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a a iliy 
2 ıncıde : Peyami Safanm fıkrası: 

"Tiyatroya dair iki eser .. -
Sız: ne dersiniz:? - Şehir 
haberleri. 

italya Uluslar Kurümun an 
Çekilmek Niyetinde Değildir 

3 uncude : 

4 uncude: 

Ankara telırafları - Niza
mettin Naz:ifin yaz:ısı: "Bir 
Atina gazetesine cevap,, 
Aziz Hiıdai Akdemirin tef· 
rikası: "Bi:ı:de casusluk., -
Saitlık ôi;udiı - Sevişmeler 
evlenmeler. 

Sosyetesi Konseyi Dün Uluslar 
Toplandı; 

Akşam 
Dinledi 

S ıncide : Son haber - 1cmal- Mat· 
ma:ı:el Doktor. 

Habeş Delegesini 
6 mcıda : 

7 ıncide : 
S ıncıde : 

Si uncuda: 

Memlekette TAN - Şat· 
ranç. 
Spor - Kültür. 
Dunya gazetelerine göre 
hadiseler. 
Kazan hanlıiınm son gün
leri - Faydalı bilgiler -
H ikiiye. 

ikinci Piyer'in 
Yddönümü 

Cenevre, 5 (A.A.) - Uluslar sos
yetesi konseyi bu ak am saat 18 de 
toplantıya çağırılmıştır. Bu çağın 
hayretle karşılanmı~tır. Çünkü konse 
yin yarından önce toplanması beklen
miyordu. Konsey Habeş delegesinin 
cevabını dinleyecektir. 

lta:yaya karşı zecri tedbirler 
alımrsa 

Londra, 5 (A.A.) - Manchesteı
Guardian gazete inin yazdığına gö -
re, Fransa hükumeti Londraya bir no 
ta vererek Habeş işinde ltalyaya kar 
şr zecri tedbirler tatbikına iştirak ede 
ceğini, fakat lngilterenin de benzer 
hallerde Fransayı ayni suretle tutma· 
yı taahhüt etmesi lazım geld ğini bil· 
dirmiştir. 

Gazete şunu ilave ediyor: 
Fransa için Habcşis anın istikbali 

Avuc;turyanınki kadar ehemmiyetli 
değildir. 

ltalyamn toprzklarım•zda 
gözU yok 

Roma. 5 (A.A.) - l!'!tdani Ajansı 
bildiriyor: Journale d'ltalia, Geneve 

~ 

gazetesi Italyanın meşru genişlemek 
ihtiyaçları hakkında yazdığı bir ma
kalede Anadoluyu telmih ederek bu 
topraklardatt da ltalyanın fazla nüfu
sunu alabileceğini işaret etmektedir. 

Giornale d'ltalia, bu yazıdan bah
sederek diyor ki: 

Şura.:.ını hemen söyliyelim ki, İtal
ya asla Anadolu kıyılarına el atmayı 
düşiinmemiştir. Bu topraklar hiç bir 
veçhile Habeşlerle kıyas götürmez 

Bugün dost Yugoslavyanın 
kralı ikinci Piyer'in yıldönümü
dür. Yugoslav tarihinin en bü
Yük kahramanlarından biri olan 
babası Aleksandr'ın Marsilyada 
acıklı ölümü ile genç yaşında uh 
desine ağır mesuliyetler alan 
1 kinci Pi yer, bundan on iki yıl 
Önce, 1923 yılı eyllılüliinün altın 
c~ günü dünyaya gelmişti. Ger
çı Kral Hazretleri, b11 mesuli
Yetli vazifeyi bizzat y· pacak bir 
cagda değildir. Bum için böy
le bir çağa gelincey..! kadar bu 
a ır vazife Prens Paul ıtlazret-

. ri raf ndan naip sıfatilc ve 
bUyük bir ehliyet ve dirayetle gö 
rülmektedir. Ancak Piycr Haz
retleri hükmen Yugoslavvanın 
kralı bulunmakta ve Orta A vru
pa ile Doğu arasında bir köprü 

Şikayet er Y ı v ı 1 ! 

~ .. :r ... c i ı · vören bu önr -1
: ülke

nın hükümdarlığını, unlü Kara-
Yorgi ailesine yakışacak bir 
tarzda y:ıpabilmesi için hazır
lcmmaktadır. Yugoslavların kur 
tuluş mücadelesi arasından ef- , 
saneye benziyen bir kahraman- • 
lıkla beliren Karayorgi ailesi, 
o zaman Sırbistan denilen kü
çük devletin mukadderatım el
leriqe aldrkları zaman, Yugos
lavya ulusal birliğine kavuşma
~ıştı. Sırbistan, Birinci Piyer 
ı..:aresi altında Yugoslav 
'Ulusunu bir cıraya topla-
mak rolünü yapmak ıçın 
hazırlandı. İtalyadaki ulu -
Sal birlik hareketi ile kıyas edi
lecek olursa, genel savaş başlan 
~ cındaki Sırbistan ile 1859 yılın 
daki Peidmont arasında bir 
benzeyiş görmemek mümkün 

Bina Yazımının Yenilenmesi 
Gerekleniyor 
Kendile~ine ihbarname 
gönderilmeden vergi 
konan ve haciz yapılan 
birçok mükellefler 

olduğu anlaşılıyor 

bir ulusa ai'tir. Ve İtalya Türkiyeye 
samimi ve emin bir dostlukla bağlı· 
dır. Italya Türkiyenin bütün huku -
kuna ve egeminliğine ve toprak ta -
mamlığma hürmet eder ve onunla iki 
taraf için faydalı ve tam bir hukuk 
ve durum müsavatına dayanan samİ· 
mi teşriki mesai siyasası takip edebi
lir. 

[Arkası 10 uncuda] 

(Atatük dün Heybıe
lide Başbakanı 
ziyaret etti 
Cumurbaşkanı Atatürk. dün ıa· 

at on altı aularında, yanlarında iç 
Bakanı Şükrü Kaya da olduğu 

halde, Florya deniz evinden Sa
karya motôrü ile hareket ederek, 
Heybeliadaya ıritmitl~dir. Ata
türkün adalarına geldiğini gören 
ve haber alan Heybelililer çoşkun 
&evinç tezahürlcrile kendisini kar 
tılnmışlardır. 

Başbakan lamel lnönü de Ata. 
türkü iskelede karşılamıılar ve 
beraberce ismet lnönünün evine 
gitınişlerdir. 

Bir müddetten beri dişlerinden 
rahataız olan ve bir operaayoı. 
geçirmiş bulunan lamel lnönü, il'!· 
vinçle duyduğumuza göre, tama
mile iyileşmiş bulunmaktadır. 

Atatürk ıaat 20,30 a kadar h
met lnönünün evinde kalmı~, dö
nüşte de halkın tezahürü ve alkı~
lnrı arasından geçerek motörleri
ne binmiılerdir. 

Genel Kurmay Başkanı l\1are· 
ınl Fevzi Çakmak ta dün Heybeli. 
adaya giderek, l&met lnönününü 

Havalarımız 

Tehlike 
ile Doludur 

SA Y ı 137 - 3440 
On Bırınc• Yll 
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Mahmut SOYDAN 

ikinci Piyer 

Yugoslav Krahnın 
Doğum Yıh Bugü ••• 

Bu kutlu gün bize Türk - Yugoslav milletlerinin 
kıymetli dostluğunu ve müşterek menfaat 
bağlarının sağlamlığını bir kere daha tebarüz 
ettirmek fırsatını vermiş oluyor .. 

Bugün, Yugoslav 
ya Kralı ikinci Piye· 
rin doğum yıldönü 
müdür. Türk • Yu· 
goslav dostluğunun 
yeni bir tezahürüne 
imkan veren bu mes' • 
ut yıldönümü müna 
sebetile, bu sabah Sa. 
int Georges ve Sainı 
Andre kiliselerinde 
iki büyük ruhani ayin 
yapılacak. ır. 

6 Eylfil 1923 de 
Belgrad'da doğan i
kinci Piyer, ölen Yu
goslav Kralının ilk 
çocuğudur. Küçiik 
yaşındanberi çok t;ık1 
tanzim edilm'~ bir ça 
hşma hayatı geçir
miş, ilkönce, kendi 
yaşındaki çocuklar i
çin yapılan ders prog 
ramını takip etmiş· 
tir. Esasen bu, baba· 
sı Kral Aleksandrır. 
isteğine uygundu 
Kral Aleksandr, bil· 
hassa demişti ki: 

"- Piyer, okul ar 
kadaşları gibi çalış· 
malıdır. Kendisine 
hiç bir suretle istis
nai muamele yapıla· 
maz. Çünkü günün 
birinde tahta çıkacak 
tır." 

Piyer, bu suretle fransızca. İngiliz
ce, rusça ve almanca lisanlannı öğ
renmiş, devlet:n tcmclyasa tarihini o
kumuş, Yugoslavyanın ve mensup ol
duğu hanedanın tarihini öğrenmiştir. 
Bu arada süel bilgilerin ilk esaslarını 
da edinmiştir. 

'İlk okul tahsilini bitirdikten sonra, 
Kralı. lngiltereye Sandroyd kolleji-

Kral ikinci Piyer 
ne gönderdiler. Pi} .:r bu kollcje. onu 
babasından ve YugoJlavyayı sevgili 
kralından ayıran Mar ilya cinayetin
den ancak yirmi gün kadar evvel gel· 
ır.iş bulunuyordu. 

Feci hadise, Piyere, ertesi gün ha
ber verildi. O giın, saat 6,30 da Kra· 
lın Profesörü kolleje geldi ve yanın-

1 Arkası 3 uncude 1 

Kayseri Fabrikası ı 
Başbakan Açaca 

ismet lnönü'nün 16 Egiiıl Töre
ninde Bir Söylevi Bekleniyor 

İ(ayseri Mensucat fabrikasından bir görünüş 

değildir. 1859 yılında Piedmont Dört sene önce ba!layan bina tah· 1 Yeni kon~lan verı:?i miktarı hak· 
büyük 1 tal ya krallığının bir nü- riri çalışmaları. Fatih, Eminönü, kında kendılerine tebligat yapılma· 
Vesi, 

1866 
yılında Prusya bir Al- Sarıyer, Beşiktaş ilçebaylıkları ile dan ihbar:".1ame alanların şikayetleri 

Kemerburg~da bitirilmi ve 1935 günden gune çogalmaktadır. Bir ka· 
lllan birlik hareketinin nüvesi takvim yılından itibaren de tatbik naate göre, bu gibilerden tebligat 

bO~duğu gibi, 1914 yılında da Sır- atanına konmuştur. Fakat yeni tah- yapılma~asına rağmen vergi alına· 
ıstan, Yugoslav birliğinin nü- rir, daha ilk tatbik sıraıımda büyük cak. aksı halde Devlet Şurasına mü 

ziyaret etmiştir. ) 
[Özel aytarımız ~~~i;;:.0~1 1 Mısırdan istan-
Ekonomi Bakanı Celal B.ııyar. bu ı b 

1 Vesi olmuştur. güçlükler doğurmuş bulunmaktadır. racaat hakları mahfuz tutulacaktır. 
Büyük Kral Aleksandr, uzun Bir kısım bina sahi.pleri, yeni İkinci bir kanaatte, kat'i şeklini al· 

verginin kendilerine katiyet kes • mıyan kıymet takdirlerine miikelle-
asırlar ayrı ayrı idareler altında betmcden bildirildiğini öne sürmü - fin i_tiraz .~~k~ı olduğu yolundadır. 
Yaşamanın meydana getirdiği ler ve şikavette bulunmu5lardır. Ögrendıgımıze göre. lstanbul fı· 
~?rılıkları ortadan kaldırarak Kanun mucibince, binalara k·onulan nanı; teşkilatını uğrastıran bu nıe· 
r u 1 l A A b" vergilerin miilk sahibine imu e~ti- sele önemle tetkik ediİmektedir , Fı-

1" •. g~s av u usunun manevı ır- rilmesi lazım ızelmektcdir. Halbuki nans Bakanı Fuat Ağralı. şehrimiı· 
ıgını tahakkuk ettirmcğc çalış- birçok mükelleflere konan vergi de bulu~~u~~ müddet içerisinde bi· • 

t~. lç siyasası, kahramanlık ta- tebliğ edilmemiş ve kıymet biçme na ve~.gısı. ışıle de ilgilenmiş, bu 
bırile tavsif edilecek derecede muamelesi bu yüzden yarım kalmış- konu uzerınde veni kararlar alınma· 
tesurane ve dış siyasası da dai- tır. İti raz<la bulunanlar içerisinde, sı için incelemeler yapılması husu· 
ia isabetli idi. "Jüyük hüküm- vergi ihbarnamesi alanlar bile ol - sunda emirler vermiştir. 
arın Istanbulu ziyaıeti üzeri- muştur. 

~iıde asla unutamıyacağımız Bu isleri sürüncemede bırakan i
ıntıbalar bırakmıştır. Bu ziyaret kinci bir nokta da, bi.na tahriri için 
~6.?a.~ındadır ki Kral Aleksandr çalışan komisyonların koyduğu kıy
r"~Y~k Şefimiz Atatürk ile gö- metlerdir. Senelerce önce 30 lira ge
dUŞtu. İleriyi gören bu iki şef tirirken bugün kıymetini kaybeden 
b erhal anlaştılar. Balkanlarda birçok evlere, tahrirden önceki bi
".r~;tşın temel taşını teşkil eden na vergisine nazaran fazla ve nis
cı Urk _ Yugoslav dostluğu bu petsiz vergi konulması hemen her 
\'nlaşmaum neticesidir. Türk • mükellefin itirazına yol açmıştır. 1-

Ugoslav dostluğu yapılalı ara- tiraz~arı tetkik .. komisyon'.arı, bu.n-

ADET KUVVET DEMEKTİR. 

20 ilkteşrin Pazar 
GünU yapılacak olan: 

BEN EL NUFUS SAYIMI 
Türk Plusunun kuvvetini 

~österecektir. 

Kazımı Han 
Bugün Geliyor 

[Özel aytarımız bil iitiyor] 
Ankara. 5 

İran hariciye veziri K.hıml Han [Arkası 3 üncüde} !arı .iınaınen gozden geçırememış-
1 !:ıdır. Or.tada daha tetkik edilmesi 

A. ŞUkrU ESMER 1 Uizımgelen binlerce evrak vardır. \._ 

Başvekalet 

İıtııtistik Umum Müdürlüğü ,,_ ______ CJ beraberlerinde İranın Vaşi11gton 
1 Arkası :ı bncude ı 

sabah lstanbuldan gelmiş ve istas- u a 12 Saatte 
yonda bakanlar, saylavlar ve Eko -
nomi Bakanlığı ileri gelenleri •ua
fından karşılanmıştır. 

16 EylUl pazartesi günü Kwseri. 
de açma töreni yapılacak :n~nsucat 
fabrikasına Başbakanla bırlıkte E
konomi Bakanı da gidecektir 
Açılma töreninde bulunacak ze

vat, 15 Eylfıl pazar akşamı Toroı. 
ekspresile Kayseriye gi-decekler ve 
ayni gün Ankara trenile Kayseri • 
den ayrılacaklardır. 

Memleket Endüstri alanında \;iı 
dönüm noktası sayılabilecek oı..ın 
fabrikanı~ ~çı.~ış t?renini Başbakan 
lsmet 1nonunun hır söylevle açma

' sı umutları kuvvetlidir. 

( 

1 

Fransada Nazi şefi 
. Paris, 5 A.A. - Matin gazetesi

nın haber verdiğine göre Fransaya 
karşı propaganda yaptığından ötü-
rü. haziran ayında sınır dışına çı
karılması karC\rlaştırılan Paris Nas
yonal - Sosyalistleri şefi Werner 
Speiker, Fransadan hareket etmiş
frr 

Mısırlı gezginler Yeş"lköyde 
Mısır Ayan azasından Emın Yah

ya pasanın oğlu Ali Yahya vf' e!;i, 
dün kendi tayyareleri le ... ahı ımı "c 
gelmişlerdir. Evvelki gun Mısııdan 
kalkan tayyare. Adanaya da uğr.ıva
rak 12 aatte lstanbula var'll <:t·r. 
Gezginler iki gün şehrimizde kala
caklardır. 
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Dl1$l1NDöKC~ . ' 

TıYATROYA DAiR 
iKi ESER 

Türkiyede - Cümuriyet ilanın 
dan bugüne kadar - tiyatroya 
dair çıkmış kitapları almak icin 
kitapçılara uğrayan bir adamı 
elleri boş dönmekten kurtaracak 
eserlerin sayısı üç bes taneyi 
geçmez. 

Bu "üç beş" rakamı, azlık ifa
de için dil ucuna geliveren ma
hut klişe vasıf değil, hakiki bir 
kemi;rettir: Çünkü on iki yıldan 
beri 6izde tiyatroya dair neşre
dilen kitapların üçtt:n aşağı ve 
besten yukarı olm~dığına emi -
nim. Hatırımda veya elimde bu
lunanlarsa yalnız üç tanesidir: 
Biri Refik Ahmedin bizde tiyat
ro tarihine ait, ötekiler de Sela
mi İzzetin "Tiyatro s~nati" ve 
aktör M. Kemalin "Tiyatro"' 
adlı eserlerid:r. 

Dünkü günümü, aktör M. Ke 
malin ve Selami İzzetin biri eli
me yeni geçen, öteki de yeni çı
kan güzel, çok faydalı ve yokluk 
ları zamanındaki · ~luğun eb'a
dını varhklarile ölcmemize vesi
le teşkil eden kitaplarını okuya
rc.k, geçirdim. Daha doğrusu iki 
sinin tutarı orta boyJa on for
ı.ıayı bile doldunnayan bu eser
ciklerin içindeki yemi· . fikirle
ri gagalayarak beslendim. 

Haydi gene şu acıklı mukaye 
seye buyurun; Fransada günde-
1 ik bir tiyatro gazetesi çıkar ve 
her gazetenin gündelik bir ti
yatro sütunu var<:lır; Fransada 
tiyatro mecmuaları çıkar ve her 
mecmuanın • tiyatro kısımları 
vardır; Fransada her yıl sırf ti
yatroya dair neşredilen eserler 
yüzleri geçer. 

Bu mükayeseden çıkaracağı
mız en basit hüküm de hiç de
ğişmemiş ve değişmiyecektir: 
Çünkü orada ve bütün Batı ül
kelerinde tiyatro bir san'attir, 
bizde eğlence. Bunun delili. sah 
nemizi tiyatro san'atinin mihve 
rin<\çn ayırarak, tuluat,uı şarkılı 
oyunlarije ~et araaında eğ
ieri~irici bir janM döğru yaklaş
tırdıkça ıkütlede alakanm art
masıdır. 

Tiyatro bir eğlence telakki e
dilince onun hakkında kitap ya
zılmaması değil, yazılması hay 
ret verir: Kayık salıncağı, ya
hut atlı karınca hakkında yazıl
mış ciltler dolusu kitap akrşısın 
da apışmaya benzer bir hayret! 

Şehir Tiyatrosu salonunu bay 
ram yerine çeviren davul zurna
lı, cümbuşlü, şarkılı oyunlarla 
san'at seviyesi doğmaya ve kı
mıldamaya başladığı noktaya 
civilenerek ebedi bir hareketsiz 
likle tesbit edilen kütleden da
ha parlak bir tiyatro fikri bekle
yenler avuçlarını yalasınlar. 

Sahnesiaşağıyukarıbundaniba 
ret olan bir memlekette tiyat
roya dair yazılan bu üç beş ki
tap çoktur bile; ve aziz meslek
daş Selami İzzetle değerli ar-

No. 20 

ilkokullara 29 1 ular 
da ahnabilecek mi? 

t::k ckı.:llara talebe yazımı sürü
yor. Bu yıl okullara yalnız 928 do
gumluların alınması, 929 dogumlu
larm mektepsiz kaLnasına s~bep ol
mu tur. Hergün birçok takbe veli
si Kültiır idaresine gcler..:k 929 do
gumlu çocukfarının m::kteplcrc a
Jınmadıgından ~ikayet ediyorlar, 
fakat bu şikayetlerden hiçbir n_ti
ce çılmuyor. 929 dogumlu çocuklar 
yedi yaşına bas:nış olduklarından 
ilk okul çağına gelmiş bulun nakta
dırlar. Geçen yıla kadar yedi yaşı·.ıa 
basan çocuklar okullara kab.ıl edi
liyorlardı. Veliler de bu ciheti gö
zönünde tutarak hergün Kiiltür ida
resi koridorlarını dolduruyorlar. 

Bu ç:>cukların niçin okullara a
lmcr.adıgını tahkik ettik. Bize veri
len malumata göre evvela 928 do -
ğumluların yerleştirilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu i.ş bittikten sonra e
ğer ckullarda l:os yer kalırsa 929 
doğumlular da kabul edilecektir. 
Halbuki Kiiltür Bakanlığı hiçbir ço
cuğun mektepsiz kalmamasını pren
sip olarak kabul etmiş bulunuyor. ı 
Bunun için de gercktigi k:ı.far şu
beler açılacağı gibi, icap ederse mü 
nasip binalar kiralanarak yeniden 
ilk okuUın· kurulacaktır. Bütün bun 
lara sebep, ilk okul çağına gelmiıı 
olan çocukların mektepsiz kalma -
malarıdır. Şimdiye kadar, yedi ya
sındaki çocukların da ilk okul ça
ğına gelmiş bulundukları kabul e
dildiğine göre bu yolda hiçbir mü
racaatin ~eri çevrilmemesi ve ço
cukların okulsuz bırakılmaması ge -
re Icme ktedir. 

itfaiyen in on üc;üncü 
yıldönümü 

25 Eylul çarşamba günü İstanbul 
itfaiyesinin on üçüncü yıldönU.nü 
tören)e kutlulanacaktır. Bunun için 
bir program hazırlanmaktadır. Pro
grama gJre o gün salt 15,30 da Fa-· 
tihteki itfaiye direktörlüğü salo • 
nunda itfaiye bandosunun çalacağı 
:stiklal marşile törene başlanacak
tır. Bundan sonra itfaiyenin tarih
çesi hakkında bir söylev verilecek 
ve bunu takiben itfaiye efradı tara
fından itfaiyecilik tali:nleri yapı -
lacaktır. Bu arada yangın söndürme 
tecrübeleri de yapılacaktır. Bunun 
için ahsap iki ev hazırlanm:ıktadır. 
İtfaiye efradı ateşin bir evden diğe
rJ11-~ gc:çınemesi Mjhı. ,sarf edilen &ilY.: 
ı.~tleri göstucccktir. Bundan sonu 
misafirler büfede ikram cdilccek1d 
ve itfaiye bandosunun çalacağı ha
valarla dansedilecektir. 
Şarbayın emrile bir şeref sütunu 

ve bir de anıt yaptırılacağı haber 
verilmektedir. Şeref siıtununa "yan
gınlarda fedak5.rlık gösteren. anıta 
da vazife uğrunda öl~n efradın ad
ları yazılacaktır. 

Bir Ecnebi di,i bi mek şart 
Geçen yıl tkdrinta başlayan Üni

versiteye bağlı iktisa:ii ve içtimai 
ilimler enstitüsünden iyi sonuçlar 
alınmıştır. Bu yıl enstitüd:: bazı de
ğkiklikler yapılacaktır. Enstitüye 
girmek için fakülteferin birinde ta
lebe olrr.ak ve bir lisan bilmek ge
rekmektedir. 

tist M. Kemal, bu eserlerile, hi
rer Canavar doğurmuş ana gibi 
takdirden ziyade hayret uyan
dırdıklarını görmüşlerdir, sanı
rım. 

Pe)ami SAFA 

Çocuk buna çok ıcvinmişti. 

• 
C b d 

Balo günü, daha ikindi ezanı okun-U m a an 1 madan, Cemile terziden aabahley:n 
aldığı esvabı giymege başladı. Oda-

R um baya' sında, konsolun üstündeki mustatil ve 
• çatlak aynayı Hafize ve Şahinde'nin 

S BEDi 
yardımile yere indirerek. kendisini 

erver b ı b .. b'l k · · oy u oyuna gore ı me ıçın uzunlu-
- 6 - guna duvara dayamıştı. 

8 A L O , lki kadını da dışarı çıkardıktan son
ra, yalnız ayaklarında terlikleri kala
rak çırılçıplak soyundu ve yeni ipekli 
çamaşırlarını giydi. Sonra iki kadını 
da içeri çağırdı ve Hafize bir taraf
tan, Şahinde öte taraftan tutarak Ce
mile'nin buzdan bir heykel gibi dik 
ve kayak vücuduna, arkası bele kadar 
dekohııe, mavi ipek balo elbisesini J?e
çirdiler. Bu harikulade tuvalet içinde 
boyu sanki biraz daha uzayan, ~ög'Jü 
daha fazla kalkan ve iki sivri ucu bi
rer tomurcuk yuvarlaklığile kumaşı 
delecekmiş gibi gererek kabartal', 
boynu. omuzlan. koltuk altları görü
nen kolları mavi ipeğin icinden tap
taze. bah.ar yemifleri pembeliğile ta
şan Cemıle karl.fısında, iki kadın da 
hayran hayran hem ona, hem biribir
lerine bakakaldılar. 

Cemile balo gününe kadar Tahsin 
Beye cevabını bildirmemişti. Hcrgün 
yazıhanede buluşuyor, birlikte Be
yoğlu'na çıkıyorlar, öteberi alıyorlar
dı. Cemile bir tiırlü karar vercmedi
gini söylüyor, kendisıni tereddüde 
11evkeden noktalar hakkında izahat is
tiyen Tahsin Beye diyordu ki: 

- Yoo .... Bak öyle üstüme dü§ecek
ıen şimdiden "Olmaz!" derim, çıka
rım işin içinden ••• 

- Fagat ben sana gövenereh garr
dan aynlıyorum. 

- Oraaına karışmam. Vebali boy· 
nuna. •• Ben sana karını boıa demedim 
ki ... 

- Peki ... Ne zaman cevap idecek
sin? 

- Onu da bilmem r .. 
Balo gecesi Tahıin Beyin otomobi

lile ıelip Karagümrük'ten onları ala
rak Beşiktaş'a götürmesi kararlaş
mıştı. 

Cemile Selim'e de bir bilet verdi ve 
baloya ayrıca gelmesini, orada bir te
aa_?iıf müı Ribi bul~şmalarını istedi. 

Esvabın arkasını g8rmek istiycn 
Hafize b1r cıglık koparnuştr: 

- A... Dur kızım... Allahü alem 
yanlış giydin. ters giydin. 

- Neden? 
- Baksana... Beline kadar arkan 

açık! •. 
Şahinde de bağırdı: 
- A ..• Sahi ayol... Bir yanlı.,hk 

' 

Ne Dersiniz? 
VAK'ALAR, i.:JDiALAR, TEKZiPLER. 

Bir tuhaf müşahede yapıyoru:& .. 
Gazeteleri ve halin alakalandr-

racak birtakım vahalar oluyor. 
Bu vahalar hakkında gazetelerin 
aldıkları veya verdikleri malümat 
o işle ilgili nmessesclerin hoşuna 
gitmiyecek gibi oldu mu aı kasın
dan hemen "kanuni haklara daya 
narak" bir tekz.ıp (yalanlama) 
gönderiliyor. Böylelikle halk iki 
(Version) anlatma arasmda kalı
yor. Bunlardan iııtediğ.ne inanı

yor. Böylelikle hak ve hakikat a
rada kaynayıp g'diyor. Hiç kimse 
iddia ııdeme:::. ki,. ga:::.etelerin her 
yaz.Jıiı yalandır veya her yaz.dığı 
doğrudur. Ayni düfÜnce bu yazı
lara karşı gönderilen lek.zipler 
için de düşünülebilir. 

Meselci şu son günlerin qı önem 
li vakası olan Namık lsmailin ölü-
mii münaacbetile ortaya atılan da
va. Gaz.eteler sıhhiye teşk:lcitının 
kifayetsizliğinden balısett"ler, Sağ 

lık Direktörü de bunu tekzip etti. 
Lcikin bu södıırden hangiai daha 
cloirudur, bunu anlayamadık. Zi
ra her iki tarafın elindeki iabatla
n araştrrmağa yol yok. Böylelikle 

vaha oluyor ve mahiyeti halka 
meçhul kalıyor. B:zde gazetecile
rin işlere nufuz. etme tabakası ol
dukça yalın kattır. Bu iyi midir, 
fena mıdır bilmeyiz., fakat şurası 
muhakkaktır ki; gaz.eteci ancak 
gördük/erile 'hükümler vermeye 
mecbur bir adamdır. Birtakım sı
kı kayıtlar onun alabileceği mallı 
matı çok daraltmıştır. Şu halde 

bir taraftan gazetecinin inceleme 
imkanının bu kadar kısa olmas•, 
öteden de böyle tekzip gönderen
lerin iıi sadece "kanuni haklara 
istinaden" diyerek kıııaca (yalan
dır) demekle iktifa etmeleri hal
kın Öğrenmesi ve işkillennıemesi 

İcap eden şeyleri pek 'l~ınlıga çı 
karmamaktadır. Halbuki bu gibi 
tekz.ipler bellibaşlı belgelere da
yanarak ve etraflıca yapılsa hem 
halk tatmin edilmiş olur, hem de 
her haber bugünkü olduğu kadar 
kolay tekz."be uvrama.z. Gazeteci
ler de asılsı* haber yaz.mamağa 
daha coh clikluıt ederler. Bia böy
le düıünüyoruz.. 

Siz ne dersiniz ? 

ilkokullar ic;~n yeni !Beylerbeyi sarayın· 
program daki büyük ba o 

Önümüzdeki ders yılı tatbik edil
mek il.zere orta ve tık tedrisat okul
ları için yeni bir teşkilat yapılmak
tadır. Bunun için bütün vildyetler
den birer ilk tedrisat müfettişi An
karaya çagırılmıştır. Verılen malu -
mata göre her vilayette ayrı ayrı 
prcgramlar tatbık edilec::ktır. Ög
retmenler çocuklarm ö~ren:ne teri le 
çek yakından ve büyük bir önemle 
alakadar olacaklardır. Köy okulları 
için de ayrı bir progra n h.ızırl:ın
rr.c:ktadır. Orta tedrisat için yapı
lan önemli yeniliklerle de genel 
ispekterlcr ugrasacaklardır. hu -
tün bunlar önümüzdeki ders yılına 
kadar bitirilmis olaca!\tır. 

Mi .T Türk Talebe 
b rıtOinın gezişi 

Milli Türk talebe bid\ğtnfn ır.-ı'u 
yıl için tertıp ettigi g<!zilcrın üçun
cüsüne bugün çıkılacaktır. Geziye 
iştirak edecek olan gençler Afyon 
Karahis:ı.rına ve oradan da 7 eyhil· 
de İz.ı.-nire gidwccklerdir. Gençler 
burada 9 Eylfıl kurtuluş bayramına 
iştirak edecekler ve yüksek mektep 
talebesi namına Atatürk heykeline 
bir celcnk koyacaklardır. 10 Eyllıl
de İzmir8en hareket edilerek Kon
ya, Adana. Kayseri ve Sams..ına gi
dilecek, oradan dıı Ankara ya geçi 1-
dikten sonra 22 Eylfılde şehrimıze 
dönülecektir. 

EvkaUa yeni tayinler 
Edirnekapı Evkaf tahsil şubeme

muru Hüsnü Gureba hasta·.1esi ka
tipliğine, Edirnekapı tahsıl şubesi 
memurluğuna Beyoğlu tahsildarla
rından Sami atanmışlardır. 

Mahlfılat do~ya memuru Seyfet -
tin merkez varidat kaleni kitipli
gine, merkez tahakkuk memurların
dan Muhlis te tahakkuk dosya me
murluguna naklen tayin elilmişler
dir. 

var. Sakın paketi getirirken kumaş 
yırtılmı' olmasın? 

Hafize de esvabın bele kadar de
kolte arkasından gözlerini ayırmıya
rak: 

- Töbe estagfurullah... diyordu, 
çıplaktan beter ayol... lnsan nameh
rcm önüne böyle nasıl çıkar? 

Esvabı hemen Cemile'nin üstünden 
alarak bir kere de dekolte tarafını l\.ne 
cevirerek l!'İydirdiler. Daha beter. Bu 

14 Eylülde şehrimizde ya.pılacak 
olan arsıuluaal festivalin başlam.ısı
na bir hafta kalması bu işle ugra
san ko:nitenin çalış nalarını arttır-
mı">tır. 

DJıl Yugoslavya koosoloshanesin 
den kcmitcye gelen mektuba göre 
Belgrat üniversitesi talebesınden 8 
kız ve 8 erkek olmak üzere 16 kişi
lik bir Yugoslav grupu 11 Eylülde 
Belgrattan hareket edeceklerdir. 
Taleb.!ler 13 Eylfıldc milli kıyafet
lerile trendl.ıı inecekler ve şehirde 
de bu elbiselerle gez:ceklerJir. 

Bugün il ve şarbly Muhiddin Üs
tündağın başkanlrgmda bir heyet 
Saraylar direktörile beraber Bey -
lerbcyi sarayına gide re k festi valin 
son günü olan 23 eylul gecesi bu 
ıraray<ıa yapiiacak olan b~yuk bdo
n un hazırlı~larrna Cla başlayacaklar
dlr. Bunun için bugfr;ı Beylerbeyi 
sarayına elektrik m:ihendisleri de 
götürülecektir. O gece sarayın b1h
çe kısmında yapılacak büyük şen
lik esnasında hcyet~~,.\n O!)"nDyo•a 

gı milli dansların daha mükemmel 
seyrcdi lmesi için bahçenin muhtelif 
yerlerine renkli projekt3rl.:r k.J;ıa
caktır. 

Orman yc:ngın arına karşı 
tedbir a ,m~ or 

C6rendiğimize göre, İç ve Tarım 
Bakanhkları Kamutayın bu senekı 
ilk toplantılarında bir kanun teklif 
edecek ve orman yangınlarına se
bep olafllarla bunlardan korun nı 
çarelerini bildiren esaslar ileri sü
receklerdir. 

Göynük. Kızılcahamam, Bolu, 'ta
banca ve Mugla yangınlarile M>n 
Kastamonu ormanlarındaki ateş, bu 
hususta çok kesin tedbirler alınm:ı
srnı icap ettirmektedir. 

sefer bütün göğüs ve kombinezon dı
şarda kalmıştı. Cemile dekoltenin ar. 
kada kalması lazımgeldiğindc iırar 
ederek esvabı tekrar ..giydi: 

- Balo elbisesi böyle olacc1kmış: 
Arka. omuzlar, kollar, göğüs dc-kolte 1 

O zaman Şahinde ağlar gıbi bir 
St:Sİe: 

- Ben ne yapacağım? dedi, balo· 
da giyilecek siyah yün etekl;ğımlc 
beyaz krepdişin bulu.zumdan başka 

KUÇUK HABERLER 

• Esnaf cemiyetleri federasyonu 
hazırlıkları ile meşgul olmak üzere 
seçilen komitenin başkanlığı içi11 
gelecek hafta yeniden seçim yapı
lacaktır. 

• Endüstri birliği, bu yıl Kamu
taydan çıkacak olan iş kanunu hak
kında bir ,proje hazırla,nağa başla
mqtır. Sanayiciler, bu projede iti
razla karşılaıtıkları noktaları bil -
hassa tespit edeceklerdir. 

• Muhafaza Genel komutanı ge
neral Seyfi, şehrimizdeki tetkikleri
ne devam etmektedir. 

• Beyoglu Evkaf icra memurlu
ğuna Üsküdar ilçebaylrğı tahsil ens
pektörü Necmi, Üsküdar ilçebaylrğı 
icra me~urluğuna İstanbul merkez 
tahakkuk mem;,ırlarmdın Nuri ve 
ondan açık kalan vazifeye de mah
lıllat kaleminden Sabri naklen atan
mışlardır. 

• Kızılay tarafından 7 Eylulde 
Taksim bahçesinde yapılacak olan 
kermes hazırlıkları sürmektedir. 
Bahçede eğlencelere saat 16 da baş
lanacak, pazar sabahına kadar muh
telif c!anslar, eğlenceler yapılacak
tır. 

• lran Hariciye vezirinin bugün 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

• Genel nüfwı sayım bürosu dün 
bütün iiçebaylrkların bina listeleri
ni bitirmiş ve hepsini göndermiştir. 
Sayım bürosu bundan sonra nüfus 
sayınıı işlerile etraflı suretle çalı
şacııktır. 

