pek 
&Uzel oyunlar tatbik eden Tojar kar
pamda bizim Küçük Hüaeyinin pm
piyonlufunu beklemek uzak bir ümit 
delildi amma mubakbk ta değildi. 
NitekİQI bu uta ıtıreıçi, bir siklet 
apiıJra diifmekle bu aefer Balkan 
pmpiyonu oldu. 

afır siklet pmpiyonu oldu. Çobanın tıktan sonra birkaç saniye içinde bas
bir iki elense denemesinden sonra mmm urtım yere ıetirmesi doğruau 
bnmmı altına aJmaaı ve burguyu tak· zevkle aeyredilmeie değer. 

r--- l izahı uzun olur. D1' ticaretimizde 
S. A. İaıqet nönü Bakanlar Kuru- aldııh-.. tedbirler dolayıaile köylü-

lu D .. 1.. .. •: .... -_,_... nün malmm normal fiatlarla aatıl· 
Xavaeride dokuma fabribllDDI açı ması imkim hisıl olmaunın da bun

.bj ~ en içten tebriklerimi da tesiri vardır. Normalin bu yükae
ve Tlrk. ~lıalnin baymdırlıiı" Ufidir ki istihaalimizi mütemadiyen 
memleJretiediDll arUalda liyual ve 6ncı Balkan oyunlar1 ekonomi aı.Dmdaki çahflU bitlilinbl arttmyor. Şu baJde müatahsilJerimi-
ıilrekli ıeli....:..! b·--undakl c1ilelek se hitap ederken diyebilirim ki mal-

Oyunlar Çok Yaklaştı, Balkan 
Atletleri Gelmiue Baslı .. rıorlar 

Moakova, 17 (A.A.) - ~. 

,....... ... _ lannızı kuvvetli tutmakta devam edi-
nmm kabultinU rica ederim. nb. Size verece.ıı.ı-;. parola ıudur: 

V. Molotof t tih ........ s. E. llototof 1 ~dtn çekinmeyiniz. İyi ve çok 
mal çıutmıya çalıfımz. En ucuza 

So9yet Ruıya halk ~teri im· maletmete belnnnr, Bu teminat da 
rul9· bafbnr: Moüova öst ' ki d 

.Yapr 

Güzel ve kuvvetli bir vücude sahip 
!alan Yapr, Abbutan sonra ve ~.in
ci S.Jkan ıüreılerinden itibaren 61 
kiloda Abbasın yerini tutmuıtur. Ya
ıann Abbas kadar teknik olduğu id
dia edilemez. Fakat kuvvetile bunu 
telifi etmekte olduğu ıibi cüreıteki 
bilgi ve tecrübesini de gün ıeçtikçe 
yavat yava, arttırmaktadır, Yapnn 
mutlaka tuıla calip ıelmek azmi ve 
ekaer &Ureılerini tuıJa kazanması ken 
diaine, cüreı meraklw ıeyirciJerde 
iyi bir itibar kuandırmittır. Giinq 
JdübU peıçilerinden olan Y qar ikin 
ci, üçüncü ve dördüncü Balkan g'ÜrCf
leri pmpiyonudur. 

Saiıı .. 

66 kiloda Balkan pmpiyonu olan 
Saim telmiii en kuvvetli gürqçimiz· 
dir. Adalelerile zekiaım ayni ihenk 
'\'e maharetle kullanan bu kıymetli cU 
rqçimiz, yenilmesi en u ümit edilen 
en zorlu rakipleri en güç vaziyetlerde 
çok &üzel oyunlarla yenmesini bapra 
bildifi için seyirci halk arasında umu 
:;' bir aev&i kazanmııtır. Saim tim-

6mcı Balkan oyun· 
lanna iftirak edecek 
ta]mnlv bu sabahtan 
itibaren fdırbnb• 
ıelmeie bqlıyorlar. 
Bu aabah Sirkeciye 
celen konvanaiyonel
le evvell Yuıo.ıav ·~ 
Jetleri plecektir. oı 
leden tonra da Ro
manya vapurile Yu· 
nan adederinin ıeı. 
mesi mukarrerdir. 

Bulpr adetleri ya 
nn sabah, Romanya• 
hlar yarın öileden 
ıonra, Arnavutlar da 
cuma sabahı ıelecek
lerdir. Bütün adet 
kafileleri için Tokat- _,,,,..,-,_~.,,.,. ..... 
liyanda daireler ham' 
laıımqtır. cumartesi 
&ilnil bqlayacak o
lan Balkan oyunlan 
için bildin buırbk
lar tamamlanmlftlr. 
Saba, pist, tribünler 
tnükemmel bir halde
dirler. Biletler de aa 
tıp çıkanlmıttır. Sa 
tıpn hararetli ıekline 
bakarak, altıncı Bal
kan oyunlarının mu
azzam bir kalabalık 
huzurunda yapılaca· ~eıı..ha ..... 

Kayeeti bez kombinall1l$ ~.e 
nuebedle Tilrkiye Cümurlyetiılda; ~ 
dllatriletmeai hakkında uzun ~ 
~r1ar. 

''lnduatrializaayu" pzeteSt ti)'Or 
ki: 

"'1'9rk btıkOmeti 10D weneler lçincJe 
uıu..ı 1rir enctoatri kurmak ve hu ıu .. 
.retle yeni devletin ekonomik eıemeıı· 
lllini konmak için çok &nemli ve e
nerjik adımlar atmaktadır.,. 

Guete. ıultanlar devrinde TUrkt • 
,ede 111evcut olmryan endüatri 9ubele 
rinin ıimdiki ıenitlemelİDİ kaydettik 
ten llOllra, Türkiyenin, Kayaeri kom· 
binaamın kurulmaaıyle, endüsttilqme 
yolunda katı bir adım attığım töylü
yor ve diyor ki: 

.. Türkiyenin, Sovyet tekniği ve mü 

Çekiç: Dimitropuloa; Petropuloa. 
Cirit: Haciyanni, Mihalopuloa. 
4x110: Sakelariu, Lambru, Façeu. 

Françudia. 
4x400: Arvanitia, Misailidi, Y orp 

kopuloa, Mandiku,(Sldadaı - Sake
lariu) 

Balkan kunusu: Yorgakopuloa, 
Mudikaa, Lambru, Françudia, (Ada
midia). 

Bu takıma idareci olaral Y orpko· 
puloa, Nikolaidiı, Botaiı ve Pepas İf· 
tirak edeceklerdir. Ekip yarın aqun 
Pireden kalkacak olan Romanya va
puru ile lıtanbula ıetecektir. 

Burgarl•rın gelmeıl de 

Dokuma fabrikasının ·-'-· dola • ı erır en ilatrilqme programı• 
.......,. um amaca doiru yUrümektedir. El· 

YıiPe tebrik ve dilelrlerinlzi pdet- bette yüril:ecektir ve muvaffak ola
ınekte lmllandıjmu dottça ICitlerf caktır .. <.Bravo Haleri. fiddetli alkı,
~ ~r~ik6metlerimidn lar) Bızı bu kadar emniyetle hedefe 
~li bildikleri yerimJi ve ıötüren kuvvetler nelerdir? Bu iıJe
.m ~llflDa birliliyle KaJICrlde t1i- re önem veren bir At vardır. Bu zat 
f'el bir anıt ,ekae1ttik. lnanünde ve Sabryada cephe ku· 

Deierti ukomiser Piatakorua ve mandanı olarak büyük bir aaker ve 
.__. lraıhraman bir Türk evlldı olduğunu 

l>ütiln -·7~• Mlpın,ıp JCaJMricle ilpat etmiftir. (Şiddetli alJaılar) Bu 
bulunUfU ba P 1... birlilhdn Wr At Lozanda bir büyük diplomat ol
belceaidir ki. bu belre:re kartı derin dulunu cihana taadik ettirmittir. 
duygular beslemekteyis. (Şiddetli alkıtlar) Bu zat başında 

Bu mllnasebetle ıize ve So"1et bulundutu hükQmeti idari tedbirlerle 
Ruaya lıükQmetine cumurluk hükQ- ve yükaek aJika ile muvaffakıyetten 
meti•in aaraılınu doatluiunun ve be- muvaff~Jarete cötürmektedir. (Şid
nim en içten duyculanmm inanca11111 detli alklflar). Kimden bahsediyo-
yenilemekle bahtiyarım. rum, tabii anladmu. HükQmet reiıı.· 

lnön6 t ~nlrara, 
17 

(A.A.) _ Ka-eri do- btnim Şefim lunet nönü,. (Şiddetli 
ı- a1Jat1ar.) Bütün varh&ımmn üstün· 

kuma kombinamun açılma tareni mü- de duran nurlu bir mevcudiyet var
naaebetile Sovyet Dıı itleri komiser clır. Biz onun ismine Atatürk diyo
yarduncıaı Kreatinlld'den Dıı Baka- ruz. (Şiddetli ve ıürekli alkıf). Böy
m 'tevfik RtiftO Araı'a gelen telıraf le bir içtimada hissiyatımı ifade eder
ile Dıt Bakam vekili Şilkril Kayaıım ken k~ndiai için Türk milletinin kal-
buna verdiii brtıbk IPiıdadır: bidir demi•tim ve batır1-orum ki yı-· 

Türk hiikOmetinin endilltri alanın· ,. .. 7 
ne böyle bir içtimada Atatürkü aev-

daki büyük bapnaınm bir delili oluı ~ek bbim için ibadettir demittim. 
Kayıeri be• fabrikauıun açıhna tike- (Y qa sealeri, pddetli ve aürekli al
ninin yapılması mOnuebetiyle en ha· kıflar.) 
raretJi tebrlklerimi ıunanm. TGrk en 
dilltriainin ilerlemesi ve Türk. ao.- ~rkadatlar, Hvcili Büyük Önde4 

yet doadufunun deftllllı celifimi hak rimiz baklanda min cö•terdiğiniz 
kmdald en ~en dlleldedml ae bileti- bu copun bailılık tezahürlerine kar-

tı duyduldanmı ifade edecek ketime 
ririm. Knılimi bulaımyonam. (Allaflar). Onu lb:ler 
~ri f~brikaamm aÇınnaaı mn- de duyduğunuz ve cördüğiinüz "bi 

nasebetile f6ndermif . olduğunu dOlt· seviniz. Memlekette yaptığı bü~k 
. J'e kadar yapdan dört Balkan güre

§ı~cie de pmpiyoq ~ ~iiıellii· 

, ı. . Gtiiıet Jdilbll 
cürCtÇilerinden olan Saim de, birinci 
\'e ikinci Balkan güreılerinde 7 2 kilo
da cüfqirken, üçüncü ve bu seneki 
dördüncü &ürqlerde 66 kiloda güreı
IDİftir. 

tını tahmin etmek ka 
bildir. Dördüncü Bal 
kan gürqleri, Ulusal 

......_..,..f;;:;;m~~..;;_ ... ..;..~~~~~-...~~~l!i 
~n edlllvor 

u 

ça telgnftan dolayı ııze lıanretle te- i!t.lerle ö ere • · (Ş.dd li l!IJlll~llll!I . ;_ ı. ~ 1 n ı z. ı et 
• muft• ,,...,n ddakp bal-

n~çla~ bir kere daha teyidine ve- (Bravo sea1eri, .~: ~'f'_;-: 
11le venn~t olan ~u ı;n~ubetle doat Jat1ar) Onun büyük rehberlip altm
memleketin endüıtriıınm nerlemeal da birinci, ikin • k mile plinlan
ve i~ ulus araundaki cto,etJufu de~ am uluaumUZU: :a:Uno öniincle hald
b bır ıen.tme ~u bakkmdaki katlapcaktır. (Şiddetli alJatlar). 

retçiterimldn feci bir 
talisizlikle karıılatmıt olmalanna rağ 
men elde ettikleri S - 2 niabeti, güreı 
sahasında Balkan milletlerinin kolay
ca yetifemiyecekleri bir mevkide ol
duğumuzu gösteriyor. Güreı müs.aba
kalan bu ıekilde bir sonuca bağt.ndık 
tan aonra,gözlerimizi Altıncı Balkan 
oyunlanna çevirebiliriz. Bizde ~nüz 
tue bir maziye malik olan at~enzmde 
de Balkanlar içinde Myıh bır varlık 
obu amacındayız. Balkan gürqleri· 
nin bqluıcıcmdan bucüne kadar ıe
çen altı aene içincle daima bu gayret· 
le çabftık ve çalıpyoruz. 

gUn bizim için aıılamıyacalt miniler
dir. Geride, en kuvvetli rakip olarak 
Romenler kalıyor. 

ölilm haberi üzerine, Balkan atletizm 
oyunları için ıehrimizde bulunan Bal
kanlar arası ıpor komitesi genel aek
reteri Yorgapuloa dün akpm Sofya
ya gitmiıtir. Yorgapuloa matem yü
zündeo Balkan oyunlarına iftirak et
meleri tüpheli vuiyete pen Bulpr
lann oyunlara iftiraklerini temin ede· 
cek ve Balkan ıpor komitesi namına 
da lvanof'un cenaze merasiminde ha
sır bulunacaktır. 

Zaharyas 

72 kiloda Balkan pmpiyonu olan 
2aııaryu Yunan taJammm en teknik 
•e en kıymetli &ürqçisidir. Ankaralı 
Hu.eyinin çok biçimsiz bir zamanda 
iki kaburga kemipnin kırılmam neti
cesinde pmpiyonluiunu aaflamlarnq 
olmakla beraber, Yunanlının takdire 
deier ve yabana atılmıyacak bir eü
rqçi oldupnu kabul etmek te Jimn. 
dır. Zabaryaa nitekim ikinci ve ücün
cü Balkan oyunlannda bu sikletin ikin 
ciai olmuıtu. Bu veaile ile ıunu da 
IOyliyelim ki Yunan takımı, ıüreıte 
büyük bir terakki cöatennittir, Bu ae 
ile de üçüncülüğü muhafaza etmekle 
beraber fimdiye kadar daima kendisin 
den UıtOn olan Yuıoalav takımını dör 
dünciilüie dilfünnilftür. 

Nuri 

~yni sıklette dört sene iiatüate 
~ ~piyo~l~iunu alan yeglne 
lilrCKıınız Nundir. Bu eüreıçimiz 
8aial1e birlikte birinci. ikinci, Uçüncll 
•e dardüncü Balkan &iireılerinde pm 
Piyon çıkmlf olmakla iftihar edebilir
ler. Galatuaray prqçilerinden olan -uri teknikteki ban nobanlanıu da 
lraldırabilıe ve buna çalıısa rakipleri 
için daima tehlikeli bir gürqçi olarak 
kalacaktır. 

