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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Biz medeniyeti ne sanı
yoruz 1 " - Orhan Se
lim'in flkraaı: "Bir çeşit 
tekzip ,. - Siz n~ dersiniz? 
_ Şehir haberlerı. 

Ankara telırafları - Sad
reddin Envı;r'in "Ekonomik 
konupnalar" ı, - Felelc'in 
fıkrası : "Su ipi ıörüyor 
muaun?''. 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef
riüaı : "Bizde caıuslu.k" 
- Sallık öiüdu - Seviı
meler, evlenmeler. 
Son haberler - icmal -
llemlelrette TAN - Sat· 
ranç dersleri. 
SPor - Güzel aanatlar. 
Dünya ıuetelerine ıöre 
hidiseler. 
Kazan Hanlıimm son ıün
leri - Faydalı bilciler -
Hilıciye. 

Ege Ve 
Mısırı 

( Ece bölgesi - Muğla, Ay
~ lzmir, Denizli, Manisa ve 
~n de Balıkesir llbayhkla
rı - meea:hai sathiye itiıbarile 
l.tı.1r denilen ve dillere destan 
~- ve Nil deltasını teşkil eden 
~etli toprak sahası büyüklü
~lUl<ledir. Bu saha, aşağı yuka -
rı otuz kırk bin kilometre mu
~achr. Mraırm en mü
lıiaı lervet kaynağı pamuktur. 

t,. ..,,.. .. .,A., .,..,~,.,,'7 n-yıh"nl ..... 
Deak vaziyettedır. Ege 
lgainitı Büyük ve Küçük 

~eres vadilerile Gediz ve 
~Y ovaları, bugünkü zira
't bakuiıunızla, hiç sulanmadan t:uk veriminin vasatisi da:ha 
.... ladır. Sakalaridis, Maarat gi
uı bütün cihanca tanınmış Mı
_. ı>amuk ürünlerinin hektar 
~ safi hasılası 4 - 500 kilo 
~a iken, Ege'nin Koza 
~ ~ukları iyi bakımlı tar
~. hektar başma 8 - 900 
~ iirün vermektedir. Nazilli
~~lan pamuk ıslah istasi
:..~ bizim parnuklarımızın keyS de vaziyetini yükselttik
~.IOnra, tereddütsüz diyebile
,L!ilZ ki, Ege bölgesinde pamuk, 
~b '1tm değerini alacak ve 
i.~ kendi giyim ihtiyacımızı 
~akla kalmıyarak ihraca
~ başına geçmek istidadı
aıa.... '«Zanacaktır. Küçük Mende
~ başlanan mecrayı temiz • 
~· gölleri kurutma ameliye
~.&ityük Menderes, Gediz ve 
~ ovalarında da bittiği 
~ euiama tertibatile yalnız za
,.._ Önlemek değil, bereketi 
&:;:eltmek kasti de gözetildi -

ta.irdirde, pamuk, öz vatanda 
~·~ek ver.imi ile, hatta mo -
~~ rekabetle uğraşm~ta ye -
~lecek bir ürünümüz olacak 

~~ltre'nin bütün bir tarihi kap 
'5 servet şöhretine layık va-
0 • daha modem şeıkilde işte 
~ortaya çıkabilir. 

Jt..__yiimizin programlı, plin
~ğa başladığı yılların 

pamuk mahsulümüzün 
~e görülen fazlalık, ze -
~ irt çiftçisini bu mahsule la-
•• 1°~ ehemmiyeti verdirme -
~11rıif ve geçen sene, 1934 te 
~ balya olan pamuk mah
t'i ~ ıene 55 - 60.000 balya 
~ misline yükselmiştir. 
~ İlk Uk bölgelerinde yaıpıla
~ • İ.f, harmanları tiç dött 
~iıbı pek kısa bir zamanda 
1b....._7ck harman makinalannm 
~kete sokulmasıdır. Bu 
~k: köylere girmeğe baş
~ Cünden itibaren bugün 

(Arkası 5 incide] 

A. N. KARACAN 

lngilterenin Akdeniz lilosunu takviye Hecek olan 31.000 tonluk 
Barbam zırhlısı 

H ARP BAŞLADI MI ? 

ingilizler Akdeniz 
Filosunu-Hazırladtlar 

Reatni 9evrenlerde eee yok 1 

biİdid~: ·~A ,Jliı--,1•.: 1 ~'"b.d...U.1 ··-D~~-...... ·,Ç....S .... ~.·~·G·Ul·en-- \#.a 
bir balııln 6h blo w ıw.,....... ı--a1z ftl08U topl* WA19 
ari Hllbef brıdmlıaaı ~ftİT. .._.. -P"#ı-• 

Roma, 2 A.A. - Ban yabancı Puis, 2 A.A.. - Joumai pzeteai-
kaynaklardan çıkan haberler, İtalyan nin Londra aytan, lngiliz amiralliii 
kuvvetlerinin Danalrilı balgeainde tarafından geçen hafta alınan ihtiyat 
Habeı topraklarına girdilini bildir- f Ara .. § incidel 

Ankara ile Telefon 
Eski Sosyete Tesisatının 
Teslim Ahnmasına Başlandı 

Hükumet namına bir he-yet eski sosyetenin tesisatını teslim 
alıyor 

İdareli tamamen hiikQmete geçmit 
buluna ntelefon ıo.yeteıinln Bayuı •· 
dırlık Bakanlığı tarafından teslim· a
lırunası itine diln ubabtan itibaren 
batlanmqtır • 

Devir ve teslim muamelesi fimdi • 
lik aantrallarla firket merkedndeld 
teaaiat üserinde yapdmaktadır. Bun
dan aonra Beyotlu, Kadık6y ve di
ğer •ubelerdeld teaiut tealim ahna • 
cak ve bütün bu muamele bir ay zar
fmda bitirilecektir. Dünden itibaren 
telefon teaiaatmm ifletme tarnnda da 
bazı defitildlkler yapdmıftır.Bu ara
da, tehirler aruı koauflD8lan için a
bonelerin kunturat yapmata mec.,ur 
tutulmalan uaulü bldmbmftır. 

Şimdi herhanp bir abone her le • 
tediği tehirle kunturat :yapmadan ko 
nutabilecektir. Eski eo.yete zamanın 
da ayrı ayn saatlerde ıelip ciden me 
mur ve ameleler dünden itibaren bii 
tün resmt dairelerde oldutu cibi u
bahlan 8,5 ta ıelmeie ve akpmlan 
5,5 ta çıkmaia batlımqlardır. 

Dün, telefon 1e>aye~ merkezinin 
kapı11nda bulunan tablada deiitdril- Telefon ~-r.ettslnln yeni ta~e • 

lAdruı5illcl4I) .. 

Çe~inkay? Mektepler, Yazılan 
Dog'!" lllerıne Talebeyi Alamıyorlar 
Gezıge Çıkıyor 

[Özel aytanmız bildiriyor] 
Ankara. 2 

Doğu viliyetlerimizde yapacağı 
tetkik ıeyahatine baflamak üzere 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, 
yann saat 9,30 da Somsun trenine 
bağlanacak özel vagonla Sıvasa ha
reket edecektir. Bakanın beraberinde 
Devlet Demiryollan genel direktörü 
İbrahim Kemal.yollar direktörü Fuat 
Bayındırlık Bakanlığı y~llar~. köprü
ler daireli reisi Emin, dırektorlerden 
Kemaleddin ve daha birkaç memur 
bulunacaktır. 

Bakanın bu aeyahad bir ay ıüre
cek ve Bakan bu aevahati eanaıında 
Erzunıma kadar giderek Sıvas - Er
zurum hattının bir an evvel bitirilme
ıi hakkında verilen karar için mahal
linde tetkikat yaparak lbım ıelen 
direktifleri verecektir • 

Finans Bakanı Ankarada 
Ankara, 2 (Özel aytanmız bildi

riyor) - Finanı bakanı Fuat Ağralı 
bu ubah şehrimize gelmittir. 

Avukatların 
Tasnifi de 
Bitirildi 

2731 numaralı kanun ahkAmı ince
lemeleri Etibba odasında olduğu gi
bi, İıtanbul barosunda da bitirilmit
tir. 

Fevbtade, birinci, ikinci, tiçüncii 
ve dördüncü ıınıflara ayn~k avu
katlar üzerinde bir avdanberi yapıl • 
makta olan tetkikler geçen hafta IOn 
bulınut ve finana ıubeleri tarafmdan 
Baroya gönderilen avukat liatelerin
deki aerbelt meslek erbabının lllllf
lan tayin edWU.tir. 

İıtanbul bar01u, 1930, 1931 ve 
1932 senelerinde, lifvedilen kazanç 
kanunu mucibince, avukatlann ver -
mit oldukları verctYe euı tetkil e
den ıenelik pyri aafi kazançlar üze
rinde durduiu gibi, aynca 1934 ae
neli zarfında avukatların yeni 2395 
•yılı kanuna göre ıayri aafi irat ü
zerinden ödemiye mecbur tutulduk
lan kazanç vercili miktarını da bi
rer birer teapit etmiftir. 

Calıtınalar aonunda İstanbul baro
ıuna bağlı bütün avukatlann unıfla
n tespit edilmittir. Baro, 2395 numa· 
ra1ı kanunun değiıen 19 uncu madde
line ıöre, tayin olunan 11n;.~:r:: 
mükelleflerin, ne de finanı 
ıubelerinin hiçbir ıuretle itiraz ede
miyecelderi inancındandır. 

Baro Batkanı ne diyor? 
Dün kendiıüle ıörUten bir mubar

ririmize htanbul Bar01u Baflwu 
Huan Hayri, yeni kazanç kanun.u 
ahkamı üzerinde çok etraflı izahat 
YCrmİf ve tunları 16yleınittir: 

•• - Baromma bağlı bütün avu
katların 1mıflan tayin edilmiftir. Sı
nıflara takıim itinde finans tahakkuk 
ıubelerinden evvelce istenen listeler 
geleli. Uzerinde tetkikat yapddı ve 
iami geçen kanunun emrettiği tekil
de tasnif yapddı. 

Etibba oda1111da yapılan tunifler 
üzerinde itirular yapılabileceğini, 
battA bu IUUflara ayırma itine finans 
ıubelerinin itiru edebileceti yolun
daki ıddialar, 2395 numaralı kanun 
hükümlerini bilmemek, anlamamak 
demektir. 

Mealeld tqekldlller, buralara ka -
yıth bulunmıyan veya kanunen kay
dedilmeleri mümkün olmıyan müma
sil ıerbest mellek:ler erbabı hakkın
da da karar vermeğe lalihiyetlidir. 
Biz, üzerinde incelemeler y•ptıfnim 
kanuna ıöre bu itirazların varit ola
mıyacağı lcanaatindeyis •• , 

T• nlf bitti 
Baronun yaptıiı tasnife göre, fev

kalide sınıfa 9, birinci sınıfa elli a
vukat aynlmıetır. Sınıflarını ötren
clllimls avukatlar tunlardır : 

l'nbllde unıfa ayrılanlar: Şekip 
~ Abdürrabman Milnip, Milyoti, 
Franko, Dimitri Mo~o. ı. 

(...._S'w:hJ 

Bakanlığın Cevabı Bekleniyor 
istanbulda yeniden enaz 

dört Lise açılması lazım, 

ilk mekteplere de teha

cüm fazla, ikmal sınaç-

1 arı başladı 

Deniz Berbtıt 

Limandaki Bütün Va-ıtalar 
Şikayet Ediyorlar 

D. Ticaret Direktörlüğü dava açı. 
bütün sandallar Jai1anC1ı 

Bir iki gün önce Ortaköy açıi
rmda Sokoni Vakum kumpan~ 
ait bir mazot dubası batmq, :yayıiuı 
muotlar bütün l~ ldrlettiii ~bi 
birçok zararlara meydan vennifd. 
Bu mesele, sün seçtikçe önemli bir 
duruma girmektedir. 

Limandaki yaymblar benils dal~- ' 
madrğı gibi, deniz vaııtaıannm kir
lendiği iddiasile milracaatta bulunan-
lar da gittikçe artmaktadır. . 

Birçok firmalar ve bu ara~ ~ır kı
IDD sandalcılar yeniden Dam Tıcaret 
Müdürlüğüne bapUrlD\lflar, zararla 
nnm ödetilmesini iltıemitlerdir. 

Denizi kapbfan muot, limandaki 
bütün denis 9autalanna bulatmıt
u çok bepeini ldrletmiftir. 

Denls Ticaret Müdürlüğü, kendi 
teaiutı ve Yeaaiti berindeki sarar 
miktanDI teapit ettirmektedir. Bu 
itin IODUDU aldıktan• IOnra mahke
meye müracaat ederek, kumpanya 
aleyhine bir zarar ve ziyan davam a
çacaktır. Difer müeaaaeler ve nakil 
vautalan sahipleri de ayni tekilde 
mahkemeye müracaat etmeie karar 
vermiflerdir. 

Mazot yaynıtılan, aradan birkaç 
gün geçmeline ratnıen henüz dalıl
mamııtır. Bu bal, limana yeni ıtelen 
deniz valltalannm kirlenmesine se
bebiyet vermektediJ. Bu duruma gö
re, birkaç gUn içinde mesele daha ö
nemli bir bal alacak. tikiyetler bü1-
biittln çolalacaktır. 

lluot dubamm batmua bactiaeli 
etradDc1a Dllİıls Tlant MldlrlQlla: 

lHnisia •adall•na l'tapbraltfım 
ve yokaluıa inle SllDd'allv it;intl• 
szçn.,.,, ~ Y•lludılahin blı 
TfJfliml«fle ıayet ap.t f!.rlllyor. 

ce yapılan tahkikat bitirilmek tiere
dir. Bir vukuf ehli, bır.aam wku 
buldutu yerde esaslı bir kefil yap
mlf ve raporunu huıl'Jaauttır. 

Yaptıiımu tahldlrata s&e, sarar 
ıniktan yuıldıp ıiM bir milyon lira 
değildir. Bildin maele, denta nuta
lannm muot ,.,malan De yeniden 
bcııJamaalı icıap ettirtcek derecede 
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Dl1SöNDöKC~ 

TRAMVAY 

BıZ MEDENiYETi NE Şark şimendiferinin 
. SANl_Y~RUZ? Satın ahnm r 

Bız medenıyetı başucumuzda ası 
- Ne Dersiniz? 
iSTASYONLARI 

• Eylül aylığı dün verilmiştir. 
• • T~_aky~ .Ge~el ~nıpektörlüğü is

ka_n .muşavırı Hılmı şehrimize gel • 
~~ştır. Burada Romanyadan gelecek 
go'imen işleri üzerinde çalışmaktadır. 

-~ 
BiR ÇEŞiT TEKZiP 
Namık 1smailin ölümü cıra,· 

·1"ye f ında yazılan yazılara V'1 a ıa 
yanan ampul, sağımızda dönen Şark Demiryolları Kumpanyasının 

·ı hükumetçe satın alınacağı maliımdur. 
vantı atör, solumuzda yazan ma Verilen malumata göre, pazarlık gö-
kina, karşımızda konuşan tele - rütmelerine mart sonlarında başlana
fon. altımızda koşan otomobil, caktır. Satınalma konuımalan için, 
üstümüzde uçan tayyare sanı - Bayındırlık Bakanlığınca fehrimize 
yorsak, aldanıyoruz. bir heyet gönderilecektir. 

Şark hattı, 1886 tarihinde in§a e-
Bunlar medeniyetin kendisi dilmiş ve 0 tarihtenberi de Şark De

cieğil, bedeli mukabilinde her ta miyollan Kumpanyasına kiraya ve
rafa sürdüğü mamulatıdır: Iran rilmistir. H~t, esas itibarile hükumc
da da, Turanda da, Afganistan- tin malı olduğu için pazarlık müza
da da, Sudanda da, Habeşistan keresinde, kumpanyanın sonradan ek 

lediği tesisat üzerinde konuşulacak • 
da da var. Medeniyet ampulü 
yakmak, vantilatörü döndür • 
mek, makina ile yazı yazmak, 
otomobili ıkoştunnak ve tayyare 
yi uçurmak değil, bütün bunla -
n icat eden teknik ve riyaziye 
kafasına, yapma ve yaratma ira
desine sahip olmaktır; her gün 
tabiatle dalaşan insanın yaşama 
hakkını, şerefini, haysiyetini ta
nımak ve korumak, medeniyet 
fikrinin doğuşuna ait ilk şart -
tır. 

Medeniyet fikrinin doğuşuna 
,.e medeniyet aıhlikına ait bu ilk 
şartın, hak, vazife ve mesuliyet 
fikrinin henüz iyice teşekkül et 
memiş olduğu yerde, batı ma • 
mulibna harcanan para belki bi 
raz konfor getirir, fakat asla me 
d~iyet getimıez; bunun içindir 
kı batı medeniyetini konfordan 
it;>&ret sananlar, göbeklerini şi
şırerek damla illetine uğramak
tan başka hiçbir akıbete nam • 
zet değildirler. 

~ir. ~ek i_nsamn kıymeti ve şe 
ref ı bılınmıyen, bir tek insanın 
haysiyetine değil, yaşama hak
kına bile saygı beslenmiyen yer
d_7 ~ir ~ürü z~ki elektrikçi, bir 
suru atık şofor, bir sürü çevik 
d~ktilo, bir ·sürü çalışkan maki
nıst yetişebilir; fakat bütün bu 
dağınık ve teker teker he~a olan 
kabiliyetlerin mecmuunu tem -
siJ ede~ bir tek mucit, kaşif, bir 
tek Edıson veya Markoni çık • 
maz. 

Peyami SAFA 

lbrahim Tali Avrupaya 
gidiyor 

Sıhhati elvermediğinden dolayı 

Trakya genel iapekterliğinden iı
tifa eden İbrahim Tali, dün il ve pr
ba v Muhittin Üstündağ ile muavini 
Rükneddin Sözeri ziyaret etmiştir. 
lbrahim Tali perıembe günil tedavi 
için Avrupaya gidecektir. 

Balkan Haftas1na gelecek· 
lere kolaylık 

Şark Demiryollan kumpanyası, 

!Jayındırlık Bakanlığının iıtegi üze· 
rine, Balkan haftası münaaebetile 
tren ücretlerinde yeni bir tenzilat u
bul etmiıtir. 

Balkan şenliklerine iıtirak için ge
lecek aporculara konvanıiyonel tren
lerinde yüzde 50, ıezginlere yüzde 
25, Edime muhtelit katarları ile da· 
hilden ıeleceklere de yüzde 25 ten· 
zillt• yapılacaktır. 

tır. 

Tayyarelerden atdacak 
beyannameler 

Bu sabahtan itibaren muhtelif fa
arlarla İltanbul üzerinde üç tayyare 
uçacak ve bunlar Hava Koruma ge· 
nel merkezince hazırlanan beyanna
meleri atacaklardır. 

Beyannameler, Hava Kurumuna 
bayram ilıtisile büyük yardımlarım 
csirgemiycnlere birer cemile olacak 
yazıları ihtiva etmektedir. 

Halkın sıhhatine zarar 
veren meyvalar 

Belediye memurlarının son iki 
ıünde yiyecek maddeleri üzerinde 
y~ptığı k?ntrollar ııklaıtmlmıt ve 
d.un Yemı, ve civannda yapılan tef
tıf ıonunda belediye hekimlerince 
halkın sağlığına zarar verecek dere
cede bozuk görülen kavun ve kar
puzlarla buna benzer meyva ve mad
deler denize döktürülmüttür. 

Evkaf borçlarım ödüyor 
Evkafın bütçe darlığından borçlu

larına para verebilmek için haftaııın 
iki gününü bu işe ayırdığı evvelce 
yazılmııtı. 

Dün de Evkafta 934 senesi hc.rç· 
lularından 10 ve 935 senesi borçlu
larından da 2 ki,iye tediyat yapıl • 
mıştır. Evkafça, Evkaf borçlarının 
muntazaman tediyesi ve yakın bir za
manda bunların temizlenmesi husu
ıunda kararlar alınmıştır. 

Yeni seyrüsefer 
nizamnamesi 

Şchrirp\~deki ~kiJ. vas~l"-r}ntn 
seyrüsefer i§krini tan&im •tm&k •· ı:c-

re şarbayın başkanlığındaki komfs • 
yon yakında ilk toplantısını yapacak· 
tır. Toplantıda Emniyet Altıncı şube 
direktörünün seyrüs•fer işleri hak -
kında Avrupada yaptığı tetkikatı 

muhtevi raporu üzerinde incelemeler 
yapılacak ve alınacak kararlara ıöre 
yeni taJ:matname hazırlanacaktır. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır• 

g MEVLiDi ŞERiF E 
5 Ölümile memleketin tecim 5 = ve denizcilik alemini müte • = a ellim eden merıhum Sadrk § 

1 Zade Bay Ruşen'in ruhu 5 
• için bu ayın beşine tesadüf : 
i eden perşembe günü saat: 
! on dörtte Yenicamide mev • : 
İ lidi şerif okutturulacağm • : 
! dan merhumu tanıyan ve : 
! sevenlerin teşriflerini say - 5 = .gılarımızla dileriz. : - -: Merhumun ailesi S 
- -•lllHIHllllHIHl ... HHlllllllHllll • 

No. 17 

Cumbadan 
Rumbaya! 

1 

acaba haberim olmadan Cemile Ha· -------------==-- nım eve ateş mi verdi, diyorum. 
- Yoo ... k, haber vc,meden yap· 

Server BEDl 
Evine dönerken yolda Selim'le kar

tılaıtı. Tahıin Beyle beraber yaşama
ıı hakikate yaklaft!kça, hayalinde 
kendiaini bir düzüye onun kolları ara
ıında ıörmekten kurtulamıyan ve bir 
düzilye tikıinti duyan Cemile, Seli
mi yeni bir ıümüıü esvap içinde, he
nüz traı olmuı, parlak ve taptaze gö
rünce ıaıırdı, içinde kuvvetli bir is
tek duyarak ona doiru atıldı: 

- Nereye? dedi. 
- Şöyle bir hava almaia çıktım. 

~rad~n mektebe gideceğim. isterse· 
nız bıraz beraber yürüyelim. 

Cemile etrafına bakındı: 
- Burada olmaz, d::aı, siz ıidip 

beni yokuıun üst'Qnde bekleyin. 
Iki dakika sonra bulu~rak, semt

ten çabuk uzaklaımak için hızla yü
rüdüler. 

Cemile diyordu ki: 
- Ben evi tutuıturmaktan vazgeç

tim ıaliba ... 
Selim iki avucunu biribirine vura

rak: 
- Anıan buna çok sevindim itte ... 

•cdf, her ıece burnuma yanmıı tahta 
tokuıu ıcliyor. yatakta 11crıyorum, 

marn. 
- Vazgeçtiğinize çok memnun ol· 

dum. Zaten bunun bir hayal oldu&u
nu biliyordum. 

- Canım. adamakıllı vazgeçmedim. 
Dur bakalım daha ••. Bazı dü§üncele
rim var, olmana yine dediğim dedik
tir. 

Biribirlerinc fazla sokularak yürü
yorlardı. Semtten ayrılınca, kız, Se· 
lim'in kolupa girdi ve onu kendisine 
doğru çekı'i. Pııırıklığına bir defa 
kızmı§tı ama Scliıp'in kibarlığı Cemi
le'nin ho§una gidiyordu. Güzel ço
cuktu da ... Ne olur biraz paraJı da 
olsaydı da Cemile ıu Tahıin'in ağzı
nın kokuıunu çekmeğe hazırlanma· 
saydı ..• 

~ehzadebfıı'na kadar yürüdüler. 
Sehm Cemile'ye çocukluk hayatından 
~azı. parçalar anlattı, Univerıiteyi bi
tırdıkten sonra neler yapmak niyetin
de olduğunu ıöyledi. Uzun lakırdıya 
tahanupülü olmıyan Cemile, bu ıefer, 
hiç sıkılmadan, hatta durduğu nokta
larda onun kolunu ııkarak: "Ey ..• 
Sonra?" ihtarlarile bütün anlattıkla
rını dikkatle dinledi. Yalnız bir sö· 
züne akıl erdirememişti. Selim: ''Ben 
idealistim, parada göztm yok, cemi
yet için mücadeleye atılacağım!" de
mişti. Cemile, katip ağzına kaçan bu 
ıözleri duyunca: 

- Anlamadım, dedi. 

Tramvay Şirketi artık, iatediii 
gibi oynıyamadığı için olacak, 
fİmdi Je beldeme yerlerine ltö
ıekapmaca oynatıyor. 

Baya~t ile Bcyoflu araaında 
İflİyen arabalar, Beyoiluna çık
mak iatiycnler için, Sirkecide, bir 
ltalwehanenin önünde dururdu. 
Sonra, ncdenac, iataaiyonu daha 
ileriye götürdüler, köıe başına, 

acyrüaefer memurunun karııaına 

koydular. Bir müddet •onra, tek· 
rar değiftirdilcr, e•ki yerine ge
tirdiler. 

Bu isfaşiyon yerini neden deiif
tirdi? ScyrÜıcfer in;ıibatı nokta
hndan cleiiıtirildi, daha münaaip 
bir yere götürüldü İH, teltrar ni
çin caki yerine getirildi? Demek 
iri ilk yapılan değiıtirme iıi yan. 
lıı ve düşünmeden yapılan bir iş
miı. 

Şimdi Beyoğlunıla Ja bir i•ta•i· 
yonun yerini değİffİrdiler. Evvel
ce Tokatliyanın köıeıinde •okaiın 
baıında bir iata•iyon vardı. l•tan. 
bula İnecekler, burada bclılerler

di. Şimdi bu iataaiyon 50 metre 
kadar Taksim tarafına doiru gö
türülrnüf .. Neden? •. 

Sirkeci iataaiyonunun baıına ge
l•nleri hatırladıiımıa icin hemen . , 
bunun da, hi~bir ıebebi olmadığı. 
nı iddia edebiliri;ı. 

Şehrin ıuraaında buraaında, bü
tün iataaiyonlar böyle deiifecekae, 
Allah Jatanbulluların yardımcm 

ol•unl 
/ştasiyonun yer deiiıtirmeai, 

belki, haddi zatinde, mühim bir 
fey değildir. Fakat ciaabı gittikçe 
boz.ulan halk, sinirleniyor, netice
de kavga çıkıyor. Yıllardır alıftı· 

ğımız iataaiyon yerine, hiç düıün· 
meden, ayaklarımızın gayriihtiya· 
ri HIJkine uyarak 6idcr IJc duru • 
rua. 

Dün Toltatliyan önünd•lti "mül. 
•a" iataaiyonda belrliy.n bir yol
cu, arabanın önünde clurrnadıiını 
6Örünce, atladı. Bilctçiy. de 6ir 
güul çılrııtı. Sirlteciclc de, yine 
iataaiyon yerini deiiftirmui yii • 
aünden, ilri yolcunun atlamalı ü
terken, a)'alclarııun 6crelencliiini 
görmüıtült. · 

Her •abah lrallcınca, acaba üta· 
aiyon bu,.ün nereye taıındı diye, 
düıünccek, tetkikat )'Opacalt 11e1Jr. 
timia yoktur. Bana, bupnün yor· 
gun ve .sinirli in.anlan tahammül 
de ederncalcr. ICat'i bir sarurcı 
olmadıltço, tramvay bcltlcme y.r. 
/erinin deiiftirilme.;ne 6ir .. bep 
6Öremiyorua. Nitelıim, .anraJan 
yine e•IJi yerine dönmüyor ma1 .. 

Bia böyle düfiiraüyonu. 

Siz ne dersihiz ? 

• lsviçrede otomobil kazasında ö
l~n. Belçika kraliçesinin cenaze töre
nının yapılması dolayısile bugün sa
a_t 1 ~ de Sent Espri kilisesinde kra
lıçenın ruhi istirahati için bir. ayin 
yapılacaktır. 

• Süel müze önünde kurulan tari
hi ~adı~ bugün kaldırılacaktır. Çadı
rı şı~dıye kadar on bin beş yüz kişi 
gezmı:ıtır. 

• Nüfus sayım büroıu Üsküdar 
Beşiktaş ve Sarıyerden başka bütü~ 
y~rlerin _b~na listel.~rini bitirmiş ve 
dunden ıtıbaren gondermeğe başla
mıttır. Her sayım memuruna bir 
zarf içinde bina cetvelleri, talimatna
me ve bütün kağıtlar verilecektir. 

• Şehrimizde bulunmakta olan Çin 
elçiligi müsteşarı Wang Punıon ve 
katiplerden Ho dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmişlerdir. 

• Brüksel arsıulusal ıergiıindeki 
İnhisarlar idareıine ait pavyonunu 
görmek üzere Brüksele gitmiş olan 
Inhiaarlar genel direktörü Mitat ls
tanbula dönmüştür. 

• Brük.aclde toplanan arsıulusal 
Parlamenter kongreye ittirak etmiş 
olan aaylav Eıma Nayman, İıtanbula 
dönmü§tür. 

• Yumurtacılar birliği, idare yö
netimi ıeçimi dün yapılmııtır. Birlik 
batkanlığına Ziya Kılıçoğlu seçilmiş, 
fakat çekildiği için yerine eski baı
kan Ahmet Hamdi getirtilmiıtir. 

. • Ev.kafın malı olup bugün harap 
hır vazıyette bulunan Şehzadebaıın-

sıhhiye müdürü Bay Ali ~1 

. u . ıııe-cevap verdi. stadın tekzıp 1 rakı dillere destandır. Grip sa ' 
gını olur, yazarız. "Grip Y~ ~ 
tur,, der, "Tifo,. vakaları çog~' 
d d . "T"f k de;-• ı,, erız; ı o yo tur,, 
Şimdi de diyor ki: 

- "Biz her vapurda bir uııd' 
di sıhhi dolabı bulundurulın' 
m lazım gelen makamlara v~' 
tiyle tebliğ etmiştik. AkaY.~ 
resi de bunun temin edildıg 
bize bildirdi. Biz her gün v~PıJf' 
lan kontrol edemiyeceğirn•~. ~ 
hetle alınan tedbirlerin bugıııı 
kü vaziyetini bittabi bilemeY~ 

Demek oluyor ki, sıhhiye~ 
diriyeti Akay idaresine "irn~ 
dı sıhhi,, dolapları bulundu 
diye yazmıs ve bunun ternill r 
dildiği de c~vaben kendisine 1', 
zılmış. Böyle karşılıklı bir Y',,r 
zışma ile iş olup bitmiş. Ve~· 
gün kontrol kabil olmadığı ı~ 
mesuliyet yalnız Akaya ai.~ 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~ da~ Ve~ lise~ yanındaki Ulebe yur du Kültür Bakanlığınca satın ahna-
lş kanunu Uzerindeki Evkafm yeni kadrosu cak ve okula eklenecektir. 

Akayın mesuliyetini ın 
edecek değilim, yalnız, het ~ 
değil, ayda hiç olmazsa bit 
fa, sayısı en fazla 30 - 40 ara~ 
da olan Akayın veya dığer ş~ 
ketlerin vapurlarının sıhhi ~
birler bakımından kontrol ~;r 
mesi pek mi güç bir iştir? P"~ 
le bir kontrol şimdiye 1'3 , 
kaç defa yapılmıştır.? Ne ııetı 
celer alınmıştır? 

Bay Ali Rıza bize bundan~ 
ber versin. Dahası var. tJS 
yine buyuruyorlar ki: . tetkikler Evkaf genel direktörü Fahrt":ttı"n • Verilen bir karara göre, Şehza-1 debaşındaki Evkaf matbaası makine- "Namık İsmailin nakli iÇI' 
imdadı srhhi otomobili ça~tif· 
mak suretiyle hata edilrn•Ş , 
O anda derhal bir hasta ~ f 
ye otomobili istenmesi Iazııt' 

Ekonomi Bakanlığı müşavirlerin -
den Vayger ve iş bürosu şefi Haluk, 
lı kanunu etrafında ,ehrimizdeki tet
kiklerini bitirmişler. dün Zonguldaga 
gitmişlerdir. 

Uzmanlar, Zonguldaktan tekrar 
ıehrimize dönecekler, madencilerle 
temaslarda bulunacaklardır. 