• Beyoğlu mahkemeleri, birkaç 
güne kadar, Tepebaşındaki eski 
Şems klü.bü binasına taşınacaklar -
dır. 

• Eski maarif n~zareti binasının 
belediyeye geçeceğini yazmıştık. Bi 
na dahilinde tamirat yapmak ve bir 
kat daha ilave etmek için belediye 
imar bürosunda bir proje hazırlan
maktadır. Yakında tadilata başlana
cak ve belediye fen heyeti bütün 
şubelerile bu binaya taşınacaktır. 

• İstanbul Emniyet direktörlüğü 
ikinc,.şube merkez memuru Kadri
nin Kastamonu güven direktörlü
ğüne tayin olWlacağı söylc=nmekte
dir. 

• Üsküdar ilçe koluna bağlı Du
dullu köyünde diin uçak haftası mü
nasebetile bir toplantı yapılmış ve 
orada yapılln bir müzayedede elli 
lira 75 kuruş temin olunmuştur. 

• Öğrendigimize göre, Evkaf kad
rosunda teberrükat ambar memur -
luğu lağvedilmiştir. Genel direktör
lilğiin tetkiklerine göre kadroya tek 
Tar konulacağı umulan bu memurlu
ga eski işyar Fazıl ~brinin ataQ.il~ 
cağı sö}'f'ldlllt,lttlil.I 

• Şehrimize gelen arkeoloğ Be
gugi bugün Üniversite konferans 
salonunda arkeolojik tetkiklerine 
dair bir konferans verecektir 

• Poliste yapılacak terfilerin an
cak . .Kamutaydan çıkarılacak olan 
polıs teşıcı1at" ıayııı:cr.nıııu un'l.lı11.ı "" 
ralarmda düşünüleceği söylenmek
tedir. 

• Şehircilik mütehaasıaı Protıt 
birkaç güne kadar şehrimize gele
rek İstanbul için hazırladığı plan 
üzerindeki incelemelerine batlaya
caktır. 

• İlk okullardı paurtesi günleri 
öğleden sonra talebe aerbest çalış -
ma yapıyordu. Önümüzdeki den yı
lından itibaren bu çalışma çarşamba 
günleri yapılacak ve cumartesi gün
leri öğleden aonra çocuklar serbest 
kalacaklardır. 

• Anadoluya tetkik seyahatine çı
kan Üniversite profesörlerinden 
Kesler ile doçent Etem bu ay so -
nunda şehrimize döneceklerdir. Pro 
fesörle doçent gördüklerini yaza -
caklardır. 

elbisem yok. Onun da ıöğaü kapalı, 
kollan uzun! 

Hafize: akıl öğretti: 
- Kollarını yukarı doğru krvırıver 1 
- Olur mu? 
- Olur ya ••. Maksat kollarını göıı-

termek değil mi? 
- Dogru ama göğsümü ne yapa

yım? 
- A... devenin batı artık.. . Sen 

emzikli kadınsın... Artık o kadarını 
hoş görüversinlcr r Kör mü gözleri? .. 
Kucağında çocuk olacak 1 
~akat Ccmile'nin kılıgında bir me

~eı.- rlaha crkmı"tı. Lime dor iskar -
pinlerle eş olan fiyonk, eıvabrn önüne 
mi gelecek, arkasına mı? Bunda da 
çok tereddüt ettiler. Modele yüz de
fadan fazla baktığı ve provada gözle
rini aynadan ayırmadığı halde, yanın
dakilerin teli!t ve tereddüdü yüzün
den Cemile'nin zihni şaşırmııtı. Ni
hayet fiyongı. arkaya getirmeği ak
lettiler, 
Akşam ezanına kadar Asiye Ha

nım. Şahinde ve Cemile hep kıhkla
rile, bir de Altay'a yün ceketini giy
dirmekle uğraştılar. 

Cemile tuvaletinin üstüne, iıkar
ninl f!ri ve fivongu ıtibi yine lime dor 
bir kap giymi,ti. O kadar heyecan 
içindeydi ki. duramıyor, oturamıyor, 

elinde bir lamba aynadan aynaya ko
şuyordu. Annesi de çarşaflandı ve 
torununu kucağına alarak: 

- Sevsinler çocuğurnu... Balolara 
gidiyor 1 diyerek hoplatıyordu. 

Çanakkalede 
iki Gemi Çar
pıştı,Birisi Battı 

Evvelki gece Çanakkalede bir va· 
purun batması ve bir tayfanın bo
gulmasile neticelenen feci bir denıı 
kazası olmuştur: 
Aldığımız maliımata göre, kazanırı 

tafailfttı sudur: 
İzmir limanına mensup bulunan 

Osman kaptanın idar~sindeki tJı· 
dilli vapuru, evvelki gün Küçtikk~
yudan 1stanbula hareket euniştır· 
Vapur, Canakkale Bogazı civarın· 
da, lstanbuldan Triyesteye gitınek 
te olan Loit Triestino kumpanya· 
sının Carnera vapurile karşılasıxııŞ· 
trr. Süratle yoluna devam edt:n car 
nera vapuru karanlık ve sıs yüzc'l'I· 
den bütün gayretlere ve feryatlara 
ragmen yolunu degiştircmeıniş. bU" 
tün hızile Midilli vapuruna çarp· 
mıştır. Bu siddetli çarpışma neticw• 
sinde büyük yara alan Midilli va· 
puru birkaç dakika içinde batmıştır· 

Derhal had1se yerine dönen Car· 
nera vapuru, sandallarını indirere~ 
Midillinin tayfalarından beş kişiY1 

sarıldıkları tahta parçaları iızerin • 
den kurtarabilmıştir. Tayfalardan 
Kadri, bütün ,araştırmalara rağ~11 

bulunamamış, zavallının boğutduı;tt 
anlaşılmıştır. 

Carnera vapuru kurtardıgı tayf~· 
larla yoluna devam Ptmiştir. Hadı· 
•eyi haber alan aJ.akadarlar tahkika· 
ta başlamışlardır. Kaza mes'uliyeti • 
nin hangi tarafta olduğu henüz ın•· 
Ilım değ'ildir. Batan Midilli vapurll• 
küçük bir şileptir. Zarar ve ziyanın 
25 bin lira kadar olduğu tahmin •• 
dilmektedir. 

Dr. Gougerat konferans 
verecek 

Fransız hekimlerınden dah ıi har 
talrklar mütehassısı Dr. Gougerat 
şehrimize gelmiş ve birçok doktor· 
lar tarafından karşılan nışur. l)C· 
Gongurat sekiz gün kadar şehrimiz • 
de kalacak, cilt hastalıkları ve frefl• 
ginin yeni tarz tedavisi hakkındl 
iki konferans verecektir. 
Fransanın Tuluz üniversitesi fi 

yoloji profesörü Dr. Chula ve asis
tanı Moskovadan şehrimize gelrnit 
terdir. Dr. Chula geçen ay Mosk"" 
vada toplanan psikoloji kongresin 
de Fransayı temsil et:nişti. Doktor 
ve asistanı İstanbul üniversitcsi11' 
giderek rektör Cemil Bilsel'i ziyaret 
etmiştir. 

iki Fransız tayyaresi dahi 
geldi 

,Ankaraya ~ce kJednl~azdıg'* 
mı.ı Ftahlıi ~larıhdan ·ger iki• 
si de dün ak§am Paristen eşiJköY' 
gelmişlerdir. Bu uçaklar RC'llaııJt 
fabrikasının Caudroan tipinde bıCS 
Aiglon, diğeri de ayni tipten Sı ' 
moun uçağıdır. Bunların cümle!' 
Ankaraya gideceklerdir. 

Hava kurumu haftası 
biterken 

Türk Hava kurumu İstanbul şll" 
besi başkanlrgı, bütün kol, bırlik "' 
ckrneklerine birer tamim gôndere• 
rek uçak haftası zarfında yapıla
i§lerin ne gibi sonuçlar vcrdigın• 
ve her teşekkülün bu programları!& 
tatbiki ile ne miktar hasılat edirı" 
diğini sormuş ve bu hususta gere" 
ken bilgileri nihayet eylfılün onLl11 

cu günü akşamına kadar bildirı:nelt 
rini istemiştir. 

Uçak haftası faaliyetleri ile bıf 
hafta içinde kurum iyiliginc edit11

" 

len kazançlar üzerinde yapılac:•• 
incelemeler, ancak ayın onu11d• 
sonra başlayabilecektir. 

Cemile Hacı Kamil Beyin sözüıı11 

hatırlryarak: t 
- Monderenlik hayata çekirdekte 

yetişiyor! dedi. 
Saat sekiz buçukta Tahsin :Bey. b'ıı 

şında kulaklarına geçmiş bir rrıel~ 
şapka ve üstünde bir smokinle gel ıı 
Dördü de otomobile yerleştıkten sO 
ra Cemile ona annesile abiasını taıııf 
tırmıştı. nl'' 

Asiye Hanım titrek bir sesle 3 il' 
§dmaz kelimeler mırıldanarak TaJJS ıl 
Beye teşekküre benzer sözler ınıt 
dandı. 

Hafize evin kapısında duruyor: 
- Güle güle! diye el sallıyo~dııg,:ı• 
Tahsin Bey. Şahinde. Ccrnıle ,o 

ıaköy'de bir berbere girdiler. A•~,, 
Hanım otomobilde kalmıştı. Tra~ dil 
düliayo.n. manikür bir saat tt ~:f t 
Trqı hepsinden evvel biten 'l'~L&l• 
Bey Ceırıile'nirı yanına gelerek 

tına dedi ki : f' 
- Hanım valideyi çarşafla balo,;. 

almazlar diye gorhuyorum. Ecebt 
1 

ca iı.ek orada çarşafını çıbarır ıııı 
Cemile gayet sert: di 
- Çıkarmazsa geri döner r de ,ı -

• 1reıe 
Saat ona doğru Beşiktaf 1

• d•"'" 
ne ıeldiler. Gazinoya çıkan ıne: .,,r· 
nin önünde büyük bir kalabalı -"" 

lıyetJV 
dı. lçerdcn cubant sesi ge 

11 
ııci• 

t kuc•r.1 
• lk evv"l Asive Hanım. ıııdı. 

Altay1a beraber otoınobildt<P 
sofıra ötekiler .•• 
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BELEDiYELERE YARDIM 

Belediyeler Bankası Genel 
Kurulu Dün loplandı 

·Ankara, 5 (Ozel aytarıınız bildiriyor) - Belediyeler Bankası 
ıgenel kurulu 1934 hesap devresine ait olmak üzere bugün saat 
onda Devlet Şurası Deavi ve Nafia dairesi Başkanı Ali Rizanm 
başkanhgmda alelade toplantısını yapmıştır. 
Toplantıda bu hesap devresi bilanço ve kar, zarar hesabını in

<:eleyerek müzakereden sonra, safi kardan sermayeye ayrılması 
lazım gelen 28,819 liradan yirmi bin liranın fevkalade ihtiyat 
akçası olarak avrılmasına, raporda gösterilen safi karın nizam
namenin 26 ın~ı maddesine göre dağıtılmasına, 935 yılı hesap 
devresi icin de eski murakıp Avukat İhsanın seçilmesine karar 
Verilmistir. 

~nkara köylülerinin tohum borcu 
•. Ankara. 5 (Özel aytarımız bildiriyor) - Geçen sene Ankara 
1lınde köylülere tohumluk buğday tevzi edilmiştir. Bakanlar He 
Y~ti bir kararname ile tevzi edilen buğday bedellerinin tahsilini 
hır sene daha tecil etmiştir. 

~"1uallim alan vil~yetler 
'Ankara, 5 (Ozel aytarımız bldiriyor) - Muhtelif vilayetlerin 

hususi bütçelerile kabul edilmiş bulunan 71 muallimin 16 mcı 
derece ile teadül cetveline alınmaları Bakanlar Heyetince kabul 
CJilıniştir. Kadrolarına yeni muallim alan vilayetlerle muallim
lerin sayısı şunlardır: 
'h Afyon 10, Amasya ı. Çankırı 4, Çorum 5. !çel 6, Kütahya 10, 
~vıalatya 8. Maraş 3, Mardin 2, Muş ı; Samsun 5, Seyhan 5, Si
vas 10, Tokat ı. 

~nkarada bir yabancı uçak düştü 
.. Ankara, 5 (A.A.) - Bugün öğleden sonra uçak alanında tec

r~.be ucuşları yapan bir Hollanda uçağı başaşağı iniş sırasında 
<iuşerek parçalanmıştır. Pilotu Gerhart Santberg ölmüştür. 

ÜZÜM VE FINDIK 

Yerli Ürünlerimizi Tutacak 
Bir Kurul Kuru uyor 

. Arıkcı~a. 5 A.A. -- 1zmirde üzüm 
lltetınenlerile temas eden, Ekonomi 
~akanı Celal Bayar, üzüın fiyatla
f~~~a istikrarı sağlamak ve normal 
lt 

1 
•• - -r• ...... ,,ır :ıı~eile ulusal han-

ı: arın iştirakile hır formıil yapıl-
fllasını tetlsip etmiştir. 
i ~ug~n Ziraat ve İş Bankalarının 
b§tırakıle yapılan toplantıda böyle 
rt[ ~u~ulun kurulmasına karar ve
lt rnıştır. Bu hususta Celal Bayar 
~ endisile görüşen bir muharririmi-
e aşağıdaki diyevi vermiştir: 

ıd - Uzüm meselesini bütün alaka
barları dinlemek suretiJe inceledim. 
, Crt eskidenberi konulmuş teşhis
"lt.erı başka bir şey değildir. Bu dert 
, ısa bir ifade ile arz ve talep ara -
~~daki muvazenenin arasıra bozul
··1<:1sıdır. 

, liizumsuz piyasa temevvüçlerini, 
a~CkUlasyonu, ortadan kaldırmak ve 
" t talep anısında normal bir mu -
ı~~e kurmak için gereken tedbir
~ ı almak zamanının gelmif oldu-

11.na kani bulunuyoru:n. 
f,.._ . 

ttı -·uır arsıulusal panayırının açıl-
~ıilsıntta söylediğim gibi, biz dünya 
a Yasalarına sun'i yüksek fiyatlar 
()~~~tnıek fikrinde değiliz. Ancak 
la ur taraftan o piyasalarda cari o
ti~ normal fiyatlardan tamamen is
~~de etmek yolunu bilmek ve bul-

nıec.buriyetindeyiz. 
\ı lierşey-Oen önce dış piyasalarda
l)ı·thcılarımızı bize bağlayan a
~~ l.erden biri ve belki en mühim
~ satış fiyatlarımızdaki de • 

ilci orman ya.ngını 
Söndürüldü 
0" ~a Unıü hane, 5 A.A. - Torul ka-

tı~'nın Erikbeli ve Sume orınanla
}'ij:a 28-8-935 de çıkan yangın bü
birı gayretler sarfı ve diğer ted
•ol'l~: alınması suretile 31-8-935 da 
tar Urülmüştür. Ya.nan saanın mik 
2soı orman mühendisi tarafından 
'fa hektar olarak tespit edilmiştir. 
ıtj :gında Damlıköy halkından Fah 
lar rncıe olarak bulunan hayır oğul
ğa;f dan Tevfik, başına yanmış a
trlU ıtrdan biri düşerek hemen öl -

§tür. 

}{ TaşkHprU panayırı 
ttş/8tamonu, 5 (A.A.) - 7 birinci
li~., lrtde açılacak olan Taşköprü pa-
qrırı · · 

lar b' ıç~n yapılmakta olan hazırlık-
lları ıtrnıştir. Beş gün sürecek olan 
Panayırda tecime! sergiler açılacaktır. 
teşı ayır günlerinde at yarışları ve gü 
tttuk~ Yapılacak ve kazananlara bol 

afatlar verilecektir. 

vamlı ve ciddi istikrarın verdiği em 
niyet havası oldugunu gozonıinde 
bulundurmalıyız. ~ok önemle karşı
ladığımız piyasamız nizam ve istik
rıu·••"' ••"'ön ,.,ıı,.,..,..ıc tedbirleri al
mak üzere Tarım ve İş Bankaları
nın ehemmiyetli nispetlerde iştira
lcrile milli bir kwnLm vücude geti
rilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ku • 
rum satış kooperatiflerinin teşek -
külüne katla rdevam edecektir. Ku
rum demin belirttiğim düşünceler -
den mülhem olarak piyasadan, lü
zum hasıl oldukça üzü.n satın ala
cak ve bu nazımlık vazifesini yap .. 
mıya çalışacaktır. 

Kurum deruhte ettiği işte muvaf
fak olabilmek için lazım gelen ser
maye ve ticarj teşkilat kuv\fetini 
haiz bulunacaktır. Kuruma diğer 
milli bankaların da arzu ettikleri 
takdirde iştirakleri kabul edilecek
tir. 

Müstahsile malını tam • değerile 
satma)( imkanını vereceğini ÜiTıit et 
tiğim bu kurumun husult! gelecek 
.piyasa istikrarı bakımından ayni 
.zamanda alakadarlar için de fayda
lı olacağına şüphe etmem. 

Bundan başka, bağcılardan dinle
diğimiz bazı dilekler vardır. Mesela 
borçlu olanların mahsullerini en 
müsait zaman ve şartlar altında sa
tabilmeleri imkanlarının temini yo
lunda daha müsait bulunması için 
gereken temaslarda bulundum. 

Bu hususta kendilerine mümkün 
olan kolaylıkların yapılacağını ala
kadarlar ifade ettiler.,. 

IKazıml Han 
Bugün Geliyor 

[B .. ; tarafı 1 incide 1 
elçisi Hüseyin Han olduğu halde 
bu sabahki Toros ekspresile şehri -
mize gelmiı ve durakta Dış Bakan
lık ileri gelenleri ve İran sefareti 
erkanı tarafından karşılanmışlardır. 

. ~zım.i ~an, duraktan doğru el
çılıge gıtmışler ve istirahat etmiş
lerdir. 

Bu akşamki trenle fstanbula ha
reket eden Vezir, ayni zevat tara -
f ından uğurlanmıştır. 

Safranbolu'da çarşaf ve 
peçe ka'kb 

• 
Safranbolu, 5 (A.A.) - Kadınlara 

peçe ve çarşaf için belediyenin verdi
ği mühlet bittiğinden, peçe kalkmış, 
çarşaf ta yerini mantoya bırakmıştır. 

Atatürk' ten 
İsveç Kralına! 

Ankara. 5 A.A. - Yeğenleri Bel
çika kraliçesi Astrid'in acıklı ölü
mü dolayısile Reisicumhur Atatürk 
ün İsveç kralına gönderdiği başsa
gı telgrafı ile buna gelen cevap a
şağıdadır: 

''Yeğenleri Belçika kraliçesi 
Majeste Astridin ölümü dolayısile 
majestelerilc yüksek ailelerinin uğ
radıkları acıklı keder karşısında en 
samımı b3şsağılarımın kabulünü 
majestelerinden rica ederim. 

Kamal ATATÜRK 
''Cok nazik bassağılarından dola

yı iÇten teşekkür ederim ... 
GÜSTAV 

Turizm kongresinde 
murahhası mız 

Ankara, 5 (Özel aytarı-nız bildi
riyor) - Gümrükler genel direktör 
vekili Mahmut, Peştede toplanar2k 
.arsıulusal turizm kongresine i-?tirdk 
etmek üzere bu akşam İstanb.ıla git 
miştir. 

Maraş defterdarlığı 
Ankara, 5 (Özel aytarımız bilciri

yor) - Maraş defterdarlığına Fi· 
nans Bakanlığı maliye muhaseh~ bi 
.rinci mümeyyizi Namık tayin ... dil
miş, Mardin defterdarı Nihat ve 
Muş defterdarı Salih vekalet emr~
nc alınmışlardır. ----

iki mahkü mun cezaları 
aned idi 

Ankara, 5 (Özel aytarımıı bildi
riyor) - Kasten adam öldürm-~k 
suçundan dolayı Sıvas hapishanesin 
de 3 sene, 8 ay ağır hapse mahkum 
bulunan Ayancıklı Halit Rcis. o~lu 
Mustafa ile af kanunundan ıstıfa
de ettirilmek suretile 10 sene ağır 
hapse mahküm ve Kocaeli hapisha
nesinde bulunan Y.usuf oğlu Meh -
medin hastalıkları dolayısile geri 
kalan cezaları Bak'lnlar heyetince 
affedi imiştir. 

Ma.müdUrleri arasında 
tayinler 

. Ankara, S (Özel aytarımız bildi
.riyor) - Üsküdar icra memuru Na 
mık Üsküdar mıntakası tahsil baş
.memurluguna, Üsküdar tahsil me
muru Şevket lz:nir tahsil başmemur 
.luğuna. Şarkışla malmüdün.i Ziya 
Orhaneli malmüdürlüğüne, Mardin 
merkez malmiidürü Mustafa terfi
an lşkilip malmüdüılügüne, Tekir
.dağ merkez malmüdürü Hasan İs -
parta merkez malmüdürlüğüne. Gü
müşhane malmiidürü Reşit Gazia • 
yıntap malmüdürlüğüne, Seyidgazi 
malmüdürü Tahsin Geyve malmÜ· 
diirlüğüne, Karaburun Malmüdürü 
Enver Söğüt mahnüdürlüğüne, Bul
dan malmüdürü Vasfi Sandıklı mal 
müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Fmdık fiat.arı da tutu!acak 
Ankara, 5 A.A. - Haber aldığı

mıza göre, Ekonomi Bakanlığı, ü
züm işinde olduğu gibi fındık ürü
nü üzerinde de ürünün normal fi -
yatla satışını sağlamak için ince le
meler yapmaktadır. Bu amaçla fın
dık işile ilgili ola:tlar telgrafla An
karaya çağrılmış ve bir yandan da 
Türkofis çalışmalara başlamıştır. 
Amaç, normal fiyatları bulmaktır. 

Hava tehlike
sini bilenler 
Ankara, 4 A. A. - Hava tehlike

sini bilen üyeler listesi: 
Adını yaymak istemiyen Pir zat. 

lstanbuldan 1000; Selim Keskinden 
20; Mehmet ve lsmail 25; Fuat 25; 
Mustafa aspoğlu 27.50; Mahir 25; 
Hilmi 25; Rıza 20; Ali Rıza 25; Omer 
25; Bayan Emine 25: Hüseyin 25; 
Mehmet Kaleli 20; Mustafa Antepli 
Tahir lstanbuldan 20; Torna 20; Ava· 
50: N. H. Eroe ve mahdumları 100; 

dis 45; lstepan 20: Süleyman Zeki 
20; Karnik 20; Antonyo 20; llyas Li
rans 20; Vangel 20: Nikola 26.04: 
Habip 20.28: Yani Çürükçis 26.04: 
Teodor Vafyadis 24; Tahir Dereliza· 
de 20; Ali Rıza Bezirganoğlu 20; 

Mehmet Turhan Bözüyükten 25; 
Mehmet Akar 20; Hüseyin derici 20 
Hidayet Yalova 50; Hüseyin uncu 20 
ve senelik yökeni 100; lsmail Hakkı 
50 ve senelik yükeni 300; Hasan fo
toğrafçı 50; Mustafa Gönenden 100: 
Ayaköyü adına 20; Hacı Hasan 20: 
Münür Erzurumdan 20; Salahattin 
,Kutman Kütahyadan 30; Osman 
Mustafa Koç 72.11; Kazım arat 25; 

İbrahim Kepezelioğlu 30 

BiR ATiNA GAZETESiNE CEVAP 

Gagauzlar Türktürler! 
III 

Atinada frenk dili ile çıkan gazete, 
Romanyada oturan müslüman Türk
ler için de §Öyle bir tabir kullanıyor: 

"Bir Türk lehçesile konuşan Ro· 
manya müslümanları,. • • 

Acaba bu lastikli cümlenin okuyu
cuyu ulaştırmak istediği hedef ne o
labilir? 

Bütün tarih hakikatlerini çiğneye
rek, Me~a.iedaten muharririnin "bun
lar da türkçeyi öğrenmeğe zorlanmış 
birtakım greklerdir ki katliamlarla 
ürkütülerek üstüne üstelik dinlerini 
de değiştinneğe mecbur olmutlar
drr,, iddiasını ileriye sürdüğü meydan 
dadır. . 

Ne büyük cüret ! 
Bir kısmının Bizans devrinde Tara 

yanın ülkesine yı~ılmış Karaman 
Türkleri olduklarını yukanda bildir
diğimiz bu müslümanların öbür kısmı 
da halis muhlis Nogay Türkleri de
ğiller midir? 

Köstence arabacılarından hangisi
nin suratında en ufak bir Elen çİzl!'İsi 
bulmak mümkündür? En a:r.: yirmi beJ 
göbekten beri Karadenizin Bııtı kıızc 
yinde yerletmiı bir Nogay Türk aile
nin çocuğu olan Köstencenin meş
hur doktoru Osm.,n da mı grektir? 

Karol parkındaki Gül camiini ve 
Köstencenin büyük bir abidesi olan 
güzel mabedi kuranlar ve hala oralar· 
da müslümanlık güdenler de mi grek· 
!erdir? 

Hayl1' ••• Karamanlı olanları nasıl 
o meşhur Bizans İf!'paratoruna "Bul
gar kıran" aanını verdirmek için bu
ralara göç ettirilmiş o1an Türklerse, 
bunlar da onun zıddına olarak, 
faik silahlarla döğü~en Çarlık 
sellerinin önünde carpışa çar -
pışa anayurdlanndan bir parça cena
ba çekilmeğe zorlanım§ olan Türkler
dir. Ve bunlara, yüzyıl evveline 
kadar bugünkü Moldavya - Besarab
ya sınırını kendi sınırı olarak kullan
mağa tenez:rül e'miş bir Türk imperl' 
torluğunun erat, atlı, akıncı ve efen
di olarak oralarda bulundurulmuş ve 
kalmıt Türklerinden bir parça döl ka 
tıhrsa "Romanyada bir Türk lehçesi 
konuşan müslüman" ın tam fiziyolo
jik formülünü gözönüne çıkannıı olu 
ruz. 

Bunu da geçelim, 
Mesajedaten o Atinada çıkan bir 

gazete değilmidir ki biz, üzerine yığı
lan yıllann henüz unutturacak kadar 
çoldataınadıkları bir tarih devrinde 
orayı en küçük rütbeli bir İmparator
luk memurunun idareısi altında bulun 
durmu~uzdur? 

Bu frenkçe pzetenin ille .. yfum
da yazısına yer bulan muharrir, acaba 
o Atinanın içinde Türk dili konuşma
makta ısrar ettikleri için dedelerimiz 
tarafından dilleri kesilmiş kaç kahrcı
man gösterebi'ir? Daha dünkü günün 
apaçık ve mukaveleli, protokollü, ar· 
sıulusal komisyonlu bir işi olan "mü
badele"nin Türk Trakvadan Elen di 
yanna ta§ıdığı Rumlarc:İan "Trakyada 
greklerin kt;kü kazmdıktan sonra 
tabi~il.e bahsetmeğe kalkış~an bu m~: 
harrırın, Balkan harbinden sonra Se
laniği, Dramayı, Serezi, Kavalayı, 
Gümülcüneyi, lskeçe ve Dedeağacı 
el.e geçiren Yunan otoritesinin bu şe
hır ve kaaabalann bugünkü istatistik 
lerde gördüğümüz Elen topluluğunu 
yaratmak için ana Yunan yurdun
dan vagon vagon. gemi gemi Haliıs
kan ~~en taıımaia lüzum gördüğünü 
dr nıçın iddia etmiyor? Hayret ediyo
ruz doinzsu. 

Gagauz'lara Skitya Türk imparator 
luğunun bin bir felaket tırpanından 
artakalmıı bedbaht evlattan arasın • 
ela yer vennek için uzun uzun tarih 
d~lill~ri çıkarmak dünyanın birçok 
dıll~~de yazrlmıt ve bizde de birkaç 
vesıle ıle tekrarlanmıı bazı eşerleri 
bi~ daha 111tıp sunmak olacaktrr. Ok. 
Lıssof irnza11na istedigw i anda bu'·tu"n 
b. "1' • 
ır ıteratür" listesi verebiiiri:a. 
. ~aten düşman yazıda dayanılan bi

rıcık delil Divonissiyu maruutınnd!l 
yazılmış olduğu bildirilen bir vesika
dı~. Ve ne gariptir ki bu vesika da Ar
mıhandiritin ancak ölümünden sonra 
ele geçirilınit bulunuyor. Acaba ulu
şu ( !?) için bu kadar fedakarlıklar 
gösteınnit olan fU rahmetli Hacidan
y~I bu ~esikayı neırederdc inandığı 
b~r ~akıkati neden medeni dünyaya 
bıldırmemiştir de kendinden sonra 
Gagauzlar arasında hanın elçiliğini 
Y~Pa__n .!ürk ruhanilerin bugünkü gi
bı duşunebilmelerine meydan bırak -
rnıştır? 

Uzun lafa lüzum yok. Ok. Lissof, 
Mesajedaten ve bu frenkçe gazeteyi o 
kuyanlar bilmiyorlaraa öğretelim ki 
Gagauzların Türk olduklannı redde
dilemez hakikatlere ve tarihi "do.,. 
ne" lere dayanarak ileriye sürenlerin 
ve onları toplu bir halde anavatıana, 
~vet... anavatanlanna göç ettirmek 
ısteye.-ılerin batında bulunan "Mili
tant" Kitenol'daki Gagauz din bat
kanıdır. ve hiç fÜphe yok, doğ-
ruyu söyliyen yafıyandır. Eğer 
Arhimandirt Hirizostomoa Haci-
danyel hakikaten bahsedilen ve
sikayı bırakmış idiae tarih gözü ö-. 
nünde, tıpkı "Slavım!" derken dair 
olduğu ağacı inkar eden bir Bulgar 
gibi bağlı oJduğu son Avar kabilesinin 
ırki varlığına ve ulusal benliğine ha· 
inlik etmİf aayılır ki (ölmüş bulundu-

Yazan : Nizameddin Nazif 
ğu için) dilerim hemen f.sanın Allahr, 
kendine bezeyenlere katı~mak İr.te
yenleri tuttukları doğru yoldan çevir 
meğe çalışmış olan o bedbahtın taksi 
ratını bağışlasın. 

Gelelim Gagauzların Bulgar düş -
manlık'anna: 

Eh, bundan daha tabii ne olabilir? 
Slavlaşan her Bulgarın içinde bir Kor 
kunc lvan belirmiş değil midir? Ga
ırau;lann bir Bulgar rksarhlığı kurul 
duğu günlerde yapılan kavgaların 
"Fener" cephesini kuvvetlendirmiş 
o1maları da hundan ileri gelir. Ta
rihin çöllerde Türk kesen, Türk or
dusunu arkadan vuran bir Arnp ve 
Bedevi "8ldırışı kaydettiği günlerde 
muntazam bir Tfü·k süel kuvveti aç, 
susuz isli\m kiıhesini, son kurşununu 
atınca~·a kadar korumut değil midir? 
lnandıklan bir mezhebe, hir dine kar 
şı gösterdikleri alaka o günkü Türk 
kahramanların on yıl sonra Araplıkla 
rını idida ettirebilecek bir delil mi -
dir? 

Denilivor ki Yunan İt'tiklfı li kıwv,a 
larıncfa bu Hıristiyan Türkler bize 
silah kullanmışlar ... Birkaçı kullanmış 
olabilir. Farzedelim ki. hepsi de kartı 
mızdl\ r.~rprsmı<t ,.ı.,, .. lar ... Bunc:lan ne 
çıkar? Yunan istiklali kavgRlannda 
Osmanlı saflnnnda bulunanlann için
de temsil edilmemit olan m;lleti ba
nıt gösteriniz. Arnavutlar mı? Bulgar 
laı mr? Araplar mı? SuriyeHler mi? 

Hatta O<tmanlı İmparatorluğu bol 
para vererek Rum çeteleri, Rum ca
suslar, Rum propagandac•lan bile ca
lıştırmış değil midir? Rus. Türk harbin 
de Ortodoks Ruıılan müslüman Os
manhJara tercih elmİ<t olan Gngauzla 
nn, alevhinde çalıştıktan kuvvetten 
korkarak V 11rnadan kaçmış olmaları 
da tabiidir. Bu öyle bir ihanet'ir ki 
en azdan otuz "umumi af' ile bütün 
hatıraları ve izJeri ortadan kaldınlmış 
ve silinmiş bulunuyor Kaldı ki, bu an 
cak dedelerin ve büyük dedelerin F e
ner ortodcksluğu ile gözleri karara -
rak devirlerinde ırki sınırdan uzak -
laşmış olmalannı ifade eder. Ve biz 
hurrün biı- Bul,.11ristıın müftii~ünden, 
Şumnu "Nüvab" medresesinin bir 
softasından daha çok onları kendimi
ze yakın buluyoruz. 

• 
Rum sevmekten bıııluı~den Gagauz 

türküsü ne kudretli ifadesi olan bir 
fo'klor vesikasıdır! 

Evet Ok. 1 iıısof. Gagauzlar Rumlıt 
n severleT. Nasıl biz en azdan yedi 
yüz yıl böyle bir sevgiyi bu ulusun 
içinde duymuf ve hala ela yaptmak
te devam f!~İyo"'llPk Ga.,.auzJar da bı

rakrlamaz bir Türk an'anesi hıtlinde 
Rumu sevmekte ve Bulgara üstün tut 
makta devam ediyorlar. 
Ru~ .. l(ü ~jv11,al dostluğumuz lv.!1-

ki bazı Yunanlılarda yalnız siyual
drr ama, bizde, bu yüzlerce yıllık sev 
giden kavna~rnı almıs olduğu için, 
çok kökleşmiş bir duygudur. 

Bulgar harflerile yazılmış bir İnci
lin en müthiş istila tırpan\arına gÖ -
ğüs gererek Türk kalan Gagauzları 

Bulgarlaştrramıyacağrnı Mesajeda -
ten'e temin ederken bu makalesinde 
bütün çalışmasına rağmen (Türk • 
Elen) dostluğu üzerinde en ufak bir 
şüphe uyandıramamış bulunduğunu 
da bildirmek isteriz. Ve vadediyoruz: 

Gagauzlan, anavatana geldikleri za 
man da Arhimandiritin gözönüne çı
kardığı ıarkılarını ıöylemektun me -
netmiyeceğiz. Zira biz de onlar gibi 
düşünenlerdeniz; yani "seveceksen 
Rumu sev!" diyenlerdeniz. 

N. N . 

iki r.ıci Piye r' in 
Yıldönümü 

[Baş tarafı 1 incide] 

dan geçen yıllar içinde derinleş 
miş ve şümullcnmiştir. Ö kadar 
ki artık ı,iyasa sahnesinden iki 
ulusun kalbine intikal ettiği id
dia edilebilir. 

Avrupa barışı için bu derece 
önemli olan anlaşmayı yapmak
td önayak olduğu içindir ki ~ar 
silyadaki facianın acısını Turk 
ulusu bu kadar derinden duydu. 
;' t acıyı tadil eden bir nok
ta şudur ki büyük kraldan son
ra Yugoslavyanm mukadderatı
nı idare edenler onun çizdiği 
yoldan ayrılmamışlardır.' Bu da 
bize anlatmıştır ki Yugoslav -
Türk dostluğu, Türkiyedc oldu
ğu gibi, Yugoslavyada da bir 
parti meselesi değil, ulusal bir 
siyasadır. Yugoslavyada .o za -
mandanberi gelip geçen hüku
metler bu siyasadan ayrılmamış 
lc..rdır. Ve iki ulusun :htiyaçla
rından doğan ve menfaatlerine 
uygun olan bu dostluk barışının 
en önemli istinatgahlarmdan 

TRAMVAY ANGARVELERI 
Kapılar kapandı. Artık kazaların 

önüne geçildi demektir. Amma basa
maklar üzerinde türlü türlü, rcnga • 
renk adamlar biniyor. O bize gerek
mez. Mademki; kapının dışındadır. 

Dün sıkışık bir tram\'aydn kapı l<a
palı idi. Yolcunun biri biraz açm;:ık 
isledi. Biletçi: 

- Olmaz, yasak. dedi. 
Oteki de: 
- Biraz hava alalım. Cevabını ver-

di. 
Halbuki kapı, parmaklık mnliım ya! 