Mustafa 

Her müaabalcada ıüret mindepmn 
'•tüne tunçtan yapdmıt bir kuvvet 
lbideai ıibi dikilen Mustafa, ballan 
ea aevdiii ıürqçilerimizden biridir. 
2n korkulu ve uata ıüreıçilere bile 
Jıefea aldırmayan bu pretçimiz, bi
'linci ve üçüncü Balkan ıüreılerinde 
)an •imla. yani 87 kiloct. Balkan 
tampiyonu olmuıtu. Bu .ene de ayni 
aıkletin pmpiyonlutunu hakkiyle ka
zandı ve bu aene uluul taJamnn•SUl 
~ptanlıtım yaptı. Mustafa Günet k1ıll 
uu ctlrCKilerindendir. 

Çoban Jlehmet 

GalataMNy klUbUnlln ve memleke
tin fimdilik rakipsiz apr aikleti olan 
leviınli Çoban Mebm~dimiz birinci 
B.lbn &ilretlerinde bir haamına ken· 
di oyunu ile yenilerek Balkan ikincisi 
olınuatu. Fakat bu mağlObiyeti kula
lına küpe yapan Çoban Mehmet on-
4an sonra sırtlan yere ıetirme kah
lamanı kesilerek sıraaile ikinci, üçün
Ctl ve dördüncü Balkan prqlerinde 

Bu neticeye varm1k. ıporun her ıu 
beaincle olhtu pbi, atletizmde de 
kolay deliJdir. Adetizmi bu noktada_n 
bütün aporlardan daıı. mütkül b~ 
durumda ıörmek kabildir. Herhangı 
bir aporun memleket içinde yerleıip 
kuvvetlenmesi, umumiyetle ballan bir 
ıpora kartı alacalı cephe ve ıöatere· 
ceği tevecaühe bailıdır. Bir aporu ya 
ptan ve yürüten kuvvet halkın ali· 
kaaıdır. Halbuki baJk kütlelerinin 
sporda en fula aradıp ıey heyecan• 
dır. Bunun için, atletik sahada ileri 
olmayan memleketlerde, futbol &ibi.. 
giir'Cf &ibi, boka pbi ıporlar, müka
yeH edilemiyecek kadar üstün bir rai 
bet lruuuyorlar. Hatti daha ileri &i· 
derek denilebilir ki atletizmde dünya 
nm en ileri memleketi olan Amerika· 
da, atletik bir bayram. me&ell bir 
boka, bir polo veya beyizbol maçı de
recesinde uyirci buJalnaz. Bu niabet 
atletizmde dütük dereceli memleket
lerde kendini daha kuvvetle hiuetti
rir. Atletizmde aeyirci bulmak, alika 
uyandmcı muvaffakıyetler elde et
mekle kabildir. Bu muvaffakıyetler 
de tqadüfi «Jlamaz. Onu da halkın 
alikaaına ballamak icap eder. Atle -
tin çalıflllUl, enerji aarfetmeü, ka
biliyetinin illtüne çıkması için müsait 
ve tqvik edici bir bava ve muhit bul· 
mau zarureti vardır. Biribirine kan
prak içinden çıJnJm1aı mütkiil görii
nen bu ubepleri ve imilleri ayıkla
mak, anc.k muntazam ve müabet bir 
tqkilltla çabpn milletlere nasip ol-
11n11tur. Son vaziyete bakanak bizim 
ele bu yola pdiiünizi ümit edebiliriz. 

Altıncı Ballıa noyunlan eanumda. 
Tllrk atletizminin inkipfmı en ziya
de iki noktadan tetkik etmek bbil o
lacaktır: 

1 - Atletizm federasyonumuzun 
batlranr Bürban Felek. ekipimizin a
macını ıu tümle iJe çizdi: 

' 'B • in 

Romanyada atletizm büyük ebem· 
miyet verilmİf bir apor ıubeaidir. Ge 
ncl savaıtan sonra Romanyaya bağla· 
nan topraklarda, atletizm için çok kuv 
vetli elemanlar yetitiyor. Macar an· 
trenörlerin kontrolü altmda, sırf atle
tik aportarla met&ul müteaddit klüP:" 
ler vardır. Yalnız büyük tehirlerde 
değil, nüfus kesafeti biraz fula kasa
balarda bile muntazam pistler bulu• 
nuyor. 

Bu prait dahilinde kendine kuvvet 
1i bir durum temin eden Romanyalı· 
lar, Altıncı Balkan oyunlannın üçün· 
ciilüğünü, daha timdiden kendi hesap 
lanna ka.ıanıhmt sayıyorlar. Bu ka
naatlerinde aldanıp aldanmadıklarnU 
ıörmek için çok beklemiyeceiiz. 

NiM>eten Myıb vesait ve imkin i
çinde ça1ıpn Tür~ atletlerinin, Ro • 
men takımından üstün bir yer almuı, 
Türkiyede atletizmin inkipfı için mea 
ut bir baflangıç olacaktır. 

2 - Altıncı Balkan oyunlannın or 
pnizaıyonuna verilen büyük ehem· 
miyet, ortaya muazzam bir eser koy· 
muıtur. Bu oyunlan, bundan evvel
ki bet emaalinden illtün bir mu.Ufa· 
kıyetle bqaracaimuz cörillilyor. Bu 
da öyle bir kazançtır ki, onun ya1nıa 
Balkanlarda delil. Balbnlara giSdlnit 
çevirmit bakan bütün ıeor dönyum
da uyandırdıiı teairlerle. iftihar ede· 
bileceiiz· 

Yunan eklpl 
BugOn geliyor 

[Özel aytanmız bildiriyor] 
Atina; 17 

Dün ıece Avuaturya - Yunan maç· 
lanndan tonra Atletizm federasyonu 
toplanmıı, Balkan oyunlanna girecek 
Yunan ekipiıti tespit etmittir. latan· 
bula gelecek atletler ıunlardır : 

ı 00 metre: Françudia, Sakelariu. 
200 metre: Françudia, Sakelariu 
400 metre; Arvanitis, Miaailidi. 
800 metre: Yorıakopuloa, 

Adamidilo 
1500 metre: Y or_ıakopuloa, 

Adamidia 
10000 metre: Vlabos, Vaıakia. 

110 metre: mini.alı: hçeas, 
MandilraL 

400 metre mlniah: Mandikaı; Ski-
adaı. 

u tene ıç Balkan üçüncülüğü." 
Türk atletlerinin Balkan iiçiinciilü· 

Hne riııl o1muı küçük ve kolay bir 
~def sayıJmamabdır. Atletizmde es
ki bir mazisi olan Yunanlılarla dev 
adımlarile yürüyen Yuıoaıavya: bu· 

Yüksek atlama: Pandajis, Paterakiı 
Uzun atlama: Lambrakia, Paterakis 
Sınkla atlama: Hlencoa, Tanoa, 

Travloa, 
Uç adım : Lambraki•. Paterakia. 
Diak: Syllaa, FUdotil. 
Gülle: Stefanakia, Floror 

en içten- dilelderimi IWW'llD. A • . . • 
Dqifleri Babm vekili zr.ı yurttaf)anm, a6zUmü bıtiril'• 

Genel 1ekreter dUn bu mesele etra
fmda tunları aöylemiftir: 

ŞUkril ıc.ya ken Atadlrkiin bi.ze vedia olarak bt.
raktıp aöyledili cümhuriyete eH-

Ekonoml Bakanımızan dl bailılıfımın bir daha tekrar et-
Kayaerldeld dlyevl mek isterim. (Şiddetli alJatlar). Ya-

• • tasın Türk ulusu (Allatlar, yapsın 
[~~ 6a ~·• •• ap- sealeri: Y1t11111 BBytlt önder. (Şid

lq tÖNlliltfl• B'-• •-- Ce- detli ve lliekk al'nflar.) 
MI Ba7fl"ll, Tirit ....ıilfıiaillin lal· 
,.,. ;,om .,.,.,_ 4q9•iııüll illt ,,,. 
..... , ... ,......,,... oq.,,;,. .... 
-....... 4a hPn .,,._ ,..,,..,,i70-
ru.] 

Ancak bilininiz ki vazifeniz bit· 

Festival 
- Bulpr federasyonu batkanı lva 

nofun ö1ihnile Balbn oyunlarına İftİ· 
rak etmemeleri muhtemel olan Bul -
ıar atJetle~"in ovun'ua iıtira1rl~rini 
temin için Sofyaya ~diyorum. Bugün 
İlt!nbula gelecek Balkan ıpor tomi
teaı bqkanı Prinopuloa ile bu husus
ta ıörii9erek akpm Sofyaya hareket 
edecetün. Şayet matem yüzünden 
Bulıarlar oyunlara ittirak etmezler
·~ oyunlara bu tekilde devam edece-
11%. 

memiatir .Aul timdiden sonra bqhyor. 
Bu fabrika ve benzerleri Uzerlerine 
aldıktan vuifeler balmbmdan bundan 
sonrakilere 6mek olmak mecburiye
tindedirler. Bunlar memleketin tek
nik eleman menbalan olacaktır. th
tiyacmm olan endilltriyi kurarken 
sizlere istinat edecjeiiz. Bunu da 
emin olarak bekliyoruz. (AJJaılar) 
Sadece para bulmak, Mde bol para 
vererek ıttsel makine celbetmek bi· 
sim nuarmmda mabadı temin et
mu. Kurulan fablikalan ulUlal illti-

[llq tarafı 1 incide J 
geçerek Taksim meydanına gel 
diler. Cwnuriyet ibidesi etra
fında yer aldılar. Festival ko
mitesi erkinmdan bir zat ho
parlörler vaaıtaıile, abideye çe
lenk konacafnu halka bildirdi. 
Taklrim meydanı kalabalıktan 
geçilmez bir hale ıelmişti. Ev
veli Bulgar grupu Abideye yak
laştı. Pro(elör Çanef bayrağını 
indinnek nretile ibideyi se
limladı. Bu vaziyette Bulgar 
grupu milU ıDarfUU okudu ve 
IOlll'& çelenk koydular. Diğer 
gnıplar da bu şekilde ibideye 
çelenklerini koydular 

Fener Yalmazın Bancllrma 
rwez"•I 

Feneryılmaz klübiinden 25 kitilik 
bir kafile, Bandırma idman Yurdu iJe 
bir maç yapmak Usere dün a]qam Ban 
clırmaya hareket etmİftİr· 

Balken ekip· erini kartı· 
lamaya davet 

Atletizm Federuyonundan: 
Altıncı Balkan oyunlan içitl Istan

bula celecek uluul ekiplerin bura· 
ya varq tarihleri ıudur: 

Yucoalav ekipi - 18 EylOI uat 
10,20 Sirkeci ıarma. 
Yunuı ekipi - 18 Eylill uat 12 

Galata nhtnmna. 
Bütön Türk ıporculanmn miiafirle

rimizi kartı1•ma1an aynca temenni e
dilir. 

Federasyonca taam plenlete &ön
derilmit olan davetiyeler numanlı Ye 
ıönderilen satlann namlanna kayath
dır. 

Namlanna selen ~ntiyeleri iltelt 
le bafkuına verm1t olan l8bipled -. 
vetiyenin arlıuma verdiii atm ._.. 
ni yanp hnza eücelctir. Bundan ..,. 
ri tekilde Mbibinden bqlramn• .e~ 
de bulunan davetiyeler ıed .tm.. " 
bunlan c&tereııler atada ~ 

().uta '""''-' ~ ..... • deferlil...W. qnilk •a..L11LaiM 
allatlaY~ ft ........ WW 
Tar1r•::1ıü,. ;,,.., .. L~ .. ., ..- ..-...... ..... • ...... w w +Mi• 
..U nılnmdan pek Wdı Ol.nılc. ...._ 
mekteyiz. 

Oyunların açılma meraıhiıt ve yapı 
1q propmı 91nca pzetelerimize bil 
dirilecektir. 

yaca ıare raayonal bir tekilde 'V'e mo
~ tekniie istinat ederek iflemek-
tlr ki nazarımızda muvaffakıyet ma
rifettir ve kuvvettir. ı,~ melen .. 
tedi~ budur. Bunu yapacaiJnm 
bekliyoruz. (Hayhay .az veriyoruz) 
Hal eri. 
• Fabribmm üç '1DP çalıtmak pr· 

tiyle 4500 .amele ~ktlr. Yılda 
otuz- mliyon metre ~u JMS ~ 
recelltir. ~ ~eti lleiapla
mı ı.m arknl aliaDmkfa 1Jcraber 
4.500.000 liradı.ı clenllel;QJir. Ylfda 
kullmacap pamuk, ~adedi 
J27.0GC> dir. 

Arlradqlar, bu lJ7 tiia nbniı U-
zerinde biru dwı'I"• lldJatum. Ya
lan ....... ... .... delil. üç 
c1art JJl -loce--~ blitiin re-
Wte'li ~ - __. &Brillit-
~ ...,. cılaralı: de abr-
lak ttf. ..., ... ,.... iatilm-
...... • .. fffe .,..ı lleıwı tebutls 
~- D ·ı -.1nınalali -"' 

~·' ' k ' ~~---1 ' tıı•i ,......,...... ......... 
.l(d Ml1a iatihlal eden nçperJerimls 
ba. _. bize 140 bin ...,_ ~ 
lar. -Son .ıamınl-* lalıiiNe 16-
bmir pamuk ,.....m• -
ettb.- On~ bir ideali ..._ J>ai.. 
ma bir meaele hakJrnP lJılıllı' :nya 
fenadır diye btllUm ~ için 
mikyulan harpten hceki atçü ve 
mikyaatır. Ben biliyorum ki İzmir ya 
kın um1na kadar daha dotruau bir 

Bu törenden sonra efelerimiz
den biri mikrofona yaklaştı ve 
Atatürke milletin saygılarını 
":111du. Bunu takiben gruplar 
yıne alfabe sU"asile geldikleri 
yoldan ayni şekilde Galatasa
ray lisesine döndüler. 

Bulgar misafirler dün akşam 
radyoda bir komer vermişler 
ve bu ıuretle ,erek çalgılarını 
ve...-. tufa1armı halka din 
letmitlerdir. Festival sonuna 
bdar ı. grup bir alqam radyo 
da koliler verecektir. Bütün la
tanbul ha1kmm Balkan dans ve 
prtaJanm görebilmesi için ko
mite pqrama iliveten 22 Ey· 
MU ~ı Taksim ıtadyomun
~-bar müsamere tertip etmiş-

Balkan gruplan bugün Yalo
vaya özel bir gezinti yapacak
lar vo kapbcalan dolaştıktan 
sonra akşam üzeri dönecekler
dir. 
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ünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
iTALYA • HABEŞiSTAN ARNAVUTLUK KARIŞIYOR Paris Hayvanat Bahçesinde Dadı 

U Yokl ile Büyütülen YavruBirMaMmun Yeni 
Peygamberlik taslamak · · • 

G. Vehibe Göre Kor 
Le Petit Parisien'den: 

Hadiseler Bekleniyor 
General Vehip ile mülakat 

yapmak fırsatını elde ettim. 
Bildiğiniz veçhilc Türk genera
li Vehip, Habeş ordusu hizme· 
tine alınmıştır ve bugün Cenup 
ordusu kurmay başkanıdır ve 
karargahı Cicida'dadır. Burası 
Harardan 80 kilometre uzakta 
ve İngiliz Somalisi yolu üzerin
de bulunmaktadır. 

