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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" 2400 ytl ondeki ııbi.- " 
- Orhan Selim'in fıkrası : 
•• Para cezası " - Siz ne 
Slersiniz ? - Şehir haber· 
leri. 
Ankara telgrafları - Galip 
Ataç'm kroniii - Fclek'in 
fıkrası : " Eilenccli bir 
manzara ". 
Aziz Hiıdai Akdemir'in tef· 
rıkası : "Bizde casusluk " 
- Sallık öiüdü - Scviı
mcler, evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
Matmazel Doktor. 
Memlı!kette TAN - Şat
ranç - Kendi kendimize 
çatıyoruz. 

Spor. 
l,)ı.lnya ııazetelerine ıöre hi-
14iacler. 
Kazan Hanlıimm son elin· 
leri - Faydalı bilıiler 
Hikiye. 
Eııeliler, sizin içi.aa. 
Kadın. 
Sovyetler diyarmda - Bir 
ıeyyahm not defterinden.
Sinema. 

Yığın 
Terbiyesi 

Türk kültürünün parolası bir 
tek kelimeden ibaret değildir: 
••Mektep r' diyip çıkmryalıın. 
lier derde deva, her yaraya şifa 
gibi öne sürülen bu kelime üs
tünde çok düşüruneğe ve kalına
)'a. aıecburuz. 

Mesele şudur: 
l;1.&ı~.Jı..Q.Yk~a!f!111A~ 
Çocuklarına ne öğretir? Mektep 
sayısının okuması lazımgelen
lerin sayısına göre eksikliği me
ıelesinin yanında, bir de mek
teplerin çocuklara ne okut
!Uklan da ayrı ve belki daha 
onemli mesele halindedir . 
.... Bizim köylerde açmış oldu
rumuz ilkmektepler köyün ço
cuğuna okuma yazma öğretir. 
lialbuki bugünkü Türk köyü
nün medenileşme davasında 
okuma yazma, yapılacak işler
d~n biridir ve toplu bir köy ter
bıyesi cihazının bir parçası ola
tak yapılmadıkça hatta fayda
••zdır. Çünkü medeni ve iktısa
d~ inkişafı tamamlanmamış olan 
bır köy gazete okumaz, kitap 
Okumaz ve mektup yazmaz. Bu 
$0<:uk, ya kasabaya gider, oku
lııasına devam eder, çıkar, orta
;:ıektep, lise, üniversite derken 

ükumet kapısı arar; yahut, 
lcöye döner, öğrendiğini unu
t~r. Şimdiki okutma sistemimi
~ın neticeleri bunlar olabilir. 
h Halbuki bize, yığın terbiyesi 
-.ıımdır. Yığın terbiyesi, bir 
ltıemteke·L-ıe medeni ve iktısadi 
llüfusu arttırmak davasıdır. Me
•eıa Büyi .:. Savaş'tan önce Rus
)a'nın nüfusu yüz kırL milyon
:an ıfazla, fakat iktısadi ve me-

tni nüfusu on beş milyon he
&ap ediliyordu. Halbuki Ameri
~nın iktısadi ve medeni nüfusu 
~' hakiki nüfusu olan yüz yir-

1411 milyon idi. Bizde ise, nüfus 
0rı Yedi milyondur. Fakat iktı
&adi nüfusun ne olduğunu anla
!t1ak için dolgun vergi verebilen 
ltısanların sayısını ve muhtelif 
~arlardaki alış veriş hacmini 
~ Uhakeme etmek kafi gelir. Bi
lıe enaleyh bizde inkişaf etmiş, 
.\ r tarafı iktısadile§miş olan 