Ne olsa demir parmaklık adamın ne
fesini kesiyor. Hayır, içeriye acclc 
yolcu bavulu e.ibi adamları tıkmasa!ar 
pek sıkılmıyacağız amma, hele Emın
önünde istasyonda arabaları ıevke
den, kapıları kapayan birbi var, mu
hakkak vc:ktile denk bağlamakta çn
lışmıı olmalı; beş kişi ik yere on beş 
kişiyi öyle bir tıkıyor ki; insanlar ne
ye uğradığını anlamadan kutu inc.ri 
gibi biribirlerine yapışıp, yekdiğcri
nin girinti çıkıntılanna uyuyorlar. 

Sıcak havR)arda bunun n kndıır 
bela bir durum olduğunu söylememe 
lüzum görür rr:üıüniız? .. 

Dahası var ... 
Bir a?'alık bir tramvay pencereleri

nin bir tarafı açılır, bir tnnıfı kapanır
dı. Şimdi iki taraf ta açık ... Terli terli 
içeri giriyorsunuz... Bir mükemmel 
cereyan var ki; değil sizi bütün bir 
şehir halkını nezle etmeye yetişir. Bi
letçiye: 

_ Şu pencereyi kapar mısınız? de 
diniz mi? Şu veya şuna yakın bir ce
vap alıyorsunuz: 

_ Kapayamam !iİmdi. 
- Neden? 
- Yolcular var. 
- Canım yolcular müsaade eder ... 
- Ağırdır, kaldıramam ... 
Hakikaten öyle. Pencere değil kil· 

bus. Bunların şöyle denk ağırlığı 
( cor trepoııid) olan sistemi yok mu -
dur?. Ya kapılara ne diye!im? 
Şu günlerde çok açılıp kapanmadan 

makasları bozulmuş, ortalardaki cİ\•a 
taları çıkmış, kapanırsa açılmıyor ... 
Hasta iştihası gibi. Açılırsa kapanmı
yor; Fıkara bütçesi gibi. Denildiğine 
göre tramvay biletçilerinden yüzde el 
!isinden fazlası kol ağnsından muzta
rip imiş. Allah yardımcılan olsun. 

• 
.. Cumhuriyet,, e cevcııp 

Bizim 11azetelerin en l<üçük futbol 
haberini en büyük öteki spor vakala
rına tercih ederek §işirdilkerini iki 
t?Ün evvelki bir yatımda yazmlşlım. 
"Cümhuriyel" bu yazıma cevap vere
rek üç sütun hasrettiği futbolün Uçak 
kurumuna ait olduğunu yazıyor ve 
ıısıl lüzumsuz futbol tafııilntının 

"Tan" da intişar ettiğini söylüyor. 
Gazetelerimizin spor meyilleri sehebi
le aralarındaki rekabete karışmak ni
yetinde değilm. Eğer "Tan" lüzum
suz ve yer,iz haber veriyorsa, benim 
Cümhuriyetin yazısı hakkındııki şika 
yet=m gibi ondan da ıikayet eden el
bette bulunur. Fakat insafla etrafa 
bakarsak Altıncı Balkan oyunlarına 
hazırlanan bir Milli Takımın Türl-iye 
şampiyonasında aldığı neticelere üç e 
bir sütun verip te herhangi üçüncü sı 
nıf bir futbol macına üc; sü' un ver
mek anormaldir. Amma bu Tayyare 
kurumu içindi diye İ%3h o:unuyor. Sü 
tunlar çok olursa Tayyare kunımu 
fazla kar mı eder? •• Neden kabul et
miyoruz ki; elimizdeki spor )'azıcrla
rı his ve gözlerile ÇRlışırlar ve atle • 
tizm gibi. yüzme gibi, hattiı gÜres gi
bi teknikli sporlara ilismezler. Maa'e
sef bütün yara buradadır. Ve Türk 
matbuatına Balkan oyunları ;!ibi bir 
büyük spor imtihanına giren Türk 
gençleri hakkın<la Documente bir yazı 
halA cıkmıt değildir. Spora ''e halka 
hizme't bu mudur?. e. FELEK 

ikinci Piyer 
r Baş tarafı 1 ·ncide 1 

da direktör bulunduğu halde, onu uy
kudlln uyandırarak kendis.ne müt
hi§ haberi bildirdi. Profesör sözünü 
bitirdiği zaman, genç Kral sapsarı ke 
silmiş, sabit bakışlarla onun yüzüne 
bakakalmıştı. 

Derhal ulusunun yanına dön,.n 
Ikinci Piyer, hararetle kar~ılandı. Yu 
goslav ulusu. Kral Aleksandra bag
landığı büyük sevgi ile ona baglandı. 
Kral Piyer. bugün Yugoslav ulusunun 
tn büyük ümididir. Onun şahsında 
bu mes'ut gün bize Tiırk - Yugoslav 
milletlerinin kıymetlı dostluğunu ve 
müşterek menfaat bıığlarının sağlam
lığını bir kere daha tebarüz ettirmek 
fırsatını vermiş oluyor. 

biri olmuştur. 
Türk- Yugoslav dostluğu yü~ 

rcklere bu kadar derin işlemi 
olduğundandır ki Yugoslav ulu 
su için bir sevinç vesilesi ola 
bu yıl ümü, bi· · için ·e bi 
sevinç günü olmuştur. Bu yıldö 
nümü münasebetile !kinci Piye 
Hazretlerine uzun ömürler di· 
lerken, dost Yugoslav ulusun 
da candan tebriklerimizi su 
narız. 

A. Şükür ESME 
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No. IJG Aziz Hüdayi AKDEMiR 

iz mirde Casusluk Yapan Hankenson Kardeşler 
Ta Anadolunun l çine Adamlarını Sokabilmişlerdi 

Seyfi bey, yazı odasının masasına 
dayanmış oturuyor, düşiınüyor, so -
ruyor ve cevap aıamıyor. Sinirli kol
ları masanın üsllı.ine o kadar kuifvetle 
dayanmıştır kı üst tahta kayıyor ve 
sag köşenin altından ince bir kopya 
kagıdının ucu meydana çıkıyor. 1 aiı
tayı kaldırıyorlar. Yazılı kağıdı alı -
yorlar, İngilizce, makine ile yazılmış 
bir rapor. Mistr Şımit'e yazılıyor. 
Şimit harpten önce lstanbulda lng.
liz sefaretinde bulunmakta idi ve 
:P:rsvvalin amcasıdır. Harp başlayın
ca Adalar denizinde bulunan ıngihz 
istihbarat merkezinin şefi olmuştur. 

Raporun altında imza yerine iki 
harf var: 1. S. 

Maısanın gizli yerlerinden başka 
raporlar da çıkıyor ve hepsinin al
tında bu harfler görülüyor. Bura
dan anlaşılıyor ki raporları heo 
ayni ada:n, 1-ersival yazmıştır ve 
bu harfler Persıval i:nza.,ının ışa

retleridir. 
Seyfi bey r21porları ve imzaları 

göstererek Per ıvale sor.ıyor: 
- Bunlara ne dersiniz? 

- Söyleyiniz! 
Persival biraz daha susuyor. Fa· 

kat yuzunden bellıdır ki, içınde bir
çok istifham ve tereddüt işaretleri, 
solucanlar gibi, kaynayıp kıvrılmak
tadır. Bu hal cok sürmüyor, bırden, 
ale::ıe duşmuş buz gibı, çözülüp dam 
lama.ğa başı ıyor: 

- l!.vet, dıyor. bunların hepsi 
benimdır. Makine ile. kendi elimle 
yc.zdım. 

- Ajanlarınız kimlerdir? - .... 
- Raporları kime göndetiyordu-

nuz? 

Per ivalin çen~si yine kenetlen
mıştı. !'azla bır tek soz soylemıyordu. 
1.ıumalki bu kadarcık söyleme:.• 
hatkin onların hapisten çık.naSllld 
eıvcrec k sanmı tı. Tekrar hap\se 
goturuldüler. Gece yarısı bir habcı 
ı,,eıdı: Persıval Seyfi beyle görı .. ~
nıek istiyor. Görüştüler. 

- Kimlerden malumat aldri:ımr 
gormuştunuz, dedi. Ben malum:ıt 

aımak için aJan kullanma~a ıntı;·ai 
ouymadım. 'ı'ramvaylarda, kahve!er
cıc. va.putlarda, z .. bıt ve memurL•um 
çok bulundukları yerlerde turkç ... 
Lıımez bir yabancı kılık ve duru:ıh.ı 
aur, kulak kabartırım. Bura.ardan 
h .. r türlü bilgiler toplamak muırı

k.ındür. 
- 1'rombı.:r paşanın teftişine dair 

t:on bır raporunuz var . .Bunu hiC(l.ııJ· 
Zdbıt bilmez ki onun agzından al -
manız kabil oıı:;un. 

- Ha ... (.,.ıu ua Tromber paşanın 
yaverı olan Al.Tıan zabıtmu~n aı -
t.un: Yaı~r bır ga:ı:ino..ıa ba~ka bıı 
ı-uınan zabıtılc K.:>ırn~..ıyordu. Tür • 
k.yede kenuılcrındeıı başka Alman· 
ca bılcn yokmuş gıbi, açık ve ul· 
oukça yuKı:ıek se ... c konu:ııuyorıarJı, 
Dınıcdım ve oradan çıKcır çıxmaz 

fü>t ettim. 
- RalJorlarmı.z:ı kime gondeı dı· 

niz? 

Persival yine donmuş gibiyd1. 
'l\.ıtrar hapse gvtlıruıdu ve a11cc1 : 
c. t ... sı gıin yıne gece yarısı bir c.ı.-m
la daha verdi: 

- Raporları kime verdiğimi sor
muştunuz. Am~a.n Şmıt'c. 

t'ersıvalin böyle her yirmi dört 
g3atte ve gece yarıları bır tek soz 
livyiemesi t\lhkık işini uzatıyor ve 
tankık memurlarını sinıı lendıriyor
du. Bereket versin Hacı Yorg.ıki 
l)crsivalin b:>ş bıraktıgı yerleri dol
duruyordu. ~ orgakinın evı arandı
gı zaman İstanbuldan, komiser Ce
milin, erkanı harbiyeden alıp. gön
derdiği • mektuplar bulun:nustu. 
Bunlar arasında yab:ancı bir mektup 
daha vardı. 

- Bunu kimden aldın?. diye so-
rulu·nca: 

- Bir zabitten. 
Dedi. fakat adını vermedi. 
- Pereival bu mektupları nıçın 

eende bırakmış? 
- O yalnız not alıyor. mektupla

rın aslı bende kalıyordu. 
- Persival raporlarını kime gön

deriyordu? 
- Midilli ada~ında amtast Mistr 

Şmit'e. Şmit orada Anadolu ve bü
tün Adalar denizi istihbaratının 
merkez şefidir. 

- Nuıl gönduiyordu? 
- Buradan balıkçı kayıkları ah· 

yordu. Şmit'in kuryesi balıkçı kı -
yafetinde idi. 

- Kimdi? 
- Ben bilmiyorum. 
lş inceleni}•or. Derinlesiyor. Şmi

tfn liatkinsonlar vasıtasi le Anado
Junun iç taraflarına kadar ajanlar 
gönderdiği. kurduğu yuvalardan. 

ı. 3 • • 

Hankenııonların ajanlarndan Maniııada tutulan Gümüıgerdan Di
mitri, Tevfikiyede lhsaniye köyÜnden Çerkeı Haıan, Eğriköylü 

Y orgiko karm. Despincr 

gönderdiği kurye ajanlarile rapor
lar aldığı. Manisadll Çerkes Ha an 
adında birinin bu ajan ve kuryeleri, 
çi!tlilte, >erin altını kazarak yap
tırdığı güzel bir odada yatırıp ba
rındırdığı, Manisada Egriköylü 
Yorgikomın karısı Despınanın da 
bu kuryelerden biri oldugu, yine 
Manisada Gümüşkeserden Dimitri -
nin Hatkinsonlara casusluk ettiği 
anlaşılıyor. 

Mesele İzmir valisi Rahmi beye 
anlatı:clığı zaman: 

- Hayret! diyordu. Ben 1zmirde 
casusluk yapılabileceğini. ve hele, 
Hatkinsonlarm casus olabileceğini 
hiç tahmin etmezdim. Onlara o ka
dar güvenim vardı ki arasıra Atina
ra gidip gclm::k için mi'.isaade is • 
terdi, düsünmeden, 'Verirdim. 

Fakat, iş elenip incelendiği sıra
da Rahmi beyin Hatkinsonlardan 
bir m:atmazel ile pek samimi dost 
olduğu a·.ılaşılıyor. 

.. 

İzmirde yapılacak işler bitmişti 
Hatkinsonlar ve Yorgaki ile bunla
rın ajan ve yataklarını l~t . .rnJJla 
götürmek gerekrnhti. Raporlar. mek Hankenson l-iraderler (1) Persval, 
tuplar, vesikalar toplandı. Bunlııı m (2) Robert 
içinde bulunanların bazılarını blua- 1 Bugünden itibaren i ten (2) çcki!i
Y.a al~yorum: Bunlar pek açıı<_ gost.:- yorum. Bundan :nüteessirim. Mille
rır .kı H-.ı_tkınsonlar uz~n yılıar<!an- 1 timızin geçirmekte oldugu nazik 
~erı, yanı Ba!kan ~arbınden dara zamanlarda hizmet için gidiyorum. 
once, casusluga ba ıamı, ve durma- Vatanın dü manlarile (Türklerle) 
dan çahş'llışlarJır: çarpışarak öleceğim . Türklere karşı 

cenk! şen. ya hürriyet. ya ölüm di
ye öle-n dedelerimizin kemikleri ya· 
nında istirahat bulmığı ister ve di
lerim.,, 

Bir nci vesika 
Atina 

17 Teşrinievvel 1912 
''YunC'n askeri Manastıra dogru 

ilerliyor. Bir kıs.'llı da Seliinik y')· 
lunu tuttu ... (1) 

lk.nci ves'ka 
İstanbul 

10 Agustos 1912 
''Muhterem efendim. 
Vatan bizi fedakarlığa çağırıyoı 

1 nıza: A oorpiros I de ros 

1 Arkası var] 

( ı) Birkaç mektup bu yolda, Bıi
yıik Harpte n evvelki işle"e ait ol 
dugund'ln alnl>ı~a lüzum görmedim 

Z() Ca.susluk işirı.lcn denıek ı.stı 
yor. - A. JI. 

Çanakkale Vılayeti iskan Müdür-
lüğünden: 

• 

Canakkale Vilayeti merkez ve Ezine. Bayramiç, 
Lapseki. Gelibolu, Eceabat kazalarında yerleştirilen 
göçmenlere dağıtılmak üzere en aşağı 600, en fazla 700 
baş aşağıda gösterilen şartları haiz çift öküzü satın alı
nacaktır. Öküzler ait olduğu yerlere teslim edilerek he
men paraları mahallinden alınacaktır. Beher öküze 
30.4 7 lira kıymet biçilmistir. İstekli olanlar 15-9-93 5 
gününe kadar vilayet ve kazalarda müteşekkil kon1is -
yona baş vurmaları ilan olunur. ( 5 3 2 4) " 

1 - Yaş: 
A - 9 3 5 ilk baharında 3 yaşını doldurmuş ve mev 

sim itibarile 4 yaşına ilerleyenler ve 6,5 yaşına kadar 
olanlar. 

B - Alınan mikdarın o/o 20 sini geçmemek ve en 
aşağı dört beş yıl daha kullanılacak kuvvette olan öklız
ler yedi sekiz yaşına kadar satın alınabilir. 

2 - Yükseklik: 
A - Üç buçuk yaşına kadar olanlar bir ondan aşağJ. 
B - Daha yukarı yaştakiler bir on beşten alçak ol -

mı.yacaktır. 
3 - Diğer vasıflar: 
A - Boyun kalın ve kısa cidagu geniş ve srrt ile 

bir hizada sağrı oldukça düz; mafsallar geniş, ayaklan 
etli genel teşekküiat muntazam olacaktır. 

B - Sağlık durumu tam ve gürbüz olacaktır. 

--SAG L ı K 
OGÜTLERi 

Güzel El 
Kolları açmak modası bu kadar 

yayılmamış olduğu zamatılarda el
lerin güzelliğine daha ziyade ehem
miyet verilirdi. Şimdi boylub'>yun
ca gösterilen bir kol, biraz tombul. , 
biraz da düzgün olunca baka.ılaı ın 
gözlerini dolduruveriyr da, ucuncıa
ki elin kusurları bulunsa bılc .,n!a ı 

Bu sütunda mektuplarına cevap istiyerıler adres yazma· 
ğa mecbur değildirler. Yalnız bulundukları .şehrin veya 
semtin ismini, bir de kendi isimlerini, yahut başka bir Jsif11 
bild.'.meleri kafidir. Mektuplar açık ve okunaklı olmalıdır 

rı görmiye meydan bırak nıyor. z... Bir 
ten modaları çıkaran ki~ilcr kım· 
lerse, her şeyi ne kadar iyi. neka- 1 
dar etraflı düşünüyorlar! Mcsclii, 
kolları açmak modası çıkınca, 
onunla beraber hemen ellere beyaz 
ve kenarı twteneylc süslenmiş el
diven takmak modası çıkıyor. Bu 
da, şüphesiz. güzel kolun ucundaki 
el ona uygun değilse. birincinin 

ö.Unün arkasulden... giydigi oekısti veraigi'll ça.m~şır·r 
kadın iki gün sonra ceJ~rstin c"b rı· 
de bir k~grt pa:çası buldugunıı s y· 
liy ... lt k bana bir m~"ktup verdi. B~ 
anlaşılan 'lümür.ut n p k az e\ \ e 
0113 sevgilisi tar;ıfmdan yau/mı t'· 
Hastalrgına karşı duydugu ıees urU· 
gelemedigindcn dolayı. duvd .ıı 
azabı bildiriyoı'Clu. Onun oJümıırı· 
denl• ... ri çektigim azap bu on oeŞ 
gün içinde derİll bir kine ç"vrıl 1

• 

intik::ım a 'anıamak azabı berıi bıI • 
bütün mahrv ve harap etmcgc bBf 
/adı. Baş dönmeleriie karışık baY· 
gınlıkl:ır bu kiı in ilk arızal ... rı:iıt: 

verdiği zevk bozulmasın. diye... Bursadan "Bir ÜsJcüdarh .. im.,.a i-
Bir el ne vakit glizel sayılır? Gö- le aldıgımı z mektupta çılgınca sevi

nül hangi eli severse güzel el o- len bir kadının ih:ınet: şüphe;i vt 
dur, demeyiniz. Çünkü elin güzelli- bu şüphenin tahkiki imkansızlığı 
ği gönül işi değil, artistler - resim karşısında ne yapılabilecegi soru
ve heykel artistleri - a asında uzun hıyor. H5di.se cok dikkat uyandırn
uzadıya ve gayet ince bir hesap işi- cak mahiyettedir. Mektubu ol'lı.gu 
dir. Onlar bir elin ne vakit güzel gibi alıyoruz: 
sayılabileceğini tesbit etmek için "Kı.'.k b § yaşında sabık bir mu-
Şnrtlar koymuşlardır: El kafanın allim oldugum ba.d.: ih.iya. .ıe11 ·-
şu kadarda şu kadarına müsavı ol-
malı ki güzel sayılsın. Ancak bu ~~'~;~!r!~ et~~"'r;.:Jc;~· b.ıR:::~: bit~ 
''şu kadar,, yerıne bir sayı koymak kiı.ligır.~, i1ıi Jıdtadır bit ruh b c
lazım olunca artistler bir türlü bir-
i 

J;.; ı. J.gı' ,,. .. iı,z,ımam etıi~ı i._·uı .')I.ı!C 
eşcmemişlerdir. Herbirinin istedi- -
ği, aradıgı nispet başka başkadır. bu 1·•.!ktubu y.ızıyorum. 
O 

. v tuz ·kı y.ışrnda ıdim. K )m uJ r 
nun ıçııı elın güzdligi de gene gö

nül işidir demek, galiba, daha dog- b;ıııa ~·ok tt!rvly .. lr, .. z ç ı: ıal i11 
ru olur. oıan bır kJZ r..kaım eıııler. A •• nc-

Bununla beraber, btivük arti;tler- ı sı doc yeni olduğü iı;İll bıi bıi .ın 
den birçoğunun tanıdıkları birta- kııı,se.')iz kalmış, yakın b1t kou;şu-
k 1 d k

. b' suı.a sıgııınu§, güzcıce bul ,uı;unı 
ım ~art ar var ır ı ır cı bu ~art- b kı h 

lan toplamnyınca güzel sayı!ınaz. 1 \ -h~ alı Bdc ~ko!uma gıttı ve 
Bir el güzel sayılmak içın: nı ~ . ın~. u 11!' an ban ı saaı.Jt:r 

ı - Kola ince bir bilekle bitiş· 1 g..:tı~w_; ugur getır~ı ve bırdc11b1re 
meli; 2 - Dar olmalı; 3 - Şcha- u~gı!ıtım. Abus. du~üncelı bu a· 
det parmağı yüzük parmagında.ı danıJr.en ~crıc.en on altı J:'3Ş k ·:iik 
uzunca olmalı: 5 - Ki.ıcük olmalı. oları refıhımın taze neşe:;ı benı §en 

• ' ve me t tt 
6 - Uzunca olmalı: 7 - '! ırnaklar l "" e '· 
da uzun ve tümsek olm:ılı. stanbuldarı lzm re, ora ·fan Uş--

Tahkiki imkfosız bir {Üphe bet11 

kemiriyor. Bunun hayatıma sürece· 
ğini san.'irak büsbüıürı meyus ve ~; 
rişan oluyorum, siz 11° fikirdesirııı, 
Üsküdarlı okuyucumuzun sevgılı 

karısı aleyhine hükiım vermek içıl\ 
bulduğu delilleri biz kafi gönniıY0~ 
ruz. Otelin hizmetçisi, o ;;eviycdekl 
birçok kadınlar gibi ya13·ıdan . b s• 

katarına azap vermektense. her ıca· 
dını lekelemekten zevk1lan h:r 1 

olamaz mı? Bulunan mektup b r ıc .. • 
dın arkadas mektubu ıse? .. Bit e 
Üsküdarlı nihayet zayıf 1.ıir iı p1 1 

den ileri gitmemesi lfizımgelirk. 11 

karısının ihanetini bir hakikat g: 1 

görüyor ve bu iki müphem dehle 
dayanarak kendisini boşuna üzüyor• 

• 
Kabahat kimde? 

~ Bu 'jartları toplıyan güzel bir eli §ilga ve gen~ facanbula gittik. bcn
en güzel ~österecek durum nedır, dc::ı bır dakık.a cıyrılm dı. lJ •rsl .. r -
bilir misiniz? O eJin piyano çal-na- mın n ahdut saatlerwden bı~ka .. y
sı 1 Güzel bir elin piyano çalması rı o!dugunıuz gun'. saat .yok u . E e 
canlı ve nefis bir tablodur. g •lıp oe onu beı.ı bl:kıer b.ılm dı-

Böyle güzel eli insı;na ancak ta- ı:.~m z~ısı.nı . ~ııt1ıı.'amıyorum. l:Ju Şu mealde birkaç mektup aldık: 
biat verir. Fakat Qnu hic bozmadan kunses~z Kız ı~ın len her Ş'!Y olmuş- Beni bir kocaya verdiler ki ge· 
muhafaza etmek o güzel. elin sahibi tun~: Fakcıt bır güıı ha:-.talanJı ~·e çinmeme imkan yok. Sebep? Ya}°"' 
için bir borçtur. 2~.tul'ce, bu geıı~ ka tıı.ı a 1~1 g t1Jr- şı büyük, ya seviyesi karısını'l1 s • 

Güzel eli yazın olsun, kışın olsun du. Ar:a.:l.:rn alu s ne geçtıgı ha :ıe vıyesınden aşagı, ya terbıyesi kar· 
soğuk ı;u ile yıkamak yazık olur. 0!'~ u~~ '.ı:am~lım. '? ıı.as·J kim~ sı:z- sının terbiyesinden farklı. Kababııt 
Ona her vakit kaynamış. ılık ;;u la- lıgı yuz~mdı;n terıı ?er şey bıl 'ış- kimde? Haydi bir zamanlar ana 

1 

zımdır. Derisi ince olmakla be~4bu s~ .ben cıe varım yogıım olarak '-' 1 u babası, kızlarını daha kendıne gı; • 
kuru da olursa onu sabun da b,.,zar. bılı~ordum. f:!nu ka) ~tmek, h l.i meden heğendikle:-inc verırler; kıı· 
Pek az sabun, daha ziyade kre:n )~- bugun rumatızmanm bır sa iye ıa· lar yaşlarını başlarını alınca dol! • 
zımdır. hat bırakmıyan ağrı:a,,ncJa.n bin kat nür dururlardı. Fakat bugun oy 

'.Bir e1 bazan güzellrgin bUtl;n d:ılıa azaplı oldu. mi? On sekiz yaşın,da bır Kız ev • 
şartlarını toplamakla beraber r,·:-gi Bursaya evvelce m"'mu!'iye1le necegi adamın hüviyetinı aorın 
pembeden fazla, kırmızıya ca 'ar gelmi:jtım. Şimdi tedavi · ~ın geıiv::>- mı? 
Kışın kırmızılık büsbütün artar. ıum .. Buna•n bır buçuk ay e~ v.:lkı Salacaktan Huri bize şunları şı• 
Elin üzerinde kanın iyi dön~nıedi- gel şımde ka '4ıgını o elin hizmeı~ı- kayet ediyor: 
ğine aliimet olan bu hale karşı ya- si beni tanıdı. Oncc bıze her gun "Beni verdikleri adamın ne d 

1 

pılacak şey, kolları hav.aya kaldır.:.- gelır, ışirnızi görür::Jü. Karımın dilime, ne düşünüşü düşıinuşu( 
rak. parmakları, piyano çalıyormu c.ıunıı;.,s; ·:-·1:. ~-..... ... 1 .. 1 .. J..,,11'', ·n•a• uvuvor. O ayrı ~/emri.o ı.-- -:r·' 
gibi, onlar<ı en ziyade yakışan har e- hald~ beı.ın: ?,ltı s~ı•:? sor.ra bı.!e <ı~- lcmdeyım. Pazar günleri o bır • 
keti yaptırmaktır. ladıgımı gorunoc durdu yuzurrıe yada yan gelrp uzanmak ısterJce1 

Güzel elin tırnaklarına gelince. baktı: "Ne aglıy~rsun b yefr:n ıi. ben11n aklım fikrım denizde, ba~lı 
bRna kalırsa. onları kırnızı ile lıo kadın nu yok? Bır ba~lrı~ını bulur- illeml~dedir. Bereket ki giyınrıJ~ 
yamak yazık olur. Onları yalııızca .s~n. Hem de rahmetli ı..ek de dogru me, susume karışmıyor, yoksa tıfl3 
"deve derisi,, ile parlatmak yetıı.ir bır kadw d!!gildi kil,. uyS<!Ill dört peşli entari ile sok f.' 
Hele güzel bir elin tırnctklar;n1 Bu .sozii soy/iyen kadrnın ağz-nr çıkrnıya mecbur olacagım. Bu ur· 
platin renginde cila sürmek t"lbıa- au ~ ırn ve hcnrn öğn"n.ıim kı ka- gun.suzluk fena ııcticeler vermede" 
tin verdiği bir nimeti tanım:ı.mak rıııı vakti r- bu kadın vasnas.Je evvel nasıl bir çare bulabilirim? .• 
olur. benden gizlr darak p::>stah:ıı:eye ~ık Yani nasıl ayrılabilirim? dertle~ 

Lokman Hek:m sık mektup g~rı e irmi~. D.·rken istiyor. Eger iki taraf ta ayni aY
1
• 

Dr. İHSAN SAMİ 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

pek tesirli ve taze asıdtr. Divanyo· 
hı Sultan Mahmut tiirb .. si.No.113 

Ope.Ahmetfahri 

lstanbuldan gclc:n ve amcazadesi rılıkları duyuyorsa kolay. Fakat.". 
olduğunu söyliyen bir gc11c1 eve kah bir tarafın istemesile feshedı 1 e11 almıya başlamış. O zaman mektup- mez ve bu sayılan sebepler fesı. 
laıun ıtrkası ke::ıilmiş. Bunu oğren- için kafi değildir. Tıpkı beğendı 1

• 

dikten sonra bence h · 1§ her şey niz, kiraladığınız bir ev için yaptı 
ol.an. bu kr>dın birdenbfre silindi, ğınız konturat gibi. İki ay soıır' 
g~rrı. Onuıı yerin .. dnm bir nefret. konturatın feshi için odalar kiiçu:; 
kın ... Hemen lsıanbula döndüm. tavan basık, pencereleri dar gı 
Onun hrıla sakladığım e:iYıısrnı 01:a l göstereceğiniz sebeplere hakıl'P 
buna verdim. Hiçbir Jıaurıısını mu- ''Kiralarken görmediniz mi? .. di 
hafsza etmek istemedim. Ölürken mukabele eder: değil mi? 

Operatör Bay Ahmet Fahri Av· •mmum 
rupa ıeyahatınden avdet etmıştir. : 

TAKSiM 
6769 : 

---------------------------- = 
Dr. A. KUTiEL 

Karaköy Topçular caddesı 

o. Anagnastopulo 

K. Siskidi 
ve 

Şiir Kralımızın 
Avukath§ı ruhsatnamesi 

Adliye Bakanlığından gelerek Ba
ro reisi tarafından dUn kendisine ve
rilirken inzibat meclisince usulen tah 
lifi vaoılmıştır . 

-
A 

Tapu ve kadastro 
lüğünden: 

Seyhan Vilayeti Merkezinin Kadastrosuna başlarııl~~ 
cağı ilan olunur. (2392) (5201) 

0 



iCMAL 
ITALYA BAKLAYI 
AGZINC AN ÇIKARDI 

Uluslar Kurumu konseyi, 1 talya -
~abeş davasının tetkikine başlamıştır. 
~ıı.lya - Habeş davası bundan evvel 

lıırkac defa Uluslar Kurumu konseyi
r.İrı ö"nüne cıkmıştır. Fakat bundan 
e\velki vaknlarda Habeşistan müddeı 
ltal)a dn müddeaaleyh idi. Şimdi an
•ızın ro:ler değişmiştir. Itnlyan dele· 
«eıi A oisi'nin konsey huzurundaki 
lıutku ve bu nutku takviye için ,•er
diği uzun muhtıra ile Habeşis.an müd 
d~aaleyh vaziyetine düşmüş oluyor. 
Şıkavetçi de l talyadır . · 

l talyanın şikayetine ve~ile teşkıl 
eden sebepler 1850 yılında başlarmış. 
V a.ni l tal ya, hen~z ltalya değil, Pied
trıont iken. Fnknt en acı şikayet 1889 
Uccialli muahcdesile Habesistan l tal
~arıın himayesini tanıdığı halde son. 
ta sözünden geri dönmesi ve bir sa
vaş yaparak 1896 Adisababa muahe
desile erkinliğini 1 tal yaya tanıtması
dır. Muhtırada bahsedilen hadise, 1 tal 
tanın mağlubiyeti ile neticelenen A
dova muharebesine sebep teşkil eden 
hadisedir. Malümdur ki Uccialli mua 
hedeıile Habes hükümdarı harici mü 
tıasebef erini tanzimde ltalyadan isti
fc1de etmeği taahhüt etmişti. Muahe
d~ İmzalandıktan sonra habeşçe met
tıı ile İtalyanca metni arasındaki fark 
YÜ2:ündcn bir muharebe cıktı ve ltal
hnlar Adova'd mağlup. olarak Ha
beş istiklalini tanımak mecburiyetin -
d.e kalmışlardı. Anlaşılıyor ki Musso-
1•rıi erfki defterleri karıştırarak Ado
va savaşının sebeplerini yine ortaya 
•tmıştır. 

iŞi 

Genoy Geri Bırakılırsa 
Kondilis istifa Edecekmiş! 

Atina, 5 (Özel) - General Kondilis gazetecilere verdiği di
yevde Başbakan kaplıcalardan döndükten sonra genoyun geri 
bırakılmasını ister ve Bakanlar Heyeti ile Ahali Partisi çoğun
luğu da bunu kabul ederse kendisinin noktai nazarım özgiir o
larak ileri götürmek üzere kabineden çekileceğini söylemistir. 
Sah günü Başbakan kaplıcalardan döndükten sonra General 
Kon<.lilis Meradaki Killinis kaplıcalarına gidip bir müddet isti
rahat edecektir. 

Atinadan resmen bildirildiğine göre es1<i Yunan r:rah ] orj, 
gecen hafta Londrada Yunan Finans Bakaniyle yaptırrı konuş
malar sıra~mda rla bakana söylediği gibi tahta dönmesiyle ilgili 
birtakım n;eselelerin geri bırakılmasını reddetmiştir. 

Karaya Oturan Vapur 
Miami, 5 (A.A.) - Karaya oturmuş olan Dixie ge~isi yolcu

larının kurtarılması, karanlık basması yüzünden durdurulduğu 
zaman, 110 yolcu ve 54 tayfa kurtarılmış bulunuvordu. Süvari, 
geminin su almakta olduğunu, fakat durumun henüz tehlikeli ol 
madığmı söylemiştir. 

Zonguldak T e(efonu Açddı 
Zongulda:{, 5 (A.A.) - (Ozel aytanmız bldiriyor) - Istanhul 

ve Ankara ile Zonguldaktan bugün, telefonla konuşulmağa baş
landı. İlk olarak ilbay Halit, İstanbulda Posta Genel direktörü 
Nazif, Ankarada teftiş heyeti başkanı Hayri ile konustu. Halk 
bu işin başarılmış olmasından çok memnundur. 

l liabeşi:stan ile ltalya arasındaki an
k~faınamazhk kurt ile kuzu araıında-

1 davaya benzer. Yani haklı da olsa. 
haksız da olsa ltalya Habeşistanı yut 
lnak istiyecek. Bunun için ileri sürü
~en sebeplerin haklı veya haksız oldu
ıunu söylemek beyhudedir. Bütün 
trıeıele başta lngiliz kurdu olmak üze ;e, diğer kurtların Habeş kuzusunu , 
talyaya yutturmak isteyip istemiye

C .. klerindedit. lngiliz delegesi Edenin 
"?Ylediği nutuktan anlaşılan şudur 
le~ lngilizfcr 1 lalyanın emellerine ma
nı nlamıyacaklarını anlamışlar ve Ha
;eşistanı Muuo!iniye terketmek için 

1t•rrıüller aramaya baılamıılardır. 

FLORiDADAKi FELAKET 

Tayfundan Birçok insan 
•• 

Oldü; Hasar Blrkaç ,Milyonl 
Jacksonville, (Florida) 5 A. 

A. - Keys bölgesi ahalisinden bin 
]erce kişinin akibeti hakkında he
nüı hiçbir haber alına'lla nıştır. Bu 
bölge, Florida-dan sonra uzanan kü-

dadaki ölenlerin 500 de1l fazla ol
dugunu tahmin etmektedir. 

den, Uluslaı· Kurumunun himayesi 
•ltı'!da 1 talya menfaatlerini korumak 
i 1:ıle, :uç devletin yardımından bah· 
•~d Yor. Bu ııözlenn manası henüz sa 
~ değildir. Bakalım altından ne çı· 

.ac..,k? Fı-kat Uluslar Kurumu konse 
~ındclci ilk günkü müzakere Habeşis
tan için haylrlı görünmüyor. - * * * 

lç~itcı.r konqresi 
\le Habeş işi 

t ;Londra, 5 A.A. - Bugün Marga-
c de toplanan Trcdünyonlar kon -
~resi 1 talyan - H .. b ... ş anlaşmazlıgını 
ınccJcmektedir. 
İl O~n. Treduny?nlar ge~el konseyi 
f c ı çı fırkası ıcra komı tesi tara -
/~dan kabul edilerek kongreye ve
dı en karar sure-tinde ezcümle şöyle 
c,nılmektedir: 

l' '.kongre. İtalyanın Uluslar Sos
trıctesı karşısındaki tahrik edici ve 
c eydan okuyucu hattı hareketini 

11 kuvvetli tabirle takbih eder. 
ı }{O':lgre, siyasal alet olarak sava
d~ ~liracaatı tcrkedcceği hakkın
ltı altı yiıkenlcrine riayet ve b:ırışın 
l>~ha.f~~a.~ı ~c.~uliy.etini Uluslar 
b rnegının butun dıger üyelerile 
ıı(lıkte kabul etmesi için İtalyan 
~na hitap eder. 