General beni karargahında 
kabul ederek dedi ki: 

- Muhtemeldir ki İtalya, me 
selenin zahirini kurtarmak için 
harbe girişmeği lüzumla gör
müş olsun. Fakat Habeşistana 
karşı cezri hareketlerde bulun
mak için beş yüz bin askere ih
tiyaç vardır. Şimdi size soru
yorum. 1 tal yanlar bu kadar mu 
azzam bir kuvvetin iaşesini na
sıl temin edeceklerdir? Bir za
ferle mi? Buna imkan yoktur. 

İtalyan Somalisinde bugün 
20 bin 1 tal yan vardır. Yani 20 
bin beyaz asker ile 20 bin yerli 
asker bulunmaktadır, İtalyan • 
lar böyle bir kuvvetle faydalı 
bir surette harekatı ne suretle 
idare edebileceklerdir? Harita
ya bir bakınız. Göreceksiniz ki, 
bir istila ordusunun ilerlemesi
ne Y.egane müsait olan yer Vad 

General Vehip 

Şebelli vadisidir. Biz vadinin 
her iki tarafına da hakim bulu
nuyoruz. Dekmarodi ile Karan
li arasında müdafaa hatları te
sis ettik. Siz eski bir askersiniz 
ve Fransada harp ettiniz ve Ver 
dunun ne olduğunu bilirsiniz. 
İste bu Dekmaradi - Karanli 
h~ ttı bir Verdun olacaktır: İ
talyanlar burasını geçemiyecek 
lerdir.,, 

General Vehip, Türkiyede 
mevcut sistem dahilinde bir or· 
du hazırlatmaktadır. 1 talyan 
Somalisinde mevcut yerli asker 
ile İtalyan müstemlekesinde 
mevcut Müslümanların kaçarak 
kendisine iltihak edeceğini Ü· 
mit etmektedir: General Vehip 
diyor ki: 

No. 3 

H 1 N Ç 
EDGAR W ALLACE 

[Britanya dış bakanlığının 
mukabi1 casusluk teşkilatında 
çalt.şan y.üzba§ı Brixan'ı .bir gün 
şefi çağrıyor ve eline bır kağıt 
tutuşturuyor. 

Gizli bir çete, te§kilata gön
derdiği bu mektupta demiryo
Ju kenarrnda yerini bildirdiği 
bir yerde bir kasanm bulunarak 
açılmasını rica ediyorlar. Gidi· 
yor/ar, açıyorlar, içinden kesik 
bir kala çıkıyor. Tahkikat, tah· 
kikat ... 'Bu adamın Elner ismin
de birisi olduğu anlaşılıyor. 

Son yıllarda böyle kesik baş· 
lar /azla/aştığı için, tahkikat 
derinle.~tiriliyor. Elner'in sine
ma artisti olmağa hevesli A
dele isminde genç bir yeğeni 
olduğu anlaşılryor. Adele,Kneb
worth isminde bir film mües
sesesinin sahibinin yanında ça-

istemem. Fakat zannediyorum 
ki Faşizmin mezarı Habeşistan
da kazılacaktır. 

Akınlar tertip edecek deği -
Iim. Bu kabil hareketler seme· 
re vermez. Fakat istemiş olsam 
Ualual'i ve bunun gibi birçok 
mevkileri varım saat el ,. -

ltalyan murahhası Aloisi 

debilirim. Fakat bunun ne fay
dası vardır? 

U alual, Vad - Şebellinin şi
mali şarkisinde bulunuyor. Düş 
man askerleri de ancak bu yol
dan ilerleyebilirler. Size açık
ça söyliyebilirim ki, Habeşista· 
nın, ister şimalden, ister cenup
tan olsun korkacak bir şeyi yok 
tur. 

!taç ve hastane cihetinden 
noksanlarımız olmakla beraber 
harbe hazırız. 

Hinlerin yeni 
Bir nutku 

Hitler, 50 bin Hitlerci genç ha • 
zurunda bir söylev vermiıtir. Hit • 
ler bu söylevinde demiıtir ki: 

- Bi:ı kuvvetli bir gençlik İde • 
ri:ı. Bugün eskiden olduğu gibi bir 
genç adamın kaç kadeh içki İçebi • 
leceğini değil, fakat kaç darbeye 
tahammül edebileceğini ve kaç ki
lomctro yol ;yürüyebileceğini bil • 
mek isteriz. Prenaiplerimi%i çocuk 
lara en küçük yaıından itibaren 
telkin e.tmek İstiyoruz. 

Dünya bi:z;İ anlamıyor. Biz mec
nun değiliz. Biz diaiplin ve aulhu M 

veriz. Kuvvetli olmak isteri&. Çün· 
hü biliriz ki, dostluk rabıtalan an
cak kuvvetli olanlarla bağlanır. Bi:a 
dünya camİ08ında birinci •ırada 
yer almak isteriz. Bugün bu vazife 
liİ.z.e düfiiyor. 

Alman orduıu tecavüzi harpler 
için değil milleti korumak için ku· 
rulmuştur, Ordum11z başka millet • 
lerin hürriyetine tecavüz edecek de 
ğildir. Ordumuz efradını harp iıtİ· 
yrn militarist bir z.ihni)·etle bede • 
miyor. Bu aene en büyük aaadcti • 
miz., hakiki ordumuzun tekrar doğ 
duğunu görmek oldu, 

Siz benim icin milletin nyasal •Ü 
baylarıısınız. Hayatınızı ve ölümü· 
nüzü benimle birleıtirini:ı. Ba:ıı 

/ışıyor, bir türlü yükselmek im· 
kanlarrnı bulamadığı için, fakir 
bir evde, küçük bir odada otu
ruyor. 

Brıxan vazifeyi üzerine '8/m. 
ca talıkikata girişıyor ve bir 
gün genç kı?ı evinde ziyaret e· 
diyor.] 

İhtiyar adam gülümsedi: 
- Hayır, hayıı, dedı, hiç böyle dil· 

şünmeyıniz. Benim anladığıma gör:, 
galiba sizin tekinsiz bir eve ihtiyacı· 
nı.z var. 

Masadaki doğruldu: 
- Ben, isterseniz size bundan da

ha iyisini takdim edebilirim. Dover 
Bouse diye bir köşk vardır, burasını 
herkes yıllardanberi tekinsiz bilir. 
Eski &ahiplerinden bir tan·esi çıldtr· 
mış ve kızını öldürmü derler. Doğ
rusu ben bu evi görmedim. Bizim es· 
ki hizmetçi kızlardan bir tane i gör· 
ınUş. Ben artık hizmetçi de kullanmı· 
yorum. 

Knebvorth genis bir nefes aldı. Ci· 
varda hemen tahkikat yaptı. Bütün 
trupunu köşke yerle§tirmek mümkün 
olmıyacağını anladı . Fakat akşam ne 
olursa olsun birkaç sahne çevirmek 
istiyordu. 

- Yalnız, dedi, halledilecek nazik 
bir mesele var. 

İhtiyar clile sözünü kesti : 

Yavru maymun dadısrnrn kollat1 arasında ve bisiklet 
ile kendisini ziyarete gelen diğer bir maymun 

Le journal'dan: rına nezaret eder. Hergün öğ-
18 aylrk minimini bir bebek.. leden sonra hayvanat bahçesin

Tombul, iştihası da yerinde... de bulunan şimpanze cinsinden 
İşte lapasını aç gözlü tavrile diğer bir maymun olan Mimil, 
ve babasının gözü önünde yi- bisikletine binerek, yeni arka
yor. "Babasının gözü,, önünde, daşını ziyarete gelir. 
tabirini kullandığnndan dolayı Işte bu kadar dikkat ve ihti
Profesör Urbain beni ma.zur marn sayesinde bu yavru may
görsün. Zira, 18 aylık olan munu büyütmek kabil olacak • 
Pengue, sevimli olmakla bera· tır. Penguc, Paris tarihi tabii 
ber bir maymundur. müzesinde bulunan goril cin-

Bu goril yavrusu Vincennes sinden yegane maymun değil
hayvanat bahçesine yeni geldi- dir. Bundan başka müzenin 
ğinden Profesör Urbain ona bahçesinde Bayan Solange ve 
bakmak için dadı tutmağa mec-
bur olmuştur. Profesör diyor Bay Arthur isminde iki may
ki: 1• • ınun daha vardır. Arthur Ber -

- Böyle nazik bir hayvanı Hn hayvanat bahçesindeki Bo
yaşatabilmek için bundan baş- by öldükten sonra, bu cins hay 
ka çare yoktur. vanların en yaşlısıdır. 

Pengue'in dadısı Aubert, kü· Pengue'den başka hayvanat 
çük Pengue 'in hizmetine hasre-
dilmiştir. Dadı onu sallar, nin- bahçesine Habeşistandan, Sino-
niler söyliyerek uyutur. Uyu- sefal cinsinden güzel bir may -
duğu zaman yanındakiler, uya- mun kolleksiyonu gönderilmiş
nınca hararet derecesini alır, tir. Bu maymunlar da birkaç 
yumurtasını şehriyeden yapıl- güne kadar ziyaretçiler önünde, 
mış çorbasını, tereyağını ve ü-
zümünü verir. Üzümler, minimi oyunlarına başlayacaklardır. 
ni maymuna verilmezden evvel 
sterilize edilmiş su içinde yıka
nır. 

Aubert ayni zamanda hakiki 
bir dadı gibi Pengue'in oyunla-

kimaeler partinin vücudü lü:ıumlu 
olup olmadığını kendi kendilerine 
soruyorlar. Onlar aübay61z ve a•ker 
ıiz bir generali tercih ediyorlar. 
Ben böyle bir general olmıyacağım. 
Sizin teliniz olarak kalacaiım. 

Rejimimiz: henüz: ba~lamııtır. 
Prenı;iplerimizd~n aıla inhiraf et • 
miyecf'ğiz.,, 

- Eğer para meselesi ise, rica ede
ı im, ondan bahsetmeyiniz. Ben bütün 
modern ıeylerden olduğu gibi sinema 
dan da çok ho lanıyorum. Günün fen
ni meseleleri ile meşgul olmak bana 
zevk veriyor. 

Dudaklarından manalı bir gülüm
seme geçti: 

- Bir gUn filmlerinizden birinde 
bana da rol verirsini7.. Zannederim ki, 
eşsiz bir ovun oynavacağım. Bilhassa 
maruf ceddimin rolünü ... 

Knebvarth yarı mütehayyir. van 
alavh kar uıındakine baktı. Kendisi 
film çevirmek isteven birçok insanlar 
P'Örme~e ahslnn hir adarndr. ll'akll\t 
S;ı.mpson Lone:ual,"in bövle idrliıth 
bir arzuda hu1unabileccğini hiç aklına 
getirmemişti. 

t<{ezl'keten: 
- Cok memnun olurum. dedi. si

zin ccdlcri,,iıı: memlekette tanınmı~ in 
sanlar mıvdı? 

Lont?va le icini çekti: 
- Ailemizin en meshur siması 

Charles Henry•dir, fakat ben doğru· 
Cl::ın doi!ruva onun siilal,.sindcrı inme
(lii!inıe rniiteeıısifim. O. biivük am· 
c::ımdı. Ren Lonvvale dı- Borö,.aııx 
slilil,.cinden !"Plnıis bP1unuyorum. 
aile ııdnnız t,.rihirHr efendim. 

Kn,.hvnrth sordu: 
- Siz Franoın: mısınız? 
thtivar evvern isitmemiş gibi gö-

Mısır kredi tonsiye tahvil· 
!erinin keşidesi 

Kahire. 17 A.A. - Yüzde 3 
faizli ve ikramiyeli Mısır kredi 
Fonsiyesi tahvillerinin bugün
kü çekilişinde: 1886 senesinde 
çıkarılmış tahvillerden 9.985 nu 
maralı tahvil 50.000, 1903 sene
sinde çıkarılmış tahvillerden 
406,956 numaralı tahvil 50.000 
1911 senesinde çıkarılmış tah
villerden 9.680 numaralı tahvil 
50.000 frank ikramiye kazan-
mıştır. 

ründU. Gözleri dalmıştı. Sonra birden 
toplanarak: 

- Evet, evet, biz eskiden Fransız
dık. Dedemin babası, hiç akla gelmi
yecek şartlar içinde tesadlif ettiği bir 
İngiliz kızı ıle evlenmiş, ailemiz di· 
rektuva~ zamanında _ıelip Ingiltereye 
yerleşm•§· 

İhtiyar o zaman Adele'i gördü, kızı 
ı;clamladı. Sonra cebinden fri bir altın 
ı;aat çıkararak baktı: 

- Ben artık gideyim, dedi. 
Knebvarth holde kendiı:;ini uğur

larken, 2enç kız da arkasmdan balttı. 
Pencereden "demode asılzade" nin, 
hic eörmediei en eski mndelde bir oto 
mobile bindieini görrl:ii. Otomobil. or
talı!rt Btlrı.lln hir motör gürültüsü için
de vürüdü, t?itti. 

Knebvorth yavaş yavaş geri dön· 
dü : 

- Sahi, dedi, sinema artisti olmak 
çılgınlığı her yaşta inı;am sarıyor. Ge
ceniz hayır olsun Miss .•. lsminizi de 
unuttum ... Miss Leamington'du gali
ba, dd"il mi? Geceler hayırlı olsun. 

Adele odasının kapısına geldiği za
man. bir tilrlü rol konarmağa muvaf
fak olamıyacağını iyiden iyiye anla
mıstı. 

-3-

Elmer'in kardeş kızı 
Adcle Lcamington fakir görünü§lü 

Le Temps'tan: 
Belgratta Arnavutluk ahvaline 

vakıf ve kral Zugonun yakininde bu
lunanlarla sıkı temasta bulunan bir 
zat Arnavutluğa avdetinde biı:e ver
diği mallımata göre, buı:ünkü idare
nin düşmanlarına karşı gayet aman
sız bir mücadeleye girişmekte oldu
ğunu söylemiştir. 

Tiran hükumeti, Feri asileri hak
kında yapılmakta olan tazyikleri, 
kendisini arasıra rahataız eden un
surları ortadan kaldırmak icin bir 
fırsat telakki etmektedir. G;yet e
min ve mevsuk kaynaklardan alınan 
haoerlerde Feride toplanan ve asile
ri muhakeme etmekte olan mahkeme
nin müzakeratı hakkında tafsilat ve
rilmektedir. 