\rrupa memleketlerinin ilk
iektebini olduğu gibi alıp kö-
0~ koymak değil, geri kalmış 
t• ~büyük yığınlan sür'atle ye
~~~ırtnek ve bütün memlekette 

ll~ecanis bir medeniyet sevi
~taı Yaratmak için muhtelif ter
lb!..~ •istemlerini incelemek ve 
~""l.ların bize en ııygununu se-

1 talyanlar Habeşiatandaki komoloılarmdan dördü- Q 
nü geri çağırdılar. Bu karar Adiaababada vahim bir 
alamet telakki ediliyor - Beşler komitesi toplandı, 
konutmalara engel olmamak ve bir sonuca varılabil -
mek için balyadan ve Habeşiatandan yeni bir mesele 
çıkarmamaları iıtendi - Eğer 1 talya paktı bozarsa, 
bir İngiliz - 1 talyan savaşının başlıyacağını söyliyen -
ler de var. 

Banı ue aar>aı havaaının daima çatııtıiı Leman gölü kıyılan 

Çaldaria, Zaimia, Kral Yorgi ve 
KondilU 

Atina, 7 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Dündenberi kralcıların bir 
darbe ile kralı getirecekleri yayın
tıları tekrar ve çok kuvvetli bir !Je· 
kilde ortalıkta dolaşmaktadır. Gaze
telerin birçoklarının yazdıklarına 
göre Cumuriyetten yana olanların 
gün~n güne artması ve bilhana 
avukatlar, mütefenninler, sanatkar -
lar ve işçi kurullarının hep birden 

[Arkası 5 incide 1 
Cmene,7(A.A.)-K~"~nu~-----------------------------

laıma komitesi bu sabah Madariaga- Bı·r Kadeh Suda 'C'ırtına ' 
nm başkanlığında toplanmıştır. Eden r ı • 
\IC Laval arkadaşlarına Temmuz orta-
sında ltalyan delegesine yaptıkları HM d '-" F• ı • • ç 
önergeleri ve bu önergelerin esaslı usa a g ı ,, 1 m 1 "· 1 n ev-
bir surette incelenmeden reddolundu· 
ğunu anlatmı§lardır. Bundan sonra • ı d • '-" • v ç ı• ı c e g"" 8 

beş delege görüşmüşlerdir. Komite r 1 1 g ı , ey a ev r e 1 
tekru puarteai öğleden sonra topla· 

[Arkası 7 
incide) D o ğ r u D eğ i 1 d i r 1 

Talimatname hükümleri hala tatbik edile
medi, işe nereden başlanacağı kestirilemiyor l 

Yeni bildirilen süt 
talimatnamesinin ta· 
mamen tatbik.oluna· 
madığı iddialan sür
mektedir. Halka te
:niz ve saf süt vermek 
ve sağlığını korumak 
ötedenberi dedikodu· 
su yapılan bu işi kö
künden düzenlemek 
maksadile hazırlanan 
talimatname hüküm· 
leri arasında gerçek
ten kontrolü bellihaş
lı teşkilata lüzum gös 
teren esaslar vardır. 
llgili olanlar, bu hu
susta çok kuvvetli e
lemanlara ve her mın 
takada ayn ayrı bi· 
rer kontrol kuvvetle· 
rine ihtiyaç görmek
tedirler. 

Iddia edildiğine gö 
re, talimatnamenin Ü· 
çüncü maddesinde sa 
tılması y a s a k e
dilen ağızlı sütlerle, 
yavrulu hayvanların 
doğurmalanndan ev· 
ve) ve sonra elde edi
lecek sütlerin muaye 
neleri hayli güç bir 
iştir. Esas itibarile 
köylerde istihsal olu
nan bu sütlerin, önce 
oralarda muayeneleri 
nin yapılması ve on-
dan sonra şehir piyasasına getirilme· 
si ve hatta arzedilmeden evvel Uray 
tarafından tekrar bir defa daha kon
trol edilmesi gerekmektedir. Halbuki 
ne Sıhhat Direktörlüğüğnün, ne de 

ı 

.... ,,, 

·. 

Urayın bu işleri inceleyecek özel bir 
kurulu yoktur. İlgililer arasında tali
matnamenin on ikinci maddesinin tat· 
bikı hayli müşkül görülmekt":dir. Bu 

1 Arka11 ~ ıncide 1 

Amer1ka t1!rteıye ve Ticaret Bakanları, istanbul 
sefaretine, Türkiye sefaretinin izni olmadıkça Mu
sadağının filme alınmıyacağmı telgraflamışlardır • 

• •C:l 

Habeı bOff"urahhaaı Tecele 
Havariate 

---~ .. Son dakika aldıiımı~ en yeni ha· 
berleri iç •a,,lalanmi*1a 

bulacak•ınur.. 

çip tatbik etmek lazımdır. Bu
nun adına yığın terbiyesi denir 
ve yığın terbiyesi demek, 
köyde köylüyü, kasabada 
kasabalıyı, memleketin faa
liyetine iştirak eden her 
insanı A vrupa'h olarak yetiştir
mek, medenileştirmek sistemi 
demektir. Bir Asya'lı bahçıvanı 
bir Avrupa'lı bahçıvan, bir As
ya'h kayıkçıyı bir Avrupa'h ka
yıkçı, bir Asya'h hamalı bir Av
rupa'h hamal, yüz yılların neti
cesi olan bütün bir geri yaşayış 
ve anlayış sistemi yerine bir ile
ri anlayış ve yaşayış sistemi 
koymak suretiledir ki, bü
tün memleket yığın halin
de .. kalkınabilir, A vrupa'hla
şabılır. Yoksa herhangi bir 
köyde mektep açsak bile, 
halkın mektep dışında kalan 
büyük kısmını, asıl mayayı ken
di halinde bıraktıkça, varmak 
istediğimiz hedef hem değişir, 
hem ~latır. 

Ali Naci KARACAN 

Cumhuriyet arkadaşımız bir hafta- ıneşriyat "Campagne,, i a~ış bu -
danberi " Musadağında kırk gün" Junmaktadır. 
adlı bir film etrafında oldukça he - Mesele şudur: Birkaç seneden • 
yecan vermek arzularile dolu bir r Arka11 ;. üncüde l 

1 ' .. 

Müsabakamız 
---------·----··---~-----------------Bu müsabaka genç kızlarımız ve 
kadınlarımız arasında aile ve ev 
sevgisini artırmak ii bi yüksek sos
yal bir gaye ile hazırlanmaktadır. 

latanbul limanını biribirine katan meıhur maa:ut dubaaının battığı yer 
de dün ehli vukuf tarafından bir keıil yapıldı. Reamimia; bu heyeti 

keıfe giderken gö•termektedir. 

itirazlar Yığlldı ! 
--------------------

Bina Vergilerini Yeniden 
Yazmak Gerekiyor 

gilerinin konturatlardaki mikdara gö
re veya resen takdir edilmesi itir"zla· 
rın çoğalmasında amil olmuştur. Ver
gi~in birinci taksiti için tayin edilen 
muddet gelip geçtiği halde henüz bir 
~ok mıntakalarda tahsilata başlana -
mamışt1r. Bunun sebebi, mükellefin 
itiraz hakkını kullanmak vaziyetinde 
kalmasındandır. 

Verilen malumata göre, vergi nis· 
betinde değişiklik yapılması için üç 
yıl geçmesi icap edecektir. Fakat, 
bu üç yıl içerisinde itirazların umumi 
leşmesi tahririn yenilenmesine st:bep 
olacaktır. 

20 ilkteşrin Pazar 
GENEL NUFUS SAYIMI 

Bugünkü nüfusumuzun sayısını. 
vasıflannı bilmek, devlet ve ulwıa 

yannki ihtiyaçlanmızın neler ola
cağını tanıtacak; onlan karşılama-
nın çarelerini öğretecektir. 

Baıvekilet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

'--------------./ 
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Dl1Sl1NDl1KC ı; 
2400 Yıl O~CEKt GiBi 1 

Ali Naci Karacanın mektep 
meselesini dibinden kurcalayan 
dünkü yazısından öğreniyoruz 
ki Nazillide, okuma isteklileri
nin yarısı, vasıta aradıkları hal
de bulamıyor, okulsuz kalarak 
çoban oluyorlar. Ayni yazıda, 
ilk tahsillerini köylerinde 
bitirerek okumaya devam. et
mek için Aydına gelen 25 çocu
ğun hikayesi de var ki Türkiye
de bilgi açlığını ve mektep kıt
lığını bunun kadar bedahet ha
linde göze sokacak başka bir 
anekdot aramaya lüzum bırak
mıyor: Kendi başlarına köylerin 
den Aydına gelen bu çocuklar 
orta mektebe girmek istedikleri 
halde yer olmadığı için kabul 
edilmemişler; bütün ısrarları 
hep ayni iki sözle karşılanmış: 
''Yer yok!" ve nihayet, kahveci
lerle anlaşarak geceleri peyke
lerde yatmaya razı olan bır ço
cuklar, yaşayabilmeleri ıçın 
mühtaç oldukları üç lira aylık 
temin edilirse tahsile devam e
debileceklerini alakadarlara bil
dimıişler. Galiba partinin de
laletile bu şekilde okuma imkan 
lan temin edilebilmiş. 
Aydın kahvelerini yatı mek

teplerinin koğuşu haline sok
mak isteyecek kadar tahsil aş
kı ve iradesi taşıyan, yıllarca qa 
vasız kahvelerin tahta peykele
ri üstünde yorgansız yatmayı 
göze alan bu çocuklar Türkiye
de bilgi açlığını temsil ve isbat 
ediyorlar. Fakat manevi gıdala
rını bulmak için katlanmaya 
mecbur oldukları fedakarlık bir 
masal veya tarih menkabesi ka
dar heyecan vericidir. Bundan 
2400 yıl önce de Konfüçyüs za
manında büyük üstattan fcyzal
ma:k: isteyen talebeleri fersah
larca öteden kalkarlar, dağı ta
şı aşarlar, gündüzleri onun rah
lesi önüne çörnelebilmek ıçın 
geceleri belki ormanlarda yat -
mıya razı olurlardı. Şu farkla ki 
uğurunda bunca fedakarlığa kat 
landrklan adam, Konfüçyüs gi
bi yüzyıllarca., bütün insanlığa 
örnek olmuş bir havariydi; bi
zim yavrucakların aradığı şey
se ancak iyi kötü bir orta okul 
tahsilinden ibarettir l 

Peyami SAFA 

Ehli Hayvan sergisi 
bugün açıhyor 

İlbaylık baytar direktörlüğUnce 
lıer ffne yapılmakta olan ehli hay
van aergisi bu sene de yapılacaktır. 
Sergi, öğr~ndiğimize göre Edirneka
pula fenni ahırlarda açılacaktır. Ser
giyi düzenlemek üzere direktör Et
hemile aygır deposu müdiri Ab
dülkadir, sergi yerindeki çalıımaları
nı sürdürmektedirler. 

Sergide hayvan yazımına 21 eyllıl
de başlanacak ve bu yazım işleri 25 
cyllılde son bulacaktır. Birinci teşri
nin birine raslıyan sah günü saat 14 
te açılacak olan bu sergi, üç gün 
halka açık bulundurulacak ve 3 bi
ı-inci teşrin akşamı kapatılacaktır. 

Sergide derece alan hayvanların 

sahiplerine iki bin lira mükafat veri
lecektir. 

No. 22 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Bereket versin Altay, etrafındaki 
kızların a.llı yeşilli elbiselerile göz
leri oyalanarak çok usl~ duruyor, 
anınesinin ellerinde aldıgı, başaşa
ğı, yüzükoyun, arka üstü her vazi
yete <Sessizce katlanıyordu. 

Asiye hanım: 
- Ma§allah dedi, Altayımın pa· 

§alığı üstünde bugün l 
Başını arkaya çevirince ablasının 

yaptığı işi gören Cemile o kadar si
nirlenmiıti ki hem utancından, hem 
de Selim'in baloya girdiğini daha iyi 
5eçebilmek için yerinden kalktı ve ka
pı tarafında bir sandalyeye oturdu. 
Smokinini temizlemekten gelen Tah
sin Bey hemen ona doğru koşmuştu: 

- Burda neden oturuyorsunuz ? 
diye ıordu. 

Fakat Cemile bu suale cevap ver
mekten kurtulmak ve Tahsin Beyi bir 
müddet daha uzaklaştırmak arzusile: 

_ A .. dedi, elbiseniz eskisinden da
ha beter ıslak. 

- Sildirdim de .•• 
- Olmaz! Kurut ta 8yle gel... 

On iki bin lira 1 
Yolsuz sarfedilmiş r· Ne Dersiniz? 

Esnaf cemiyetleri müşterek büro
sundaki )"Olsuzluk tahkikatı tamam 
lanmış, hazırlanan rapor, dün tecim 
odasına vedlmiştir. 

TARiFELER 

Rapora göre, esnaf cemiyetlerine 
ait paralardan 12 bin lirası yolsuz 
ve usulsuz olarak sarfedilmi~tir. 

Hesapları gözde-n geçiren heyet, 
bunlara ait sarfiyat vesikalarının 
mevcut olmadığı sonuçuna varmış· 
tır. Ayrıca, 4 bin liranın açıktan 6ar 
!edildiği g9rülmüştür. Raporu, E -
konomi Ba'kanlığı müfettişleri de 

.gözden geçirmişler ve incele:nelerı
.ni bakanlığa bildirmişlerdir. 

Festival hazırhkları 
bitiriliyor 

Arsıulusal festival hazırlıktan 
sürmektedir. Romen heyeti önümüz
de'ki Sah günü saat 10 da şehrimize 
gelecektir. Ödemişten de z~ybck -
lez:den mürek"ıı:ep Türk heyeti gele
cektir. 

Boğaziç.i lisesinde~~ 10 kız ve 10 
erkek talebe her gün konservatu -
varda Selim Sırrının kızları tarafın 
dan zeybek dansı öğrenmektedirler. 
Bunlar da festivale iştirak edecek
lerdir. 23 Eylül gecesi Beylerbeyi 
&arayında yapılacak balo için sa -
ray bahçesinde bulunan yüz metro 
uzunluğunda ve elli metro gen.işli
/ğindeki havuzun üzerinde bir plat
form yapılması kararlaştırılmıştır. 
Havuzun üzerinde dans edilecek ve 
bu esnada yalnız renkli projektör
ler yakılacaktır. Festival komitesi 
t>on defa olmak üzere bugün adala
ıra igdecekler ve yapılan hazırlıkla 
in gözden geçireceklerdir. 

Akaydan festival geceleri için 
ıvapur tedarik edil'tniştir: 

Mekteplerde odun yerine 
kok kömUrU yakllacak 

Bu kış mevsiminde mekteplerde ve 
diğer resmi müesseselerde odun ye
rine kok kömürü yakılması alaka
darlara tamim edilmiştir. Bu yıl, bu 
yüzden, odun fiatlarının çok yüksel
miyeceği umulmaktadır. Şimdi fiat
lar 260-270 ar~sındadır. Oduncular 
stoklarını tamamlamışlardır. Bunlar
dan mühim bir kısmının elde kalaca
ğı tahmin ediliyor. Bu yüzden kış 
sonunda fiatlar yükselmiyecektir • 

Kadıköy Su şirketi hakkın_diJ 
tahkikata başlandı 

Kadıköy Su Şirketinden balkın 

yaptığı §İkayetlcr üzerine, komiser • 
lik, bu sosyete hakkında önemli tet
kikler yapmağa başlamıştır. Beledi
yeye yapılan şikayetler ıu nokta üze· 
rinde toplanmaktadrr: 

Abonelerin saatlerinin bir kısmı faz
la yazıyor. Bir kısmı hiç işlemiyor. 
Fazla yazan saatlerden dolayısile faz
la ücret alınıyor. Hiç işlemiyen sa
atlerden de, bir yekun tahmin edile· 
rek para tahsil ediliyor, ve dolayısile 
fazla alınıyor. Bundan başka sular 
bulanık ve gayrimuntazam akıyor. 

Belediye ı:e Evkaf arasm· 
daki anlaşamamazhklar 
BeJ.cd~e ile Evkaf ara.sıındaki ih

tilafları halledecek komisyon yarın
dan itiba-ren dosyaları birer birer in 
~clemeğe başlayacaktır. Yarın, ko • 
misyon, ilk olarak. Sürp Ag~ me
zarlığına ait dosyayı tet1<ik edecek 
ve bir karar verecektir. Bu m::sele 
ço1c önemli görülmektedir. Evkaf, 
Sikp Agop mezarlığının kendisine 
ait olduğunu ileri sürmektedir. 

Tahsin Bev biraz tereddüttten son
ra, o geceki· tuvaleti içinde baydftcı 
bir güzellik alan Cemile'nin karşrsın
da mukavemeti hemen biten, dağılmış 
bir irade ile uzaklaştı. 

Cemile gözlerini kapıdan ayınnı • 
yor, ömründe bir daha kendisini bu 
kadar güzelleştiren bir elbise giyece
~inden şüphe ediyormuş, hatta beş 
dakika sonra tuvaletinin mavi ipek 
yangını sönecekmiş gibi Selim'e gö
rünmek için sabırsızlık ediyordu. 
Onun gelmemesi ihtimalini düşün
dükçe kalbi üstünde nasırlı bir avu
cun baskısını duyar gibi oldu. 

(Tarife komisyonu) diye bir 
komisyon vardır ki; adı ga;teteler
de çok geçer. Doğrusu bu komis
yonun iıi nedir? Pek incelemedi
ğimi% için iyic• bilmiyoruz ama 
ismine bakılırsa her halde halkı 
ta§ıma vasıtalarının tarifelerile 
uğra§•a gerektir. Fakat bu ko· 
misyon sanıyoruz ki; tarife ismi 
altında yalnız ücretlerle uiraf· 
maktadır. 

Halbuki halk bu tarife ifinde 
Ücretten %iyade Frenkçe ltineraire 
denilen seyrüsefer tarifesile çok 
daha .ııiyade alakadardır. Çünkü 
hergün, hele ya~n halk sayfiyele
re dağıldığı zaman, hayatını onun 
deliklerinden akıtarak geçirmeğe 
mecburdur. 

Tramvay ve tünel gibi ilk ve 
.on aeferi zamanla alakadar olan 
ve fimendifer gibi pek ender te
ahhurlar yapan servisler ayrılırsa 
geri kalan vapur tarifelerinden 
ciddi bir kat'iyet beklemek karı 
akıl değildir. Hele uzunca süren 
aeferlerin ;yalnız baflan11ıç nokta
aından maadcıaı yazılı saate uy-

.. 
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Talebe kalabahğının 
önüne ge~ilebile· 
cek mi? 

Lise ve orta okullara namzet ya
zılmış olan talebeden 1500 tanesinin 
yerleştirilmesi hakkında kültür ba
kanlığından gelen telgraf etrafında 
kültür idaresi incelemelere başla
mıştır. Kültür direktörlüğü bir iki 
güne kadar sonucu bakanlığa bildi
recektir. Şimdilik ilk okullarda şube
ler açılarak orta tedrisat yapılması 
imkansız görülmektedir. Çünkü ilk 
okuJlara müracaat her gün biraz da
ha çoğalmakta ve bunların da yer
leştirilmesi de güçleşmektedir. Bu 
yıl lise ve orta okulların çok kala
bahk olmasına sebep, talebeden çoğu
nun imtihanlarda muvaffak olamama
sıdır. Şehrimizde bütün orta okullar
da 934-935 ders yılında üçüncü sı
nıflarda 1893 talebe.. oliurtıJkta idi. 
..Blı talebenin ancak Q46ıu sınıf e:ece
bilmiş ve 9if7 si sınıfta kalmıştır. Bu 
suretle talebe yarı yarıya imtihanlar
da muvaffak olamamıştır. Bu yıl ye
niden kaydedilen 50 S 7 kişi ile orta 
okullarda genel talebe topluluğu 
14504 kişiyi bulmuştur. Şehirdeki 
bütün liselerde de, yeniden kaydc<ii
len talebe ile beraber 3808 talebe bu 
lunmaktadır. Bu rakamlara göre şe
hirdeki bütün lise ve orta okullarda 
okuyacak olan talebenin genel toplu
luğu 18312 dir. İşte bu talebenin 
hepsini yerleştirmek için bütün füe 
ve orta okullara ikişer şube ilave et
mek ve yeniden üç yerde birer orta 
okul açmak gerekmektedir. 

Mazut dubasmm battığı 
yerde keşif yapıldı 

Sokoni Vakum kumpanyasına ait 
tnazut dubasmm battığı yerde dün 
ehli vukuf tarafından bir keşif ya -
pılmı§tır. indirilen dalgıçlar. duba-
nın vaziyetini incelemi~lerdir. Du
badan hala mazut sızdığı anla~ıl • 
-dığı için, dubanın bir an önce çıka
Tılması kumpanyaya bildirilmiştir. 
Yüzdilhne ameliyesine bir iki güne 
kadar ba§lanacaktır. 

Selim yerine, balo salonuna giren
ler, yanlanndaki Türk, Rum, Yahu
di oğlanlarının kollarına asılmış, kü
çümencik başlarının üstünde saçları 
fazla kabarık, yüzleri fazla boyalı, 