Qul\.o~e. İtalya hukfımetini dur -
tıı rınak ve buışı saglamlaştırarak 
"i Uslar sosyete .. inin otoritesini tak 
•i Ye c.tmek için bu sosyetenin pren
lı Ple~ıne ve statülerine uygun olan 
kaf turlu icraatı sıkı bir surette ar
bc amayı teaahhüt eder. Bununla 
lıl raber kongre, sömurge toprak ve 
Q U~ların emperyalist ve kapitalist 
tkv et ve gruplar fay.dasına olarak 
l\a~nornık isth:marmdan doğan fe
t 1 kların ve tehlikelerin izalesi lü
~t tnuna kanidir. Buna binaen kon
ti~d du.nyanın gelişmemiş bölgele -
k ekı bütün uluslara eşit bir im-
lı arı Vermek için, tabii membalar ve 

.. ~tnadde meselelerinin kontrolu -·•u . 
k 1nceJemek üzere cihan ekonomi 
Orıf 

tar eransının Uluslar sosyete-si ta-

'ağıt1dan toplantıya çağrılmasının 
tle ':11rna ını lngilter~ hükfımctin
~ter. 

~ U Ç U K H AR i C ı l 
HABERLt:.R 

• l.o!s Londra, 5 A.A. - Mac Donald 
"e ~tıno~thdaı., Londraya dönmü§ 
~tre al~vın de Londraya gelmek ü
tttl1i ~ıx • Le-s • Bains'den hareket 
bekı Ştı.r. Bugün buraya gelmesi 

• cnıyor. 

t 11 n'l'okio. 5 A.A. - Kiwashima, 
•aı akanlıgı makamını resmen is-

ebnişir • 
.}{ . 

aunas, 5 A.A. - Alman parti-

çük adalardan mütesekkildir. l 

Kasırga. şimdi George ıstikame
tinde daha az kuvvetle esmektedir. 
Harap olan bölge üzerinde dolaşan 
uçaklar her tarafın yıkıntı ve ce • 
setlerle dolu olduğunu haber ver • 
mektedir. Trenler doludur. Yollar 
kesilmiştir. 

Bazı gazetelere göre, 500 kişi öl
müstür. Maamafih. münakalatın in
kıtamdan ötürü müphem gelen res
mi raporlara göre ölü miktarı 200 ü 
geçmemektedir. 
Fırtına çok ge11i alanları harap 

etmistir. Yeni bir .kasırgadan kor -
kulmaktadır. 

Hasar bir kaç milyon 
Miami, 5 A.A. - Kızılhaç, Flori-

Hasar birkaç milyon tahmin edil
mektedir. 

Birçok yerlerde toplanan yemiş
ler, tamamile mahvoJmu§tur. 

Saint Pctcrsburg bölgesi, az za
rara maruz kalmış, fakat kış istas
yonu olan Sarosta, ağır hasarlara 
uğramıştır. 

r-dru gtmyun kuruıu ı ı·par Kot 
tep.an lası \ rası 

İstanbul, s.A_.A. - c. H. P. Ge- ou··n Geldı· 
ne! Sekrcterlıgınden: 

C. H. P. Genyön kurulu haftalık 
toplantısını Jstanbul ilyön kurul 
kurağında yaptı. 
Nevşehir ilceyönkurul başkanlı . 

ğına seçilen general Hakkı Sütcki
nin ve Erzurum ilyönkurul üyelik
lerine seçilenlerin ödevlerini onay
ladı. 

Antalyanm Uray teşkilatındaki 
değişiklikler Seriç ilce kongresi • 
nin yenilenmesini ve Samsun il ve 
ilçesindeki Parti örkütü içinde ge· 
rekli göriilen değişiklik önergesini 
kabul etti. O:ıümüzdeki Cumhuriyet 
bayramını kutlulama için lıir komis
yon ayırdı. 

Dünya iskrim birincisi 
bugUn gidiyor 

On iki {;Ündenberi memlekı f. 
mizde bulunmakta olan dünya iskrım 

birincisi ve olimpiyat birincisi mat

mazel Ellen Preis dört gün evvel 
Ankaraya giL-nişti. Dün sabah An

karadan dönmüştür. Bugün Çar 

.Ferdinand vapuru ile memleketi o
lan Avusturyaya dönecektir. 

Dün akşam şerefine Türkive 0-
01impiyat komitesi namına genel 
.sekreteri Ekrem Rüştü tarafı..ıdan 

Sipahi ocagında 14 kişilik bir ve

da ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
Tekirdağ saylavı Rahmi, refikası, 

kaymakam Cemal, Asım Turgut ve 

refikası, Avusturya sefiri ve refi
kası iskrim federasyonu namma İz
.zet İlhamı bulunmuslardır. 

leri dağılarak (Memel Birliği) is
minde Litvaınya aleyhtarı bir cep

he teşkiline karu vermişlerdir. Bu 
karar, seçime bir geneloy kıymeti 

ver-dirmeye matuf olarak tefsir edi
liyor. 

• Düse1dorf, S A.A. - Bir emir
name papasların gençlik kurulları 
için propaganda yapmalarını yasak 
etmektedir. 

• Paris, 5 A.A. Yugoslavya baş
bakanı Stoyadinoviç- dün akşam 
Belgrada hareket etmiştir. 

Bundan sekiz gün evvel Pireden 
hareket eden Moda deniz klübünün 
İpar .kotrası üç günde Geliboluya 
gelmış ve bundan beş gün evvel 
Geliboludan hareket ettigi halde, 
sert poyraz yüzünden Marmara a
dasına sıgınmak mecLuriyetinde 
kalmıştır. 

İpar, iki gün o adada kaldıktan 
sonra. suların yatışması üzerine ve 
Benzin almak üzere Erdeğc gitmiş 
ve orada benzin bula n'lyMca ve yi
ne sert poyraza tutul.ınca, bir gün 
d~ o~ada kalmıştır. Nıhayet evvel
kı gun havayı müsait bulan kotra 
dün öğleden sonra saat iki buçukt~ 
Moda k.o>:una gelmiş ve bu :.ur.:tıe 
s~yahatını muvaffakiyetle bitirmiş
tır. 

Moda De.n~~ klübünün sporcuları
nı daha klübun kuruluşu üzerinden 
çok ~e~med~n b?şardıkları bu güzel 
v~ butu~ manasıle sportif muvaffa
kıyetlerınden dolayı tebrik ederiz. 

lran • Irak ıhlillfı 
İran ve lrak devletlerinin mü • 

messilleri arasında l ran • Irak ı,ui
laf ı hakkında Tahranda vukubulan 
son g_~niş'lıe~eri~ hiç bir sonuç ver
medıgın.e ?aır bır ajans telgrafı 
neşretmıştık. Bu hususta İran gene
ral konsoıosu gazetemize şı.: izahatı 
vermi3tir: 

- lran ve İrak hükumetlerinin 
mümessilleri arasında vukubulan 
mevzuubahs görüşmelerden muvafa
kat hasıl olmuştur. Fakat vaktin 
darlıgıdan ve iki devlet harıcıyc 
nazırlarının Cenevredeki Uluslar 
kurumu toplantısında hazır bulun
maları lüzumundan dolayı mukave
le akdolunamamış ve ihtilafın hal
line dair mukavelenin Cenevrede 
tanzim edilmesine iki hariciye ve -
kil1eri tarafıQ.dan muvafakat edil • 
miştir. 

YENi NEŞRiYAT 

Ruhi muc ze er 
Şiir halinde yazılmış felsefi bir 

eserdir. Ünlü Prof. P. Jane'nin ese
ri olup dilimize muallim Cemil Se
na tarafından muvaffakıyetle çev • 
rilmiştir. Tavsiye ederr.. 
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BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Beni ! Bırakın ! KıymalJın Bana ! Bırakın 
Ben Masumum Diye inliyordu 
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Dar bir kapının önünde dur
dular. 

Kari dört kere kapıya clile 
vurdu. 

kerden madeni bir cismin 
üze;ine vurulan bir kılıç sesi ak
setti. Bunun üzerine Kari iki 
defa daha vurdu ve bekledi. 

Kapı açıldı. Kapıyı açan 
adam, melon şapkalı, traşı uza
mış, saçları şakaklarında süpüı
ge gibi sallanan garip, pi.; ıJir 
herifti. Bir ayağı topaldı. Bir 
koltukdeğneğine abanmış, \ ü
cudüne bir karikatür şekli ver
mışti. Bir omuzu aııağ1da, bir 
omuzu yukarda idi. Şapkasını çr 
karn'lağa bile lüzum görme<l.:n: 

- Buyurur : dedi. 
Yüzünde şeytanca bir gülü .. 

saklı idi. Çapaklı gözlerinin do
nuk parıltısı içinde bir hiyar.e
tin izleri okunuyordu. 

Kari: 
- Akşamlar hayrolsun sın

yor, dedi. 
Sinyor!... 
Bu bir ltalyan mı idi? Bir Ce

nubi Amerika'h mı idi? Su':'atı
nm hatlarından hangi ırka men
sup olduğunu anlamak çok zor
du. Daha doğrusu bu adam bü
tün ırkların en çirkin hatlarım 
kendisinde toplamış arsıulusal 
bir serseri idi. Ştayn'ın ayakla
rı geri geri gidiyordu. Fakat 
ilerlemek te lazımdı. 
Boş bir sofaya girdiler. Topal 

adam küçük ve basık kapıyı ar
kasından dört yerden demirle
di. Kocaman bir anahtarla ki
litledi. Sonra bir anahtar daha 
vurarak: 

-- Haydı, dedi. 
Ştay'ın içini müthiş bir kor

ku kaplamıştı. 
Kimdi bu adam? Nereye gel-

mişlerdi? ~ 
O önae, Karı arkada ilerli

yorlardı. Topdl adam ikisini de 
korkunç bir göz hapsine almış
tı. Bir odanın önünde durakla
dılar. Topal adam her ikisini de 
yalnız bırakarak geri çekildi. 

Ştayn casusluğa yetli atılnıı~ 
bir kimse değildi. Fakat o, işm 
yalnız sathi kısımlarile uğrc.;ı
yor, kaf e ·antanlarda, otellerde 
geleni gideni iskandil ede:"l.k 
ağızdan lakırdı kapmakla ,atı
şıyordu. Casuslarm gizli teşki
latları olduğunu biliyordu. Fa
kat )>u teşkilatın bazan devlet 
içinde devlet mahiyetini ah1'li
leceğini zannetmiyordu. Onun 
için fazla ürkmüştü. Adeta ne 
fesinin durduğunu hissediyor
du. 

Korkak ve titrek bir sesle 
Karl'a sordu: 

- Kim bu adam? 
- Bizim vefakar dostlarmnz. 

dan biridir. Gözü çok pek bir 
adam!.. Bize hiyanet edenleri 
ona havale ederiz. O, onların 
hakkından gelir. 

Bu lakaydane söylenmiş ~öz
lerde korkunç bir mana gizli idi. 

- Hiyanet edenlerin hakkın
dan o gelir ha? .. 

Ştayn de bir haindi. O da 
Karl'ı yakalatmak için uğraşı
yordu. Nıhayet kurduğu dolaba 
kendisi düsmüştü . 

Oda hafif karanlıktı. Yalnız 
bir masanın üzerinde sönük bir 
lamba, iki adamın göbeklerin
den aşaJ-ısını sıvazhyarak halı
ların üstünde kayboluyordu. 

Kari hic sesini qkarmadan 
cebinden bir paket Çıkardı ve 
misafirine uzattı. 

Sonra bir cıgara da kendisi 
yakarak bir koltuğa kuruldu: 

- Söyleyin şimdi bakah:n? 
Dün akşam Persy'nin evinde ne· 
ler konuştunuz? 

Ştayn il kdefa ölümle bur;.ın 
buruna geldiğini anlamıştı. Der
hal silahına sarılmak istedi. 

Fakat koltuğun arkasında 
saklanmış olan bir gölge. dernir 
bir gölge iki kolunu sımsıkı ya

Gözünün ö11ündc bir ayağı topal adam elinde tabancasile 
canlannnşt .. 

Kari büyük hir sükünetle sö
zünü tekrar etti: 

- Söyleyin bakalım dün ak 
:sam Persy'nin evinde ne konu.-ı
tunuz? .. 

Ştayn iki kolu arkasına ke
netlenmi - bir vaziyette hom..ır
danmağa başladı: 

- Demek bu oyunu bana :.en 
oynadın ha? .. 

Kari gülerek ilerledi: 
- Tabanca, rovelver, afyon 

bıçak, sustalı ne var ne yok ~iı 
görelim, dedi ve gözleri göz 
evinden dışarı fışkıran, ağzı kb· 
pükler içinde homurdanan ca-;u
sun ceplerini aramağa başladı. 

- Bir rovelver. Bir tane < a 
ha. Bir tane daha. Bir de bıcak. 

Uç rovelveri ne yapaca:{sıa 
ayol? Haydi bir tanesı beni öl 
dürmek için, ya diger ik.sı ?. 

Ştayn adeta kendisini kay;.1..t
ıniş gibi idi. Bir ayc:.:, topal 
adam elinde tabancasiie, mt: · J!l 

şapkasile gözi.ınün öniinde c 111-

lanıyordu. 

Bağınnak istiyor, fakat ba~.
raınıyordu. Hoş oda o kc...:.lr 
k< ranlık ve o kadar izbe idi ~i, 
eger bağırsa bile sesini an~a·, 
duvarlara kadar ~§\ttircbi)irji, 
Yalnız: 

- Bırakın beni! Ben ma n
mum. Bir sey yapmadım. E !n 

sizin icin calışıyorum. Bıra!~m 
beni de anlatavım, diye inli~ or-
du. ı "-1 -~ -~ ı 

iYi VE TEMıZ SU 

Vezirköprüde Temiz u r,:,u~ 
mak için Sondaj Yapılıyor 

Vezirköprü, 31 (Özel aytarımız 
bildiriyoı) - Yeni Kaymakamımız 
İhsan Güran daha geldiği gün baş
lamıs olduğu faaliyetle kazamıza 
çok faydalı olacagını göstermiş bu
lunmaktadır. Kaymakamımızın v·r
diği direktif üzerine belediyemiz ka
saba içindeki kafesleri kamılen kal
dırtmış ve ufak bir işaretle de pece 
ve çarşaf tarihe kanşmıstır. Bugün 
V czirköprünün her tarafında geniş 
bir faaliyet göze ç~rpmaktadır. 
Kasabanın batı güneyinde asri bir 

mezbaha' yapılmakta ve kasabanın 

su yolları ıslah edilerek muntazam ı 
bir hale sokulmaktadır. Kasabanın 
mevcut suyu içilmi!~c elveri~li olma- I 
dığından içecek yeni bir su bulmak 
kasabanın bugünkii en büyük der
didir. Bu hususta da tecebbüse giri· 
şilerek icap eden yerlerde sondaj a
meliveleri yapılmağa baslanılmıştır. 

Kasabanın hemen en güzel bir ye
rinde ve carşısına yakın bulunan me 
zarlık kaldırılarak yerine bir umumi 
park yapılmaktadır. 

Parkın daha i'erisind~ki gt'nis kıs· 
mı da tesviye edilerek spor alanı va
pılmı~tır. Gencliğ'i kahvelerden kur· 
tarmak ve spora tesvik etmek icin 
cok v•rinde olarak kağıt oyunları 
menedilmistir. 

Kasabamız idman yurdu intihahı-

nı yenilemis ve yeni idart• heyeti 
çok iyi basarılar l?ÖStermi<ıtir. 

Gençlerde snora kar ı olan atak;ı 
gittikce artmaktadır. Kavrnakamhk

Ça bütün memurların İdman vurdu. 

na üve olarak yazılmaları temin e
dilmiştir. Gerek cümhurivet Halk 

Parti Baskanlıi!ının gerek belediye

nin sporu tewik yolunda büyük 
yardımları vardır. 

30 A~ustos bayr;mı 
30 A~lll_tos zafer ve tavvare bay

ramı halkın icten gelen tezahüratr 
icinde güzel bir merasimle tes'it e -
dildi. Öğleden sonra bir mac yapılch. 

vi Yıldırım) piyesi temsil ~<lildi. 

Pana ır 

Her sene olduğu t:ibi bu sene d~ 
kasabada bir panayır açılmasına ka
rar verilmiş ve ıh.ı::aı.ıta ba~lanılını ~
tır. Panayırda at ko uları ve pehli
van güıe Jcri yapılacak, ayrıca genç
ler birliai tarafından da muhtelif id
man h:reketlcri ve volerbol, futbol 
maçları vapılacaktır. Hazırlıktaki 
canlılığa bakılırsa bu senekı pa a
yır tı.:k nc:ı- elı ve pek kalabalık oı .. -
caktır. 

Kızı ay bu macası 
Kızılay' elan Kızılay uuımacası: 

(K mesdir) bunu dogru açanlar .ıra 
sında yapılan kur'ada 1sımlerı asa a 
yazılı olanlar değişik h ·iyelcr ka
zanmıştır. Aldırmalarını dıleriz. 

kalamıştı. . ı?ece de eençlerin hazırladıkları (Ma 

İsta\lbul Lise Talebesinden Kemal 
Fevzi, Un:.apanı Yavuz ersınan ıı:a -
hailesi Jegirmen sokak Ncı J3 Fcth.
ye, A)uzpaşa Taşlı çıkış çıkma.lı ?\o. 
39 Cemile, Bakırköy yeni mah .. lle l 
inci sokak 53 No. M J6an. Cag<ıl ,.,.. 
lu Mol a fcnari Sok k No. 43 Tem 1, 
Balat Vitali Elbazar, Bcpzıt Emı.1 
bey mahal' .. i taş mektcb ı;okak Ne>. 
. ı Kemaleddin, Lüleci Hendı.:k l\o. 
40 David. Aksaray Tramvay D..ınıı< 
Karşısı Tahsin. Ortaköy St na, Y ni
köy Bay İbrahim y c.lıH Şı:;vkı. Os -
küdar Baglar Bas Makbul . BiıH.k 
dere Şermin. Kuru Çeşmt Arnav..ıt
köy caddesi Mehmet, lstiklul Cddd .. 5İ 
Hanri, Çangırı belediye k .ısı Ay·e, 
AY'·alık Mehmet Cünğöz. Bak1d.~y 
tstasyon karşısı Olga, Yeni Post ı d· 

ne arkası İstanbul Haim O!Clton, B· v 
lerbeyi Havuz başı Sadiye, Arnav ıt
köy lskelc karşısı Ali. Anadolu Hi
sar Hoca Kadın Sokak Ali. B, kırkov 
Beyham Sokak No. 29 Şehimt, Sıı 
rachanc başı Etfaiye Karakol y._nı 
Besime, Fethi) e maden cı'rk tı ll1J 'ı· 
met, İstanbul Li e~i son sınıf taleb • 
sinden Necdet Tiikel. Sarıyer Orr l 
ceşme caddesi No. 28 Muıehher. h.a
drrga talclıf' yord•Jn b Tazif. 
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Ereğlide Eşine Rastlanmı

yan Bir Cinayet işlendi 
Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Aldığım mallımata gö

~c, Ereğlinin Al palı nahiyesinde müthiş bir cinayet işlenmiştir: 
Oldürülen, İzzet isminde bir köylüdür. Asım, Fak ve Ilyas is
minde üç kişi, Mollabay değirmenine götürdükleri İzzeti, eski 
ihir kin clolayısile önce mavzerle karnmclan yaralamışlardır. Iz
zet yere yuvarlanınca üzerine hücum etmişler, başını gövdesin
den ayırmışlardır. İçlerinden İlyas, sekiz kiloluk bir taşı mak
tulün başına indirmiş ve tanmmıyacak bir hale getirmiştir. 
Köylerine dönen katiller. 24 saat içinde ele geçmişler, Asım, her 
şeyi olduğu gibi itiraf etmştir. Adliye, sorgularına devam et
mektedir. 

incirlipınar Bu Yllın En Çok 
Rağbet Gören Yeri Oldu 

De~izli, (Tan) - Denizli urayının mesire yeri haline getir
diği Incirlipınar mevkıi, bu yıl büyük bir rağbet görmüştür. 
Mesire yerinin daha mükemmel bir hale getirilmesine çalışıl • 
maktadır. Aşağıdaki s-esim, mesireden bir güreyi gösteriyor. 

Tu·rgutluda Define Aranıyor 
Turgutlu, (Özel aytarımız bildiriyor) - lstanbulda oturan 

Yuvans oğlu isminde bir Rum, Finans Bakanlığına başvurarak 
ilçemizde define aramak için müsaade istemiştir. Beklenen izin 
geldiği için, Camiikebir mahallesindeki bir arsada araştırmalara 
başlanmıştır. Kazıya, Maliye memurlarının önünde devam edil
mektedir ,.. . 
Köylüyü Aydınlatmak için .. 
Diyanbekir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Halkevinin dil, 

tarih ve edebiyat şubesi, köylülerine öz türkceyi öğretmek ve 
yurd blgilerini arttırmak maksadile Diyarıbekirin sekiz nahiye 
köyleri arasında bir müsabaka açmıştır. Bu müsabakalara erkek, 
kadın 300 den fazla köylü yazılmıştır. Komite, dil araştırma ku
rumu tarafından açılan se~taks anketi üzerinde çalışmağa başla
rnıstır. 

No. 110 ı da onun gibi hüngür hüngür ağ-, 
===========--=--=--= lamağa başladı. V O S M A O Bu ağlayışlarda gerçek bir aş-

a km bütünlüğü ve yaş olup göz-
Etem izzet BENiCE !erden fışkırışı vardı! 

gı halı tecimenini nasıl atlattı
~ ? 
gımı .. 

Bunun başka türlüsünü dü
şünmene bir saniye bile dayana
mam. Hayatta hiçbir şeye gü
venme, fakat yalnız bana inan! 

Ve Nesrin bunu söyler söyle
mez: 

- Ferit seni seviyorum .. 
Sen benim ilk ve son aşkım-

sın! 
Ben seninim .. 
Gün bekliyorum .. 
Di•ıe mırıldana mırıldana ba

şını Ferid'in dizlerine koydu, 
içten gelen bir ağlama ile göz
lerinden pınar gibi yaş seli akıt
maga başladı. Ferit te dizleri 
üzerine düşen bu gözleri yaşlı 
başa yanağını yasladı, tıpkı o 

Bekliyen Bekliyene 

Madam Anna bekliyordu: 
- Bu işimi ancak Bedi'ye 

gCirdürebilirim .. 
Diye. 
Bafra'lı bekliyordu: 
- Söz verdi, gelmedi:. 
Diye. 
Tufan Tokatliyan'ın pence

resi öni.ine oturmuş, sokaktan 
gelip geçen kadınları gözlüyor: 

- O değil, o değil.. 
Diye s.zlanıyor ve parmak 

hesabı yapıyordu: 
- Bir, on, on beş, yirmi, yir

mi iki! 
Ve içerliyordu: 
- Yirmi iki gündür bana gö-

zükmedi. 
Ne biçim kadın bu?. 

Sıvas ilbayı 
değişiyor mu? 
Sıvas, (Özel aytarımız bildiri· 

yor) - İlbaylığa atanan Akif İyi
doğanrn Kars ilbaylığına tayin e
dileceği haber verilm::ktdir. 

Sıvasta da 
pe~e kalkll 
Sıvas, (Özel aytarımız bildiri

yor) - Urayın peçe yasağı etrafın
da verdiği karar, 30 Ağustostan iti
baren tatbik edil:neğe başlanmıştır. 

• Kırşehir, (Tan) - 1stanbulda 
çıkan bir sabah gazetesi ''Kırşehir
deki tarikatçilerin muhakemesi,, 
başlığı altında bir yazı neşrct .niştir. 
Dogru olmıyan bu haber, burada te
essürle karşılanmıştır. 

,• Turgutlu, (Tan) - Malmüdür
lüğüne atanan Hakkı Gülay gelerek 
vazifesine başlamıştır. 

• Sıvas. (Tan) - Selçuki eserle
rinin sıralandığı Selçuk sokağına 
giden yolun iki tarafına çiçekler ve 
akasya ağaçları dikilmiştir. 

POLı5 

Bir CjOcuk 
kuyuda boğuldu 

Dün saat 8,40 ta Yavedutta Tok
maktepede 13 sayılı evde oturan 
mahalle bekçisi Şevkinin 6 yaşında
ki çocuğu hayri ile arkadaşı Sab
riye evleri yanında oynarlarken 
Hayri, o civardaki kuyunun ağzına 
gitmiş ve kctpak taşım kaldırıp ke
nara koyacağı sırada kuyuya .:lü~ -
müştür. Çoçuk, ölmüştür. 

Olü çocuk kuyudan çıkarılmış, 
tahkikata başlan~ı~tır. 

• !stinye caddesinde 88 numaralı 
evde oturan 8 yaşlarında Necdet, 
balkonda oynarken mı.ı.vazenesını 
kaybederek deniz kenarındaki iske
leye düşmüş ve sol kolundan yara
lanmı~tır. 

Yaralı çocuk, Şişli çocuk h:ısta
ncsine kaldırılmıştır. 

• Dün saat 11 de Büyükderede 
İplik fabrikasında çalı!':.makta olan 
Nusret, makineye arız olan bozuk -
luktan dolayı kolundan ve yüzünden 
yaralanmış ve tahkikata başlanmış
tır. 

• Dün saat 20 de Tüıün ~rü
ğünde çalı an 'kahveci Tahsin ile 
kahveci Mehmet arasında bir müşte 
ri yüzünden kavga çıkmıştır. Döğüş 
sonunda Mehmet. bardakla Tahsini 
yaralamış, suçlu yakalanmıştır. 

• Dün saat on beşte Beşiktaşta 
Valdeçeşme caddesinde 108 numara
lı evde oturan Cemalin on bir ya -
şında c;ocuğu Ali, Taşlıkta Cemal 
b:y gazin~:ıunda oynarken garson 
tarafından kovalanmış ve bu sırada 
yuvarlanarak sol ayağının bileği kı
rılmıştır. Çocuk, Şişli Etfal hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Kaçak et satthyor 
Nişantaşında, Bakırköyünde ve 

Karagümrük civarında kaçak et sa
tıldığı haber alınmış ve yapılan ara
mada bu civarlarda bazı kasapların 
kaçak et sattıkları anlaşılmıştır. 
Bunlar hakkında kanuni muameleye 
başlanmıştır. 

Kapah çarşı tamir edilemiyor 
Kapalı çarşının tamiri, şehir pla -

nının yapılmasından sonraya hıra -
kılrnıitır. Çarşının hangi kısımları
nın yıkılacağı, hangilerinin 'bırakıla
cağı ancak şehir planı yapıldıktan 
sonra anlaşılabilecektir. Esasen şim 
di tamir mümkün bile olmuş olsay
dı belediyenin bu yolda harcıyacağı 
parası yoktur. 

- 20-
TERiMLER 

Düzeltiyorum! - Arsıulusal şat
rançta, oynamak veya almak kastıle 
değil de yalnız düzeltmek Ü?.-ere 
kendi veya hasım taşlarından biri 
tutulduğu zaman mutlaka evvelden 
'"düzeltiyorum!., diye hab;::r ver
mek şarttır.' Arsıulusal şatranç di
linde bunun fransızcası olan: "j'a
doube .. kullanılmaktadır. 

Bir taşı tehdit etmek - Bir diiş
man taşını, müteakip hamlede ala
cak duruma girmek. Bir düşman ta
şını alacak duruma girince bunu 
haber vermek lüzumu yoktur. Yal
nız düşman şahını alacak duruma 
girin:::e "Kiş,. diyerek haber vermek 
şarttır. 

Hücum - Gayeye ulaş'11ak ic;in 
yapılan hareketlere hüc;,ı n denilir. 
Karşı taraf ya "müdafaa .. eder veya
hut da "miitekabil hücum,. a geçer. 

Avanta - Hasma karşı elde edi
len üstünlük. Bazı oyuncular. ken· 
dilcrinden daha zayıf bir oyuncuya 
karşı bir taş c;ıkararak oynarlar. 
Buna •·avantalı parti .. denilir. 

Hane - Şatranç tahtas.nın 54 ha
nesinin ak ve kara renkler Üzerine 
yapıh~ının oyun üzerin.: hıçbir etki 
(tesir) si yoktur. Bu, sırf hanel-:ri 
biribirinden ayırm:ık için yapılmış· 
tı::. Her hanenin (a 1 ). (b2), (h8) 
gibi evvelce anlattığımız şekilde av
rı ayrı isimleri bulunduğu gibi ( ! ) 
numaralı şekilde görüh:ceği ii ·~. e 
(e4), (d4), (e5), (d5) hanelcrnıe 
''orta haneler .. is'lli verilir. Ha~+a 
bunların etrafındaki on iki hane Je 
(orta hane) lerden sayılır. (al). (a~ ·ı 
(hl). M) hanelerine de ayrıca (kö
şe haneleri) denilir. 
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Şekil 1 

Açmaza düşürmek - Bir hasım 
ta mı, kımıldaıfeığı takdirde ya 
şahını kiş'e yahut da değcrii bir 
taşını alınma tehlikesine düsürecek 
hale getirmek (buna hasım' t'lşını 
mıhlamak da deni lir.) 

Açmaza düşürmenin veya mıhla
manın bir misalini (2} num @h ~.!
kilde göstereceğız: 

J lı (" el (' lı 

Şekil ' 

(f3) hanesindeki ak At (Açmaza 
düşürülmüş) veya (mıhlanmış) tır. 
Çünkü bu At yerinden kaldırılacak 
olursa (g4) hanesindeki kara Fil, 
(dl) h.anesindcki ak Ferz'i alır. 
H;ılbukı .Ferz'in değeri, kendisini 
alacak hır Fil"in değerine çok üs
tündür. 

Hamle - Her taşın gerek bir ha-

Gönhi ne isterse onu yapıyor! \ eden plajların hasretini dindi -
Hiç üzerine düşmeğe gelmi· ren çıl~ı~- bir keyif sürüyorlar; 

yor ! yiyor, ıçıyor, yüzüyor, erkekle-
Ve dişlerini sıka sıka karar- şiyor ve dişileşiyorlardı ! 

laştırıy~rdu: Lira: 600 
- E.ıme geçer geçmez, bı-

rakmıyacağım onu. 
Ankara'ya götüreceğim. 
Metres yapacağım kendime! 
Bırakmıyacağım bir yere sa-

vuşsun ! 
Babalık yine her vakitki gibi 

küplere biniyordu: 
- Hanife, Hanife sen yaptın 

bu kızı böyle. Parasında pulun· 
da değilim artık. Gelsin, karşı
ma çıksın diyorum .. 

Öldüreceğim kahpeyi! 
Bütün bunların konuşulduğu, 

düşünüldüğü, kararlaştırıldığı 
gece ve gündüzde Yosma da 
Perlin'le beraber Suat ve Çevik 
Beyoğlu'nda adına: 

- Modern Gençler Hamamt. 
Dedikleri bir banyo evinde, 

ı yazın çıplak kadınlara :::-~"'ik 

Doktor Harbiye caddesinae 
sıkıştırılmıştı. · Akşam kaı .... dı
ğı idi. O nekadar, atlatmağa ça
lışıyorsa ötekiler sıkıştırıyorlar
clı. 

Doktor: 
- Çok para verdim. Daha 

hiçbir iş yapmadınız! 
Diyordu. Şeref: 
- Bayım, önemli ipuçları 

üzerindeyiz. Siz hiç tasala •... ıa
yın, yakında çok şeyler getire
ceğiz. 

Diye, Fazıl'ın vehmini kamçı
lıyor, iki arkadaş ta ele geçir
dikleri bu yağlı kuyruğu koy
vermiyorlardı ! 

Çekişe cekişe doktordan yine 
para kopardılar. Ve Fazıl: 

- 600 oldu ha ... 

HAKYERLERi 

Deniz mazuta 
Boyandıktan sonra 

Ortaköy açıklarında bir kaza ne
ticesinde batan içi mazut yüklü du -
banın denize doldurduğu mazutlar 
her taraftan birçok şikayetlere se -
hep olmuştu. Gaz kumpanyası bu 
ı:kayetleri gözöni.:-:ıe alarak, Birin
ci Ticaret mahkemesine bir müra
caat yapmış ve bu müracaatta ''de
lailin te!:.piti .. ni istemi~tir. 

Ticaret m2hkem!si, incelemeler 
yaparak. mazutların yaptığı zarar 
ve ziyanı tespit ed:cektir. 

Kur·1u.uş yc:ı ngmı tat·.k kah 
17 Evin kül olmasile neticelenen 

büyük Kurtuluş yangını etrafında
ki incelemeler ilcrı.emiş t1e evveıc~ 
yazdığımız gibi suçluları adliyl!Y' 
verilmişlerdir. 

Oğren<liği.:nize göre, yangını it
faiyeye haber veren belediye o.:.ııısi 
de telaşla yanlış malumat verm::ı ve 
doğru olmıyan bu adresle itfai} e 
Pa.pasköprüsüne gitmiştir. İtfaive -
nin oradan kalkıp tekrar yangın ye 
rine yetişmesi arasın:la 10 . 15 da
kikalık bir zaman gec;mi~ ve hadi
seye yetiştiği zaman mah ıl!eyı ateş
ler itinde bulmuştur. Bu hususta 
tahkikata devam oh.:-:ımaktadı~ 

• Yedikule Ermeni hastanesi bas
hekimi Serkisyan ile Astarar gaze
tesi sahibi Manok Acılanyanın biri
birleri aleyhine açtıkları davalar, 
geçen gün birinci cezada neticelen
mişti. 

Müddeiumumilik, mahkemece bu 
karşılıklı davalar hakkında verilen 
kararı, her iki davanın tevhidi nok
tasından temyiz etmiştir. 

• Son Posta gazetesi aleyhinde, 
bir zabita haberini açık saçık şekil
de yazdığı iddiasile açılan davanın 
durusmasına dün ikinci cezada de
vam ·edilmiştir. Gelecek celsede. 
suçlular, müdafaalarını hazırlaya -
caklardır. 

• Mehmet oğlu Ahmet isminde 
bir işçi, dün Sirkeci rıhtımında du
ran Konya vapurundan yük alırken 
çalıştığı mavnanın içine düşerek ya 
ralanmış ve Beyoğlu erkek hastane
sine kaldırılmıstır. 

• Eroin kaçakçılığından suçlu 
Ahmet, Mehmet, Tahir, Kemal ve 
Fatmanın durusmalarına dün 9 un
cu hakyerinde ·başlan•nıştır. M'.ıha
keme şahitlerin çağırılması için kal -
mıştır. 

~~----------~~ 
Cumartesi günleri öğ:eden 

sonra ça ışan ar varmış 
Hafta tatili kanunun!\ aykırı ola

rak cumartesi ~ünleri saat 13 ten 
sonra bazı yerde mesaiye devam e
dildiği görülmüştür. Bunun üzerint: 
bütün mıntakalardaki zabıta memur 
lartti:a cfüfr \tttilctek dikkatli bu • 
lunmaları ve kanuna aykırı hareitet 
edenlerin ce..:alandırılmaları bildi -
rilmiştir. 

&ir Yunanhnın parası 
veriıecek 

1 Uıı\'. YMn•- --ı.. .. .,ı:.. 1.-1 ... _.. 

mabkerr.elerinde S<ın davalar hak -
kındaki kararlar bildirilmistir. Ab
dülhamit veresesine ait da~alar da 
dahi! olmak üzere 5 dava reddedil
miştir. Yalnız Evsadotopulo ismin
de bir Rum tarafından Harbı umu
mide İzmirde Kredi Liyone banka
sına yatırılan paranın iadesi hak -
kındaki dava reddedilmemiş ve pa
ranın iadesine karar verilmiştir. 

neden bir başkasına gitml!si, gerek 
gittiği ' hanede bir düşman taşını 

alması. 

Bir şatraf'lç partisi aklar ve kara
lar tarafından sırayia yapılan ham
lelerden ibarettir. 
Şatrançta ilk hamle akları.dır. 

Şatrançta (çift hamle) yalnız, e"l
H lcc anlattığımı Rok'ta yapılır. 

Yanlı§ hamlelerin (mesela şahını 
kendi kendine kiş'e getirmek) dü
ıeltilmesi kaide icabıdır. Bunun 
çok geç farkına varılır vey ı ilk du
ruma dönerek düzeltmek kabil ol
mazsa bütün parti yeniden oynanıı. 