Maznunlar üç grupa ayrılmakta
dır: 

Birinci grup Fieride sıkan birinci 
isyana iştirak eden kUçük zabitler ve 
jandarmalardır_ 23 Ağustosta bunla
rın arasından on bir kişi idama mah
kiım olmuştur. HUküm ertesi günU 
yerine getirilmiştir. Bunlardan se
kiz kişi müebbet iı:Ureğe birçok kim
seler de 15 sene hapse mahküm ol
muşlardır. 

İkinci grup da isyanda mü terek 
fail olanlardan mürekkeptir. Bunlar 
hakkında 29 ağustosta verilen karar
da dört maznun idama, on be§ kişi 
müebbet küreğe ve diğer on beşi de 
20 ~ne hapse mahkiım olmuşlardır. 
Üçüncü grup da isyan hareketinden 
haberdar olan kimselerden mürek
keptir. Bunlar hakkındaki karar da 
9 eylUlde verilmiş ve yirmi doku~ 
kişi idama, dokuz kişi müebbet kü
reğe, on beş kişi de yirmi beşer sene 
hapse mahkum olmuştur. 

__ ı_ 

Kral Zogo 

El'an devam etmekte olan bu mah 
keme.ı:ıin bilançosu şudur: 28 idam, 
38 müebbet kürek ve 34 muvakkat 
kürek cezası. Mahkumlar arasında 
Arnavutluğun siyasa hayatında bi
~nci derecede rol oynamış olan şah
sıyetler vardır. Bu meyanda Nured
din Vlora, Ram~ Dibra, Bektaş gibi 
kabile reisleri vardır. Bektaşın oğlu 
da babasiyle beraber idam edilmiştir. 

Birçok mahkumlar hapishanede 
kendilerine yapılan işkence yüzün
den, mahkeme hükmü sadır olma· 
dan evvel ölmüşlerdir. 

İthamname hazırlanırken şahitlere 
işkence edilmiştir. Tazyik sıyasası 
devam ediyor. Arnavutlukta genel 
durum tehlikelidir. Şimdiden ne tars 
da gelişeceği tahmin edilemiyen bir 
çok hadiseler hazırlanmaktadır. 

ıoı 

.. 

' 
' l 

-- ---~ 

- Hayır, ben sekreteriyJm!. 

bir evin küçük bir odasında oturuyor
du. Arasıra odaaının daha küçülüp da 
ralmasını özlüyor, hiç olmazsa bu ve· 
sile ile iri ve hiç yumuşamıyan evaa
hibinden cesaretle oda kirasını azalt· 
nıasını istiyebileceğini düşünüyordu. 

Knebvorth trupunun "Ekstra" la
rı, eğer iş oluna iyi para alırlardı. Fa
kat bu da pek nadirdi, 

Adele giyinmek üzere iken, evsa
hibi kahvaltısını getirdi. 

- Dışarıda bir delikanlı var. uyan
dım uyanalı görüyorum. Süt alma~a 
tıkmı~tım, kapıya geldi. Terbiyeli, na 
7İk bir socuğa benziyor. Sizi sordu. 
Ben de daha uyuduğunuzu söyledim. 

Gen~ kız: aşırdı: 

- Beni mi sordu? dedi. 
- Evet, Knebvorth mu 11?Önderdi 

diye sordum. "Hayır I" .dedi. Eğer ko. 
nıı~ıııak isterse,,h, <ıalona alınız. Ha
ni ben de genç kırlarla delikanlıların 
bövle l?'ÖrOşmelerini pek sevmem. Sim 
öiye kadar evime hiç aktris sokma· 
drm. Mahallede itibarım var. onu da 
bozmak istemem. 

Adele güldü: 
- Acaba bu sabah ziyaretçisi kim 

olabilir? dedi. 
Giyindi, aşağıya indi, kapıyı açtı. 

Delikanlı, kaldırımda arkası dönük 
bekliyordu. Kapının açıldığını duyun
ca hemen döndü. lyi giyinmiı. güzel, 
semoatik yüzlü bir genç 1 

- Korkarım ki, evsahiblniz Liyku• 
nuzu bozdu, dedi, ben daha bekler• 
dim. Miss Adele Leamington sizsini.ı, 
değil mi? 

- Evet, rica ederim, buyurunuz, 
giriniz. 

Genç kız, delikanlıyı tıklım tıkhrn 
mobilye dolu küçük bir salon11 aldı 
ve bekledi. Gelen adam: 

- Ben gazeteciyim, dedi. 
Adele'in yüzU buruştu: 
- Amcam Francis için mi görU~· 

meye geldiniz ? Adamcağı~ bir fela· 
kete uğramadı ya? Sekiz gün evvel 
bir polis hafiyesi de gelip benimle gö· 
rüstü. Kendisi şimdi nerede? Buldu· 
tar mı? 

- Hayır, bulamadılar. Siz amcanı• 
zı pek iyi tanırsınız değil mi ? 

- lllc tanımam desem de olur .. 
Hayatımda ancak iki defa yUrUnU 
~ördüm. Ben daha doğmadan evvel 
babamla aralan açılmış. kendisini bir 
defa babam öldükten sonra. bir defa 
da p.-.,em ağır hastalandığı zamarı 
gördüm. 

- Chichester'de gördünüz delil 
mi? 

- Evet, bütiin trupla beraber ara· 
baya binmiş, Goodvood Park'a gidi· 
yorduk. Onu kaldrrımda eördiim. Ha!I 
ta ve bedbaht bir hali vardı. Tütüncü 
dükkanından çıkmıştı, koltuğunda bir 

f Arkası var 1 
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- ZaftlhJarl 

Az Dalıa Sabırlı Olunuz Hatunum 
Az Dalıa Sabırlı Olunuz I ,, 

- llumafih biltlln bunJan bir ta• 
lafa bırakalım. Zira ber birinin mace
nu bir bqka iç amsıdır. Evet aval· 
blarl Ve ... Gelelim ~nq'a ... Bet 
baht Beyoilu l Kızınm buluncluiu ye
ft ptememif bile. 

-Nedm? 
Çünkü 0 yer 8yle aJqr1ım11 bir 

termit ki, altmlplCI J9llDA bumq 
bir Boekamıt ladle kendilini avrran 
mlnieJan ne kadar Çlhpp çabalamıl 
• da yine a11,,,..... 

-Tuhaf. 
- Hayır ••• O yer, bugtin de öyle -

••• 

8lr. içinde oturan istemeyince hiç 
'kimae oraya avak atanın. Ga
h"ba Hatunum. als, MOlkofJann bun • 
dan altmıt yıl &ıceaine bdar Tatar 
adı ftl'dilderi bilyiik babalanmısdan 
ilkelerini korumak için 'Moüovanm 
ytu fenlh gOneyine bdar uzatıp ya 
,..,. yetittirdilderi ormanlardan. o 
m ormanJann debfetinden pek haber 
ahmt defilainiz. Bu ormanlar tıpla 
Çinlilerin daha bilyttk dedelerimiz • 
4ien ürkerek sBseJ lllUl'lanna kurduk 
lan o ıpJmas duvarlara pek bemer • 
ler ... 

GeZJÇ Saltiml lıig te girkbı tleliltll • .-

baiıra 1B1lemlf. - As daha 1abırh olunu Hatu • 
- Peki amma. •• Bu efendinin kim num. Az daha 1abırh olunuz. 

Siiyln Bike onu can kulaliJe elin • 
Uyordu. SCSzlerinln buruma celince; 

- UJdıı kamatıuı. •• Unutuyonu -
nus 1d. -dedi- o duvarlar bidmJdleri 
pdıramamıflardı. 

olduiunu benUs eöylemedinb? [Arkuı var] 

- Hayır unutsoıyorum Hatun. Yal 
im tek blı~ma bir ao.b11111'tan nud 
bir Çin Gıkeaini aptetmek bineri 
beldenemene tıpla &yle, bir lloüof 
orm,nlıpm aptetmek te beldene • .... 

-1'••••• 
-Bunun icln .,.lmmt vadvetl ol 

lup clbi bbu1 etmeie kendini sor • 
1anmq &ördiliün& bula bBdlrdi. Pa • 
bt hepli bu kadar ola yine ..,.. 
ne. .. Kumm da kendiaini bçırlmt o-
1an •damdan pek memnun lraldılmı 
hana aöylcmez mi? 

Tarih 
incelemeleri 

(Bq tarafı 1 incide) 
yündeki Millet harabesini ve 
Y enibiaıdaki Didim mabedini 
inceleyen heyet, Sökeye ve ora
clln otokarla tekrar Umire dön
mÜ§tür. 

Bayan Afel'ln dlyevl 
Bayan Afetle görüıtüm. 

"Tan,,a ıunlan söyledi: 

lra leYdlii ile kaçın-. demek? • dlL ize Çok can-
- Doğru .•. Kendtaini kaçıran ada b izahat verdi. Oradan Truvaya 

1m sevmif. O da tıpkı benim cibi br· gittik. Bugün Millet ve Didim 
b bir ıecede yolunu tatınp ild adamı harabelerini gezmek için Söke· 
De Obanm misafiri OlmUf mUf.~ de bulunuyoruz. DönÜ§tf; Efes, 

- · • • • • • Bergama ve Ege hav.za1111daki 
- Tıpla benim cfbl, teudilf ona diğ ...1.: 1 • d · 1 ~- Bc»t"11a11'm ıra-· ... ı.1- er eıRU eser en e mıee eye-

._ --- -- 1'"""--s ce~.. İlinizdeki diğer tarihsel ....... ·---Ve pllba onu da tıpla lldn af· eaerlerin tetkikini bir bqka ge-
W IOft derece lillll n la)metli 'IJ8· siye bıraktık. Gördiiiümüz e
lada dolu bir odada.. lel'ler çek entereaandır. Tarih 

- Eftt Hatunum. .. Hattl blmt bMwnmdan bu bölge, o kadar 
-- ,.ttıpn yatakta yatırmqlar. b' 0-x. tipili bir Ud cnn dimnediil .. zengin ki 1CJD1ekle 1tme.ı. 
tiddetini artıra artıra denm ettili i- nun için safha safha dolapca 
sha mil&fir- fu. Buıün burada gördükleri-

Hatun bu sefer aUHlmaiyerelı: o • miz Truvayı plıgede bıraktL 
aun liSrintl tamamı.&; bmirden gelirken, otokarda· 
-Tıpla lizin gibi sene lada tuut- ki heyecanmım hi,. unutamıya-

lllak fırsatını bulmUf. s 
- Tam u.tüne butnm. cağu:. Trakya genel iı~teri 

-Ve sis onunla clerbal evlenmemek genati Ktznn Dirildn İzmir 
.. tuında bulunduiunus •e cittiii· veEge bavalisine ait derin bilgi 
ni& ,erlerdea bnctisiae ufak bir haber !erinden ve tatlı konUflll8)arm· 
bile canderememek fewmine dlftl- dan çok mütehauia olduk. 
~=-J= cinlilne Aydmlı aıbdqlaim göster-

-Tamam. dikleri ilgiye mitqekkiri.ı. Bil-
- Sonra? ' buu, hulrJamakta olduklen 
- Sonra& .. O da benim cfbi im- Bpnin Aydın bölceaine ait ta-

ta evlenmek iatediıtnl 8'ylemif. ~ riluel eur bili çok aWndan -Samut .. enelce verDmlt bir .astı oldu 
llı....-n ancak ben wlr Nk latıemedl • dırdı. Bu eser b*1nnda kendi-
;;;.kendiaine bildirecek 9)uraam bu terinden aJcbimı inbatı da çok 
r.cu..a kabul edebilecellal.. lılldlr. tuül*inbr. lınıJmadm önce 
1D1t- lliufir buna itiru e•ıamıı Ve Tiiık Tarihi Araftmna Kuru
Wr ild sGn IOllr9, rt •UNae Yeda e- muna gtinderilecefiai .&yleme-
dip Ptmit- leri, eserin nım arkadqtar ta-
-· • • • • • rafından tetkikine de hnkin bı-
- Aradan iki ay ıeçince.Botbmnı akaca 

Wr aabah otus lark athnm obulna reı r ktır.,, 
diklerini ıörmlf. "Acaba bunlar da Klznn Dlrlk'ln dlJftl 
kim?., diye biru teJtJlannnL Am- Trakya Genel ilpekteri Ki-
- bir iki dakika ~ bu telltm Je IDn Dirik te yine Wfan,,a IU 
rlni bUyilk bir hayret ve HYİDS al • 
1D1f. Zira ıelenler tam on clltt beyp beyanatta bulundu: 
76k6 hedi,e cetirmiflermif. "- İki haftadaımeri Trak-

- Demek çok zenp bir ac11._. yanm bütün bölgeledni teftiş 
Ondan ıeliyorlar delil mi banJar? etmekteyim. Romaıyadan ve 

- Ent Hatuaum. Palrat Botb· Bulgariatandan gelmit ve gel • 
lmf'm se'Vind yine o anda uçuverml.. --ı...... , __ _.a 1 • 
Çtlnlril hedi,eleri 1etirealer o tann aaa.,.ue olan göçmen AaH&ef en 
milafirinln bir de mektabanll ptlr. kıttan önce yerlqtirmek ve ye
IDitJermif Ye bunu olnı~ca no.a- ni yapılan evleri yetiftinnek i
lml ~anda Gç pce be91edlll JI'" çin bltylk bir imla çalıpnekta· 
llnln.. kim olduimıa an'"ılf. JU. Bir haftaya kadar yine 

- Ne demek? lliilflr adım llf1e • T~ ..u-ı.. :.ıerimi tllki-
...sen mi citmit ~? ""- '--·~ ·-.-. ... 

- Her balcle... Ve ,altut bir ad IBr .,. -PA'9c:a1Jm.,, 
Jemft bulan11J011D111 ta bil mektubDe General Ktam Dirik, Aydm
o adm hakiki adı om.mıau biWlrip blar nemma lwldayan. heyete 
klmia nesi oldupu llylemlt o1uJor de fun1an l&ylemlftir: 
~ Bunun Claerhıe Botblll'I -relen "- Bea, Ecenin 10 1e11elik o
lere derhal obasmdan usalr1aP"'"" • kul talebeıi aayılınm. Saym 
nı Ye efendilerinin bir daha bayle he 
.Oyeler cWermele bJlnplmaum, Aydmhlara en derin ıelimlan-
lltedilinf kendi Jasmı ona •ermek- mı •anar, arbda,lanmm göz
teue 8lmeyJ tercih edeceiinl bapra leriaıden öperim. Büyük Atatür-
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PARALAR 

lterlia --Dolar 124-
20 Praam fnlllJ 115-
20 Liret 190.-
20 Belcilra fraDll 11-
20 Drahmi n.-
20 inlere fr. IH.-
PloriD I0.-
20 Çek K~ 14-
Avuıt\ıln .~ 22.-

Penco 
ıo Lq 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
t.vec Karon 
Altm 
llecidi" 
Banknot 

ıs,,-· 

14-
23.-
52-
34-
so.-

935.-
52,50 

2SS.-

..... 
114.-
1&-
111.-
112.-
a.-
24.-

820.-
11.--ıs-
24.SO 
ıs-
24-
56-
35-
Sl.-

936-
ss.-
ıss.-

ÇEKLER 

Parla ..... = ... 
Unt ..... 
l.eYa 
Ploria 
Çeko.IOY&Jt brou 
AYUtarıa 
Peseta 
llark 
Zloti 
P-.• 
Lq 
Dlaar 
Y• 
Çes1IOnla 
ı..ec karoaa 

'ESHAM 

c..-. 
12,0S,SO 

US,21 
0,71,12.51 

t,74,11 
4.70.71 

13,44 
1,11,-

19,20.ZS 
4,20,50 
S,IO.ZS 
1,97,44 
4.11,... 
4.11.41 

U.77.SS 
14.KP 
1.71.11 

1 ... 
s.ıı.a 

.......... .... 
• • N. t.50 
• • B. ... 