Nümune gümrükleri 
Avrupa gümrüklerinde tetkikler9,e 

.bul~nsn .~tnrillt 'lrevçtl . .gal~ti(C bal
ta ıçerısınde şehrimıze dönecCkfü. 
Bu tetkiklerin sonucuna görı.e 1'sl:an
bul gümrüklerinde, bazı değişmeler 
yapılması muhtemeldir. İ~lerin kolay 
yürümesi için yeni bazı tedbirler a
lınacak, şehrimiz gümrükleri birer 
n.ümune RÜmrUğü haline getirilecek
tır. 

Çocuklar diş bakımana 
gönderilecekler 

. Ç?c.uk Es.irge.me Kurumunun diş 
klınığınde şımdıye kadar elli çocu· 
ğun di!leri muayene ve tedavi olun· 
muştur. Mektepler açıldığı zaman. 
ba' öğretmenlere yapılan bildiriğler 
dahilinde, cocuklar posta posta k1i -
niğe gönderileceklerdir • 

Evkaf • Belediye 
anlaşamamazhOı 

Evkaf genel direktörlü~ü hukuk 
da.nışmanı Sülevman İstanbula gel -
mıt, Evkaf - Beledive ihtilafı hak
kında hazırlanan layıhalar üzerinde 
"İstanbul Evkaf hukuk danışmanı U-
ifle birlikte meşgul olmağa başla
mıştır. 

Zaten Cemile'den ziyade kendi 
kendine hitap eder gibi konuşan Se
lim, izahat vermek için yorulmak is
temedi: 

-:- Baıka bir gün size anlatırım, 
dcdı. 

. Şehzadebaşı'nda bir mahallebici}c 
gırıp oturdular. Selim'in Universite 
vakti geliyordu. Acele etmek istedi. 
Cemile onun kendisine karşı bağlılı
ğının derecesini anlamak için: 

- Buıün de geç git, yahut hiç git· 
mel dedi. 

Selim küçük bir tereddüt geçirir-

dün sabah stanbula gelmiş, öğleye teri satılacaktır. 
kadar evkafa ait bazı işler üzerinde 
mesgul olmustur. • Çocuk Esirgeme kurumu merkez 

ôğrendiği~İze ıöre, yeni hazıria- heyeti aylık mutat toplantısını per
nan muvakkat üç avlık kadro dün- §embe günü aaat 15 te yapacaktır. 
den itibaren tatbik edilmiye ba§l<tn- • Üniversite kayıt ve kabul mua-
mıştır. melesine dünden itibaren batlanmış-

Kadroda 35 memur açıkta kalmış. tır. 
kalem işyarlan arasında da hayli de- • Edebiyat fakültesi profesörlel'İn
ğişiklikler yapılmıştır. Bunlar ara • den Raymbah eyllıl içinde Pari~te 
6ında, boş olan varidat direktörlüğü- t?planacak olan felsefe kongresine iş
ne Evkaf dirdııti>ril< Hilmi ıetirilmiş- tırak etmek üzere yakında şchtimiz-
nr. meoanıı navnye OITCK~an en~&feJCit: edecektir 

icendi isteğ'ile tekaUf olunmuştur. Bu • Türk - _ ~narı Mulitelit Hakem 
direktörlük tasarruf makaadile mü- mahkemesi iadei muhakeme talebl iı
meyyizlikle idare edilecektir. Leva- tenen 7 davadan üçü hakkında karar 
zım teberrükat memurluğu kaldırıl- vermiştir. Bu kararda iadei muhakc
mıştır. Memurları başka yerlere a- me talepleri reddedilmektedir. Ab • 
tanmış\ardır. dülhamit veresesi hakkındaki davala-

·----· rın kararları da birkaç güne kadar 
verilecektir. 

Yunan harp gemilerinin 
ziyareti 

. Limanımızı ziyaret edeceği bilcli
rı!.e~. Yun?n harp gemilerinin ziyaret 
gunu bellı olmamakla beraber aemi· 
lerin eylulün ı 3 veya ı 4 üncü 2ilnu 
gel.m.el~ri muhtemeldir. Yunan ~~mi
lerı ıkı kruvazör ve dört torpido.:ıan 
mürekkep olacaktır. 

Adaları gUzellettirmek için 
Adaları Güzellettirme kurumu ey

lul ıonunda bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda Büyükadada Tepekö
yünil ağaçlandırma ve Adanın her 
tarafını çiçeklendirerek halka parasız 
çiçek. verme mevzuları etrafında ö • 
nemh görUtmeler yapılacaktır. Aynı 
zamand~. .~urum gelecek yıldan iti
baren ~~tun Adaları güzelleıtirmeie 
tetıebbuı edecektir. 

• Almanyanın memleketimizi için 
ayırdığı aylık yumurta kontenjanı 
22 bin kentalden 25 bin kentale çı· 
karılmıştır. Türkofis. bu durumu yu
murtacılar birliğine bildirmiştir . 

• Bir Çek firması tecim ve endüs
tri odasına müracaat ederek endüs
tri malzemeıi satmak istediğini bil
dirmi!tir. 

KedıköyUne giderken 
Mudanyayı zor tutmuş 

Bu!'da~ ~ir. hafta evvel Kadıköy 
beledıyesının ııkele bahçeti için al
dığı 100 küsur liralık borunun bir ka
yıkla ortadan kaybolduğunu ya~mış
tık. 

Dün bu kayığın Mudanyad:ı oldu· 
ğu anlatılmııtır. Yapılan ilk tahki -
kata göre kayıkçı boruları yükledik
ten ıonra Kadıköyilne doğru açılmış 

lirken ... ,. 
İyi amma, a bayım, gaı~ 

lerle, duvarlara asılan hlı«~ 
ilan ve bildirimlerle bu iki 

mobil ar<ısındaki aynlrk ":3. 
rece leri işin farkı halka 

• .,...:.;...__.-. J 

Hatk<f'yaıfthffi için y~ı-. 
iki ayrı otomobil seı:visiniıı ·~ 
lcfon numaralan iskeleler ~ 
kalabalık yerlerde, mahalle .111 
lannda, göze görünecek bit!~ 
re asılmak ve tazımgelen ~ 
hat verilmek gerek değil ~;D", 
Bu işin yansı belediyeye aı~:JI 
yarısı da sıhhiye müdüriy~~· 
borcu değil midir? Hatta ~ 
diye bu işi yapmamışsa sıhP.', 
müdiriyetinin derhal ona b~.J 
zif esini ih ~ar etmesi ger,-

mi? ~ 
Yeryüzünde tekzip ve 

kadar kolay iş yoktur. Fak~ 
lay işlerin çoğu yalnız 1' ;ff 
olmaktan başka bir mana 
de etmezler üstat!.. • 1~ 

Orhan S~ 

ve sulara kapılarak yolunu ~41: tır. Kayıkçı kayığını idare ef~ 
miş ve böylece, ta, Mudanyayı f 
gitmittir. Borular Kadıköyün' 
rilecektir. 

1 

- O kadar 1 Fazla değill 1 nen gözlerle, adeta öfkeli "öfkcll 
Sonra kızın gözleri hafifçe şaşıla- du: 

prak duvarda gayrimuayyen nokta- - Bana doğru cevap verce~ 

ken Cemile illve etti~ 
- Hatırım için. 
Bakıttılar. 
Selim uzun kirpikli cözlerini önü· 

ne eğerek mırıldandı: 
- Peki ..• 
O vakit Cemile mahallebicinin üıt 

katını göıtererck: 

- Kalk, dedi, oraya çıkalım. 
Çıktılar. Kimıeler yoktu. Cemile 

Selim'e ylnağını uzattı: 
- Op beni! dedi. 
Selim ikinci bir buseye hazırlanır

ken Cemile geri çekildi: 

lara daldı. Adeta bütün yüzü donmuş ıin? 
ıibidi. Rengi biraz uçtu. Selim onun Selim bir asker gibi dimdik 
iki elini birden tutarak soruyordu: rak: 

- Ne oldunuz birdenbire? •. 
Cemile yutkunarak: 
- Hiç! dedi. 
Fakat bu küçücük sözü bile güç-

lükle söylemitti. Sık sık nefes alıyor
du. lki yudum su içti. 

Gözleri tekrar c:Jalmrtıı. Sayıklar 

gibi, ağzından bir mınltr halinde §U 

ıöz çıktı: "btemiyorum." 
Selim ona doğru eğilerek: 
- Ne istemiyorsunuz? diye ıordu. 
Cemile bir haykırıı duymuı ta an-

ıızın uykudan uyanıyormut gibi ııç· 
radı; ellerini Selim'in avuçlanndan 
çekti, bir daha: 

- Hiçi dedi. 
Sonra hemen mahallebiciden çık

mak iıtedi. Caddede ıeasizce yürüdü
ler. Cevapaız kalan birkaç ıualinin 
verdiği ümitsizlikle. Setim Cemile'nin 
uzun süren susuşu içinde kalmasına 
razı oldu. Lüzumsuz yere tenha so
kaklara saptılar. Rastgele yürüyor
lardı. 

Cemile durdu. gayet derin bir ne
fes aldı ve Selim'in yüzüne bakarak. 
içinde tatlı bir cinnetin parıltısı g~rü-

- Sorunuz 1 dedi. 
Cemile kaıla.rını çatıyor, 

&onsuz bir arzu ile öfkenin k• 
ğı gözlerini Selim'den ayı 

öylece duruyordu. • 
Selim tekrar etti 
- Sorunuz! 
O zaman Cemile 

kardı. yürüdü: 
yim .•• " diye mınldandı ve hill~.j• 
tekrar durarak, Selim'e resıol 
'9'1J'la dedi ki: 

- Selim Bey, kuıura 
ben biru rahataızlandmi. ıi• ~ 
binize gidiniz, kusura ~~ 

Selim onda hiç bu ciddiyeti e 
mitti. "Siz" diye hitap editi "c 
tUn yüzünü gölgelendiren ga"I' 
rin keder onu adeta titretti: 
~ Neniz var? diye ıordU· 
Cemile biraz evvel rnahaU~el 

olducu gibi titrek ve sı~ ~ef~all' 
yordu. Selim onun elinı bır ti 
tunca. kız, ansızın boşanaral<. ıJlı' 
ti hıçkırıklarla ağtamağa ba,ı. 8'1 

[Arkası" 
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BAŞSAGISI TELYAZILARI 

Amiral Kondiriyotis'in .. -
Olümünün Vıldönümü 

d' ~n~ra, 2.A.A. - Eski Yunan Cumur Başkanı Amiral Kon-
ırıyotıs•in ölümü münaseJbetiyle Dış Bakanı Tevfik Rüştü 

~ras'ın Yunan Dış Bak anma çektiği baş sağı telıgraıf ı ile buna 
te~~n cevap aşağıdadır : 
rı Amiral Kondiriyotis'in ölümü münaseıbetiyle, Ekselansları
a Cumurluk hükumetinin taziyetlerini arzederim.,, 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
g Ekselans1annm bana, Amiral Kondiriyotis'in ölümü rnüna
tı~betiyle w Türkiye Cumhurlu~u hükfunetinin teıbliğ buyurdukla
t' ~aş sagmdan dolayı pek zıyade duygulanarak, Elen hükume-
ının samimi teşekükrlerini kabul etmelerini rica ederim. 

Maksimos 

ikinci Şube Direktörlüğü 
~ ~~kara, 2 (Özel aytarımız bildiriyor) - lstanlbul emniyet di
te~o;tüğü ikinci şube direktörlüğüne Akçadağ kaymakamı Ne
iltının tayini yüksek tasdike ~ktiran etmiştir. 

Kocaeli Emniyet Direktörlüğü 
tc~~ara, 2 (Özel aytarımız bildiriyor) - Kocaeli emniyet di
l:tı' torlüğüne Kastamonu emniyet direktörü Ferh tayin edil -

1§tir. 

Tarih Encümeni Dün 
Dolmabahçede T oplandi 

lskoçgalı Arkeoloğlar da Bu 
1' oplantıda Hazır Bulundular 

lt~:koçya arkeoloji cemiyeti başkam 
~ııı 0 log Doktor David Russel ile 
1t0ç tanahmetteki kazıyı idare eden İs 
t~ti~anın s:.n __ Andirevs d~rillfünunu 
~ah Profesoru Bakster di.ın Dolma • 
~ii çe sa:ayına davet edilmişler ve 
tıı\ rk. t~.rıhi tet~i~ enc~:n~ topl_!~_: 
~~;[e~ıden saat on dokuza kadar de
~ ~li e e~ toplantıda her iki lskoçya 
~l ın soz almışlar ve muıhtelif mev
lııi~~r ~erinde kıymetli fikirler bildir f Crdır • 

tct ~flantrdan .s?n~a profes~r Baks -
lıırı r tnuharrırımıze şu diyevde bu 

.. ırıuştur: 

~lıl~ - Eksiksiz bir ilmi toplantrda 
~ıı 0ınuş oln:ıamn zevki içindeyim. 
bit hasnıanh ımparato~lannx? yalmz 
oı~taıt renı ve yalnız bır entrıka yeri 
htıil ~ullandıklan Dolmabahçede 
tctiıı~Şrnış ?ir milletin yüksek karak 
lııı dü !~~sıl .. edenlerle karşxlaşacağı
~cığ §Unurdum., fakat Marmarıyr ve 
q~lll~r gören taraça üzerinde bir aka 
l'ıll'ı ·kurulmuş olacağını nasd hatı-
~i.a: getirnıiş olabilirdim? Sizden bil 
~i • .; .. §~nu kaydetmenizi rica ederim 

Urk tarihi tetkik encümeni as _ 

başkam öğretmen Bayan Afet'in ar -
keoloji ve tarih üzerindeki derin bil
gisini hayret ve takdirle tekrar etmek 
benim için bir vazife olacaktır. Ba -
yan Afet Arastadaki mozayıkı çok 
beğenmiş olduğ.unu ve tarih encüme 
ninin ça.lışıınamızdan memnun 'kıılqı-
e,uu ua ~ ... J • - ..... n• n.a.u4~U..u lllOIK1:oı 

Russel !stanbulun üzerinde söz aldı 
Bu ha~t~ içinde hulduğ•t.otmuz yeni 
mozayıkı şehre takdim edebileceği • 
mi ümit ediyorum. 

. Sultanahmette yapzlan kazıda ye
nı bulunan mozayikin bir tarafta gö 
bek verdiği görülmüş ve ya.pılan 
araştırmalar n e t i c e s i n d e yüz 
yüz elli yıl önce yaprlmış bir küçük 
n;ı~~zeı:; bulunmu~tur. Bunun kazı ye 
rı uzerınde o devırde bulunan bina .. 
lardan birinin meçhul bir maksatla 
yapılmış gizli bir yeri olduğu anlaşı
lıyor. Kazının bundan sonra daha 
kıymetli mozayıkl•ar meydarta çıka • 
racağı muhakkaktır. 

• J?ün. Fransa, Lehistan ve İsviçre 
sefırlerı kazı yerini gezm.işler ve bu
lunan mozayııklar karşısında hayret
le durakalmışlardır. 

FESTiVAL HAZIRLIKLARI 

~omanya Gençler Grupu 
·. Bu Hafta Geliyor 

~OlıJot 
1 nyad.ın ulusal kıyafetlerile 

~ '4 Eyıa 
~i~~l festi lde yaptlacak olan arsıu-
~·ll1c1tt dyaı hazırlıklarına devam e
~ıtc clü~ ır:. ~.u işle meşgul olan ko-

• \ ilçcba Bu~ukadaya gitmiş ve Ada
~1a1t :Yerı~ı. ile be;aher şenlik yapı-

1 ilcak t :ı gezmış ve buralarda ya-
ır ~ lo Ey~~ısatı tespit etmişlerdir. 

'

c fc .. t· lde Prenses Marya vapu
.. ıval · · l \>actiln e ıştırak etmek üzere Ro-

. l6 e-enç ulusal kıyafetle· 

z.-.ı - - --
I 

gekoek olan gençlıerden bı'r grup 

rile gele~ekl:rdir. Ayni gün Roman. 
yadan bır Çıgan müzik heyeti de 
gelecektir. Komite Romanyada fes
tival işlerile uğraşmak üzere bir mu
rahhas göndermiştir. Bu murahhas 
Bükreş sefir ve konsolosile temas et
miş ve bunlar vasıtasile basın genel 
direktörlerile görüşerek 4 Eyllllden 
itibaren festival hakkında Romanya 

Iran Dı~ işleri Bakı3111t 
KAZlMl HAN 

Kazımi Han 
Geliyor 
Ankara, 2 (Ozel aytarımız bildi -

ı·iyor) - han Dış lşleri Bakanı Ka 
zımi Han, yarın hudıutlanmızdan 
memleketimize girmiş bulunacaktır. 
Kazmn.1 Han şehrimize uğramıyarak 
doğru lstanbula çıkacak ve orada 
birkaç gün kaldıktan sonra,Cenevre
ye hareket edecektir. Kazuni Hanın 
bu seyahati, Cenevre seyahatinden 
istifade ile memleketimizdeki tam -
dıklarr ile görüşmekten ibarettir ve 
hususidir. 

Afganın 
Büyük Günü 
Ankara, 2 A.A. - Reisicümur Ata 

türk'ün .A f.gan i~iklal bayramı mü
nasebetile Afgan Krah Mehmed Za
hir Han'a çektiği tebrik telgrafı ile 
buna gelen cevap aşağıdadır : 

.... r&"·~ x~~uı.1a.1 ı.. .. y••Hu• uıUnd~elJc::
tiyle, en hararetli tebriklerimin ve 
~z.hsi' teemnnilerimin kabulünü ma
jestelerinden rica ederim. 

K. ATATURK 

Nazik tebriklerinden dolayı Ek
selansl·arma teşekür ederken, şahst 
saadet1eriyle kardeş TüI1k ulusıunun 
saadeti için en hararetli ·ve en sami
mi temenilerimi sunarım. 

MEHMED ZAHlR 

Tahsil ispektörlükleri 
Ankara, 2 (Özel aytanmız bildi -

riyor) - Finans Bakanlığı tetkik he 
yetinden İhsan, Necmi, Hamdi İs -
tanbul mıntakası, Hüseyin Beyoa]u 
nırntakası tahsıil ispektörlükleri~e. 
Sal~haddi~, Adil, Mithat, Hüseyin 
Halıl, Emın, İstanbul mıntakası Arif 
Bey<?ğlu mıntakasr, Emin, Mu~tafa 
s~~ı. Şükrü Üsküdar mıntakası tah
sıl ı~pektörlüklerine tayin edilmi§
lerdır. 

icra memurlarmm kefaleti 
Ankara, 2 (Özel aytarımız bildiri

yor) - Tüze Bakanlığı, icra memur 
larınm kefalete tabi tutulmaları hak· 
kmda bir kanun projesi hazırlamak -
tadır. 

MalmUdOrleri arasmda 
Ankara, 2 (Özel aytarımız bildi • 

riyor) - Eruh malmüdürü Fevzi 
Manisa merke~ .:11.~l müdürlüğüne: 
Çumara malmuduru Fikret Mutki 
malmüdürlüğüne, İzmir tahakkuk me 
murlanndan Şinasi Eruh malmüdür
ltiğüne, Bursa varidat katibi Kemal 
Mutki malmüdürlüğüne tayin edil • 
mişlerdir. -------

Uşağm kurtuluş günü 
Uşak, 2 A.A. - Dün Uşaklılar kıur 

tuluş bayramınr kutlu.Jadilar. Ordu -
nun girişi temsil edildi. Bugüne ait 
söylevler verildi. Kurtarıcılara min
net ve şükran duyguları gösterildi. 
Gece de fener alayları yapıldı. 

gazetelerinin neşriyat yapmalarrnı 
temin etmiştir. Sovyet Rusya ve Ro
men konsolosları festivale büyük ala
ka göstermiş ve Adada şimdilik yer· 
lerini temin etmişlerdir. Yat klüpte 
ilk gece verilecek olan balo da halka 
tahsis edilmiştir. Bu sebeple Yat 
klüp bahçesinde hazırlıklar yapılmak 
tadır. 

Ayrıca caddelere konacak projek
törler klübü tenvir edeceklerdir. ı ı 
EylUlde yine 16 gençten mürekkep 
Yunan heyeti ulusal kıyafetlerile şeh 
rimize gelecektir. Hazırlıklara önem· 
le devam edilmektedir. 

EKONOMiK KONUŞMALAR 

Maden , Arama Ve işletmesi 
11 

Her şeyden evvel bilinmesi lazım
gelen bir prensip meselesi vardır. 
Toprak altı servetleri - şahsın değil -
umumun malıdır. Liberal yani jan
darma devletlerde de bu esas kanun
laşmıştır. Bir maden imtiyazı cevhe
ri kıymetlendiren bir işletme müte
ahhitliğidir. Bu yüzden normal za
manlarda bile maden ihracatı hüku
metler tarafından sıkı bir kontrol e
dilegelmiştir. Umumun payı olarak 
da bir ihraç vergisi alınmıştır. Di
ğer ticaret metalannda ne böyle bir 
resim, ne de madende tatbik edilen 
sıkı kontrol vardı. Binaenaleyh, öte
denberi madenlerde hükumetlerin 
yakın bir alakası vardır. Çünkü ; ma
den - ferdin değil - cemiyetin işidir. 

Umumi menafi namına kurulan 
maden arama enstitüsü bu cemiyet 
işini üzerine almaktadır. Vakıa son 
zamanlarda Sümer Bank devletin 
madenlerimizi kıymetlendirecek bir 
resmi müessesesi idi. Fakat Sümer 
Bank'm çok önemli bir vazifesi da
ha vardı. Türkiyenin sanayileşmesi!. 
Maden işini de ayni teşkilata bağla
mak kuvveti ikiye ayırmak demekti. 
Bu iki mühim işten biri de diğerine 
feda edilemez. Hem itiraf etmeli ki, 
madenlerde halledilmesi icap eden 
meçhuller daha kalabalık ve karışık
tır. Düşüncemizi izah edelim: 

Kuvvetli bir devlet kendi ihtiyacı
nı temin edecek her cins endüstriyi 
kendi sınırlan içinde kurar ve işle
tir. Vakıa burada da teknik ve mele
kenin mühim rolü vardır am::ı, niha
yet sağlam gümrük duvarları, dahi
li kanunlar, iç endüstrinin esasıdır. 
Fakat bir maden kurumu böyle de
ğildir. Maden her şeyden evvel bir 
tabiat verimidir. Bir maden herhan
gi bir zor ile ne ortaya çıkabilir; 
ne de zenginleştirilir. 

Dere içinde bir taş bulmak, top
raklar arasında sıkışmış bir cevherin 
izine, hatta damarına tesadüf etmek, 
orada mutlaka işlenebilecek kabili
yette bir maden mevcudiyetine del<i
let etmez. Böyle hadiselerde esaslı 
ameliyelerle oradaki cevherin cinsini 
ve miktarını tesbit etmek lazunJır. 
Bunun için de ilmin ve fennin mu..'1-
telif şubelerinin yardımlarına ihtiyaç 
vardır. Demek oluyor ki, maden ara
ma enstitüsü birinci derece devletin 
bir ilim ve fen müessesesidir. Bu 
müessesenin kapısından içeri gil'ilin. · 
ce, jeoloji, mineraloji, petrogrd.fi, 
panlantoloji, şimi ve laboratuvarları 
gibi ilmin en yüksek şubelerile karş1-
laşrlacaktır. Böyle bir müessesenin 
de hükmü hi~ şüphesiz değişmez b~r 
hakikat olur. 

Söz düşmüşken şunu da ilave ede
lim ki, enstitünün faaliyetinden ça
buk bir sonuç beklemek hatadır. Dü
şünın~.li, .. b~~ madende arama işı sene
~erle olçulur. Belki bu aramalarda 
ılk zamanlar büyük bir şanssızlılc o
larak fena netice alınabilir. Bununla 
enstitünün varlığında bir günah ara
mak büyük haksızlıktır. Şu imanımız 
kuvvetıı olmalıdır: Enstitü bugün 

Uçak bayramı devam ediyor. Bay. 
ram beş eyl~l ~kşamı bitecektir. Bay
r~m Bakırkoyı.inde çok canlı bir şe
kılde kutlulannuştır. Türk Hava Ku
r~_munun Bakırköy Bayanlar kolu, 
hukı1met. ~~rağrna e-elmişler, hava 
kuvvetlen onünde tezahüratta bulun-

olmazsa, yarın memleketimizin zen
gin madenlerini alana çıkaracaktır. 
Yeter ki, ona layık olan organizas-
yon yapılsın. • 

Enstitü kurulurken daha henüz 
memleketimize uğramıyan jeofizik 
usulü yani elektrikle maden aramaya 
da bir yer verilmesi candan dilenir. 
Taşlarda bulunan tuz ve rütubetteki 
"nakıliyet,, hassasından istifade edi
lerek elektrikle arama usulü birçok 
madenlerde - bilhassa petrolda -
seri ve müspet netice vermektedir. 

Enstitünün ikinci vazifesi de ida
ridir: Bunu da izah edelim. Memle
ketimizde mütehassıs getirtmek. tet
kik ettirtmek ihtiyacı çoktanberi 
doğmuştur. Şimdiye kadaı ~ çok 
değerli mütehassısların Türkıyt! hu
dutları içinde tetkikatta bu\unciukla· 
n muhakkaktır. Bu tetkik neticesin
de önemli raporlar da verilmiştir. 
lşte o kadar! .. Bu raporlar ya dosya
sında veya şunun, bunun el;nde kal
mıştır. Bu yüzden meml!!İ<etimizde 
herhangi yeni bir iş mevz .. ıubahs o· 
lunca yeni bir müt<;hassrs, yeni tet· 
kik ortaya çıkar, bi5ylece belki ayni 
mesele birçok defalar tetkik oluna 
gelmiştir. Çünkü sistematik bir tet
kik ve arama yapılmamıştır, herhan
gi bir teşkilatımız da bu gibi fenni 
tetkikleri tasnif ve tesbit etmiyordu. 
!şte arama enstitümiiziln yapacağı 
etütleri sistematik bir şekilde olaca
ğı gibi, eski tetkikleri de toplayıp, 
eksiklerini tamamhyacaktır. Bundan 
sonra da bu tetkilder:ıı yeri herhan
gi bir "mahzeni evrak,, veya herhan
gi bir kasa gözü o1nıama1ıdır. Pek 
müstesna politika vcı.ziyetleri hariç 
diğerleri basım evlerinde çoğaltıl
malıdır. Bu hareket yurdumuza ge
rek maddi ve ger<!kse manevi büyük 
faydalar getirir. 

Madenlerimizi devlet elile canlan
dırırken akla bir sorgu gelir. Dün
yada işliyen meşhur maden mmta· 
kalarrnı, m a d e n 1 e r i n i t e t -
k i k e d e r s e k bunun hiçbi
rini resmi teşebbüsler meydana çı
karmamıştır. Bilhassa petrol arama 
işlerinde - hükumet ancak himayeci 
olarak - hususi teşebbüsleri kıymet
lendirmiştir. Hatta c;ar Rusyası Ba
kude petrol aramalarında muayyen 
hizmetler mukabili müteşebbislerine 
(25000) rubleye kadar bir prim ve
rirdi. Bu işe doğrudan, doğruya hü
kfımetin el atması doğru mu? 

lşte en ince noktaya dokunuyo
ruz; evet en ince nokta. 

İtiıtaf etmeli ki, kapitalizm kendi 
amacmda senelerce muvaffak olmuş 
bir sistem itli. Binaenaleyl:i: Bu mu
va!afkiyet vaziyetlerini yeni idareye 
yerleştirmek ayni sonucu elde etmek 
için yetişir. Bu da geniş zihniyet for
malite bağlarından uzaklaşmaktır. 
Kanunlar da bu hususu gözönünde 
tutmuşlardır. İş şimdi el~manların 
bu özenliği kavrayışma kalıyor. Mu
vaffak olunmaması esastc:ıl:i hatadan 
değil, tatbikinden ileri gelir. 

Sadrettin ENVER 

muşlardır. Şivezad tarafından heye
canlı bir söyleverilmiş, bunu Ümra
nın söylevi takip etmiştir. Alav, bu
radan Cumuriyet Partisine criderçk 
tezahüratta bulunmustur. B;kırköy 
kazasının tayyare yardımı bin lirayı 
geçmiştir. 

Avukatların 1

1

(' .. """""' ~ ..... * ..... 
Her yeni medeniyet, her yük. 

T • f B 1 d seliş ve her baymdırlık ruhun as n 1 i iti r i i bir beden istemesi gibi ınut]iika 1 

insan çokluğu istiyor. Eski za- 1 
manm bütün medeniyetleri nüfus 1 
artması ile birlikte vücud bul- 1 
muş, nüfus düştükçe bu medeni
yetler de çökmüştür. Bu sebeple: 

[Baş tarafı 1 incide] 
B~rinci . sınıfa a ynlanlar : Vasfi 

Raşı~, eskı ağır ceza başkanı avukat 
Sabr_ı, Avukat Sadi Rıza, Sami, Sa
dettın Ferit, İstanbul Barosu başka
nı ~asan Hayri, avukat Halil Hilmi, 
eskı İnhisarlar genel direktörü avu
kat Asını. Kenan Ömer. 

Diğer avukatlar da ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıflara ayrılmışlardır. 

Doktorlarda olduğu gibi, fevkala
'de sınıfa ayrılan avukatlar l 000 lira 
birinci sınıf olanlar 200. ikinci sınıf 
olanlar 80, üçilncü sınıf 30. dördüncü 
sınrf 10 lira meslek vergisi verecek
lerdir. 

20 il kteş ri n 
Pazar günü 

Yapılacak olan (Genel Nüfus) 
sayımı en önemli soysal işlerden 

biridir. 

f Başvekalet J 
1 İstatistik Umum Müdürlüğü 
\. lllllll~llml~lll"t rııı .. ~ 

ŞU IPI GÖRÜYOR MUSUN? 
Mal sahiplerine ithaf: 

Bir perdelik komedi 
E§haıı: 
Yasefaç.i: Apartman sahibi 
Madrabaz Zeyno: Kiracı. 
Huriye: Zeyno'nun karısı. 
icra memuru, bekçi, polisler. 
Apartmanın bir dairesinde top• 

lanmı§lar .. 
Zeyno - Ne iııtiyorsunuz? 
icra memuru - Mal sahibine Ü~ 

ay borcunuz varmış. Kira muka.ve• 
Jeııi hükmünce size tebliğ edilen 
ödeme emrine havalei sem'i itibar 
etmiyerek. .. 

Zeyno - Uzatma ağabey. Anla• 
dım. Kirayı vermedim diye mi gel• 
diniz? 

- Evet. 
- (Mal sahibini göstererek) Ya 

bu herif ne istiyor? 
Yasefaçi - Ağzini topla! Herif 

senin yjbj olur. 
icra memuru - Kanun mucibin

ce hacze gelen memurlar zabıta• 
dan muavenet talep ettikleri tak• 
dirde ... 

- Oyle katipçe laflarla benı 
korkutamazııın ! B e n i m babam 
Amedi Kaleminde kapıçuhadan 
idi. Senin gibi yüz tane alimallah 
önünde be§ pençe divan dururdu 

- (Zeyno'ya hitaben) Bakııanı• 
zal Bu kadın kimdir? 

- Bizim ka§ıkdüşmanı ..• 
- Anlamadım .. 
- Sizin anlıyacağınız ev uşağı .• 
- Kadından uşak olur mu? Şu-

na hizmetçi desene! 
Kadm - Ağzını topla hımbıl! 

Hizmetçi senin anandır. Ben bugü. 
ne bugün .•. 

Polis - Eyl uzathnız... Haydi 
bakalun. şöyle geriye ... 

- Aaa! Ne olacak. 
lcra memuru - Mallara haci2: 

koyacağız! 

Zeyno - Hangi mallara? 
- Ne bulursak. lbatenize kif'a• 

yet edecek a&gari mefru§at brra· 
kıp ..• 

- Ya! Pek ala öyle ise. (Zey• 
no mutfağa doğru kaybolur. Karı• 
ııı da pe§inden.) 

Biraz .sonra Zeyno elinde bir İp· 
le meydana çıkar ve Y asefaçi'ye 
hitaben - Bana baksana bezirgan. 
Şu ipi görüyor musun? Bu bende 
iken sen on para alama:zsm ! 

- Neden? .. 
- Neden mi? .. Şimdi gürür,.ün 

E-n gidiyorum. Ey cemaat hakkı· 
nız1 helal edin! 

Polis - '.N'Creye?. 
Zeyno - Mutfağa. Kendimf 

a&acağım. 

icra memuru - Biz vazifemizi 
yapalım da sonra ... 