Derken titriyen bacaklarmın 
çökmemesi için zor tutundu. ö
nu · bu halini arkasından en iyi 
Sadık çözeli yordu: 

_..._ Hiç böylesine de rast1a
madım. Hem para vermek 1 •• te
miyor, hem de ah bir şey olsa 
der gibi içi titriyor! 

Pllnh saldırım 

Güney kararını verdiği gün
den bugüne tasarladığı planı, 
planlı saldırnnını birer birer sı· 
ra ile ortaya koyuyordu. Her
gün, ona davasını kazanmak, ba
şarmak, kotarmak yönünden 
kayıp değil, kazanç getiriyordu. 
Doktor, Güney'in bu planlı sal
dırımı karşısında serseme dön-
müştü. . 

Genç kadın: 
- Neredeydin bakayım bu

gün?. 
Kimdi o konuştuğun güzel 

kadın!. 
Niçin o hasta tazenin yanın-

Brüksel Sergi
sinde inhisar 
Malları Birinci 

İnhisarlar idaresinin arsıulusal 
Brüksel sergisinde ac;.mış old~g~ 
paviyon biiyük bir rağbet görınUt 
tür. Esasen idarenin bu sergiye W 
tirak etmesi.-;lden maksat inhisarına· 
mulatını bilhassa tütiınlerimizi ser • 
giyi ziyaret edenlere tanıtınakt~r· 
Sergide inşa edilen paviyon inhı : 
sarlar mamulatını en güzel bır ~e 
kilde ziyaretçilere arzedecek bir ~e~ 
kilde yapılmıştır. Bu pavyon ~21' 
metre murabbaı üzerin~ bir Tur 
mimarı tarafından yapılmı~tır. pa· 
viyonun iki bürosu, iki deposu "'' 
takriben 180 metre murabbaında ge· 
niş bir salonu vardır. 

Salonun ortasında muhtelif rcıık· 
lerde seramiklerden bir havuz ya· 
pılmıştır. Havuzun ortasından ıa"'a· 
na doğru yükselen bir kaskat ha'/\I" 
za su vermektedir. 

Paviyonun dış manzarasında ~a· 
zarı dikkati celbeden en karakterıt' 
tik nokta cephesindeki beş metre 
yüksekliğindeki sigaradır. 1 

Paviyonun açılış gününden e"'"e 
bütün Belçika gazetelerile ve :sel· 
çikada bulunan ecnebi gazete 11111• 
habirleri §Crefine paviyonda bir çaY 
ziyafeti verilmiştir. 

Gazetecilere verilen bu ziyafette" 
i~i gün sonra Belçika hükumeti ıltİ 
tısat nazırı, Braband valisi. Brükse. 
Burge>:n~stri, Belçika hüküı1'1et; 
sergi komiseri generali, Brük~e 
sergisi umum direktörü, TürkıY' 
hükumeti Belçika elçisi ile sergiye 
i'.jtİrak eden bütün milletlerin kir 
miser generalleri huzurunda pavir011 

resmen açılmıştır.• Resmi merası!YI' 
den sonra davetlilere mamulcitıll111" 
dan ikram edilmiştir. Resmi açıl1! 
günü akşa.mı Türkiye hüküı1'1etl 
general komiseri tarafından inhi • 
sarlar paviyonunun açılışı şerefi"' 
Pale Degmond"da (160) kişilik 11111• 
kellef bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafette de bütün inhi.sartat 
mamulatı ikram edilmiş ve bunla ' 
rın nefaseti davetliler üzerinde ço~ 
iyi bir tesir bırakmıştır. 

Bu merasimden sonra paviy"!' 
halka açılmış ve bazı günlerde ıı• 
yaretçi adedi takriben on bini bıJY 
muştur. 

İştirakimizin mükemmeliyet "le 
pürüssüzlüğünü kabul eden BelçiJc• 
hük\:.meti komit:er ~eneralile bütiİ" 
diğer memleketler komiser gene • 
ralleri Avusturya, İtalya ve Fra~· 
sa gibi on iki millet arasında inh1' 

sarlar idaresini Brüks~l 1935 ArsııJ• 
lusal sergisi tütün ve tüt\in ma11>ıl' 
Jatı jüri heyeti reisliğine scçınifier• 
dir. İnhisarlar idaresinin teşhir er 
miş olduğu cigara ve tütünler, içki ' 
ler ve tuzlar en yüksek notıarl• 
(Grand prix)yi almışlardır. 

Bu iştirakten elde edilen net;" 
~-.,,....._ ... :n•uamnttn;•ır••~· • 

1 - Kısmi bir iştirakle büyük b• 
varlık gösterilmiştir. 

2 - Türk tütün ve sigaraları bıl 
kere de Türk tütün ve sigaralarıf\' 
dan daha nefisi bulunmadığını hal· 
ka ispat etmiş ve bunla.r için tale.!' 
imkanları yaratılmıştır. 

3 - İlk defa olarak bura piyas'· 
sına sokmuş olduğumuz içkileriıt1il 
büyük bir muvaffakiyet kazan1t119 
ve bu içkilerden bazılarının eşi ~ıı· 
lunma.dığını içki eksperleri teılıı1' 
etmişlerdir. 

4 - Şimdiye kadar Belçikada t' 
nınmış olan tuzlarımız bura piyas'' 

sını ehemmiyetle alaka-dar etmiş "' 
bu sahada da iyi iş yapmak imkill' 

olduğunu bize göstermiştir. 
Sergi Teşrinievvel sonuna kad•: 

devam edecektir. Bu müddet dl 
1 

fında sergide göstermiş o\duğuıt1~11 
faaliyetin semeresini almak iÇ~· 
kat'i ve müspet tedbirler ahnac• 

tır. 

da çok kaldın?. 1 Seni Harbiye'de bir kadttl' 
konuşurken görmüşler.. t"' 

Niçin bu sabah yarım saat e 
ken gidiyorsun? ,ı 

Neden bu akşam yarım sa 
geç kaldın?. . i· 

Ney enim le bir yere gıtfl'l 
? yorsun... kO' 

ö kadın doktorla bir daha 
nuştuğunu gönniyeceğiın.. !1'l~ 

Diye hergün bir iki kere :kçe 
sele çıkarıp gürültü . ~ttı k"° 
doktor bunalıyor, kendısıııı et•• 
rumak için bin dereden su g 
riyor, sersemliyor, 

- Böyle şey yok! .. 
Sana yalan söylüyorlar... iıi 
Bunları bizim gönencı~ 

çekemiyenler uyduru~ortar; ı .. 
Aramızı açmak istıyorla ş1'' 
Benim gözüm senden ~.~i· 

kadın görmedi, yine de go 
yecek! öıW 

Diye bir sürü korunma 5 
1 [Arkası var 



Hudutlar Dışında Türk Futbolü 
" Vaktile amatör diye bir sınıf vardı, 

o n lar da şu geçenler gibiydi!,, 
Fener - Güneş muhtelitinin ve Ga

latasarayın Romanya maçlarından 
epey vakit geçtiği için •yazıyorum. 
İiugün iki takımın Bükreşte aldıkla
rı neticelerin münakaşaları, kulüpler 
ce olan mükayese dedikoduları bit
nıiştir. Kapanmış olan bu seyahatler
de gördüklerimi daha geniş bir tezin 
esası olarak alabileceğimiz vakit gel
tnişür. 

lf udutlarımız dışına çıkan amatör 
'I'ürk futbolunden konuşacağım. Av
tupada yenilme mazeretleri arasın~a 
artık sayılamryan şu amatörlüğü bır 
daha inceliyelim: 

Ben sporcu kafilelerile hiç g~~i!e 
Çıkmamıştım ... Onun için amatorun 
memlekette olduğundan fazla dışan
<la daha canlı ve hızlı görüneceğini 
•anırdım. Profe:;yonelin tükene_n ?e
Yecanını amatörde tadacak seyırcıle
tin, top oyununu meslek edinmişler
<len fazla zevki için oynayanlan se
veceklerini farzederdim. Bükreşte 
gördüğüm oyunlarımızdan sonra bu 
~anaatim tamamen tersine çevrildi. 
bugünkü hükümlerimi şöyle anlatabi 
lirim: 

Amatör futbol eski damatlar gibi 
hazırcıdır ve nazlıdır. 

Amatör futbol seyahate dayana
l'rıaz. Kendi şartları içinden çıktığı 
zaman randımanının yansmı vermez. 

Amatör futbolcü yorukluğu za
manlar bir profesyonelden daha bez
~İn oynar ve sık seyahat etmediği 
1~in nazik bir çiçek gibi yol zahme-
1:ınden hemen solar. 

Amatör futbokünün hayatını o işle 
kazananlar derecesine gelecek kadar 
futbol ile meşgul olmasına imkan yok 
tur. 
. Dışarıda çarpışmağa çıkan amatö

ttin ikide bir Avrupa şehirlerini gör
ı:t:ıemesi yüzünden hudut dışında di-

' sı_plini çok güçtür.Esasen, futbolü zev 
k.~m için oynuyordum, kanaatile ama 
tor kalmış bir insanı A vrupada zap
tetmek te doğru olamaz. 

Kendi memleketinde ve dışanlar -
da geçinme kaygusile, boyuna maç 
Yapan profesyonel teşkilatın karşısm 
da haftada birer oyunla hazırlanmış 
Vücutlü amatörlerin, istidatları ne o
lursa olsun, kazanma ihtimalleri az
dır. 

Amatörlük bir cins asilzadeliktir 
de, halk tabakalarmın futbol oynama 
15ına. onlardan da futboldi çıkmasına 
Il'la\11 olur. 

. Amatör kalmanın daha sayılmakla 
bıtecek klarınd~n başka bugün 
a Yrıca ma.ı .ıksızlı ğı da vardır. 

• Galatasarayın son Bükreş oyunla-
tındaki yorgunluğunu, Fener - Gü
neş muhtelitinin bir maç yapmak için 
hazırlık hususunda yaptığı gayretleri 
Ve katlandığı zahmetleri gören bir a
damın ecnebilerle bir daha temas et
tnemeğe yemin etmesi en tabii bir 
Şeydir. O kadar şartlarla komşu ka
pısında çarpışan bir futbolün daha 
u.zaklarda kendini şerefle gösterme
Sıne katiyen imkan yoktur. 

Amatör futbolcüleri dışarıda hazır 
lamak için her birine bir yerde hiz
tnetçi lazımdır. O kadar ihtiyaçları 
lazla ve o kadar naziktirler ... 

Buraya gelen bizim gazetelerde o
kudum. Bereket versin onları bura 
gazeteleri görmediler. Diyoruz ki 
"bizler nihayet amatördük. Onlar pro 
fesyoneldiler. Yorgunduk ta bundan 

ötürü yenildik . ., 
Bn sözler bugünkü enternasyonal 

futbol lisanında leylek dili olarak bi
le geçmez. Mazeret olara~ ileri sürü
lc:n a.mat3rlüğün kitapta yeri kalma
mıştır. Ve sonra biri çıkıp sorabilir : 

Canım hazretler, s:z amatör ol 
du~unuzu bilmiyor miydiniz? Bize 
amatfü olduğunuzdan behemahal ye
nilecektiyseniz, neden ihtiyarı zah
~~t buyruldu. Boy ölçmeğe mi, boy 
gostcrmeğe mi geldiniz? .. 

Bu uertleri kısaltmak üzere son 
sbzlı>-;mi ilave ediyorum: 

Futbolda enternasyonal bir kıymet 
olmak niyetinde idik, ne yapıp yapıp 
Avrupalıların yolundan gitmeğe bak
malıyız. Amma Türk heyecanı, ateşi 
ve sairesi de boş bir hülyadır. Bu -
günün şartlan içinde ya frenklerle 
maddi ~ekilde imtihana çıkmalı, ya -
but senelerı:e yaptıgnnız gibi amatör 
futboı:iTTifü ü incitmemek, yormamak 
ve zevk;nde yaptırmak üzere Kzlifor 
niya armut!cırt gibi pamuğa sarıp ra
fa koymalıyız. 

Belki günün birinde futbol tarihi -
nin geçit resmi diye birşey yapılırsa, 
"vaktile amatör diye bir sınıf futbol 
cü vardı onlar da şu geçenler gibiy -
di,, denmesi için o geçit resmine 
tek nümune olarak iştirak edebili -
rız. 

Eşref ŞEFiK 
-----

Türkiye Futbol 
Birincilikleri 

Bugün Samsun ve lzmir 
karşılaş ıyor 

Türkiye futbol birinciliklerinin 
ilk final maçları evvelki gün yapıl -
mıştı. Çekilen kur'aya göre, o gün Es 
kişehiri yenen İzmir ile Samsun, bu
gün Taksim stadında karşılaşacaklar 
dır. 

Bu maçın İzmir için, belki de İz
mir - Eskişehir maçından daha me -
tin olması ihtimali vardır. Çünkü İz
mir Eskişehirle karşılaşmaktan do -
ğan yorgunJuğunu belki gidermedi
ği halde, Samsun kur'anın bir lutfu 
olarak doğrudan doğruya dömi fina
le kalmıştır. Bundan başka bugünkü 
maçın önemli für tarafı da, g'alip çı -
kan tarafın, Fenerbahçe ile final ma
csm1 yapacak olmasıdır. 

Necdet klObUne döndü 
Birkaç maçtxr Galatasaray takı • 

mında oynıyan Fenerbahçe kalecile -
rinden Necdetin Galatasaraydan is -
tifa ederek kendi klübüne döndüğü -
nü haber aldık. 

Piyango hesap arı kapandı 
T. 1. C. 1. Piyango Komisyonun -

dan: 
Keşidesi 23 haziranda yapılıp mü

kafat tevzii keşideden itibaren bir ay 
zarfında bitmesi lazım gelirken mü
kafat sahiplerine bir kolaylık olmak 
üzere bugüne kadar mükafat tevzi e
dilmiş ve bu suretle müddet tecil e
dilmişti. 

Bu müddet bitmiş ve hesaplar ka -
panmış bulunduğundan işbu tebliğin 
neşrinden itibaren mükafat tevziine 
nihayet verildiğini bildiririz. 

8 Kilometrelik Bir Yüzme Yarışı 

Parisi yÜ~erek geçme yartfında birinci gelen erkek : T aris, birinci 
gelen kadın: Matma~el Berlioux 
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K u L T UR • 

NAMIK iSMAi·L 

Namığın bir portresi; Y usuf Akçura 

Durmadan değişen dünyanın ak
samaz kanunudur: Varlık, "ölüme 
giden hayat., tır. Havat, ölüme doğ
ru mütemadi bir yaklaşış. Sonrasız
lık alanında sonu olan varlıklarız. 

Böyle olduğu halde ölümi.uı yüzü 
bize nekadar yabancı gelir. Namık 
İsmail öleli üç gün oluyor. Bu "ger
çek,, e aramızda kim alışabildi? Ha
kikattan çok uzak 'yapılmış., bir 
dünya içinde ya§ıyoruz. Durmadan 
değişen dünyanın bu merhametsiz 
kanununu, en emin ve en gerçek so
nuncunu daima yadırğayacağız .. O 
na karşı daima isyan edeceği.:ı;. 

• On beş sene oluyor. Beşiktaşta 
büyük ahşap bir konak. Şark üslü
bunda döşemeler. Avdınlıleı bir atöl
ye. İçinde çok genç bir adam bir mo
delin karşısında çahsıyor. Oraya gi
riyorum, duymuyor bile. Bir vision
un harikulade cazibesine kendisini 
teslim etmiş.. Onu seyrediyorum. 

lebesi olarak, dostu olarak, fikir ve 
san'at yoldaşı olarak tanıdım. Eğer 
bir insanın ne olduğunu eserleri gös
termiye kafi gelirse denilel..ıilir ki 
Namık kıymetli bir ressam, mükem
mel bir hoca ve mükemmel bir ida
reciydi. Türk köylüsünün toprak ve 
güneş savaşını canlandıran "Har
man,, ı, üzerinde çiğ tıtrıyen taze 
yapraklı "Manplya .. lan. beyaz kızıl 
"Güller,, i, merhum Yusuf Akçora
mn portresi, Ankara peyzajları onun 
en iyi eserleridir. Resim tarihimiz 
ilerde kaydedecektir: Namık, Cor
mot'nun ve Korinth'in atölyelerinde 
çalıştıktan sonra memlekete döndü
ğü zaman. kendisinin devam ettire
bileceği ve izinden gidebileceği bir 
sanat an 'anesile kar~ılaşmadı. Belki 
bu an'aneyi kurmali mecburiyetinde 
olanlardan biri oldu. Şüphesiz, yal
nız değildi. Avni Lifij, Çallı İbrahim, 
Feyhman, Sami ve daha birkac ideal 
yoldaşı bulunuyordu. Fakat Jbaşar-

1!111~~~~...._~m 

Namığın bir peyi:zajı: Eski A nkara 

A!.a.~ta. çalışı~or. Dikkat kesilmiş. 1 

Gorulmıyen bır hayali tutmak ister 
gibi ellerile havada müphem çizgiler 
çiziyor. Resimder:: uzaklaşıyor, resme 
yaklaşıyor, paletin üstünde bir şey
ler arıyor. Sonra emin bir elle tuva
lin üzerinde fırçası hızla islemeğe 
başlıyor. Bir müddet geçtikte~ sonra 
model dinlenmek istiyor. Genç adam 
paleti ve fırçaları yerlerine koyu
yor ve bana dönüyor. Kumral sac· 
larla çevreli geniş ve cıkınhlı güz~] 
bir alının altından, bir ~üyadan uyan 
mış gibi yorgun ve ciddi gözlerle ba
na bakıyor. Sonra nazik bir tavırla 
elini uzatıyor. Geniş ve iradeli elle
ri var. İşte Namık İsmaili ben ilk de
fa böyle tanıdım. 

• 
Üc gün evvel Kalamışta gene onu 

gördüm. İstanbula inmek üzere 
tramvaya gidivordu. Arkasından 
baktım. On bes sene evvel. Beşik
taşta onu ilk ~ördüğümdenberi he
men hiç değişmemişti. Avni sporcu 
vücudu. avni atik yürüvüş, ayni 
genç adam. Zaman ona ne insaflı 
davranıyor. diye düsündüm .. 
Zamanın insafr... · Zavallı Namık, 

meğer son saatini vaşıyormuş. Yolu 
İstanhula değil, ölüme gidivormus. 

Ertesi sabah "Namık öldü!,. dedi
ler. 

• 
Bu iki tarih arasında Namık İs-

maili çok yakından tanıdım. Onu ta· 

mak mecburiyetinde bulundukları 
ö?evin ağırlığı karşısında nihayet 
bır avuç insandılar ve kendi iradele
rinden başka güvenecek şeyl~ri yok
tu. Her büyük idealist gibi Namık 
da, o zamandan üç gün evveline ka
dar, memlekette bir resim çevresi 
yaratabilmek için, bu amaca erişebil
mek için çalışmadan, her türlü çare
ye başvurmadan bir an ged kalma
mıstır. Kcndfrini, etrafından ayırt 
eden atölye çalışması bu sebepten 
pek . kısa s ü r m ü ş t ü r . Genç 
ne~lı yetiştirebilmek için hoca olma
sı ıcap ediyordu. Namık bu vazife
den kaçınmadı. Talebeleri onun ne
kadar mazbut ve suurlu bir hoca ol

·duğunu, nekadar isabetli bir münek
kit olduğunu pek iyi bilirler. Fakat 
o hicbir zaman önder ve örnek ol
mak istememistir. Talebeleri, onda 
kendi bilgisin{ satan hocayı değil, 
genç istidatları arıyan ve sezen, on
ların serbestçe ırelismesine imkan ve
ren arkadaşı buluyorlardı. Az hocaya 
talebesine kendisini bu kadar sevdir
mek nasip olmuştur. 
Namık bundan sekiz sene evvel 

hocalıktan daha mes'uliyetli bir va
zifeyi almıya mecbur kalmıştır. Gü
zel San'atlar akademisinin müdürü 
oldu . Hamdi Beyin kurduğu bu mü
essese o zamanki haliyle dağınık bir 
ocağı hatırlatırdı. Bu mektebe ni
zam ve disiplin Namıkla birlikte 
ayağını atmıştır. Bugün akademi ile 
ihihar ediyoruz. Bu müessese onun 

EDEBiYAT 

Batı Edebiyatlarına Bir Bakış 
VI. 

- E. Rod'dan kısaltarak çevirme -
Bütün doktrinler gibi klasisizm de 

ifrat yü.:ünden bozuldu: Edebi kaide
ler ve usuller gittikçe sun 'ileşmiş, da
raımışlardı. Cemiyet ve fikir hayatı
nm yeni temayülleri bu eski kalıpla
ra srğamıyorlardı. C~banis ve Condil

lac bütün gayretlenne rağmen sen
sualisme'i Descartes"in idealist usuli
le telif edemiyorlar. Rousseau yıkmak 
istediği cartesianisme'e bağlı kalıyor
du: "Bütün ilimleri müşterek pren
siplere götüren b:r genel hakikatler 
zinciri vardır." (Emile). 

'"Mücerret insan" mefhumu hala 
yaşamaktadır. Fakat "mü.ce~ret in
san" Descartes'te "maddi hıçbır şeye 
bağlı değilken", Rousseau'da "haya
tın bütün hadiselerine maruz" bulu· 
nuyor. Işte bu fark gittikçe büyüye
cek ve yeni bir felsefenin kaynağı 
olacaktır. 

Edebiyat on yedinci asrın sağlam 
kalıplarım bir türlü kıramıyor: Ozü
nü kaybeden lisan gittikçe mücerret
leşmiş ve kurumuştur; tiyatro şahıs
ları birer konuşma makinası. şiirler 
bomboş birer edebiyat egzersizi, ro
manlar - birkaçı müstesna - soğuk 
dissertasyonlar halini almıştır. Işte 
bunun için, on sekizinci asırdaki ruh 
gençleşmesi edebiyatla. yani edebi şe
killer vasıtasile olmıyacaktır: Fikirler 
kalıpsız olarak hazırlanıyorlardı. 

Mücerret formüllerin mahpesinden 
ilk kurtulan mefhum tabiat oldu. 
Gözler yavaş yavaş dış alemin güzel
liğini sezmeğe başladılar ve nihayet 
lngiliz şairleri tabiat intibalarını 
"müsahhas ve pitoresk" bir dille an
latm~k cür'etini gösterdiler. Thom
son "süt kokusundan" zevk alıyor: 
içine kıvrılan bir yaprağa, "tüylerini 
parlatan bir kuşa" merakla bakıyor; 
lngiliz peyizajlarmın yeşil ve sakin 
güzelliğini hayranlıkla seyrederken 
ahlaki ve felsefi birtakım neticelere 
varıyordu: "Mademki tabiat bu kadar 
güzel, niçin hayatımızı onunla birleş
tirmiyelim ? .. Tabiat nekadar basit ve 
temiz· cernivet ise nekadar karısık ve 
kirli .. .' Kırlarda yaşıyan insanla;. kim 
bilir nekadar mes'ut ... ". Richard
son'un romanları tabiatte ı;ezilmeğe 
başlıyan bu müphem şiriyete daha 
fazla sarahat veriyor: "lnsanlar tabi
atin gösterdiği yolda yürüseler ... ln
san1ar derin kardeşlik hislerile yasa
salar... Din, tabiat ve insaniyetten 
baııka gaye olmasa ... " 

Otuz sene sonra Rousseau bu fikir 
ve hislere kuvvetli bir mantık ve ih
tilalci bir ifade verecekti. Bu "kor
kunç adam" şairlerin müphem tabiat 
intitialarını ve yeşil rüyalarını sistem 
ve düsturlar halinde teksif edecek, 
işi iddia ve ispata dökecekti: "Tabi
atin elinden çıkarken her şey iyidir; 
insanların elinde her şey bozulur ... 
silinmez seciyeleri yalnız tabiat vere
bilir: tabiat. insanları ne prens ya-
par, ne zengin. ne de senyor ... " 
Kurumuş ruhları yeni bir usare ile 

dolduran tabiat ıdeali büyük devri
min arifesinde bütün Avrupayı sar
mış bulunuyordu. Bu idealden iki 
nevi adam doğmustu: Birisi. gözleri 
kolayca dolan. nidc. işaretleri bol 
cümleleri seven, akıldan. mantıktan 
ve umumi fikirlerden nefret eden 
"hassas adam": öteki de. tabiat ve 
insaıtiyet namına giyotini icat eden 
adam. Bu ikincisi kah Voltaire gibi 
mutedil, münakaşacı ve septik: kah 
Diderot, d'Holbach ve Encyclope
diste'ler gibi mi.ifrit ve fakat tedbir
li; kah Rousseau ve Condorcet gibi 
havalperest, asi ve peygamber kılık
lrdır. 

Yeni edvrin kahramanı olan "has
sa!': :ı.rfam" ferdivetı-iliğ"i kendi.,i 
başkalarından ayırmağa. ve benlik id
diasına gidivordu. Bunun tabii neti
cesi olarak klasiklerir. mücerret ve 
evrensel insan mefhumu sahneden çe
kilmiş ve yerini daha değişken, daha 

eseridir. Bir idealin tahakkuku ic;in 
Namığm kurduğu bir anıt olarak 
kalacaktır. 

İmpressioniste., stilde calı<ıılınmış 
ve "epique•· bir ta vır tasıyan eserlerile 
dersleri ve mektnbilc memlekette ev
ren<:el Türk devrimine yarasan veni 
sanat crğırrnı aı:;an bu sessiz adamı 
hepimiz şükran ve minnetle yad et
meliyiz. • Namık İsmail kıymetli bir san'at
kar. mükemmel bir idareci ve mü
kemme_l bir hoca idi. Fakat gariptir. 
bu kelımelerle onun sahsiveti neka
dar eksik v~ silik ifade edilmiş olu
yor. Halbukı o her seyden evvel bir 
"sa.hsiyet., ti. Şüphesiz, eserleri 
müstesna şahsiyetinin ifadeleridir. 
Fa.kat eserle insan bu mudur? Bir 
insa~ı anlamak için dıştan içe. eEer
den ınsana e-itmek icap etmez mi? 

"Humaniste .. hir terbive alarak 
vetişen Namık. her halile-, ~özlerimin 
önüne muvazenenin ve ölçiinün sem
bolü olarak gelir. O. biraz XVIII in
ci asrın "hornete homme"' unu 
hatırlatırdı. K a 1 b i k a d a r kafa
sı, kafası kadar vücudu tekemmül 

özel ve daha şahsi tiplere bırakmıştı. 
Yeni insan muhaverelerini edebi 

salonlarda olduğu g .bi. başkalarile de
ğil. kendilerile dolduruyorlardı. Diın
yanın merkezi, her şeyin ölçüsü ve 
süzgeci "Ben" olmu§tı.J. Şüphes!z bu 
koyu ferdiyetçilik, sosyal hayata alış· 
kın olan Fransız'lara çok aykırı ge
liyordu. Nitekim kendind•n bahset
mek iptilası Fransada - terbiyesi ru
hu itibarile Fransız olmıyan Rousseau 
is: isna edilecek olursa - pek iltri 
varmamıştır. Halbuki diğer memle
ketlerde Ben hiçbir hudut tanunıyor
du. Werther hayatının en ince tefer
ruatını, en gizli düşüncelerini anlat
maktan çekinm1..z; aczile iftihar eder; 
yüzünü ve elb:sesini bütün renk ve 
çizgilerile tasvir eder. Shiller. Goe -
the'yi aşarak, ferdi cemiyetten büsbü· 
tün ayırır ve kahramanlarının mağ
rur şahsiyetlerini kanunların, an"ane
lerin ve aklı selimin üstüne koyar. 
Biraz sonra Byron"un kahramanları 
Werther'i, Carl Moor'u ve Don Car
los'u gölgede bırakacaklar, bütün çer· 
çeveleri ve zincırleri kırarak yeryüzü
nü derin bir istihfafla çiğniyecekler
di: "Gençl;ğimdenberi ruhum hiçbir 
gün insanlarm ru~ile birleşmedi; hiç
bir gün dünyaya ınsan gözlerilc bak
madım" (Man•red). Chateaubri -
and'nınRene'si de ayni dili konuşa
caktı. 

Bütün bu yenilikler arasında "Or
tazamanların dirilmesi" edebiyat için 
çok bereketli bir hadise oldu. Filo
zoflar Roma ve Isparta Ciimhuriyet
lerini dillerinden düşürmemekle be
raber birçok bilginler ve şairler tnilli 
hayatın kaynaklarına iniyorlardı.Fran 
sada edebiyat tarihleri Boile.-au'nun 
tanımamış olduğu "kaba asırlar'" da 
birçok hazineler keşfetmişlerdi: O za
mana kadar eskilerden başkasına ya
sak olan Fransız sa'bnesine artık şö- • 
valyeler ve Fransızlar girmeğe baslı
yordu (1). 

lngilterede Machpherson "un küçük 
bir kitabile unutulmus bir devrin bar
bar şairleri moda oluyor; Robert Bu
rus ve Water Scott muhayyeleleri Or· 
tazamanlarm esrarlı güzelliklerile dol
duruyorlar. 

Almanyada ayni hareket klasik şii· 
re karşı şiddetli bir reaksiyon mahi
yetini ahyor; Klopstock, Herder, Le.s
sing, Goethe ve Sebiller. nazariye, 
doktrin ve eserlerile bu hareketi par
lak bir edebi devrin kaynağı yapıyor
lar. 

Yalnrz Ispanya köşesinde uyuya 
kalmı ve bütün Avrupayı ayaklandı
ran fikir seferberJ ; ğine karısmamıştr • 
O zamanki siyasal düşkünlüğüne rağ
men İtalya bile Parini. Alfieri. Fosco
lo gibi şairlerin sesile ürpermiş ve es
ki saltanat günlerini hatırlamıştı. 

Ben[klerini arayan bu medeni ka· 
vimler. aralarındaki farklarına rağ -
men ulusal uyanma hareketinde biri
birlerine yardım e mişler: daha iyi 
anlaşmışlar. ve ruhi kuvvetlerini pay
laşmışlardır. Bütün klasik devir zar
fında Fransa kendi edebiyatile Yunan 
ve l<itin edeb.yatlarından başkasını 
tanımamı§tı. Uiğer memleketler de, 
gerek siyasal düskünh.ikleri ve gerek 
Fransız ~ültürünün evrensel nüfuzu 
yüzünden biribirini ihmal etmişlerdi. 
On sekizinci asrın ilk yarısından ıti
baren bu vaziyet değişiyor. Frans11-
lar ansızın Ingllizleri tanımak hevesi
ne düşüyorlar. Voltaire 'in Ingiltcre 
hakkındaki me<;hur mektuplarından 
s-,nra bu heves bir iptila halini alıyor. 
Shakespeare. Hervcy, Yung, Sterne, 
Richarıison evvela tereddüt ve az son 
ra coşkunlukla tercüme ediliyorlar. 
Abbc Prevost şöhretinin yarısıı:ıı ve 
servet .nin çoğunu lngiliz edehivatm
dan yaptığı tercümelere borcludur. 

(Sonu var) 

Sabahattin EYIBOGLU 

(1) Belloy: Le Sicge de Calais Vol
tair"e : Tancrede. 

etmis mazbut lıir insan! Fakat bu 
~azbut görüniiş her şeyrlen evvel 
ıcsel bir kalp adamını gizliyordu. 
İçine çevrili, zengin bir i;ı dünyasını 
yaşıyan bir adamı anlamak nckadar 
güç! Gündelik hayatın kaygusilc 
durmadan etrafımızla didiniyomz. 
Ruhun derin akordlu ahenkleri bize 
artık yabancı ve uzak geliyor. Na
mığrn, arasıra Karadenizde. dalı;:-ala
rın arasında yalnız, birkaç balıkçı 
ile birlikte günlerce kaldığını bili
rim. Orada ne yaptığını. oraya ne
den e-ittiğini bilmiyorum. Sorun ona, 
mazbut ve ölçülü benliği açık deniz
de hangi sergüzeştin h,ayali pednde 
koşuvordu. Sakin varlığını kaplıyan 
hangi iç sıkıntısını orada dağıtmak, 
onu kemiren hangi hicranı orada 
u_nutmak, dinmek bilmiyen hangi ih
tırası orada avutmak istivordu. 

Namık. bizim için clai~a hiraz bi
linmez olarak kalacak. Fakat gene 
"bilinmemezlik.. kelimesi onun şah
~iyetini - menfi bir sekilde hile ol
sa - nel--.,.dar e-üzel iF ade ediyor. 

Mazhar Şev~et 
Estetik Döçenti 
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Dünya Gazete e • •• ore Hidiseler 
INGiLTERE SiYASASI AMERiKADA -

Buhran ve İngilizler 
IHabeşistanda olmıyan pefrollarıl • • • 
satm ailln parasız adam kimdir? Pamuk Fıatlermı Korum~. 

Lord Robert Cecil'den 
Cecil'den: ya imparatorluğuna da çok faydalı ı 

Neuye Fraye Presse'den: olduğu görülmüştür. ı 
Son zamanlarda İngiliz hük(ımeti- İkinci esas da, çok keskin feraset 

'flC kaqı halya gazetelerinde yapı- taslayan diplomasinin oynadıgı o
lan hücumları bir bakımdan üzerle- yunlar, yine kendi gayesini bozdu
rine çok dikkati çekmektedirler. ğunu anlamış olmaklıgımızdır. Dıp
Bu hücumlar, yalnız İtalyayı ilgi - 1 lomatın hakiki gayesi karşıı:.ındaki
lendiren değil. Avrupa çerçevesini j ni kafese koymak değil, kendi hüku
de aş.an İngiliz dış siyasası esasla- met siyasasının dayandığı esas ve 
rının bilinmediğini ispat etmekte- sebepleri ona anlatabilmektedir. An 

cak bunun her vakit kolayca yapıla
bilen bir iş olmadığı da ayrıca acı 
bir hakikattir. İnsan tıync:tindeki, 
başkaları hakkında daima en kötü 
düşünceler beslemek meyli. sade bir 
izahın içinde başka bir şı:y saki• ol
madığını insanların anlamasına en
gel oluyor. İşte bu gibi güçlükler, 
İtalya gazetelerinde son zamanlar
da başlamış olan taşkınca gösterile
re de esas olmuştur. Bakanlarımız, 
Habeş meselesinin barış yolile dü
zelmesinden başka bir şey isteme -
diğimizi, İtalyanların yayılma istek
lerini, yalnız anlamak değil, hatta 
bunu sempati ile karşıladığımızı, 
İtalyanların arzularını barışla ve 
haksızlık etmeden tatmin edebilmek 
için bir çare olup olma.dığını araş
tınnağa hazır olduğumuzu, Uluslar 
Sosyetesi paktını tanımış olmaklı
ğımız dolayısile üzerimize aldığı -
mız yükümleri saymak zorunda ol
duğumuzu söyleyince. bütün bu i
zahlara, riya imiş gibi gözüyle b3-
kıyor. Halbuki, bütün bu söylenen 
şeylerin hepsi de birer hakikattir. 

BALDVIN 

diır. Biz İngili.zlerin, en çok şaştı
ğımız şey, guya lngilterenin daha 
~ok büyiunesi için büyük bir önem
le hazırlanmış planları ıragı kesti
ren bir görüşle tatbik etmek üzere, 
İngi.liz dış bakanlığını ve diplomasi 
işlerini adı sanı işitilmemiş ve ya
hut ta üsnomal buluşları olan birta
kım şeytanların idare etmekte oldu
ğu gi.bi bir fikrin her yana yayıl • 
mış olmasıdır. Bana kalırsa. tarih
te, böyle bir düşünceyi ispat edecek 
hiçbir şey yoktur. füılbuki tarih, 
böyle bir düşüncenin biısbütün ter
ııine olmak ilzere, ne çok ilerisini 
görmek arzumuz, ne de belki, 
kapasitemiz bile olmadığını, gün
delik durumun emrettiği biçimde 
hareket etmeği daha üstün tuttu -
~umuzu ispat eder. Hatta bu tarzda 
hareketimiz, İngiltereyi bir defa 
degii, birçok kereler t:ehlikcye dü • 
şıirmüş ve bunlardan yakamızı sı • 
yırmak bizim için çok zor bir iş ol
muştur. Bu güçlükleri başarmaklı
ğımızı, bellibaşlı ulusal bir tabiat 
vergisi diye kabul ettiğimiz. talii
mize ne çıkarsa ona göre hareket et
mek fikrine ve takıtıdığımız tavrın 
şut koştuğu, çok faydalı oldugu an
laşılan iki esasa borçluyuz. 