etekleri yeri süpüren, tom11ul, SJska, 
şi§man, kısa boylu, bodur, paytak bir 
s\irÜ kızlardı. Geçtikleri yerde koyu 
bir tereddiit ve esans kokusu bir kuy
ruk gibi arkalarından uzanıyordu. Ce· mış ve Cemile'yi 'tepel!cn tırnağına 
mile bı.iyük bir can sıkıntısı içinde kadar süTerken içi mavi bir rüya ile 
ayağa kalkmıştı. O zaman Selim'le dolu gözlerini kırparak kekeliyordu: 
karır.:laştı ve hafifçe titredi. Siyaha - Siz •.. Ce ..• Cemile Hanım .•. Siz 
boyanmıs adi bir elbise ile baloya ge- misiniz? Ta .•• tanıyamadım vallahi .•. 
len Selim, Cemile'nin 'kendisine uzat- - Gözünün içine bakıyorum da 
tığı el karşısında şaşkın duruyor, hiç- görmiiyorsun beni ... 
bir harrket yapmıyordu. Selim'in gözleri hayretten boğulu· 

Cemile bağırdı: 1 yor gibiydi: 
- Ayol!.. Dargın mısın bana? - Tanıyamadım. diye tekrarladı, 
O zaman Selim birdenbire sıçra- siz ... bir .•• harika olmu~sunu.z.I 

maz. işiniz vardır. Şu saatte küp· 
rüde olacaksınız. Tarifeye göre 
söz verirsiniz. Vapur on dakika, 
bir çeyrek, yirmi dakika gecikir. 
Söylerseni:ı: .ize: 

- Eyi Ne yapalım? Bu kadar 
uzun seferde o kadar teahhur olur 
derler. Bu ne laübali ve kötü ce
vaptır. Dünya 11ünler süren seya
hatlerde varlf saatlerinden yarım 
saat 11ecikmeği büyük kusur aa
yarken biz bir buçuk saatlik ıe
l•rde bir çeyrek • 11ecikmeii ho§ 
ı.ıe normal görürüz. 

Anlaıılıyor ki; bütün bu tarife· 
leri ;yapanlar, ya halkı kendileri
le birlikte aldatıp ı.ıapurlara ya. 
pamıyacakları kadar süra't hesap 
ediyorlar. Yahut itlerinin eri de
ğildirler. Falan ve filan iskele 
arasını vapurların nekcrdar za
manda alabileceğini bütün ihti
malleri 11ö.ıı önüne alarak heaap
lıyamıyorlar. Bunun ikisi de mak
bul değildir. 

Bi% böyle düfiinüyoruı:. 

Siz ne dersiniz ? 
----' 

iki vapur 
Kazası oldu 

Evvelki gece Büyükçekmece açık 
larında bir deniz kazası olmuştur. 
48 tonluk bir ımotörün batması ve 
bir tayfanın ölümü ile biten bu ka
zanın tafsilatı şudur: 

Ayvalıktan limanımıza hareket 
etlen Mersin vapuru. evvelki akşam, 
Büyükçekmece açıklarında "üç kar
deşler,. motörü ile karşılaşmıştır. 

Gecenin karanlık oluşu ve motö • 
rün ansızın görülmesi alınan tedbir 
leri boşa çrkarmıştrr. Müsademe şid 
detli olmu§. "üç kardeşler,, yara ala
rak bir iki dakika içerisinde batmış 
tır. Denize dökülen motör tayfala -
rından beşi Mersin vapuru tarafın
dan kurtarılmıştır. Yalnız İnebolu
lu Ahmet, bütün aramalara rağmen 
bulunamamıştır. Mersin, dün sabah 
limanımıza gelmiş, liman idaresi ka 
.za tahkikatına başlıyarak kaptanı 
!;nre-uva çekmistir. Kazanın mesuli
yetı tanınkatm sonucunua uc;uı ..,. 

lacaktır. Sürmene Ji.manına yazılı 
bulunan Tevfik kaptanın idare.sinde 
ki motörün 45 ton şeker yükü ile 
tzmire gitmekte olduğu anlaıılmı§
tır. 

Evvelki gece, Şile önlerinde de 
bir deniz kazaeı olmuştur: 

Odun yükü ile limanımıza gel -
mekte olan bir kömür kayığı yolda, 
Yekta vapuru ile çarpış"llıştır. Bir 
kısmı parçalanan yelkenli, Yekta va 
purunun arkasına bağlanarak lima-
nımıza getirilmiştir. 

Borçlu adres'eri açık 
yazılacak 

Yol parası vermiyen mükellefler 
lha'lckında doklurulacak tevkif mü • 
.zek'kerelerind-e borçlunun adresi, 
&oyadı ve borcun tahakkuk ettiril -
ıdiği yrl açık olarak yazılmaktadır. 

Tüze Bakanlığı bu ciheti tç işleri 
ıBakanhğına bildirmiş. Iç lşleri Ba 

kanhğında da borçlu adreslerinin a
çık y,pılmaaını belediyeye emredil
miştir. Belediye bu ciheti ıubeler 
yaymıştır. 

- Öyle mi? 
- Bu ne tuvalet, Cemile Hanım, 

bu ne güzellik! .• İçime baygınlık ge· 
liyor. Ciddi söylüyorum. emsalsiz bir 
ıeysiniz ... Herkes te ıize bakıyor. 
Aman yarabbi 1.. Ben sizinle nasıl 
dans edeceğim? 

- Niçin? / 
· - Yanınızda •.• bu kıyafetimle uta
nırım. 

Cemile Selim'i yakasından çekerek 

KUÇUK HABERLER 

• Tarım bakanlığınca Erzurum ay
gır deposu için üç aygır alınması 
kararlaştırılmış, bunun için de Er
zurum agırı deposu direktörü 
Mustafa şehrimize gönderilmiştir. 
Mustafa, Konya ve Tekirdağ hara
larından istenen aygırları, almış ve 
İstanbula getirmiştir. 

Aygırlar, yakında Erzuruma gön
derilecek ve Karstan büyük cüsseli 
kısraklarla aşım yaptırılarak ağır ko
şuma elverişli hayvanlar yetiştirile
cektir. 

• Veremle savaş kurumu tarafın
dan düzenlenen Çınarcık vapur ge%i
si. bu sabah yapılacaktır • 

• Belediye turizm bürosunda 80 
lira ay Irk~ çalışmak üzere iki ya
bancı dil biJen bir memur alınması 
kararlaşmıştı. Bunun için açılım 
müsabakaya 15 kişi iştirak etmiş ve 
Haldun isminde biri kazanmıııtır. 

• Bu yıl lise ve orta okullara ya
ıtılı parasız talebe alınacağını yaz -
mıştık. Bunun için Haydaıpa1a li-
6esine yeniden 150 yatak ilavesi ka
·ra rlaştırılmıştır. 

• Son hafta içinde Balkanlardan 
iki yüroen fazla göçmen gelmiş ve 
iskan bölgelerine gönderilmiştir. 

• Dul, yetim ve mütekaitlerin ü
çer aylıklarına yarın başlanacaktır. 

• Haber verildiğine göre, balık -
çılar kurumunun yönetim kurul 
müddeti bitmiştir. Seçim yenilcne
ıcektir. Bunun için Bahkpazarmıda • 
ki balıkçılar kurumu merkezinde 
ı31 Eylül çartamba günü bit toplan
tı yapılacaktır. 

• Yerli vejetaıtn yağı imal eden 
müesseseler, iptidai mac?de olarak 
kullanılan kobra için kontenjan ay
rılması isteğinde bulunmuşlardır. 
Çikolata fabrikalan da, kakao ithala
tının artırılması hususunda müra -
caat edeceklerdir. 

• Talcas yolsuzluğu dolayısile mu 
hakemeler.i lüzumuna karar verilen 
ler, muayyen müddet içerisinde 
devlet şurasına itirazda bulunmuş
lardır. 

• Haseki hastahanesi cildiye mü
tehaasısı doktor Nuri Eren, Pe~tede 
toplanacak olan arsıulusal ciJdiye 
konııı:resine memleketimiz murahhası 
olarak iştirak edecektir. 

• Evvelki ~ün Üniversite Tıp fa. 
kültesinde talebeye cildiye ve ef -
renciye hakkında konferans veren 
Pariı üniversite profesörlerinden 
Gougerant bir mUddet kalmak ilze
're dün Yalovaya gitmiştir. 

• Şehrimizde bulunan Jilber De· 
lnis, Lui Labudi ve Simun dün tay-
)' .U• ""~v ... ••"". ••••7-· .., • •; ~ ~-1 .. ,.,:ı·~ 

'l'ayyarecıler hükumetımızle tıcah 
'bakımdan temaslarda bulunacaklar
-dı.r. 

• Bir müddettenberi şehrimizd~ 
bulunan posta ve telgraf genel di -
rektörü Nazif dün akşam Bandırma 
'tarikile Izmire gitmittir. 

Genel direktör lzmi..:rde posta tel
graf işlerini tetkilc ettikten sonra 
Ankaraya dönecektir. 

• Ingilterenin en büyük gazete • 
}erinden biri olan Observer'in, sa • 
bipldrinden Sir Evelin Wre11ch, 
Sir and Lady Robinıon ve Madam 
Lady dcs Voeut bazı temas ~e tet
kikle~ bulunmak Uaere bugun şeh 
rimize gelecelderdir. 

Ekmek fiyata arbyor 
Belediye narh komisyonu yarın 

toplanacaktır. Komisyon un fiatla • 
.:rını gözden geç.irecek ve elnnek fi. 
atlarını tesbit edecektir. Son gün -
lerde un fiatlarında görülen yüksek 
üzere ekmek fiatlarının yeniden 20 
ıpara artacağı tahmin edilmektedir. 
Yarın tesbit edilecek f.iat, önümüz • 
deki çarşamba <Sabahından itibaren 
ıtatbik olunacaktır. 

sarstı: 

- Böyle söyleme, dedi, şimdi eve 
gider, eski esvaplarımı giyer, gelirim. 
Ben üç buçuk arşın ipek parçası gi· 
yince burnu kaf dağına kalkan sonra
dan görmüşlerden değilim ayol ... Sen 
eski elbisenle benim, daha çok kıymat· 
hmıın. Gel şu köşc<ie biraz oturalım. 

Cemile Selim'i bir elinden sımsıkı 
tutarak en az göze çarpabilecekleri 
köşeye çekti, oturduktan sonra da 
elini bırakmadı. 

Selim hala ona bitip tükenmiyen, 
gittikçe artan, yüzüne kızartı, gözüne 
parıltı halinde vuran bir hayranlıkla 
bakıp duruyÔrdu. 

- Ne tapınılacak bir kız olmuşsu
nuz, Cemile Hanım? 

Tuvaleti hakkında hiç kimseden 
bu kadar hararetli medihler duymıyan 
Cemile, Selim'i başkalarından ayıran 
hassasiyetin yeni bir delilini daha gö
rüyordu. Fakat bu zarafetin altında 
gizlenen suçlu niyetini itiraf edemi
yeceği için derin bir utanç ve azap 
duyarak yüzünü burutturdu. Bunun 
manasını anlaınıyan Selim: 

- Sizi sıkıyorum, değil mi? diye 
aordu. 

- Hayır. Değil vallahi ••. Baıka 
bir şev dü~ündüm. 

- Ne düşündünüz? 
Cemile c-evap vermedi. Bu susuşu, 

yeni bir aşkı muhtaç olduqu muam
malarla beslemeğe baflamak demekti. 

Fakat Cemile bunun için değil, ce-
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PARA CEZASI 
Para cezaları, bana göre sos

yal bakımdan kaldırılması gerek. 
olan cezaların başında gelir. v• 

Paralı bir adamın verecegı 
para cezası, eninde sonunda onu, 
yıkmaz. Parasız bir adamın 
verdiği en küçük bir para ceza-
sı ise yıkımdır. . 

Para cezalarını ayrı ayrı ?.1-
çimlerde ve uluorta kullanan ul· 
kelerden biriyiz. Bizde para c~
zasını yalnız hak yerleri, beledı: 
yeler değil, ticaret ve sanaY1 

kurumları da keser. 
Trenler para cezası keser, va

purlar para cezası keser, şirket
ler para cezası keser. 

Trene binersiniz, bilet aıına· 
ğı ya unutmuş, yahut gişelerin 
önündeki kalabalık yüzünden 
treni kaçırmak korkusu ile al~
mamışsmızdır. Tren kalkar. Bı· 
!etçiye biletinizin olmadığını 
söylersiniz. Size bilet keser, fa
kat iki misli bir fiyatla. Bu ver
diğiniz fazlalık bir para cezası
dır. Bu Akayda da böyledir, 
Şirketihayriyede de, Haliçte de. 

Onların sizden böyle bir pa
ra cezası kesmeğe ne hakları 
vardır? Bileti gişeden almakla 
trende yahut vapurun içinde al
mak arasındaki fark nedir? 

Bizde bu gibi şirketlerin, il~ 
önce, yarı müstemleke şeraiti 
içinde bulunan Osmanlı tınpa· 
ratorluğu zamanında kunııınuŞ 
olması, bu keyfi para cezasının 
kaynağıdır. Bunun önüne geÇ· 
mek zamanı gelmiştir sanırlf11· 

Orhan SELiM 

Bir kadın ü~ ayaklı 
~ocuk doğurdu! 

Üsküdarda, dün çok garip bir do
ğum vakası olmuş v• Naciye ismin· 
ide bir kadın üç aya'klı bir erkelc 
çocuk doğurmuştur. Olü olarak dO" 
;ğan çocuğun iki ayağı tabii bir in"" 
ısan yavrusu ayağına benzediği hal· 
de üçüncüsü merkep ayağma ben· 
ızemektedir. 
Doğum, normal olmuş, fakat hi~ 

kat garibesi-doğunca etraftaki1erinı 
'!tŞ}r,!01.ış_tır. Gay.ri tabii çocuğu srlY 
ımeslek hayatında böyle tuhaf bir d~ 
.ğum vak'ası görmediğini ileri ıüı• 
mektcdir. 

Kadastroda yeni tayinler 
yaplldı 

Tapu ve kadastro heyetlerinde ye• 
niden terfi ve tayinler yapılmaktadı~ 
~rendiğimize göre, Beyoğiu tal' 

0 başmemuru Kadri Beyoğlu kadastf. 
mıntakası direktör ve komisyon bJ:, 
kanhğına, kadastro birinci mınt• 
müdürlüğü üyelerinden Kemal Y 
yoğlu kadastro yar direktörlüğ~:~ 
kayıt kalemi memurlanndan Bı 
birinci mıntaka komisyo nüyeliğiftt• . '/~ Beyoğlu kadastro mmtaka komıs eli 
nu üvelerinden Mustafa Adan• • 
yeni teşkil olunan kadastro heye~tl 
ri üyeliğine, Adalar sicil mubafJ 
Orhan Ankara sicil muhafıztığııı;: 
Adalar sicil yar muhafızı Yaşar J{Jf ·r 
lareli tapu direktörlüğüne, fı1"1~ 
ikinci mıntaka sicil muhafızı Faf11 
Adalar sicil muhafızlığına, Antca'~ 
sicil muhafızı E~ref İzmir ikinci ıoı" 
taka sicil muhafızlığına naklen .~ 
mışlardır. 

vap veremiyeceği için susmuştu •. ~: 
tim i;ini çekti. Cemile onun e}inı ıı 
ha kuvvetle sıkarak göğsüne dotç 
götürdü. Tahsin Beyden ba~ka U· 
kimsenin görmesinden çekinmıyord 

11
, 

Tam bu sırada salonun öbür uc~ııe 
dan boğuk, tiz, çatlak, insan sesıfllt 
benzemiyen, sandalye tıkırdıJar1,.. 
ayak ba~ışlarmı ve daha birçok ~l 
kende gürültüleri, hatta biraı e ,ıı• 
ba~lamı! olan cazbandın bir ~ng~tı1' 
nu bastıran, uzun, acayip hır çıgse• 
koptu. Herkes başını kaldıraralı ttıe' 
sin geldiği tarafa doğru bakarke~.n u· 
seleyi çabucak anhyan Cemile 1-

1 

nü avuçlannın içine kapıyarak · 41• 
- Altay ağlıyor l diye m,rııda~. 
Selim de yeni bir hayret için~.~ bi' 

mıştı: Ne sesi Ne ses! Kü~ücU gU• 
çocuğun hançeresinden bu ka~ar tı•f" 
rültülcri ve müziği bastıran ~ır (lef' 
kırış çıkabilmesine ömründe ilk 1cıı"• 
dikkat ediyordu. Ancak davulun c,ıı• 
vetli vuruşlarına yenilen, fakat J<ed'' 
bandın bütün öteki seslerile rn: J}cfıı 
mel rekabete girişen bu ses. •ıııd' 
bir kısmında kahkaha, bir kt•Jll 
da isyan uyandırmıştı. ·r 1''' 

Şahinde'nin etrafını büyük bı altı' 
]abalık dairesi çevirdi. KadıtıG ıı11a· 
beş dakikadanberi adeta soluk ~ırrı•· 
dan haykrran ve yüzü mosmo~ lı1 .~· 
ğa başhyan Altay'ı susturmak ıç ç1rf 
zına memeyi dayamaktan ba§ka 
bulamamıştı. r 1 

[Arkası \1a 
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iLBA YLIK iŞLERi 

İstanbul ilbaylğı Barem 
Cetveli Değiştirild~ 

,[ Ozel aytarımız bildiriyor] 

,. 'Ank<ita, 1 

nattanlar fieyeti, İstanbul ilbaylığı Barem cetvelinde yapıla
tak değişiklik haıkkmdaki kararnameyi kabul etmiştir. Barem 
~anununun tatbikına başlanmasından sonra, İstanbulda hususi 
!ldare ile ıbelediyelerin birleştirilmesi üzerine, mevcut kadro ile 
bu işleri başarmak imkanı görülemediğinden, yeniden bazı me
D:nuriyetlerin ilgası ve bir kısmı memurların maaşlarına zam ya
~rlması zarureti hasıl olmuş ve bu sebepten İstanbul vilayeti Ba
tem cetvelinde değişiklik yapılmıştır. 
r .Vefiyat ve istatistik memurunun maaşı 22 liraya, 4 katibin de 
~aaşı 20 liraya çıkarılmıştır. Beşiktaş kazasının kadrosu dar ol
QUğundan bu kadroya 35 liralık bir tabiplik ilave edilmiştir. Ha
~eki hastanesi kadrosuna 55 liralık bir operatörlük, 14 liralık iki 
hemşirelik ilave edilmiş, 3 eczacının maaşları 25 liraya çıkarıl
~rştır. Gureba hastanesinde baş eczacının maaşı 45 liraya, 3 f;C

~acınm maaşları da 25 Hraya çıkarılmıştır. Beyoğlu hastanesi 
adatıe ve hesap memurunun maaşı 20 lira yapılmıştır. Zeynep 
~amil doğumevi kadrosuna yeniden iki ebelik konulmuş, Em
~azı zühreviye hastanesinde bir eczacı maaşı 30 liraya çıkarılmış 
ftır. Merkez fen heyetinde bir makine ve elektrik mühendisinin 
f1n~aşı 55 liraya, temizlik işleri direktörünün maaşı 55 liray, te-

[
tnızlik işlerinde 17 ,5 lira maaşlı beş memurun maaşı 20 şer lira

a, 16 lira maaşlı bir memurun maaşı da 20 liraya çıkarılmıştır. 

~
~tatistik ve neşriyat şubesi kadrosuna 25 liralık bir fiş ve tet
~k memurluğu ilave edilmiş, düşkünler evi direktörü maaşı 70 
lıraya ve bir eczacının maaşı da 35 liraya çıkarılmıştır. 

Üzümü Koruyacak Kurum 
r ~nkara, 7 (A.A.)" - Duyduğumuza göre üzüm fiyatlarının 
durluğunu (istikrarım) sağlamak ve normal fiyatı saptamak 
~aciyle Türkiye Tarım ve İş Bakanlarınca yapılan kurul direk 
t~rlüğüne Ekonomi Bakanlığı tecim genel direktörü İsmail 

1 
akkı Veral atanmıştır. Hükfunetin daimi kontrolü altında bu-

llnacak olan bu kurul yakında çalışmaya başlayacaktır, 

Düşen Holandalı Pilot 
~nkra, 7 (Özel aytanmrz bildiriyor) - Şehrimizdeki tecrübe 

~~ll~larında tayyaresile kazaya uğrayarak ölen Holandalr pilot 
ıçın Paz_~rtesi günü Tayyare Kurumu tarafından mersim yapıla
caktı:. Olen pilotun cesed_i_?olandad.::m 0-.. 

1 - --~ 

Bir Kadeh Suda Fırtına! 
_ [Baş tarafı 1 incide] 

~~ti, bir yabancı muharririn, "Musaı 
ağında kırk gün" adlı ve Genel sa- 1 

~aşta Ermenilerin Türkler tarafın. 
an zulme uğradığı propagandasını 
:nlandırmak istiyen uydurma, saç
ıd a ve baştanbaşa garez ve kin ile 

0 lu bir eser yazdığı malumdur ve 
~~~etelerimiz tarafından da bu e5er 
lıluteaddit vesilelerle takbih olun ..ı 
t?ıtı§tur. İşte, Cumhuriyet arkadaşı
tkıtz, bir haftadanberi, bu eserin Metr 
~ldwin • Mayer adlı Amerikan 
tlnı kumpanyası tarafından sine ..ı 
:ası alındığından tutturarak ve ha
rlı ~.ııe etrafında gazeteciliğin bütün 
rtı ttnerlerini kullanarak ortaya bil" 
;q.eseıe, büyük bir mesele çıkarmak 
•·:sundadır. Arkadaşımız, evvela,. 
ıt Usadağında kxrk gün" isimli ki
~ abın filme çevrildiği.ni sanarak oı 
ıt~lda neşriyata başlamış, sonra; ese
~ 1n filıni daha alınmadığı resmi a-ı 
~ııı~:la söylenince bu sefer neşriya• 
b: Ilı ahnmıyacağı ne :naltım?,, tar-ı 
aıınaa bir tevil ile, fa.kat şiddetine 
~illet gelmeden başka b.iır istikame-ı 
~ e saptırmıştır. ) 