Zeyno'nun karısı - Hayır ha· 
yır!.. Şimdi asacak İ§te!.. Neden 
sizi bektiyecekıni§. 

lcra memuru - Haciz muame• 
lesinde mahkU:mu aleyhin vücudu 
§arttır. 

Zeyno - Ben gidiyorum... Ben 
asıldıktan ııonra da Y asefaçi bu 
apartmana zor mü_şteri bulur. Yal
lah on paraya kims.e tutmaz ... 

Y asefaçi'nin gözleri hemen açı
lır - Aman yozunu seveyim. Böy
le delHik yapma!.. . 

Zeyno - yaparım. 
Y a&efaçi polise hitaben - Ku. 

zum! Bu adama baksanıza kendi
mi öldüreceğim diyor. 

- Onun kavli mücerredinde 
kalddcça cü.rüm tetkil etmez. Eğeı 
davacı isen o ba§ka. 

Zeyno'nun karısı - Bizim bek
Jemeğe vaktimiz yok. Ne diyecek
&eniz deyiniz. 

Zeyno (Yasefaçi'ye) - Şimdi 
bu memurları falan dışarı almaz. 
ııan kendimi JU iple nıutfağm tava• 
nındaki çengele asarım ... 

Y asefaçi - Y apatnazsın. 
Zeyno - Yapaınaz nuyım? 
Derhal mutfağa koşar yere b · r 

masa k~yar. Üstüne çıkar. Apart
~~!'da~ı patn-dıya koşuşmuş olan 
dıger kiracılarla dolmuş olan met-
1!_alde bunu gören kadınlar vavey. 
laya başlarlar. Polis müdahale 
eder. Herkes Yasefaçi'ye: 

, - AUah kahretsin! Alçak he· 
rı_f l Göz göre göre adamın kanma 
gırecek •.. derneğe başlarlar. 

Y asefaçi mütererldit bir halde 
bakarken icra memuru sorar: 

- Davacı sıfatile muamelatı i.:
raiyenin devamını talep edıyor mu• 
sunuz? 

Y asefaçi endişeli gözleri le etra
fma, mutfağın tavanına ve Zevno• 
nun elindeki ipe baktıktan so~ra: 

- Evvela §U herifin elindeki. Jpj 
haciz yapsanıza!. 

Zeyno - Bütün eşyamı veririm. 
Bunu vermem. Babamdan kalma 
yadigardır. 

icra memuru - Bir daha soru• 
yorum. Devam edelim mi? 

Etraftakiler - Tamahkar 'ıe,.ifl 
Yeter artık. Ev bark yıkacaksın. 
Vazgeç şu;.1dan ... 

Herkesin üstüne geldiğini gÖ~E'n 
Y asef açi hiçbir şey söylemeden ka
pıdan çıkar. icra memuru, polis ve 
bekçi de birlikte. Halk çekilirler. 

Zeyno karısına - Yahu! Şu ipi 
a) da rafa koy!.. 

B. FELEK 
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No.128 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 
~ ..... .......-.... 
Hilal Kaşlı 
Bayanlar 
1nı:e kaşlı olmak, bayanlar ara

sında, her vakit makbul tutulmuş o
lacak ki eski zamanın meşhur: 

Huysuz ve kıskanç bir ana 

Büyük Harp Başladıktan Sonra Biz Casus Olduk
larını Bildiiimiz Adamlara El Süremiyorduk 

Hamamın kapısı vuruldu, ayol! .. 
gibi ince türküsünde, zaten kendisi 
ince takımdan olan bayan Fehime
nin de hilal gibi ince kaşlı olduğu 
söylenilirdi. Fakat eski zamanda ba
yanlar tabiatın kendilerine vermedi
ği bir güzelliği san'atla yapmak id
dıasında olmadıklaıuıdan, kalın kaş· 
lar da gene makbul sayılır, hatta hi-' 
lal gibi ince olmıyan kaşlar rastıkla 
daha kara ve daha kalın yapılırdı. 
O vakitlerde de her bayanın süslen
me çekmesinde bulunan cımbız da
ha ziyade yüzün şurasında burasında 
tek tük çıkan fazla kıllan koparmak 
i§ine yarardı. 

·ııi 
dir. Bu hastalığın tedavisi ~are~~ 
bulmuş. Fakat bunu da tatbı&aıaca.1' 
kan görmüyor. O halde yapı t a· 
şey ondan ayrı yaşamaktır. Fak~, 
caba buna da bütl'esi müsait.~· bıl 

Felaket şurasında ki. butuıt gıtı' 
huysuzluklar, ananın oğlunu ç~ ot• 
ca, delice sevmesinden ileri gelıYut" 
Onun muhabbe~ini başkasın! ~'Ja.P bıl 
mamak hırsı... Oğlunun olu.~~· t" 

kadını derhal bir ölüme süruk 'bit 
bilir ve bu delice sevgi onun eıı· 
düşman eibi oğluna hücumuna 111· 
gel olmak şöyle dursun, sebep 0 

Eminol ki, bütün vatanı seven 
herkes herşeye rağmen sizin muva'fl 
ıfakiyetiniz~ çalışıyor. Çünkü se "' 
nin muvaffakiyetin Anadolunun 
muvaffakiyeti demektir. 

Bak seni bütün arkadaşlarım na .. 
mına temin ederim ki, bizim hiçbir 
mevki ve memuriyette gözümüz yok 
tur. 

Bana gelince: Ben yalnız bir ide
al takip edeoeğim. O da islamı ezen 
Avrupa canawrlarile pençeleşmek, 
ancak milslümanlan harekete geçir
mek. Bunun için benden çekinme. 
.Bekir Sa."Ili ve arkadaşlarile gönder 
diğiniz haberlerden memlekete gel.; 
rnemizi istemediğinizi anlıyorum. 
.Biz gelirsek memlokette bir ikilik 
çıkacak diyorsu.n, değil mi? Halbu 
ki biz memlekette olsaydık bugün 
.aleyhinirde olanları sizinle b:rabcr 
harekete getirecektik. Şimdilik bu 
arzunuza katlanıyoruz. Fa~at baıta 
.Türkiye olımak üze.re islam alemiı 
~çin şimdiki vaziyetin faydasız ve• 
:ya tehlikeli olduğunu gördliğümüzı 
anda memlekete geleceğiz. İşte bu 
kadar 1 Şimdi ben Kemali hürmetle 
.gözlerinden öper, Cenabrhaktan se .. 
nin iç.in yücelikler, islam ve vatana. 
büyük büyük muvaffakiyetler dile 
tim, kardeşim efendim,, 

En-..-er 
Mektubu aynen koysaydım, bu ... 

gün ölmüş ve bir zamanlar ordumu 
zun başında bulunmuş olan bir a .. 
dam hakkında, bazı kafalarda hala 
yerleşmiş bulunan kanaat ve hür ... 
metleri ters ç~virecek birşey olur .. 
du. Mektupta tehdü. tenkit, kanaat 
ve zan hataları, gurur, benlik ve, 
bütün iddialarına rağmen, Napole
on olmak hırsı bir ateş gibi yan -
maktadır. Fakat artık o ölüdür. Din 
ler ölülere saygı öğütler ... 
. Enverin Tür1cistanhları ne suret
le Ruslara karşı ayaıklandırdığrnr 
ve nihay~t kendisinin nasıl §ehit 
düştüğünü daha evvel gazetelerimiz 
uzun boylu yazdılar. &asen o kı • 
«rmlar bizim çerçevemizin dışında 
olduğu isin pahsetmek fazla olur. 

Üc;üncü Bölüm 
Tutulan casuslar 

\'ine büyük harpten başlayalım: 
:Yukarda söylediğim gibi, bizde te
meli ive önemli bir kontrasiyonaj ku
rulmadığı için ve hele, memleketi
miz bizim zararımıza ve düımanları
mızın faydasına çalıtan unsurlarla do 
lu olduğu için, casus servisleri iste
dikleri gibi ağlarını kurmuılar, coğ· 
rafik durumumuzdan da kolaylıklar 
bularak serbest~ çalıı1mı!, serbestçe 
muhabere edebilmiılerdir. Birkaç ca
&usun tutulabilmesi, o zamanlar bü
tün istihbarat ve kontrasiyonaj'ı Ü· 
zerine almış olan, büyük erkanı har
biye ikinci (istihbarat) şubesi ve, 
yine onun direktiflerile çalışan emni
yet işleri adamlarının kendi zekita
:rı, buluşları, yaşayışları sayesinde
dir. 

Büyük Harbin casuslarını bulmak 
hususunda sansörün de çok yararlı
ğı görülmüştür. Sansör servisi mev
zuumuzun önemli bir kısmını teşkil 
etmekle beraber onu şimdilik sona 
bırakıyoruz. Kurum ve vasıtaların 
eksikliklerine rağmen tutulan casus
lar az değildir. Memlekette kannca
lar gibi kaynayan bu mikropların 
büsbütün görülmemesi ve yakalan • 
maması kabil değildi. Fakat biz bu
rada yalnız birkaçından, istihbarat 
tarihimiz için ders ve örnek olacak, 
birkaç vak'adan bahsedebileceğiz~ 

• 
Hatkinsonlar 

Büyük Harp başlayınca, her mem
lekette olduğu gibi, biz de düşman 
~ebaas ıolanıarın ve yahut ötedenbe
ri düşmanlarımız hesabına çalıştıkla
rından veya ahşacaklarından şüphe 
edilenlerin sınır dışı edilmesi gerek
ken, o zamanın çürük ve korkak dü
§lincelerinden mi, yoksa bazı kimse
lerin menfaatleri icabından mı, her 
nedense bunlardan bir kısmı çıkarıl· 
madı ve yerleri değiştirilmeyerek,bu 
lundukları bölgelerde bırakıldılar. 

İşte bunlardan biri de Hatkinson 
•ilesi idi. 

Hatkinsonlar yıllardanberi İzmir • 
de yerleşmiş, mal ve mülk sahibi ol
muş, para kazanmış ve zengin olmuş 
bir İngiliz ailesidir. Düşmanlarımızın 
Türkiyeye karşı yaptıkları istihba -
ratm merkezi Akdeniz adaları veya 
;Yunanistan olduğu ötedenberi bilin
diği için lzmirde ve Akdeniz kıyıla
rında düşman tebaası bırakmak mem 
lcket emniyeti ve kontrasiyonaj nok 
tasından mahzurlu idi. Bu sebeple 
J-:atkinsonları da lzmirden uzaklaş • 
tırmak gerekti. Fakat, bazı belgeler-

Kargaki KırYakidis 

den anladığımıza göre, o zamanki 
lrmir valisi Rahmi bey, kendine mah 
sus bazı sebepler ve düıünceler söy
liyerek kabine üzerinde müessir ol -
muı, Hatkinsonları bıraktırmııtır. 

Hatkinsonlarm eli 
Harbin son yılındayız. Almanlar 

son kozlarını oynuyorlar. Biz de son 
kuvvet ve gayretimizle onlara yar
dnn ediyoruz. Söylcmeğe hacet yok 
ki düşman servisleri de bütün vasıta
larile çalışıyorlar. 

lzmirde Haci Yorgaki isminde 

rengin bir rum vardır. Bu Rum po· 
lis komiseri Cemil beyle tanışmakta
dır. Bir gün bu komiseri mağazasına 
çağınyor. Kahve ısmarlıyor, hoş beş
ten sonra diyor ki : 

- Cemil bey, kuzum, sen bu ma
aşla nasıl geçiniyorsun? 

- Eh, işte, şöyle böyle. 
- Halbuki, bak, herkes nasıl zen-

gin oluyor! Ne rahat yaşıyorlar! 
- Evet? 
- Sen de biraz para kazanmak, 

çoluk çocuğunla rahat yaşamak iste
mez misin? 

- Kim istemez? 
- O halde akşam üstü bana gel, 

seninle biraz çekelim. Sana para ka
zandırmak isterim. Hem içeriz, hem 
de senin şu parasızlığına bir çare bu
luruz. 

O gün komiser Cemil ve Yorgaki 
buluşuyorlar. Kafalar biraz tütsüle
nince Hacı Yorgaki hal ve zamanı 
müsait görerek: 

- Buldum, diyor, senin için zah-
metsiz para kazanmak yolu var. 

- Ne ~ibi? 
- Buradan lstanbula gidersin. 
- Evet? 
-Biz, malCım ya, tüccar adamla-

rız. Piyasa ile, nakliyat ile, sevkiyat 
ile, hasılı ticaretimize taalluk eden 
her şeyle alakadarız. 

-Evet? 
- İstanbula gidersin. Piyasaya, 

nakliyata ait bize mektup yazarsın. 
- Sonra? 
- Sonrası bu ... Bunda ne sana, ne 

de bana zarar getirecek birşey yok 
Biz de sana her ay, ve yahut verdi
ğin haberin değerine göre, para ve-
ririz:. (Arkası var) 

Şimdiki cımbızlar, eski cımbızla
nn da işini gördükten baska, en zi
yade kaşları incelterek onlara, yap
ma bebeklerde olduğu gibi, hilal 
şekli vermeğe yarıyorlar. Böyle yap
ma bebek kaşları, onları görmeleri 
lazımgelen erkeklerin hoşuna gidi
yor mu? Fakat, moda öyle emredin
ce o yüksekten gelen emre kim kar
şı gelebilir? Bayanlar o kadar zah· 
met ve acıya katlanıp da, kaşlarını 
birer birer yolduktan sonra, bu san
at eserini erkekler de beğenmeğe 
elbette mecburdurlar. 

Zaten cımbızla kaşları yolmak gö
ründüğü kadar zahmetli ve acı vere
cek bir şey değildir. Koparılacak kı
lı cımbızın arasına sıkıştırıp şöyle 
hızla ve birdenbire çekince pek acı 
vermez. Yalnrz kıl ~ekilirken deri
nin de kalkmaması için sol elin 
parmaklariyle derinin üzerine basa
rak onu germeği unutmamalıdır. 
Bir de kılı dibinden koparmağa, onu 
ortasından fazla ~ıkarak kesmemeğe 
dikkat etmelidir. 

•11111111111 T A K S i M -

Cımbızın göreceği iş yalnız kaş
larda değildir. Kaşları yolarak in
celtmek şimdiki moda ise de, çene
nin üzerinde sakal telleri gibi sıkan 
fazla kıllan koparmak bayanlar için 
her zaman lüzumlu bir moda ol
muştur. Sakal ancak erkekleri çir-

B A H r E s i 111111111111_11 kinleştirmek için yaradrlmıştrr. Hele 
""ı üst dudaklarla burun arasında bıyık --- Süreyya opereti - Yeni operet ve Mnhlis Sabahaddin : gibi çıkan kıllara bayanlar hic ta

: hammül edemezler. Göğüs üzerinde 
:; çıkan kıllar, dekolte esvabın göstere-

111111111111111111111111 • miyeceği yerde olsa bile, gene kopa

i tarafandan bu akpm 
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1 BELEDiYESi iLANLARI ----:r ISTANBUL 

Hepsine 84 lira muhammen bedel biçilen Bebekte Cevat 
paşa caddesinde Bebek bahçesi yanında 99/1, 101, 103, 103 N o.h 
dört ahşap baraka ankazı açık arttırmaya konulmu~tur. Ş~ı:ı
namesi levazım müdürlüğünde görülür arttırmaya gırmek ıçın 
de 630 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 17-9-935 salı günü saat 15 te daimi encümende bulunma
lıdır. (B.) (5244) 

rılmak lazımdır. Bazan benlerin üze-
• ü .. ..-ı...ı.~ ~--'- ı •• ı.-._. - ~l.""1.•l ıu'l'-• "• ••-

}er, Hep bunları yok ıetmek için cım
brz çok kıymetli bir güzellik aleti
dir. 

Cımbızın vereceği acı pek az olsa 
d;ı, bayanların hepsi bu kadarına 
bile tahammül etmek istemezler. 
Halbuki güzellik her bayanın hakkı· 
dır. Ağda gibi yapışkan, yahut kıl 
eritici kimya maddelerile güzelleş
menin modası artık geçmiştir. Onun 
için, deri hekimleri elektrik aletle • 
rinden, diatermi aletlerinden, kaşla
rı inceltmek, yüzde ve göğüste çıkan 
fazla kılları eritmek için istifade et· 
tirirler. 

Lokman Hekim 

Erkek evlat sahibi annelerin ço
cuklarını çok müşkülatla evlendir
diklerini, birçoğunun kıskanarak e
linden geldiği kadar evlenmelerine 
engel olduk!annı bilir misiniz? Kay
nananın huysuzluğu, gelini ile dai
mi kavgası hep bu kıskanıslığın ese
ridir. Ana, senelerdenberi kendine 
ait, sevgisi kendisine münhasır say
dığı şahsın bir başkasına geçmesine 
ve bu muhabbetin ikiye ayrılmasına 
razı olmuyor. 

JBu kıskançlıklar içinde kendini ve 
oglunu ezecek, parçalıyacak kadar 
kıskançlığı ileri götürenler de eksik 
değildir. 

Fatihten Fethi Cemal imzasile bi
ze anasının huysuzluğunu yazan 
gencin bu kıskançlıktan neler çekti
ğini okuyunuz. 

yor. ıı 

Dediğimiz gibi ayrı yaşaınatct;it 
başka çare yoktur. 22 yaşın~ ıııl 
genç daha fazla kazanmanın Y~!.sı 
bulabilir. Kız kardeşi ve e~~ı·-;c 
var. Anasını onlara gönderebil~ 
bir müddet ayrı kalmak da ~ t 
onun çılgınlığını arttırsa bile nıbaf 
insafa davet edebilir. 

• 
Bir şUphe 

"Orta tahsil görmüş, 22 yaşında he 
nüz askerlik etmemiş bir gencim. 
Beş senedir avukat yazıhanesinde 
350 kuruş haftalıkla daktilo olarak 
çalışmaktayım. 55 yaşlarındaki an- A. Sevengil imzasile aldığı~ 
nemle İstanbulda işime yakın semt- bir mektupta senelcrdenberi se1U di' 
lerde oturmaktayım. Üç senedir bir- bir genç kendisinin sevip se\'111:.ııı 
çok evler değiştirdik. Bunun sebebi, ğinden şüphe ediyor. Genç kıZ 'I' 
annemin oturduğumuz evlerin civa- sevmek yüzünden birçok kirlı ene 
rındaki bütün krzlar veya kadınlar- lenmeleri reddetmiş. intihara ~il' 
la benim alakam varmış sanarak on- kalkmış. Nihayet her şey halle 
larm evlerine gidip: "Benim oğlumu miş. Bugün yarın nişanları da yaf 
kapatıyorsunuz!., diyerek buna ben- lacak. 
zer birçok rezilliklerde bulundu ve Fakat A. Sevcngil diyor ki: ·~ 
bulunuyor da. Hakikatta hiçbirisiyle "Bu köklü ilgiye, temiz se'lgı 

0
• 

alakam yoktur. Hem nasıl olur? 350 karşı benim ona karşı olan bağl~1~ kuruş bir haftalıkla kendimize mi tım, aşk denemiyecek kadar za)l,ıif 
bakayım, yoksa hovardalık mı ede· sadece uzun senelerin aşıladığı ı1" 
yim? Bir annenin evladına söyle- itiyat ve bilhassa bu sevgiye kı ~· 
mekten çekineceği nekadar fena söz- nankörlük yapmış olmamak 11e ',~ 
ler varsa, bunları bana karşı istimal velce verilen bir sözü geri alnı~ttl (ıf 
etmekten çekinmiyor. Artık adama- kaygusile duyduğum Lir izzet;~dif• 
kıllı yüz l!ÖZ oldu. Kendisine birçok kuşkusundan başka bir şey degil Jıl' 
defalar:. "Anne, senin yaptıkların Onun bana çok itimadı olmasla (# 
çok ayıptır. Sen hem kendini üzüyor, raber, gözüm başka ufuklarda, g 
hem de beni kendinden soğutuyor- lüm başka ilgiler peşindedir. il 
sun!,, Yolunda adeta nasihatlar ver- Şimdi size soruyorum: Ben b81~ 
dim. Aksi takdirde alıp başımı kaça- bir durumda iken cnunla evlene~ 
cağımı yahut intiliar edeceğimi söy- olsam onun bu coşkun bir pınar bİ' 
!_:~~~!ki def:_ z;~irle~~~en kur- ~ar gür ecvgisi~c:_- mu~be~e e3e f. 
ıablam hatta eniştem bile benim öyle bu sevgisi karşısmda lavık' old~ 
çapkınlıklarımı görse bile görme- derecede onu mes'ut edebilir 
mezliğe gelmesini söylediler. Lakin yim? .. 
bu kadının kafası laf almıyor. Onun- Bu gencin uzunca mektubun~ 
la iki ahlaksız insan gibi kavgalar anlıyoruz ki, senelerdenberi ar•;.;L 
bile yaptık. O benim kafama odun rındaki sevgide yalnız kız d.e:i
ve tekmeler vurdu, tabii it çığınn- kendisi de takip etmiş ve se~ıf~ 
dan çıkmışu. Ben de istemiyerek Fakat bir tabiat ve huy farkı ıle. " 
karşımdakinin annem değil, bana sevgisini daha şiddetle izhar ediJl ıı' 
bir düşman olduğunu sanarak muka- yene bir tabiat meeslesi olarak gd~r 
J>elede bulundum. Beni polise bile ıi- adam kendi sevgisinde c:Uphcye se' 
kayet etmiştir.Çamaşır, yemek .hepsi- müştür. Söylediğinden, şiddetl\ıe
ni ben yapıyorum; 0 benim bir ço- vildiğinden emin olanların düştii ~ 
rabımı bile yamamaz. Kendisini ko- ri şüphe: Yarın öbür gün, genÇ ~.ııe 
caya versek belki uslanır. Halbuki biraz daha hayata girerek tecrı;p. 
beni bırakmak niyetinde değildir. A- sahibi olunca ve evliliğin başka!," 
namın içi fesat doludur: Bir zaman- lan onu meşgul etmeye başlar ol' 
lar da ablamla bile benden şüphe et· sevgilerinin mütekabil ve farkstı ıı"' 

Senelik muhammen kirası 200 lira olan U nkapanında Köprü 
civara sokağında 104 metre murabbai arsa 936 senesi mayısı 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul
muş ihale gününde isteklisi bulunmadığından arttırma 
5-9-935 tarihine uzatılmıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 15 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 5-9-935 perşembe 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (5242) 

mişti. Bu günden itibaren eve git- duğu anlaşılacaktır. Sevengil seiıi' 
Dr. İHSAN SAMİ memeğe karar verdim, ne yapayım?,, lcrdenberi verilmi~ kararı, böyle. ıır 

Bakteriyoloji· Laboratuarı Zavallı çocuk, Görülüyor ki ruhu ruh hali aldatır.ası yüzünden gerı 
Umumi kan tahlil!tı, frengi hasta bir anayla mücadele halinde· rakmamahdır. 
~· .. ~ Senelik muhammen kirası 24 lira olan Topkapıda Sulu ku- ', no aı nazarından (Wasserman ~111111111111111111111m11111111u11111111111111111111111111111111111111111111ı ~ 

· M · · : ı ve Kahn teamülleri) kan kürey- - ~ 
lede kale burcu 936 senes1 ayısı sonuna kadar kıraya verıl- vatı sayılması. Tifo ve ısıtma : 

1
• T T •ı H A o ı M •ı L L Al ~~1. 

mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesini levazım hastalıkları teşhisi, idrar, bal- : :. 
müdürlüğünde görülür arttırmaya girmek isteyenlerde 180 ku- gam, cerahat, kazurat ve su tah-

ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber lilatı, !JI~ra mikroskopi, hususi §:_ Tu•• rk sı•gorta şı•rketı• ~ 
9-9-935 salı günü saat 15 de maimi encümende bulunmalıdır. aşıla~. ıstıhzarı. Kanda üre, şeker, ~ 

(B.) ( 5056) Klorur, Kollesterin miktarlarının 11 _ , 1 
--------------------------- ~~ci._~~~~N~tı3.T~ogsı~§Hu&nh~~~~~~~~~dd~kn~~j 

Ankara Gazi orta öğretmen okulu ve ~ Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir· 1 
E . k -- Kimyager -=- - Merkezi idareıi: Galatada Vnyon HanınJcı 

Eğitim nstitüsü dıre törlüğünden: H .. § Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadı~I 
1 - Gazi Öğretmen okulu ve Eğitim Enstitüsü tale- USameddin § Telefon: 4.4887. 6 --~ 

be yazım ve alımına 2 Eylül 935 Pazartesi günü baş- idrar, kan, kazurat ve ticarettah- i111111111111111111111•11111111111111111111111111111111111111n111111111111111 

lanacaktır. Kurumun Pedagoji, Edebiyat, Tarih-Coğ- l lilleri yapılır. Eminönü, Emlak 
rafya, tabii bilg'"iler, Riyaziye, Resim-İş ve beden eg-iti- ve Eytam Bankası karşısında 

t-.-"=- İuet Bey Han -
mi kolları vardır. Bu kollar bitirenler Orta okullara ve 

6726 
orta dereceli ertik okullanna öğretmen ve ilk öğretim 

ispekteri olabilirler. OPERATÖR 
2 - Gazi Orta Öğretmen' okulu ve eğitim Enstitüsiı DOKTOR lflMET 

- --Ji 

Yüksek derecelidir. 
11 

3 - Kurumun kollarına lise ve altı yıllık öğretmen :: Ankara caddesi Zorlu apart-
k " man No. 21. Pazardan maa-

o ulunu tamamlamış talebe alınacaktır. Yalnız, Okuma li da hergün saat 2•6 hut:alarıru 
süresi üç yıl olan, resim-İş ve beden eğitimi kollarına ~ kabul eder. 4932 
en az bir ders yılı başankla ilk okul öğretmenliği yap- ~-----"--------=--6~6=1='11 
mış olan beş yıllık öğretmen okulunu tamamlamış olan
lar da girebilirler. 

nişanlanma 4 - Yazım 25 Eylül 935 Çarşamba akşamına süre-
cek ve 27 Eylül 935 Cuma, 28 Eylül 935 Cumartesı Sabık Mısır feVkalade komi-
günleri seçim sınaçları yapılacaktır. seri General Rauf'un torunu ve 

5 - Yazım ve seçim işleri için daha fazla bilgili ol- Bay Ösman'ın kızı Bayan Ner
minle İzmir avukatlarından mak isteyenler bulundukları yerlerin Kültür Direktör-

. Bay Bekir Behlül'ün oğlu ma-
lüklerine baş vurmalı ve smaca girmek isteyenler de den mühendisi Bay Kerim ni-
oradan öğrenecekleri şartalara uyğun olarak işlerinı şanlanmışlardır. Yepi nişanh-
görmelidirler. ( 2 3 4 2) ( 514 O) 1659 lara saadt:t dileriz. 

Kültür Bakanlığından: 
19 3 5 - 19 3 6 ders yılı için ilk öğretmen okullanna 9' 

rasız yatı talebesi alınacaktır. 
1 - İsteklilerin şu şartlan taşımaları gerektir. 
A - Türk olmak, . . i~· 
B - Orta okulu iyi veya pek iyi derecede bıt1~0e 

lise birinci veya ikinci sınıf ıru iyi veya pek iyi derec 
geçmiş olmak, ııtıS 

C - Ulusal karekterinin iyiliği öğretmenler k 
lundan saptanmış bulunmak, t' / 

D - Yaşı ilk öğretmen okulları öğreneğinin saP 
dığı çağda olmak, .. eriı~ 

E - Tinel ve bedensel sağlanlığr, okullara gorıd d~ 
ıniş olan rapor örneğine göre, okul doktoru tarafıtı 
saptanmak r 

2 - Şehit çocuklarile yetimler üstün tutulacaktı ~1,,ı 
3 - Bu şartlara uygun talebenin bağlr oldıl 

1
70', 

okullara hemen başvurmaları gerektir. (.Z384), ( 5 665 
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iCMAL 
ITALYA. HABEŞ DAVASI 

CENEVREDE 
Yarın Cenevre'de açılacak olan 

ltonsey içtimaı Uluılar Kurumunun 
tarihinde en önemli toplantılardan 
biri olacaktır. Hatırlardadır ki, kon 
seyin 4 Eyliılde toplanmasına 3 A· 
iuıtoı tarihli fevkalade içtima· 
da karar verilmi§ti. Bu karara göre 
4 Eylüle kadar ltalyn • Habe§ da • 
Vası lngiltere, Fransa ve ltalya Dı§ 
Bakanlar arasında yapılacak olan 
Özel gÖl"Ü§melel"de incelenecek ve 
bir neticeye vanlamadığı takdirde 
4Eylulde Konsey fevkalade ola-

....-ak toplanacaktı~. 
Arada geçen bir ay zarfında 1 • 

talya • Habeş davası üzerinde bir 
anla§ma zemini bulunamadığından 
3 Ağustos tarihli karar icabı Ulus • 
lar Kurumu konseyi meseleyi ince • 
lernelidir. Ancak konseyin yarın 
toplanacak olan içtimaı, fevkalade 
ibir içtima olmıyacaktır. 6 Eyllılde 
esasen kon.eyin alelade bir içtimaı 
ıt o p 1 a n a c a ğ ı n d a n iki iç
tima biribirine karıttırılmı§lır. Bina
enaleyh yannki içtimada. ltalya • 
liabe§ davası ruznameyi teşkil e • 
den yirmi beı kadar mesele sıraıın 
da müzakere edilecektir. 

Bununla beraber, ltalya • Habeş 
-davası öneminden hiçbir §ey kay
betmiyor. Denilebilir ki, dava ilk 
defadır ki, Uluslar Kurumu konse
Yinin huzuruna heyeti umumiyesile 
arzedlliyor. Şimdiye kadar ltalya -
lia.be§ davasının Uluslar Kuruı:nu 
lconseyine akseden safhası, Valval 
le u y u l a r ı etrafındaki çarpışma
dan ibaret idi. Muaaolini, davanın 
.heyeti umumiyesini §İmdiye kadar 
4ı:uruma akae\tirmekten kaçındı. Bi 
:naenaleyh kurum timdi hiç olmaz
aa resmen yeni bir mesele kar§ısın
da kalmıı gibi olacaktır. Bu mese· 
le de kurum azasından bir devletin, 
~urum azasından başka bir devlet 
istiklalini orta.dan kaldırmak isteme 
~idir. Dünyanın binlerce yıllık ta • 
:ı-~hinde böyle bir dava görülmemi§· 
tır. 

Romadan bildirildiğine göre, 1-
talya delegeleri, Habeşistanın ne • 
den müstakil bir devlet telakki edi-
lemiyeceğini iıbat zımnında Ce
nevreye aandıklar dolu.su vc5ikalar 

;&cında yazılan ~erİ~Je. •e doa;:~; 
d_olusu fotoğraflarla bu memleke • 
t~n çok İptidai olduğu, burada köle 
tıearetinin yapıldığı ve medeni sa· 
Yılamıyacağından Uluılar Kuru • 
nıundan tardı ile ltalyanın manda
•~na terki lüzumu ileri aürülecek • 
lır. 

. Şimdiye kadar devlet istiklalle • 
t-ınin UJu.slar Kurumuna aza olmaz 
d.~n önce tetkik edildiği görülmüş
:ur. Esasen istiklal, azalığın §art. 
arından biridir. Fakat istiklal tam 
ol~uğu ~nla§ılıp ta azalığa kabul 
~ılen bır devletin istiklali ~imdiye 

a.dar D1Ünaka§a edilmemİ§tİr. Bu 
Vaziyetin aykırılığını tebarüz etti • 
~en bir nokta da 'fudur ki, Habetitı 
lln 1923 yılında Uluslar Kurumuna 
".~· c!mak için nftmzetliğini ileri 
•Urdüğü zaman, azalığını müdafa
ada en ziyade ileri giden ltalya ol
~uştu. O halde Habeş delegeleri
llın de ltalya delegeleri gibi Cenev 
l"eye hazırlanmı, bir halde gitmek
~e olduklan tahmin edilebilir. On
d ar da istiklale layik o1duklannı aan-
ıklar dolusu vesika ile ve daha ö-

!\ern]". M ı· · · ~ . ıaı,. uaao ınının sayısız söylev 
) rıle JSl"\t e t m e ğ e çalı§acak-
•a-dır. - * • * 

Mektepler tale
beyi alamıyor ' 

[Baş tarafı l incide] 

ikmal imtihanları baş'adı 
b lise ve orta okullarda ikmal imti
t:nı~rı dün başlamıştır. Diger taraf. 
..... n lıse ve orta okullara levli mecca-.. , . 
;y namzet kaydi de başlamıştır. Ka-
e~t rnuamelesi 21 EylCıle kadar devam 
h ccek ve EylUlde müsabaka imti • 
c:n}~rı~a başlanacaktır. Leyli mec. 
So~ılık ıçin müracaat eden talebe pek 

11 tul:j. Namzet kaydı muamelesi yal 
'l'~ı İstanbul kız ve erkek liselerinde 

Pdrnaktadır. 

r ilk okullarda kayıt 
ita 11k okullarda da dünden itibaren 
llı?°~t ve kabul muamelesine başlan -
iu § ~r. Bu yıl ilk okullara 928 do • 
ka~ u Çocuklar alınacaktır. Kayıt ve 
""ınuı muamelesi 10 Eylüle kadar de-

edecektir. 

b· tbise ve orta okullarda olduğu gi-
1 u y 1 ·ık tu 

1 
1 1 okullarda da talebe !:;Ok· 

r. lk .. 1 
ltıck gun o masına rağmen dün 
~ teplere fazla tehacüm olmuştur. 