Aaaclobl " eo 14,40 
• "lOI 41-

Sbbdlas•be ıs,... 
TrmaYa7 2S,50 
Bomootl·llebar 7,51 
T.-. 15,15 
R~ 2.ZS 
_...... Çimento 1,15 
Merbs Baalra11 57,71 
o.m.aıı a.n1ruı n,so 
Telefon 10.-
tttlllat J>elb'mlll~. A... 1-. 
Sark Deli....ı.rl 0,75 
Sark ll•Ds Jkı Hl 4.10 

iSTiKRAZLAR 

Ttlrk Bora 1 
• • il 
.. • m =. c1llll1I 

TAHViL A T .... 
Aa.-ıa ı .. n 

• m .a ............... 

idin Tflrk tarihi haktanda p 
te{diii ilginin en kuvvetli kol· 
tan olan bu heyet ve onun aa
ym batkam Bayan Afet, Aydm
hlarm bu cana yakm ilciainden 
çok memnundurlar.,. 

FAYDALI 
BiLGiLER 
~ 

BUG0NK0 
PROGRAM 

latanbul 
IUO: Daa ""',n.w (plö). 11.SO: Ha

tif llllllild. 20: KoafennL Orcla •Jlawı 
lelim lun Tucaa. 20.30: Bacl7o cu •• 
m.., odreetralan .. o...m bnletl•· 
21.11,t .. .......... • Borulu. 21.50: 
.......koro~ 

Bud....,te 
1uo: eu. 11: lhı.r. 20: 11acar ....-

1atarı. 20.45: Basler. 21.15: Dil llpea. 
21.30: Opera orbatruı. 22.40: l>Qamlar. 
ıs: lbadia orlı:e9trUL 24: PJA. 

BGkNf 
ıs-ıs: Pllk .. danmlar. 11: Orbstn. 

19: IhQlullar. il.IS: KOllMl'ia *e1L 
20: ..... 20.20: PWr. 11: Pl7aDo • tar· 
la. AOS: Hafif lllllsllr. 2UOI DumaJar. 
ZZ.45: Koueria lllntL Jl.15: Yalıua 
clil1ede clQamlar. ıs.ıs: it--.... 

v ...... 
11.15: &arialar. • lkler. ltı it

......_ 11.30: saaıer. 11.45: Pıtlı ..... 
il& 11: Valalar. - DQamlar. 21.SS: ıto.
f-. 21: ebopia bmeri. IUS: lifrler. 
IS: Dau misliL 24.0S: Pllk. 

Stokholm 
tUO: IWer. il: il: RadJo orkeltrur. 

il: ltGaf--. 22.30: PWr. 2S: Ya claaa ........ 
Viyana 

• •: -..... 20.IO: Aktlalite. IUO: 
Cu. IUO: Ader. 21.SO: ._._. ...... 
IS: DQamlar. ıs.ıo: UIDCell ma.ik. ıs. 
Si: lider. 24.05: Koaılfia ....... 1: 
Kurtet .. prlalı ...... 

Belgr .. 
19.30: Keman kODHri. 20: lkler. 20.15: 
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a - EJ'lpte Hikmet ...... eri. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

Tepebqr Beledl,e Kqbk Tlyatro
lllllda 20 ey101 935 cuma sflnG ak· 
pllll ... t 21 de 

(PER Othn') S Perde 
Yuan: Henrik tbMn. Tlrkçetl 
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• LI il A N 
HAUKE'IURI 

- Huırlanaynn mı? 
-Niçin? 
- Sinemaya citmek için. 
- Hayırl. .: 
- Amma • ftl'DÜftln. 
ICemctuh dalpı. kollanm b9U1 • 

tm'lbat. Demindenberi mıbtınmq gi
bi ~ koltuktan birdenbire lralk 
tı. ltllerlnl cebin, soktu ve aqm1ar 
pöi odada clolqmep bqladı.. 
Karnı: 
- S.. 18yUlyorum Memduh! de

cli. 
- Ne taylllyonun? 
- Sinemaya yum akpm 1111 pde 

cep? Diyorum. 
- Ne yann akpm. ne tibUr aJqam, 

ne daha öbür akfam. Hiçbir vüit li-
nemaya cidemiyeceğis. • 

- Anlamadmı. 
Memduh, uabl devam etti: 
- Ne sinemaya. ne pllja, ne lokan 

taya, ne Adaya. Nebileyim hiç hiçbir 
yere, beraber plemiyeceiiz. 

Kum Nilveyre pprmq, kocaama 
bakıyordu. O, koclunı biç, amma hJç 
bayle g6rmemiftL 

- Anlunadım Memduh 1 4edi. 
Erkek ellerini arkaama koyarak ba 

filli talJadı ve mabsan bir 1e11e: 
- Enell benim adım Memduh 

delil. dedi. 
Kadm, ıfttikçe artan bir dikkat Ye 

koJu1lpn bir hayretle koc:l1m1 bala 
yordu: 

- Anim,.,.. .llemdahl ... 
hiçbir teY anlamıyorum. Ne ftr bu 
aqun sende? Nedir bu fevblldelik? 
Bu acaiplik nedir 

: 
- Şuraya otur ve dinle 1 Dedi, 

kendi de bir koltuia ilitti. Karfdıklı 
oturdular. Memduh, ellerini kenetle. 
dl. PannaJdanm çıtırdattı ve bafllll 
önllne eterek: 

- Uma samandanberi aenden ve 
battl kmdhuea ukladılma bir m 
var, dedL 

- Sır mı? 
- Bucln bu mn baflratan oaren-

dikten soma artık leDba bilmende de 
mahmr kalmadı. Ve hem Qrenmcli
lin de. OlrenecıeJmln de. 

- An1amıJOl'UID llemdub. 
-Haldmıftl'. 
Suatular. 
Belki Uç dakib, llemduh, lamılda 

madan, ıaslerini Jmpmacluı &ylcce 
lraldı; eonra. anamn: 

- Ntlveyrel DecU. Benim adım 
Memduh deliL Anlamıyor muaun? 
Benim adım Memduh delfl Benim a• 
dım Mmtafa Bqelr. Ben ulen Anıa
wdum. Priatineli,U.. KGçilldmı l• 
tanbula ıeldim. burada bUyOclOm, bel 
ld de okudum, oradan bet aene ene1 
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• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKii.An ... -....-. 

ıene... Kaçarak celdlm buraya. Anla
dm au? Kquü... Seninle evlenme • 
den evvel. 

Kadm. 1roc:aanm ıuuruna ait ıtıp
heler içinde, ba71"etten boluJarak: 

- Neler 16ylilyonun Memduh1 
Dedi. 

- Dinle 1 Ben Arnavutlukta vez • 
nedan oldutum firketi soydum. Hır
ıızbk ve ibtilb yaptnn. Yakalamak 
için c• utra•tılar· Kactnn. buraya 
celdim ve seninle evlendim. - .... 

- Fabt fimdi burada ~yı eıe 
veriyoruz. 

Hatırbyor musun? Geçen aJqa'm Ü 
nemada bir adam... Gösliildü ve eri 
elbiseli bir adam... Y ammı.ıdan silrtil 
nerek geçti. Ondeki koltuldardan bi -
rine oturdu. Hep arbsma bakıyordu. 
Sonra kalktı, arkaama geleli, oturdu. 
Hatırhyor musun? 

- Hayır! ... 
-Sen farkmda degııaın. rasat oea 

herweyin farkındayım. Senin anhyaca 
im. takip ediJiyorum. 

Kadın ptkmhk Ye korku içinde, di 
li tutulmut. bir kocıama ve bir de ka 
pıya bakıyordu. 

- Takip mi? dedi, naul, kimin taı
rafmdan? Biliyorlar mı ber ıeyi? 

- Şüphe ediyorlar. 
Yine sustular. Erkek Ntıveyrenila 

bir elini tutarak: 
- Ben, dedi, ber fe)'den evvel ... 

niıa benim haldnmdalri btllcmUn'lt l>U • 
mek iateNm. 

Kadm hemen kocaamm boynuna • 
nldı: 

~-~""P8 
Telefon çalınm'ftl. Erkek aleti eU 

ne aldı. Birden!>ire kaflamu çatmıf • 
tı Titrek bir seale: .-•Hayır!., dedi ve 
telefonu kapadı. 

- Anyorlar beni, decli. Neredeya• 
gelirler • 

Kadın ikinci defa kocumm boynu· 
na koJlamu sevginin ve korkunun bir 
lqmif iki fiddetile birden dolayarak: 

- Çıbhm buradan 1 Dedi. 
Erkek bir koltup çöktü ve Jrana.. 

m dbinin illtilne oturtarak: 
- BIWda b .. bm, dedi, çiinldl hep 

ili yalan 1 Senin teYCİnİ denemek iste
dim. Ben Anıa911tlup. ayağmı at • 
IDlf adam delilim. !timim Memduh • 
tur. Şimdi telefon eden de tersi, ya • 
mı l&bah proqya çapıyor. 
Kadın elini blbine ıötlrerek: 
- YUreiün oynadı. dedi, çok kor 

kunç bir imtihan bu. 
- Sonra kabbbatırJa giileceği • 

misden emindim. 
NU.eyre ~smm yiisiine baktı: 
- Gülmek mi? 
Dedi ve hün.ıilr htincür aflamıya 

bqladı. 

Bulmacamız 
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4-Kadana 6. 
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10-Er ı. Du 1. P• L 
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•• 
GUZEL SAN'ATLAR 
HAŞiM VE NAMIK Yukule-le Van 6ok'u Anlatıyor 

Haşim ile Namık, biribirinden he
men hemen hiç ayrılmıyan iki dost
tular.Biribirini çok seven, biribirinin 
çok nazını çeken iki sadık arkadaş
tılar. Haşim öldü. Namık ta. 

İki ölüm arasmda büyük bir za
man ve mesafe yoktur. 

Onların dostlukları, biribirlerinin 
san'at kudretlerine kuvvetli bir inanç 
la bağlanmış sağlam bir temele da
yanırdı. Namığın resimlerine Haşim, 
Haşimin yazılarına Namık bayılırdı. 

HAŞIM 

Hususi havatlarında Haşim, bir şa
ir hassasiyetile belki biraz fazla si
nirli, fazla asabi davranmasına rağ
men Namık, ölçülü ve tartılı mantı
ğı ile daima onu teşkin etmiştir. 

San 'at konuşmaları haricinde ara
larında ekseriya gc"nclik ve ihtiyar
hk münakaşaları yapılırdı. Haşim 
biraz titiz, ötekisi biraz emin, müba
hase ne de olsa tatlıya bağlanırdı. 
Onların esprilerle, nüktelerle dolu 
sohbetlerine doyum olmazdı. Bütün 
münakaşalarından biribirlerine olan 
muhabbet ve )ıürmetleri gayet iyi 
anlaşılan bu iki dost bugün toprak 
altında buluştular. 

Her ikiaine Allah rahmet eylesin. 

• 
Henüz gözyaslarmuz kurumadığı 

halde onların müşterek ve tatlı ha
tıralarından bahsedeı::k teselli bul
mak istedik. Namık İsmailin otomo
\ıilini ve kotrasıru ima ederek Haşi
min: 

- Devlet gibi adam. Kuvayi ber
riye ve bahriyesi var. Dediği onları 
hatırlamak istiyenlerin biribirlerine 
anlattıkları tatlı bir hikayedir. 

Biz burada Haşim ile Namık ara
ı;ında cereyan etmiş eğlenceli bir 
aan'at hatırasından bahsedeceğiz. 

Ahmet Haşim bir vakitler resim 
tenkidi yapar, Namık İsmail de ya· 
zı yazardı. Haşim yazılarında tablo
lar çizerdi. Namığın vazılan ise baş
tan başa şiirdi. Gerek yevmi gazete
lerde, gerekse haftalık mecmualarda 
Namık 1smailin edebiyatçıları kıskan 
dıracak kadar güzel yazılan çıkmış
tır. 

339 senesi Galatasaray sergisi 
hakkında Ahmet Hasimin bir tenki
di vardır. Haşim ress.am Nevzat Ha
nımın bir portresi hakkında bazı 
kusurlar serdeder ve şayet bu ku
surlar düzelirse resmin güzel olaca
ğım ilave eder. 
Namık İsmail Haşime hak verir 

ve bu husustaki tenkidinin gayet 

No. 132. 

yerinde olduğunu ve kendisinin cid
den resimden anladığını ilave eder. 

Bir başka gün sergiye geldiği za
man Haşimi kolundan tutarak mev
zuubahs tablonun önüne götürür ve 
der ki: 

- ı~rkadaşlar hepimiz ittifak'a 
senin tenkidi muvafık gördük ve 
resmi duvardan indirerek tablonun 
sahibine senin söylediklerini nazarı 
dikkate alarak tashih ettirdik. Bak 
bakalım, şimdi nasıl olmuş? 
Haşim de: 
- Hah işte gördünüz mü, şimdi 

olmuş, der. 
Halbuki resme dokunulmamış bi

le. 
Bu hadiseyi Namık İsmail Akşam 

gazetesinQııt yazdığı bir hikayenin 
haşiyesinde zikrederek resim tenkidi 
yapabilmek için, münekkidin resim 
terbiyesine sahip olması hizımgeldi
ğini söylemişti. 

Bunun üzerine Ahmet Haşim Ak
şam gazetesinin 15 Kanunusani 1339 
tarihli nüshasında "Resim karsısında 
sükut,. serlevhalı bir yazı ile Namık 
lsmaile cevap vermişti. 

Hatıramızı canlandırmak icin Ah
met Haşimin bu yazısından bazı sa
tırlar okuyalım. 