Bu esaslardan birincisi, sitem e
dilmeği hakcttıren bir iki istisna 
bir yana bırakılacak olursa, turlu o
lan miılklerimizi dogrudan dogruya 
anayurdu faydalanpıracak tarzda 
degıl, her dominyon veya sömürge
nin ilkönce kendi asıglarını gözô -
nünde tutarak yönetmekliğimizdir. 

Biıyiık Britanya devletinin bu 
tarzdaki idaresi için İngilterenin 
hangi yollardan yurümüş olduğunu 
araştırmağa, bu yazının çevresi yet· 
miyecektir. Ancak bazı kimseler 
var ki, bu durumun rasgelc oldu -
gunu söylüyorlar. Ben ise buna kar
şı diyebilirim ki, bu sonuç, anayur
da kendi kendimizi uzun zaman yö
netmekteki büyük tecrübelerimiz ve 
oırnn faydalarını kavramış olmamız 
dolayısile elde edilmiştir. Birçok 
tehlikeli günler olmuştur ki, bu 
tarzdaki yönetimin İngilterenin i
çinde olduğu kadar acunsal Britan-
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- Ben de öyle zannediyorum. 
Heyhat. son dakikalar, bıribırle • 

rini kovalayarak, geçip gidiyorlar
clı. 
Hareketimizıdenberi otomobil hı • 

zını hiç durdurmadan, k.öylc~i, ka • 
&abaları birer birer geçtı k. Bır tren 
hattının üstündeki köprüden ge
cerken omuzlarında tüfek, nöbetçi 
r.eferl~rin bat boyunda dola .. tıkları
nı _gordü n. 

Ovic gidiyorduk ki, bu kadar kısa 
bir zamanda Canne·a nasıl vardığı
mıza şaştım. 

Canne'ı geçtikten sonra. yolda i
ki süvari j;ındarma ile karşılaştık. 
Otomobil öyle geçti ki, hayvalar 
kendilerini kenara dar attılar. Jan
darmalar. böyle bagaj dolu ve bu 
kadar süratle giden otomobilin ar
kasından uzun mi.ıddet bakıp kaldı
lar. 

Göz altına alınan yollarda. böyle 
bavullarla yüklü ?ir ot-omobi!in bu 
kadar hızla gidişı ıhtiyatsızca bir ha
reket sayılabilirdi. 

:Mandelieu kasabasını da geçtikten 
sonra. saklı bir verde durarak. 'te-

SAMUEL HOARE 

Sade bir düşii1lüş bile, bunların bi
rer hakikat olduğunu her tctrafsız 
insana kanaat getirtebilir. 

Bir gemi diğer gemi 
ile ~arpıştl 

Marsilya, 5 A.A. ·• Doric., a-
dındaki İngiliz vapurun.dan çekilen 
aşağıdaki imdat telgrafı ahnmıştır: 

"Doric, 41 derece S. O. S. 19 ku-
2ey, 9 derece 34 batı çarpmıştır. S. 
o. s ... 

''Dorice.,in hangi gemi ile çarpış
tığı malfım değildir. 

Keıza nasıl oldu? 
16.4&4 tonluk ve içinde 736 yolcu 

bulunan İngiliz Doıik vapur Por
tekiz sahillerinden 40 mil kadar u
zakta Fransız Forminyi vapuru ile 
carpışmıştır. Dorik'in 400 yolcusu, 
fngiliz Oryon vapuruna ve 150 yol
cusu da Vis Roy Of İndia vapuru
na alınmıştır. Tayfa şimdilik va -
purda kalmıştır. Forminyi hasara 

ceyi beklemek daha münasip olaca
ğına karar verdik. 

Zaten gece de, rüzgarsız, nefessiz, 
yavaş yavaş ortalığa inmeğc ba~Ia~ 
mıştı. Hangi yoldan gitmek daha 
münasip olacağını düşünüyorduk. 
Şoför de, Hermann da tereddütsiiz 
Framond tarafından çizilen yolu ta
kip edeceklerini söylediler. 

Kimlıilir, Framond her yıl bu yol
lardıln kaç defa gelip geçti. 

Ben ihtiyat olsun diye, yanıma 
bir de harita almı um. Bu haritada 
geçtiğimiz yerlerin isimlerı hald. 
hatırımdadır. Framond"nun haritada 
çizdiği yollar. hep ikinci derece 
yollardı. 

Bu haritaya göre, biz hiç te işlek 
olmıvan daglık bir mıntakadan hu
duda varacaktık. 

Şoför : 
- Öyle )'allar ki. dıyordu, saat

lerce gitseniz, iki otomobile rast
lamazsınız. Fakat ıararı yok. Ben 
arabama eüveniyorum. 
Karanlık iyiden iyiye basmc , 

tekrar yola çıktık. Ne kövler. ne 
köprüler. ne -yarlar geçmedik. BÜ· 
tün bu geçtiğimiz kasaba ve köyle
rin adlarını söylemeğe lüzum vok. 

Otomobilde hiçbiTimiz konu~mu
yoruz. Maryse'in profili kapıya 
doğru eğilmi , gözlerinde sonsuz bir 
elc-n var. Elinde de hala Hesperida
dan kopardığı solmus çiçekler! 

P.ıri~ • Soir"dan: 
Habe~ hadiselerinin kasırgası a

rasında sinemada kalabalık arasın
dan ilk plana geçen bir adam gibi 
yeni bir sima belirdi. 

Daha dün tamamen meçhul olan 
F. W. Rickett ismi, bugün herkesin 
dudaklarında dolaşıyor, gazetelerin 
birinci sayfalarına geçiyor ve bütü!' 

lar. gill agaçlarını aşılar. 
Başka en birinci k v fi : lci kli,.ii le 

çocuguna Şarka ait masallar anlat
maktır. Kendisine her rastgcıuıt,ı.n 
zaman beni hayretler içinde bırakır, 
Afrikada konuşulan dillerden on bi
rini bilir. Arapçayı mükemmel ko
nuşur. 

lşte geçen 10 Ağustosta Adisab1-
baya giden adam budur. Cibuti tre
nintlen Adisababaya alelc'ide bir tu
rist olarak inmiştir. Bundan sonra 
F. W. Rickett'le, Negosun adamları 
arasında geceli gündüzlü bir gö -
riışme ve pazarlık başlamıştır. 

Nihayet 29-30 Ağusos gecesi me
sele halledilmiş ve Seba melikesi 
nin ahfotlarilc, bu finans adamı a
rasında mukavele imzalanmıştır. 

Rickett evine dönmüş, bavulunu 
hazırlamış ve saat yedi trenine at
layarak Cibutive dcnmüştür. 

Bu mesele mevzuubahs olurken a
damın aklına bazı sualler geliyor: 

Acaba M. Rickett kimin hesabı
na, Habeşistanın yarısı üzerindeki 
maden işletme hakkını satın aldı? 

Diyorlar ki, bu ada-n h:ık 1 :ırını 
• African Exbloitation and Develop -

ment Corporation namına kaydettir
miştir, 

Habeş imtiya%ını satın alan Rickett 

muhayyelelerde ugulduyor. Bu bi
raz tuhaf ismın arkasında ne biçim 
bir şahsiyet saklıdır? Fransa kadar 
büyük bir toprak parçasının üzerin
de esrarengiz iş grupınanlarile otu
ran bu delikanlı kimdir? 

W. F. Rickett, gülleri, cıtları, ve 
balık avını seven, zeki, cıngoz şiş
man bi.r adamdır. Vasat derecede 
bir finanstı fakat cidden muhteşem 
bir kukladır. 

W. F. Rıckett, 44 yaşındadır. U
zun senelerdo:nberi Brıtıch Oil Dc
velopment hesabına çalısmaktadır. 

Bu şirket ilk zamanlar yaoi 1928 
de, petrol aramak, işletmek ve bu 
işleri finanse etmek için kurulmu~
tu. Müessisleri yalnız lngilizlcr de
ğildi. Sermayenin yiızde dördü Al
manlara, yüzde ikisi İtalyanlara a
itti. Geri yanı lsvi~re!Berm ve İn
gilizlerindi. 

W. F. ~ickett, grupun yol gôste· 
ricisi değilse bile her halde faal bir 
adamdı. ı 928 den itibaren bütlin dün 
yanın her tarafında büyük seyahat
lere çıktı. Hindistanda Sunda ada
larına, Mançuriye gitti. 1932 de, A
nadoluda uzun müddet kaldı. Bir 
sene sonra lngilterede kendisinin 
misafiri olan Kral Faysaldan Irak
taki biıtün petrol madenlerini işlet
mek imtıyazını alarak büyük bir 
muvaff akiyct kazandı. Rickett ı'ı:ı 
ortaya çıkaran, kuran bir adamdır. 
Büyük isler düşiınür, vucud~ geti -
rir ve sonra onları başkalarına bı
rakır. 

Dostlarından birisi. onu gözü a
çık bir hülyacı olarak tavsif ediyor
du. Dedi ki: 

- Rickett yirmi senedenberi pet
rol işleri dü.,ünür, ve yirmi sene -
denberi rüyaları hakikat olur. Ge
celeri ancak dört veya beş s:ıat u
yur. Seyahate çıkmaz ve yahut bü
rosunda çalışmazsa. tilki balık av-

uğramıştır. Dorik, bir Akdeniz gezi 1 
sinden Londraya dönmekte idi. Va
purun bütün yolcu !arı nakledilmiş
tir. Ölen yoktur. Has:ırat pek m~ -
him degildir. Deniz sakindir. For
minyi yoluna devam etmektedir. 

Karanlıkta epeyce uzun süren ı 
yolun tafsilatını vermiyecegim. Yo
kuşları çıkıyor, inişleri iniyoruz, do
nüyoruz. 

Bir aralık pencereden içeriye bir 
ateşböcegi girdi. Tuttum ve sonra sa
lıverdim. 

- Ates böcekleri 1 dedim. 
Maryse: 
- Ah. Fransa ne güzel memleket! 

dedi. 
9tomobil La Roquette tarafında 

eski bir kalenin önünden geçiyordu. 
Lauffen dedi ki: 

- 1859 daki eski hudut .. Evvelce 
İtalya buradan başlardı. Sonra da 
derler ki Fransa emperyalist değil
dir. 
Kızdım: 

- Almanyada insan zabit olur 
da. tarihi bu kadar bılmez olur mu? 

Maryse'in ıstıraplı tebessümünü 
görlince, münakaşayı hemen kestim. 

1'am ayrılacagıınız bir zamanda. 
biribirlerimizin kalplerini kırmakta 
da n:ıana yoktu. Hepimiz sustuk 
Dağa tırmanıyoruz:. İtalya yak

laştıkça yakla tı. Şoför direksıvonu 
gayet ihtiyatla idare ediyor. Çıkı
yoruz, çıkıyoruz. gecenin içinde, 
döklilen şeHilelerin uzaklardan tat- 1 
h sesi duyuluyor. 

Bir defa daha haritama baktım. 
Hududa iki kilometro var. 

İki kilometro ! Kafam bomboş, şa
kaklarımı bir demir çenbcr sarmış. 

Fakat ne bu firma, ne de bizzat 
M~ Rickett bu kadar büyük işi ya
pacak kabiliyette değildir. M. 
Rickett'in büyük vücudu arkasında 
saklanan grup kimdir? 

Sonra niçin M. Rickett, ihtimal 
hiç petrol o1mıyan bir yerde ne de
rneğe petrol arama imtiyazı aldı? 

Nevyork müze-si müdür muavini 
M. Brawn on sene Habeşistanı:Ja 
Standard Oil hesabına petrol aradı
ğı halde, burada bulun'll'lsı lfızı:n 
gelen damarların asırlarca evvel 

Habe§ İmparatorunun financal da
nışmanı Am~rikalı Conson 

kayboldugunu söylemistir. 
Bu iddıayı birçok salahiyettar 

kimseler tetkik et.nektedirler. Şlip
hesız l urada b<"şka madenler var • 
dır. rakat onlar bilhassa petroldan 
bahset:nişlerdir. 

Rickett i&minde bir adam, bu ka
dar parası olmıyan şırketler hesa _ 
bına 10 milyon isterlinge mevcut 
olmıyan servetleri nasıl satın alı
yor? · . . 

Bu g~.rıp ış ada~ı. hiç te İtalyan· 
ların duşm~nı degıldir. Çünkii Ha
beşistana g~~erken, Romaya d:ı u~· 
ramış ve yuksek m:: nJriyet sahibi 
kimselerle konu muştur. 

1-şte bundan dolayı vaziyet bil.il· 
biıtün garabet peyda etınektedır. 

Gfü·l·rim arasıra yeis, ıstırap ve iimit 
izlikle Maryse'in o kadar temiz, o 

kadar baskalarından bambaşka göl -
gesine dalıyor. 

Az sonra her şey bitecek. Bir 
daha onu görmek ümidinin milyon
da biri bile sönüyor. 

Otomobil yolun dirseklerini bi
rer birer geçiyor. Artık son daki
kalar .. Bir çam ormanının kenarını 
da sıyırdıktan sonra, şoför otomo
bili durdurdu. 

Anladım, bir ıı~yler söylemek is
tedim .. ~aka~ . sesimin titriyeceğini 
hissettıgım ıcın, sustum. Biitün ce
saretim kırıldı. 

Hermann apıyı açtı. Yavaş bir 
sesle: 

- Hudut, şu kayalıgın iki yüz 
metro arkasında.lır, dedi, egcr in
mek isterseniz ... 

- Teşekkür ederim, dedim. 
İnsandan paça~ra olur mu? İşte 

ben oyleydım. Ayaklarım kafamın 
iradesine tabi olmıyarak yola uzan
dı. Şimdi onlar otomobilde kalmış
lardı. Ben de hudut başında, yol ü
ıeri-rıde ! 

Werner Golovine elimi uzun uzun 
sıktı: 

- Ah. böyle ayrılmak ne acıklı 
sey. ne acıklı sev! dedi alla ha ıs
marladık. İnşallah bir fırsat çıkar 
da tekrar görfü:liruz. Dilerim allah
tan, sizi korusun. 

Finans3l 'i'imes'teıı: 

Amcrikada, çiftçiyi korumak ga
yesile pa.muk tiyatlarını yükselt -
mek içın alınan tedbırler etrafında 
son zamanlarda gorülcn şüphe ve 
duruksama ortadan kalkmıştır. Pa
hıuk ekenlere her librede 12 sent 
fıyat taahhüt edilmesi ve her libre 
pamuk için 9 sent avans verilmesi 
pamuk işıle ilgili olanları pek hoş
nut etmemiştir. Güney illerinde alı
cılar pamuk fiyatlarını gozden ge
çirme ktedirlcr. 1933 denberi üre
tımin büyük ölçüde azaltılması ve 
1933 ürünü üzerinden çiftçiyi koru
mak gayesile libre başına 10 scnt a
vans verilmesi ve 1934 ürünü için 
bu avansın 12 sente çıkarılması su
reti le hükumet Amerikadd pamuk 
fiyatlarını yükseltmek işini başar
mıştı. Bu noktaya kadar alınan ted
birlerin iyi sonuç vermt dikleri ile
n sürülemez. Fakat çiftçiler, bu ted 
birlerle yapılan yardımların, onların 
taşka suretlerle zarar gören asığla
nnı karşılayıp karşıla nadığı çok 
şüpheli bir keyfiyettir. 

Amerika fabrikatörleri, fiyatları 
.)jÜkseltme tedbirlerinden hiç te hoş 
'tiut kalmamışlardır. Büyük l>ir en
düstri bölgesi olan Dogu Kuzeyi 
gölgelerinde işlerin bundan zarar 
gördüğünü ileri sürerek, fabrikatör
ler bu tedbirlere kuvvetle karşı gel
mişlerdir. Maliyet fiyatları, lıir ta
raftan pamuk fiyatlarının arttırıl
masından, öte taraftan, yeni konan 
vergilerin asığlarından yükselmiş -
tir. Bu yeni vergi, garanti edilen 
fiyatlar ortalama fiyat farkından 
dogan bir resim olup çiftçilere yar 
dım şeklinde ortaya konulmuştur. 
Yeni tedbirler yalnız pamuk doku
ma endüstrisinin çalışma yerini a
zaltmakla kalmamıştır. Amerıkada 
pahalılaşan pamuklu dokumalar her 
ne kadar henüz merak edilecek bir 
nispet almamış ise de, Ja.pon mal
larının ağır gümrüğe dayanarak A
merikaya girmek imkanları bulma
sına yol açmıştır. Dışarda ise, Ame
rikanın bu fiyat tutma tedbirleri ö
teki ülkelerde fazla pamuk yetişti
rilmesi imkanlarını arttırmıştır. 
Durumda görülen bu değişiklikler, 
buclandırma tedbirlerinden yana 
olanlarca belki de gözönünde bu -
lundurulmamıştır. Fakat bu deği -
şiklikler, hiç süphe y_,0k ki, Ameri
ka11ıa büv.ills-.;.hİe.-Andıistri.si ni gi tgi
de artan bir nispette tehdit etmekte 
ve zarara sokmaktadır. 

Son iki yıl içinde bütün dünyada 
yoğaltılan Amerika pamuklularının 
miktaTı büyük ölçüde azalmış ve 
Amerika dı memleketlerinde ise 
pamuk ekimi gitgıde artmıştır. Bu 
yıl biten son mevsim içinde dünya
nın Amerika pamuğu yoğaltımı 

11.314.000 balyadır. yani geçen mev-
sim yoğaltımına göre 2.366.000 bal
ya ve son mevsimler içinde en çok 
yoğaltım yapılan yıla göre de 
4.434.000 balya daha eksiktir. Dün
yanın her yıl aşağı yukarı belli o
lan 25.464.000 balya pamuk yoğalttı
ğı düşünülürse, Amerika dış ülke-
lerde yetiştirilen pamuk yoğaltımı
nın çok arttığı anlaşılır. Nitekim, 
başka memleketler pamuklarının yo 
galtımı son zamanlardaki en fazla 
yoğaltım miktarını bu yıl 2.345.000 
balya geçmiştir. 

Sun'i surette fiatları yükseltme 
tedbirlerinin. Amerikanın zararına 
olarak dıs' ülkelerdeki pamuk eki
mini ne derecelerde çoğaltmış oldu
ğunu gösterme~e bundan açık bir 

, örnek olamaz. Gitgide da-ha azalaca-

- Adiyöl 
- Yoook! Adiyö olmaz. belki bir 

gün gene buluşacağız, acı günleri 
unutacağız. 

- Şu muharebeyi kazanırsak 
eğer .• 

Lauffen arabanın içinden atıldı: 
- Neyi kazanıyorsunuz? dedi, 

Fransa mı kazanıyor, Avusturya mı 
kazanıyor, ne oluyor? 

Werner Golovine öniine baktı: 
- Ne yazık 1 dedi, şimdi biz bi

ribirimize düşman olacağız ha 1 Al
lah büyüktür. Belki de iki memle
ketimiz bu felaketten barışık çıkar
lar. Gene görüsmek ümidini kalple
rimizde yasatacagız. Hep sizi dü
şüneceğiz [Je Soliers. 

Bir kere daha elimi candan ve 
kuvvetle sıktı. 

Hermann yol çantamı elime tu
tuşturdu, aldım. İki adım yürüdüm. 
Maryse otomobilin açık camından 
bana doğru iğiliyordu. 

Kendimi tutamadım, göz:limden 
yaşlar geldi. 
Maryıe elini uzattı. 
Hiçbir şey söylemeden ve bütiln 

içim parçalanarak dudaklarımı u
zattım ve elini canımı verir gibi öp
tüm. tik itirafım bu oldu. 

Göz yaşlarımın bir damlası bile
ğinin üzerine düştii. 

Maryse mahzun mahzun güldü: 
- Bu yası silmiyeceğim, dedi. 

F'ransadan en kıymetJi, en güzel bir 

ğı ve dış ülkelerde pamuk iır~tı!111 • 
nin o nispette artucagı şüphesız go 
rülmektedir. 

=======·=============~ ,,,,, 
ı-..:a- .....,._,,. 

Cenevre konuşma·. 
ları, Paris gazeteıerı 

Paris gaı:eteleri, Habc§ dc.ırı..ım~: 
nc.ın çok ağır olduğunu kabul t . 
mekle beraber, Uluslar sosyeteS~ 
ilk celse.sinin, teessüfe değer ~ir ;; 
Jiseye sahne olmayışını barız 
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memnuniyetle karşılamakta &1e. l• 
denin sözlerinin bilhassa itidallı 0 

cluğunu ka)·detmektedirlcr. 
Le Journal diyor ki: 
"Bir lngiliz - ltalyan hadiscsJll' 

den korkuluyordu, fa .at, Edefl~ 
çok itidalle sÖ% söyledi. Durum ai:a 
lığını muhalaı:a etmektedir. Fası a 
kıısadır. Fakat bunu bozmamak 1 

gerektir.,, 
Petit Parisien şöyle yazıyor: 
"Mevcut endişelere rağmım ça· 

buk huısule gelen siıkunet havası; 
nın aerçeklenmesindc Edenin ço. .. . ı· 
yardımı olmuştur. Bilhassa Aotoıj 
nin diyevi, Habeşistan aleyhın8' 
e%İci bir iddianame olmuştur. 11 

diyevin ısonucu derin hır tesir uy~fl 
dırmıştrr. Çünkü bunda yakrn [Jıf 
muhasama tehdidi farkedilmektr 
dır.,, 

Figaro diyor ki: 
"ltalya ile lngiltere arasında f'1l 

prşma olmadı. Laval,Londra ile 1ta 
.}'a arasında bir tercih yapmak f,11' 
r·uretinde kalmadı. Fakat bir :;o • 
rıuca varmaktaki güclük eskiJi }:'1" 
dar büyüktür. Herh!ılde, ltal.>DJ" 
istediği şekilde, yani Habes;sıarıa 
bÜel yoldan el koyması suretile taf• 
min etmek imkansız görünnıe1'te• 
dir." 

l'Oeuvre, şunu yazmaktadır: , 
"işler iyi yürümüştür. Hakıl:a_t 

1
: 

te, bugün Kolis arasında çok gıl- 1 

yeni bir üçler konferansı açılıyof• 
Bu konferansta, Fransa ve lngilt'" 
re, dün Eden tarafından okunan /~ 
giliz teklilleri üzerine ısrar edece 
lerdir.,, 

Echo de Paris, yazıyor: . 
"Eden ve Laval'in sözleri, a>'11! 

perdeden çıkmaktadır. Şunu da ılO 
ve edelim ki, Laval Ronıadan. t~~~ 
rik müste.sna olmak üzere ~imdılı 
harp patlamı>'acaŞı vaadini a~I 
gibi görünmektedır.,, 

A1m ı.;ol basını, ltalya ale)'hifld1 

ve Uluslar sosyetesinin zecri tetl • 
birleri lehindeki şiddetli mücadele' 
sine devam efmchtedir. 

Sosyalist organı Populaire gaır 
tesi, Aloisi'nin sôzlerinı tenkit eJe-
rek e:zcümle Jivor ki: . 

"Laval'in uzlaşma teklifforirı1" 
akamete mahkum olduğu, bunda" 
daha parlak surette isbat edile: 
mu. Uluslar sosyetesinin ödeil" 
harbin önüne gecmcktir. Burı'111 

için de paktı sıkı ~urette tatbik et· 
mek gerektir. Ekonomik ve fjnofl" 
aal zecri tedbirler, buna kafi gelif,ı 

rırmver-------- J 
----- -~MWW$YZUU-MUMU ~ 

Berlindeki metri 
kazası mesalleri 

Berlin, 5 A.A. - Bertin tüııeti· 
nin yıkılması sebeplerini araştır• 
mak iizere yapılan gerçin (tahk1

: 

kat) sonucunda 4 kişi yakalanıt11 ş. 
tır. Bunlar, demiryollan kumparı • 
yasına mensup bir direktör, bir ro,~. 
hendis, bir kondoktör ve bir yu ıc 
sek memurdur. Yakalananlar. di ; 
katsizlik yüzünden ölüme sebebıYe 
vermekle suçludurlar. 

mücevher alıp götürüyorum. 13it 
askerin gözyaşı .. 

Ve sesinı alçaltarak ilave etti: 
- Sizin gözyaşınız, teşekkür e· 

derim. 
Maryse bilcginde gözyaşım o.ıd~; 

ğu halde, bu ıssız gecenin iç~n 
ötekilerle birlikte uza ... laştı, gittı· 

• 
Daha ne anlatayım? tal 
Uzun müddet orada aptal ııP !;· 

kalmışım. :Motör gürültfü;ü kaY•11~o
ların arkasına sapan yoldan kay 

1 
, 

lup gıttıkten ı.onra, ı<endımi toP a 
dım. rı· 

Bir an kalbimin durJuğunu sa 
mıştım. 

()' 

Hududu geçmişlerdi. Zihne; 113 
tomobilin şimdi La Ma.dona ~ı\e 
Finesto adındaki İt lyan koyu !'il 
doğru yol aldığını dlişünuyordı.ıce· 
Oradan bütün yukarı İtalyayı. geeve 
rek Türene varacaklar, tsvıç:ı.ıs· 
geçecekler, akşama doğru da ~ rdı· 
turya hududuna varmış olacal<Uıı eri· 

Yol kenarında bir kayanın \ıa· 
ne oturdum. Yanan başımı 8~ısiı 
nmın arasına aldım. Öyle .me bUtiı11 
ve takatsizdim ki .. San~ı ıer· 
kuvvetlerim vücudumu bırdcrt 
ketmişlerdi. 

du'l1· 
Orada böyle nekadar . o~~; b8'' 

bilmiyorum. Gecenin serınlıı; 1 
1 Arka<;ı var 



A N====================================================== g 

Nizamettin NAZiF 

,, D - üşman orada... Çarın Nümune ordusu 
Süvari alayına ölüüüm ! Haaaayt ! ,, 

Dörtnala ve 
KıhCj kıhca 

Sabah oluyordu. Buzlu bir istep 
&aı.>ahı. Güneşi olmıyan bir kış sabahı 
lcı Üstünde birkaç kurt geçişinin iz
lerini taşıyan dlimdüz ve sütbeyaz 
kar örtude ancak üç beş bodur çamı 
toıe vuruyor. 

Kuzeyde birer benek gibi beliren 
•tlılar dört nala karlı mesafeleı ı 
~utarak geldiler. 

En önde giden dört atlının on :ıt 
boyu arkasında üç atlı vardı. Bun
lardan biri birdenbire gem kasarak 
~anındakilere haykırdı: 

- Durun!. 
Sagında giden atını derhal, oldu

lu yerde tuttu ve solunda giden az 
Otede gem kasarken en önde giden
lere: 

- Heeey ... Durun! Durun! - di
)'c bagırdı -

Az sonra bu iki küçük grupun ar
kasından gelen epey kalabalık bir 
tth kümesi de karlı istepin ortasın
da. duraklamış bulunuyordu. 
Güneşsiz sabahın bu donduran a

}'azında hiç birinde havadan şikayet 
tc!er gibi bir hal görülmüyordu. 
liepsi gôğuslerini germişler. üzen
&ıleri tetikte duruyorlardı. 

liani Bogayef: 
- Haydi! 
Derdemez bunlar, mıhmuzlarmı 

hep birden atların karınlarına ba
~arlar ve yine hep birden dört nala 
4lilkarlardı. 

Aah ... Bogayef alayı Çar tvanın 
her zaman ele geçiremiyeceği kadar 
~tik, çevik, atik ve atılgan bir a
Ydı. 
Bogayef alayı ... 

kEvet bu atlılar, Moskof Birinci 
Urnune ordusundan kaçmış olan 

t•riıtiyan Türk beyi Bogayefin ar-
0 aıından yola düzulmüş olan sadık 
ıb~k atlılarıydı. 
S&rışın genç, kürkünün yakasile 

>'ıtziınün yarısını kapaml! :ve kara 
Papagı da yüzünün arta kalan kıs
mını örttügü için ancak gözleri a
çıkta kalmı§tı. 

Birinci Modıol onluftl lıararllalaından pmdi drmıanlar tütByordu 

Koakoca istepte en ufak bir ses 
bile çıkmıyordu. Duran atlıların a
taıından ayrılan beş altı atlı az son
ra birer birer ona yaklaşarak ardar
da şu cümleyi tekrarladılar: 

!ağından çıkarmıştı. Bütün alay bir 
ağızdan cevap verdi: 

- Hay Haaay ... 
O zaman Bogayef kılıcını sıyr -

rarak: 
l 

- Böli.ık tamam. Bogayefin emir-
trıni bekleriz. - Herkes bölüği.ınün başına! - di-

Ve kılıcile buzlu istepi saran uf
kun bir noktasını işaret ederek ila
ve etti: 

- Düşman orada! Çarın nümune 
ordusu ikinci süvari alayına ölüm! 
Haaaayytl 

f Arkası var 1 G Bunlar bölük kumandanlarıydı. ye bağırdı • 
d.enç Türk beyi sonuncusunu da ================================ 
ınledikten sonra:/ .-... ....... ._.._ us:t 
- Arkadaşlar! - diye bağırdı -

Gcc:e arkamızdan kovalayanların bi;c .Yetişememeleri iki sebepten o-
ilbılir. Birincisi... Belki izimizi 
kaYbetmişlerdir; bunun için hala bi
t~ ulaşamamış bulunuyorlar. lkincl-
11 ki bence hakikat ta budur. Hay
~lnları yorulduğu için biz onları 
~rılerde bırakmış bulunuyoruz. 
~n ögleden gecenin .epey ilerle -

lllış bir saatine kadar onlar at koş -
~urarak bir hafta evvel almış olduk
irı vazifeden dörunü!ilerdi. Bunu 
:a.tırladıgım için ikinci ihtimali 
aha kuvvetli buluyorum. / 
Bôli.ık kumandanları put gibi ha

~tketsiz duruyorlar ve dört kulakla 
1 nliyorlardı. 
- O halde ne yapmamız lazım? 

• diye devam etti Bogayef - Bizim 
ıçın bir daha geriye dönmek imka
tıı Yoktur. 

Ve kısa bir duraklamadan sonra 
'eai.ni yükselterek sordu: 

- Bizim için demekle hata mı 
b~iyorum bilmem? Fakat beni.rn için 
ır daha geriye dönmek Çar İvanrn 

~tlladına boyun uzatmak demek o
ur, Bu takdirde yapılacak ilk i.ş, 

11ı.den benim bundan sonraki ser -
~uzeştime kendi hayatınızı uydur

ak i11teyip istemiyeceğinizi öğ -
~enrnektir. Bölük kumandanları ar -
<ldaşlar l Tam düşündügünuz gibi 

ce"a.p veriniz. Benimle beraber öl
~e.k ve benimle beraber yaşamak 
tıyor musunu?_ 

t &ölük kumanl4anlarr bir saniye 
,'rcddüt etmediler. Tek ağızdan ko 
ı.ışur gibi cevap vudiler: 
- Evet Bogayef. 

l... - Bu sözleriniz bölüklerinizin 
b naat ve düşünceleri olarak ta ka· 

Ul edilebilir mi? 

1 lCurnandanlar yine ayni tereddüt-
1.lıJükle bağrıştılar: 
- llay hay Bogaycf f 

0 - O halde arkadaşlar, nümune 
ğr~uıunun Bogaycf süvari a.layı da 
ıt ~ış ve bir Bogayef atlıları ç.ete-

turemiştir. 

2 Çar lvanın verdiği her hakkı ü
dtrırnden atarak ııize son bir soru 
b •ha soracağım. Beni, eskisi gibi 
r:~ Sôzü dinlenir bir arkadaş ola-

lcabul ediyor musunuz? 
Bu sözleri daha yüksek ıtesle gırt-

BORSA 

5 EYLÜL Perşembe 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Franıız frangı 
20 Liret 
20 Beloka frangı 
20 Drahmi 
20 lsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şılınır; 
l'lark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç K uroıı 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Al11 Sat11 

620.- 624.-
124.- 126.-
166,- 169.-
192.- 194.-
82,- 83.-
23.- 24.-

816,- 820.-
80.- 81.-
96.- 98.-
22.- 23.50 
40,- 42.-
23.- 24.50 
23.- 24.50 
16,- 17.-
23.- 24.-
52,- 54,-
33.- 34.-
30.- 31.-

934.- 936.-
52.- 53.-

234.- 236.-

ÇEKLER 

Paris uıere 
İnıiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belır;a 
hveç franır;ı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avuııturya 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Penıo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Cernoveta 
İsveç kuronu 

ESHAM 

1& Bankası Mü. 
N. 

" ., H. 
Anadolu% 60 

,, 3 100 
Şirketiahyriye 
Tramvay 

Kapan11 

12.03 
623.50 

0.79.47.50 
9.72.-
4.72.75 
2,44,25 

63.32.86 
1.17.45 

19.19.25 
4.20.20 
1,97,92 
1.97.50 
4,21.-
4 ~1.40 

63,77.55 
34,96.33 
2.71.30 

10.98 
3,11,30 

92.-
9,50 
9,60 

25,50 
42.-
14.25 
25.50 

b 
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Bulmacamız 

SOLDAN SA~A VE YUKARDAN 
AŞACI 

1 - Bugunun en mühim meselesi olan 
yer (10) 

2 - Çul (3) valide (3) Trabzonlu (3) 
3 - Peder ( 4) tehlikeden doian vaka 

<4> 'k 1 b" • 4 - Amerı a ı ır ıakı (7) 
s - Yaıtasm (2) Dem (3) 
6 - Adam (5) Pay (4) 
7 - Şart edatı (2) Bir vasıtai nakliye 

(5) . . . k' 
8 - Bır nevı ıç ı (6) Nota (2) 
9 - Saha (4) su (2) ücret (3) 
10 - Cilve (3) ır;elir (6) 
l 1 - Tavla taşı (3) erkek (2) 

DUnkU bulmacamızın halli 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

AŞA~I 

ı - Karagoz (8) ay (2) 

2 - Kan (3) eıe (3) 
3 - An (2) sık (3) 
4 - Sıraca (6) 
5 - Asır (4) risale (6) 
6 - Karanlık (8) 

7 - Öz (2) cin (3) At (2) 
8 - Aslan (5) ta (2) 
9 - Ek (2) ait (3) 
10 - Ai (2) ilk (3) taka (4) 
11 - Yer (3) garaj (5) 

Bomonti • Nektar """" 
T~rkos 
Reji 
Aı.ıan Çımento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Deiirmencilik T.A.S. 
Sark Deiirmenleri 
Şark Merkez Eczanesi 

7,50 
15.50 

2,40 
10.-
58.-
23.-
10.50 
ı8.SO 
0.76 
4,15 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Dans musikizi. 19.10: Hafif mu

siki. 19.45: Ege caz. 20.15: Konferans. 
20.30: Stiıdyo orkestrası. 21: Radyo caz 
ve tango orkestraları. 21.5: Son haberler, 
borsalar. 21.45: Bayan Alcksandr Mayler. 
Macar halk havaları. 22.10: Hafif muıiki. 

BU kreş 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: P.adyo 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: ı:onse· 
rin suregi. 20: Sozler. 20.20: Plak 20.50: 
Sözler. 21: Sozler. 21.15: Şarkılar. 21.35: 
Radyo salon orkest.-ası. 22.30: Sozler. 
22.45: Konserin sureii. 23.15: Vnlıanc.ı 
dillerle duyumlar. 23.20: Konserin süreği. 
24: Pli.it. 

Budapeşte 
19.45: Amele korosu. 20.45: Sözler. 21. 

15: Piyano . Keman konseri. 21.50. Dış 
siyasa. 22.10: Plik. 23: Duyumlar. 23.20• 
Caz. 

Varşova 
21: Hafif müzik. 22: Duyumlar. 22.10: 

Konferans. 22.15: Senfonık konser. 23.30: 
Edebiyat. 23.45: Kuçuk radyo orkestrası. 

Belgrat 
21: Radyo piyesi. 22.30: Uusal 'iarkılar 

ve marşlar. 23: Duyumlar. 23.25: Radyo 
orkestrası. 24: Halk ıarkılarL 

Roma - Napoli - Bari 
20.15: Karışık pliklar. 20.45: Kan~ık 

plaklar. 21.15: Duyumlar. 21.40: C Rari) 
Rumca yayım. 21.40: (Roma): Kanşık 
kcnser. 23.15: Dıns müzi&i. 