VVcJc 
•raşt c mahallelerde yapılan genci 
okuı ır~alara göre tespit edilen ilk 
t:okt Çagına gelmiş talebe miktan pek 

ur. Bu sebeple dün ilk okul mü-

1 AVUSTURYANIN ERGiNLiGi 

Habsburg işinde Şuşnig 
Kimseye Ses Çıkartmıyor 

Viyana, 2.A.A. - Schuschnig, Viener Neue Stadtta, Marie
Therer sü okulu talebesine verdiği bir söylevle siyasal faaliye
tine tekrar başlamıştır. 

B. Schuschnig, bu söylevinde Küçük Antant konferansından 
sonra Bled'e yayılan bildiriğin Habsburg'ların tekrar tahta 
geçmelerine dair olan kısmına bilvasıta cevap vermiş ve bilhas
sa demiştir ki : 

" Bir dçvletin siyasal meselelerine dair yapılan görüşmeler, 
yalnız o devletin topraklan içinde cereyan ederse, faydalıdır. 
Bir iç siyasa meselesi, ilgili bulunduğu ülkede gezmek meselesi 
olduğu zaman önemli olabilir. İlgili ülkede mevzuu bahsedilme
yen iç meselelerin başka ülkelerde görüşülmesi lüzumsuz bir 
asabiyet ve bir endişe uyandırmaktan başka bir sonuca varamaz. 

Avusturya, her ne şeikldc olursa olsun. mesuliyetlerini kav
ramaktadır. 

Bir Tedhişçi Yakalandı 
Paris, 2.A. A. - Mulhause'den Petit Parisien gazetesine ve

rilen bir habere göre, gece, birçok siyasal suikastlerin faili 
olan 45 yaşında Budai Colgman adında bir tedhişçi yakalanmış
tır. Bu adam, Marsilya'dan gelmekte idi. Az bir zaman evvel, 
Viyanada bir sivasa adamına silah atmıs ve bundan birkac vıl 
evvel Uluslar S~syetesinin toplantı yaptığı odanın camlarinı 
kırmıştı. Stoyadinoviç'in geçtiği sırada bu adamın Mıılhause'de 
bulunuşu garib görünmektedir. 

Rus yada Yakalanan Casuslar 
Moskova, 2. A.A. - Tass ajansr bildiriyor: frkutsk'da topla

nan Sovyetler Birliği yargutay hakyeri süel kolleji dün bazı 
beyaz Rusların muhakemesine başlamıştır. Bir yabancı devlet 
casusluk te~kil~tınm talimatı üzerine Mançuri yeliyle Sovyet 
toprağına gınnış olan suçlular eski albay Kobilkin ile eski su
baylardan Pereladof ve Ölenikof'dur. Yanlarında silah, yangın 
bombaları ve mukabil ihtilal neşriyatı olduğu halde hududu 
geçtikten sonra tevkif edilmişlerdir. 

Suçlular, ilk tahkikat sırasında, suçlarını tamamen itiraf et
mişler ve faaliyetlerinin amaç ve araçları ve talimat aldıkları 
kurumlar hakıkmda geniş bilge vermişlerdir. 

İzmir Panayırında İran Malı 
İzmir, 2. A.A. - Arsıulusal lzmir panayırında Iran pavyo-

"'-'"':' -ı~:·---· --:-::., _ _.7ı..-+:, .. ı • ..1.t:- .6°V• t~: .... I"Q,lo.a QQİV.l~ların_ 
da hır şolen ve~ılmişur. Şölende ilbay, İran maslahatgüzarı ve 
İran konsolosu ıle şarbay, Türkofis direktörü ve bazı saylavlar
Ia :basın oruntaklan bulunmuşlardır. 

Eskişehirin Kurful~ş Günü 
. Eskişehir, .2 .. A.A. - Bugün 10 uncu yılını kutlulayan Eskişe· 

hır heyecan ıçınde çalkalanıyor. Sabahtanbcri bütün d.'kk~ 1 
kap__ah halk kütle külte Cumuriyet meydanına orduyuu ka~;ıl~~ 
~aga toplandı. ~.rdunun şehre girişi çok heyecanlı oldu. On-
b~nlerce halkın şukran sedaları arasında matem ··t d k. 
sıyal .. rt.. k h .. su unun a ı 

1 o . u, a ra~an suvarilerimizin kılıcı ile yırtıldı. Sürekli 
top ve .P'>:'ade ateşı arasr~da kısmı külli de Cumuriyet meyda
nına gırdıkten sonra, topl~ bi.r halde komutanlığa gidildi. o
rada komutan Genera~ Nacı Tınas bir söylevle Eskişehir'in kur
tuluşunu kutluladı. Bırçok hatibler .kahraman orduy 
sübayla k 1 k a ve savın 

. r.a ve omu~an ara teşe kür ett.iler. Halk sokaklarda he-
yecan ıçınde tam bır bayram günü yaşıyor. Gece senlik f 
alayları yaprlacaktrr. ve ener 

Komünist Propagandac11arı 
Atina, 2 (Ozel~ -. ~u.dut kıtaatı telefonu ile şüpheli konu • 

malarda bulunan uç kışının casusluktan ziyad k ·· · ş 
g a d ·ı ~ k e omunıst propa-

n ası e ugraştı lan tahmin edilmektedir Talık ·k 1 
maktadır. · 1 at yapı -

fcttişleri Kültiir Direktörliiğiinde Ö· 
nemli bir toplantı yapmı:.;lar ve bu 
çokl~ğun önüne geçmek iÇin gereken 
tedbırler etrafında görüsmiişlerdir 
Yapılan tahminlere ~öre bu yıl ilk 
okullara yeniden birçok şubeler ila
ve edilecel!i gib\ kalabalık semtlerde 
de ~ünasio binalar kiralan.:rak bir • 
kaç ılk okul dah:ı açılması icap et • 
mcktedir. 

. 1:alebe kayıt ve kabul muamelesi 
bıttı~ten sonra Kültür direktörlüğün
de hır toplantı daha yapılacak ve a
çılacak §Ube ve mektep miktarı ile 
gereken diğer tedbirler yeni yazılan 
ta]ebe adedile birlikte Kültür Bakan
lıgına bildirilecektir. Bundan sonra 
bakanlıktan gelecek cevaba göre der
hal harekete geçilecektir. 

Üniversitede ki 
ikmal imtihanları 

• .Onive~ıs.itede ikınal imtihanları 
dunden ıtıbarcn başlamıştır. Kültür 
Bakanlığı Üniversite talebeler· .. .. ı· b. k ı ıçın 
one~. ı ır .arar vermiştir. Bu kara-
ra gore hazıran devresindeki imti
hanlard~a muvaffak olamıyarak doğru 
dan dogruva sınıfta kalmış olaR tale
be Eylfıl devresindeki ikmal imtihan
larına girebileceklerdir. Bu suretle 
talebe tekrar imtihan edilecek ve bu 
defa muvaffak olursa terfi edecektir. 
Bu karar talebe arasında genel lıir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Ankara ile 
Telefon 
. . .. .. f ~aşı l incide] 

mış ve yerme Turkıye Cumuriycti 
P. T. T İstanbul telefon direktörlü • 
ğU" yazılı yeni bir tabela asılmıştır. 

lstanbul ·Ankara Telefonu 
takviye ediliyor 

Ankara. 21 (Özel aytarımız bildi
riyor) - İstanbul • Ankara telefonu 
nun takviyesi için münakasaya çıka • 
rılmış bulunan kuranportör cihazlan 
141 ~in .lir~ya ~tandard şirketine iha 
le edılmıştır. Şırket üç buçuk ay son 
r! üçlü .bir kur~nportörü posta idare
s!.ne tesılm e~?1~.ş b~lunacak, diğer üç 
lu kuranportoru ıse bir sene sonra 
teslim edecektir. 

~e1efo? hattının takviyesi için pos 
ta ıdareıı Geyvede akimlatör daire • 
leri yaptıracaktır • 

Zonguldak· Ankara telefonu 
Ankara, 2 (Ozel aytarımız bil:li • 

riyor) - ;ZonŞ"ulda~ • Ankara tele • 
fonunun ın~aatı bıtmek üzeredir. 
Eylül sonlarına doğru hattın tecrü. 
beleri yapılacak ve Cumuriyet bay • 
ramından önce muhabereye açılacak 
tır. 

N=============================================== 5 

Ege Ve 
Mısır! 

İngilizler Akdeniz Filosunu 
Hazırladılar 

[B<-:l tarafı 1 incide] 

ekilmekte olan toprağa bir dö • 
nüm ilave etmeksizin en 
az bir misli fazla p a m u k 
almak mümkün olacaktır. Bu 
bir senelik hamle göstermiştir 
ki, pamuk tarımında hızlandık. 
Fakat hedefimiz yalnız Ege 
bölgesi için beş yüz bin balya 
olmalıdır! 

[Baş tarafı 1 incide] 

Bu hedefe kısa zamanda va
rabilmek için pamuh. istasiyo
nunun yeni ve değerli tohumu
nun bütün pamuk snhasına ya
yılması ve şeker fabrikalarının, 
pancar tarımını fenni suret -
te köylüye öğretmek için yap
tıkları teşkilatın, p a m u k 
s a h a l a r r n d a da aynen tat
bik edilmesi ve sulanmağa el
verişli olan ovalarda sulama 
tertibatının alınması şarttır. 

• 
Ege'nin, kendi iklimine ait 

hususiyetleri icabı olarak yarat
tığı tüti.in, öyle bir üründür ki, 
kimse, tütün harmanına onu 
katmaksızın edemez. Bir tütün 
ki, kimya gibi her harmana gir· 
1.1elidir. l:>u kadar güzel bir tÜ· 
tünümüz vardır ama, o kadar 
nefis bir mahsul ve-en Ege 
mıntakd ıda h~nüz bir tütün 
ıslah istasiyonumuz yoktur. 
Türk kör· 1ünün tütün yetiştir
mekteki ustalık ve bilgisi, çı -
kardığı eserden bellidir. Fakat 
bu yüksek nimetin kadrini öde
mek ve Türk tütün . etiştiricisi
ni daha çok kazanır ve bütün 
c!ü .. yada tanınmış tütününün 
şöhretini düşürebilecek herhan
gi arızalan.an korumak ve üs
t.:n kılmak için tütün üzerinde 
de fen adamlarımızın kafalarını 
yoracağı, çalışacağı bir enstitü

tedbirleri hakkında şu tafsilatı ver
mektedir: 

1 - Vatan filosu, evvelce haber 
verilen 9 eyıuı tarihi yerine ı eylCılde 
Portland lımanında toplanmak emri
ni almıştır. ~3 hattı harp gemisi, 
Portland'a gıtmek üzere halkın al • 
kışları arasında, bağlı oldukları li . 
mantardan ayrılmışlardır. 

2 - Portsmoutch limanında bu • 
lunan vatan filosunun hattı harb ge
mileri gereç ve cephane yüklemekte
dir, daha eski gemiler tekrar servise 
alınmaktadır. 

3 - Akdniz filosunun bir kısmı Sü 
veyş kanalı yakınındaki gezilerine 
devam etmektedir. Her biri 31 bin 
tonluk Queen Elisabeth ve Barham 
zırhlıları Akdeniz filosunu takviye e
deceklerdir. Queen Elisabeth zırhlı
sı 15 gün içinde lngiltereden ayrıla
caktır. 

4 - Eellarophane ve Neuralia ge
mileri mühimmat ve bir topçu müf
rezesi yükleyerek Maltaya hareket 
etmişlerdir. 

5 - Malta halkı, hava hücumlan· 
na karşı hazırlatılmıştır. Malta Jima· 
nının müdafaası salı günü hazır o • 
lacaktır. 

Paylaşmak istiyorlar 
Paris, 2 A.A. - Echo de Paris ga

zetesinin Londra aytarına göre, duru 
mu çözelcyen birçok kimseler, Ha
beşistan üzerinde İngilizlerle İtal
yanlar tarafından ortaklaşa bir cğe
menlik kurulmasile meselenin kota
rılacağı fikrinde bulunmaktadırlar. 

Baz gazeteler. bir uzlasma yolu 
bulmak için ~ulislerde ç~lışıldığını 
gizlememektedırler. Özel bir komis
yon te~kil edildikten sonra Uluslar 
sosyetesi toplantılarını sonraya bıra· 
kacaktır. 

ltalya~ın cenup Afrikasından 
alacağı yiyecekler 

Kaptaun. 2 A.A. - Rcuter ajan
sının haber verildiğine göre Colombo 
adındaki İngiliz kruvazörü Berbera
dan kapa gelmiştir. Burada bir haf
ta kalacaktır. 

Kap i çi birlikleri federasyonu ge
nel konseyi Afrikadaki İtalyan ordu
suna ait dondurulmuş etleri (Sabba) 
adlı İtalyan vapuruna yüklemekten 
imtina ettikten sonra grev yapan 
Kapdak işçilerinin durumuna arka 
olmağa karar verdiğini, başbakana 
bildirmi~tir. 

Grcv,,j>ütün limanlara {lyılmak is 
tidaduu Ö1>teı-rnel.."1cdir. 

1~yYtz sahibi 
Cibuti, 2 A.A. - Adisababadan ge 

len, '' E"ploration and developpman,, 
osıyctesi murahhas üyesi Rickett. 

Reuter ajansı aytarına bir diyev ver 
rniştir. Ric'kett, doğu Habeşistan'ın 
yarı kısmındaki petrol ve bütün ma· 
denler imtiyazı hakkında imparator
la bir mukavele imzaladığını teyit et 
miştir . 

ye ihtiyaç açıktır. Bu sene tü
tünde on beş milyon kilo mah
s-~ olacaktır. Çekird-::siz üzü
mün öz vatanı, Ege'nin İzmir, 
Manisa llbaylıklarıdır. Çekir
deksiz üzüm, kırk elli sene ev
vel bütün dünyada yalnız bir 
Türk nJatdı idi. Fakat Kalifor
niya, Avusttalya, Yunanistan "1 

gibi milletler de bizden aşı ala
rak memleketlerinde çekirdek -
siz yetiştirdiler, ama bu toprak 
ve iklimi bulamıyü.u çekirdek
siz, gitt:0 i yerlerde çalışma ve 
servet bolluğu yüzünden adetce 
cok arttı, ancak vatanından ay;·ı 
lan her mahsul gibi, keyfiyetçe 
serpilip yüksr1emedi. yozdu. İz
mir üzümü, yine, bütün piyasa
larda nefaı::et bakımından üstün 
kıratını muhafaza etti ve ede -
cektir. Rekabetin şiddeti fiyat • 
lan çok kırdı. Bundan biz de 
zarar gördük ve hatta verimi az 
olan topraklarda bağcılığı bı
rakmak yoluna bile girdik. Fa
k.at Gediz boylarında çekirdek
sız üzüm öyle bereketli bir saha 
buldu ki, Avustralva ve Kali
forniya asmaları r~kabet tesir
le~ile belki bir gün sökiHüp ter
kolunmak vaziyetine düşebilir, 
f~.kat lzmir'in bir dönümü beş 
yuzden bin kiloya kadar u~~m 
":eren bağları için böyle bir teh
hke yoktur. Ve üzümcülüğfüı 
bugiinkü buhranından en az mü
teessir olacak yine Türkiye baö-

1 
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cı ıgıdır. Onun icin bu sene 
Y~tmiş bin tona varan ve bağcı
hgımızda ilk defa görülen yük
sek rekolte karşısında endişe 
etmemek lazundır. Bu rekolt~
nin yakın zamanlarda yüz bin 
tona çıakcağı da muhakkaktır. 
Yeter ki bağcıhğımızı fenni 
cepheden nasıl itina ile kuvvet
lendiriyorsak, onun satıs isle
rini de müstahsil teşkilatla~ile 
payandalamakta gecikmiye!im. 
Bu bakımdan, Mecliste olduk
larını bildiğimiz kanun layih;ı
l~r:nın çı~ması ile Türk çiftci· 
sının genış nefes alacağını um
mak lazımdır. 

Zeytine gelince, zeytinlikle
rimiz yer yer iyi bakımlı, yer 
yer çok bakımsızdır. Fakat Ta
rım Bakanlığının hayırlı tcseb
büsü şu olmuştur ki, Italyada 
okuyup gelen yedi Tiirk genci, 
bölgeye dağılarak zeytinin bu
da~ması •. bakımı, biçimi gibi iş
len f ennı surette görüyorlar. 

• 
Bütün bu servetler ve bu ül-

Rickett, Habeşistan'ın bu bölgesin
de bulunan petrolu Kerguk'taki ka
dar zengin ve iyi cinsten olduğunu 
ve yalnız 400 metr:lik bir derinlikte 
bulunduğunu ilave etmiştir. 

Petrol, demiı borularla, Hint de • 
nizinin Zeila limanının kuzeyinde bu 
lunan bir noktasına götürülecektir. 
Habeşistan'a verilecek para mikta

rı hcrkkında tam bir gizlilik muhafa
za edilmektedir. 

Londra işçi sendikaları 
kongresinin protestosu 
Londra, 2.A.A. - İşçi sendikalar 

kongresi başkanı Kean'ın Musoliniye 
karşı yaptığı şiddetli bir hücum bu 
kongrenin açılma törenine özel bir 
hava vermiştir. İşçi sendikalarının 
3.400.000 e yakın üyesini temsil eden 
dele~eler, İtalyanın Habeşistan'a kar 
şı takındığı durumu şiddeti eittiham 
eden Kean'ı dikkatle dinlemişlerdir. 

Kean demiştir ki : 
"Siyasal ergemiz, yalnız harbi dur· 

durmak değil, fakat ayni zamanda, 
kanunun uluslar arasında muhafaza 
edilmesi için kollektif mesuliyet prcn 
sipini tatbik etmektedir." 

Yeni askerler 
Napoli, 2.A.A. - Bianomano va

puru önemli gereçler yüklil olduğu 
halde 125 zabit ve 3.300 neferle Ma. 
savya hareket etmiştir. Ağır gereçler 
yüklü iki gemi daha hareket edecek
tir. 

iki yUz bin kişiyi çağırdılar 
Roma, 2. A.A. - Bir bildiriğe gö 

kenin tarihte topraö-ı berekete 
misal olmuş Mısır'ab bile üstün 
pamuk, incir, üzüm, zeytin, 
p~lamut, meyankökü ve daha 
bırçok diğer ürünleri, kendi sa
halarının en ileri usullerile ahn
mağa başlanınca, Ege adını ver
diğimiz vatan parçası, bu gL~cl 
toprağile, bu yetiştirici ve ol
gunlastırıcı günesile bize en az 
Mısır deltasının vereceği kadar 
servet getirebilir. Yeter ki biz 
onu almasını bilelim! 

A. N. KARACAN 

re, eylül ayı içinde sillh altına çağ
rılan iki yüz bin kişi 31 ,33 ve 34 sı
nıflarına ait bulunp özel sebepler 
yüzünden yalnız üç ay hizmet gör
müş olanlardır. 

Eden Pariste 
Paris, 2. A.A. - Eden İtalyan • 

Habeş anlaşmazlığı hakkında 4 ey
lülde Uluslar Sosyetesi Konseyine 
verilecek rapora dair Laval ile görüş 
mek üzre bugün bir uçakla Parise 
gelmiştir. 

iki fayda 
Disababa, 2.A.A. - Röyter bildi

riyor: Amerikan Standard Oil Pet
rol kumpanyasına verilen imtiyaz 
hakkında Habes çevenlerinde söylen
diğine göre bu imtiyazın Habeşistan 
için iki faydası vardır ki, birincisi 
Kumpanyanın Habeş hükümetine he
men bir milyon dolar avans vermesi 
':e. öteki de İtalyanlar Habesistanı 
ıstıla edecek olurlarsa imtiyazlı mm· 
takayı ele geçiremiyecek olmalarıdır • 

Kavganın bir ucu 
Roma. 2.A.A. - İtalyan basını. 

Habeşistanın bir Amerikan grupuna 
petrol imtiyazını vermekle 1928 mua 
hedesiyle 1931 mukavelesini bozdu
ğunu yazmaktadır. Habeşistan bu 
muahede ile Dankali petrolleri üze
r~de İtalyan hukukunu tanımıştır. 

Cenevrede kaynaşma 
başladı 

Cenevre, 2.A.A. - Delegeler bu
raya gelmeye başlamışlardır. Uluslar 
Sosyetesi koridorlannı birçok gazete 
ciler doldurmaktadır. Bununla bera
ber, Roma ve Londranın fikirleri he
nüz kati olarak bilinmediğinden tef
sirlerde bulunmaktan sekinilmekte
dir. 

istanbuldan 
Gönüllü Yazı· 
lan İtalyanlar 
Şehrimizdeki İtalyan koloni.inin 

ileri gelenlerinden bircok kimseler 
Habeşistan ile İtalya a"i-asında savaş 
patladığı takdirde Italyan ordusun
da hizmet etmek üzere gönüllü ya
zılmağa karar vermişlerdir. Bunlar
dan birçokları Mussoliniye müracaat 
ederek Habeşistana sevkedilmelerini 
istemişlerdir. 

Müracaat edenler arasında Banka 
Komerçiyala Ditalya direktörlerin • 
den Dr. Pellegrini Poppi, Aero eks
pres tayyare sergi müdürü Simen. 
Dr. Semi, Loit Triestino kumpan
>:ası direktörü Kampaner, İtalyan 
ticaret odasından Finatser bulunmak 
tadır. 

lstanbuldaki İtalyan kolonisi bes 
altı bin kişidir. Bunlar arasında gö
nüllü yazılacaklar birkaç yiız kisi 
tutmaktadır. Bütün İtalyan gençleri 
Habeşistanla savasın muhakkak oldu 
ğu kanaatindedirl~r. Bunlar ilk fır
satta Duçeye her türlü emrine ama
de olduklarını bildirmektedirler. 

Dün akşam İstanbuldaki Faşistler 
Casa d'İtalia'da Jstanbuldaki Faşist
lerin ba kanı bulunan Kampaner bas 
kanlığı altında toplanmışlar ve b~ 
meseleyi görüşmüşlerdir. 

Mussoliniye şimdiye kadar yapı • 
lan müracaatlar gönüllü kaydedil • 
mck için münferit taleplerden iba • 
rettir. Verilen habere göre lstanbul
daki Faşistler umumi surette Duçeye 
müracaat ederek Habeşistana sevke
dilmek üzere gönüllü yazılmalarını 
istiyeceklcrdir. 

Loid Triyestino direktörü 
ne diyor? 

Ha.be,istana g~nüllü olarak git -
me~ u;~ıycn şehr!mizde İtalyan)arın 
en ılerı gelenlerınden biri olan Loit 
Trieıtino vapur acentesi direktörü 
c.ampaner de dün kendisile görüsen 
b_ır muharririmize sunları söyle~iş-
tır: ~ 

Bütün milletlerde oldugu gibı 1 . 
talyanların da kendi vatanları ve mil 
Jetleri ugruna herhangi bir hizmetten 
çekinmiyecekleri muhakkaktır. Onun 
için dünyanın her tarafındaki vatan
daşlarımızın bu milli vazifeye gönül
lü :yazıldıkları bu zamanda elbette 
lııtanbulda bulunan bizler de geri ka
lamazdık. Bugün İııtanbulda bulunan 
aşağı yukan VOOO İtalyandan harbe 
gidebilecek kuvvette olanların hepsi 
konsoloshanede açılan deftere gönül
lü olarak vazılmıjlardır. Bu yolda ol
mak üzere bir rm:dciet evvel Musso
liniye yaptığımız teklife gelen cevap
ta bugün yalnız ltalyaı!a gönüllü o
larak Habeşistana &itmek istiyenlerın 
450.000 kişi olduğu, dıter memle • 
ketlcrden de mUracaat edenlerle bu 
yekunun cok ylikseldiği ve bundan 
dolayı da simdilik fazla asker lazım 
olmadığı Mussolini tarafından bilcli
rilmiş ve ihtiyaç görüldüğü zaman 
çağınlacağımız da ila\'e C'dilmiştir .•• 

Bizim duyduğumuza göre sehri • 
mizde bulunan birçok halvan genc
leri İtal:yadan !!elen emirlerle ve se
faret vasıtasile ltalyaya gönclerilmck 
tcdir. Birçoklarına da her ihtimale 
karşı her zaman hazır olmaları teb
liğ edilmiştir. 
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HAKYERLERi 

Haydut Mustafa 
d iin mahkemeye 
Çıkarıldı 

Vapurlardaki sa§lıl& 
Kutuları tahkikatı 
Bitirildi 

iki Öküz, 
içinde Diri 

Böğürtüler 
Diri Yandı 

Merzifon, (Özel aytarımız bildiriyor) - Geli köyünde yürek
J er acısı bir facia olmuştur: 

Uzun Mehmet isminde ıbir köylü, tarladan sap getirmek üze
re komşusundan bir çift öküz almış, saplan arabaya yükliye • 
rek yola düzülmüştür. Tekerleklerin yağsız oluşu, yolda, araba
nın mazısmı tutuşturmuş, alevler iki dakika içinde etra.fı sar
mıştır. İşin feci tarafı ateşin hayvanları da tutuşturmasıdır. 
Öküzler, acı bağırmalar içinde ve peşlerinde sürükledikl:ri ara
bayı ovanın ortasında döndüre döndüre tüyler ürpertici bır tarz
da yanmıştır. 

Lüleburgaz lşığa Kavuştu 
Lüleburgaz, (Özel aytarımız bildiriyor) - Lüleburgaz, .niha -

yet elektriğe kavuşmuştur. 30 Ağustos gecesini yüksek hır can
lılıkla yaşatmağa vesile olan elektrik, ilk ışığını o akşam ver
miştir. . 

Bir Mahkum Yakalandı 
Aydın, (Özel aytanmız bildiriyor) - Evvelki gece Aydın ce

za evinden bir mahkum kaçmağa yeltenmiş, fak~t. derhal yaka
lanmıştır. Sahtekarlıktan mevkuf Raşit, c~za evının ~ avlusunda 
gizlenmiş ve hücresine girmiyerek gecenıı:ı karanhg~m ~ırsat 
bilmiştir. Raşit, avludan dışarıya kaçmak ısterken nobetçı ta -
·rafından görülmüş, ateş edil~rek durdurulmuştur. Adliye, tah -
kikata el koymuştur. 

Dört Haydut Ele Geçirildi 
'Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) .- lki gün önce dalaı:ıa 

kamununa bağlı Kozalaklı köyünde bır vaka olmuştur. lbrahı -
min kansı Ayşe, kızı Fatma ve Zehra ile evin avlusunda yatar
ken ellerinde çifteler ve tabancalarla dört kişinin hücumuna 
uğramışlardır. Ayşeyi biçaklıyan mütecavizler, 21 zinet altınını 
ve 12 banknotunu alarak savuşmuşla~dır. 

Jandarma, Süleyman, Ali, Halil ve oynaklı Ali isminde mü
tecavizleri derhal ele geçirmiş, dördünü de adliyeye teslim et -
miştir. 

Yolunu Beklemiş ve Öldürmüş 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Çeşmenin Alçatı nahi

yesinde bir cinayet olmuştur. Mehmet oğlu Mustafa, tarlasına 
zarar veren başkasına ait bir ineği uraya teslim etmiştir. İneğin 
sahibi Hüseyin buna kızmış, Mehmed'in yolunu bekliyerek ta
banca ile öldürmüştür. Katil yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Bit ÇocRk Tren Altında Ezildi 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Evvelki akşam Selçuk 

istasyonunda bir tren kazası olmuştur. Demiryolu kenarında 
duran Hasan isminde 3 yaşlarında bir çocuk, lzmire hareket 
eden marşandiz treninin altına düşmüş, ayak ve kolları kesile
rek ölmüştür. Kuşadası adliyesi tahkikata el koymuştur. 

Merzifon Takımı 1 -1 e Kaldı 
Merzifon, (Tan) - Merzifon Halkevi sporcuları, bir maç yap

mak üzere Samsun yolu ile Bafraya gitmişlerdir. Sporcular, 
Bafrada büyük bir misafirperverlik görmüşlerdir. Maç, 1 - 1 bera 
bere bitmiştir. Bafra şaııbayı, dönüşte sporcuları yarı yola kadar 
uğurlamıştır. Halkevi, Bafralılara bir teşekkür mektubu gön -
demıiştir. Aşağıdaki resim Bafra spor futbolcularını gösteriyor. 

Acıpagamın 
Üç Dileqi 
Acıpayamdan ya:zılıyor: 
"Acıpayamlıların üç iateii var • 

dır: 
1 - Acıpayam, bef bin küaur ki

lometrelik bir ka~dır. 120 köyü, 
70 bin nüfuau vard ·. idari teıkilat 
da bailı olduğu Denizliye 150 ki
lometre u~klıkta köyleri vardır. 
Acıpayam merkez kazıuında bira
iır ceza teıkilah yapılmaaı, halka 
kolaylık ve yakınlık bakımından 
çok faydalı olacaktır. 

2 - Kazada bir sihhat memuru 
vardır. Bu memur, henüz me.zun 
bulunmaktadır. 4 - 5 aenedir kaza 
dahilinde hiçbir Cifi ameliyeai ya • 
pılmamııtır. Acıpayama bir değil, 
üç 111hhat memuru vermek la.zım • 
dır. 

3 - Kazadan geçerek Dalaman 
körfuine dökülen Girendi.z çayın • 
dan hiç iatifade edilememektedir. 
Bu çayla, yÜ.zbinlerce hektarı ge -
çen ovayı aulamak mümkündür. 
Tarım ve Bayındırlık Bakanlıkları· 
nın bu noktayı tetkik ettirmeleri 
faydalı olacaktır.,, ..................... ...., 
Fevzi Çakmak 
Lüleburgazda 

Lüleburgaz, 2 (Özel aytanmız bil
diriyor) - Genel Kurmay Başkanı 
Mareıal Fevzi Çakmak, yanlarında 
ordu ispektere General Fahreddin 
ve Trakya Genel ispektere Kazım 
Dirik olduğu halde buraya gelmiş
lerdir. Mareşal Fevzi Çakmak tören· 
le karşılanmış, süel mahfelde öğle 
yemeğini yedikten sonra kentimizden 
ayrılmıştır. 

General Kazım Dirik, g()smen ev
lerini gözden geçirmiş, göçmenlerle 
ayn ayrı görüşerek ihtiyaçları etra -
fında notlar almıştır. 

Altmordu şampiyon oldu 
.. • Aydın, (Özel aytarımız bildiri

yor) - Aydın grup birincilikleri so
na ermiş, Altınordu şampiyon ilan 
edilmiştir. 

K ÜÇ U K TELGRAF 1 
H A BERLERi 

ı ~-~• ... -eniz CT..an\ - 'Bıı _ .. _ Arı. 
payam mahsulatı geçen seneye na,.za
ran yüzde 60 noksandır. 

• Lüleburgaz, (Tan) - Yeşilova 
spor klübü yeni idare heyetini seç
miştir. 

• Bafra, (Tan) - Bafra şarbayı, 
ilçeyi güzel bir suya kavuşturmak i
çin hazırlıklara girişmiştir. Burada 
yakında büyük bir bando teşkilatı 
yapılacaktır. · 

• Denizli, (Tan) - 1 Eylülden i
tibaren başlayacak olan yol işlerine 
ait bütün noksanlar bitirilmiştir. Kış 
başlamadan evvel vilayetle kazalar 
arasındaki yollar bitirilmiş olacaktır. 