Res!m karşısında sUl<Ot 
"Bizde resim yetiştirmek usulü,, 

hakkında geçenlerde yazdığımız bir 
fıkraya aziz san 'atkar Namık İsmail 
Bey, perşembe günkü Akşamda inti
şar eden makalesine ilave ettiği ha
şiye ili cevap veriyor. Namık İsmail 
Bey, ressamlar hakkında yazı yaz
manın bazı muharrirler için eğlence
li bir spor haline geldiğini söylüyor. 
Ressamlar hakkında yazı yazmak, 
iddia ounduğu gibi, bazılan için bir 
sporsa, bu sporun bilasebep arzu o
lunmıyacak derecede tehlikeli bir eğ
lence olduğunu itiraf etmeli. Hassa-

~ 

NAMIK 
siycti müfrit, alıngan bir alem orta
sında, yanlış anlaşılmaksızın, hüsnü
niyeti konuşturmanın, ne müşkül bir 
iş oduğuna bu satırların sahibi her
kesten daha iyi vakıftır.,, 

"Namık İsmail Beyin resimden 
ve ressamdan patavatsızca bahseden 
muharririn, muharrir olmak sıfatiyle 
bu işten pek de fazla bir şey anla
madığını ihsas için cevabında ı ' klet
tiği masumane fıkrayı biz de eğlen
celi bulduk. Filhakika son resim ser-

KIRMIZI VE SiYAH 
kıvranan, yahut kıvrandığını san· 
dırmak iııtiyen kadın nasıl bu kadın 
olabilirdi? Zaten o aşk atılmaları da, 
doğru olamıyacak kadar aşırı değil 
miydi? . .. 

Ertesi gün, daha ertesı gu? Mat
hilde yine o soğuk muamelesıne de
vam etti; Julien'e bakmıyor, on~~ 
mevcudiyetini bile farketmez gıbı 
gözüküyordu. Endişeden i~ine. a~e§ 
düşmüş gibi olan Julien şımdı, ılk 
kalbinde ba,ka hiçbir duyguya yer 
bırakmıyan o zafer sevincinden çok 
uzakta idi. "Acaba diyordu, yine fa
zilet, iffet damarı mı tuttu?,. Fakat 
fazilet, iffet gibi kelimeler, o azamet
li Mathilde'e herhalde bira:ı yavan 
ııözükecek şeylerdi. 

Julien kendi kendine: "Hayatın 
alelade hallerinde dine inandığı yok, 
diyordu; dini ancak sınıfının men
featlerine yaradığı için sever. 

"Fakat sırf kadınlık hassasiyeti 
ile de, böyle tamiri imkansız bir ha-
ta i~lediğine pişman olamaz mı?., 
Julien o kızın ilk aşıkı. kendisi oldu
ğunu sanıyordu. 

Bazan da dönüp içinden: "Ama 

STEN OH AL 

itiraf etmeli ki, diyordu, hiç bir tav
rında tabiilikt~n. sadelikten, şefkat
ten eser yok; ben onu hiç bu kadar 
gururlu görr:edim, sanırsın ki tahtın
dan inen bir kraliçe. Aceba beni pek 
mi hor görüyor? Benim adsız bir ai
leden olduğumu, yalnız bunu hatırı
na getirip benim için ettiği fedakar
lığa pişman olması da ona yakışmı
yacak şey değil.,, 

Julien, kitaplardan ve Verrieres· 
deki hatıralarından edindiği bu pe
şin hükümlerden bir türlü kurtula
mıyan Julien, aşıkım bahtiyar ettik
ten ıonra artık kendi varlığını bile 
düşünmiyecek müşfik bir sevgili hul
yası kuradursıln, unuruna doku
nulmuş olan Mathilde ona Cliş bili
yordu. 

lki aydan beri içsıkıntısı çekmedi
ği için artık içsıkıntısından korkusu 
kalmamıştı; böylece J ulien, hiç far
kına varmadan, onun gözündeki en 
büyük üstünlüğünü kavbetmişti. 

Mademoiselle de La ·Mole, odasm-
da sinirli sinirli gezinerek : "Kendi
mi zorla bir adamın hükmü cıltına 

koydum! diyordu ; Julien'in namu-

• 

Van Gogh'un bir portresi 

Ben Van Gok'u ilk defa Pekin'de 
güzel san'atlar mektebinin kütüpha
nesindeki bir mecmuada keşfettiğim 
zaman sevincimden ne yapacağımı şa
şırmış ve mecmuayı kaptığım gibi 
doğru bize yalnız klasiklerden bahse
den hocamıza koşmuştum ve ona: 

- Hocam bak, ışık, gölgesiz re
sim · yapmanın sırrını bulanlar var ... 

gisinde teşhir edilen levhalar içinde 
bir bamm imzasını taşıyan portrenin 
şayanı hayret derecede zayıf buldu
ğumuz bazı aksamı hakkında serdet
tiğimiz basit tenkidatın nazarı itiba
ra alınarak, bir müddet scnra levha
nın o yolda tashih edildiğini gör
müştük. Sonraları, levhaya hiçbir e
lin doJ.un-adığı i4lCÜ* olu_.la su-
retiyle, lisanı muharriş, ve takdiri 
nakafi görülen bir muharririn huşu
netini, çocukça bir saffetle tehzil e· 
dilmek istenilmişti.,, 

"Bu türlü ithamattan korunmak 
için bundan böyle her kusurlu telak
ki olunan levha hakkında mütalea 
beyan etmeden evvel muteber şuhut 
huzurunda levhanın fotoğrafım al
dırmak ve alınan fotoğrafın bir su
retini, resmi bir kasada hıfzettirmek 
gibi gülünç bir ihtiyata riayetten 
ba§ka bize ne tavsiye edilebilir?,, 

"Resimden anlayışın münhasıran 
ressama mahsus bir imtiyaz olmadı
ğını hatırlattıktan sonra güzelliği 
yaratmakta fnçasmdan geri kalını· 
yan bir kalemin sahibi "Şirin,. lev
hası ressamının iddiasını çürütmek 
üzere, sihirli bir buhurdan gibi, ha
yatın mahzun simasına doğru, her 
safhasından ayrı bir rayihamn renk
li dumanı intişar eden kendi ruhu
nun feyizli tenevvüünü zikr ile iktifa 
ederiz.,, 

Ahmet Haşim 
İşte gazete sütunlarına kadar geç

miş hararetli ve iddialı münakaşada 
bile bu kadar nazik ve terbiyeli, bu 
kadar ince ve saygılı olan bu iki bü
yük insan biribirini böyle severdi. 
Her ilcisinin aziz hatıralarım taziz 
ederiz. 

demiştim. 
Bize yalnız klasiklerden ve bitip 

tükenmek bilmiyen ışık gölge oyunla
rından bahseden hocamız zeki ve muh 
terem bir adamdı. Benim bu keşfimi 
küstahça bulmadı. Yalnız sessizce ye
rinden kalktı ve bana o zamana ka
dar atelyesinde hiç görmediğim bir 
Çin minyatürü gösteren·~: 

- Delikanlı ı .. dedi. Senin ecdadın 
ı~ık gölgesiz resmin şahe~erlerini ver· 
di. Tamamile çizgiye ve düz ''plate•• 
r('nklere inhısar eden bu çalışma tar
zr Çin'de kemal devrine erdi. Buna 
mukabil garpta resim tamamile ışık 
gölge üzerinde şaheserler veriyordu. 
Bizim şimdi her şeyden evvel ışık göl
ge üzerinde uğraşmamız ve onu eski 
.çın aan'atinintnıiikemnı'd.iyetine eriıı

tirmepıiz }azırp_, demişti. 
Hocam beRi Van Gok'ta çarpan şe

yin çok delice bir fırça ve bol bir bo· 
ya oyunundan başka bir şey olmadığı
nı iddia etti. Onun resimlerini bir yo
ğurt kalmlığile kapayan boyayı kazır
sak geriye çok bir şey kalmıyacağmı 
ileri sürdü. Fakat Van Gok beni bir 
şeytan gibi çarpmıştı. Hocam bana 
onun hayatı hakkında hiç malumat 
vermemiş, ben onun bundan yirmi beş 
otuz sene evvel hatm sayılır bir sefa
let ve buhran içerisinde can verdiğin
den habersiz Parise gittiğim zaman 
onun atelyesinde çalışacağıma her ne 
pahasına olursa olsun karar vermi§· 
tim. Seve seve onun fırçalarını yıka
yacak, atelyesini süpürecektim ! Fakat 
Pariste onun çoktan öldüğünü öğre
nince anam ölmüş kadar sarsılmış ve 
boya parasını kardeşinden dilenen 
Van Gok'un hayatı boyunca ne süpü1 
rülecek bir atelyesi, ne de benim öpe
rek yıkamak istediğim çifte çifte fır· 
çalan olduğunu duyunca içim yanmış
tı. Ressamların içinde onun kadar 
bedbaht ve kimsesizine rastlamadım. 
Bedbahtlığın onda nekadar -külçeleşti
ğini resim :ı.;raptıgım. ~ir köyün jandar 
masına hedıye ettıgı resmin zavallı 
jandarmanın hayatına mal oluşunu o
kuduğum zaman anladım, tüylerim ür
perdi. ömründe bir tek resim satamı-

suna diyecek yok ama ben onun unu- mi başa kaka belli ettiğim halde yine 
runu kıracak olursam, aramrzda ge- peşimi bırak~ıyorsunuz?... Bilmiş 
çeni söyliyerek benden öc alır.,, As- olun ki, monsıeur, hiç kimsenin bu 
rımız öylet"ine uğursuz bir asır ki kadar ileri varmasına tahammül et
doğru yolu kaybedenler bile içsıkın- medim. 
tısından kurtulamıyor. Julien, Mat- Bu iki aşığın biribiri ile konuşma
hilde'in ilk sevdiği adamdı; hayatta sı gayetle tuhaf bir şeydi; ikisi de, 
ilk defa olarak sevmek en kuru ruh- farkına varmadan, biribirine karşı 
hı insanlara bile birtakım tatlı huf- en şiddetli kin hisleri duyuyorlardı. 
yalar verir ama Mathilde yine de en Julien de, Mathilde de öyle sabırlı 
acı düşüncelerle kıvranıyordu. insanlar değildi; bundan başka her 

"O beni artık iyiden iyiye hükmü ikisi de. karsısındakini incitmeden 
altına aldı; onun zıddına gidecek düşündüklerini açıkça süylemeğe' alı
bir şey yaparsam beni en elemli ce- şıktı. Bunun içindir ki arası çok geç
zalara çarpmasından korkabilirim.,. medi, artık. ~l~p ölesiye dargın ol
Yalnız bu düşünce, mademoiselle de duklarını bınbırlerine bildirdiler. Ju
La Mole'un Julien'e hakaret etmesi- lien: 

· ne yeterdi. Onun yaratılışındaki baş - Ağzı~dan bir söz bile kaçırmı-
mezivet, cesur olması idi. Bütün ha- yacağıma sıze. yemin ederim, dedi; 
yatını bir baht oyununa bağlar gibi hatta böyle bırdenbire bir değişikli
hareket etmek ona bir heyecan verir ğin size söz getirmesinden korkma
ve ruhunu, daima tazelenen o içı;ı- sam, sizinle hiç konuşaırtıyacağnna 
kıntısından kurtarabilirdi; başka hiç yemin ederdim. 
bir şeyden bu kadar zevk duymasına Saygı ile selamlayıp çekildi. 
imkan yoktu. Kendisine bir vazife bildiği bu ışı 

Üçüncü gün oldu; mademoiselle yaparken doğrusu hiç bir esef duy
de La Mole bakmamakta ısrar edi- muyordu; mademoiselle de La Mole 
yordu, Julien artık dayanamadı ve a iyice gönül vermiş olduğunun far
yemekten sonra onun arkasını bırak- kında değildi. Üç gün önce, mahun 
madı, bilardo salonutıa girdi. Mat- dolaba kapatıldı~ı zaman hiç şüphe
hilde'in bunu hiç istemediği pek bel- si;ı: onu sevmiyordu. Fakat onunla 
li idi. Öfkesini herkese farkcttirme- böyle ölüp ölesive dargın kalmak !a
meğe de ehemmiyet verdiği yoktu. 

1 

zım ~t-ldiğini görünce bütün hisleri 
- Benim üıerimde pek büyük çabucak değisiverdi. 

haklar kazandıj~mızr mı sanıyorııu- Hafızast zalimlik edip o gecenin, 
nuz da sizinle kon~mak istemediği- gerçekte pek heyecansız geçirdiği o 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
350 Top 7 X 100 eb'adında 

kırmızı sarma kağıt 
) 
) 
) 
) 

2-10-935 Çarşamba 
saat 14 de. 10 Tcip 7 X 100 eb'adında 

Gri yaldızlı kağıt 

5000 Adet 96 X 100 eb'adında ) 
Sarı Jelatin kağıt ) 3-10-935 PerşemhP. 

saat 14 de 500 Adet 28 Milimetrelik ka- ) 
ğıt yaldızlı bobin ) 

İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümuneleri veçhile 
yukarıda nev'i ve mıktan yazılı malzeme pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Vermek isteyenlerin pazar lığa iştirak 
etmek üzere hizalarında gösterilen gün ve saatte yüzde 
7 ,5 teminat paralariyle Kabataşda Levazım ve müba
yaat Şubesindeki alım komisyonuna müracaatları. 

(5536) 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 1000 lit
re bir litrelik ve 250 litre yarım litrelik Alkol apsulü 
pazarlıkla satın alınacakdır. Vermek isteyenlerin 
26-9-935 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikde Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. (5424 ). 

EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI f 

1 - Şişli, Meşrutiyet, Ebekiz S. 26-28 No. lı Valde 
apartımanının 5 No: lr dairesi. 

2 - Çenberlitaş, Mollafenari, Mahmudiye C. 7 N" 
1ı hane. 