14C1ielenin hakikatine gelelim: ı 
~~Undan üç ay evvel filhakika 
\a etr,:-Boldwin-Mayer şirketi "Mu
~ dagında kırk gün" isimli senaryo
il~ satınalarak filmini çevireceğini 
lt il~ Ctıniş bulunuyordu. Fakat o şir-ı 
~ietın buradaki müşterisi olan Ipek· 
b l{ardeşler bu ilanı görür görmez 
lee~en Aı:nerika sefarethanesi ata-ı 
il; <>rnersiyaline müracaat etmişler 

,: hu ısuretle Türkiye aleyhinde o-ı 
tioıı bir kitabın filme alrnmasmın 
tııaığurabileceği hakir ve büyük ulu
tıı· teessür iizerine dikkati celbet ... 
tal§lerdir .. lpekçi kardeşlerin bu milı 
ltacaati üzerine Amerika sefareti hü
t~ete vaziyeti bildirmiş ve üç gün 
tııe ~~ İpekci kardesleri çağırarak A
c.1.{1"'a Hariciye ~ nazırı Mösyö 
t~ tıl.l" Ün imzasile gelen cevabı ~ös
lt'j~1!tir. Bu c'evapta, Amerika Ha
\e/Y~ :ıazırı, "Vaşingtoııdaıki Türkı 
"Iı trın.ın müsaade ve muvafakat~ 
te;rn:ıdıkça bu filmin çevril-niye ... 
~~ 1~~ kat't lisanla beyan ediyor .. 
\e · :~erika hükılmetinin idare sis-

ttlınc .. h h . b '' k ~ııı • . gore er angı ır umpanya 
illllt~Şıne hükumetin müdahalesine 
'1.e an tasavvur edilemiyeceği hal -
ttıiı &ırf Amerikalıların memleketi
~a~ ka_rşı besledikleri dostça hissi-

bır delili olmak ıüzerc, Metr • 

Musadağı filminin çeCJrilmiyeceğini 
bildiren Amerika Dı§ İ§leri Bakanı 

HULL 

Goldwin-Mayer de filmi çevirmek
ten vazgeçmiş bulunuyordu. Bu 
dostluk hareketi alkışlan :mğa de
ğer bir hareket ve esasen kitabın fil 
me çekilmesi tamamen bertaraf ol-. 
duğuna göre hadise kapanmış sayıl., 
mak lazım ,!!:elirken Cumhuriyet ar
kadaşımız bir kadeh suda patlattığı 
fırtınayı yine dindirmek istemedi.. 
Bunu:ı üzerine, haber alıyoruz ki, 
Amerıka sefareti tekrar hükfi.mete 
müracaat ediyor ve te.krar soruyor:. 
"Film çevrilecek mi?., 

Ve dün Amerika ticaret nazırın.., 
dan da cevap ge liyor: "Hayır! Türk 
s~firinin müsaadesi olmadtk«fa bu 
fılm Amerikada çevrilmiyecektir,. 

Demek mf'<:elenin aTtık fa ?.hı istis
mara ve gürültüye tahammülü kalma· 
mıştır. Bizim yapacağımız lüzumsuz 
gürültü koparmak değil, hakikaten 
çok rezilane vazxlmıs olan o alcak
~a. propaganda eserini çevirtınedi ğ iı 
ı~ı~ Ameri~a hükıl'lletinin göster ... 
dı gı dostluga teşekkür etmekten ibaı 
retti~. Bundan fazlası, bir film ti -ı 
caretınden daha kötü bir gazete ti-i 
careti olur ki, arkadaşımızın bu gi-i 
bi küçüık hesapların çok fovkindeı 
olduğu da şüphesizdir~ 

1 ilkmektep 
Kadro la rı 
[Özel aytarımız bilılirty\)rJ 

:AnJmm• i 

Kültür Bakanlığı, ilkmektep-
kadrolannın hazırlığına devam etmek 
tedir. Bakanlık vekalet emrinde hulu 
nup ta istihdam cevazı karan alan ve 
ya açıkta bulunan bütün memurları 
Eylfıl nihayetine kadar tayin etmeğe 
karar vermiştir. 

Gerek mektep kadrolarının tanzi -
minde, gerek açıktaki memurların ta
yininde bilhassa şark illeri.ne ehemmi 
yet verilecektir. 

Bazı yurttaşlar hakkında 
bir karar 

Ankara, 7 (Özel aytarmıız bildiri
yor) - Pasaport alınış olup ta fakir 
olduklarından dolayı masrafları iane 
tertibinden verilerek memleketim.ize 
iade edilen yurddaşlardan tabiiyet il
mühaberi aranmaması kararlaşmıştır. 

GUmr Uklerdeki sahipsiz 
eşy a 

l\nkara, 7 (Özel aytanmız bildiri • 
yor) - Gümrükler Genel Direktörlü
ğü gümrüklerdeki sahipsiz eşyanm 
çabuk satışını temin maksadile satıla 
cak eşyanın arttırma ve eksiltme ka· 
nunu hükümlerine tabi tutulmadan 
satılması için yeni bir talimat hazır
lamaktadır, 

Fabrika ve matbaaların 
asgar i vergi nisbetıeri 

l\nkara, 7 (Özel aytarnmz bildiri
yor) - Fabrika ve matbaaların tabi 
olacakları asga~ vergi nisbetleri hak
kında Ekonomi ve Finans Bakanlıkla 
rınca hazırlanan cetveller Bakanlar 
Kurulunca gözden geçirilmek üzere 
Başbakanlığa verilmiştir. 

Atatiirk Yugoslav 
Kralını kutluladı 

Ankara, 7. A.A. - Yugoslavya 
J{r-;ı.h İt,i,_u .. \ - D.: •• __ .,. ...1 .... ~ _, ,.., _ _ 

mu miınas"Coetile Reisicümhur Ata
türk tarafmdan çekilen telgraf ile 
buna Rejan Prens Paul tarafından 
verilen cevap aşağıdadır : 

'' D w ml ogu annın yıldönümü müna-
sebetile Majestelerine en hararetli 
tebriklerimi bildirir, gerek şahsi saa
detleri ve gerek :ısil ve dost Yugos
lav ulusunun refahı hakkındaki sa
mimi temennilerimin kabulünü rica 
ederim. 

KamalATATORK 

Ankara, 7. A.A. - Krah doğumu
nu_? yıldönü?1ü . ~ünasebetile yolla
dıgmız tebrıklennıze samimi surette 
teşekkür eder ve Ekselansınızın şahsi 
saadetleri ile Türkiyenin refahı bak· 
kmdaki en iyi temennilerimi suna
rım 

PAUL 

Saylavlar Kayseriye 
~ağ ırılıyor 

Ankara, 7 .A. A. - Ekonomi Ba
kanhğmdan : 

16 eylül pazartesi günü yeni kuru
lan Kayserı pamuklu mensucat fab
rikasının açılma töreni yapılacaktır 

B~r.aya büt~n sayın saylavlar d~· 
vetlıdır .Bu torene onur vermeleri 
bilhassa rica olunur. 

Ancak Kamutayın tatil olması mü
nasebetiyle adres2eri bilinmediğin
d.en ayrı ayn çagrı gönderilmemiş
tır. 

Törende hazır bulunmak istiyen 
sayın saylavların nereden iltil:.:ık e
deceklerini behemehal 10 eyliil salı 
akşamına kadar Ankarada Sümer 
Bank Genel Direktörlüğüne bildir
meleri rica olunur. 

inhisarlar OzUm almıya 
başladı 

Ankara, 7. A.A". - Aldığımız ha
bere göre, İnhisarlar idaresinin '1z· 
mir piyasasında üzüm satın almaya 
başlaması piyasada çok iyi tesir yap
mış ve fiyatlar derhal yükselmiştir. 

Kaçakcllar 

Ankara, 7. A.A. - Geçen iki haf
ta içinde gümrük muhafaza örgütü 
biri ölü yetmiş dört kaçakçı, 1969 
kilo gümrük kaçağı, 466 kilo İnhisar 
kaçağı, dört tüfek, bir tabanca, 
15736 muhtelif hükumetlere aid dö
viz, 36 kaçakçı hayvanı ele ge~irmiş
tir. 

KRON 1 K 

Ha va Tehl ikesi 
Devlet kapısından aylık alan her· 

kesin kazancından yüzde ikisini, ha· 
vadan gelebilecek tehlikeye karşı koy
mak üzere, vermeği taahhüt etmesi 
bütün halkın gözünü bir kat daha aç
tı. Aylıkçı olmıyanlardan da birçok· 
larmın hava tehlikesini tanıyan üye
ler sırasına girmek için yazıldıklarını 
gazeteler hemen hergün haber veri• 
yorlar. 

Bu işe nekadar ehemmiyet veritse 
ve bir savaş çıktığı vakit başımıza ge
lebilecek felaketlere meydan verme· 
mek için önceden nekadar tedbirler 
alınsa, doğrusu, fazla değildir. Hele 
havadan gelebilecek tehlikelerin ne
kadar kötü oldukları iyice bilinirse, 
bu tehlikeden kurtulmak için şimdi
den vereceği biraz parayı hiç kimse 
çok görmez. 

Büyük Savaş içinde biz - harp 
cephelerinin gerisinde - havadan 
memleketin balkı üzerine gelebilecek 
tehlikelerden yalnız uçaklardan atılan 
bombalan öğrenmiştik. Oysa ki, yine 
uçaklardan atılabilecek zehirli gazle· 
rin yanında o bombalar pek hafif teh
like gibi kalırlar. 

O savaşın sonunda, Suriye cephe
sinde bulunuyorduk. Kızılay seyyar 
hastanesile birlikte, nakledilemiyen 
yaralrlarımrza ve hastalarımıza bak
mak üzere, ordumuzla çekilmiyerek 
yerimizde kaldığımız vakit, bulundu
ğumuz yere ilk olarak giren düşman 
zabitlerinin ilk sözleri: 

- Biz size yürekten düşman deği· 
liz. Çünkü siz savaşta zehirli gazler 
kullanmadınız. Sizin bu medeni ha
reketinize karşı biz de size hiçbir va
kit zehirli gaz göndermedik ... 

Demek olmuştu. Bizim o vakit cen· 
tilmence hareketimizin takdir edile -
rek yüzümüz~ karşı da ifade edilmesi 
şüphesiz hoşumuza gitmişti. Fakat 
o vakitki hareketimizin sonradan tak
dir edilerek bundan senra da bize ze
hirli gazler gönderilmiyeceğini, tabii, 
hiç kimse temin edemez. 

Bu sefer gazetelerin yazdıklarına 
göre değil, ağızdan ağza gelen riva
yetlere göre, yeniden icat edilen ze
hirli gazlerin yanında eskileri hiç ka
lıyormuş. Bir kimya fümi - ilmini 
böyle insanlığa zararlı işlerde kulla. 
nanlara alim derneğe insanın dili var
mıyor - öyle bir cisim keşfetmiş ki, 
bu cisim havad_ki azotla oksijeni bi· 
ribirinden ayırarak havayı teneffüs 
edilemiyecek hale getiriyormuş .•• Bir 
fizik alimi öyle bir elektrik kuvveti 
icat etmiş ki, bu kuvvet istenilen bir 
muhit içerisinde insan, hayvan, ne
bat, yaşıyan bütün cisimlerdeki ha
yatı ayırıyor, yok ediyormuş 1 Bunlar 
şüphesiz, hava tehlikesinden korkan 
halkın korkudan çıkardıkları ve belki 
~:- ---~· •-·· o~ • ._ ... _. • ._._'*'~ gı .... yı .... 1. -

dır. Doğru olsalardı, illin için pek 
büyük bir ilerleme sayılırlardı. Bu 
kadar önemli bir ilerlemeği bulan 
gerçekten bir ilim adamının da ica: 
dım yalnız fenalık için saklıyabilecek 
kada.r kötü y'~rekli olabileceğine in -
san ınanmak ıstcmiyor. 

~at~n, Büyük Savaştanberi icat 
ed~mış başka zehirli gazler olduğu 
d~.g~ olsun. olmasın, yalnız eskileri, 
~uyuk Savafta kullanılanları bile bi
zun gözümüzü açmağa yetişecekkadar 
çoktur. 

Hepsinin adı batsın, zehirJi gazlerin 
a?larını birer birer saymağa hiç niye· 
tı:n yoktur. Yalnız, hava tehlike3ini 
bılm~~ .. istiyenlere, o gazlerin insana 
~e. kotülükler yaptıklanm anlatmak 
ıstı yorum. 

Bunların en hafiflerine gözlerden 
yaş getiren gazler denilir. Insan bu 
gazlere karşı gelince birdenbire göz
leri kaşınır, yanar, yaşanr, Gözka • 
paklan kızarır, şişer. En sonunda göz
ler kapanır. Bereket versin ki, bütün 
bu haller birkaç gün içinde geçer 
Onun için bu türlü gazlere en az vah· 
şice olanlar demek mümkündür. Bu
na karşı insan yalnız birkaç gün işin· 
den geri kalmakla kurtulur. 