• Sinop (Tan) - Sinop Halkevi 
tarafından bir daıktilo kursu açılma 
sı kararlaştırılmıştır. Kursa 15 kr 
dın kaydedHecektir. Kursta yakın 
da çalışmalara başlanacaktır. 

• Sinop (Tan) - Vali Süreyya 
burada kol ve vilayete bağlı bütün 
kaza .ve nahiyelerde geniş bir tet .. 
kik seyahatine çıkmış ve köy yolla
rını gezmiştiır. Noıksan yerlerin he• 
men tamamlanması için icap eden 
,tedbirler alınmıştır. 

Kotra dönemiyor 
Moda deniz klübünün Pireden 

dönmekte olan lpar ·kotrası, fırtına 
yüzünden Marmara adasından dün 
de hareket edemcuniştir. Geç vakite 
kadar, hareket edildiğine dair bir 
maliımat gelmemiştir. 

Kotrada, spor klübünün üç deniz -
cisi bulunmaktadır. 

No. 107 

YOSMA! 
sordu: 1 Diye haykırdı. Bu haykırış-

- Yatağına girdin mi?. ta bir üzüntü, bir kıvranış ve on-
Gözlerini yumdun mu?. ların sız:sı değil, bir keyiflen-

Etem lzzet BENiCE 

Beni demdeğişik bir yüzle gö
rünce ne söylesem inanmazdı. 

Doktor dilinin altından: menin, bir isteğin, bir iç gıcık-
- Allaıh Allah ne tuhaf şey ı. !anmasının dile gelişi ve bir an
derken bu soruyu karşılıyor- gıyı göz önüne getiriş, sevinç, 

du: ı şenlik dolan bir için boşahşı var-
- Girdim.. dı. "llahi rakkase" hiç görünü-
Yumdum !. şünü, kı . rıhşım, bükülüşünü, 
Bundan sonra taze kadın ka- dönüşünü bozmadan ve ses ÇIL 
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YiNE KiŞ VE MAT 

Dün Kiş ve Mat üzerine bir misal 
vermiştik. Kiş ve Mat oyunun ama
cı (gayesi) olduğu için bugün de 
başka bir misal vererek Şatranc'ı ye
ni öğrenenlere bunu iyice anlatmak 
istiyoruz. 

r ~ ı , 

•• b C' tJ f' 1 .; lı 

( 1) numaralı şekle bakınız, bu 
§ekil, dün verdiğimizin hemen he
men aynıdır. Yalnız ak Şah dünkü 
misalde (a8) hanesinde idi, bugün 
(b8) hanesinde bulunmaktadır . 

Aklar, (d4) hanesindeki Fil ile 
Kara Şaha Kiş demiştir. Burada ka
ralar, (Alma, kaçma veya kapama) 
suretlerile yapılan korunma yolların
dan üçüncüsünü tercih ederek ve 
(c7) deki paytağını (cS) hanesine 
getirerek hem şahın önünü kapatır, 
ıtıem de bu paytağın yerinden oy
namasile önü açılan ( d4) teki kara 
Fil'in Akşah'a Ki! demesine fırsat 
verir. 

Bu sefer Kiş'ten korunma sırası 

aklarındır. Aklar bu korunmayı (al
ma) yoluyla yapar: (h6) daki Ruh 
Kara Fil'i alır ve kara şaha Kiş der. 
Korunma sırası karalarındır. Dikkat 
ederseniz görürsünüz ki artık Kara 
Şahı (Alma, kaçma, veya kapama) 
yollarile korumak imkanı yoktur. 
Şu halde karalar Kiş ve Mat olmuş, 
oyunu aklar kazanmıştır. 

Acı bir sonuç - Şatranç partile
rinde çokluk meydana gelen acı bir 
sonuç' tan bahsedeceğiz ; (2) numa
ralı şekle bakınrz: 

Oynama sırasının aklarda oldu
ğunu farzedelim. Aklar, (g7) deki 
paytağı (g8) hanesine sürer. Pay
tak son haneye eriştiği için, evvelki 
yazılarımızda anlattığımız üzere mü
kafat olarak Ferz, Ruh, Fil veya At 
olur. Oyuncu burada paytağı Ferz 
yapar ve kara §aha kiş der. 

Kara şah, önünü kapatamaz: §Clhı
nın himayesinde olan ık' Fcrz'i ala
maz ; u halde kaçacaktır. Kara §al 

hın kaçabileceği yegane hane (h6) 
dır. Oraya gider gitmez ak Ferz, 
( g6) hanesine gelir ve ikinci bir kit 
der. Artık zavallı kara talı için kur
tuluş yoktur. 

Böyle bir duruma düşen bir oyun
cu, çok defa Mat'ı beklemeden tes
lim olur. 

SUt talimatnamesinin tatbi
kme batlandı 

ıs gün evvel İstanbul sıhhat di -
:ektörlüğü tarafından bütün hükü 
met ve belediye tabiplerile kayma
kamlıklara bildirilen yeni süt tali -
matnamesi ~tbikatı üzerinde ilgili
ler meşgul olmaktadır. 

Yapılan etraflı bildirikler üzerine 
sütçüler cemiyeti ba2kanlığı hare -
kete geçmiştir. Kuruma bağlı bütü~ 
sütçülere talimatnamenin yeni hü -
ki.imleri ayrı ayrı izah olunmuş, ce -
zai noktalar gösterilmiştir. 

Bazı ilçebaylıklarda belediye ta -
biplerinin sıkı kontrolleri altında 
teftişler başlamış ve hatta talimat -
namenin bazı hükümlerinin tatbikin 
de &uçu görülmüş birkaç sütçü ceza
landırılmıştır. 
Halkın iy~liğine ve sağlığının ko 

ıunmasına aıt olan talimatname mad 
deleri üzerinde şarbaylık hıfz ıssıhha 
direktörlüğü de incelemeler yap -
maktadır. 

Gelmeseydin. 
Sabah oldu işte .. 
Derken ilave ediyordu: 
- Ne iyi ettin de bana böyle 

şen, keyif, zevk dolu bir gece 
geçirttin kancığım. Neydi o 
odaya gelişin? .. O şiirli, büyülü, 
tılsımlı eörünüşün?. Böyle sür
prize can kurban .. Yine epey yoluna koydum .. 

Ve Güney yıkanmasını, arın
masını bitirince lambaları sön
dürdü, karanlıkta koridora çık
tı. Yine yatak odasına gireli. 
Bol kolonya ve esansla göğsü
nü, gerdanını uğdu, saçlarını 
ikaharttı. Perde yerine kullanı
fan bir fileye sarındı, ayakları
nın ucuna basa basa doktorun 
oda kapısına gitti. 

ranlıkta odaya girdi. Doktor karmadan raksede ede karyola
elinde olmaksızın gözlerini aç- mn kenarına kadar gitti ve san
tı, seyre daldı. Taylan, çıplak, ki bütün günahlarından, vicda
bembeyaz, en güzel, güzellerin nmı karartan dolgulardan, içi
ecesi, ecelerin en görünüşlüsü ni yoran üzüntülerden sıynh
kadın bir tülün içinde kollarını yormuş gibi bir silkinişle tülü 
germiş, sihirli, tılsımlı bir kla- omuzlarından attı, bir kuş hafif~ 
sik "raks ilahesi" gibi karyola- liğile karyolaya atladı! 

Güney kısılan gözkapakları -
nın altından kocasını, onun hım
bıllığa kaçan bön, t emiz bakış
larını seyrediyor ve apak, ışıklı, 
güneş benzeri yüzünde gülü
cüklerini dağıta dağıta kocası
nın bu sözlerini karşıhydtdu: 

Doktor yatağına uzanmış, 
bekliyordu. Güney kapıdan ses
lendi : 

ya doğru ilerliyordu. Sabah olurken 
Doktor bu raks perisine, onun --·-·--·-·---·---·----···-

odanın karanlığına ışık veren Sabah olurken Güney: 
duru beyaz görünüşüne, krvrı- - Kocacığım ben artık yata-
hşlarına, bükülüşlerine, dönüş - ğıma gideyim .. 

Gazeteler, bundan bir ay kadar ev
vel Amerikalıların kovboy kıyafeti 
ile dağlarda gezen bir adamd:ın bah
setmişlerdi. Adliyece yakalanarak 
mahkemede sorguya çekilen bu a
dam, Rumeli Feneri, Sarıyer, Us
kumruköy, Kumköyü ve civarında 
muhtelif yerlerden birçok eşya aşır
maktan suçlu olan Rizeli Sacit oğlu 
Mustafa adında biridir. Omuzunda 
bir kırma tüfeği ile kırlarda dolaşır
ken yakalanan Mustafa, dün birinci 
cezada yapılan duruşmasında suçla
rını inkar etmedi. 

- Bunların hepsini yapan benim! 
Ne yapayım, işsiz ve parasız kaldım. 
dedi. 

Mahkemenin dünkü celsesinde bir
kaç şahit dinlendi ve öteki şahitlerin 
çağmlması için duruşma başka bir 
güne bırakıldı. 

• Arzuhalci Sahabettinin oğlu şo
för muavini Rüştüyü öldürmekten 
suçlu palabıyık Ahmetle arkadaşı Ha 
sanın duruşmalarına dün ikinci ce
.zada devam edildi ve şahitler dinlen
di. Birkaç §ahit gelmemişti. Bunlara 
tebligat yapılmak i~in duruşma başka 
güne kaldı. 

• Arnavutkövünde Hacer ve Hati
cenin evine girerek 3500 lira değe -
rinde altın ve mücevher aşırmaktan 
suçlu hizmetçi Gülterle nişanlısı Muh 
sinin duruşmasına dün birinci ceza
da devam edildi ve bazı müdafaa şa
hitleri dinlendi. Duruşma, iddia ve 
müdafaa yapılmak üzere başka güne 
bırakıldı. 

• Silivrikapıda Mehmet ve Neşet 
isimlerinde 17 yaşlarında iki çocuk 
sarhoş olmuşlardır. Bu aralık Neşet 
Mehmede yirmi kuruş vererek: 

- Gel, seni öpeyim! demiş, Meh
met bu teklife hiddetlenerek cebinde 
bulundurduğu bıçakla Neşeti baldı
rından yaralamıştır. Mehmet yakalan 
mış, adliyeye verilmiştir. 

• İrfan isminde biri, Panorama 
bahçesinde rastladığı Uskaridis is
minde bir çocuğa, kötü bir teklifte 
bulunmuş ve bufta razı olmadığı için 
çocuğu, bıçakla kalçasından yarala -
mıştır. İrfan, adliyeye verilmiştir. 
Dördüncü istintak hakimi tahkikata 
el koymuş bulunmaktadır. 

• Valde hanında halkın din duy -
gulanru uyandırmak suretile, inkılap 
aleyhine tahrik etmekten suçlu hoca 
Musanın duruşmasına, dün de ağır 

ceza işlerine bakan ikinci cezada de
vaQı edildi. Muşarun sabıkası olup ol-

;e~iğİ~e-;tdur~şma°bijkabir gÜ;e 
bırakıldı. 

POLiS 

Bir fundahk yandı 
Hekimbaşı çiftliği yanındaki sık 

fundalıkların tutu'§tnasilc evvelki sa
bah başlıyan yangın, pazar akşamı 
yirmi üçe kadar sürmüştür. 
Yangını haber alan Usküda~ il~~e

bayı ve jandarma komutanı çıftlıge 
giderek tedbirler almışlar, o sırada 
esen rüzgarın şiddet.i . ve i~faiye~.in 
çağ!rılmasına v~ getırtılmes~_n7_ mu -
sait bir yol bulunamayışı yuzunden 
teomizlik amelesini yangın yerine 
&evketmişlerdir. 

Biraz sonra, büyük bir uhayı tu
tıuıturan ateş, genişlemelk istidadını 
göstermiş ve civar halkın yardımları 
na rağmen birkaç koldan ilerlemeye 
batlamıttır. 

Binbir gayret ve fedakarlrk kar -
şısında ateş, gecenin 24 ünde bastı -
rılmış, fundalıktan çıkan yangın kıs 
men ormanı da yakmıştır. 

Biraz aonra Beylerbeyi mıntaka -
aında Topağaç denilen yerde de ate
tin çıktığı görülmüş. bu da gece ya
rısına kadar sürmüştür. 
Bazı gazetelerin yazdığı gibi, ya -

nan saha, yirmi hektar değildir. Oğ -
rendiğimize göre, 150 hektarlık bir 
fundalık ve kısmen orman yanımış -
tır. 

Yangının sebebi henüz kesin ola -

- Peki ama böylesi nereden 
aklına esti? 

Güney hiç şaşırmadan bu so
ruyu karşıladı: 

- Kocacığım senin yalnızlı
ğına, geceleri boynunu büke bü
ke çekilip odana gidişine artık 
dayanamaz oldum. Bunda hem 
sevgi, hem acımak var. Doğru
su biraz da kendim, kendi istek
lerim karışmıyor değil. Onun 
için böyle yaptım! 

Bütün bu konuşmalar sürer
ken doktor sevinmenin, keyif 
duymanın, şenlikle içini doldur
manın bütün doyuruculuğuna 
varıyor: 

- Sağol karıcığım ..• 
Yaşa karıcığım! 
Bir taneciğim .. 
Kocasının karısı., 
Diye sevgisini taşırıyordu. 
Bir aralık Fazıl: 

Burgaz vapurunun sıhhi imdat _do; 
labındaki ilaç şişeleri üzerinde etık;, 
bulunmadığı ve bir kriz sonucun k· 
ölen Namık lsmaile bu yüzden v~ 
tinde .sıhhi m~avat yapılamadığı .. 1~: 
diaları üzerine, Sıhhat direktörlug~ 
hadiseyi tahkik ettirmittir. Sıhhat eli· 
rektörü Ali Rıza Baysun, tahkika!1° 
sonucunu bir tezkere ile gazeteınısc 
bildirmiştir. Tezkere aynen §Udur: 

"30-8-935 cuma günü akşamı aay· 
darpaşadan kalkan Burgaz vapuruıı· 
da İsmail Namık'ın geçirdiği kriz. ü• 
zerine geçen hadise hakkında yaptı" 
ğımız tahkikatta: 1593 No. lı U~'17 
mi Hıfzıssıhha kanununun 141 ıııcl 
maddesine göre gemilerde yolcuların 
sıhhi emniyetleri hakkında 18-11-9~.5 
tarih ve 15231 sayılı kararname b~· 
kümlerine göre vapurlarda ilk ve a• 
cil vakalarda gc:rekli olan ilaç ve znal• 
zemenin tamamen mevcut olduğu .,,, 
şişelerin üzerinde muhteviyatını gpr 
terir etiketlerin bulunduğu anlaşıl ." 
mış olup hadisenin vukuu anında J:>ı• 
let kontrol memurunun, orada bulu• 
nan ve ismini bilmediği süel bir dok• 
tora derhal müracaat ettiği ve bil 
anda Bursa saylavı bakteriyolog Re• 
fik ile Alman profesörünün hast~r,' 
muayene ettikleri ve lizımgelen mu• 
davatı vakit kaybetmeden yaptıklf'! 
anlaşılmakla beraber vapurlarda~ 
sıhhi malzemenin . kontrol vazife•1 

Sahil Sıhhat idaresine ait bir iş olUP 
Sahil Sıhhat baştababetince de kon " 
t rol vazifesinin sıksık yapıldığı ve bil 
vaka akabinde icra olunan kontroldJ 
da bulunması gerekli olan ilaçlarıtı 

tamamen mevcut olduğu gibi etiket• 
lerinin de şişelerin üzerinde bulun " 
duğu ve ilaç dolabının kırılmak sure-
tile değil anahtarı ile ve derhal a~ıl· 
dığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin .bd 
suretle tavzih olunmasını saygılarıpl'" 
la dilerim. 2-9-935,. 

Diğer taraftan, Akay idareıi d• 
dolaptaki ilaçların • tamam bulun• 
duğunu ve şişelerde etiket mevcUC 
olduğunu tesbit etmiştir. İdare, ec'%• 
dolabından alınarak Namık tıma~le 
yapılan şırıngayı, her ihtimale karf' 
saklamaktadır. 

• c 
rak anlaşılmış değilse de, o civar.o• 
kömür yapan köylülerin ihmalinde!' 
ve alakasızlığından ileri geldiği an• 
laşılmıştır. 

Ilçebaylık ve jandamua komutan • 
lığı iki yandan incelemelerine d1," 
vam etmektedirler. Tetkikat, ~ 
Qa,.~ - .a- -., - - > 

luların bugün yakalanacağı umul • 
maktadır._ 

Aleksandra yUzUnden 
Sarıyerde, yeni çeşme dağın.et~ 

Mehmet isminde bir adam, dün, ıkı 
kişiyi ağır &urettc tabanca ile yara • 
lamıstır. { 
öğrendiğimize göre, Mehmet, ee1' 

metresi Aleksandra ile onun dOet" 
Saimi takip etmiş, dün akşam yakah• 
yarak rakiplerini yaralaını§tır. 

Mehmet ya·kalanmış, yaralılar haf 
taneye kaldırılmıştır. ' 

• Yağkapanında oturan Göztep~ 
motörü Hacı İnebolulu Ha$11'\, karısı 
le beraber Salıpazarından geçerld:&ı 
Abdülkadir adında birisi kar§ılarıtı• 
çıkmış. Hasanı biçakla 1nrtından y.• 
ralamıştır. · 

Yralı Senojrj hastanesine kal• 
dırılmış, suçlu Hasan yakalarunıj " 
tır. 

• Bir kıskançlık yüzünden diiil 
öğle üzeri Hasekide Birağa 10kağıtl" 
da bir koca, karıaını ustra ile yüstil' 
den yaralamıştır. 
Ayakkabıcı Hidayet ismindeki • " 

dam. ayrılmak için mahkemeye ~t 
vurduğu karışı Müşerrefi dün eviıt " 
de aramış ve kadını görünce sıkard''" 
ğı ustra ile üzerine hücum etmil ,..,e 
yüzünün muhtelif yerlerini kesmif" 
tir. 

Hidayet kaçmıştır. Polis tahkik• f 
tım derinleştirmektedir. Müşerre 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl • 
mıştır. 

Dedi, ilave etti: • 
- Evlendiğimiz gündenbet1 

ne vakit bunu söylesem sinirle· 
niyorsun. Fakat, gel şu sözüme 
uy. • 

Genç kadın birden kızdı, Sl"' 
nirlendi: 

- imkanı yok .. 
İmkinı yok!. 
Rica ederim, bunun lakırdı~ı· 

m etmiyelim. 
- Niçin ama?. 
- Niçini, aması yok. 
- Bu söylediğin de iyi .3!11~ 

akla yakm bir şey söylenul 0 

muyorsun ki .• 
- Ne olursa olsun doğUrı" 

marn. ..,·ııi 
Ve genç kadın sinirlihgı 

arttırarak sözünü sürdürdü: 
- Ben evlenir evlenmez lı~ 

mencecik çocuk yapamam. ffe 
istemiyor, sevmivorum da' 

- Lambaları söndür!. 
Sen de yatağına gir •• 
Gözlerini yum! 
Ve bir dakika reçel'. gtçmez 

lerine baktı baktı, kendisini tu- Diyordu. Fazıl : 
tamadı: - Olmaz .• 

- L=- f enune nue.. Bırakmamı. 

- Kalp kalbe karşıdır dedik
leri ne doğru söz. Ben senin 
yanına gelmek için hazırlanır
ken sen de benim kapımın önü 
ne geldin. Ama yine istediğim 
gibi olmadı. Ben sana hiç du
yurmadan birdenbire öyle peri 
kızı gibi odana gelmek, yatağı
na girmek istiyordum. 

Doktor birden sordu: 
- Kancığrm, artık bir çocu

ğumuz olmalı değil mi?. 
Doktor: 

[Ar.tası vatl 
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GUZEL SAN'ATL.AR 

Balkan Oyunlarına Doğru~. N k 
· amı İsmail Kendi 

**WWW114il4 MQ z.aw • 

1 HABEŞiSTANDA RESiM lstanbula gelecek Yunan ve Yugoslav 
atletizm takımları teş kil edildi 

'l'unan atletlerinin Balkan oyunla 
yan atletler 

llalkan oyunlarında Yunanistan 
\>e Yugoslavyayı temsil edecek ta
ltrllllar seçilmişlerdir. Yugoslavların 
~ok kuvvetli buldukları ve Yunan 
~kı_nu için tehlikeli saydıkları ekip. 
akıkaten kuvvetli bir manzara gös

terlll ektedir. 

1 
Şehrimizde çarpışacak olan bu iki 

. akını, enerji ve idmanını arttırmak 
lçin şimdiden kampa çekilmiştir. 
\'Yugoslavlar, Balkan oyunlarında 
l Unanlılara ne derece önem veriyor
arsa Yunanlılar da, Balkan oyunla-
tından sonra yapacakları Yunanis • 
tan - Macaristan ve Yunanistan - İ
talya karşılaşmaları ve daha sonra da 
geı_ccek yıl dünya ollınpiyatları dola
~ısıle, lstanbulda alacakları sonuçlan 
la kadar önem ve ilgi ile hesaphyor-

t, 

. Altıncı Balkan oyunlarında hiribi
~nc. en yakın ve kuvvetli rakip olan 
~ u ıki ulusun lstanbula göndermek 
llzere seçtikleri takımları aşağıya ya
~1Yoruz: 

Yunan takımı 
. Yuna:ıblar, Balkan oyunları atle

tızın takımlarını şöyle yapmışlardır: 
100 metre: Frangudis, Lambro, Fa 

~~as, Arvanitis, Sakelariu. 

1 
200 metre: 100 metredeki ayni at-

CUer. -~-~..-. 
400 metre: Kores, Ftitopulos, Ar

"anHis. 
_800 metre: Georgakopulos, Ada

trııdis, Heliotis. 
1500 metre: 800 metredeki . ayni 

ltletler. 
t' ~ooo metre: Bekiaris, Arvanitis II 
1ıkkalis. 

rrndan sonra kar.şıla~cakları l tal • 
idman ederlerkca 

10000 metre: 5000 metredeki ayni 
atletler. 

1 1 O manialı : Mandikas, Façeas, 
Skiadis. 

400 manialı: 110 metredeki ayni 
atletler. 
Tek adım: Simeonidis, Lambrakis, 
Paturakis. 

üç adım: Simeonidis. Pantazis, 
Paterakis. 

Yüksek: Paterakis, Mandelas. 
Disk: Sillas, Fikiot is. 
Gülle: Flotos, Skiotis. 
Cirit: Papayorgis, Mihalapulo. 
4 ) 400 bayrak: (Frangudis, Lam 

hro, Façcas, Arvanitis) takımı. 
Balkan bayrak yarışı: ( Georga

kopulos, Fatbulos, Frangudis, Lam· 
bro) takımı. 

Yugoslav takımı 
Yugoslavlar, atletizm takımlarını 

şöyle teşkil etmişlerdir: 
100 metre: Kovaçiç, Bauer. 
200 metre: 100 metredeki ayni at-

letler. 
400 metre: Yamniski, Bançak. 
800 metre: Nikhazi, Bançak. 
1500 metre: Yarçek, Yarga. 
4 X 100: (Kovaçiç, Bauer, Yam

niski, Masi) takımı. 

Balkan bayrak yan§t: (Nikhazi, 
Ba.nçak, Kovaçiç Yamniski) takım~. 

Uzun atlama: Novaçevi5-, Mioko-
viç. 

Smkla atlama: Bankof, Kola\. 
Üç adım: Mikiç, Mora. 
Gülle: Kovaçeviş, Narançiç. 
Disk: Narançiç, Klent. 
Cirit: Smenta, N ikoliç. 

Finaller Varına Kaldı 

Ôün Murahhaslar Toplandılar Ve 
~açları Bir Gün Geriye Bıraktılar 

'J İlrkiye futbol bir~nciliği finaJlerin,, gir·-:m kuvw~tli tairrml'O'Td:.n EskiŞ"te 
hir D~:nirspor 

lıı "t'ürkiye futbol birincilikleri final 
b açlarına bugün başlanacak ve dün 
"1 ıı.nun için grup şampiyonları arasın-

il. kur'a cekilecekti. 
d~ l:>un akşam saat yedide Futbol fe
~ tasyonu başkam Hamdi Emil ve 
tıellıpı)'._on takımlar murahhasları G~
la ş ~lubünde toplandılarsa da Izmır 

ll'ıpıyonu Altınordu takımı henüz 

lstanbula gelmediğinden ve ancak 
saat dokuzda geleceğinden kur'anın 
bugün çekilmesine ve maçların yarın 

başlanmasına karar verildi. 

Buna mukabil bugün Taksim sta
dında Hava Kurumu maçlarından be 
raberlikle bitmis olan İstanbulspor -
Pera maçı oynanacaktır. 

İstanbul - Prağ Maçı 
--------~-------------

Çekler maç hakkındaki teklif i k abu I ettif er 
çc~at~_hulun yeni futbol heyetinin, 
tel _ılli takımının Sofyaya kadar 
tır~esıni fırsat bilerek bir İstanbul -
~u g :naçı ıçın teşebbüste bulundu-
~u tik olarak haber vermiştik. 

'lak::nuniyetle öğrendiğimize göre 
ler l arlara gelen bir mektupla Çek
ı0~ hstanbul - Prağ maçınt. Eylfılün 
lerdi aftasında vapmağı kabul etmiş-

r. 
~ 

boı ud rnacta, hem bize ilk teknik fut
er · · b')ldak ·sını vermiş olan Çeklerin fut-

tarıbuı 1• son durumlarını, hem de İs
uan ı r · e - · iz en i i 

futbolculardan yapılmış bir takımın 
böyle usta bir ekip karşısında ne 
randıman vereceğini görmüş ve bel
ki de bunun üzerinedir ki futbolu -
muzun ileri günlere ait programını 
çizmiş olacağız. 

Bu münasebetle şunu da kayde
delim ki, bu maç yapıldrğr takdirde 
önümüzde üç hafta kadar bir zaman 
vardır. İstanbul Futbol heyetinin 
şimdiden harekete geçerek o zamana 
kadar yapacağı ciddi incelemelerle 
en kuvvetli bir İstanbul takımı için 
ted · alması lazımdır. 

Kendisi için ne diyor? 
Kaybettiğimiz San'atkirın kendi hayatı 
hakkında ölümünden evel söyledikleri 
Namık İsmail öldü. Onun için ga

~eteler çok şeyler yazdılar. Namık 
lsmaili bir defa daha ve belıki de son 
defa olarak hatırlattılar. Namık İs
mail için herkes dilinin döndüğü, 
gücünün yettiği kadar yazdı çizdi 
söyledi. Tercümeihalinden bahsedil
di. Onu bir de kendinden, bizzat 
Namık Ismailden dinliyelim. 

Bundan iki sene evvel Elif Naci, 
İstanbul Halkevi tarafından ne7re
dilmekte olan "Yeni Türk,, mecmu
asının 5 numaralı sayısında (Namık 
1smailin san'at, şahsiyet, eserleri 
hakkında) bir etüt neşrt!tmişti. Ora
da Namık İsmailin bizzat kendisi için 
söyledikleri de vardır. Bu satırlarda 
hem kendi tercümeihalini, hayatını, 
kendisinden öğrenmiş, hem de san
atı hakkında kendisini kendinden 
dinlerniş oluyoruz. 
Namık İsmailin belki kendi lisa

nından Elif Naciye söylediklerini 
"Yeni Türk,, mecmuasından aynen 
iktibas ediyoruz : 

"1308 de Samsunda doğdum. Bir 
yaşında İstanbula geldim. Pederim 
Tophanei amire vezne kalemi müdü
rü Hacı İsmaildir. Beşiktaşta Ha
midiye rüştiyesini ikincilikle bitir
dlın. Sonra Fransız Senpuşeri mek
tebine girdim. İlk tahsilimi orada 
yaptım. Buradan Senbenuaya naklet
tim. Üç sene Senbenuada okudum. 
Harp ilan edildi. Yanmış olan Gala
tasaray mektebi yeniden açılacaktı. 
Tevfik Fikretin müdürlüğü zama
nında baham beni Galatasaraya ver
di. Galatasarayın birinci sınıfından 
beşinci sınıfına kadar okudum. ı.._. 
kaloryaya girdim, kazanamadım. O
nun üzerine babam beni Parise re
sim tahsiline gönderdi. 1912 de Ha
midiye rüstiyesinde hocam ressam 
Arslanyandı. Resme çok merakım 
vardı. Sınıfın, en iyi resim yapan 
talebesi beu değildim. Yalnız mera
kım çoktu. Arslanyan birkaç benim 
gibi meraklı talebeye aynca yağhbo
ya gösterdi. Senbenuada iken de re
sim muallimimiz Mösyö Andres'den 
!hususi resim dersi alırdım. Mösyö 
Andres Paris. üadcmisintlen .mezun
du. 

Pariste haroe kadar, 1914 e ka
dar kaldım. Tatili geçirmek için 
lstanbula geldim. Seferberlik ilan 
edildi. İhtiyat zabiti olarak Kafkas 
cephesinde bulunuyordum. Altı ay 
mezuniyetle lstanbula geliyorum. 
Ben bu iznimi İstanbulda geçirmek 
üzereyken harp resimleri yaptır

mak üzere karargahı umumi bir te
şebbüste bulunuyor. Beni Celal E
sat heyle beraber karargaha aldılar 
ve işe memur edildik. Çallı, Sami, 
Hikmet, Nazmi Ziya, Avni Lifij ve 
diğer arkadaşlar da Şişlide karar
gah tarafından yaptırılan atölyede 
bir sene kadar çalıştılar. Ressamla
rın emrine top, tüfek, malzemei har-
biye, model olan askerler ve saire 
verdiler. Yani her ne lazımsa feda
karlıktan çekinmediler, boya verdi
ler, velhasd birçok resimler hazır
landı. lşte bu resiml~ Viyana ve 
Berlinde teşhir edilecekti. Bunların 
teşhirine Celal Esat Bey memur e
dilmişti. Bir de beraberinde ressam 
bulunsun dediler. Ceıaı Esat Beyle 
beraber Berline gittik. Karargahı 
umumi bir renkli albüm yapılmasını 
istedi. Fabrikaların tatil olması do
layısile bu albümün ihzarı için bir 
sene beklemek lazımgeliyordu. Sergi 
bu albüm yüzünden tehir edildi, altı 
ay sonra mütareke oldu. Elhasıl 
Berlinde iki sene kadar kaldım. İşte 
bu müddet zarfmda Korintin atelye
sine devam ettim. Almanyadan av
detimde Gazi Osman Paşa mektebi-
ne resim muallimi oldum. Gazi Os
man paşa mek~ebinde altı ay kadar 
kaldım. Evlendım ve İtalyaya git
mek üzere izin istedim. Vermediler. 
İstifa ettim. İtalyaya gittim, bir 
sene İtalyada kaldım. İtalyayı şi· 
malden cenuba kadar, köylerine va
rın~a.ya .. ka?.ar gezdim. San'at. eser
lerını gordum. Istanbula döndiım. O 
zaman gazetecilik de yaptım. İleri 
gazetesinde bir müddet ressam, son
ra da tahrir müdürü olarak çalıştım 
Sanavi'i nefiseye müdür muavini o-

l lunca gazetecilikten çekildim. Mü
dür muavinliğinde bir sene kaldım. 
İstifa ettim. Y a z s o n u idi. Pa
rise gittim. Bir sene kadar da Pa· 
riste kaldım. Çalıştım, işte o zaman 
bir müsabaka açılmıştı. Müsabakaya 
girdim ve kazandım. Dezanşanteyi 
illüstre ettim. Memlekete döndüğüm 
zaman maarif vekaleti beni resim 
tedrisatını teftiş için müfettiş tayin 
etti. Sonra da işte, akademiye mü
dür oldum.,, 
Namık İsmail, san'at hayatını iki

ye aymyor. Biri Paristen döndüğü 
zamanki resimleri, öteki de Alman
yadan avdetinde yaptığı resimleri
dir. Pariste Cormon'ın yanında, Al
manyada Lovis Korint'in yanıruia 
çalışmış. Diyor ki : 

"Ben Pariste filan ve a falan res-

samı tercih ederek onun yanma gi
dip çalışmak vaziyetinde değildim. 
Bana Senbenua mektebindeki resim 
hocam M. Andes: "Parise gider git
mez Akademi Jüliyen'e git demişti. 
Ben de öyle yaptım. Doğruca aka
demi Julyene gittim. Bir gün Çallı 
İbrahim bana "Seni Cormona" götü
reyim, dedi. Bazı Poşadlarrrm ala
rak Cormon'un atölyesine gittik. 
Cormon benim resimlerimi pek be
ğendi. Atölyesine aldı. Fakat Paris
ten döndüğüm zaman yaptığım re
simlerim zayıftır. Bunlarda his kuv
vetlidir. Teknik zayıftır. Bunun se
bebi, gençtim; çok okuyordum. O 
zaman hayattan alıcı vaziyetteydim. 
Çok gördüm, fakat hiç çalışmadım. 
Yani dimağım elimden ilerdeydi. 
Resimde tekniğim zayıftı. Teknik 
zayıf olduğu için şiir ve hayal tara
fına kaçmışım. 