3 - HeybeU;lda, Büyük Manastır'da 70 No. lı hane. 
4 - Kadıköy, Caferağa, Cami altında 18 N o.lı dükkan 

5-Kasımpaşa, Camiikebir, Kayık iskelesi 55 No.lı ahır. 
Yukarda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine 

denlü pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 19 Ey
lüJ 19 3 5 Perşembe günü saat 15 e denlü Evkaf Müdi
riyetinde Varidat kalemine gelmeleri. ( 5 6 5 O) 

lstanbul MDIDf Emlak Müdürliiğünden: 
Hoca paşada: Hobi yar maallesinin Aşir Efendi kütüphanesi 

sokağında eski 7 ve 7 mükerrer ve yeni 30, 32, 34 sayılı bodrum 
ve mağazayı müştemil eski. Selanik Bankası binasının 180-1280 
payı yedi bin otuz iki lira muhammen bedel ile ve ihale · bedeli
nin yarısı peşin ve yarısı bir sene sonra ödenmek şartile 15-10 
935 sah günü saat 14 de kadar pazarlrkla satılacaktır. İsteklile
rin % de yedi buçuk pey akçderile haftanın sah ve cuma günleri 
idarede müteşekkil satış komisyonuna müracaatları (M.) (5657) 

yan ve bugün resimltrfni dilnya mü
zelerinin paylaşamadığı Van Gok bir 
gün kendisine poze eden köy jandar
masına para yerine bir resim verir. 
Jandarmacağız bu resmi arkadaşların 
dan birisine beş franga satar ve bu pa
rayla şaJiap içer. O kadar çok içer ki 
yolda dü§er ve kafasını parçalar 1 Bu 
hikayeden bir parça sonra da kesile
cek kulağından başka bir şeysi olmı· 
yan Van Gok kendisini ölüme kadar 
sürükliyen bir sinir buhranından son
ra kulağını kökünden kesip köyün dil
berlerinden birisine gönderir. Kanlı 
kulağı taşıyan zarfın üstüne de şu sa
tırları yazar: "Sevgili dosta kendim
den ufacık bir hatıra." Bu hikayenin 
bir masal olmadığım, onun kesik ku
lağını saran sargılarla yaptığı hariku
lade portresinden öğrendim. Çok sev
diğim Ceyanne'ne kendisine Van 
Gok'tan bahseden bir arkadaşına: 

- Bırakın şu deliyi!.. dediği için 
kızıyor ve Degas'ya onu ağlatacak ka
dar sert nasihatler verdiği için içerli
yorum. 

• 
Her zaman bir çocuk, içli ve hırçın 

bir çocuk olan Van Gok primitifleri 
delicesine sever ve onlardan çok sev
diği bir san'atkarın ismi geçince bir 
çocuk gibi ağlarmış. Her zaman ağa-

gecenin en küçük, değersiz anlarını 
bile birer birer canlandırmağa baş
ladı. 

Biribirlerile bir daha barrsmama
casına danldıklarmı söylediklerinin 
ertesi günü Juliııın gece odasında, 
mademoiselle de La Mole'u sevdiği
ni kendi Rendine itirafa mecbur olun
ca, az kaldı çıldıracaktı. 

Bunu keşfettikten sonra gönlünde 
son derece elemli çarpışmalar baş
ladı: bütün hisleri altüst olmuştu. 

Sekiz gün geçti geçmedi, M. de 
Croisenois'ya kafa tutmak şöyle 
dursun, hüngür !ıüngür ağlıyarak 
onu kucakhyacağı geliyordu. 

Böyle acıya katlanmak zarureti 
ile sağduyusu (akli eelim) biraz 
uyandı, Languedoc'a ~itmeğe karar 
verdi, sanpığmr hazırlayıp posta ara
basında yer tutmağa çıktı. 

Ertesi e:ün Toulouse•a hart-ket e
decek olan arabada, büyük bir tesa
düf eseri olarak, bir kişilik yer bu
lunduğunu öğrenince bayılır gibi ol
du. O yeri tuttu ve yola çıkacağını 
marquis'ye bildirmek üzere konağa 
döndü. 

M. de La Mole evde değildi. Juli
en, yarı diri, yarı ölü bir halde, ki
tap-odasına girip onu beklemeğe 
karar verdi. Orada mademoiselle de 
La Mole ile karşılaşınca ne hale gir
di! 

1 Mathilde, Julien'i görünce hemen 
bir şirretlik tavrı takındı; bunu far-

beysindeil' bo~ parası almağa' mah· 
kum olan Van Gok'un cebinde.yüz 
paralık bir kart alacak parası olmadı. 
Bugün resimleri:ıiin üzerinde milyon
lar dönüyor. Gelecek mektuplanmdan 
birinde sana yine Van Gok'tan ve o
nun son zamanlarda Rodcn müzesinde 
gördüğüm resimlerinden bahsedece • 
ğim. 

Bedr; RAHMi 

Klişe Atölyesi 
Renkli, tire, ototipi her türlü 

klite )apıbr. 

Ucuzluk, çabukluk, iyi, temiz 
ve güzel iş 

6965 

--------------------------

1.eus~uK H~kk~ üzeı 
Galatasarayda Kanzuk eczahaneaı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda 1 numara. 

6598 

ketmemek, yanılıp hayra yormak 
imkansızdı. 

Zaten kederinden n'! yaptıfını bil
miyen ve hiç beklemediği bir zaman
da onunla karşılaşınca büsbütün şa
sırmrs olan Julien dayanamadı, en 
şefkatli ve ta gönlünden geldiği bir 
eda ile: 

- Demek beni artık sevmiyorsu• 
nuz? dedi. 

Mathilde kendi kendine karşı hır· 
sından ağlıyarak: 

-- Kendimi rasgele bir adama ver• 
diğim için kendimden iğreniyorum, 
dedi. 

Julien: 
- Raıaele bir adımı mı? diye ba· 

ğırdı ve kitap-odasında bir antika 
dike sz klanan, ortazamandan kalına 
bir eski kılınca saldırdı. 

Mademoiselle de La Mole'a söz 
&CSylerken son haddine vardığını 
sandığı elemi, onun utançtan ağladı· 
ğınr görünce yüz kat daha artmıştı. 
Onu "öldürebilse dünyanın en bahti· 
yar insanı olacaktı. 

Julien kılıncı köhne kınından ol· 
dukça zahmetle ~ekerken, böyle yep· 
yeni bir heyecanla karşılaştığı için 
sevinen Mathilde, ona doğru salına· 
rak yürüdü; gözyaşları dinivermişti. 

Julien'in o anda aklına marquis de 
La Mole geldi; irkilip içinden: "Ba· 
na bunca iyilik eden adamın kızını 

r Arkası var 1 
N. ATAÇ 



Dk auktepler için tazım olM 290 tla• ufak boy ııra ~ 
ailtımeye konulmuttur. Bir ura içia 15 lira de~er biç:w· lilMl• 
Şaitnlmesi levan mmtidilrlüftlnde -rfllGr. Ekaıltmeye Mllİlili 
iıtiyenler 2490 No. h ütuma ve ekailtme kanununda yum 
aika ve 281 lira 50 kuruthık muvakkat teminat makbu 
mektubile beraber 24-EM35 ub ıUnü saat 15 te daimi emıllllMlfl 
de bulunmalıdır. (B) (5398) 

Te~ çift 

Pamak kilo 

El ............. arin için 
Hlltlntler için 
H..,.., taJrwnı memurlar için 
He..,.. tUYnı hastalar için 
PejeliMI baetalar için 

et 
~ 
r.ıı• emaye •Wk 

3 • ..,. f-.11iltltet 
30, • Bma,. ....... 11111. 
40 N. l'Ana)'e "ldl+et 

300 

1000 

38N..... llhıat 
26 N. FAnaie kapaklı kova 15 
2& N. Dnaye alfonlu ~va 15 

Cam bardak 300 
,, Surahi 300 

so s 
26 ,, Emaye tencere to 
18 10 

Tu~ 

360 

Haseki haatpnesine llzım olan yukaid'a cinei, sayısı, muham
men fiyatı.rı v6 muvalrbt teminMM• yaıdı olan ,..ızeme 
cinsleri itibarile 4 bb1üme ayrılarak ayn ayn açık eksiltmeye 
konulmQltur, ~eel levUllD ~tlrlüitlnde ıörllür. Ek
ailtn\eye pmek ietiyenler lıizalannda gÖlterilen muvakkat te
minat makbuz v~a mektubile beraber 30-9-935 pazarteli ıünü 
uat 15 te dainıt encümende bulunmalıdD'. (B) (5564) 

11 

··---------· Deniz yolları 
tdllMiita'biÇBell «14er mia edilen tutarı 24000 li- ye konulmuşdur. Tabınin ı ş L f. ı M E s ı 

t;lKIO lt11o radır, Teminatı auıftkka- bedeli 22000 liradır. Sart- Aceatelell· .... ..., ....... 

JrtııtıGtftı.~ bslik zarf. tası 1800 ~ İatekli- namesi Tüm Satıııa)ma Ko TeJ 4zu2 - Sirkeci MW.Urder 
la~ kon\tlmuştur, ler Ticaret Odaıada kayıt- misyonundadır. !halesi 4 __ _.Ha. Tel 11140 
!halesi 20 Eyliil 935 cuma h olduklarma dair veelka Birinci tetrin 935 cuma gü- y I 
g&nü saat ı 5 dedir. Sartna- cötterınek mecburiyetin- nü saat ı S de Samsunda Trabzon O U 
meai 185 kunıea Xomis- d"1irler. Eksiltmeye ietirak Satuıalma Komivonanda ,:a:-ıt3J.ı:ı ;::• .! 
yondan alnur.Eksiltmeye si edecekler 2490 Myıh arttır yapılacakdır. İsteklilerin 21 • Hopap b.,. .. 565'" 
~ler 24 7 5 liralık J.1k i- ma " ekailtme kanunun 2 2490 sayılı kanunun 2 mad 
nanç parası mektup veya ve 3 maddelerinde ve eart- desinde yuılı veaaikle bir- mroz yolu 
makbuzlariyle 2490 sayılı namesiade yuılı vesikılar- likde plme1eri. Muvakkat KOCAiLI ..,.. tt E1lll 
kanunun 2 ve 3 maddele- la teminatı muvakbta mlk ,teminatı 1650 liradır. Ka- PEllfc.MBI .... .ut 16 • 

rinde yazılı belıelerle bir- buzlarını ihale saatından en zarflarmı "teminatla- .. •._011119.·.".·11~.· -·"""-·· -• 
likte teklif mektuplarmı i- u bir saat ewel Komiayo- nnı baYi banka mektub ve-
bale saatinden bir ~t ev- na vermeleri.(2~ (5397) ya veaıe makbuzlannı " i-
vel kıkarada Satmalma • 6188 baleden bir saat evvel Ko-
Komiayonuna vermeleri. K~on:d8 • bulunan misYOna vermeleri. (266) 

E.w a..n1r .............,_ 
thlllnllitWI 

(210) (5208) &727 ( 5669) 
KOD1ervatuvar yatı kısmı için 31-5-936 tarihine kadar Jlzmı • • • kıt'at için 190 ton unun ka-

olan 800 kilo iMie yaf •ç* eiWltineye kem~. Bir kilo aa- 150 ton aiır benzin satın Palı zarfına iıtekli çıkmadı- PmarhiU: .. için 34000 
de yafa 80 kunlf fiyat tahmin olUlllD';'ftur· ~ levamn~~~a~lma=k~ü;er:;e~b=pa:l:ı~•;arfla::~ ... (;=~g..~T~ti;;i;;-~9·3·5.jllilil 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30-9-935 pazar- Hepsinin tahmin edilen be- hkla alınacaktır. Tahmin deli ı ı kuruş ve 9250 kilo 
tesi günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (5561) deli 48750 liradır. Sartna- bedeli 28025 liradır. Mu - sade yağı kapalı zarfla ek-
------------------ mai 244 k~ kareıh- vakpt teminatı 2101 lira siltmeyeilk pet 510 lira 

jmda 14. M. V. SatuW." 88 ~tur. İsteklilerin bel Tlhmin bedeli 74 kuruş ve Çocuktan kurtarma yurdu için lhım olao 100 kilo kuru zer
dali pazarlığa konulmuftm'. Bir kilo zerdaliye 20 kunıt değer 
biçibnittir. Şartnamesi levazım müdtlrlilitlnde a6rillür. Pazarlı
fa gimıek ietiyenlor 2490 No. 1ı artırma ve ekailtıne kanununda 
yanb vesika ve 150 kurufluk muvakkat teminat mübu.z veya 
mektubile beraber ~10-935 perpmbe gQntl aut 15 te daimi en• 
ciimende bulunmalıdır. (B) (5680) 

Konservatuvar yatı lmnu için 31-5-931 ililıayetine kadar Ji. 
nm olan 8200 kilo ekmek pazarlıia konulmUftur. Şartnamesi 
ı..... mttdtlrlillUnde f&'llKtr. Paartrıa 'lbm* litlJenl• 
2490 No. b artuma Ye ekailtme kan11omda 7uılı YUib ve 68 
liral* muvatdrat teminat makbuz ve:; · o beraber 
4-10-935 cuma ataU lllt 15 e. claid -.=neıtü unmalıdır. 

Marpuçç_ular Hoca SaWı.dctiD mahal· 
lesinde Marpuççular lobiJDda Le.-
lebld banmm 2 ind katında 11 N. lı ofa 35 
Sultanabmette ishak ıı. mahalle-
llnde ve IOkalD* bir oclalr Imrabar 
Ali •ta mektebi 
Amavuıköyünde Ultfi7e 14. Elçi IO
kaimda 33159 No.114 edalı •V 
Araavutkö~e Latfiyı M. Elçi IO
kafnsda 29 tll No. 2 katlı 4 adalı ev 
ArnaVuttdiyfln4e Utfl,. 11. Arka .o
kaimda 4/41 No. ı .._ 4 odalı .. 
Befiktafta Sin,n Pqa il. K&priiba
fl 1okafmc1a W-27 wp. a a.t1s bir • 
"-11 .... JMlllllQ~ıMIMlıil 

atihte Ferhat ata de Çi-
1iili hamam IOkağmda 2 o. b Hacı • 
Kunn afa mektebi anMındaki 
~ 

f 5 

70 

45 

IO 

10 

(5681) 

3,38 

6.00 

0,75 
Divaııyolunda Htieeyin ata il. Yeni
'feriler caddesinde 38 No.b 16 oda ve bir 
leniıiidktcfrll118"paıfaWclfei•ll 400 ... 

:r111mnlll ..... .-.elik mw. __..... 
ısünatı yazdı mahaller 936 HDlli llayıa wıuna adar kiraya 
ftrllmek 8ıae ayrı ayn .P artumaya ~. ~ 
meai levumı miidilrl~de ı&mlr. ~ya~ iltiyeap. 
Jer de bialannda ıa.terilen muvaldtat teminat maıkbus veya:: 
tnektubile beraber 7-l<J.935 puarteai llinl uat ıs te daimi eq.. 
c&neA«I• bum .. ılıcb~. J.) (16M) 

IC:omia~ alı· li saatte Kastamonuda Sa - 80200 kilo Sıiır eti kapalı 
~. İhaleei 31-9·9S5 tırialma Komisyonuna ıel- zarfla eksiltmeye konulmut 
WlllPl• esi ıfitıU saat 11 ._ meleri. (247) (5546) tur. llk pey 1083 lira tah· 

• tık teJninatı 3058 liı'a- 7031 min bedeli 18 kuruştur. t). 