Birtakımı da insanın burnuna do· 
kunurlar. Bu türlü gazi duyan bu
run birdenbire kaşınır. Burnun içeri
sini diken batıyor gibi olur. Burun
dan, gözlerle beraber, birçok su ge
lir. Daha sonra ağızdan da su gelme
ğe başlar. En sonunda ağır bir baş 
ağrısı insanı yatmağa mecbur eder. 
Fakat bu türlüsünün tesiri de birkaç 
gün içinde geçer. · 

Bunlardan sonra yakl"a gazler var· 
drr. Bunlar pek hain ve aldatıcı şey
lerdir. Çünkü insan bunlara karşı ge
lince, ilkin bir fenalık duymaz. On
ların yakıcı tesirleri altı saat sonra, 
on iki saat sonra, kimisinde daha 
uzun bir müddet sonra, meydana çı· 
kar. Yanma ilkin gözlerde olur. Göz· 
kapaklan kapanırlar. Daha sonra de
ride, gazin dokunduğu yerlerde, kı
zarma görülür, deri gerilir, yanıyor 
gibi olur, şiddetli kaşınma gelir. Gaz 
pek yakıcı ise, yahut uzun zaman te
sir etmişse derinin üzerinde kabar -
cıklar da çıkar. Bu haller, yine bere· 
ket versin, beş on gün ~çinde kaybo
lur. Fakat akciğerler üzerinde, nefes 
boruları üzerinde, damarlar üzerinde, 
hele sinirler üzerinde tesirleri uzun 
müddet kalır ve insanı bütün ömriin
ce hasta bırakırlar. 

Boğucu gazler, şüphesiz, daha teh
likelidir. Bunlar da derecelere ayrır 
lrrlar. Birtakuru akciğerleri birden
bire şişirirler ve yaşamağa meydan 
bırakmazlar. Biraz daha hafif olanla
n yaşaamğa vakit bırakırlar, fakat 
uzun ve ne olacağı önceden kestiri
lemiyen bir hastalıkla, en zayıf o]an
ları bile yine akciğerlerde, nefes bo
rularında uzun sürecek hastalık •.a-
parlar. • 

Asıl zehirli gazlı:r en kötüleridir. 
Bunları teneffüs eden insan ancak bir 
kaç dakika, o da sıkıntılarmr, acıla
rını duymak için, yaşamağa vakit bu
lur. 

Kendilerine ilim adamı dedirten 
kimyacıların bu türlü türlü ve hepsi 
zararlı icatlarına karşı koymak için 
hekimler de türlü türlü tedbirler ara
mışlardır. Hemen her zehirli gaze 
panzehir olabilecek maddeler de var
dır. Fakat bunları yapmağa vakit ka· 
lrrsal • 

Havadan gelebilecek tehli,ke za. 
7 .. 1 .. r":'d& 'dfaslCeler takmak ta iyi 
bır tedbır. Ancak, savaş cephelerin • 
de maskelerin faydalan şüphesizse 
de, cephelerden gerilerde bütün hal
kın maske i1e yaşaması, şimdilik en 
ziyade karikatürcıülerin işlerine yarı
yan bir konu gibi geliyor. 

. Sığınaklar yapmak tedbiri daha 
c~?~~ görünüyor. ~Bunları yapmak ta 
buyük masrafa baglı olduğundan baş
ka, tehlike zamanında bütün halkı hiç 
vakit ge)irmeden oralara sokmak pek 
kolay olmasa gerektir. 