!kinci devir, Almanyadan döndü
ğüm zaman başlar. Almanyada çok 
çalıştım. Pazardan maada her gün 
saat sekizde Korint'in atölyesine gi
der, öğleye kadar çalışırdım. Öğle 
yemeğini tramvayda yiyerek Kaiser 
Fredrich müzesine gider ve beşe ka
dar orada kopye yapardım. Beşten 
yediye kadar akşam atölyesinde 
krokiye çalışırdım. Geceleri de o za
man konservatuvarda ders alan 
hemşiremle beraber konsere gider
dik. Elhasıl resim hakkında ne öğ
rendimse onu Almanyadaki mesaime 
medyunum . ., 

İşte Namık İsmail kendi için iki 
sene evvel bunları söylemişti. Yarı
nın resim tarihi için pek kıymetli 
olan hu malUmatı buraya iktibas et
meği faydalı bulduk. 

1 namık ısmaı . 1 ._ __ _ 
Beşikta~a tramvayla giderken ö

nümde oturan biri gazetesini oku
yordu. Namık İsmailin resmi gözü
me ilişti. Vakıa başkasının ensesin
den gazeteye bakmak adetim değildi 
ama, bu haberi görünce bir şey dü
şünmeden okumağa ~alıştım. Hatta 
daha bitirmeden ensemde öltim bu
lutlarının geçtiğini hissettim. İlk 
defa olarak ölümden korktum. Çün
kü Namxk hayatım dürüst bir prog
rama bağlamış, hatta Güzel San'at
lar Akademisindeki müdürlüğü ka
dar sağlam bir sıhhatte görünürdü. 

San'at işine gelince, yeni resim 
hakkında tenkitleri olmakla bera
ber pek de lakayt kalmazdı ve 
bunu da resim şubelerinden mada 
ihdas ettiği dekorasyon kısımları pek 
güzel anlatır. Yeni ve eskilerin mü
cadelesinde onun yenilere karşı bir 
kini yoktu. Yalnız yaptığı iyilikler 
biraz nankörce karşılanmısdı, Aka
demide bazı budalaca rekibet gör
dükten sonra daha fazla yapacağı 
iyilikleri de pek bol kullanamadı. 
Bunda da haklı sayılır. Namık İs
mail san'at tarihimize hizmet etme
di denirse nankörlük olur. Namık iyi 
veya kötü kendi prensipini sonuna 
kadar müdafaa etti ve sağ kalsaydı, 
bu inadı devam edecekti. 

Bir insan kendi prensiplerini hiç
bir tesire kapılmadan müdafaa eder
se o ._ adamın büyük bir iradeye sahip 
oldugunu gösterir. Mamık İsmail 
memlekette san'ata karşı alaka u
yandırd;:. 

Ben Güzel San'atlar Akademisine 
girmeden önce, Matis, Pikaso veya
hut (Manet) nin resimlerini görüp 
heveslenmedim. Renkli orijinal ne 
gördümse Namık İsmail ve arkadaş
larının tabloları olmuştur. Yazık, 
meml:ket büyük bir adam kaybetti. 
Prensıp sahibi bir ressam kaybetti. 
A~ade~i dedikodularını dışarı ver
mıyen ıdareci bir müdür kaybetti. 

G~zel San'atlar Akademisi büyük 
tahsısatını ona borçludur. Köhne sa
ray bugünkü şirin tarafını ona med
yundur. 

Turgut ZAiM 

Namık ismail günü 
Ankara Halkevi tarafından bir 

Namık İsmail günü yapılacağını ve 
o gün merhumun sevdikleri toplana
rak onun hatırasını yadedeceklerini 
haber aldık. 

Tokat eski izerler 
Müzesi yardım 
isti yor 

Gök Medrese denilen çok güzel 
çinilerle bezenmiş bir Selçuk yapı -
ınnda kurulmu§ olan müze gittikçe 
zenginleşmektedir. 

Giyim ve kuşam eşyası, eıı;ki ve 
değerli mezarlar, tarihsel kıymeti 

l.-..ıııuırıtmı~I lllfltlfl 

Habeş Resminin Mahiyeti 

1 - Aduva mulıarebesi 

3000 senelik habeş tarihinde re
sim san'atı tetkik edilirken . görülür 
ki Habeşler, karakalem ve yağlıboya 
resim yapmağa pek iltifat etmemiş
lerdir. Bu, memleketlerinde ressam 
yoktur manasına gelmez. Bilakis 
Habeşistanda resim harikulade ehem 
miyetle telakki edilen bir san'at şu
besidir. Bilhassa dini ve tarihi re
simlerde kendini olanca samimiyeti 
ile gösteren habeş resmi, perspektiv 
ve simetri'den uzak, gayet iptidai 
bir &an'at halinde neşvünema bul
muştur. 

Habeş resmi, bu iptidailiği içinde, 
o kadar harikulade eserler meydana 
çıkarmıştır ki, bugün onları gerek 
modern san'at zihniyetile, gerek 
minyatür cephesinden tetkik ediniz, 
emsalsiz bir safiyet ve sadelikle kar
şılaşırsınız. 

Teknik denen resim mantığı ve 
ifadesinden bu resimlerde bir şey 
bulamazsınız. Taklitsiz ve eşsiz sa
fiyeti içinde Habeş resmi başlıbaşı
na bir orijinalitedir. 

Habeş resminde minyatürlerdeki 
mantıksızlığın ~aheserlerine tesadüf 
edilir. Gerek dini ve tarihi resimler
de~ ~erekse av manzaraları ve hatta 
heı: ~gkij ha.ıata ,Ait aptıkları re
simlerde Habeşler daha fazla hayal 
kuvvetile çalışmışlardır. Bu resim
lerde realiteden eser bulamazsınız. 

Bu resimlerdeki ifadelere göre mo-
dern resmi kıskandıracak kadar iler
de olan Habeş resmi, nispetlerdeki 
aykırıklarıyle, iptidailiği ile güzel
liğini arttıran, tanınmamış ve tanıttı
rılmamış bir san'attır. Hotantoların 
san'atından doğduğu rivayet edilen 
Habeş resminde plcin ve mesafe, vo
lüm ve hareket yoktur. Yalnız mer
kezi kompozisyon fikri, onlara kim
se öğretmediği halde dahiyane bir 
şekilde inkişaf etmiştir. 

Habeş resminin şayanı hayret 
bir hususiyeti de şudur ki bu resim
lerde düz bir çizgiye raslamak müm
kün olmaz. Düz veya yuvarlak çiz
giler gerek resimde, gerekse hayatta 
onların maişet tarzlanna, adetlerine 
uygun olmıyan eşylerdir. 

Hatta ecnebiler, yerlilerin düz 
bakıslı olmadığını söylerler. Düz 
yerine daima mail ve iğriyi tercih 
ederler. O kadar ki, mesela bir yata
ğın üstüne serdikleri yorgan bile 
muhakkak surette çarpık konmuş
tur. San'at tarihini tetkikle uğraşan
lar son Habeş resimlerinde Bizans 
tesiri olduğunu da iddia ederler. Ha
beşler en eski hıristiyanlardır. Buna 

3 - Bir 

olan kitabeler, ele geçen silahlar, tür
lü devirlere ait paralar, bir iki hey
kel müzenin eşya çeşitleri olarak sa-
yılabilirler. Ayrıca değerli ve el yaz
ması kitaplar da vardır. 

Müzenin daha zengin bir şekle so
kulması gerektitr. Hususi idarede bu 
iş için pek az para ayrılmııtır. Hatta 
bir müze memuru bile yoktur. Bu 

rağmen arasında büyük bir islam 
kütlesi mevcuttur. Bir kısmı da put~ 
peresttir. Bunun için resimlerinde 
dine fazla yer ayıran Habeş ressam
lığı, İsayı ve Meryem Anayı da can
landxrmağa çalışmıştır. Buraya der
cettiğimiz resimler. Habeşistanın ile 
ri gelmiş. şöhret kazanmıs ressamla
rının eserleridir. Bu resimlerde gö
rülüyor ki Habeş resmi, iptidailiğine 
nazaran şayanı hayret bir safiyet 
güzelliğini taşımaktadır. 

Resimler hakkında izahat 

1 - lşte ısize tarihi bir resim: 
Adouva muharebesi, imparator Me
nelik hıristiyanları katolikler aley
hine savaşa tahrik ediyor. 

2 - İşte bir mahkeme tasviri. Ot 

2 - Bir mahkeme 

tada görülen adam borçludur. Onu 
parmakla gösteren de alacaklı. Ala· 
caklının arkasmdaki biribirine sarıl
mış altı kişi şahit olarak mahkeme 
huzurunda bulunuyorlar. Hakim biz
zat imparatordur. Lavhanın alt tara
fında da borçlunun mahkemeden 
sonra tecziye edildiğini göstermek· 
tedir. 

4 - Bu bir hurafeyi anlatır. Mu
kaddes Tana gölünde hacca gelen
ler. Kuşlar, balıklar ve hipopotam
lar arasında tariki dünya olan pars
larmı ziyarete geliyorlar. Bu hac es
nasında bu yabani hayvanlar onlara 
asla zarar vermezlermiş. 

İşte size bugün bütün dünyayı 
alakadar eden habeslerin san'at an
layışlarından kısa bir iki çizgi, bir 
iki iniba. 

masal 

vazifeyi kütüphane memuru fahri 
olarak görmektedir. 

Tokat gibi Türk tarihinin e11ki za
manlarını aydınlatacak bir ili ~·ilphe 

yok ki, korunacak. saklanacak çok 
izerleri vardır. 

Bu hususun yakın zamanda na.zan 
dikkate alınacağını umuyoruz. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ALMANYADA 1 

Şaht, Nasiyonal Sosyalizm 

DOI{TOR SAHT 

Europe Nauvel'den: 
Königsberg'de, panayır için oraya 

~elen bir Alman ve yabancı kalabalı
ğı önünde, doktor Şaht sansasyonel 
bir söylev verdi. Başka bir hayret ve
rici hadise de, propaganda bakanlığı· 
nın iznile Alman haberalma bürosu 
tarafından gazetelere verilen bu söy
levin metninde, son haftalar içinde 
Yahudilere ve Katoliklere karşı ya
pılan gürültülü gösteriler hakkında 

olan kısımların sansilr edilmesidir. 
Görünürde sırlı olan bu hadisele· 

tin içyüzünü bilmek şüphe5iı ilgen 
olur. Fakat Hitler, Şaht ve Göbels'le 
bugünkü Alman siyasasının gayet 
nadir birkaç ileri şahsiyetinden ba§ka 
kim bu iş hakkında doğru bir şey bil
diğini söyliyebilir? 

Buna kar§ı bir şey hiç 9ilphe gö
türmemektedir: Hitlerti Almanyanın 
ekonomik §cfi Königıbergde yalnız 
ıekil bakımından itirazlar yapmamış
tır. O, yürürlükte olan kanunlara uy
gun bir c1osyal düzenin hüküm sür -
mesini istemektedir ve kendisinin, 
nnyonal - sosyalizm adına yapılan 
kanunsuzlukları ortadan · kaldırmak 
veya kaldırtmak için bütün kuvveti
ni kullanacağından emin olunabilir. 

Nazi kanunsuzlufju 
Bu kanunsuzluklara bütün alanlar

da rastlanmaktadır. Onların sıklığı, 
devirlerle beraber değişmektedir. 
Naayonal - Sosyalizmin işbaşına geç
mesindenberi, Almanya zaman za -
man "kanunsuzluk buhranları,, na 
uğramaktadır. Başka memleketlerde 
kendilerine "ortalığı karıştırıcı kim· 
selcr., denilebilecek olan şahıslar ken 
dilerini rahatça haklı göstermekte -
<lirler. Bunlar, yürürlükte olan kanun 
ların eskimiş. Marksist veya yabancı 
kanunlar olduklarını söylüyorlar. 
(Roma türesi ile Napoleon kanunu 
bu tabirlerden sonuncusuna hak ka
zanmaktadır.) Tam Alman olan ka
nunlar henüz çıkanlmamıştır. Fakat 
Cermanik Almanyanın isteklerine uy
gun yeni kanunların sıkanlması için 
tabii uzun z~anlar lazım olması 
keyfiyeti, kötü olanın şimdiden kay
bolarak yerini, kanun çıkmadan ka
nunlaşmış yeni bir düzene bırakma· 
sına engel olamaz: Yani ilerde çıka
rılacak kanunlar, yapılan kanunsuz
lukları tasdik etmiş olacaklardır. 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

- Fakat Sırbistana karşı çevril -
di. 

Heyhat 1 Böyle bir şey kimin 
aklına gelirdi? 

- O halde, ayrılmazdım ~vvel bir 
1ey i-stiyeceğim, memleketıme çev
rilecek sili.hlara kredi aç.mıyacağı • 
nızı bana vadeder misiniz? 

Werncr Golovine bu arzuma hay
ret eder gibi oldu: 

- Niçin böyle bir vaad istiyorsu
nuz? 

Maryıe'in silueti bize doğru yak· 
taşıyordu. Yanında da Lauffen 1 

Cevap vermeden evvel, yıldızla -
rın aydınlattığı mavi kuanlrkta, Ma 
.ryse' in açı'k renk tuvaleti içindeki 
emsalsiz enda"tlma baktım. Boğazım 
tıkanır gibi oltiu: 

- Çünkü ... dedim,çünkü §U dakika 
bu fikir bile bana tahammül edil -
mez. zalim birsey gibi geliyor. 

Werner G'bvine ne demek iste -
cliğimi anladı mı? Bir saniye sustu, 
elini bana uzattı: 

- Mösyö, dedi, Fransanın benim 
- ve Maryse'i göstererek - bizim 
tızerimirdc hakkı vardır. Ben her 
~eyi Yl!!P«cağnn. Kızım için, namus 

Belki bundan da tehlikeli olan baş
ka bir anlayış ta açığa vurulmakta
dır: Bazı kimseler, hakimlerin odev
lerinin, kelimenin cermanik manasile 
(doğruluğu) bakim kılmak olduğunu 
ve bunlann bazan, yine kelimenin 
cermanik mana sile, (cinayeti) ceza
sız bırakabilecek usullerin artık esiri 
olmamaları lazım geldiğini düşünmek 
tedirler. Onun için, bir suçlunun o 
suçu yaptığına inanan bir hakimin, 
itham etmek için lüzumlu olan türel 
kanıtlar ortaya konulmasa bile, vic
danile büküm vermesi istenilmekte -
dir. 

Or. Şaht'ıri durumu 
BütUn bunlar hakkında Hitler ne 

1 
düşünüyor? Bunu açık olarak şimdi
ye kadar hiçbir zaman söylememiştir. 

Buna karşı doktor Şaht, Königs-
bergdeki söy.Ievinde kısaca şunları 
biJdirmi§tir: 

"Sayılması lazım olan kanunlar 
vardır ve kanunlar henüz ortada ol
mad~ğı zaman. herhangi bir işe giriş
meden önce, bunların çıkarılmasını 
beklemek gerektir.,, 

Doktor Şahtın Hitlerci devrim ha
reketi karşısındaki tavrını anlamak 
için (buradaki "llitlerc.i,. sözü, Hit
lerin bu hareketi şahsan yaptırdığı 

anlamına gelmektedir, sadece onun 
yarattığı bir hareketi tarife yaramak
tadır) birkaç hadiseyi hatırlamak ge
rektir: 

Doktor Şaht ve onun Rayhşbank
la bizzat vönetmekte olduğu başka 
ekonomik servislerdeki başlıca yar -
dımcıları Nasyonal - Sosyalist parti
sinde üye değildir. Fakat doktor Şaht 
(Tamirat) hakkındaki kitabında da 
yazdığı gıbi, Almanyanın oruntağı sı
fatile yabancı memleketlerde konuş
malar yaparken hiyanet gördüğU gün 
denberi, bir diktatör rejiminin lüzu
munu anlamı~tır. 

Nasyonal - Sosyalist partisi bu re
jimi yaratmıştır. Onun elindeki bü
yük kuvvet, Hitler tarafından, dok
tor Şahtın emrine verilmiştir. O da 
buna karşı memlekete bütün dehasilc 
hizmet etmektedir. 
• Almanyanın ekonomik ve siyasal 
iki (diktatör) ünün birleşmelerinin 
üzerine kurulu olduğu temeller bun
lardır. Doktor Şaht, Nasyonal - Sos
yalizmin Hitler olmadıkça otoritesi 
olmıyacağını tecrübe ile bitiyor. Hit
Jer de doktor Şahtm, Almanyanm e
konomiyi. rejimin ölümü demek olan 
yeni bir yıkılmadan korumağa en çok 
kapasiteli adam oldugu hakkında mut 
lak bir his besler görünmektedir. 

Bununla beraber, görüldüğü üze
re, eninde snunda herşey devrimci 
hareket, yani "parti,. üzerine kuru). 
muş bulunmaktadır. Dedigimiz gibi 
bu büyük, fakat popüler bir kuvvet
tir. Bunu mekanik bir kuvvet gibi di
sipline sokmanın im~anı yoktur. Dok 
tor Şahtın bundan aldığı otorite, an
cak ~endisine gösterilen mukavemet
leri yenmek için faydalıdır, fakat bu 
mukavemetler bazan partinin kendi
sinden gelmektedir. 

lngiliz veliahdi lstanbula 
geliyor 

Atina, 2 (Özel) - Gazeteler İn
giliz veliahdinin on gün içinde Korio 
adasına geleceğini yazmaktadırlar. 
Atina ile Akdeniz adalarını ve ls
tanbulu ziyaret etmesi de muhtemel 
bulunduğunu yazmaktadırlar. Veli -
ahdin bütün bu ziyaretleri gayri res
mi olacaktır. 

suzluık ve şerefsizlikten başka her 
şeyi kabul edeceğim. 

- Teşekkür ederim. 

• 
llık gecenin içinde daha uzmı 

müddet güvertede kaldık. Hermann 
rokingşerleri sıraladı. Hava güzel
di. Her birimiz uzanmış, az konuıa 
rak. gözlerimiz yıldızlarda, düşün -
cclerimizJc beraber kalmıştık. 

Karadan doğru ara sıra ılık bir ha 
va geliyor, yüzümüzü, ensemizi ok
§ayordu. 

Ben sessiz sadasız birer birer ge
çen saatleri, deh et içinde hosap edi 
yordum. Daha birkaç saat ... Artık iş 
işten geçecekti. İki herif kaçmış ve 
çoktan hududu aşmış olacaklardr. 

Onlar kaçınca da. Fournier'nin 
ulvi bir ihtizar içinoe yaşadığı de· 
niz altındaki magaraları bulmak ümi 
di. ebediyen kaybolacaktı. 

Möewe bana ne demişti? 
- Sakın bunlardan bahsetme 1 Sa

na inanmazlar. 
Fakat ah, herifi bir ensesinden ya 

kalasam ve oralara sürüklesem. ye
nnı göstertsem. bakalım, inanırlar 
mı. inanmazlar mı? 

Lakin bir ayak evvel karaya çık -
mak ve vaktinde yetişmek lazım .• 
Kara ile aramızda on kilometre me
safe var ve Aviatik ise hiç yerindc.ry 
kıpırd~mıyor. Açıkçası herifler. gi· 
der avak \>ana mükemmel bir ovun 

ltalgaga Göre 
Eden 

Alman - Allah vere de şu koloni yemişleri toplanırken beni 
unutmasalar. Politiken (Kopenhag) 

11 Gior11ale d' / talia' dan: hemmiyeti yoktur. Asıl söyliyeceği

Kendilerine sulhperver süaünü ve
ren ve bu suretle Büyük Britanyayı 
ltalyaya karşı en ihtiyasızca ve en 
tehlikeli bir şekilde harekete sevket
mek istiyen müfritlere söylenmesi i
cap eden diğer bir söz vardır; Bu mü 
şevvikler yangına ateşle kiden kim· 
seJerdir. Bunlar. Afrika köşelerinde 
vahşi bir müstemleke, ufacık bir harp 
ateşini söndürmek istemekle bütün 
medeni beşeriyete ateş püskürmek -
ten çekinmiyorlar. Yangına ateşle gi
den kimıel~re net ye ıe sö~l~~ 
gerektir: Jtalyaya karşı hareket et -
mek istiyenlere ne vahim müşkülata 
maruz kalacaklarını izah etmek de 
lazımdır. Uluslar Soyetesi prensiple
ri ve Habeş müdafii olan İngiliz ga
zete grupları yüksek sesle Uluslar 
Sosyetesinin şimşeklerini ltalyaya 
karşı dökmesini istiyorlar. Bundan 
başka Süveyş kanalının kapanması, 
Ilabeşbtana silah ve cephane sipariş 
müsaadesi ve saire gibi cezri tedbir
ler alınması hususunda teşvikte bu
lunmaktadırlar. Bir harp hareketi 
sayılan bütün tedbirler Fa§İSt İtalya 
tarafınd.m reddctlilir. 

aHbe istanın İngiltereden silah 
ve cephane alması müsaadesi, 21 A
ğustos 1930 tarihinde akdedilen rnu
ahedeye bir tecavüz teşkil etmekte
dir. Süveyş kanalının kapanması da 
1888 muahedesine muhaliftir. Ulus
lar Sosyetesi bu muahedeye karşı bir 
karar asla bile kafi değildir. Çünkü 
V ersay muahedesi 1888 muahedesi -
nin ahkamını tasdik etmiştir. 

Harbi teşvik eden İngiliz gazetele
ri, bir taraftan İtalyayı muahedelere 
tecavüz eden devlet olmakla itham 
ediyorlar, diğer taraftan da lngilte
renin imza ettiği muahedelere karşı 
tecavüz olmasını istiyorlar. 

Bütün bu mülahazaların bizce e-

daha oynamışlardı. 
Sinirimden yerimden fırladım. El 

lcrim şakaklarımda küpeşteye da -
yandım. Karanlıklara bakıyorum . 
Acaba bir kayık görüp de çagıramaz 
mıyım deye ' 

Maryse beni çağırdı : 
-Mösyö De oliers, nekadar sa

bırsızsınız böyle?. Mademki eli
mizde yapacak bir şey yok, vaziyeti 
kabul etmeğe mecburuz. Sükunet 
bulunuz, geliniz şöyle biraz benim 
yanıma! 

Bunu söylerken de benim roking
şeri kendisininkinin vanına çekti: 

- Burada oturmak o kadar fena 
mı? 

M'llryse. canım Maryse 1 Sesinin 
tatlılığı içimi altiıst etti. Az kaldı 
ona derdimi bağıracak. duygularımı 
açacaktım. Fakat Lauffen orada idi. 
Lauffen, Lauffen, hep Lauffen ! 

Sonra... Sonra müthiş ayrılık da
kikaları yaklaşıyordu. Belki bir şa
fak daha sökecek, onu beraber go
receğiz. ondan sonra artık her şey 
bitecekti. Bir saniye dahi olsa. o
nun mukaddes varlığından uzak kal
makla ne çılgınlık ediyordum. Elimi 
alnımdan geçirdim. Ben neredey
dim? 

Dostluk? Silah arkadaşlığı? Yurd? 
Vazife? Namus? Hepsi de kelime
ler. birtakım kelimeler, o kadar ... 

Foumier'in gölgesi bana ebc<liy
yen lanet okusun. 

miz şey şudur: Sanksiyonlar harp 
demektir. İngiliz gazeteleri cezri ted
birler isteyince harp istiyorlar de -
mektir. Bu harp Afrikadan bütün Av 
rupaya ve Avrupanın bütün acun ke
narlarına yayılacak kadar kat'i ve 
merhametsiz bir şekil alacaktır. Kuv
vetli ve öfkelenmi§ İtalya ise tarihe 
karşı hakkını ve istikbalini bütün 
mevcudiyetini bu harpte feda ede -
cektir. 

Bu sözlerimiz ile kimseyi tehdit 
etm~ istem'lı::oru.z. Sadece izi eh
~İt c~eJ5 ıstiyenlere cevap veriyo -
ruz. 

İngiliz matbuatının polemiklerine 
karşı İtalyan matbuatının da polemik 
yapmakta; tehditlerine karşı da ayni 
surette cevap vermektedir. 

Biz İngiliz imparatorluğuna do· 
kunmak ve ilişmek istemiyoruz. İn -
gilterenin de bize dokunmamasını ve 
yüriidüğümüz yollarda engel olmama 
sını istiyoruz. 

ltalya, takip ettiği yolundan kati
yen vazgeçmiyecek, çizdiği progra -
mın takibinde bütün müşkülatı eze
rek hedefine varacaktır. 

Mihalakopulos cumhuriyetçi 
Atina, 2 (Özel) Eski dış bakanı 

Mihalakopulos Avrupaya yaptığı ge
ziden dönmüştür. Memleketi olan 
Patrasta gazetecilerle konuşt\lğu es
nada kendisinin cumhuriyet taı:aftıuı 
olduğunu ve fakat ufkun tehlikeler 
ile dolu bulunduğu şu zamanda böy
le rejim işlerile uğraşmağı bırakarak 
herkesin memleketin müdafaasını 
kuvvetlendirmeğe çalışması lazım 
geldiğini söylemiştir. 

Solgun gecenin içinde, sarışın pe
rinin yeşil bakı lan o kadar daha 
cana yakın, sesi o kadar iç alıcı idi 
ki. başım döndü. Her şeyi unuttum 
ve gelip yanına oturdum. 

Ah, siz ömrünüzde hiç sevdiniz 
mi? 

Saatler geçti. Grand Ribaud fe
neri durmadan dönüyor. 

Hava ılık! 
M,avi gölgenin içinde Maryse 

uzanmış, bir hulyaya dalmış gibiy
di. Alıştığı küçük bir hareketle ko· 
hındaki abanoz bileziği. gavriihtiva
ri, dirseğinden yukarıya · fırlattı. 
Hafif hafif esen meltem Maryse'in 
insanı bayıltacak kadar enfes lavan
ta kokusunu ciğerlerimin ta içine 
kadar yayıyordu. Ondan sakladığım 
en son güzel hatıra budur. Şimdi 
her yer karanlık, her taraf boslukl 

Ah, bu iki çıplak kolun sıcak bir 
deraguşla boynunuza dolandığını 
bir tasavvur ediniz. 

Fa.kat hayır! Onun yerine siper
ler, çamur, sükunet. karanlık, me
zar .. Öldürücü bir işkence 1 

• Galiba kamaramda elbiselerimle 
olduğum gibi yatmışım. lyi hatırla
mıyorum. 

Ai!ır aj!ır merdivenleri çıktım. 
Yıldızlar sararıyordu. Doğu ufku 

pembeleşmeğe başlamıştı. Nöbetçi
nin karanlık gölgesi hala yerinde 
duruyor. 

YUNANiSTAN~ 

Kral · Yorgi ile Venizelos 
Paristcri Selanikte erkan 1-------~----

Progris gazetesine yazılıy~r: 
Salahiyettar bir zattan aldığım 

malumata göre, Yunaniatanda kral -
lığın iadesi, bu son günlerde mühim 
bir sadmeye uğramıştır. Bu sadme 
dolayısile, cumhuriyet rejimi .sağlam 
}anmasa bile her halde, meşruti ida
renin ikamesi, münasip bir zamana 
talik edilecek demektir. Bu yeni vazi
yet, sabık kralın müşavirleri tarafın
dan kendisine bazı tavsiyeler yapıl
ması üzerine dogmuştur. 

Diğer taraftan, İngiltere sarayı 
kralisindeki vaziyet dolayısile, sabık 
kral Yorgi ile temas edebikn yüksek 
bir tahsiyetin, V enizelos, İkinci 

VENlZELOS 

Habeş imtiyazları 
Ve Fransızlar 

Fransı% gazetelerinden: 
Habeşİ6lan taralınclan öz.el An

glo - Sak:rıon sosyetelerine imtiyaz.
lor verileceği hakkındaki haberin 
uyandırdığı ho§nubuzluk gaz.ete -
lerde de devam etmektedir. 

Matin diyor ki: 
"Eden'in Londra'dan ayrıldığı bu 

•ıra"fla clur.urtt, ıı•rçdtıen Jaaranlılt -
trr. Fakat iyi düşünülünce §Unu 

söylemek mümkündür ki, H~beş 
petrolleri meselesinin lngiliz. soğuk 
hanlılığrna indirmİf olduğu darbe, 
~ecri tedbir tara/tarlarının Ceneıı • 
re toplantılnrındaki itilalgiriı:liğini 
oı·tadan kaldırmak için uğraşanla
ra bir muııalfahiyet amili olabile • 
cektir. 

Journal, ıunları .)'az.ıyor: 
"Petrol imti;>·az.ları veren H abıeı 

imparatoru, /ngiliz. ııe Amerikalıla
rı taahhüt altına sokmak ve Ital -
ya'nın tidcdtli bir aksülamelini u • 
yandırma/da ustaca bir hareket 
yapmış olduğunu . aanmıştır. Bu, 
kurnaz.lığı a§ırı bır dereceye var -
dırmak demektir. Çünkü İmpara -
torun vurmak istediği darbe ken -
disine dönecektir. Muaaolini, Ceneıı 
re 11örüımeleri arile•inde kendi•İ -
ne çok kuvvetli deliller sağlayan 
bu hadiseye la:ı.la önem vermek İ•· 
tcmemiıtir. 

Entrikalara ve kötü niyetle ya • 
pılmıı hareketlere •on vermek, ve 
ideal sevgi.inden çok b'lfka birt•Y 
gi:ı:liyen ar•ıulu•al niyetlerle kar -
ıılapnaclan menfaatlerini elcle et • 
mek 11e ku~vetlenclirmek için Mu,. 
•olini bunclan claha kuuvetli bir de -
lil bulabilir mi idi? 
~--....... ....... 

Demek uyuyabilmiştim. Adeta 
kendimden iğrendim. Fournier, 
Foumier beni affet 1 
Başım ateş ic;inde, tenha güverte

de dolaşıyorum. 
Uzak karalar, adalar ve burunlar 

yavaş yavaş karanlıktan sıyrılıyor
lar .Grand Ribaud feneri, iri göıünü 
kapadı. 

Sallantısından Aviatik'in yürüme
ğe başladığını anladım. Yavaş yavaş 
tam kırk beş gün evvel geçtiği yol
ları, bu sefer aksi istikamette takip 
etmeğe başladı. En nihayet hareket 
noktası olan küc;ük koya girdi. 

Acele iki sandal indirdiler. 
D.oğan güneşten gökyüzü kıpkır

mızı olmuştu. 
Tayfalarla kısaca veda, el sıkı§· 

malan. Yattan inmek üzereyiz. 
Schnauze yanıma geldi ve cebin

den bir mektup çıkararak bana uzat
tı : 

- Affedersiniz, dedi, güneş do
ğuyor. Kumanchndan aldığım emir 
mucibince, mektubu bu vakitte size 
teslim ediyorum. 