MUnih 
20 05: Orkestra. 21: Duyumlar. 2115: 

Ulusal yayım. 22: Radyo orkestra'!.t. 23: 
Uuyumlar .. 23.20: Proıtram aıuı 23 30: 
ı:2rışık konser. 24.30: Hafif r.luzık. 

Bresi av 
70: Akşam müıifi . .?l: D.ıyumlar. 21.\5 

Uluul yayım. 22: $imal muıı:i.ıi. 22.25. 
Cermen kralları mezarları (Sozler). 23: 
Duyumlar. 23.30: Eilencelı müzik. 

• 
SİNEMALAR 
TiYA TR OLAR 

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

• ipek: Kız kadın olunca 
•Saray : Fırtınadan sonra. 
• Yıldıı: : Çin Sesi - Moskova çocuklan 
• AJl.,.zar : Ay~el - Sarlok l·folms. 
• Aari : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu

harebesi. 
• Melek: Gönül acısı 
• Şılc : Otuz gUnlük Prenses - Meçhul 

adam. 
?.lilli : Fındıkçı kız - Eskimo. 

• Sü .. 9" Senin sibi bır kadm - Çdırm 
UÇUt 

• Oaküdar Hala: Şahane Vals. 
• Alkazar : Bataklı damın ku:L 
• Milli ı Çılgın kan - İntikam. 

• 
ll M AN 
HAREKETLERi 

Bugün Limanımızdan cidecek vapurlar: 
Saat 

9 Saadet Mudanyaya 
9 Gtizel Bandırma lımite 

11 Çanakkale Mersine 
Buır;ün limanımıza gelecek vapurlar: 
Saat 

16,15 Ayten lzmitten 
1 7 Eie Iskendcriyeden 
17 Kocaeli Mudanyadan 
Bu &ece nobetçi eczahaneler ıunlardır: • 

NÔ BETÇi 
ECZANELER 

Yemişte Agop Minaayan - Fenerde 
Husamettın - Ankara caddesinde Eşref 
- Beyaznta Cemil - Kuçukpazarda Yor 
ıi - Yenikapıda Sarım - Karaıümnik -
te Fuat - Kadıkoyündc Büyuk - Yelde
iirmeninde Üçler - Şehzadebaşmda Asaf 
- Sarnatyada Rıdvan - Bakırkôyunde 
Hilil - Beşiktaşta Nail - Şehremininde 
Nazım - Haskoyde Yeni Turkiye - Ka
ıımpaşada Yeni Turan - Büyükadada 
Mehmet - Heybelide Tanaş - Galatada 
'Mahmudıye caddesinde Miıel Sofronya -
dis - Taksimde Taktım - Kalyoncukul
luiunda Beyoğlu - Hamamda S. Baru -
nakyan - Eyilptc Hikmet eczaneleri. • 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaıyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeıilkoy BaltıTlr~y. Büyiik-
dere Oıküdar itfaıyesi 60625 
Paııabahçe Kandilli Erenk8y. Kartal 
talralın \cin telefon santralmdaki memn· 
t.üyiikada Heybeli Burgaz Kmalı mm· 
ra < yancın) lrelimeıini aoylemelr kifidir. • ÇABUK SIHHI 

YARDIM TESKII.ATI 

Bu numaradaı. imdat otomobili 
istenir. 44998 • MÜRACAAT 

YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy ialrelesi bq me-

murlutul 43732 
Sirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurcululr Sirketi merlres acen· 

lesi, Telefon 22925 
Sarlr Demriyollan mfinıc:aat ka-

lesi. Sirkeci Telefon 23079 
D~let Demiryolları müracaat 

kalemi Ha,.darpa... Telefon 42145 

HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpa&a hastanesi. Cerrahpap 21693 

IHIKAYE 1 T anzmadığzm Kadın 

Yatak odamda divana uzanmış. 
kitap okuyordum. Hizmetçi geldi, 
salonda bir kadının beklediğini ve 
heni acele görmek istedigini söyle
dikten sonra ilave etti: 

- Şimdiye kadar evımize hiç gel
miyen bir hanım. 

- Genç mi? 
- GC11Ç ve güzel... Yattığınızı 

söyledim. Hemen buraya gelmek is
tiyor. 

- Buraya mı? 
Ben sözümü biti~meden, içeriye, 

hiç tanımadığım, sarışın, genç ve 
güzel, ufaktefek, fakat çok canlı bir 
kadın, büyük bir telaşla girdi; hiz
metçiyi kolundan iterek dışarı çı
kardıktan sonra bana yaklaştı: 

- Doktor bey, dedi, pek az vak
timiz var. Beş dakıkaya kadar bu
rada bir hadise olacak: kocam şa
hitlerle gelecek ve beni sizin yanı -
nızda yakalamak istiyecek. Hiçbir 
tehlike yok, emin olunuz ... Kocam 
sakin ve makul bir adamdır; niha
yet beni boş._mak istiyecek, o ka
dar. Siz benim burada olmadığımı 
söylerseniz çıkıp gider. İnanır. Is
rar etmez. Zaten b:.ıraya girdigimi 
görmedi. 

Ben doğrulmuştum: 
- Niçin beni seçtiniz? Nereden 

tanıyorsunuz? Başka birini bula
madınız mı? Bu hileye sebep ne
dir? diye sordum. 

- Ben size değil, üstiinüzdeki 
katta oturan asıl sevgilime gidiy~ 
dum. Apartımanın aşagı kapısındah 
girerken kocamın beni takip ettigi
ni anladım ve hemen sizin daireni
ze girdim. Eğer kocam heni yukar
da yakalasaydı, öldurürdü. Çi.ınkü 
hakiki rakibi en yakın dostudur. Fa
kat onun bu apartımanda gizli bir 
garsonyeri oldugunu bılmiyor. Bana 
bu iyiliği yapmazsanız bir facia 
kopabilir. Yaparsanız, mesele gayet 
iyi halledilecek. Pek yakında iyilik
le boşanacağız ve ben sevdiğim a
damla evleneceğim. İnsanlığınıza 
müracaat ediyorum. Hemen hu oda
dan çıkınız ve beni yalnız bırakı
nız ... Çünkü ben kapıyı kilitliyece
ğim ve saklanacağım. 

Tereddüt ediyordum. Ellerime 
sarıldı: 

- İnanınız bana .. dedi, eğer ya-

KUçUk kibritler piyasada 
azaldı 

Piyasada küçük kibritler azal
maga başlamıştır. Kibri( şirketi, 
inhisardan devraldığı kuçük kibrit 
stokunun bitmek üzere olduğunu, 
fabrikaya yeni tesisat eklenmek su
retile bu çeşit kibritlerden tekrar 
imal olunacağını söylemektedir. 

Kibrit şirketi, 30 kibritlik ve yas
sı kutulu lüks kibritler hazırla:nış
tır. Bunlar yakında piyasaya çıka
rılacaktır. 

Uçak fi!mleri gösteriliyor 
Türk hava kurumu başkanlığınca 

halka gösterilmesine izin verilen 
iki uçak filmi dün akşamdan itiba
ren sinemalarda gösterilmeğe baş • 
lanmıştır. 

Her iki film de dün gece Ferah 
sinemasında gösterilmiştir. 

Veremle sava, kurumu 
gezintisi 

İstanbul veremle ıavaş kurumu, 
önümüzdeki pazar gunü. Çınarc:ıga 
büyük bir deniz gezintisi tertip et
miştir. Gezi, Şirketi Hayriyenin 68 
numaralı vapuru ile yapılacaktır. 
Vapur, 9,5 ta KöJ>rüden kalkacak, 
birkaç iskeleye ugrayarak Çınarcığa 
gidecektir. Dönüş, gece 22,5 ğu bu
lacaktır. 

Gareba Hastanesi. Sehremiııi Y eı:ıi· 
bahçe. 23017 
Ha1elri kadmlar hastanesi Ak· 
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye haa
tanesı, Bakırköy Reşadiye ltı$lası 16 60 
Bcyoflu ZlikUr hastanesi Firuzaia 43341 

Gülhane hastancaı Gulhane 2051G 
Haydarpasa Numan~ haataneal 60107 
Zeynep Klmil haıtanesı Uskil· 
dar Nuh kuyusu. Giln Doğumu 
caddesi 
Kndur hastanesi Capa 
Etfal hastanesı. Sişli 

60179 
22142 
42426 

Yazan MI - FA. -
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lanım meydana çıkarsa kocama ha
kikati söylersiniz. 

Bu şartla kabul ettim ve hizmet
çiye de direktif verdıkten sonra ya
tak odamda bu garip güzel kadını 
yalnız bıraktım. 

Salona gidip oturdum. Oldukça 
heyecan içınde kapının çalınması :ıı 
beklıyordum. Ne garıp sergüze t ! 
Ya adamcağıza hakıkıı.ti soylemege 
mecbur olur da inandıramazsam? 
O zaman üstümüzdeki katta oturan 
dostunu ifşa edcbilecegimı du u
nuyordum. 
Kadın beş dakika demi ti. On, on 

beş dakika geçti, kimseler goriın
medi. 

Ancak kocası ciırmümeşhuttan va1 
mı geçti? Yoksa karısının hangi da
ireye girdiğini bılmedi de arıyor 
mu? 

Yatak odasına gittim, kapı içer
den kilitliydi. Kadın: "Gelmeyıniz, 
sabrediniz, bekleyiniz!,, diye bagır
dı. 

Tekrar salona döndiım .Elimde sa· 
at pencere ile oda kapısı arasında 
kilometro yaparak gidip geliyor • 
dum. Yarım saat gecti. Artık korku· 
sunun bir vehim olduğunu kadına 
müjdelemek için tekrar yatak oda
sına gittim. Bu sefer kapı yarı ara
lıktı ve içerde kimse yoktu. 
İçime birdenbire gelen şüphe ile 

hemen elbise dolabımı açtım ve 
portföyümün yerinde olmadıgını 
anladım. Daha fecii, kadın başucum
daki dolabın iıst gözunden anahtarı 
a1mış, alt kapısını açarak içinde ki 
çekmeceyı dolduran dört yüz lira· 
yı teferruatına kadar toparlamı tı. 

Vucudunun guzelligı ıle yaptıg 
işin çirkinliği arasındaki tezat k;ır
şısında şaşırmışt1m. Yarım saat ka
dar geçtikten sonra telefon çalmıs· 
tı. 

İsteksizlikle aleti elime aldım. 
Ayni ses. 

- Bonjur doktor! 
Diyor ve gülüyordu. Hiçbir şe} 

söyliyemedim. O devam eden kah
kahaları arasında ilave etti: 

- Size başka bir doktorun evin
den telefon ediyorum 1 O da şımdi 
içerde kocamı bekliyor. B mm ne 
yaptığımı tahmin edersiniz! 

U usal endüstri b1rliCi 
sekreteri çeki di 

Ulusal endüstri birligi idare he -
yeti üyelerı arasında bır anla ama
mazlık çıkmıştır. Bu anlaşamamaz
lık sonucunda. birligin genel sek -
reteri Nazmi Nuri istifasını ver:nı •• 
birlikten ayrılmıştır. 

Nazmi Nuri, ozel işlerinin fazla
lıgı yüzunden çekil :nek vazı yetinde 
kaldıgını söylemiştir. 

Beş ecnebj profesörUn 
smıtl ayrdcıı 

Konsoltasyonlara iştirak ederek 
umumı surette konsoıtalarda bu -
lundukları hakkında inanç getırıl.en 
ecnebi prof esôr doktorlardan beşi -
nm sınıfları tayin olunmll:itur. Di
ger profesörler, henuz İstanbula 
gelmemiş oldukları içın sirkul rler 
kendilerine teblıg edılememı tir. 

Oda yönetim kurulu, 4 Teşrınıev
ve lde yapılacak olan seçim ı ı f alı
yetlerile ugra maktadır. Yo etım 
kurul, Etibba odası gazetesı ıle b.ı
tün üyelere ayın on be ınde teb i
gat yapacak ve bu ne~riyatla s ı
ine aıt bi.ıtün maddelerı, heyetı ıd -
renin iki senelik çalışma raporunu 
ve seçilmek hakkını haiz butun uye
lerin isimlerini bildirecektir. 

Oda altında hazırlanmakta olan 
kütüphane inşaatı bıtmek uzeredır. 
Arkeoloji kongresinde TUrk 

deıege eri 
Eylulün onunda Leningratta top

lanacak olan arkeoloji kongreııne 
Türk Tarihi Tetkik kurumunu tem
sil etmek üzere Sıvas saylavı Şem
settinin haşkanlıgında Balıkesir 
saylavı İsmail Hakkı, Cel 1 Esat ve 
Miızcler yardirektöru Arıften mu -
teşekkil heyet dun akşam saat 16 la 
Çiçerin vapurile Rusyaya harek t 
etmiştir. 

Kongre. ayın onundan on seltizıne 
kadar sürecektir. 
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it 
ç 

lya Ulusla 
·ımek Niye 

Cenevre, 5 (A.A.) - Havas: Alı
nan intibaa göre, tamiri imkansız bir 
durum takınılmadığı için, bugünkü 
vaziyetten daha fenasının önüne ge
çilmiş bulunulmaktadır. 

İtalyan • Habeş davalarını incele
mek üzere bir raportörler komisyonu 
teşkil edilecektir. 

iki taraf ta sorav!I değil 
Cenevre, 5 (A.A.) - Valval hadi

sesi hakkındaki yargıç kararı bu~ü~ 
gazetelere verilmiştir. Karard3: ha~ı
senin birtakım fena tesadüflerın bır
leşmesile çıktığı ve bundan ne Ha • 
beşlerin, ne de ltalyanların soravh tu 
tulamıyacakl::.n sonuncuna varılmak
tadır. 

B r komite teşkil ediliyor 
Cenevre 5 (A.A.) - Eden, bir öğ 

le şöleni vermiştir. Yemekte Laval, 
Bcck, Avusturalya mümessili Bruce, 
Tevfik Rüştü Aras, Rizginazu, Ave
nol ve Fransız Dış Bakanlığı sekrete
ri Leje hazır bulunmuşlardır. Edenin 
bu şahısları, anlaşmazlığın incelenme 
sinde takip edilecek usul hakkındaki 
görüşleri bağdamak (teklif) i~in top 
ladığı anlaşılmaktadır. Hiç bir kim
se mahdut bir komitenin teşkiline iti 
raz etmediği için, bu komiteyi teşkil 
edecek şahısların gösterilmesi konse
yin gelecek celsesinde yapılacaktır. 
Eden ve Laval'in komiteye dahil ol
cağı anlaşılmak adır. Fransız ve İn
giliz çevenleri komitenin kararlarını 
gelecek hafta başına vermesini ve bu 
suretle Asamb1enin daha acık bir ha
va içinde açılabilmesini ten;in etmek
tedirler. 

Habeş heyetinin cevabı 
bek eniyor 

Cenevre, 5 (A.A.) - Eden Avus
turalyanın konseydeki mümessili Bru 
ce ile Danimarka Dış Bakanı Munh'ü 
kabul etmiştir. Bugün konsey toplan
tısı olmıyacaktır. Konsey, eğer Ha
beş heyeti ltalyan muhtırasına ceva
bını vaktinde getirirse yarın toplana
caktır. 

Habeşistan kanun harici 1 
Cenevre, 5 (A.A.) - Aloisi, dün 

öğle-den sonra. konseyde verdiği di
yevı , basına izah etmiştir. 

Aloisi'nin izahatı, İtalyanın hare -
kete geçmek isteğinin her türlü uz
laşma imkanlarını ortadan kaldırma
dıgı hissini vermektedir. 

Aloisi: "Başka hiç bir istekte bulun 
ınadık. karar, konseye ai.tir ... demiş 
ve İtalyanın, "Kanun harici" telakki 
ettiği Habeşistanla değil, fakat kon
s~vle aytı~mayı kabul ettiğini ilave 
eylemiştir. 

Joi i, ltalya ile Habeşistan arasın 
da bir tercih yapmak, konseyin yapa
cağı iş olduğundan, İtalyanın Habe
si:tanı Uluslar sosyetesinden çıkart
ın k isteğinde bulunmadığını tasrih 
e miş ve Italyanın asla uluslar sosye
ter.ini terketmek niyetinde olmadığı
nı söylemiştir. 

Aloisi kendisine sorulan suallere. 
tahrik müstesna olmak üzere, ani bir 
tehlike me\•cut bulunmadığı cevabını 
vermiş ve Paris tekliflerini ima ede· 
tek bu tekliflerin. görUşme başlangı· 
cı veya sonu olduğunu bilmek mese
lesi kaldığını söylemiş ve bu suretle 
bir anlaşma imkanı mevcut olduğunu 
iÖStermiştir. 

Aloisi, en sonra. İtalyanın Briand
Kellog paktını imzalarken, Afrikayı 
bu paktın ta 'bikı sahasından çıkardı
ğını tasrih etmiş olduğunu söylemiş
tir. 

Muhtırada neler yazı'ı ! 
Roma, 5 (A.A.) - Dün Uluslar 

sosyetesi konseyine sunulan dolgun 
Italyan muhtırasında. ilkönce, Habe
şistanla ltalya arasındaki ilgilerin bir 
tarihçesi yapılmıştır. Bu tarihçe ilgi· 
lerin menşeinin, son yüz yılın ortala
rında oldusunu hatırlattıktan sonra 
bunların 1889 tarihli andlaşma ile tes 
bit edildiğ'ni ve bu andlaşmanın 17 in 
ci maddesinde. İtalyanın hakimiyeti 
açıkça belitilmiş olduğunu söylemek
tedir. Muhtıra şöyle devam etmekte
dir: 

- Fakat bu andlaşma imza edilir 
edilmez Habc:;istan arka arkaya, bir
takım düşmanca hareketlere başlamış 
bunun sonunda da l 895 - 1896 anbş
mazlığı ortaya çıkmıştır. 

Italyan hükCımeti, muhasemat bi -
ter bitmez, elbirliği siyasasını tektar 
ele almış ve birçok andlaşma ve mu
kavele imzalamıştır. 

lki ülke arasındaki ilgilerin "On 
J.:rrk yılı zarfında şu hadiseler belir
miştir: 

Habeşistanın Italyan sömürgeleriy 
le kendi toprakları arasındaki sınırı 
tahdit etmek istememesi ve İtalyan 
topraklarının, Habeş kıt'aları tarafın
dan işgali. 

2 - Diplonıatik memurlara yapı· 
lan hakaretler· 

3 - İtalyanların canlarına ve mal
larına yapılan tecavüzler. 

Muhtıralarda, ltalyanın, sın•rlrı 
tahdid hususundaki tekliflerine, lla
be istanın daima oyalama politikasiy
k cevap verdiğ~ ~öylcnd;kten sonra, 
anlaşmalar mucıbınce ltalyaya ait o-

(Baş tarafı 1 incide] 

lan bazı kabilelerin, ezcümle cunama 
kabilesinin, Habeşistan tarafınc1'ın, 
kendisine ait tel:ikki edilmek istenil
mesi hadisesi nev'inden bazı misaller 
ileri sürülmekte ve denilmektedir ki: 

"İtalya, 1928 andlaşmasını imza1a
mak suretiyle dostluğunun en büyük 
delilini göstermişt ir. 1 O sene müddet
le mer'i olan bu andlaşma. Habeşis
tana bir deniz mahreci sağlamakta ve 
iki memleket arasınd3. tec'min geniş
letilmesini ve geliştirilmesini mecburi 
kılmaktadır. 

Fakat, Habeşistan sürekli surette 
genel olmuş, ve Adisababa hükumeti, 
ezcümle, teknik danışmanlar, hekim
ler ve İtalyan din adamlarını hizme
te almaktan imtina etmiş ir. Bunda n 
başka, Habeşistan. andlaşma hüküm
lerine aykırı olarak yabancılara bazı 
imtiyazlar vermiş, Italya için zararlı 
gümrük resimleri koymuş, konsolo"la 
rın kazai haklarını ortadan kılldıran 
hukuki usuller ihdas etmiştir. 

Büyük Harpte 
Memorandum, büyük harpte hal • 

yan topraklarına yapılan tecaviı:r.le • 
rin İtalyayı Eritreye asker yollamak 
zorunda brraktığınr kaydetmekte ve 
posta seferleri ile İtalyan tehaasına 
karşı yapılan birçok tecavüz hadisele 
r'ni zikretm:ktedir. Habeşistanda hü 
küm süren anarşi ile iç kavg;tlannın 
ltalyan kolonileri için daımi bir teh
like olduğunu önrmle kaydeden Me
morandum diyor ki: 
"Komşu ul~sları, Habeşistanı nü

fuz bölgelerine ayıran andlaşmalarla 
menfaatlerini korumak zorunda bıra
kan şey daimi surette bu karışık du
rum olmuştur. 

Bu nüfuz bölgelerinin ayrılmasın
da ltalyaya en önemli parça düsmüş 
bulunuyordu.,. 

Memorandum 'un ikinı:i kısmında. 
Habe istanın 1906 tarihli üç taraflı 
ılndlaşma ve 189 l. 1894 tarihli pro
tokoJlar mucibi, uluslar sosyetesinde 
hukukan dun bir mevkide bulundul;u • 
hatırla• rlmaktadır. 

0 

Memorandom kendi toprakları ic:n 
de fili otoritesini tam bir sekildt kul 
lanamıyan Habeşistanın Uluslar sos
yetesi Üyeligi ödevkrini yerine oetir 
mck kudretinde olmadığını kaydet • 
mekted'r. Memorandum bundan bas
ka, Habeşiııtanın "Uluslar sosyetesi 
üyelerinin kendi tebaalarını munsifa
ne hayat şartları içinde yaşatacakla
nna ve tecim ve münakale özgürlü
ğUnü temin edeceklerine" dair oliın 
23 Uncu mİı~Cle hUkUmlerıni yerine 
ge•irmel: kudretinde olmadığını söy
lemekted:r. 

F.sir ficc:1reti 
ltalyan hükumeti. Ulus1ar Sosye -

tesi tarafından Habeşistandaki esir 
ticareti hakkında S?erçin (tetkikat) 
yapmaya memur edilen Lord Lugar
din tesbit ettiği birçok hadiseleri zik 
retmektedir. 

Lord Lugardın raporunda şu nok
talar tesbit edilmiştir: 

1 - Habeşistan esir ticaretini ka
nuna uygun telakki etmektedir. 

2 - Geniş bir şekilıie tatbik edi • 
len esir tecimine Habeş hükumeti bil 
fiil i tirak etmektedir. 

3 - Habeş hüki'ımeti. uluslar sos
Y.etesine karşı yüklend'ği taahhütle -
rı ayak aı·ına almıştır. 
. Rapor. Uluslar sosyetesi üyeliği 
~e k~bili telif olmayan ve yamyamh
gın. ışkencenin hiiküm sürdüğü orta 
yaşlı ve genç erkeklerin kısırlastırıl
dığı bu ülkenin barbarca adetlerini 
tarif etmektedir 

İtalyan Mem~randumıı. son olarak 
l~abeş'sta~ın Cenevre sosyetesine iş
tırake layık olmadığını gösterdiğini 
v.:. bu soy al uluslar toplantısının pre 
tıJınC zarar vermeden sosvetede kala
mıyacağmı kaydetmektedir. 

t akem kararı 
Roma, S (A.A.) - S efani Ajansı 

Ual-Ual komisyonunun verdiği hük~ 
mü. Habtşistanı mahkum eder mahi
yette tefsir etmc~:tedir. 

ltarya kabahati Habeşlere 
} UklUyor 

Roma, S ( A.A.) - Stefani Ajansı 
teblig ediyor: Uzlaşma ve hakem ko
misyonu tarafından Ual-Ual hadisele
ri hakkında verilen karar, hakiki lıır 
hüküm o'acak yerde }'atıstırıcı bir cöz 
ge veya bir tahkimname olarak göziik 
mektedir. Eununla beraber, hükmün 
e"asları gözönünc alınınca, anlaşmaz 
lıkta ilgili olan iki tarafın durumu 
başka ha ka tarzda takdir ed ldigi 
derhal görülüyor. Filhakika komis • 
yon. Ual-Ual hadise inden dolayı 1-
talyan hi.ıkiımetine veyahut mahalli 
Jtalyan memurlarına hic; bir me;;uli • 
yet terettüp edemiveceği ve bu hükü 
met_ ve memurlara karşı Habeş hüku
metı tarafından ileri sürülen delille • 
rin Ual • Ual'a muntazam ve gayri 
muntazam mebzul Habeş kıtaatının 
gelmesi münasebetile her türlü hadi
senin önüne geçmek icin alınan bir
çok tedbirler ve ihtilaf tevlidinde 
hiç bir menfaa•imiz olmamasiyle tek 
zip edildiği mütaleasında bulunmuş • 
tur. 

Habeşistana gelince, komisyon ter 
sine olarak mahalli Habeş memurla-
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unda 
Değildir 

nnın hattı hareketiyle ve hele Ha -
beş komisyonunun hareketinden son
ra Ual-Ual hattı yakininde kıtaatın 
tahşidi ve muhafazası suretiyle, teca 
vüz emelleri his ve heyecanını verdik 
h:rinive bununla beraber 5 Kanunuev 
vel hadisesinden tamamen mes'ul tu
tulamıyacaklarını kaydetmek edir. Bu 
it.barla kararın manası açıktır: ltal
yan hi.ikumeti tecavüzde bulunmadı
gı için her türlü mesuliyetten uzC1.k 
tutulduğu halde, Habe'i hükumeti 
yalnız ileri sürUlen deliller tamamen 
yeter olmadığı için mesul addedilme
miştir. Bu durumdan cıkarılacak so -
nuç şudur: • 

lki taraftan birine terettüp eden bir 
vakıa mevcut olduğuna ve Italyan 
hükumet 'nin hadiseden mes'ul olma
dığı mutlak surette bildirildiğine gö
re bunun mesuliyeti zaruri olarak ö
bür tarafa terettüp etınektedir. 

Mısır halkı asabiyet içinde 
lskenderiye, 5 (A.A.) - Ingiliz 

harp gemilerinin burada bulunması, 
Ehaliye bir güvenlik duygusu verivoı 
sa da, s ' gorta mukaveleleri ak<li icin 
yaplan müracaatların cokluğu. halkın 
c:sabiyet içinde bulunduğunu göster
mektedir. 

lngiHz tayyare'erinin 
manevraları 

Kahire, 5 (A.A.) - "Royal Air 
Force" filosu, Habeş işinin büvüme. 
si ihtimaline karşı Sudana ve Kenia
ya doğru uçmuştur. 

Ingiliz yüksek komi::.eri, Mısır Sü
I'akanına bu ayın 1 O uncu ve 11 in
ci günleri, Süveyş bölgesinde geniş 
mikyasta hava manevraları yapılaca
ğını bil<lirmiştir. 

imtiyaz feshedilmiyecek 
Londra, 5 (A.A.) - Adisababadan 

Reuter Ajansına bildiriliyor: Habeş 
hükumeti, petrol imtiyazının feshe • 
d lmemesine karar vermiştir. Habeş 
hükfımeti, Rickett'in "Socony Vacum 
Oil Company" nin sermayesi verine 
baı;ka bir sermaye bulmaga muvaffak 
olacağını ummakıadır. 

1mtiyaım lat)vi 
Aclisababa. 5 ( A.A.) - Petrol im

tiyazının lağvı, Ttalyan çevenlerinde 
müsait bir tesir uyandırmıştır. Bu çe
venler, §İmdi barış yolu ile bir kotar
ma yapmak kabil olduğunu sanmakta
dırlar. 

B.a~ı kimseler, bu lnğv keyfiyetinin 
Jngılız • ltalyan görüşmeteri sonun
da yapıldığı mütaleasındadırlar. 

lng liz konso'os ' uğunun 
mut afc2csı 

Cibuti. 5 (A.A.) - Adisababada
ki İngiliz konsolosluğunu muhafaza
ya memur olan ilk lngiliz müfrezesi, 
buraya gel~iş ve derhal Habeş hüku 
met merkezınc hareket etmistir. Bu 
miifrcze 4 subayla 129 Sih'ten mürck 
keptir. 70 ton ağırlığında silah, cep
h~ne ve gereç te buraya beraber gel
mıstir. Harrar Ingiliz konsoloshanesi, 
lngiliz Som.:lisi yerlilerinden 100 ne
ferin muhafazası altındadır. 

E ritreve giden'er 
Napoli, 5 (A.A.)- 2058 siyah göm 

lckli ve 45 subay dün akşam ganye va 
puru ile Eritreye hareket etmistir. 

12 yaşında Vincenzo Calabrere is
mind" bir trampeteci çocuk ta öul 
müsaade alarak s iyah gömleklilerle 
beraber gitmi tir. 

He bf ş uçakl2rı çok eski 
Adisababa, 5 ( A.A.) - Habes or

dusuna m.cnsup yüksek bir :;üb~yın 
Reu~~r Ajansı aytarına verdiği izah.t 
ta gore, muhtemel hava hücumların;ı 
karşı bir tedbir olmak üzere cephane 
ve gereçler hiıkumet merkezinden ba 
tıya nakledilmiştir. Meşhur zenci uc
man albay. Juliain, Ambe garnizon~-

' mın baş komu anlığına atanmıştır. 
! Habeş standa mevcut uçaklar harp 

te kullanılamıyacak kadar eski oldu
ğunda~ a.lbay Julian uçakçıhktan isti
fa etmıştır. 

Ölen ltalyan'ar 
Roma, 5 (A.A.) - 29 Hazirandan 

31 A.gustosa kadar, türlü ::.ebeplerle 
14 subay ve 79 yarsübay ve asker öl 
nıüştür. 1 Hazirandan beri ölenlerin 
sayısı 130 u bulmuştur. 

ltalyan delegelerinin çekilişi 
Gen evre. 5 A.A. - Uluslar Sos

yetesi konseyi akşam saat 19,25 te 
toplanmış ve Habeş delegesi josze 
söz almı~tır. Habes delegesi söz alır 
almaz ltalyan delegeleri celseden 
çekilmişlerdir. 

Cenevre, 5 A.A. - İtalyan mu • 
rahhası Aloisi konseyin toplantısı. 
nı yarıda bırakarak dışarı çıktıktan 
sonra doğruca otele giderek Musso
lini ile telefonla görüşmü~tür, 

Habeş delegesinin 
mUdataası 

Cenevre, 5 A.A. - Konseyin bu
günkiı toplantısında İtalyan muhtı
rasına hükumetinin cevabını bildi • 
ren Habeş delegesi müdafaasını U
luslar sosyetesi paktına istinat et-

!STANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA 
1 MEMURLUÔUNDAN: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından 
genelinin tamamına 16486 lira kıy -
met biçilen Kadıköyünde Kalamışta, 
Zühtü Paşa mahallesinde Kalamış ve 
Fener caddesinde ve Kalamış vapur 
iskelesi yanında tramvay yolunda ö-
nü kagir ve demir parmaklık duvar
lı eski 9 yeni 33 No. lu Zeynebe aid 
bahce sile beraber olan köşkün tama
mı ipotek cihetinden açık artırmaya 
çıkanlmıştır. Köşk çok muntazam o
lub elektrik. terkos. havagazı tesisat-
larile her türlü konforu haizdir. Bah
c;ede çam, meyvalı meyvasız kıymet -
tar ağaç ve fidanlarla bezenmiş çiçek 
ter olub yeri (1238) M / 2 olmakla be 
raber arka cihete yan olarak Tevfik 
Paşa sokağına da (6, 80 M/ 2) yüz 
aldığı ve önü tramvay caddesi ve Ka
lamıs vapur iskelesi ile Kalamıs ban
yolarının hemen yanında denecek 

dt:recede yakın ve denize de fevkala
de nezareti bulunan işbu bahçedle 
beraber olan köşkün tama- ı 
mı 7 • 10 • 935 Pazartesi gü· 
nü saat 14 den 16 ya kadar da
iremizde açık artırma ile satılacaktır. 
Artırma bedeli bicili kıymetin % 7 5 
ini bulmadığı takdirde en son artıra
nın taahhüdü baki kalmak şartile ar -
tırma 15 giin daha temdit edilerek 15 
nci güne rastlıyan 22 Birinci Teşrin 
935 Salı günü gene saat 14 den ı 6 ya 
kadar dairemizde açık artırma ile sa
tılacaktır. Şu kadar ki, bu ikinci açık 
artırmada da artırma bedeli bicili kıy 
metin % 7 5 ni bulmadığı takdirde 
2280 No. lu kanun ahkamı tatbikan 
satış geri bırakılacak ve artıranlar 

taahüdünden kurtulmuş olacaktır. Ar 
tırmaya iştirak için biçili kıymetin % 
7 buçuğu nisbetinde pey akcesi veya 
bu mikdar üzerinden ulusal bir ban· 
kanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Birikmiş vergilerle Beledi
ye resimleri ve Vakıf icaresi müşteri 
sine aittir .2004 No. lu 1c. ve İf. K. 
nun 126 ncı maddesine t!'Öre ipotek 
sahihi alacaklılarla diğer alakadaranın 
gayri menkul üzerindeki haklarını 

ve husudle faiz ve masarife dair olan 
iddealarını evrakı müsbitelerile 20 
11:ün icinde dairemize bildirmeleri ak 
si halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hi!rİÇ kalırlar. Alakalıların bu 
maddei kanuniyeye göre hareket 
etmeleri ve bu hususta daha derin ve 
geniş bilgi edinmek istiyenlcrin 
934/ 939 D. No. su ile memuriyetimi 
ze müracaat ederek dosyasında bu -
lunan tapunun bu yere aid haritasi
le evsafını gösteren takdiri kıymet 

raporunu ı ve 16-9-935 den itibaren 
dairemizde herkese açık bulundurula 
cak olan şartnamesini görüb satış gu 
nünden önce istedikleri bilgiyi dl -
mış bulunmaları lüzumu ilan olunur 

(1425:t:) 

tirır.iş ve harbin önüne geçmek için 
!Jir tcklıf nazırlamak üzere kons:::
yın birkaç üyelik bir ko.nite teşkil 
etmesini iı>temistır. 
Habeş delegc;i 1talyanın ittiham· 

!arını şıddetlı bir lisanla protesto 
etmiş ve demiştir ki: 

••Italya memleketimi daha iyi 
soy.nak ıçin onu lekeleme*' istiy.,r. 
Italya, Habeşistanı kanun harici 
tutmakla bizzat kendisi tnahhutıcıı
ni ihlal etmiş ~ir vaziyete dit üyor. 
1talyan, Habeşıstanla müsavat da ı 
resiode miızakerede bulunmamak ,. 
çin kendi.sind~ fevkalteşer bir va
zife temsıl cdıyor. 

Hükumetim taahhütlerine sadıl: 
kalacaktır ve Uluslar sosyetesiıı.: 
güve111 var.ılır. Ko,1sq paktın 15 in
ci maddesı mucibince uhdesin:! el!· 
rettıip eden m;:sulıycti tekctbulil et· 
melidir. Ve onuncu matlde,un ha • 
kiki. ~eğerinin ne olduğunu bildır· 
me lıdır. Konsey tecavüz tehlıkcsini 
durı.luracak tedbirleri almalıı.lır. Ha 
beşistan. s.~zden soruyor: 

Bu k_uçuk memkkct, paktın hü • 
kümlerınc rağmen tehdit edilirken, 
kendi taliine mi bıra·nlacaktır? Ko
ru:tulmıyacak mıdır? 

Habeş delegesinin nutkunun bir 
yandan İngilizce tercüme:;i yapılır
ken öbür yandan Lava!, Eden. hı.. • 
susi surette salona dö-nen İtalyan i
kinci delegesi Rocco, konsey baş· 
kanı ve genci sekreter Avenol ara
sında heyecanlı konuşmalar oluyor
du. 

Sovyct Dış Bakanı Litvinof söz 
aldığı vakit yine İtalyan heyeti mu 
rahhasasınm yeri boş duruyordu. 
Ve Litvınofun sözleri deva:n dtigi 
müddetçe de boş kaldı. 

Sovyet bakanı. Sovyet Rusyanın 
Itaıyaya karşı derin bir sempati bes 
lediğini fakat İtalyanın konseyden 
ittihazını istediği hattı hareketi tas 
vip edemiyeceğini söylemiş ve de· 
miştir ki: 

''Uluslarm dokunulamaz müsavat 
hakları vardır. Uluslar sosyetesi 
·kuvvet istimaı'inin ancak müdafaa 
için olabilec.'rği prensipine katiycn 
sadık kalmalıdır ... 