Onun için, öteki tedbirlerin hepsi
ni d~ş~ekle . beraber, en sağlam 
tedbır, bıze tehlıke getirebilecek uçak
ları havalarrmıza sokmamak üzere 
~~~.a~~a uçakları hazırlamaktır gibi 
gorunuyor, a 

G. A. 

Demir Ağların Doğu ille
rine Uzanması S ..... ürüyor 
Ali Çetinkaga Erzurumda 
Önemli Bir Diyevde Bulundu 

,[Özel aytanmız bildiriyor] 

B Srvas, 6 
. ayu~_dırlıflc Bakanı, Samsun tire· / yu, mevki K. lıgıw bele<l" · ti' • 

mnc baglanan husust bir 1 . • ' ıyeyı, par 
şarnmıza . . 4 1 • ~agon a Y1 zıya ret ettikten sonra Erzurum, 
Sivas _ Egelmıştır . ... ı Ç~tınkaya, ı Kars demiryollan işletme dairesi
tıetkik n:z~r~m yolunu~. ınşaatınt ne giderek dünkü tetkiklerine de ~ 
ma har~keet tmuz7re. hat doşenen kıs vam ~iler. Ali Çetinkaya belediye· 

e ıştır. de verile .. wl w • d 
Bu hattın bir 1 b't' 'lm n og e ycmegın e seya -

. . . an evve ı ırı e - h tl · · b b" k" k"k s.ı ıçın lizrırna.olen tedbı'rl 1 k a erının se e ı ve burada ı tet ı 
.. -·"b- er a ınma 1 . h kk ..:ı • d'J 
uzeredir. Yakında Erzuruından da erı ~ mua şu ızahatr v~~ .~ er:w 
mukabil inşaata başlanacaktır. . -: .~aşbak~ Ismet Inonu ~ogu 

. f 
1
• d ıllerımızı gezdikten sonra bırçok 

rz ncan a ı · l d . B 
Erzin.can, 6 _ Çctinkaya şehrimi- ~-ey :r not e~ış er ı. unun 

ze gcl.dı. Bu geceyi burada geçiri • uzerıne ya~tıgımız .. topl~tıd~ 
yor. lncelcmelerine devam etmek her bakanlıga duşen ışlerı 
üzere yarın sabah Erzuruma hare • a~ırdık: Bayındır!.•~ Ba.kanlığına. 
ket edecektir. . • duşen ışlerden mW:ımlerınde Er .. 

E d 
zurum - Srvas demıryoluna Erzu rzurum a -

Erzurum 7 n·· . E . rum taraından da başlantl :n1·sı ve 
. , - un geceyı rzın- ErzuJ"um - Sarıkamıc dem· 

can-da geçıren Bayındırlık Bakanı ahk" . ·ı T b :r ıryolunun 
Al. ç t" k t ımı ı e ra ~on • Iran t ·t 

ı e ın aya, saa.t 7 de Erzuruma Junun ikmal. . . ransı 
hareket etm itir yo 1 teşkıl ediyordu. 

Ali Ç t' k ş . Bunlar hakkında nıahallinde tetki -
b' e ın aya, 9,15 te Tercana var- kaıt yapmak i · b 

mrş, ır saat kaldıktan ısonra Erzu· E çın uraya geldim Si -
ruma gelmiştir. Halk ve ·villyet er- vas - rzurum hattı Kemah boğazr
kanı, konuğu İstanbul kapısından na yaklaş~ıştır. Bu hattm miikar • 
karşılaımışlardıT. Ali Çetinkaya, Er- rer olan gunden iki yıl önce Erzu
~urum. - Kars demiryolları işletme r~ma. kavuşturulması konuşuldu. 
ıdaresıne giderek tetkiklere başla- Ş~mdı de bu müddetten daha kısa 
mıştır. Bu akşam Bakan şerefine bır zamanda bitirilmesi imkanlarını 
bir ziyafet ve'rilıı:ektedir. 

Bakamn divevi 
Baymdırlık Bakam :Ali Çe

tinkaya bugün vilayeti, kolordu-

aıraştırıyoruz. Mütehassıs arkadaş -
lanm tarafından da inşasına başlan
masr için gereken travers çimento 
ve sair malzeme i h t i y a c ı n ı 

E~LENCELI BiR MANZARA 
Gümrük özmeni B. Raife: 

Gazetelerde bugünlerde çok eğ· 
lenceli bir manzara var. Habire 
yazıyorlar. 
"Boğ~içinde bir ma.zut vapuru 

batmış. Yağlar denize dökülmüş. 
Deniz kirlenmiş, 200.000 lira zarar 
var." 

Ertesi günü bunu gören başk• 
bir muharrir rakamı arttırıyor: 

"Denize dökülen yağlardan do
layı husule gelen zarar miktarı tes• 
bit edildi. Bu zarar 500.000 lira. 
dır.,, 

Rakam da parayla pulla değil 
ya! Artık önüne gelen yazıyor: 

11Boğazda batan vapurdan lima• 
na dökülmüş olan mazutların yap· 
tığı zararın gün geçtikçe vüs'ati 
anlaşılmaktadır. Plaj sahipleri de 
bundan çok zarar görmüşlerdir. 
Zarar ve ziyan yekunu bir milyon 
lira tahmin edilmektedir." 

Bu gidişle Boğaziçinde bat.ın va• 
purun yaptığı zarar belki 10 mil• 
yonu bulacak. Bana kalırsa buna 
zarar değil.kar desek daha iyi olur de 
ğil mi? Bizi1m rakam hususundaki 
laübaliliğimiz, tahmin işindeki ace• 
miliğimizle birle§İnce o kadar ~a
rip neticeler veriyor ki; kendisine 
bin sopa vurulmasını emreden ye• 
niçeri ağasma suçlunun: 

- Ağam, sen ya sayı bilmiyor• 
sun, yahut dayak yemenıi~sin ! 1 

Dediği gibi insanın da bu rakam• 
lar önünde: 

- Ya sayı bilmiyoruz, ya liranın 
kıymetini! demekten ker.dini ala• 
mıyacağı geliyor. 

Bu mazut davasmm eğlenceli ta .. 
rafı yalnız burası değildir. Gazet~ 
]er: "Yağ denizi kirletti. Milyonll( 
zarar var" diye bağıradursunlar 
~ehrin imbat havalı ve durgun sulu 
yalılarındaki halk denizdeki gazli 
suyu toplayıp gazini ayırmakta ve 
teneke teneke satarak kar etmekte 
imi§. Tam bu sırada gümrükçüler 
İ§İn farkına varmışlar. Bu denizden 
dökülen gazlerden gümrük almağa 
kalkmışlar. Alırlar mı, almazlar 
mı? Artık onun için de bir uzun 
muhabere kapısı açılrr değil mi?. 

Bu denizden toplanan gazlerdeıt 
gfunrük almak fikrini duyunca ak .. 
hma §Unlar geldi: 

1 - Acaba dışardan gebe giren 
bir köpek güımrük aalonunda d°"' 
ğursa yavru&undan gümrük alınır 
mı? .• 

2 - Tekrar İçeri girmek Ü.Zere 
memleket h aricine çıkmı§ b.ir at av• 
dette 20 kilo fazla ağır gelae faz• 
ladan gümrük alınır mı? 

3 - Birinin bavulundan bir §İşe 
§ampanya çıksa ve aalondaki mÜ• 
naka§a sırasında o adam Jampan• 
yayı orada içae gümrük resmi ah· 
mr mı? 

4 - Almanyadan. Litvanyadan 
bilmMn nereden geldikleri bacak. 
larındaki yazıh halkalardan anla§ı .. 
Jan leyleklerden gümrük resmi alr• 
nır mı? 

5 - Pireye kadar gidip gelen 
lpar kotrasınrn Pire limanmda du
rurken karinesine yapıfml§ olan 
midyeler burada çıkarılırsa güın. 
rük resmi alınır mı? 

Bunlar bir çöp atlamaz müfettif 
eline dü§erse cayır cayır gümrük 
reami alır. J 

B. FELEK 

Turgutluda 
Turgutlu, 7 (Ozel) - Kurtuluş gü 

nümüz büyük törenle kutlandı. Ata· 
türk andacına çelenkler kondu. Bü ,. 
tün kasaba sevinçli bir gün ve gece 
geçirdi. 

t e s b ~ t o~~ndu . Bunları Rusya~ 
dan getırtecegız. Bunun için burada
ki Sovyet ticaret mümessilliği ile de 
görüştük ve sipariş verclik. önümüz 
deki Nisan ayında inşaata bu taraftan 
da ?aşlanacaktır. !nşaat başlayıp ilet• 
!e~kçe malzemesini taşıyabilmek için 
ıki lokomatif ile lüzumu kadar eşya 
vagonlannı da demiryolile Batuma, 
orad~!'l da demiryolile buraya gönde
recegız.,. 

.. Bayındırlık Bakanımız teşck -
kurlerle karşılanan bu izahatı verdik 
ten sonra su meselesine de temas et
miş ve : 

- Demiryoluna lüzumu olan suyu 
getirmek için bize düşen kısmını yap 
tıracağrz. Biz suyu şehre getirdikten 
sonra şehrin içine taksim olunması 
belediyeye aittir. Bunun için de bele 
diyenin şimdiden hazırlanması lazun.,; 
demiştir. Gerek Sivas,-Erzurum hat
tına bu taraftan da başlanılması ve 
ve gerek Erzurum - Kars hattının tak 
viyesi isin üç milyon liraya lüzum gi> 
rülmektedir. Bunun için Kamutaydan 
tahsisat istenileceğini Bakan söyledi. 
Ali Çetinkaya trenle Hasankaleye gi 
dip öğle yemeğini orada yedikten son 
ra otomobille ve Karaköse yolile lran 
hududuna kadar giderek transit yo
~unu görecek ve oradan da lğdir - Ka 
gızman yolile Karsa geçecektir. Ba -
kanın maiyetindeki mühendis ve mü
tehassıslardan bir kaçı da Demfryolu
nu tetkik etmek üzere Hasankaledc 
aynlarak trenk Karsa gidecekler -
dit. 
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Jlziz Hüdayi AKDEMiR 

• 

SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Aşk Takvimi 
Eski zaman aşıkları aşkı, ilnlü o

peranın kahra'maııı Karmen'i.n. de
diği giıbi: 

"Hiçbir zaman kanun tanıma
mıştır.,. 

Bir tuzak 

O, Boğazının Bütün Damarlarını Kesmiş Olmasına 
Raimen Yaşıyordu Ve Belki Bugün Bile Yaşıyor! 

Diye tanı'dıkl.-rmıckn,, onu kanu~ 
la.ra, ta'kvime bağlaıı:ııayı dütünme
mişludi. Şimdiki insanlar her şey
de maddi;. biır .fayda aradrkların
dan aşkı d~ kendi ara'dıklaırı neti
ceyıe uydurmak isti}"Orlar. 

Bi1irsiniz ki, bu .zamandaı aşktaın 
iki türlü netice beklenir. Bazıları 
aşktan maksat onda.n mahsul .al
mak, çocuk yetittiırmektir, derler. 

1 lıyt bir ıUnger hizmetinde k~ 
lar. ı,ıeri bittikten sonra, dir nrr 
Tirmitler. Vakıi mahkemeye ~ 
caatle kansını, itaat ilimı çıka . bit 
vazifeye davet ederek, göster~ceği kir 
eve çekebilir. Fakat böyle bır ç~k o
ten bayır gelir mi? Zorla güzel~ 
lur mu? Bunlar ayn bahis... Jct1Jf' 
bir uzeti nefis meseleıi de yo 
Çünkü olan zaten olmuı. 

Vapura kadar elleri bağlı olarak ~·~-·----• .. 9191~!!!!!! 
gelen maznunlar vapur kalktıktan M. M. onlann tuzağına Ç~~ 

diifmüttür. Eğer kadında Jrena-
kartı ufak bir bal görüyorsa ~il~ 
vilqtirmefe, kachnı kendi evıne Jfi• 
meğe çalıpın. Fakat macera ~ 
bir baldan eser göıtermediiinc ...... 

aonra yemek yemeleri için bağları 
çödilmÜ§til. Menemenden geçe.rke.n 
maznunla.rm mubafa.ır:aaına verılınıı 
olan polis memuru bir kavun alın~!; 
Haci Y«gakinin yanında çakısıle 
kavunu kcaip yedikten sonra elleri
ni yıkamap gitml~ir. w• l~tanbulda 
ftHıl olH idam edılecegını anlamıı 
olan Yorpki, Hatkinsonlara ve bel
ki daha baıkalarına yaptığı hi.ıme
tin ıuli kalan knımlannı aöyleme· 
mek için, kendieini cHdürmeği ge -
rekll bulmU§. polniıl bıraktığı ça • 
kıyı alarak: ''Paralarımı .... le re ve
rin. ı.tanbuldaki arkadqıma yazık 
oldu. Benim narıma yandı.,, anla
mında 

Arap barflerile kıaa bir vasiyet 
yazt.:bktan aonra kamaruıınıa 'kap~ -
ınıp boğuınm da:marla.rını ke•nıı
tir. 

Bir takımı da. öıncc'kilerin tersi
ne olank aşkın mahsulünden çeki
nirler. Çocuk olma.sın diye türlü 
türlü vasıtaiJa,ra ba.JVUruTlar. 

Biır.ibirinin zıddı, bu iki türlü 
neticeyi temin etmek, her türlü Evlilik~ pek a.z görUlen kaza· 
aşıkları hbşnut kılmak için bir ça- lardaın birini Salacak iskele cad
re var mıdır? deısinde M. M. A. yazıyor. Fakat 
Yakın zamanlara gelinceye ka- bu kazanın de nasıl ihtiyatu.z bir 

dar bek.imlerden birçoğu bayanla- hareket ve bir karar yü.zünden bqı
rın, bildiğinıiz, muayyen zamanla- na geldiğini göreceksiniz: 
.rını •aşktaL-ı mahsul almıya elverit- " YatlDl kırk beıe varıncaya ka
li &l(Yarlardı. Aşk o :zamanlarda dar aabrettiııı, evlenmedim. En IO
tatbik edilirse mahıus alınır, o za- nunda çaylı danalı bir tleml~ doat
manlardan bat'ka günlerde çocuk larımızdan biri bana kibar bır cenç 
korkusu yoktur, derlerdi. kı.z tanıttı. Pek dan• etmeıini bil

hayırlısı ayrılmaktır. 

• 
Yersiz sorgular 

Gedikpapda Cami aokaktall ~; 
tilrk imz:uile bir mektup. Evi~ 
iatiyormuı; artık beklrhktan bl~ 
AIA. Bir cUn sokakta brtı&ına dl 
cenç ku çıkımı. betenmit- o 
all. 

"Ruhuma ve tab'ıma muvafık ~ 
dum; cesaret edip arzumu bd~ 
medim. Evini de bilmiyol'\llllo 

Valta, georç.elr, vapurda hiç duyul 
mamıttır. !.tan.bula celinoc, ykıe 
ıkiımaeye bir ıey .ee.zıdirUme.kıizin 
Yorcakinin kanlı ceıedl hastane-

ye g&till'ülmilf vıe muayene9inde he- llil;m~m~:il~l::ij;IİllİIİ:.:i:iT.~~"·;. .... *' tıüz canlı olduğu görülmiiftür. Her :.ıi'Ddtıd'"•.A 

Japonyalı bir hekim Ogino timdi mediğim halde beni onunla dansa 
bu filu'i büsbütün değiıtirmiı, o- kaldırttılar. Biz dan• ederken bu 
nun buluıuna göre, o muayyen• dost olacak .zat anneme bizim iyi 
günlerin .aşktan malMul almak bakı- bir çift olacağımızdan bahıetmif. 
mmd.an hiçbir tesini yoktur. Ço- Annem de bana aöyledi. Bütçem fa
cuklaırı olduğunu ıistiyen bayanlaor kir bir aile bütçesi olduğu için u
ilkin o muayyen u.manla.rınııı ara- zun boylu tereddütlerden sonra iç
larında kaç gün geçtiğini heaap'la- güveyiai girmiye ruı oldum : ev: 
malıdıır. Gene bilirsinıiz ki, bu fası- lendik. Kızın anneıi ve kardeflerı 
la pek .z:iyade değifiır: B8"anlar ile oturduğu büyük bir konaia yer- nunla nleneylm mi? Acaba aJSl!ll" 
lkJmiıindıe bir ay, kiımipinde dahal teıtik. Fakat ilk günden bu kibar le bereber oturabilir mi?., _,Ji. dakika ölümü be'k'lenen Yorgaki git 

tikçe unluunıı ve birkaç gün ıtoın • 
ra da büabütün kendine gelımittir. 

Ac-tık heqeyi bilen ve llı:onupa -
.ğa bqlıyaın bu damareı.ı ackr.nla 
Seyfi bey konutu yor: 

- Nıiçi.n kendiııi öl.dürmcie kalk
tın? 

- Bir .ayak evvel kurtulmak için. 
- Oldilrülec.eiiıni neredccı bili • 

J'l)rdwı? 
- Ben caauakık etmitti.m. Casus 

l.a.rın cezası .batka ne olabilir? 
- Boğumu knerken acı &.ıyaıa

dın mı? Nasıl dayan dm? 
- llkönce çakıyı boğazıma aap • 

ladım. Opera.yon muaaıada bayıl
tılmıt gibi. hiçbir fCY duymadım. 
ıSonra hızla çelctim. O zaman deh -
ıetıi kullar bof&Jıcb. Dehtctli •ızı • 
lar bqı.dı. 

- Yaıptığma pipnılll oldun! 
- Piııman olmak ta lif mı? Ken -

di.ne kıymak çok kötü birıey. Ya -
ıars11m bir daha. canıma kıymam 1 

Haci Kiryakidıi doğru ıöylemiıti. 
Yapdı, belki, hW yapyor ve par
~ağını bile 'kcemeie kıyamıyor. 

Hanldnsonlara celince: Bekirağa 
bölüğüne tıkıldılar. Persivalin lz -
mirde aöylcmcd.iği bir nokta vardı: 
~utulduğu ncnm üseriıtdc (80) 1n-
11ilis lirMı çıkmııtı. 

- Bu para .kimin.dk? diye eoru • 
lunca: 

- Ximin olabilir?... Benim 1 
Demitti. Bekirağa bölüiünde bu 

aorıu tıc1"arlandı 1 
- 11 w tekle girdi.'ktecı 80Gra pa

raların heaabını aaklamaia lmum 
sörmeaiaiz? 

- Evet, dedi, bunun 50 li.rası ca-
au.luk servisinin, 30 lirası kendi • 
mm.diz. 

Hankin.onlann öteki üyeleri her 
t10rguya fU b.qılriı vcriyorla-rdı: 

- B~im biçbi.r ili1imiz yok .. ~er 