Selam verdi ve çekilip gitti. 
Sandala inip zarfı açtıgım zaman, 

elerim titriyordu. 
Okudum: 

"Aziz efendim, size inşllaah gene 
göriişiirüz diyecek vaziyette deği
lim. Şu birkaç satırı yattan çıktığı
nız zaman c:rnyacakı;ıntz, geç kalını~ 

KRAI. YORGI 

Yorgi arasında bir mutava;sıtlılc "' 
zifesi gördüğü söylenmektedir. ~ 

Kral Yunanistana ancak bır fi' 
isyancıları hakkında genel bir af lif 
edildiği takdirde girebilecek ve~ 
suretle V cnizelos, gerek dogrtl''. 
doğruya ve gerekse dosttan va~ 
sile memleketin siyasal havatıP"' 
tekrar bir rol oynayabilecektır. ,,ı, 

Ayni mahafilden öğrend.girne ,. 
re, Başbakan vaziyeti bu ~ekılde ~ 
memektedir. Londraya gönd~ 
muhtelif kimseler, eski hükü dl 
Venizelosculuğun artık tamamıle ~ 
ğıldığını. hakıki şeflerden nıalt~ 
bulunduğunu ve binaenaleyh bıJ;I 
tekrar mevkii iktidara çıkarrtı .a 
doğru olmadığını söylemış~ 
Çaıdaris krala, meşruti bır hük · fil 
olarak Yunanistana avdet e 'ti 
takdirde bugünkü duruma ve 9 
ziran seçimine tamamile riayete ~ 
bur olduğunu, gerek parlamen;Ja 
ve gerek hükumette hicbir dcğiıiJ"' 
yapamıyacağmı bildirmiştir. L" 

A cinadan Selanr'ktc çıv 
Progris gazetesine bildiriliyoli. 

Siyasi mahafil Pesmazoğlunun 
daris tarafından eski kralın fiki~l.:i 
ni anlamağa memur edilmed_ıt, 
bildirdigi halde \•aziyeti iyi ])J'"_ 

kralcı mahafil, Finans Balc'il 
Başbakan tarafından bu iş için 
draya gönderildiğini teyit etme~ 
diri er. / 

Kralcı gazetelerin yazdıkların• ;f. 
re, bugün bile Pesmazoglu LoSS 
dan teıefolilit ~risi aramq 
disilc "konnşmtt§tnr. '$ / 

Sabık kralın bugünkü mectisl, 
zifesi nihayet bulana kadar, idafl'f 
deceğini, kendi fikrinin plebisiti.nıl' 
ri bırakılmasını istiyenlerin fiki'' 
ne uygun olmadığını bildirdiği 
nediliyor. ıl.. 

Bu gazete genoyun geri bıra!'1~ 
yacağını, ve Başbakan Yunanıs-~ 
döner dönmez bu mesele etrafıll". 
fikrini söyliyeceğini ve plebisiti11 ıl 
yin edilen tarihte yapılacağını 
dctmcktedir. 

olmanızdan da endişe edi)' 
Çünkü aldığımız tedbirlerin da. 
sı dakikasına tatbik e~ilmesi l 
geliyor. . e 

Bu şerait içinde sizi beklıY 
dik. Bizi mazur görürsünüz. /ı. 
tinize müracaat ederek, Mat, 
Maryse'i, babasını ve Lauff el\d 1 

. l . e e 
mayenıze a manızı rıca 

Genç bir kızla ihtiyar bir ba 
üsera karargahlarında sürüklc:Jl 
lerini görmek istemiyeceğinizC: 
nim. ., 

Lauffen'e gelince, onu boş b• i 
pet sayınız. Eğer ona karşı ş~~s i 
bir kininiz yoksa. ona da iyıh~i 
esirgemeyiniz. İsterseniz, ,bır~~ 
nereye giderse gitsin, istersen' 
nize atınız. 

Bir otomobil Giens'de emirle 
ze hazır olarak sizi bekliyc:c~ 
Şoför, en iyi yerden hudud~ 

8 
J 

cek vollan biliyor. Hermann d1~; 
le.. O da sizinle beraber ~ g~at 
Möewe'den ve benden selal11 
bonşansl,, 

Jc<ll~.r 
Yumruklarımı sıktım. Az r•"°'" 

hiddetimden bir sayha koPôı;;/. 
tım. Vay namussuzlar, vay! t•' 
nüz mü, beni nasıl atlattn'\te<" 
Framond'un yattaki son tekit~ 

· h. · cdill111 
nın ne ma ırane tertıp 1 

ın• komedya olduğunu anladınıı _.,ı 

f Arkall 
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''Çar, I şkence Etm'!k I stediği Betbahtı Yakalamış 

18,30 Almanca ders. 18,50 Dans musiki
si. plak. 19,40 Haberler. 19,45 Ege caz. 
20.15 Konferans, 20,30 Stüdyo orkestrasL 
21.- Radyo caz ve tango orkestralarL 
21.35 Son haberler. borsalar. 21,45 Şehir 
tiyatrosu artistlerinden 1. Galip. Konuş
ma. 22.- Plak neşriyatı. 

Bir Cellat lnadile Konuşuyordu.,, BUkreş 

Bu sefer de sapsarı kesilmek ısırası 
Şah Ali'ye gelmişti. Acaba ne olmuş
tu? lvan'm sorusunda hiç te bir fev
kaladelik yoktu. 

Kötü işler ba armakta pişkin bir 
llsta olduğunu anlatan avurtlarını bi
ribirinden ayırmak için güçlük çekti
ği besbelliydi. Çar onu bamtelinden 
yakalamış olduğunu gösteren bir şey
tanlıkla: 

- Eey .• N e"fe çcvap vermiyorsun 
dostum? - diye söylendi - Bu adam 
genç mi? 

- Ha .. ha hangi adam? 
- Hangisi olacak canım ..• lşte o ... 

Şu Batır dediğin. Başka birisinden 
bahsetmiyoruz ki. 

Ve yine meçhul bir elle ve hora
sanlı kireçle sıvanmışı andıran o la
netli gülümseme yüzünde belirirken 
ilave etti: 

- Her halde genç bir adam ola
cak ... Genç, sevimli ve belki de sevi
len bir adam. 
Kasım Hanının seyrek sakallı çe

nesinde bir titreme vardı. Bir buh
ran geçirdiği meydanda idi. Nihayet 
büyük bir kudret sarfederek kendini 
toparladı ve: 

- Hayır ... • dedi • hayır Çar Ivan. 
Yanılıyorsunuz. Batır Han genç ve 
&üzel değildir. 

Ivan her kelime üzerinde dura du
ra sordu: 

- Çiçek hastalığı gcçirmi§ midir? - ........ . 
- Suratı çiçekbozuğu mudur? 
,..._ ........ . 

. - Sakalı senin sakal diye çenen
den sarkıttığın bu dört kıla benzer 
mi? - ........ . 

- Görüyorum ki cevap veremiyor
eun dostum. Bu suskanlığın Batır 
Han'ın lehindedir. Ve ben Kazan 
Hatunu Süyun Bike'nin kendisine bu 
kadar yardımı dokunan ve bilhassa 
çiçekbozuğu bir suratı olmıyan bir 
Batır Han'a bir parça tatlı bir bakış
la göz çevirebileceğini sanıyorum. 
Kasım Hanı M>l elinin orta parma

ğını sağ elinin şehadet ve orta par
makları arasına sokmuş, bir nalın çi
visini sökmeğe uğraşan bir nalbant 
gibi sıkıyor, kıvınyor, kıskaçhyordu. 
Ooh ..• lvan'ın bu sözlerini duymak, 
dinlemek istemiyordu her halde. Fa
kat Çar işkence etmek istediği bir 
bedbahtın en can acısı duyduğu yeri 
yakalamış bir cellat inadile ayni mev
zu üzerinde işlemeğe devam etti: 

. - Süyun Bike'yi ben hiç görme
dım. Onun son dc::rece güzel bir ka· 
dın olduğunu ..• Güzel ve haris bir ka· 
dın olduğunu bana yalnız siz söyle
miştiniz ve siz söyleniniz. Maama
fih.. Bilmem ... Belki hakikatte güzel 
değildir de, siz onu çıldırasıya seven 
bir iJık olduğunuz için, ufaktefek ku
eurlannı görcmiyecek derecede göz
JeJ'İniz dönmüş bulunduğu için böyle 
•öylersiniz. 

Şah /.li'nin sıkık dişleri ve bitişik 
dudakları ile bu dudakları kapıyan 
geyrek telli bıyıklar arasından, bir tı
kacı itip taşan su gibi ıu sözler fış
krrdılar: 

·- Oyledir. Güzeldir. Çoook, çok 
güzeldir Çar lvan t Güzel kadınların 
crt güzeli, en güzel sevgililerin gözbe
beği bir güzel... 

Çar gürültülü bir kahkaha savur
maktan kendini alamadı: 

- Hahhhahhhahhhaaa !... Bu ne 
ateş, bu ne ateş 1 

- Oyledir. Ne yalan söyliyeyim .• 
Çok güzeldir Çar lvan... Çok güzel. 

- Ata ... Ben aksini iddia edecek 
değilim. Yalnız bu güzel kadının Ba
tır Han'a karşı nasıl bir alakası ola
bileceğini öğrenmek istiyorum. Aca
ba Batır Han Süyun Bike'yi sevdiği 
için mi başını böyle tehlikelere sok
maktan çekinmemektedir. 

- Hayır. Adamlarımdan gelen 
h aberlerden böyle bir mana çıkarmak 
zordur. Batır, Kazan'ı s e v e n bir 
adamdır. 

- Kazan'ı sevenin Kazan Hatunu
nu sevmiyeceğini nereden kestiriyor 
adamlarınız? Hele Batır'ın çiçekbo
zuğu olmadığı da meydanda iken. 
Artık mesele apaçık anlaşılıyordu. 

Bu geniş omuzlu, sağlam yapılı T ürk 
hanını bir Türk devlet ini t emellerin
den kazımak istiyen Moskof Çarile 
yanyana bulunduran sebep görülü
y ordu: 

Kasım Hanı Şah Ali Süyun Bike
yi seviyordu. 

Her halde Kazan Hatunu bu sev
giyi hiç te güleryüzle karşılamışa 
benzemiyordu. Eğer çok ufak bir 
timidi olmuş olsaydı, bu kadar içten 
seven şu adam sevgilisinin kuyusunu 
kazanlara kazmalarmın yardımını su
nar mıydı? 

Odada kısa bir sükuı oldu. Çar al
nını sağ avucuna dayamış. güya dü-

şünür gibi duruyor, fakat hakikatte 
parmakları arasından tilki bakışlarile 
onu süzüyordu. Bununla beraber 
hiçbir şey de düşiinmüyor değildi. 
Kim bilir ... Belki de bu adamın, ken
disile bu kadar sıkı bir siyasi dostluk 
kurduğu şu adamın günün birinde ve 
hiç beklemediği bir günün bir anın
da kendisine çok büyük bir fenalığı 
dokunabileceğini düşünüyordu. 

Vaziyet gayet a_çıktı. Kasım Ha
nı Süyun Bike'yi seviyordu. Süyun 

BORSA 

2 EYLÜL PAZARTESi 

PARALAR 

Ahı Sabı 

Sterling 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika fran&"t 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ~ilinr 
Mark 
Zlot! 
Penro 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

.520.-
124.-
168.50 
194.-
82,-
23,-

816,-
80.-
96.-
22.-
40,-
23.-
23,-
16,-
23,-
52,-
33.-
30.-
~34.-
52,-

234.-

625.-
126.-
168.50 
196.-
83,-
24,-

820.-
81.-
38.-
23.50 
42,-
24.50 
24,50 
17.-
24.-
54,-
34.-
31.-

936.-
52.50 

236.-

ÇEKLER 

P aris ürere 
l nriliz liralil 
Dolar 
Liret 
Belra 
İsveç frarııı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avustruya 
P ezeta 
Mark 
Zloti 
P enro 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovetı 
İsveç kuronu 1 

KaparıJt 

12.06 
625.25 

0,79,57.67 
9,73.50 
4,73.65 
2.44,53 

63,43,25 
1,17.75 

19,23 
4,20.90 
S.81.43 
J,98.40 
4.21,-
4 51.40 

63.77.55 
34.96,33 

2.71.30 
10.98 

3,11,50 

ESHAM 

İş Bankası Mü 92,-
" ,. N. 9,50 
H " H. 9,60 

Anadolu % 60 25,20 
.. % 100 42.-

Sirketiahyriye 14,25 
T ramvay 24,50 
Bomonti • Nektar 7,50 
T erkos 15,50 
Reji 1.~o 
Aslan Ç!men to 10.10 
Merkez Bankasr 58.20 
Osm:ınlı Bankası 23.-
T elefon 11.-
İttihat Defirmencilik T.A.S. 8.50 
Sark Değirmenleri O. 76 
Şark Merkez E czanesi 4,15 

iSTiKRAZLAR 

Türk borcu I 
" .. ır .. ıır 

Rıhtım 

İstikrazi dahili 

TAHV 
Rıhtım 

Anadolu 1 ve il 
.. 111 

Anadolu Mümessil 

LAT 

27,25 
25,25 
25.80 
11,-
94.25 

11.

~4.90 

45.SO 
45,30 

Bike ondan nefret ettiği için Kaza
nın düşmanlarile yanyana gelmişti. 
Eğer Kazan'ın Nogay kanı taşıyan 
güzel kadını ona günün birinde, ama 
çok uzak bir günde, belki hiçbir in
san hayatının yaklaşamıyacağı kadar 
uzaklıkta bulunan bir günde yumşak
lığından bir parça tattıracağım şöyle 
bir ihsas edecek olursa bu çopur su
ratlı aşık kadar Ivan Çarlığına kim 
düşman olabilirdi? 

f Arkası var 1 

Bulmacamız 

'2!llSh 7 "' 

SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 
ASACiI 

1 - Genç ölü (1 t ). 
2- Beyaz (2). Kör. (3). Nota (2). 
3- Muavenet (6). 
4 - Sanat (2). Fül edatı (2). 
5 - Zarar değil (3). Hücre (3). 
6-9'enç ölüyu almıyan araba (11). 
7 -Önden giden (3). İsyankar (3). 
8-Hayret nidası (2). İstifham edatı 

(2). Bakı değil (4). 
9-Minareler arasındaki vecize (5) Er-

kek (2). 
10-VilAyet (2). Ev (4). 
11 - Dadr ( 4). Cerahat (4). 

DUnkU Bulmacamızm ham 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAÖI 

1 - $işli (5). Üzüm (4). 
2 -lri (3). Sen (3). 
3-Şi~e (4) Alan (4). 
4-Eğe (3). Le (2). 
5 - İs (2). Elek (7). Mis (3) 
6- El (2). Eli (2). 
7 - Ün (2). Konak (5). 
8 - Al (2). Ak (2), Nota (2) 
9 - Üflemek (7). Nota (2). 

10-11 (2). Fare (4). 
11 - İn (2). Saka ( 4) . Ek (2). 

Otomobil bir adamı öldOrdU 
Henüz numarası öğrenilemiyen bir 

o~o~obil, dün gece, Florya yolunda 
bı:.ısı.1:1e çarpı:nış ve zavallıyı öldür
muştur. 

Hüviyeti ter.bit ~dilemiyen bu a
dam, çarpmada ağır surette yaralan
~~ş:. ~~ka~ daha hastahaneye henüz 
got;ıru~muş1ken ölmü~tür. Polis ve 
adlı.Ye ıncelemelerini derinleştirmek 
tedı~. ,Ole.n .adam, ifade verememiş, 
hatta ısmını dahi söyliyememiştir. 
Meçhul otornobi taranmaktadır. 

13: Duyumlar. 13.05: Orkestra öonseri. 
13.45: Borsa, ııpor. 13.55: Konserin sürt:· 
fi. 14.15: Saat ayarı. 14.35: Konserin sü
reği. 18: Plak - Duyumlar. 19.15: PJik
Sözler. 20: Plak. 20.20: Plak (Sark par· 
çaları) 21: Sözler. 21.15: Senfonik konser. 
22: Sözler. 22.15: Konserin sureği. 23.15 
Yabancı dıllerle duyumlar. 23.20: Suel 
konııer. 24: Hafif müzik. 

Budapeşte 

19.30: Salon r.;J:estrası. 21: Saint Sea
nıı'in eserlerinden konser. 22.30: Duyum
lar. 22.50: Çingene müziği. 23.45: Aylık 
duyum toplantısı. 23: Cazband. 

Varşova 

21.10: Orkestra konseri. 22.05: Duyum
lar. 22.20: Operet pliklraL 23.05: Salon 
müziği. 

Belgrat 
20.30: Ulun! yayım. 21: Konser. 23: 

Duyumlar. 23.15: Caz orkestrasL 
R O MA - NAPOLİ - BAR! 

21.15: Sözler - Plak. 21.30: Konferans. 
21.40: (Barı): Rumca yayım. 21.40: Var
yete. 22.45: Sözler. 23: Oda müziği. 24: 
Duyumlar. 

Roma - Napoli - Bari 
21: Duyumlar. 21.10: Ulusal yayır.ı. 22 : 

Karl$ık müzik fantezileri. 23: Duyumlar. 
23.20: Prorram arası. 23.30: Karışık mü· 
zik. 

Breslav 
20: Şarkılı konser. 21: Ulusal yayını. 

22: Şarkılar. 23: Duyumlar. 23.30: Karı
lilk müzik. 

• 
N ÖB ETÇi 
ECZ A NELER 

Bu ıece nöbetçe eczaneler şunlardır : 
Sirkecide Beşir Kemal - Fenerde Vi

tali - Divanyolunda Esad - Kumkapı
da Belkis - Zeyrekte Hasan Hulusi -
Aksarayda Pertev - Karagümrükte Suad 
- Modada Sıhhat - Pazaryolunda Rıfat 
Muhtar - Şehzadebaşmda Hamdi - Sa
matyada Rıdvan - Bakırköyde Hilll ..:_ 
Beşiktaşta Nail - Şehremininde A. Ham
di - Hasköyde Halk - Kasnnpaşada 

Merkez - Buyiikadada Sinasi Rıza -
Hevbcllde Yusuf - Kurtuluşta Necdet 
Ekrem - Karaköyde Hidayet - Tak
~imde Kanzuk - Eyupte Hıkmet eczane
leri. 

• 
Si N E MA LAR 
TİYA T R OLAR 

• Tepebaşı Belediye bahçesinde her 
hafta Cuma, Cumartesi, Pazar ak
şamları saat 9 da Şehir Tiyatrosu 
Artistlerinden Hazım tarafından 
"Karaköz" oynatılacaktır. 

• Türk Hava Kurumu Beylerbeyi Kamu
tu tarafından çarşamba rüniı akşamr, 
Beylerbeyi Yazlık tiyatrosunda bir rnıi
samere verilecektir. Müsamerede Ef
talya ve Kemani Sadi tarafmdan kon
ser ve Komik Fahri Kumpanyası tara
f mdan temsiller venlecektir. 

• fpek : Bulunmıyan Adam. 
• Yıldız : Çin Sesi - Moskova çocukları. 

• Alkazar : Çıldırtan dudaklar - Ölüm 
KervanL 

• Aari : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu
harebesi. 

• Melek : Kar•lt Sevdalılar. 
• Şık ı Otuz gunliık Prenses - Meçhul 

adam. 
• Milli : Cici Berber - Hafiye. 
• Sümer: Bitmemi5 Senfoni - Kadın se-

verse. 
• Üıküdn H ale: Sahane Vals. 
• Alkaur : Bataklı damın kızı. 
• Milli : Çılgın kan - İntıkam. 

• 
L 1 M A N 
HAREKETLERi 

Bugun limanımızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Ayten İzmite 
9.- Kocaeli Mudanyaya 

11.- Izmir iskenderyeye 
20.- Ankara Karadenize 
21.- Saadet Bandırmaya 

Bugün limanımıza gelecek vapurlaı•: 

Saat 

6.- Mersin Karabigadan 
9,30 Bandırma Ayvalıktan 

13.- Antalya Bartmdan 
17.- Asya Mudanyadan. 

Etibba Odası Başkanlığından: 
MUddeti bitmekte olan odamız idare hey'eti ve 

Haysiyet divanı Uye ve yedek Uya seçimi nizam· 
namenin 3, 4 ve 5 inci maddelerine uygun o!arcak 
4 birinci teşrin 1935 Cuma gUnU saat 13·15e ka
dar Cal)alo!)lunda odamız binası salonlarmda ya-
pılacakhr. Sayın Uyelerin gelmeleri. (5254) -

HiKAYE İKİ TECESSÜS 
1 

Feriha, Galata bankalarının önün
deki durak yerinde on dakikadanbe
ri bekliyordu; hakikatte beklediği 
şey tramvay değildi. Gözleri, karşı 
sokaktaki büyük bir şirketin kapısı
na dikilmiş, sabahleyin havayı açık 
buldukları için şemsiye almadan ve 
empermeable giymeden ise gelip tc 
akşam üstü sokağa çıkarken ya~mu
ra tutularak ne yapacaklarını şaşıran 
memurlar arasında kocasını arıyor -
du. 

Feriha, ömründe ilk defa olarak 
kocasını, hem de kendisinin haberi 
o~madan böyle bir yerde bekledigi i
çın , şemsiyesinin altında birçok sa
bırsızlık hareketleri yaptı. Arada bir, 
kocasının şirketten çıkan arkadaşları 
tarafından görülmemek için şemsiye
sini yüzünün hizasına kadar indirdi
ği oluyordu. 

Bir ay kadar var ki Nazmi, çok 
muntazam bir adam olduğu halde he
men her akşam eve geç geliyordu. 
Iddiasına göre, şirkette, bircok arka
daşları saat beşte işleri bittiği halde, 
kendisi saat sekizlere, dokuzlara ka
dar kalmıya mecbur oluyormuş. Fe
riha bu iddianın arkasındaki hakika
ti gözlerile görmek için, orada, on 
beş yirmi dakıka kadar beklemeği gö 
ze almaktan başka çare bulamamıştı. 

Şimdi, ötekilerle beraber Nazmi 
de çıkar da dosdoğru eve gitmezse 
yalan söylediğine ve yeni bir alaka 
peyda ettiğine şüphe kalmıyacak, ak
si takdirde Feriha onun nafile yere 
günahına girmiş olacaktı. 

Kadının mütecessis ve hırslı ba -
kışları, şirketten çıkarak caddenin 
biıyük akıntısına karışan dağınık ve 
şa kın memur kalabalığı içinde ora
dan oraya hızla çevrilmekten yorul
muştu. 

Artık içerden çıkan bir tek memur 
kalmamıştı ve Feriha kocasını göre
medi. Acaba kalabalık arasında çı -
kıp gitti de kadın mı afrkında olma
dı, yoksa iddia ettiği gibi içeride ça
lışmaya devam mı ediyor? 

Feriha, şimdiye kadar hiç yapmak 
istemedigi şeyi yapmıya mecbur ol
du: Bulunduğu kaldırımda radyo ve 
elektrik aletle,i satan büyük bir ma
ğazaya girerek şirkete telefon etti: 

- Nazmi bey çıktı mı? diye sor
du. 

- Çıktı! dediler. 
- Her vakit bu saatte mi çıkar? 

. - Hayır ... Planço zamanıdır, şim
dı sekize, dokuza kadar kalıyor. Fa
kat bu akşam çok işi olduğu halde 
ansızın çıktı. Siz kimsiniz? 

Feriha hemen telefonu kapadı. 
Ağır ağır ve tereddüdün yorduğu 

adımlarla magazadan çıktı. Nazmi e
ve ~ı .gitti acaba? Neden "bu akı;ıam 
çok ışı olduğu halde, birden bire şir
ketten aynldı?,, Ferihanm bütün bu 
zahmet~ şüphesinin lehine ve aley -
hine hiçbir netice vermediği için bo
şuna gitmiş sayılırdı. Kadın bekler
ken çok yorulduğu için bir otomobi
le atladı, eve gitmeden Beyoglunda 
bir pastacıya uğradı, oturdu, bir iki 
gato yedi, tekrar otomobile bindi ve 
eve o-eldi. 

Kocası yoktu. 
Belki henüz tramvaydadır diyerek 

aleyhine bir hüküm vermekte acele 
etmemişti. İyi düşünmü . Netekim 
beş on dakika sonra Nazmi geldi. 

Yazan MI · FA. 

Fakat çok öfkeliydi: evlendikleri 
gündenberi ilk defa olarak. iş dönü
şü, Ferihayı kucaklamamıştı. 

Ellerini arkasına koyarak odanın 
içinde bir iki dolaştıktan sonra karı· 
sının önünde ve Jakayıt bir tavırla~ 

- Bugün sokağa çıktın mı? diye 
sordu. 

Belli ki canının sıkıntısını gizle
mek için havai bir mevzu arıyordu. 
Onu büsbütün öfkelt:ndirmcmek, ay
ni zamanda tecessüsünün utancından 
kurtulmak için Feriha biraz tered -
dütten sonra: 

- Hayır 1 dedi. 
Nazminin birdenbire arkasında 

bağlı duran elleri çozüldü ve kolları 
aşagı sarktı. Rengi uçmuştu ve başı 
öne düştü. 

Ağır agır yürildü, kendisini bir kol 
tuğa attı ve başını avuçlan içine a
larak, boğuk bir sesle mırıldandı: 

- Anlıyordum ... Benim hıssim ya
nılmaz ... Anlıyordum ... On beş yirmi 
gün var ki sen çok değiştin ... Evet ..• 
Ateş olmıyan yerde duman çıkmaz ... 
Bir kere seni pasajda gümüşı elbiseli 
bir adamla konuşurken görmiışler ... 
Sıksık :yeni açılan pastacıda oturu • 
yor ve "0,.nu bekliyorsun. 

Feriha şa§ırdı ve bağırdı: 
- Ne SÖj'.lüvorsun, Nazmi? 
- Sus! İnkar etme! Nefretim ar-

tıyor! Sus! 
- Neyi inkar cdecegim Nazmi? 

Neyi?. Ben ... 
- Sus! Gözlerimle gordüm. 
- Neyı gözlennle gordun? 
- Bugün, bizim şirket pencere-

sinde, daha yarım saat evvel seni 
gördüm. Tramvay yerinde duruyor· 
dun. Şirketten çıkan arkadaşlardan 
birini bekliyordun. Fakat hangisi 
acaba? Hangisi?. Ben seni gordum. 
Gırtlağıma kadar işim oldugu halde 
~irketin arka kapısından çıktım, seni 
takip ettim. Bir magazaya girdin, 
"O,.na telefon ettin, ona ... İnkar e
debilir misin? Sonra bir otomobile at 
ladın, ben de bir otomobile atladım 
ve yine peşinden ayrılmadım. Sen 
yine o pastacıya girdin, yine " O,.nu 
b ledin. Fakat ... 

Feriha bir kahkaha atarak koştu, 
bir avucile Nazminın agzını kapadı: 

- Sus, budala, beni dinle 1 
Diye bağırdı, kendisini orada bek

lemege tevkeden şüphenin sebebini 
ve gayesini anlattı, şirkete telefon 
ettiğini söyledi: 

- Aptal 1 dedi, onu, sunu, bunu 
değil, seni aradım, seni! .. İnanmaz -
san git, sor 1 Pastacıda da yalnız o
turduğumu g:ördünse da~ şiıphe e
decegin ne kalır? 

Nazmi biraz evvelki ofkesındcn 
ansızın teslime geçmenin komikli -
ğınden kurtulmak için kaşlarını çat
mıya güçlükle devam ederek : 

- Peki. .. Neden bugun sokaga 
çıktığını benden gizledin? diye sor • 
du. 

- Seni takip ettigimi söylemek • 
ten. ut~nıyordum; bir de sen çok of
kehydın. Seni büsbütün kızdırmak • 
tan korktum. Hem ne hacet! Şirkete 
sor : Telefon ettiğimi sana sôylerler. 

Bakı tılar. 
Gözler sözleri tekzip etmedı ı za• 

man ne kadar duru ve berraktır!. İ
kisinin de yüzünde kar ılıklı itima· 
dın ilk tebessiımü doğarken kucak· 
laştılar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Hey'etinden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi matbaası ıçın 4 5 
Kırk beş kalem kağıt mukavva ve sair malzeme kapa
lı zarf usuliyle alınacaktır. 

Eksiltme 12 Eylül 935 Perşembe günü saat 15 te 
İdare Heyetinde yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5000 li radır. 
Nümune ve şartnamesi Mecils Daire Müdürlüğün

dedir. İstekliler bu işin yüzde 7 ,5 tutarı olan 3 7 5 liralık 
muvakkat teminatlannı teklif mektuplarile birlikte ay
nı günde saat 14 de kadar Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İdare Hey'etine verilmesi ve teklif mektupları uze
rine "Matbaa için alınacak eşyaya aid teklif nıektubu" 
yazısının yazılması. (2256) (4944) 63 
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latanbul Harici Askeri Kıtaab lllnları 
Yalaf Tümta tik Temmatı Slaa1e tarihi Glai laatı 

eikdarı bedeli Lira Kanat 
Kilo 

75000 5 Kuruı 281 25 16-9-935 Pazartesi 15 Açık ebiltme 

11250 ı 11 327 ıs ı 7.9.935 Salı 15 .. .. 

11700 5 • 106 37 IS.t-935 ç.....- 15 • • 
'241000 S a 930 10.M35 Sak 15 Kapalı sarf 

249000 S • 933 7G 11-9-935 Çarpmba 1S " • 
220000 s • 125 13-9-935 C1lllla 15 .. • 

larla teminatı muvakkata 
makbuzlannı ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyo -
na vermiş bulunacaklardır. 
(178) ( 4880) 6677 

••• 

6/1.i!il!!!!i!!ı!!ili!!!!!!!!liii!!liiii!!!lliil!!!!!!!!!I_._. --•-aneblltı Horhor Cadd_. -----l!!l!l!!!lii!!!!ll!i!!I .. 
a..,n • nehari 
Kız• &kele Hayriye Lise • 1 

Ana· ilk 
Orta•LIH 
(Tam 
devrelO 

ilk Slnıftanlaa itibarea ...... a....aa '°k ehemmiyet ftl'illr. ICJdar lmma ayrı clairelerdecllr. 
Mektebhs lamual otobl.t.ri De Mhart Webe m.ersta nleriaclea aldanhr. late,..tmn am.tae tarlf
aame sBnderilir. ikmal lmtlhanlan Erlllla Udlılacledir Ka,.tlan INı1'4nmıfbr Her f1n 10 dan 16 ya 

kadar Dlnktirllte aOracaat. Telefom 20530 . 
6631 

1253000 J • 941 'IS U-MH Papmbe 15 • • 
'32ıooo s • 132 50 14-9-IJS ewn.i ıs • • 

15 O ton ağır benzin satın O E C E L - O 0 N S E L !!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!!~!!!!!!!!!!i!~!!i!!!!!!!!!!!!iiii!!!!-., 

l Bayramiç Tümen kıtaatı ihtiyacı için mikdar, tali
min bedeli ve teminatı ihale siln ve aaatlan ve müna
kasa tekilleri yukarıda yuıh oldujı\ üzere )'U1af satın 
almacakdır. 

almak üzere kapalı zarfla Q Q 
eksiltmeye konulmuştur. Kıs ;!1'ek · Y U C A L K L İ S E L E R İ 1ık -~ • 
Hepsinin tahmin edilen be- A 
deli 48750 liradır. Şartna- ( Eski: İ N K 1 L P ) 
mesi 244 kuruş karşılı- Kuranı, Dlrekt81'U: NEBILoclLU HAMDI OLKOMEN 

Yulafın eerait ve evaafmı bulundufu mahallin Satm
ahna Kosiyonuna müracaat ederek öirenebilirler. İs
teklilerin belli saattan bir saat evvel tekliflerini ve ka
nun mucibince istenilen vesaiki Bayramiçde Tümen 
Satmalma Komisyonuna vermeleri.(191) (4959) 

ğmda M. M. V. Satınal- Kuvvetti bir tallm h•r•tlne m•llktlr, Reamı okull•r• muadeleti taacllklldlr. K•Jlt 
için hergUn mUr••••t olunablllr. lale wa mufll•••I tarifname alflderlllr. 

ma Komisyonundan alr •·----!!!!!!!!!iiiii!i!!!!!!!e Catalotla. Yamklara1m ._ Telefon ı 20019 iil!iilB!i!iliRililililM!!iiiii!i-1!!1~1• 
nacaktır. İhalesi 21-9-935 -•--------------------------------

6690 

••• 
Bir metresine biçilen e. Merkez kıt'atınm tayyare 

tier 500 kuruş olan 7000 ve Deniz Kıt'atmm 247250 
metre haki gabardin ku- kilo Sığır eti 1500 kilo ko
maş kapalı zarfla eksiltme- yun eti 2450 kilo kuzu eti 
ye konulmuştur. İhalesi 7 bir kıt'a şartname ile ve ka
Eylül 935 cumartesi cünü pah zarf usuliye satm alına 
saat 11 dedir. İlk inanç pa- caktır. İhalesi 5-9-935 per
rası 2625 liradır. Sartna- şembe cünü saat 16,30 da 
meaini 17 5 kunışa almak ve lmıirde kqlada Müstah -
örneğini görmek isteyenler kem Mevki Satmalma Ko
her gün komisyona utra- misyonunda yapılacaktır. 
yabilirler. Eksiltmeye si· Sartnamesi her cün Komis
recekler ilk inanç parası yonda görülebilir. Sığır eti
mektub veya makbuzlan i- nin beher kilosu için 19 ko
le 2490 sayılı kanunun 2 yun ve kuzu etinin beher ki
ve 3 üncü maddelerinde ya- losu için de 40 kunq fiat 
zıh belgelerle birlikde tek- tahmin edilmiıtir. Teminatı 
lif mektublarmı ihale aaa- muvakkata akçesi 3641 lira 
tinden bir saat evvel Anka- 8l kuruştur. İstekliler Tica 
ra'da M. M. Vekileti Sa-
tınalma Komisyonuna ver- ret odasında kayıtlı oldukla 
meleri. (163) (4784) nna dair vesika göstermek 

••• 
6671 mecburiyetindedirler. Mü

nakasasma iıtirlk edecek
ler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesika 

cumartesi günü saat 11 de-
dir. İlk teminatı 3656 lira
dır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna ver
meleri. (211) (5250) 

••• 
Bir kilosuna biçilen eder 

11 O kuruş olan 30,000 kilo 
kundura boyası kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 20 Eylül 935 cuma 
günü saat 15 dedir. Şartna
mesi 185 kuruşa Komis
yondan alınır.Eksiltmeye gi 
recekler 24 7 5 liralık İlk i-
nanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddele
rinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev
vel Ankarada Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(210) (5208) 

İzmir Müstahkem mev -
ki kıt'atmm 236,000 kilo 
un ihtiyacı kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 
İhalesi 6-9-935 cuma cünü 
saat 16,30 da İzmir Müs -
tahkem Mevki Satmalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. U
nun tahmin edilen mecmu 
tutan 24 780 liradır. Temi -
natı muvakkat akçesi 1858 
lira 50 kuruştur. İsteklile -
rin Ticaret Odasında kayıt
lı olduklarına dair vefika 
göstermek mecburiyetiı\de
dirler. Münakasasına iıti -
rik edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad -
delerinde yazılı vesikalarla 
teminatı muvakkata mak .. 
buzlanm ve teklif mektup -
lannı ihale saatinden en az 
bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

METAMORFOZ 

(177) (4879) 6676 
••• 

İzmir Müstahkem mevki 

No. ızz. 