Konsey başkanı saat 20.20 de cel
seyi 'kapamış ve gelecek toplantıda 
ıanlaşmazlığın tetkikine devam için 
takip olunacak usul hakkında bir 
teklif getirebileceği ümidini izhar 
etmiştir. 

EDiRNE SAYLAVINA CEVAP 

Büyükdere Enstitüsü ve 
hğı Hakkında O ,e De 
. istanbul Va isi Ne Diyo 

an 
işti, 
? 
• 

Edirne saylavı Şeref Aykut'un !ç 
Bakanına ya,1dı;,ı bir açık mektupta 
Büyükderc enstitü ve fidanlığından 
da bahsedilmişti. Ser<'f Aykut'a aıt 
olan bu sö . .der hal·kııdi! İstanbul v.-ı
lisigazetemizc bir c<!•ıap göndertmı~
tir. Bu cc .. ·abı ol,;luğu gibi sütunlct:-ı
mıza geçiriyoruz:. 

"Gazetenizin 30 Ağustos 935 nüs -
hasmın 11 inci sahifesinde Edirne 
saylavı Şeref Aykut'un Trakya hak
kında yazdığı açık mektubun başlan
ğıcında Edirne fidanlığından bahse -
derken sözü Büyükdere enstitü ve 
fidanlığına naklederek hedefi örtülü 
birçok tenkidatta bulunulduğu görül
müştür. 

Bir müesseseye yardım istenilir -
ken. diğerini kıskanmak ve kötüle • 
mek cihetine gidilmesi pek ziyade hay 
ret ve teessürümüzü mucip olmuş -
tur. Halbuki yazıldığı gibi değildir. 

Büyükdere meyva enstitüsünün a
sıl maksadı tesisi vilayetimiz meyva 
cinsini islah etmek ve orada i~ ve dış 
memleketlerden getirilecek iyi cins 
meyva ağaçlarını inceliyerck bunlar
dan vilayet iklim ve toprağına uygun 
gelenlerini ve havası asliyelerini 
kaybetmiyenleri seçmek ve bunların 
yayılmasına ve vilayet meyvalan ara 
sında bir istandarize vücude getiri • 
lerek iç ve dış memleketlerde revacı
nı temin etmek ve saire gibi mühim 
esbaba müstenit olup bunu elde ede
bilmek için bir ecnebi mütehassısımn 
idaresinde ve ulusumuzun iftihar e
deceği çalışkan ve muktedir evlada • 
rile geceli gündüzlü çalışılmaktadır. 

Büyükdere meyva enstitü ve fidan 
lığı yeni kurulmuştur. Fakat kurul
duğu seneden itibaren muhitine ve 
memleketin her tarafına faideli olma 
ğa başlamıştır. Birinci yılda 7000 
ikinci yılda 12000 üçüncü yılda 35000 
aşılı meyva fidanı 120000 köklü A -
merika asma çubuğu dağıtmış ve yıl
dan yıla istihsalatımız artmakta bu
lunmuştur. 

Bu yapılan yardımlar şimdiye ka
dar birçok yüksek makrmatın ve vi
Javetl0rin ve A~karada Gazi Orman 
çiftliği umum miidürlüğünün maz -
harı takdiri olmuştur. Arzu edenler 
dosyasında bu vesikaları görebilir -
ler. (vesikalardan bazılarının sureti 
ilişiktir.) 

Bu müessese şimdiye kadar Tanm 
Bakanlığının maddi yardımını gör -
memi} i,ken ·Edirne fidanlığına yar -
dım akçesi koparmak için Tarım Ba- , 

kanlığı Büyükqerc meyva e~stı ~ 
tü ve fidJnlığrha b.ıkıyorda ~Jır . 
ne fidanlığına bık niyor gibı Y'\a 
zılması her hald.! muva fık ol:n\J 
gerektir. · Büyükdere mey va cnsıı 
sü yalmz fidan ve as n a çubU ıc 
dağıtmakla değil, aşı kalemi ver~- 11 
suretile de muhitine ve di ' •r fı t· 
lıklara imkan dairesinde y.ır Jı 11 ııa 
mektedir. Ve Edirne fidantıgı ti' 
da aiı kalemi ver;:nek sure t ile ebe 
miyetli yardımda bulunmu~tur. 

Enstitünün tesisindenberi sıfl1 
diye kadar bütün iç ve dış u ıusıar. 
dan ve hatta A nerika' J an (35.J) Ç· 

şit meyva ağacı fidanı getirtıl:n•' 
tir. 

Büyükdere meyvacıhk enstit~:ı.11• 
de çalışan bir insan asgari ı-0 , 
foru temin edecek her tiırlü ınob•r 

'dll ya vardır. Ve bunu kuranlar ve ı , 
edenler Vatandaşa nasıl m.ıa 1\': 
yapılacağım bu suretle takdir e 
mişlerdir. Fakat bu asla liıks dere 
cesine er:nemiştir. 

Unutmamalıdır ki, burası yall'ıı 
bir fidanlık değil mcyvalar üzerı 
de ameli ve fenni tetkikatta bu!Lıtl , 
bir meyva enstitüsüdür. Teksirle· 
lahla, kurutma ile muhafaza 1 

• 

ambalaj usullerile ugraşan ve 111~. 
tazam Jliboratuvarları ve dershatl· 
si olan bir enstitüdür. Sabahtan~ 
şama kadar tarla,:la ç.alıştırdıgı ıı • 
lenin dershanede bilgisini de ~~rı
tırmak su.retile yurdun istedig1 

meli meyva bahçivanını yeti ştirfl1' 
tedir. 

Büyük Meyva Enstitüsü tck111~ 
noktai nazarından Tarım Bakanlı\ 
nın mürakabesi altmdadır. Fakat d 
milen viHiyet hususi bütçesinde;, 
Şimdiye kadar bu müessese için • 
rım Bakanlığınca bir santim bile sa 
fiyatta bulunmamıştır. 

Büyükdere Meyva enstiti.ısü te51, 

sinden beri daima ileri gitmiş ve ç' 
mekte bulunmuştur. Ulusumuz ıÇ 
çok faydalı ve değerli hizmetleriıte 
tizar edilmektedir. Ecnebi memlclt 
lerdeki emsali gibi yar ve agyara g 
sümüzü kabartarak bihakkin iftihar 
gösterebileceğimiz bir müessesedir· 

Binaenaleyh hakkında bir hii.J:ı.~ 
vermezden evvel müessesemizi bır 
re yakında görmelerini muhterem~ 
lavımız Bay Şeref Aykuttan rica e 
riz. 

.. lstanbul Valisi enırİ) 
Ziraat Mudtiril 
Tahsin Dilek 

-= 
lstanbul 4 ncü icra Memurluğun a • • 

' Yeminli üç ehli vukuf tarafından ta 
mamına ( 54148) lira kıymet takdir 
edilmiş olan ve evvelce yapılan mii
zayedede kıymetinin yüzde yetmi~ 

beşini bulmadığından dolayı 2280 nu
maralı kanun mucibince tecile bıra
kılmış bulunan ipotekli Boğaziçinde 
Kuru Çe§mede Kuru Çeşme caddesin 
de eski 89, 91 ve yeni 101 numaralı 
harem ve selamlık dairelerini ve müş 
temilatı raireyi havi maa bahce sahil 
hanenin tamamı bu kere taksitin a
demi tediyesinden dolayı mülga 1424 

numaralı kanuna tevfikan ve umumi 
hükümlere göre açık artırmaya kon
muş olup şartnamesi 15-9-935 tari • 

hinden itibaren daıremiz divanhane
sine talik edilerek herkes tarafından 

görülebileceği gibi 11-10-935 tarihine 
müsa<lif cuma günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 ncü icra dairesinde 
satılacaktır. Artırmaya iştirak ıçın 

yüzde yedi buçuk teminat akçesi alı-

nır. Müterakim vergi, belediye rü -
sumu. vakıf icaresi müşteriye aittir. 
Artırma bedeli muhammen kıymeti 

bulmak şartile en çok artıranın uh -
tesinde bırakılacak ve böyle bir be -
del elde edilmezse artıranların taah
hütlerinden kurtuİması şartile takib 

eden kırk gün içinde ve en az yirmi 
gün evvel tayin olunacak günde ikin 

ci artırması ilan edilecektir. Mezklır 
gayri Jıenkııl 5250 arşın terbiinde 
araziden 493 arşın selamlık ve 71 O 
ar ın harem ve 57 arşın zemin katı 

kargir kış bahçeli lak, 59 buçuk arşın 
harem kısmı ile ilave kısmına giden 
iki katlı altı kargir üstü ahşap kuri-

dor, ı 80 arşın ilave kisim; 24 buçuk 
arşın mutbah aksamından kargir fı -
rın ve saire, 81 arşın kargir mutbah 
ı O 1 arşın üç kisim ser, 78 arşın kuru 
çeşme caddesinin tarafında kapıcı da
iresi ve 28 arşın harem ve selamlık 
arasında asma koridor ve mütebakisi 
bahçedir. Bahçede üzerinde üç hele • 
zoni havuzu. mehtabiye ve aynalı lak 
ve müteaddit çnm, manulya, çam fıs

tığı. palmiya. şeftali ağaçları ve hava 
gazı fenerleri vardır ve etrafı dıvarla 

muhattır. Kargir olduğu zikr edilmi
yen bina aksamı ahşap olup haricen 

yağlı boyalı ve pencereleri pancııt 
dur. Terkos ve elektrik tesisatını r. 
vidir. Selamlık ciheti kayıkhaneyi t 
vi zemin bodrum katı ile diger ÜÇ ~ 
tan ve harem ciheti mutbah ve ııel 
yı havi bodrum katı ile diğer iki !c~ 
tan ve çatı arasından ve itave 1<15 • 

bir kat ile çatı arasından ve seln111 

lık mutbahı ile kapıcı dairesi bir' 
\ 

kattan ibarettir Ce.man 43 oda r 
salonları ve müteaddit sufa ve ~o 

\ 

dorlan ve balkunları ve dolablarl 
kilerlcri ve mutbahları ve helalar• 

\ 

. . ~ 
üç hamamı ve iki banyo mahaJlııı1 

dört muntazam çimentolu bodrııJ11~ 
ve kış bahçesi ile aynalı lakı ve ~ 
sabit kazan ve iki bakır tekneli çıı ]lJ 
şırlığı ve kömürlüğü ve odunlugıı 

. . • • tıfl'1 
vıdır. Selamlık ve harem cıhc dır 
tavanları ekserisi karton piyer e 

\ 

Karton piyer olmıyan tavanlar 
doğramalar ve kapılar tamamen > 

9 
1 

1ı boyalı ve üst kat döşemeler Y9cı"r 
kl ·dı 1 

boya ve divarları ıstampa ta 1 il 

Deniz cihetinde hududu yol old~d> 
senette mezkur isede mezkür Y0 

• 
tU 

yedi metro arzında ve 52 metro . 81c 
linde gemilerin yana~nıasma rnıı· 

}<118 
rıhtım vardır ve ortasında kayı ıt11 
neye gidilmek üzere Jçık bir 1:tı~1r 
mevcut olup işbu iki ınrça bir d~er 
köprü ile yekdiğerine bcı.ğlıdır :ı • 
iki parçaya da gayri menküldeıı p ı; 
maklıklı iki demir kdpıdan çıJcılrı~ıll 
tadır. Gayri menkul sene ligi 150 J 

·ııı· 
ra kira bedelilc 8 Man °36 uı~ cll 
kadar tütün deposu .ııarak kıra ~fi , 
Mülga 1424 numaralı icra .. ve

3 
,,, :.ı 

kanununun 119 ncu nıa·ldesının .. ıı: 
. ı'' fıkrasına tevfikan gayrimenkul 11 sr 

deki haklarını hususile faiz ve ı:rıa ı.ı· 
fa dair olan iddialarını evrak•. :Sıııe 
bitelerile 20 gün içinde ıcra daır tllfll' 
bildirmeleri aksi halde hakları bed~ 
secillerile sabit olmadıkça sDtı§ ak 

. kalaC 
linin paylaşmasından harıç cliğe< 

lan cihetle ipotekli alacaklılarla ·tııer 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahı gor' 

ışbu maddenin mezki'ır fıkrasına ı1l ııı 
hareket etmeleri ve daha fazla ; s 

1 k . . 1 . 934 552 • mat a ma ıstıyen erın (llı.ı 
. . timize l ya numarasıle memurıye 14 .. caatları li.ızumu ilan olunur. < 

•• 



6 - 9 - 935 • ~ . 
lstanbulda BOMONTi şişe birası 

Müşterilerinin kazandıkları mükafatlar: 
64732 no. 100 Lira 
63855 " 60 " 54487 " 30 " 

Mükafatlarını almak üzere numaralar hamillerinin en geç 20 
Eylüle kadar şirk .. te müra~aat arı r ca olunur 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
nıa ve Eksiltme komisyonundan: 

Tıp Talebe yurdunda yeniden yapılacak bir mutfa -
ğın yapılması açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli: "6000" liradır. 
2 - Eksiltme: 2 5 Eylül 935 çar:_?amba günü saat 14 

de Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki ko -
ınisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat garanti .. 450" liradır. 
4 - Bu işe ait şartnanıe ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B -- Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D - Keşif cetveli • 
E - Proje 
İşbu şartname ve evrak 30 kuruş bedel mukabilinde 

:Yurttan alınabilir isteklilerin cari seneye aid Ticaret O
dası vesikalariyle en az 5000 liralık bina işi yaptıklarına 
dair Nafıa Başmühendisliğinden tasdik edilmiş vesika 
Ve bu işe yeter garanti makbuz veya banka mektuplari
lc belli gün ve saatte Komisyona baş vurmaları. ( 5 3 3 6) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları· 

Bir metresine biçilen e
der 3 2 kuruş olan 69 bin 
trıetre pijanlahk bez kapalı 
ıarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi ı 3 Eylül 
935 cuma günü saat 15 te
dir. İlk inanç parası 1666 li
radır. Şartnameler parasız 
olarak M. M. V. Satmal
trıa Komisyonundan alınır. 
~ksiltmeye girecekler İlk 
ınanç parası mektup veya 
trıakbuzlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
desinde yazılı belgelerle 
birlikte tel-lif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
veı Ankarada M. M. V. 
Satın alma Komisy,onuna 
Vermeleri. ( 183) ( 4929) 

6682 
·. * * 

Bursa ,Mudanya ve Ban-
dırma garnizonları ıçın 
l 007 ton tüvenan maden 
kömürü satın alınacakdır. 
1'ahmin edilen bedeli 15544 
liradır. Şartnameler Ko
misyondan bedelsiz alınır. 
Eksiltme 12 Eylül 935 
Perşembe güni.i saat 15 de 
:Bursada Tophanede As
keri Satınalma Komisyo
nunda olacakdır. Eksiltme 
kapalı zarf usul iledir. l\ıl u
Vakkat teminat 1165 lira 
8Q kuruşdur. Teklif mek
tubıarı saat 14 de kadar 
Satınalma Komisyonu Reis 
liğine verilmiş olacakdır. 
(203) (5098) 6697 

:t- * * 
Bursa, Mudanya ve Ban

dırma garnizonları için 
23300 kilo sade yağı satın 
a.Iınacakdır. Tahmin edilen 
beher kilosu 85 kuruşdan 
bedeli ı 9805 Jir3d1r. Şart
llarne komisyondan bedcl
Siı alınır. Eksiltme l 6 Ey
lül 9 3 5 pazartesi günü saat 
l S de Bursa da Tophanede 
A.skeri Satınalma Komis
l'onunda olacakdır. Eksilt
llle kapalı zarf usuliledir. 
~uvakkat Teminatı 1485 
lira 38 kurustur. Teklif 
lllektubları 16 Eylül saat 
14 te kadar Satınalma Ko
?11isyonu Reisliğine veril-

(llıis bulunacakdır. (202) 
sıo2) 6698 

ıi: t.ı :to 

yerli mali olmak üzere 
bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan 15000 : 
ıoooo tane yün battaniye 

kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 19 Ey
lül 935 perşembe günü saat 
11 dedir. Şartnameleri 680 
kuruşa M. M. V. Satmalma 
Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 8050 
liralık İlk İnanç parası 
mektup veya makbuzla
riyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı 

belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko
misvonuna vermeleri. 
(205) (5156) 6701 

* .y. .y. 

Konyadaki kıt'at ıç111 

676000 kilo kuru Ot kanalı 
zarf usuliyle eksiltmeye kon 
muştur. Tahmin bedeli 
20280 lira muvakkat temi
natı 1521 liradır. İhalesi 
Konyada Kor Komutanlığı 
binasındaki Satınalma Ko
misyonunda 18 Eylül 935 
Çarşamba günü saat 13 de 
yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyona teslim 
etmeleri lazımdır. Şartna
n1esi alakadarlara parasız 
verilir. (207) (Sl91) 

670ı 

ıj: * * 
2232 ton linit kömürü 

kapalı zarf usuliyle.. müna
kasaya konulmuştur. Şart
namesi Ankara Levazım A
mirliği Satınalma Komis
yonunda her gün görüle
bilir. Eksiltme l 8 Eyli.il 
935 çarşamba günü saat 
1 1 de Ankara Levazım A
mirliği Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Ek
siltmeye konulan 2232 ton 
linit kömürünün beher tonu 
nun fiatı 1 I lira ve tutarı 
24552 lira olup teminatı 
muvakkatesi 1841 lira 40 
kuruştur. İsteklilerin mü
nakasanm yapılacağı muay 
yen saatten en aşağı bir 
saat evvel teminatı muvak
kata makbuziyle birlikte 
teklif mektuplarını Anka
ra Levazım Amirliği Satın
alma Komisyonuna verme
leri. (208) (5207) 

6714 
:jc * * 

Kapalı zarfla istekli çık -
mayan 274600 kilo yulaf 
bir ay içinde pazarlıkla de -

il 

Çatalca ve civarındaki y AŞAR C E L A"' L' İn 
birlikler ihtiyacı olan 6150 ve 
kilo Zeytin yağı 12 Eylül Ciecesinde 
935 perşembe günü saat Büyük san'atka.rları dinlemekle beraber ryıeş-
ıs tedir. Açık eksiltme ile hur Kavuklu Alı Beyin orta oyunu, çengı ve 
alınacaktır. Beher kilosuna ---..........._.....,__Monolog ve sürpr~zler. Tel. 49091 __ ~~--. tahmin edilen bedel 3 8 ku- • 
ruş olup ilk teminatı 176 1 681 0 

liradır. Şartnamesi Fındık
lıda Satınalma Komisyo
nunda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin teminat 
makbuzu ve Ticaret odası
na kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle birlikte vak 
tinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 5082) 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K A Ş E 

NEOKALMiNA 
6693 

Fatih Sulh İcrasından: 

Bir deyinden dolayı tahtı hacze alı
nan 1 adet Singer dikiş makinesi a -
yaklı. ve l adette yalnız ayak 10-9-35 
saat l 4 te Sandal Bedestanında sa -
tılacağı ilan olunur. (14238) 

Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrlları • Artritizm • Romatizma 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~~~ Okulalar Güneşi Direktödüğünden: • 
•ı Herglin ookuzdan on sekize kadar Yuva - ilk ve orta sımf ara leyli ve nehari j Beşinci İcra Memurluğundan: • 

Mahcuz olup bu kerre paraya çev
rilmesine karar verilen ve tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarafından 

kız ve erkek talebe kayıt olunur. Beşiktaş: Yıldız: Tel. 4.2282 

Deniz yolları 
IŞLf.lMESI 

( 41 7 5) dört bin yüz yetmiş bcs lira • 
kıvmet takdir edilen Beyoğlunda Sü
ruri mahallesinde Emin camii cadde· 
sinde eski ve yeni 8 No - lu evin nısıf 
hissesi açık arttırmaya çıkarılmış olup 
ı 10/ 935 tarihinden itibaren şartna
mesi herkesin görebilmesi i<;in daire 
divanhanesine talik edilecek ve 16-

Acenteleri : Karaköv Köprüha,ı 

Tel 42362 - Sırkeci Mühürdar· 

111111 zade Han Tel 27740 111111 

J 0/ 935 tarihine müsadif çarşamba 

günü saat ı 4 den 16 ya kadar 1st. 
Beşinci İcra dairesinden satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde yedi 
buçuk teminat akçesi alınır. Arttır -

ma bedeli muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir
de ihale satılacaktır. AkEi halde on 

beş gün daha temdid edilerek 31-1 o. 
935 tarihine müsadif perşembe günü 
ayni saatte yine yüzde yetmiş besi -

ni bulduğu takdirde satılacaktır. 

Yüzde yetmiş beşini bulmazsa satış 

geri bırakılacakt;r. 2004 No-lu icra 

ve iflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan ipotek sahibi alacaklı- , 

lar ile diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin dahi İ§bU gayri 

menkuldeki haklarını ve hususil e fa-
iz ve masarifc dair olan iddialarını 

evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilkrile sa-

Ayvahk yolu 
ME~SıN vapuru 7 Ey'ül 

CUMARTESi günü saat 17 de 
Ayvalık yoluna kalkacak ve 
bu posta bu seferlık ızmir'e 

kadar gid~cektir. C53i4• 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 8 Eylül PA. 

·---~~ ....... ""'!"""~ .............. ~!"'""""!"" 

Memur aranıyor 
Almanca, Fransızca ye usulü 
muhabereye aıına bir memura 
ıht yacımız vardır Taliplerın 

Sirkeci 

Antalya Nakliyata Umumiye 
•~ Şirkehne mı;racaatları - ı 

6814 

1 LAN • bit olmadıkça satış bedelinin paylaş
tırılmasından hariç kalır Atakadarla· 
rın işbu maddei kanuniycye göre ha
reket etmeleri ve daha fazla mallımat 
almak istiyenlerin 934; 6037 No-lu 
Dosyasına müracaatlan ilan olunur. 

'"Demirden ekli cidarlar imali U· 
1 

sulü" hakkındaki ihtira için alınmış 
1 
li 

olan ~ Birinci Teşrin 1932 tarih ve 1 

1653 numaralı ihtira beratının ihti· l 

(14249) 
va ettiği Hukuk bu kere başkasına 
devir veyahut icara verilmesi teklif 
edilınekte olmakla bu hususda faz
la malumat edinmek isteyenlerin Ga-

1 

Liman işleri Genel 
Direktörlüğünden: 
İdaremiz merakibi için pazarlıkla 4565 metre mu

rabbaı örtülük muşamba alınacakdır. Şartname ahkamc 
dairesinde şeraiti lazımeyi haiz olub teminatı matlubc
yi gösterenler pazarlıkla eksiltmeğe gireceklerdir. 

1 - İhale 1 O Eylül 935 sah günü sabahı saat onda 
Liman Hanında Umum Müdürlük makamında toplana
cak Niüdürler Encümeninde yapılacakdır. 

2 - Bu muşambaların muhammen bedeli 5000 lira 
olub eksiltmeğe girecekler ihale gününden bir gi.in ev
vel yüzde 7, S mikdarındaki teminatı muvakkate akça
sını vçya bu mikdarda bir meblağı havi Hükumetçe te
minatları alınan bankaların birinden veya borsada mu
kayyet rayiç ve mahiyet itibarile kabul edilen esham o
larak genel Direktörlük veznesine yatıracaklardır. 

3 - Teminatı muvakkate mukavelenamenin tanzimi 
sırasında yüzde 1 O na iblağ edilecektir, (5$09) 

6i96 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ita .yana 
Sermayea.i: 700,000,000 (lhtıyat akçeıı: 580,000,000 Lıret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satıla.n 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemati emnı
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, otc11crde, vapurlarda, trenlerde bu cekleri e~ ~ü~ük 
tcdiyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebılırsınız. 
Travcllcrs çekleri hakiki sahibinden ba ka kimsenin kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. ( 5Q99) 6604 vam edilmek üzere ilk eksilt 
mesi 20 Eylül 935 cuma gi.i 
nü saat 15,30 da yapılacak
tır. İlk inanç parası 824 li -

lata'da Aslan tlan 5 ııci kat 1-4 nu· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. • 5747 

ra olub bir kilosunun tah - İstanbul İkinci İcra Memurluğun-
dan: 

min bedeli 4 kuruştur. Şart Bir borçtan ötürü mahcuz olup sa

name her gün Çorluda Satı- ulmasına karar verilen Ceviz Kontr 

nalına Komisyonunda oku- Büfe, Garderop, Aynalı Konsol, Ka-
na bilir. ( 2 1 8) ( 5 3 4 .2) napc l<oltuk Komodin, Karyola, Ma-

~ * * sa, Salamandıra Soba, vesair ev eş· 
İzmir Müstahkem mevki yası 13.9.935 tarihine rastlayan CU• 

ma günü saat 8.30 dan itibaren Be -
kıtaatınm 66100 kilo sade yoğlunda Parmakkapıda Telgraf so-
yağı ihtiyacı kapalı zarf u- kağında 9, ı 1, 13 No-lu hanede &atı .. 

lacaktır. Arttırma birincidir. İstekli 
sulü ile satın alınacaktır. olanların muayyen olan vaktinde ma-
İ halesi 2 3-9-9 3 5 Pazartesi hallinde hazır bulunmaları ilan olu -

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

' eylülün birinde başlanacaktır . Birinci 

sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki do~umlulardan arta kalanlar ahnacaktır. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lundukları yere en yakın okula, çocuklarmnı kaydet· 
tlrmelerinl velilerden rica eder. (5015) 6644 

günü saat 16,30 da İzmirde _n_u_r._<_1_42_5_0 ;...> ______ _ 

Kışlada Müstahkem Mevki İstanbul Dördüncü İcra Mcmurlu- ~lll lllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Satınalma komisyonunda ğundan: . ==- ru··rk Hava Kurumu -• Mukaddema Galatada Havyar Ha-yapılacaktır. Şartnamesı nında sakin iken halen ikametgahı = = 
258 kuruş bedel mukabilin- meçhul bulunan lstilyanos Yorgiya- = B • • • • k p· -

-

de Komisyondan alınabilir. diye· 5_= uyu . ıyangosu == Müteveffa mabeyinci Arif zimme -
Sade yağının tahmin edilen tindeki matlubum.rzdan dolayı ikinci d b · 1 · 
tutarı 5 ı 558 liradır. Temi - derecede tarafınıza teminat gösteri- § Şimdiye ka ar ın erce kişiyi zengın etmıştır :: 
·natı muvakkata akçası 3827 len Kuru çe medc vaki gayri men - 5 19. cu tertip 5. d t\eııtide 11 Eylül 935 dedir --

kul satışı ilanı ile mükellefiyet liste- • 
lira 90 kuruştur: İstekliler si tarafınıza tebliğ makamına kaim ~- B Ü y Ü k i k r a m iye =_-
Ticaret Odasında kayıtlı ol- olmak üzere daire divanhanesine ta-

_li-k-olu-n-du-ğu_i_ıan-en-t-eb_li_ğ o_ıu_n_ur_. _ -=-= 35.000 L·ı rad 
1 
r ===· duklarına dair vesika gös - (14241) 

termek mecburiyetindedir - ___ 1 
ler. Münakasasına iştirak Ademı· ıkt"ıdar Ayr1ca : 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami· §§ 
edecekler 2490 sayılı kanu-

1 11 il yelerle 20,000 Llrahk bir mUkAfat vardır. := 
nun 2 ve 3 maddelerinden ve ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllfffi 
ve şartnamesinde yazılı ve- 1 Bel gevşekli§lne 1 

:

1 

6609 
sika ve teminati muvakka - • N 
ta makbuzlannın ihale saa- HQRMQBI •-.. Dr. H Q R H Q R U N İ 4-• 
tından en az bir saat evvel Tafıilit : Galata poıta kutusu : 

1
, ı ( 

Komisyona vermiş buluna - • 1255 -• Eminönü Valde Kıraathanui yanında hastalarını kabul eder 1 el 2H J 
caklardır. ( 216) ( 5 3 4·1 ) 6808 6624 
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CAPA MARKA 
Hububat 

Unları 

ı Taklitlerinden 
sakmmız. 

Liman işleri Genel 
Direktörlüğünden: 
Rıhtım üzerindeki demir parmaklıklar için 209 metre 

tulfınde tel kafes ve 612 metre tulfınde köşebend açık 
eksiltme suretile alınacakdır. Şartname ahkamı daire
sinde şeraiti lazimeyi haiz olub teminatı matlfıbeyi gös
terenler pazarlıkla eksiltmeye gireceklerdir. 

1 - İhale 1 O Eylül 935 salı günii sabahı saat 11 de 
Liman Hanında Umum Müdürlük Makamında topla
nacak Müdürler Encümeninde yapılacakdır. 

2 - Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 1 O nisbetin
de teminat akçesini vezneye yatıracak veya bu mikdar
da bir mebl!ğı havi hükumetçe teminatları ahnan ban-

H·As 
KALMiN 

ÇIKTI 
Sa tıs deposu: 

Atabey Han No. 30-35 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin azı 
12.000 çoğu 15,000 kilo Benzin ile azı 3,000 çoğu 
5,000 kilo Petrolune kapalr zarfla verilen fiatlar fazla 
görüldüğünden aynı şart ve vasıflarla ve kapalı zarf 
usulile yeniden eksiltmeye konmuşdur. 

1 - Eksiltme 1 1 Eylul 9 3 5 çarşamba günü saat 15 
de Cağolğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

· 2 - Tahmini fiat : Benzinin kilosu 3 5 kuruş, Pet
rol un kilosu 21 kuruşdur. 

3 - Muvakkat garanti : 472 lir.a 50 kuruşdur. 
4 - Şartnameler müesseseden parasız olarak alına

bilir. 
' 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası ve-
sikası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
larile usulu dairesindeki teklif mektubu zarflarını yu
karda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (5047) 

6647 

. Yalova kaphcaları 
Büyük Oteli Fiyatlarında 

Mühim Tenzilat: 
Pansiyon 
Pansiyon 
Pansiyon 
Pansiyon 
Pansiyon 
p .... .,... 

komple 
komple 
komple 
komple 
komple 
lle111p .. 

Bir kişi i~in 

Bir kişi u;ın 
Bir kişi l~ln 

iki kiti i~ln 
iki kişi lt;ln .......... ~ 

400 kurut 
450 kurut 
.&50 kurut 
880 kurut 
7'19 kurut 
980 ltdi"Uf 

kaların birinden veya borsada mukayyet rayiç ve mahi- •~iiiiiiiii!i~iii!iiiiıiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii~~imimı~~~~----- 5330 
yet itibarile kabul edilen esham olarak Genel Direk
tölük veznesine yatıracaklardır. ( 5 312) 

6797 

Baloya 
, Dans etmek için gidersiniz .. 

Bu: pek tabii ve pek doğrudur. Fa-
kat .. .İki dans yaptıktan sonra oturmak 
mecburiyetinde kalır ve artık hiç 
kalkmak istemezsiniz. Çünkü: ayak
larınız ıişmiş, ıztırap vermektedir. 
Nasırlarınız, sizi rahat bırakmadı
ğından müteessir plur ve suvareniz 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bütün 
bu ıztıraplara mahal bırakmamak için 
RADİO SALTS banyosunu yapınız. 
Bu şifabahş tuzla yapacağınız ayak 
banyoları ıay~sinde beklediğiniz te
daviyi bulacak, sancı ve şişkinlik 
zail olacaktır. Bilhassa nasırlarınızı o 
derece vumuşatır ki tırnak ucile he
men kökünden söküp atabilirsiniz. 
Her eczanede satılır. 

Karaciğer, mide, barsak, taş kum ve şeker hastahklarma 

T.UZLA iÇMELERi 
ve OTELi: hergUn köprüden 6,30 • 7,35. 8,20. 9,45 
11 - 13, 15 • 15, 10 det Haydarşaşaya g den vapurların 

~~iiııiiııiiıi!~ trenleri menbalara kadar giderler. !!!!!!!!!!!!!~~• 

lstanbul kültür Direktörlüğünden: 
Kapanan Türk Lisesi birinci ve ikinci devre mezuni

yet imtihanına giripde ikmale kalan talebenin mezuni
yet ikmal imtihanları İstanbul erkek lisesinde yapıla -
caktır. Alakadar olan talebenin imtihan günlerini mek
tepten anlamaları ve imtihan gününden iki gün evvel 
fotoğrafla beraber derhal İstanbul kültür direktörlüğü
ne gelerek belge almaları, beyan ve ilan olunur. ( 5333) 

6 - 9 - 935 = 

Boş ve· aldatıcı vaadler .•• 
Mılyonıarıa izdivaclar ... Zar afetsiz mucızeler .. yok. 
Glbbs: size. güzellik vasıtasile saadetı tenıın eder. 
G 1 b bs: yalnız tabii parfbmlerle istıhzar edilen 
Güzellik Kremi ve Güzellik Pudrası 
sayesinde güzelliğinizı tamamlar ve yaş ilerleme
sinden mütevellid halata karşı vıkaye inık~nını verir: 
Uzun senelerin semeresi olan Glbbs güzellik 
Kremi, cildi besler ve gençleştlrlr. Emsalsiz 
bır yapışma hassasına malik olan Glbb& güzellik 
Pudrası da yeni bir cazibe ve tazelık verir. 

K~EM 

Ankara Otobüsleri idaresi Direk
törlüğünden: 

1 - Yenişehirde Otobüsler İdaresi arsasının proje
lerine göre inşa olunacak otobüs ve kamyon deposile 
mevcud garajların aralığının kapatılması ve bunlarıf1 
tesisatları ve tefern1atı sairesi yaptırılacağındat1 
25-8-935 den itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. . .. 

2 - Ketifleri ve şartname ve projelerini görmek ~· 
re Y enişehirde Otobiisler Direktörlüğüne müracaat 
olunacakdır. 

3 - Depo inşaatı 2634 7 lira parke döşemesile sıva
ları 12610 lira ve kapatılacak kısmın keşfi 7624 lira ve 
deponun tesisatı keşfi 3197 liradır. 

4 - Cümlesinin ihale müddeti 9 Eylül 935 Pazartesi 
günü saat 10,30 da Yenişehirde Otobüsler Direktörlü~ii 
binasında kapalı zarfla yapılacakdır. 

S - Cümlesi birden bir müteahhide ihale olunacağın"' 
dan ona göre toplu bir fi at verilecekdir. 

6 - Cümlesi için kanunun tarifi dairesinde muvak .. 
kat teminat 3735 liradır. 

7 - Talihlerin proje ve keşifleri görmesi için diplO"' 
l' · :tlı mimar vey amühendis olduğuna ve bu gibi teah
hüt işlerile meşgul bulunduğuna dair Belediyeler Fetı 
Direktörlüklerinden vesika almış bulunmaları lazımdır· 

( 2 3 4 o ) ( 5 o 7 7 ) 665• 

lstanbul linıanr sahil sıhhiye mer
kezi satın alma komisyonundan: 

T..:.0.b ve memurlar için 107 nıuhafızlar için 109 [11ıl" 
şamba ile gemiciler için 63 aded caket pantalon yağlı 
gemici muşambası ve 30 ı;ift lastik Çizme kapalı zarf usıı · 
lıle satın almacakdır. • 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Leyazımından parasıS 

olar'l!t alınır. 
C - Eksiltme 1 7 Eylül 935 Salı günü saat 15 de Gtı" 

h11 <.ıda Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Litr1a11 

SahiJ Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda yapı
facakdır 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
E - Muvakkat temin9t 382 liradır. 
F - İsteklilerin bu iş ile halen meşgul olduklarırı9 

dair 935 senesine aid Ticaret Odası vesikalarını göster .. 
ı~ıt-k :necburiyetindedirler. Aksi takdirde münakasaYa 
giremezler 

G -. Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarf us~~i: 
le teklıf mektuçblannı saat 14 de kadar zarflar mühiit 
lü olardk makbuz mukabilinde Komisyona vermelidir" 
ler. Saat 14 ~en sonra teklif mektubu kabul edilmez. t 

H - Teklıf mektubları verilmezden evvel muvakka 
tf'.:minatJann merkez veznesine yatırılması ve mukabele
ten makbuz almalarr sarttır. ( 5004) ~ 

Umumi neşriyat ve vazı ışleri Müd~: Etem izzet eENICf: 
Gazetccılik ve mathaacıhk T A. Şirketi. ff;tanhııl. Ankara cado

de~i. 100.- Basıldığı yer : TAN math,.111. 