ıeyi yapan Peraivaldir ve kendıs1ı11-
den berJey bcktenir 1 

Hep.i divanıharbe ve-riliyorlar. 
Suç meyduıda, veıikalar meydan -
da, auçlular meydan.da iken dıİvanı
barp bir türlü kara.r veremiyor. Har 
bin dl gtinleridir. lnıilizler ne o~ 
luraa olaun, Hankinaonları kurtar
mak, hiç okmna, iti oyalıya.rak bar 
bin eonuna kadar eürdürmek isti -
yorlar. Bizden -rehin olarak aldık -
ilan 45 lriJl ne onları 

0

tr~ et -
mek teklifinde bul~la.r. Erki 
ıuharbi~ kabul e~. Entelli -
ceM aervi•iın T&ı'ldyede kurduğu 
yunla.rı ye lkullandıtı ajanları bul
mak Uı:ere Per'8ival kenıdiainıin 1.z • 
mire gönderilmcskıi i9ti'yor. Yolh-
70rlaır. Yioe epe~~ .. ınkit g~iyor 
•e Penival bot döauyor. 

lmıir nlıialııin kabine" dinaı~ 
harp üzerinde kuvvetli twirlCT ye.p 
tıiı .-ezilmektedir. Aylarc~ •ilr~n 
muha°Jıımedcın lıOllf'a... Pereıvallerııı 
aaua delil, muhbir oldukları~a ka
rar veritiyor. Bütün •uç Ha.c;ı Yor
pkinin keailc boynuna aaılı ~al~ -
yor. Yor,aki divanı temyize bır ıs
tı.da ve.riyor lri kıutılrmııı ıudur: 
Divanı temyiz .riyueti aliyeaine 
"1 - DiYanı harpçe casusluktan 

idamlarına hüküm verıilenler arasın 
dayım. Kanuııen divanıharp reisi 
muhakeme esnaaında huır wt.una
caklretı ... ıı.rce caybubet etımit ft 

muhalMmeye dnam olunmuıtur ki, 
bu usW.lbdllr. Kararın teblilinde 
:de reia bulıunmamıttır. Buna mu • 
ka6il .-ilkeme buından olmıyan 
biri mahkemede bulunmuttur. Tem 
yiı: kabiLiyeti de bildirilmeımittir. 
Bunla-t hilldmün nabuu mucip olan 
Mbepıerdİ f • 

2 - MuPkeme edllllllerhı biri • 
Wrlerile atnuı oım.t lbım ce • 

Per•iual HanlıinHnan iiMrimle bulanan ra_porlardan 
aon lıımu 

birinin az:. ve parlak bir bayat yapmıya aht- ~ 
Bu fasılanın mU'ddetıini iyice mı§ kızı bana neden verdiklerini Koca Ertilrkün bizden öğr, 

belledi'kten sonra aşk takvimini anladım; bu bir lekeyi örtmek için- iıtedilderi bunlardır, Fakat b ~ 
ıterti,p etmek kolaylaşır. Çocuk ol- di. Birkaç gün bırakıp kaçmakla bize delil beiendiğine aonun. ~ 
ması ~htibıafi bulunan günler "O kalmak araamda tereddüt geçirdik- 1l onu bulmalı; kendisini ı .. 
rmmyyc:ın günluin bqlangıcından ten sonra sesimi çıkarmadım; otur- ıevdiremediğini, kendiaile evlenOS' to" 
öncekJ on dokuzuncu gün ile on dum. Belki de bu kadın bana yar o- ran olup olmadılmı anlamalı. ıı::.,ı. 
ikinci gün arasında g~çen yedi lur, diye sabrettim. Fakat oalar mak nunda anncaile oturup oturmıya ,_. 
gün.dük,, müddettir. Bu müddetin aatlan hiaıl olunca bana bu evi ce- nı sormalı. Bize düıen, evv~ 
dıprımdaki günkrde çocu~ olmak hennem etmeğe batladılar.Anaaı,kızı, bul ıngiliainin adresini b --._.
iht'ima:li. yol.1tu.r. · kız kardeşleri hepsi el birlik .... Hiç- tonra ondan hayırlı cevaplar alllP" 

tirken Persival, Robett Hankinıon-1 sctmek cilriim olmadığı gibi gizli 
lar ve Vaailden batka hiçbirimizle yuı da ka.nunen menediJmemiştir. 
allkası olmıyuı çerkes Hasuı ve ar Gizli yazı anca'k aarnör talimatına 
Jrada9ları da biz:iinle birliılcte mu • UJmıyan bir teY olup casuslu.'kla 
hakeme edildi. Antalyalı Arap HU- allkaaı yıoktur. .. 
ceyin de yi.ne. bisim muhakemeye 4 - Kenuna göre casusluk!- Duı-
kanıtıntdı. Hanlrinsonlar muhbir man tebwıile muhabere, düşmana, 
göeıterilere'lr affedildi. devletin zararını mucip, ma!ilmat 

Milddeiumumtnin eua talebini vermek, bu itlerde mamunun gare -
mahkemenin tıahfif etmesi u•ulden zi. yani her üç 1a.rt birli'kte bulun -
iketı bilikia mahkeme tezyit etti. mak me9ruttur. Bende ise bunların 

3 - lctanbulda dava veldLl Va- hiçbl.r.l yoktur. Ben bu muhabereyi, 
aitl'kl (1) ile gizli yuı muhabere - "teıkilit ve vezaifi askeriye,, namın 
aiWlde bulun.cfuğumdan dolayı casus- da bir eeer neıri için, öğrenmek il
lukla ittiham edildim. ilki o.mantı zere yapmı,tım. Bunu casuslukla 
araemda, ipe edilmemek prtile, ha tavsif etmek :k>anuna mllgayirdir. 
rekltı ei,.aaiye 'ft ukeriyeden bah • [Arkası var] 

Görüyorsunuz ki Jaıponyah beki- bir ıebep yok iken, benden bütçemin Dl temenniden ibarettir~ 
tnin buluşu bor i:ki tara.fı da hot- müsait olmıyacağı maıraOar iateme- • 
but edooek bir ıeyıdir. Qocuk isti- ye ve ben bunları yapamayınca hep- a· p k 
yenler o y.edi günlü'k btteketli si birden bana hücuma kalktılar. ır af8 iZi 

BORSA 
_... ....... A .......... 

7 EYLÜL CUMARTESi 

PARALAR 

-Sterlin 611.-
DoJar 124.-
20 Pru111s francı 186,-
20 Liret 192.-
20 Belçika fraqı 11.-
20 Drahmi 23.-
20 lıvlçre fr. 111,-
Plorin ao.-
20 Çek Karon 94.-
AYUturJa ıilinc 22.-
Jıtark 38.ı--
Zloti 23.-
Penco 23,-
20 Ley 14.-
20 Leva 23.--
20 Dinar 52.-
Yea 34.-
!nec ıtaroa Ht-
Altm 914.-
Mecidiye 52.-
Banknot 2S4.-

623.-
126.-
169.
UM.-
12.-
24,-

l20.
ıı,-
91.-
23.-
40.-
24.-
24.50 
15.-
24.-
56.-
35.
s1.-

tH.-
53.-

236.-

Ç E K ,L ER 

Paris üzere 
!nailiz lira11 
Dolar 
Liret 
Belıa 
lıveç franıı 
Leva 
Florin 
Çekoslonk lruı 
AvaıturJa 
Peseta 
Mark 

Zlod 
Penco 
Lq 
Dinar 
Y• 

~="··· ESHAM 
it Bankası Mit. 
• • N. 
.. • H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

8lrlletiabnl7e 
Tnm .. ,. 
Bcımoatl. Nektar 

IC&paall 

12.03 
623.SO 

0,79,30,25 
9,70,94 
4.71,75 
2,43,75 

63,38,35 
1,17,31 

19,17,55 
4.20,57 
5,I0,25 
1,97,04 
4,21.-
4.51,40 

61,77.51 
M,16.31 

Z.71.SO 
11.91 

3,11,50 

92.
t.SO 
t,60 

25,35 
42.-
14,21 
24,-
7,50 

nıüddetten ilstifade ederler. Refikaya: "Beni ve bütçemi biliyor- Galatadan C. C. iımaıile 
Çocuk olduğunu istemiycnler de dunuz; ben nasıl yapabilirim, ne "'Halim vaktim yerinde. Bir ~ 

yedi günlük müddetin dıpnınd.aki diye beni kabul ettiniz ve evlenme- kı.zı var, onunla evlenmek iı~ 
günlerden. ye davet ettiniz? ,, dedimıe de fayda rum. Fakat, menıup oldutum •i!.,.ı 

Fakat bu takvim yalnu bir aylık vermedi. yemek aofruında onlann paplık yok. Ailemde paf8bk ~ 
aık mevsimini ghterir. Bir sfe yıllık chnltılanru iıitmemek için annemde dıiı için bu kın istesem bana ~ 

•5••Aı••R•A••y••8•.•••1Wl~ :1! ~~ .. ~~~.~~~-11~~~ rıw. rnt'lotffirJtrl:r_,e~eye h:'t- ~~ ~zler mi? diyet;" 
meması = miştim. Çocuklarının gürbüz, ve kuv- pıyı da açmıyortaı:. Hemen ~ah~~- ·~ -v·~ .. ••u• UlMI 

: vetli olmaamı iatiyenler için bir yıl meye müracaat e~ıp. ayrılab~ecegı- aile f.arkı var mıdır? ıs' ' 
Hot .,. ıGzel bir pazar reçirmek 5 içinde en münasip atk mevaimi ma- mizi ve benden hıçbır para ıateme- Hayır, bizde böyle farklar a ~ 
~D U.. feTkallde bir prorram : yıa ayıdH'. Mayıatan dokuz ay aonra diklerini haber veriyorlar. Halbuki mu. Hatta frenlrlerde bile a;:ı~ 
takdim ediyor ı 5 ıubat içinde doğan çoculdann peh- bu da benim izzetinefaime dokunu- mamala bqladı. Daha geç ~ 

FIRTINADAN ::!::_ livan doğduklanleoakicikm. cn
8

bnerHi b
9
ilkinirl·m. yor ve ayrılmak istemiyorum. İki F01r:S:.~ =-i~:~~inin km bir kOll 

__ aydanberi o ayrı, ben ayn evde~ -~ 
Bir iki kere mecbur oldum, evlenne Türk 8tedenberi aile farla taJP;-• 

S O N R A 5 gidip h!dise çıkuchm. Fakat bu mamzttrr. Bir zamanlar yalnız 1l;.ıt 
::1 •11ltlflHnlll111!nttDl!ffl .... Hlnl• böyle devam edemez. Ne yapmah- kümdar aileleri arasında bayi~ 

H. B. W ARNER tarafmdan ! 5 Bufb MELEK' de 5 yım?.. fark gözetilir, fakat beysadelik, pnJfi 1 Fru•ıea lkll bGyGk film. 5 ! İ · M. M. ibtiyatuz ve ~~~r8!1'1m sadelik aranmazdı. Şimdi ~ 
- MIKE MAVS : : KLARK GABLE ve • ce:zaum çekiyor ve an ki ku yoktur. Yeter ki evlenmek•·~....,-1 Bir çeyrek uatlik kahkaha ; il MYRNA LOY E tarafı bilerek ve i•tiyerek biru uf ve nis kısın kültiir ve terbiye seviye"""' 
••-••1111ıtlllUlllUllmHtNRI• I• 1 bdki mahcup ı6rdtUderi bu delikan· den qap olmıyaanm. ~ 

tanfından Fruıızca olarak ~ 

........... - •• ""'"! ! temall edllea bGJGk film 1 -----------------'!"·--~~ ... ~. • 
T:::;:.r::~ıy ~§GÖNÜL § H.arik Hayat Kasa ye Otomobil 

aksim lıabçeoiııde ~ ~- A c 1s1 i Sigortatarmm Galatada Unyon B•mndı Klin 
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K ER M Es i - Aynca: Paramount raıeteıl : Türkiyede billfamla icrayı muamele etmekte olan = ................... __...... ----------- .. 
Umumi ana beriDe herkesin E lstanbul Asliye Mahkemesi Birin- u ,. N y o N 

....... ilm..ı içla prorramda ya- ! ci Ticaret Dairesinden : 

l 
pdaa huı detitildilderle pazar 5 Beso ve Monceri Ltd. Şirketinin 
ı&.a ft peesi için de uzatıl- i tstanbulda Sirkecide Günet Nakli
mlfbr. Duetlyeye lihum yoktur. ! yat ambarında oturan Hacı Pqa Za-

1 Herke. sidip rCSrebilir. Sabah : de Abbaı aleyhine 1935/64 dosya 
! •aat 10 dan itibaren matine İ numarasile açtığı icraen vaki itirazın 

I= DuAD Mat 4 clea itibaren : ref'i davaıından dolayı ıimdiki otur· 
KenH8 propamıu bqlar. ; duğu yer belli olmayan borçluya 

••1"1---llUIUIHllllD • tebliğatm ilanen yapılmasına Mah-

Terkoe 
ReJl 
Aılan Çimento 
Jlerku Bankası 
()lalaD1ı ........ 
Telefon 
ittihat Delinneacilik T .A.S. 
Şark Detlnnen1erl 
terk llerka Eczanesi 

15,50 
2,40 
9,90 

58,25 
23,SO 
10,SO 

8,25 
0.76 
4,15 

iSTiKRAZLAR 

Türk bora& 1 
.. tI 

" m .,, ,, =..dahili 
27,22,50 

27,20 
25.75 

95.-
94.25 

kemece karar verilerek Mahkeme 
günü olmak il.zere 16-10-1935 çar
pmba saat 14 te tayin ve davetiye
si Mahkeınc Divanhanesine aulımJ 
olduğundan borçlu Abb .. 'ın belli 
pnde Mahkemeye gelmesi veya ve
kil göndermeıi lüzumu ilin ounur. 

(14283) 

Usküdar Hukuk Hakimliğinden : 

Kumpanyaama bir kere ağranuıdan sigorta ya~ 6605 
Telefon : 4.4888. ·-·---· ...... ·- ;;-' 

İstanbul Aıliye Mahkemesi Birin· 

ci Hukuk Daireainden : 

Türkiye lı Bankası tarafından Ye

nipoatahane civannda Bl\yO.k Kma
ciyan hanında Bohor ve Jak Baruh 
Şirketi ve Bahkpuarmda 61 numa-
rada Aron Baruh aleyhine 35/631 
numara ile açılan ifila dantnndan 
dolayi ikametıthlan meçhul bulunan 

Bobor ve Jak Baruh prketi ve Aron 

Baruha tebliği muktad arzuhal •u
retlerinin H. U. il. bnununun 
ı 41 inci maddesi mucibince 20 ıiln 
müddetle ilinen tebliiine ve emri1 
muhakemenin de 25-11-935 pazar-

Akay lfletmesl 
DlrektörlOiOncl•~ 

Bedeli keşfi (58_93~_A 
olan Yalova kaplıcaJIP~ 
daki ser ve fideliklerin . 'fi 
lorifer tesisatiyle at""~ 
kazan yerleri için in~ il' 
nacak bina (5689) 1ita 
isteklisi iiserindedir • ~ 

İhalelli 9 Eylül gS5 ti' 

Mekteb Defterleri 

Kasımpatada Çatma Mescit mahal 
lesinde Tepcbaıı yokU§unda 4 No. lu 
evde oturan Nimet vekili avukat 
Ma.zhar tarafından Çengelköyilnde 
camii tcrif meydanı 13 No. tu hane
de oturan Muhittin aleyhine açılan 
boıanma davası üzerine müddeia
leyhin lkametgllunm mcçhuliyeti 
haa~bile davetiyenin ilanen tebliğine 
karar vcrilmit ve tahkikat 26-9-935 
tarihine müudif perıembe aaat 11 
bıralalmıt ve yuılan davetiye vara
kası mahkeme divanhanesine asıl
llUJ olmakla keyfiyet aynca pı;ete 
Ue 4e Un otUAur. (14101) 

tesi saat 14 de talikine karar Terll· 
dilinden mezkar prket ile ArOD Ba
ruh yukarda yasılı mtıddet içinde 
cevq yermedildcri veya muayyen ~ 
lan muhakeme gününde bizut ıel· 
medilderi veya bir vekil ıöndenne
dilderi taktirde lıaldarmda muamelel 
gıyablyenin icra edileceil mahkeme 
divanhanesine talik olunan arauha1 
ve davetiyenin tebUli mabmma 

zartesi uat (onaltJYa) ar 
lik ediJniittir. Sard-!'1 renınek ve proJeletl ~ 
mek isteyenlerin i~ 
mn pıbesi inpat -: __ ._1~ 
ve eksiltmeye cirec:P"' ,,e-: 
de yazılı gün ve -~ 
de 7,5 msbetinde sii~-
akçelerile idare ene 

Türk Maarif Cemiyeti Firmasını 
taftyan h• n..,. 111eldeb d.,._l.-lnl11 Atlf 
yeri yalnız Marpuftularda Boyaa ha"ı altlnda 

4' nunuarall mal-4w. 

ne celmeleri. ( 5 3 2 3 > ,,,,,, 
kaim olmak lbere DlD oh(~!JJO) 
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T 0 R K 1 Y E, 1 R A N 
VE IRAK 

I lran Dış Bakanı Cenabı Kazimİ· 
hin Cenevre'ye giderken Istanbul'a 
uiraması, Atatürk Türkiyesi ile 
Pehlevi lr.ani arasındaki dostıı.k 
duygularının bir defa daha teza· 
bürüne vesile oldu. Cenabı Kazimi 
aabahleyin şehrimize geldi ve ak· 
tam üzeri de hareket etti. Binaen· 
eleyh aramızda çok az bir müddet 
kalmıştır. Fakat bu kısa zamnn 
2arf ında da gÖrmÜ§ olacaktır ki, 
hakkında gösterilen kabul, bu nevi 
ziyare!lerde gösteriJmeşİ mutat 
olan misafirperverliğin hudutlarını 
•ımıı ve Türk'lerin karde, Iran 
hakkında duydukları dostluk bi'1~
r-inin candan gelen bir tezahürü 
teklini almı§tır. 

Iran Dıı Bakabını Cenevre'ye gÖ· 
türen meaele, lran ile Irak arasın
da çıkan bir aınır ihtilafıdır. Iran 
ile Irak arasındaki sınırın bir par
çuı Şattülarap nehridir. Bu nokta
da iki devlet arasında bir ihtilaf 
Ydk, fakat lrak'ı lran'dan ayıran 
hat nehrin ortasından mı geçer, 
Yoksa sahillerinden mi? Devletler 
hukukunun genel kaidelerine göre, 
nehirler iki ülkeyi biribirinden ayır
dıkları zaman, sınır talveg denilen 
orta hattan geçer. Bu talveg hattı 
ç.İzilmit bir hat değildir. iki aahi
lin tam ortasına dii§en mevhum bir 
çizgiden ibarettir. 

Genel hukuk kaideleri bakrmın
C:lan vaziyet bu merkezde olmakla 
beraber, hususi mukaveleler ile sı
nırı nehrin sahillerinden çizmek le 
ınümkündür. t,te Irak Oımanh 