Ybcleld pllerl " 8İ•ilceleri •eçirir. 
6622 

Osmanlı Ban ası 

Tlrl 111111 ıır lıtı,. Tıııı Tarihi: t8&3 
Serma,esl: 10.000.000 lngillz Lirası 

TUrklıenln b ... ıca .... lrl•ll• 

Parla, NarallJa, nı-. Londra ve Manç•terde 

Mim, Kıbna, lrak. lran, Filiatiıı ve Yunaniıtan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna· 
nl nda Fllyalleri vardır. 6606 

Her tGrll Banka muameleleri yapar. 

KIRMIZI VE SiY AH 
bi bıyıklanm uzatır: altı aya kal
maz, o da sizler gıbi bir süvari bö
lüğünün bapna geçer. O zaman ya
radıbpndaki bllyüklük kimseye gU
ltlnç görünmez. O .zaman siz, yann 
bir duc olacağım diye iftihar eden 
bay, saray uihadelerinin taırı etra
fından üstün olduklarını söylemek
ten, bu eski ve bot sözii tazelemek
ten batka ne yapabilirsiniz? Ya ben, 
sizi çileden çıkarmak için daha ileri 
gider de Jullen'in asıl babası. Napo
leon hırblerinde eair almıp Besan· 
çon•a ıetirilmit bir lapanyol dükü
dür, ölüm dötefinde bir vicdan aza
bı duyup onun kendi oğlu oldugunu 
söylemit dersem, siz artık ne yapa
bilirsiniz? 

)'Ubek bir ruhum olduiunu sanıyor. 
Onların itirazlarına cnap verme'\ 
4e terbayeıiılik olmum diye. He
Jıaen lfİ sa)'llya döktıyor. Benimle 
"8tlerce •Ytlfıyor (milnabta edi
Ytr). beninı Ufacık bir ltirımn olsa 
f ~lcrinln dotrulaimıdan ıtlphe 
e&S,oc. Bu ... ku11mı ataıa falan 
olmadı. berkfli ancık eüzel sözle 
dikkate ça~ istedi. Babam u .. 
tün bir adanllır. ailemizin servetini, 
pnıı;u da ço~ ileri ıötilrecek: o. Ju
lien'i IB)'ıyot Ondan ~ et. 
J~en:ı ldnitftl', ldmM ona bafif. 
llyeıı11Y•· Blıri annemin tofu ah· 
laaptan onu ifsiyona itte o kadar. 

Coırıte de ylm'iln • pek me-
rakı vardı, ut kendini öyle ıa.. 
termek iste ömrünü ahırda ıeçi-
rir, basan Y eğini bile orada yer
di. Bir taraf bu merala. llir ta
raftan da bi ıWmemek huyu, onu 
dostları ara da ciddii, saycıya 
layık bir ada diye tanıtımıtı: o Jdl .. 
c.iük srupuıı ~ de, anlanı da 
hep o idi. 

Ertesi ak aalonda. madame de 

STENDHAL 

dan ve Norbert'den yardım ıöre
rek, hemen MadalWe'ln Jullen hak
kında belledill lfl fikre, itirua 
batl&dı; J ulicn orada delildi ve 
comte bu sözil, Matlıllde'l ı&rUr 
18rmu, damdan dtl~ ll1lıl ~tı. 
Matbilde itin iç yüsUail aa..... an-
ladı " pek botuna ctttt. 

içinden: .. Oh! oh! dedi. ,.Sda on 
liracık ıeliri oWı .-e kendilatne an
cak bir teJ' sorarlana cenp nrebi
len bir adama karfı, onda büyük bir 
..ıra ıardtllderl için eJbirlili etnüt
ler. liyah Mtrai ile onlan korkutu
yor. Ya apoltei olu ne yapacaklarlı, 

Matlıftde o akpm her vatritkinden 
daha aaıpn. dlılla ,_.ıak bir seki 
1ö.W1nk konupı,ordu. Daha ilk 
ht1C111Dlardm ~vluı'tl de, yardatdan• 
m da acı w'8Jrteli alaylarla auatur• 
du. O parlak aabideria Jallen'e Ur• 
fi açtıkları ietihsa atefi ketilince 
Mıtbilde. M. de Cıylus'e: 

- Yann, dedi, olur al Jl'rıncbe
Comti dağlan qrafmdan biri Juli· 
en'in, kendi oiJu olduiwıu öirenlp 
ona asillik ıa.teren bir soy adı ile 

Yene, altı 

Julien'i bir piç farzederek böyle 
ihtimaller •ym&iı girifmek, M. de 
Caylus ile M. de Croieenoia'ya bir 
lftlmlsUJr tseri ciJ>i ediyordu. On
lar, lladülde'ln yOrlttillG muhake
mede ancak bu tarafı ıörebildilcr. 

Non.t im brdetinden yılardı a
ma. onun söyledikleri de o kadar 
açıktı ki •in' batlı. dUtUncell bir ı.ı 
takındı; itiraf efelim ki bu hal. Nor
bert'in o ıtlleç •e saf çehreaine pek 
yaJaınuyordu. Birkaç söz aöylemegi 
gözüne aldı. 

Mıttıilde ona ciddimsi bir tavur· 
Ja: 

- Siz hasta mısınız, dostum? de
c!L Şaka edilirken bayle ahWc deni 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Emlak No. 

3011 Klçlkpaıarelki Haa 
HaJNUin ,.m y &'f'US 

SiMD 

K••nealar " Aarap L 1•2 
ÇeflDeli Y.2 

Eaila&alaAlll Çelebi Loaca 

Ç1911r Cad. 
E. Ap Kirpld 
Y. T.,ıfatt1" 
Y.,. IClprw 

823 Y..SW, ll•ttl 

6095 Beyotla Panıalb Bayar 

6111 Be1ofla He.,lnata 81Jbild .. 

6152 Fener Cafer Sabqa Mektep 

6448 Balat Hacı la Leblebiciler Cad. 

6738 Emin3nl $eyla Mehmet lzmir 
Geyllni 

7132 KacbkBy Oıman•t• E. ffaydarpafA 
Y. Repd Ef, 

E. "Y. 
5-7 

E.' Y. 6 
E. 4 Y. 2 

'-1' 
Y. 11 
E. 14 
Y.12 
E. 27 
Y S2 
E. 24-2' 
Y. 9 
E .-e Y. 
43- 4S 
E. 9 Y. 15 

E. 46 ML 
Y.14 

1 

Cimi .-e hlıtul H111eye sBre 
muhemaen K. 

Sl,50 metre anaaın 110 Acak 
112 hUı arttı 

K6p dlldsimn 8/12 lüa HO " 

220 • 
182 • 

Bahçeli ahpp hanenia 45 • 
S/21 lü. 
Ahpp hanenla 1/2 hlı 2U • 

Ahıap bankama 1/2 W. 85 • 

AJat-p iki ....... hı ... 700 .. 

Klp Ud .tlkWnıa 1/4 hl. 315 " 

Klrlr dlkklmn " W • ,. 
odaJana 705/6720 laİI. 
8.Jıçeli klp hanenin 3248 Xa-
51112 illa. pah ...., 

Yubnda enafı yum •ayrimenkuller OD .O- •Gddetle ahta çdıanlmııbr. lhalai 16/9/935 tarlblu 
teudOf eden Paurte9İ fb8 uat on darttedtr. Sabt mlnhuaran pyrimObadil bonomladar. 

lstanbul Liseler Arttırma Eksiltme kurumundan: 
Cinsi Miktan Teminatı Tahmin 

Lira K'. bedeli 
Eksiltme Gün 

ve saati 
Eksiltme oekli 

Odun çeki 1339 225.96 225 K. 10-9-935 Sah 
saat 14 to 

Açık eksiltme 
Manğal kö-
muru 12900 kilo 33,86 3,5 ,, " " Kriple maden 14,30 da 
kömürü 22 Ton 27,22 1650 ,, " ,, " ,, 

14,45 de 
Kok Kömürü 262 ,, 373,35 1900 " " ,, Kapah zarfla 
Tüvenan ma- 15 de 
den 250 ,, 196,87 1050 ,, ,, 15,30da ,, ,, 

Kurumumuza baih İstanbul, Beyoflu ve Boğaziçi, ve Kadıköy, Heybeliada 
cihetlerindeki Okulların yakacak ihtiyaçlan ıartnamelerine göre yanla• 
nnda İlk teminatları ile eksiltme şekilleri ve eksiltmenin gün ve saatleri 
gösterilmiştir. t 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlü ğü binasında toplanan Kurumda yapı• 
lacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanu· 
nuna göre Belğe ve Ticarethane namma hareket edenlerin Noterlikten almm11 
veklletnameleri vermeleri mecburidir. 

Kapalı zarflann kanununa göre belli saatten bir saat evvel Kurum Baıkanlı· 
ğına zarflar mühürlü olarak verilmesi ve teminatların belli günden evvel Lise
ler Muhasebeciliğine Kurum Sekreterliğinden alınacak yazı ile yatırmalan 
ve şartnameyi görmek üzere de Kurum Sekreterliğinden sormalan ilin olunur • 

alameti değil. 
••sis de mi ahlık deni Terecebi· 

niz? yokaa bir ilbayhk mı iltiyorsu
nuz ?" 

Mathilde comte de Caylus'lln Jaz
gm halini de, Norbert'ln öfkesini de, 
M. de Croisenois'nm o seuis, tualr 
durutunu da çabucak unuttu. Şimdi 
onun ruhunu endite verici bir fikir 
sanmttı; onu dUtünUp bir karar 
vermesi lurmdı. 

İçinden: .. Jullen benimle açıkçı 
konu9uyor, dedi: o yqta bir ada
mın, talihin 1dlçilk bir aileden vetlt
tirip ganlilne bu kadar pfilacak bir 
hın vererek btlabütUn bahtus ettiği 
bir adamın. kendine bir kadın doat 
edinmeğe ihtiyacı vardır. Belld ben 
onun icin avle bU dost olabilirim a
ma onda aılrtan ber rörmtıyonun . 
Onun yara~dlt bövle bir dir'et
kirlık ....... pkinmes. ..... qık 
o1cfu*1snu da e&rlertff .• , 

Mathilde bıaımJık. ılpht için
de idi; o andan itibarea ralnuıu 
kavrayıo bir dakika bile bıralamvan 
o keneli kendisi ile ITtllma (mlna
ka .. ), Julien1e her konutQfUllda 
yeni veni deliller bulup bUv\iyordu: 
bu vmden Matbilde. e111kiden akark 
ufradığı içıdantdırından kurtul
multu. 

Bir ıün hUkümete geçip rllüoler 
sınıfına bllvllk iyilikleri dokuubile
cek alatb bir adamın lmı olduğu 

ılar 

(5068) 6648 

mektebinde, Matlıilde'in yü.dlne gill
mütler, ona son derece dalkavukluk 
etmitlerdi. İnsan bir defa bu felake
te dilttil mü, bir daha teselliaini 
bulamaz. O mektepte Mathilde'ln 
1'afaaına, soyunun asWiği, zenıinJi
ti. daha bilmem ne meziyetleri dola
yqile, herkesten daha bahtiyar ola· 
cağı fikri konınuıtu. HUkümdarla· 
rm. hükümdar otuDan, laalannm 
iç11kmtılan, birtakım delllildere 
blkmalan da hep bu yüsdendir. 

Matbilde de, bu fikrin uprauz et
kilinden (tesirinden) kurtulamJmıı
tı. Bir insan ne kadar akıllı oluna 
olıun. daha on yqmda iken de bü· 
tün bir mektep ballanın, ctrltnilftc 
pek hakh olan dalkavukça tealerine 
kanmu da ne yapar? 

içinde Julien'l aevcllll fikri do
lunca Matblfde bir daha lçarlantıa 
çekmeti. Bir bOytlk qk ihtiraı 
edlnmetı karar .-erdili için her cUn 
artan bir memnunluk da7urrdu. 
.. ika etlencen!n tehlllrelerl de yok 
delil ı diynu. Daha iyi yal bin ke
re daha iyi yal., 

.. Kalbimde •tk ihtira11 olmadıtr 
için ömrümün en cilzel çatım. on aJ .. 
tı ile yirmi )'At araamdald )'tllan bu· 
naltıcı bir içulantıaı çekerek geçir
dim. En güzel yıllanm seçti bile 1 
En büyük sevkim ne idi? annemin 
kadın abbaplannııs saçmalannı din
lemek... Onlann da 1792 de Cob-

lcnu'te ,.ptıJdan, &ucUn 18yledik• 
lerl ukalaca sözlere pek uymuyor• 
muı yal., 

Matbilde'iıı bu büyük karararshk 
içinde çırpınırken Julien, kendine 
çevrilen o uzun uun bakqlara bir 
türlü mana veremiyordu. Comte Nor• 
bert'iıı muamelelerinin daha toiuk· 
l&ftıimı. Caylus'ün, Lus'ün, Croise. 
noia'pm kendielne daha uamctle 
baktıklarım farkcdiyordu. Bunlara 
ahpktı. Bu cibi felaketler onun ba· 
pna ea çok, eoysal durumuna ,ala• 
pcalmdan fula ... ıösterip elik· 
kate çarptılJ cUnJer ıellrdi. AJcpm 
yemeklerinden sonra o bıJddı par
lak del\lıı!lplr1ar mademoilelle de La 
Mole ile liira~ceye cıbr1arken 
Julien, 4o1rusu, onJamı arama ka· 
npaatr pek iatenıiyorc!u ama 
Matbllde'den iltifat ıarUyor, 
clt bOttln o haller merakmı u 
nyordu. 

"lıladmoilelle .S. La llole'un 
na bir tahaf baktılmda tflphe JOk. 
diyordu. 1Pabt o pnı man ı&zler 
bana dikilip en çok teelimiyetle bak· 
tıp nJdt bllt yine onlarda insanııı 
~ini okuınaW anutu, bir ao~n· 
blfk, bir ,irretllk ıösükiiyor. Bu· 
nun afk olmatma imkl.n mı YH? 
bala'1ar, madame de Rinal'inldler 
hiç benziyor mu?., 

[Ara" 'Yar) 
N.ATAÇ 
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P-i!ii!!!!!!!!i!!!~!!!!!!!!!!ı!!!!!!!LeyR ve ftehart!!!!!!!!i!!i!!i!!!!!!!!i!!i!!!!!i!!!!!!i!!e• 

Boğaziçi Liseleri 
Eski FEYZiATI Lisesi 

Bo§azicjinde: ArnavutköyUnde: Çifte Saraylarda 
Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuf, ana sınıfı, ilk kısmı, 

Orta okul ve lise sınıflannı havi ulusal bir müesusedir. 

Yıllardanberi kazandıtı muvaffakiyetle tanınmı, olan mektep 

kayıtlara başlamı,tır. Kayıt için berg~n saat ondan on altıya 

kadar mektep yönetimine batYUrulabilir. İsteyenlere mektep 

•ı~!!!!'!ı!!!!!!!!!i!!iiiiiiiiiiiiİi! tarifnamesı gönderilir. Telefon: 36 210 ""'iii!~!!!!!!!!!!!~._;. 

, MERZiFON 
Amerikan Kız Hayat Mektebi 

Lisan - Ticaret - Ev idaresi Kurslan 
23 EylUlde aCjıhyor. Kayıd batlamıtt1r. 

Leyli ücret: 200 lıra • Nehari ücret: 25 lira 

Orta derecededir. Buradan diploma alanlar Üsküdar - Amerikan 
Kız Lisesine imtihansız alınırlar. 

6620 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. aırıncı 
sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha ewelki do§umlulardan arta kalanlar allnacakt1r. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu-

ıundukıar1 yere en yakın okula, CjOcuklar1nı kaydet· 
tlrmelerini velilerden rica eder. (5015) 6644 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
almacakdır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
C Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Türk abıyetinae bu
lunmak lazımdır. 

2 -İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak
len gelecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, 
ınuvaf fak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar, 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenleri~1 bu Fa
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
tomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 1 7 den aşağı 
\le 2 5 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

4 ~Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lüzum 
gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 

NASIRLAR IST AN BUL AMERiKAN KOLECi 
KIZ KISMI. Amerikan .. Kız Koleci ERKEK KISMI. Robert Kolec, 

• Arnavutkoy, Tel 36160 • Bebek, Tel. 36 .. .3 
Mektep, lngilizceyi en iyi Öğreten bir müeuesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs 
muallimler tarafından Öğretilir. Aile bayab ya .. bbr. Ulusal terbiye ve kültüre aonderece ehemmiyet 
veriJir. Kütüphaneleri mükemmeldir Kız Ye erkek beden terbiyHi ye sporlar talebenin bedeni tekem
mülünü temin eder Lise kısmı derıılerine munzam olarak ticaret deraleri göıterilir. 

M o HEN DiS KIS M 1 . Ameli ve n~ri e!e~trik,. m.•~ina 
• ve Nafıa mühendısı yeti,tirır. 

ROBl:.RT KOLECDE KA YiT GÜNLERi : 1 Atuatosa kadar Cumartesi günleri saat 9 .dan 16 ya 
kadar, 1 Ağustostan sonra Çarşamba ıünleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi tünleri 9 dan 16 ya kadar 

AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT GÜNLERi: lSAtuatosdan ıtibaren Çat .. mba ve Cumartesi 
ıünleri 9 dan 12 ye kadar Fazla malumat için mektupla milracaat etmelidir 6612 .. 

Ayağınıza kundura giymek imkanı
nı sclbederler. Yuruyüşünüz size 
azap verir. İşte, nasırları kökünden 
sökecek peb kolay ve az masraflı 
bir tedbir : Akşamlan derunüne ka

, ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı ıııı• ı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•' 

• • 
fi miktarda RADİO SALTS ilave e
deceğiniz suda ayak banyosunu yapı- • 
nız bir kaç gün zarfında bu azap ve- _ 
ren nasırları kolayca çıkarabileceksi- • 
niz. 

Hemen bu akşam eczanenizden bir • 
kutu RADİO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede satılır. 

-------------------· 
ihtira ilanı • 

" Müteaddid bükülü kablo" hak- • 
landa istihsal olunan 20-11-1929 gün _ 
lemeç ve 837 aayılı ihtira beratı bu • 
defa mevkii fiile konmak üzre ahe
re devrüferağ veya icar edileceğin- • 
den talip olanların Galatada, iktisat 
hanında Robert Ferriye müracaa\}a-

Para Sahipleri, 
Paralarını: 
HUKOMETln VE DORT BÜYÜK MiLLi BAnKAnın 

1,000,000 LiRA iLE SERMAYESlnE l'TIRAK ETTICI: 

ADAPAZARI 

• -• • -• 
• • --
" --• • 

n Uin olunur~LAN 6623
: TÜRK TİCARET BANKASI na 11 

"'Demirden ekli cidarlar imali u- • 
sulü" hakkındaki ihtira için alınmış _ 
olan 2 Birinci Te§rin 1932 tarih ve • 
1653 numaralı ihtira beratının ihti- _ 
va ettigi Hukuk bu kere başkasına • 
devir veyahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususda faz-
la malCımat edinmek isteyenlerin Ga- • 
lata'da Aslan Han 5 nci kat 1-4 nu
maralara müracaat eylemeleri ilan • 
olunur. • 
BiR NASiHAT • 
Şık genç bayanların başlıca endi- • 

şesi nişanlısının çamaşırlarını intihab 
etınektır. Bunun için hıç sıkılmaypıız -
ve Beyoğlunda Galatasaray karş~ın-

• da 178 ve Ankarada Bankalar cadde- -
sinde No. 23 te DAVID gömlekçi 
mağazasına kemali emniyetle müra- _ 

Her ay başında 
Muntazam irad 
Al maktadırlar 

~u edin~ DAVID mağau~ ~k ~ ,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir erkeği tatmin edecek derecede 
zarif ve gömlek. pijama. rob dö • DiKKAT: lrad sahipieri, Adapazan Türk Ticaret 
şambr yapmağa elverişli ipekli ku· -
maşıar getirmiştir. • Bankasına yatlrdıklan vadeli mevduatln faizleri-

ni, her ayın birinci günü bankanın diledikleri 
• 

şubesinden alabilmekte bu gibi paralar için 
meccanen havale verebilmektedirler 

----------------------- --
• !!!!!!!i~~~~İiliiiiiiiıııiıiiııİll"~'!!!!!!ii. • 

VAPURCULUK • Türk Anonur. Şirketi 
latanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

~ '-~~~~~~~~~~~~!9!i!!!~~~~ 

• 
• -
• • 
1 
• 
" • -
1 • 
• • 
ii -• -

" ii ---• -
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. Trabzon yolu 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden A K s u npuru 5 Eylül il il ı ı •il ı ı •il ı ı • ı ı il. il il. il il •ı il ı •ı il ı•ıııı• 1111111 il ı •ı ııı•ı il 111il11111111il111111111111111 ;~-
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sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle- PERŞEMBE a-ünü aaat 20 de 

rinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini gösteremeyen- Hopeye kadar. İ =ı I latanbul Dördüncü icra Memurlu• 

lerin Enstitüden ilişiği kesilir. • 1 nhiıarlar Umum Müdürlüğünden: ğundan : 
6 -- Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or- ---------------------- Mahcua ve satılması mukarrer 

rnan ç;ftliğinde ı o ay staj görmeğe mecburdurlar. •~~!!!!ı!!i~~~~!!i!!I!!~~~• ı - tdare ihtiyacı için alınacak 4400 lira muham- man90n 1t1enmit tilki vesair kürk 

Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata- Deniz yolları men bedelli iki adet Motopomp açık eksiltmeye kon- 29-8-935 tarihinde yapılan birinci ar-

cak yer Çiftlikde parasız sağlanır. ( Stajiyer talebenin I Ş L E T M E S l muşt tınnasında ~min edilen kıymetin . . ur. yiUde 7 5 nı bulmadıgından ikinci 
~emesı ve ıçmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken- 2 - Şartname ve projeler Kabataşda Levazım ve açık artırması 4•9.935 rarcamba gü-
dı.Jerı·ne bu 30 11.ra verı·lmez). · Acenteleri: Karak<Sy Köprtıba11 ··b Ş b · d b d J · ·1· 'S ı: mu ayaat u esın en e e sız verı ır. nü aaat ondan ı ı e kadar Galata'da 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev- Tel. 
42362 

- Sirkeci Mühürdar· 3 - Eksiltme 2-10-935 pazartesi günü saat 16 da Kara Mustafapaşa sokagında iş 
re~i içinde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı- nuu zade Han. Tel. 2 ı740 111111 Kabataşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım ~aRkasına aid Gabay hanında birin-
Şında olmak u··zere ke d'l• -· d t . k Trabzon ol K . d 1 k cı katta icra edilecegındcn isteyen-• n ı lgın en s a31nı veya o umasını Y U om1syonun A a yapı aca .tır. . . . . . !erin orada vaktinde bulunacak it-
b1rakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hüku- ANKARA vapuru 3 eyUil 4 - Fenn1 şartnamenın l 5 ıncı maddesı mucıbınce yarına başvurmaları ilan olunur. 

illetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verile- SALI pnü •aat 20 de Rizeve fiatsız teklif ve Kataloğlar tetkik edilmek üzere ihale <14163> 
cek nümuneye göre Notelikden tasdikli bir kefaletname kadar. (5783) 6718 gününden on beş gün evvel yangın koruma komisyo-
~lınır. nuna verilecektir. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra- Ayvahk yolu 5 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 330 lira mu-
))oıdan başka hüfus kağıdını, aşı kaadını, polis veya BANDIRMA vapuru 4 Ey· vakkat teminat paralariyle muayyen gün ve saatte 
Urbaylardan alacakları Uzgidim kağıdını, Orta mekteb un ÇARŞAMBA günü saat 19 mezkur komisyona müracaatları. ( 4991) 
\7e liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki da Ay•ahta kadar ı5236l 
trJiyetnameleri iliştirerek-el yazılan ile yazacaklan 
J>ullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikde 
~oğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
<;üne başvururlar. 
• ~ - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdlann 
ilışık olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

da 
1 O - Vak.tinde tam kağ~tlarile başvuranlar arasm
n kabul edilecek talebe dıploma derecesine ve başvur

ırıQ tarihlerine göre seçilirler. 
11 - Cevab isteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 

.. 12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü
tlttnden Eyliilün 30 uncu giinü akşamına kadardır. 
~Undan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( ı 7 5 7) 

(4080) 6637 

lHTlRA !LANI 
" Emniyetli usturabiçağı " hak

kında iıtihsal olunan 4-2-930 günle
meç ve 895 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak üzre ahere 
devrüferağ 'll'eya icar edileceğinden 

talih olanlarm Galata'da, İktisat ha
nında Robert Ferri'ye müracaatları 

ilan olunur . 

GAlB - 2490 sicil numerolu araba
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye
nisi alınacagından hükmü yoktur. 

Yuıuf 

lstanbul Posta T. T. Başmüdür-, 

lüğünden: 
Posta nakil vasıtaları için lüzumu olan 20000 kilo 

benzinin 31-8-935 tarihinde yapılan kapalı zarf eksilt
mesine iştirak eden taliplerin muhammen bedelden 
fazla fiat teklif etmelerinden pazarlık suretiyle alınma
sına karar verilmiştir. 

Pazarlık 4-9-935 çarşamba günü saat 16 da Galata
sarayda Posta Telgraf Başmüdürlüğü Komisyonunda 
yapılcaktır. Muvakkat teminat 500 liradır. Sartname 
Başmüdürlük yazı işleri kaleminde görülür. İsteyenle
re parasız verilir. ( 5 2 3 O) 

Emniyet Sandığı M udürlüğünden: 
Cerrahpaşa. Kurkçübaşı mahallesi 

yoku§ Çetme sokak 26 No. da Ah· 
met Fehmi Kızı Ayşe Fahriye 
28-6-932 tarihinde sandıgımıza bı
raktığı para için verilen 17046 848 
numaralı bon ve faiz cüzdanına kay
bettiğini ıöylemittir. Yen isi verile
ıinden eskisinin hükmü olmıyacagı 
ilin olunur. 

Türkiye lş Bankasından: 
ı Eylul 1935 de çekilen Ban -

kamız küçük cari hesaplar ikra
'-miyesi 2000 lira Afyonda 666 No 
b hesab sahibi Turan lbrahime 
çıkmıstır. 

Umum\ · •ıtnvat ve Ya~ ı &rrı :\ 
<Jiırü · Etem lzzeı JIENJCE Gtı 
cılik Vl' Matbaacılık r A. Şı- k t"tl • -· 

tanbul Ankara caddesı. 100 
Bauldıfı yer: TAN Matbull 
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~ 
~ 1 - 7 - 6 - 1935 tarihli ve 12.767 sayıh kanunla monopolu cemiyetimize verilip .icra Vekilleri Heyetince Si 

ta.sdik edilen ilaçlann listesi aşağıdadır. fi 
:::::. 

2 - Monopola tabi sıtma ve firengi flaçlannın 1 Eylül 1935 tarihinden itibaren toptan ve perakende ~ 
satışlanna başlanmıştır. §i 
lstanbul'da Yeni Postane civarında eski Zabtiye caddesinde Aksaraylllar hanında 22 numarada ~ 
Kızılay Cemiyeti satış deposu direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 1 

3 - Hariçden yapılacak siparişlerı banka vasıtasile veya postanın bişartıttediye usulile derhal ~ 
gönderilir. ~ 

4 - Depomuzdan büyük ambalajlar içinde satan alınarak dışarda ambalajlara perakendeye çevrilen El 
ilaçlann ne evsafından ve ne de ambala.jfar1ndan Kızılay Cemiyetinin mesuliyet kabuJ etmiye- 1 
ceği alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunurw ~ 

Acethyl arsan 
Atebrin 

,, 
Bismarsol 
Bismog~nol 

- ... - - -,, 
Bismuthose 
Bismuthoiodol 
Bismuth 

n 

" Bivatol 
,, 

Casbis 

" Hectine 
,, 

(Ampoule) 
(comprimes) 
(Ampoule) 

( ,, ) 
(Llquide) 

(lnjectabf e: 
(oxyde de) 
( ,, ,, hydrate) 
( lodure de) 
( Ampoule ) 
{ Solution huileuse) • 
(Ampoule) 
(Solution) 
(Ampoule A) 
( ,, B) 

lod ure depotasium 
lodobismuthate de quinine 
lodobismuth 
Kınakına kabuğu (yalmz) 
Mercure benzoate de 

" bi-iodure de 
,, cyanure de 
,, lactate de 
,, protoiodure de 
,, Saf icyf arseniate de (Enesol) 
" salicylate de 

Mesurol (Ampoule) 
,, (liquide) 

Muthanol 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 
Novarsenobenzoı 
Neo 1. O. J · 

Neosalutan 
Neoolesal (Ampoule) 
Olbia 
PlaEmochine ,, 

,, ,, Comprime~ 
,, ,, """ - ;, simple 
n ,, n compcses 
,, ,, drage composes 

Quinoplasmine Ampoule 
,, ,, Comprimes 
., ,, Drage 
,, ,, stovarsof 

Quinine base: 
,, Bi-Bromhydrate de 
" Bromhydrate de basique 

" " ,, neutre 
,, Bi-Sulfate de 
,, Bi-Chlorhydrate de 
,, Chf orhydrosulate de 
,, Ohlorhydrate basique 
,, ,, ,, neutre 
,, Valerianate de 
,, Tannate de 
,, Sulfate de 
,, Oarbonate de (Aristocfıine) 
,, ethylcarbonate de (Euquinin1 
,, Poudre, comprime. Tablette. Draae 

Silbersalvarsan 
Salvarsan 
Solusalvarsan 
Stovarsol comprimes 

,, sodique 
Spirocide comprime~ 
Treparsol 
Uclarsyf 

1 
1 

' 

:1 
1 

Kinin, Bizmut, ve 1 civayı veya milhlerini havi olup sıtma ve firengide .1 
kullanılan mustahzarların memlekette yapılması veya yaptırılması. 1 

67091 