,..)taneye ~ E · ;:~ kıtaa · çününde ihalesi 4 Birinci 
2490 UJdı bnunua 2 . rzıncan ... . t ı- T · 935 cumar saat 14, 
3 maddelerinde istetlllD ~~ 129 ton llOI" 8t:': 2~ ~- ı~7 ~· l eklileriıı 
&elerle birlikte teıniiJltt lül 9SS pe11m1be ttünü -t Vize Satınahn8 l(omisyo
teklif m~ ilıNt 11 de. Erzincandaki Satın- ııuna gdöelerl. (265) 
tinden bit' Saat ev9'J alına Komisyonunca kapalı (5668) 
arada M. K V. Sata- ~ ~cakdir. , Tah-

1 
__________ _ 

•• Korme,onuna ..,- mın bedeli 19350 liradır. 
erı (~1) (52.50) İlk temina~ 1451 liradır-

6'11l Sartnamesı Erzfncandan a-
lmır. ..-ıileria 2490 .... 
)'Ilı kanqnun 2 ve 3 madde
lerinde yazılı vesaikle bera
ber teklif mektublanm i-
Jıale saatmdan bir ..ı ev
vel K~ venneleri. 
(252) (SSlej 70a't 

••• 

•ıaımtıaft kıt'at 
ve ınüeeaeeat eratmın ibti
vact olan 1 ı 0000 kilo sıiır 
eti kapalı zarfla eksiltme-

akıcı 
anııor 

Dlpl•• llllnci amlf bir hu 
ta. balacı kadıq aranıyor. lıteJrı, 
tiler Sirkecide Bqir Kemal C4> 
zahane8i ID'Umda Dişçi Baf 
Neraiai .ıönünler. 

KA~ - M..ıatetll Nhber tt$ 
bat lisesinden •lmıt oldupm pbadet 
namemi uyi ettim. Y enWni alac:w
iıından etkiliain hllkml yoktur. 

Meüar mektep mawıJanndaf 
lblıllllıd Ali 

luaur (17563) 

~ eit olduiu bilroca yenileme 

a&Ş .. D mliddeialeylae pıden1 D 

clafttiyenin lkwttathmm meçhull

,.mte binaen bili teblil iach kdmdı-
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lstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisyonu 

illnlar1 

Komutanlık birlikleri hay 
vanatı ihtiyacı olan 1000 
adet yem torbası 500 adet 

• Elbise Mağazasında Büyük Tenzilat • keçe belleme 2 7 O adet çul 
28-9-935 cumartesi günü 

Toptan Fiyatına Perakende Satış 
Çocuk muşambaları 5,5 liradan itibaren Empermeabilize Gabardin 161/2 Iiradan• 

• saat 11 de açık eksiltme ile 
alınacaktır. Bellemenin bir 
adedinin tahmin fiatı 1 7 O 
çulun 460 yem torbasının 
90 kuruş olup11'ilk teminatı 
225 liradır. Şartname ve nü 
munelerini her gün komis -
yonda görülebilir. İstekli -
lerin vakti muayyeninde ilk 
teminat mektup veya mak -
buzlariyle birlikte Fındıklı
da Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

= · k d ··ı · 8 5 Pardesüler itibaren. 
il Çocu par esu era ' " " Erkek ve kadın muşambalara 11 " = 

Erkek elbiseleri 15 ,, ,, Kadın pardesUleri . 121/2 ,, • 
~ lsmarlama KostUmler 25 1/2 Liradan itibaren .==== 

iiıııı•ıııı•ıııı•ım•ıııı•ıııı• m Tediyatta suyuk Teshillt ı11•ıııı•ııııııııı•ıııı•ı111•11ı • 
,~~~~~~~~~ Saraçhanebatı Horhor Caddesi ~~~~~~~~~, .. 

Leylt • nehart 
Kız • Erkek 

Ana· ilk 
e s· Orta·Lise 

(Tam 
devreli) 

1 

flk sınıflardan itibaren ecnebi l.iaan•na çok ehemmiyet verilir. Kızlar kıımı ayrı dairelerdedir. t 

Mektebin hususi otobüsleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldınhr. l.teyenlerin adresine tarif
~~~~ name gönderilir. Her gün 10 dan 16 ya kadar kayıt yapılır. Telefon: 20530 ~~~~ 

ı~~o o G u~~ı Askeri Fabrikalar 
Dikiş ve Biçki Yurdu ll 

Satınalma 
Bayanların biçki ve diki, öğren- komisyonundan: 
me istediklerini görerek açdan 
( Doğu Dikif ve Biçki Yurdu ) 
isteklıleri sevindirmiştir lıtan
bul'on en yüksek biçki ye dıkiş 
yurdunu andıracak olan bu yurd 
en son usullerle nazari ve bil-
hassa ameli olarak biçki ve di
kiş Öğretir. Tedriaabn yeniliği 
ile ün kazanacaktır. Yurdu bi
tiren her taltbe beğendıği mo
delden istediği yünlü ve yahud 
ipeklı kumaşının yazık olmasını 
düşünmeden Öğrendıji bılgısile 

bıçer ve dıker. Üç ay içinde 
hem biçki ve hem de dıkmeği 
Öğreten bu yurd talebe kayıt ve 
kabulüne ba,laouştır Ücret her 
keaın verebileceği göz önüne 
alınarak ayda dört lira olarak 
kabul edilmiştir. Yurd herkesin 
gelebileceği Ankara Hacı Bay
ram caddesinde Yıldııı: ıokağın· ı 
da 2 numerolu binadadır. Daha 
çok bilği ve kayıd ye kabul 
yollarını ve yurdun talimatna
mesıni öğrenmekisteyenler ber-
_ı:ün :)'Urd direktörünü Ört'bilirler ·- . 

Cinsi Aded 
Flüt Do 1 
Klarenet Mi. B. 1 
Klarenet Si. B. 2 
Kornet Si. B. 2 
Büylü Si. B.2 
Alto Mi. B.2 
Trombon Si. B. 2 
Bariton Si. B 1 

Cinsi 
Küçük bas 
Kontro bas 
Kontro bas 
Davul ve zil 
Trampet 
Sehpa 
Metodlar 

Aded 
1 

Mi. B. 1 
Si. B. 1 

1 
1 

20 
20 

Yukarıda yazılı on beş kalem musiki alatı Askeri 
Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca açık ek
siltmeye konulmuşdur. Şartnamesi yokdur. Çekoslo
vakyanın Jozef Clasal Hüller mamulatları ayarında o
lacakdır. Tahmin edilen bedeli ( 1723) lira ve muvak
kat teminatı (129) lira •23) kuruştur. Eksiltme 27 
Eylül 935 cuma günü saat 14 de yaptlacakdır. İstekli
lerin muvakkat teminatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne 
yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanunun · 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaikla o gün ve saatte Salı 
Pazarında Yollama binasında Askeri Fabrikalar Satın
alma Komisyonunda bulunmaları. (5369) 6931 

(5528) 7030 

* * 
Beher adedinin tahmin 

edilen bedeli 7 O kuruş olan 
1000 adet bel kemeri açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. İhalesi 4 Birinci Teşrin 
935 cuma günü saat 15 te
dir. Şartnamesi ve nümune
si Fındıklıda Satmalma Ko 
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 5 3 
liralık ilk teminat mak
buziyle birlikte vaktinden 
evvel Komisyonda hazır bu 
lunmalarr. (5651) 

••• 
İstanbul Komutanlığı i

çin 4000 kilo gaz yağı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Beher kilosunun tahmin edi 
len bedeli 26 kuruş olup i
halesi 4-10-935 cuma günü 
saat 15,30 dadır. Şartna
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltmeye gidecekle
rin 7 7 liralık ilk teminat 
makbuzlarını.. birlikte ola-

• ··.:;:.: ·.~~:.f.ı::-:.;. ·-:4' . ,':". · .. , . . . .. , ·· ( · 

. :. ~~,-..~t::: .. :- . ..:~:; : .. " 
..... ·:..·. 

./~'·_, .. .. n. J-: L ...... , ·\~!. 
{;· :~ ... i~. 
~.:.~ : .... -- . ··- ~:':. 
~.: : parlayan yüz.. .;:;_: 
~:.: ; yağlı cild, siyah benler, ~:·, .1, 
~· • açık mesamat yok... ; ; ·~ · 
};, .~ Hergün kullanılan i ' -~~~ 
::·. ::;:. G İ B B S > :,..:;.t' 
~:~. :-:: G Ü Z E L L İ K K R E M 1 :~::: r 
·.... r:·. ve =~: t :·; 
:: :"!: GÜZELLİK PUDRASI .'::;·: 
·.-:.;::;;· nın şayanı hayret .. v~ p:k :::-: .. 

::... mükemmel cinslerı ıtıbarıle · :2 
~;., bütün bu çirkin halleri :.:J 
"" · giderir ve tene gençlik ve .~; 

şayanı arzu bir güzellik ~f 
verir. 'J• . .. ..... 

., . . ' 

Orta, Doğu Avrupa 
Klağuzu . 

(900 sahife istatistikler, harita ve resimler) 
Arnavutluk, A v.usturya, Bulgaristan, Çe

koslovakya, Danzig, Estonya, Fenlanliiya, Yu
nanistan, Macaristan, Latvya, Liechtenstein, 
Litvanya, Polonya, Romanya, Türkiye ve Yu
goslavya hakkında malumatı havidir. 

Ademi iktidar 
ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~- ra ~ tindnew~komi

yonda hazır bulunmaları. 

Adı geçen memleketlerin sağlık yerlerini, si: 
gorta, banka, ve demiryollarınr. ekonomik vazi
yetlerini, istatistik ve tarihlerini varida~ men
balarile mahsullerini, bu memleketlerde turizm 
ve seyahate ait her şeyi gösteren bu klağuzun 
herkesin elinde bulunması faydalıdır. 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafıilit: Galata posta kutusu 

• 1255 ~-
6808 

PEKT@DlDM 
8oğaı yollarından geçen rnuzir 

mikroplara karşı BOGAZIN bekcisidir. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

., Çimento yahut betondan boru
lar vesaire dökmeğe mahsus cihazlar 
da islahat" hakkındaki ihtira için alın 
mış olan 11 Son Teşrin 1933 tarih 
ve 1746 numaralı ihtira beratının 

bu kere başkasına devir veya icara 
verilmesi teklif edilmekde olmakla 
bu hususda fazla malumat edinmek 
isteyenlerin Galata'da, Aslan han 

5 nci kat 1-4 numaralara müracaat 
1:ylemeleri ilan olunur. 

7024 • 

ihtira ilanı 
" Maya imali için tekemmül et

r.1iş usul" hakkında istihsal olunan 
16 Birinci Kanun 1933 günlemeç ve 
1665 11ayıh ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzre ahere devrüfc
rağ veya icar edileceğinden talip o
lanların Galata'da, İktisat hanında 
Robert Ferriye müracaat etmeleri i
lan olunur. 

•• 1 

MUTLAKA . GORMELiSiNiZ i 
Umumi talep üzerine proArama ilaveler: , 

Cuma akşamı ıaat 21 de Şehir Tiyatrosunda yeni dekorlar ve 
1 

balet heyetile Balkanlı misafirler ferefine 

PERGÜNT 
Cumartesi akşamı Beylerbey sarayında 

• 
Boğaziçi ecesı 

Feerik bir gece 

22 Pazar gUnU saat 21 de Taksim istadyumunda 

HALK ECESi 
Duhuliye 50 • 75 • 100 kuru,tur 

23 Pazartesi akşamı ıaat 21 de Takıim Bahçesinde 

VEDA GECESi • MiLLi DArtSLAR ve BALO 

Şehir Tiyatrosu, Beylerbey sarayı ve Taksim 
BahCjesi için biletler mahduttur. Şimdiden 1 

NATTA 1 

Galatasaray ve Karaköy acentelerine mUracaat 

AEVU E ••ttnt.. lateylnlz. 
Cın•, model ve fiyat hu•u•unda dit•,. yUk••k 

marka aut••~•• mu kay••• • d 1n1 z. 

ı<uııa"anıordan b 1 r f' 1 k 1 r - ... ' .. ' ... ' ... 
itte. o vakit n•den herkHI~ 

R VUE 
uatını tercih euııı ı"ı anlı yaca ksınız. 

Umumi Doııosu : lstanbul. Bahçe Kapı, Tat Han 10 Telofon : 21854 

(5652) 

TOZU iLE BiLCvHLE 
HU:f BAio< EŞYA VE 
EDE VATINIZl,8ANYO· 
LARINIZI VE SAiRlYi 
VORULMAKSIZIN TE· 
MiZL E YiB PARLATA8i· 
LECEGiNiZi MATIRINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

Klağuzu çıkaran : 
R. P. D. Stephen Taylor 

Klağuzu Basan : 
The Central European Times 

Publishing Co. Ltd. 
Zurich 8. 

A kh::ı ve Haşet kitap evlerinde satılır. 
Fiyatı 250 kuruştur. 

7092 

100 Ton Biyosulfat 
Askeri Fabrikalar Satınalma 

komisyonundan: 
Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton Biyo

sulfat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü İstanbul 
Satmalma Komisyonunca 27 Eylül 935 tarihinde Cu
ma günü saat 14 de Sahpazarında Yollama binasında 
açık arttırma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 218 
lira ve muvakkat teminatı 16 lira 3 5 kuruştur. Biyosul
f at nümunesi her gün komisyonda görülebilir İstekli-
lerin muvakkat teminatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne 
yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesikalarla o gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 

(5370) 6932 

~'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ r·r ava Kurumu § 
~ ~ 

Üçüncü İcra memurlufundan : - B • • k p • = 
Mahcuz ve satılması mukarrer olan §_ Ü y u 1 yan Ç1 o s u ~-

150 yarım kiloluk kolonya 20 duzina -

ipekli kadın çorap, bir adet Dinamo, § Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
iki değirmen maa teferruat, bin adet =: t9.cu tertip 6.cı Keşide 11 1. el Teşrin 935 dedir$ 
mapul, 20 duzina mühtelif ebadda, = = 
borselen tabaklar 20-9-935 cuma gü- = B ü y ü k i k r a m · y e e 
nü saat 11-12 arasında Büyükadada = _ 
Balıkcrlar caddesinde 1 No. lu tuha- := 2 00 o o L 1 d E: 
fi ye dükkanında birinci açık arttır- = 1 1 r a 1 r § 
ma ile ve arttırma bedeli muhamme- =: = 
nenin kıymetinin yüzde 75 ni bulma- E: Ayr1ca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 S 
dığı takdirde 5-10-935 cumartesi gü § Lirahk ikramiyelerle beheri (50,000) Lirahk § 
nü saat 10-12 arasında ikinci açık iki mükltat vardır. =: 

., :r~tı:~alil\~d:~;ıac::;:duar:n~t~~~=~ 51 lll l l l il l lll l l l il l il il il l l l l il l l l il l llll l l l l l il l l il il il l l lll l l lll l l l l l l il lll fil rra 
caatları istenir. (14561) 7060 