lmparatorluğu zamanında İmzalan· 
lllıt böyle husu.si bir anlatmaya da
Yanarak smmn lran sahillerine ka
dar gittiğini iddia etmi§tir. 

Oamanh imparatorluğu z:rma
bnıda böyle bir muahede imzalan· 
dı mı? imzalandı ise taadik edilip 
:nıer'iyete geçti mi, geçmedi mi? 
Geçti ise imparatorluğun varisi aı
fatile lrak'a da intikal eder mi gi
bi birtakım meuleler yüzünden 
Irak ile Iran arasında bir ihtilaf 
çıkını§ ve bu ihtilaf geçen yıl Ulus
lar Kurumu Konseyine havale edil
ıniıti. Kurum Konseyi meseleyi 
lllÜzakere ederkeııı Irak ile Iran, 
~larında özel gÖliİ§meler ile ihti
lafı hallcdecekleri.cıi bildirdiler . 

Cenabı Kazimi'nıin ehrimize;R_~• 
•nlıYoruz kİ, bu Özel görüımeler bir 
netice venni, ve Irak ile Iran eren
aipler üzerinde anla§mışlardır. Bu
:rıunla beraber, Ira.k • Iran davası 
lıenüz Konsey ruzn;ı.me5inin mad -
delerinden birini t~-ıl<il ediyor. An
laıılan her iki devlet delegeleri 
konaey huzuruna çıkarak araların
da bir anlapnaya van1dığını bildi
l'e<:ekler ve Konaey de bu anlatma· 
)'ı taadik edecektir. 

Iran ile Irak araa.mda bu sınır 
ihtilafının halli, her iki millete kar
f! da komıuluk ve dostluk duygula
J"Jle bağlı olan biz Tüı:-k'leri ıevin
dinnittir. Bu yeni anl8ı§111anm doet
luk havası içinde Irak ... Iran müna
:aebetlerinin gittikçe anmimiletece
iine fÜphe yoktur. - .A. Ş. E. 

• 

Her memlekette 
Manevralar 

Rethel, 7. A.A.- Le&run, Şam-
1>anya manevralannın son günlerinde 
:ltazır bulunmuştur. Sü baltam '"'aze
telere diyevinde, manevrn. bir' t~crü
\be mahiyetinde ve makineleşmi~ kr
'taatın verimini anlamaya ınahsus ol
'.duğunu söylemiş ve malzeımenin mü 
ltemmelliğinden ve nakilleı:indeki ça
~ukluktan dolayi memnuniyetini bil
dirnuıtir. 

Berlin 7, A.A·. - Altıncr kolordu
ltun manevraları Hitlerin p!4tünde bir 
.Ceçit resmi ile bitmiştir. Fon Blom
~erg, Hitlerin önünde verdiğı; söylev
~e. Askerin ulusal sosyalist umdesiy
le sıkı birliğini, temin etmiş ve ge
.lecek Nüremberg kongresinde or
~Unun yapacağı geçidin buna femz O• 

Htağmı bildirmiştir! 
Varşova, 7. A.A. - Leh o.rdusu-

1\un genel kurmay Başkanı ö.nünde 
~anevraları yarın Pomeranya bölgc-
81nde başhyacaktır . Mane\'l'alara 
ll'ransız, Belçika süel heyetlerilıe Es
tonya ve Norveç delegeleri ve Var
f:>"ada bulunan ataşemiliterler hazır 
Ulunacaklardır. 

Berlinde Katolik Başpiskoposu 
Berlin, 7 (A.A.) - Yeni katolilt baş piskoposu Kont Prey

sing'in makamına oturması töreni ~ugün Sent Hedvige kilisesin 
de, Papa elçisinin ve resmi müme~·sillerin, klise büyüklerinin 
ve davetlilerin huzuru ile yapılmış'tır. Tören sırasında büyük 
bi rhalk kütlesi, kilise önündeki m~ydanda toplanmıştır. 

Sovyetlerin fı>rotestosu 
Tokio, 7 (A.A.) - Sovyet büyük elçisi Jurenev, Sovyet yurd

daşlarmın Mançuko hükumeti taraf.aıdan hapsedilmelerini J a
pon Dış Bakanlığı nezdinde protestıı> etmiş ve bunların derhal 
özgür bırakılmalarını istemiştir. Hirotanın bu protestoyu ka -
bul etmiyerek jurenev'e bunun Mançulko makamlarına yapılma
sını tavsiye ettiği söylenmektedir. 

Bir Gemi Karaya Oturdu 
Marsilya, 7 (A.A.) - Şu radyo telgtıa.fı almmıştır: 
"S. ö . S. Önassi-Maru Korsika burnµnun doğu kuzeyinden 

dört mil açıkta kazaya uğramııtır.,, 
Tabarkan adlı Fransız vapuru kazanı~ olduğ.u Y.ere doğru yol 

almaktadır. 

Her yanda 
Yollar ac;ıhyor 
Muğla, 7. A.A. - İl yollarında 

çalışmalar devam ediyor. Milis böl
gesinde parasız amele bu yolun en 
sarp bir yeri olan boğa yoku§unda 
çahşmaktadrr. Marmaris işçileri ame 
lesi Çiftibeli - Fetiye işçileri tefenni 
hududu yanlarında çalışmaktadır.Bir 
aydanberi Tavas yolundaki çalııma 
35 inci kilometreye gelmiştir. Şimdi 
bu yolun en !jetin ve sarp yerlerin
de çalı ıyorlar. Buraları kayalık ol· 
makla beraber Anadolunun manzara 
itibariyle en zengin yerlerindendir. 
Dalaman köprüsünün !?imdiye kadar 
bir ayağı tamamiyle yapılmış diğer 
kenar ayakla orta ayak üzerinde ça
lrşılmaktadır. Bunlar da yakında bi
tecektir. Yapılış çabuk ilerlemekte 
dir. 

iyi kendir 
Kastamonu, 7. A.A. - Kendir uz

manı Profesör Tobler, Taşköprü ve 
Yöresindeki kendi yerleriyle mün· 
ferid usul ıslatma havuzlan üzerin
de incelemelerine devam etmiı ve 
birçok teknik noktalarda ilimiz lehi
ne h ususiyetler görmüştür. Uzman, 
bugün .,.ı;ı ._,aa-1 __ __.__ _._ 
b• ••.ı:ıLn·. ,. 

SÜT 
[B<..; tarafı 1 incide] 

madde, hangi sütlerin yağı, kaymağı 
almmış olduğunu, hangilerinin tam 
kaymağı alınmış süt sayılabileceğini 
açıklamaktadır. Hususi cihazlarla ba· 
kımı ve kontrolü icap eden kaymaklı 
ve kaymaksız aütler üzerinde ne müs
tahsil, ne de müstehlik birıey yapabil 
mek kudretindedir. Bütün bunların 
gözden geçirilmesi Iazrmgelrnekle be
raber pastörize sütler hakkındaki 30 
uncu madde hükümleri üzerinde de 
bu~~n. kontrol faaliyetleri bqlamıı 
degıldır. Bu maddeye nazaran, paatö
rize süt hazırlayıp satmak isteyen 
kimselerin cihazlannı Uray sağlık ku
rullarına götürer.ek muayene ettirme· 
leri, aksi takdirde yapacakları bu ne· 
vi sütleri satamıyacaklan açıklanmış· 
tır. Halbuki eylullin batında bütün ali 
kadarlara bildfrilen talimatnamenin 
bu maddesi :ı.izerinde harekete geçil· 
1'ıiş değildir. Pastörize süt müeuese
lerinde süt satma ve kabul yerleri, 
pastörize aletleri mahalli, soğutma ye 
ri, şişeleri yıkama ve doldurma ma
hallerile kazan daireleri üzerinde çok 
srkı teftişler yapılması lüzumludur. 
Bugün lstanbula pastörize ıüt veren 
müesseselerdeki teşkilat ve aletlerin 
de ne durumda olduğu henüz kesin o
larak tesbit edilememi§tir. 

Sıhhat inspektörlcri, yakında tefti
§e çıkacaklardır. Bu teftiJler sonunda 
verilecek raporlar, memlekette sUt ve 
sütçüler vaziyetini aydınlatacak ve 
halka talimatnamenin dilediği §ekilde 
temb: süt verilmesi için gereken ted
birler üzerinde ıırarla kontroller yapı 
lacaktır. Tcftisler, öğrendiğimize gö
re, sütçülük için lüzumlu aletler, 
süthanelerde ve süt :istihsal edi
len yerlerde çalışan işçilerin sağlık ve 
yaşama şartlan üzerinde teksif edile
cektir. Temin olunması lüzumlu gö
rülen yönlerden biri de ahırda sağı-

·---··-------~---
K u,c; U K H A R i C 1 1 
HABER L ER 

• Vargpva, 7. A. A. - Dünya me
teoroloji .enstitüleri direktörlerinin 
konferanaı: bugün 39 memleketin 100 
delegesi .bıazır olduğu halde açıl
mıttır. Aç;ılııta Cumur Başkanı da 
bulunmuştur. 

• Bel~ad, 7. 'A.A. - Kral Pi ye
rin yıldönümü Belgrada ve bütün 
Yugoslavyada büyü ktörenlerle kut
lanmrıtır. · 

• Bari,'/. A.A". - Altıncı arsıu
lusal Bari lf'nayın Kral da hazır ol
duğu halde ıaçılmıştır. 

• Vatif1Bton, 7. A.A". - Uçak 
yapıcısı Fo~er'in tevkil edildiğine 
dair olan haber kesin olarak yalan
lanmaktadır .. Fokker'in, gerçin ( tah· 
kikat) komisyonundaki senato üye
leri tarafından, ıilAıhlar hakkında sor 
guya çekilmek üzere, Vaşington'a 
gelmesi beklenmektedir. 

• Brülneil ,7. A.A. - Süel ma
nevralara iştirak eden ve iki yarsu
bayın bindiği uçak Huy yöresinde, 
Diervart'da clütmüt, içindekilerin i
kisi de ölmü§\tilr. 

• VarfOVa,7. A.I(. - Yakında 
yapılacak padamento seçimi dolayi
siyle komüniııt partisinin dün ilan et
tiği 2enel grev akim &almııtır. 

,..., .... - • .. .....,. ...._ ._.._..._ı l"'JtU• 

rumlar normal olarak çalıtmıılardır. 

Yunanisfanda 
fBaş tarafı 1 incide] 

mevcut C'1ltnuriyet rejim;nin muh~ 
fazasını istemeleri üzerine kralcı
larm yapılacak genoyda çoğunluk 
kazanmaban ümitleri kesilmiş ve 
bunlar zor ile kralı getimıeğe te ... 
§Cbbüs etmişlerdir. 
Doğru lhaberlere göre de lroyu 

kralcılaroı mabadı Batbakanı daha 
vapurdan çıkar çıkmaz krallık lehin 
de beyanatta bulunmağa icbar et -
mektir. Cumuriyetçi gazetelerden 
bir kısmı da Kondilisin bugün Spe
çıa adaeuıa gitmesinin kralcıların 
hattketi ile ilgili olduğunu ve bu 
wretle kralcıların harekatına ka
rılftlamııt gibi görünmek istediğini 
yazmaktadırlar. 

Iç Bakanı emniyet direktörile gö 
rDJerek kralcılar tarafından yapıla. 
cak herhan,i bir hareketin önünü 
almak için lizımgelen tedbirleri ka 
rarılattı:rmıttır. ı 

Kond illa ne diyor? . 
Atina, 7 A.A. - Kondilis rejim 

mesclemnin kotatrılırna'!lını t~cil et
me~ matuf bir karg&!l-hk hareketi 
mevcut olduğu söylentisi hakkında 
kendi•ine eorulan bir suale, bu ha
berin ba,tanba'8 uydurma olduğu 
cevabını venniıtir. 

Çaldaris dönüyor 
Atina, 7 (<ne-1) - Bafbakaft Çail • 

daris kaphcala.rdaın Triyeateye gel· 
miş va.purla hareket etmiştir. Çal· 
daris pazartesi sabahı Pirede bulu
naca!ını kendieine i'ltikbal töreni 
ıyapılmamuını münakallt bakanına 
bildirmittir. 
• Hükllmet çevrenierinde Batbı -
ikanın ~noyu çarçabuk yaptıracağı 
ıve Gmeral Kondilisin istifa ede -
ıcefi e3ylenmektedir. 

lan sütlerin usulü dairesinde temiz 
Berlin Olimpiyatları v~ııtalarla süzülerek göze görünen 

ve Amerikahlar P!S ve yabancı şeylerden Umizlenme-

Ordu ve donanma zor la 
Krahn a•tirilmesini 

istemiyor 

' 

sı ve mümkün olduğu kadar ıerin bir 
lriladelfi, 7 .A. A. - Pensilvan.Ya yerde korunmasıdır. 
~yı Georgc Carl, Uray alanında, Uray da sık sık kontroller yapac:ak

rıadelfinin atletik birliğine hitabt n tır •. Kanlı ve cerahatli yaraları veya 

1 ır pöylev vermiş ve Birleşik devlt'\'· sarı hastalıkları bulunan kimselerin 
J er takımının, Berlin 1936 olimpiyatı· süt sa~maları kesin olarak yasak edi
~rından çekilmesini istetmiştıı:,. lecektır. Vücudünde tifo basili oldu-
. eorge Cari, Alman hükftmetini ğu bakteriyolojik muayenelerle sabit 

!1~detle tenkid etmiş ve Amerika olanların da süt sağmalarına izin ve· 
lll~letinden, Birletik devletin Berlin rilmiyecektir. Gezgin ve durarak ıüt 
~~!111Piyatlarına i§tiıak etmemesini, satan bütün esnaf ta ayni hüJcilmlere 
'LU~i§tir, , • ,;öre s~ecektir, 

Ati.na. 7 (Ozel) - Donanma gc -
cıel kumanct.nr Amiral Sakellaris 
ıgazetecilere eier .CSylendiği gibi 
kralı bir darbe ile ~etirmek ister
ıJerte buna kartı gelecc~ini bildir • 
tnlfti«". Atina gazetıelerinin verdik -
Jeri haberlere gör Iualcılann pek 
ıçok uinpnalarına rağmen ıubayla
l'm en çoiu hükUmete aa-Oık kal -
maktadır. Yüksek süel makamlarda 
bulunan birçok generaller ordunun, 
zorla rejim bydine uiraşanlarm 
tidıı ıeleqtlini .ZSylemfıludir; 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Melon Şapkalı Musibet Yüzlü Topal Adam 
Bir Kurşunla Ştaynı Yere Sermişti 
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Ştayn için ölüm yüzde yüz 
muhakkaktı. Fakat bunların 
kendisini nasıl meydana çıkar· 
dıklanna bir türlü akıl erdire
miyor, onun için mütemadiyen 
inkar ediyordu. 

Kari: 
- Demek bugün saat üçte 

Far-V est'te bana randevu verip 
beni yakalatacak.tın öyle mi? 
Sonra dn kurşuna dizdirecektin 
öyle mi? Söyle bakalrm, dün ak
şam Persy'nin evinde ne dolap 
kurdunuz? 

Ştayn hala inkar ediyordu. 
Fakat Karl, Persy'nin evinde 
konuştuklarını kendisine bir bir 
anlattı. Sonra şunları ilave et
ti: 

- Merak içinde kalmam hiç 
arzu etmeyiz. Bunları kimden 
öğrendiğimize gelince onu da 
söyliyeyim. J ennY. bizim me
murumuzdur. 

- Jenny mi? .. 
!ki taraflı casusluk yapan Al· 

man'ın ağzı açık kalmıştL Bu 
ihtimal hiç aklından geçmiyor
du. 

- J enny ha! .. Vay kahbe vay. 
Ştayn'ın tek hakim huzurun

da muhakemesi bitmişti. İki ki
şi koluna girdiler ve onu yanda
ki odaya geçirerek loş bir zin
dana attılar. 

Aradan beş dakika geçmeden 
bir silah sesi duyuldu. Bu ses 
adeta bir kuyuda inliyordu. Bu
nu ancak orada bulunanlar far
kcdebildiler. 

Melon şapkalı, topal adam 
Ştayn'ı haklamıştı. 

Bunu kimse duymadı, kimse 
anlamadı. 

Yalnız ertesi akşam Persy 
evinde bu genç Alman'ı çok bek
ledi. Bu )lelc;.leyjs J)irkAC KÜ.n 
sürcıü. Nihayet casusun ya bır 

tuzağa düştüğüne veyahut kaç-
tığına kanaat getirildi. ...... 

İşte o kadar ... 
J enny'nin sevincine son yok

tu. Zaten o akşam Ştayn'ın gel
rnemesile vaziyeti anlamışu. 
Ertesi sabah apartmanın camla
rını silerken, yine el işaretleri
lc, muayyen saatte sokaktan ge
çen bir memurdan vaziyeti bü
tün sarahatile öğrendi. 

Ştayn meselesi tamamen hal
ledilmiş, Kari kurtulmuştu. 

Jenny Amerikan casusluk 
teşkil3bnda 

Persy'nin J enny'ye k a r ş .ı 
dostluk bağları günden güne 
fazlalaşıyordu. Persy genç ka
dını çılgın bir aşkla sevrneğe 
başlamıştı. Fakat J enny'nin 
onu sevmesi için hiçbir sebep 
yoktu. Üstelik genç kadım ade .. 
ta bir hapishaneye tıkmıştı. 
Apartmandan dışarı çıkamıyor, 
kimse ile temas edemiyordu. Bu 
vaziyet böyle devam edemezdi. 
Jenny günden güne sinirleniyor, 
hcrgün bir gürültü çıkarıyordu. 
Onun maksadı, Persy'nin idare 
ettiği teşkilata girmekti. Ancak 
bu suretle mukabil casusluk bü
rosunun nasıl işlediğini öğrene
bilirdi. 

Şikago'daki Alman casuslari
le teması, yalnız pencereden 
camlan silerken verdiği işaret 
ve bir de, gizli mürekkeple yaz
dığı mektuplardı. 

Bir gün Persy'ye: 
- Siz, dedi, galiba mühim 

bazı işler görüyorsunuz. Petrol 
kuyuları şirketleri hepsi zahiri 
vaziyetleri korumak için uydu
rulmuş şeyler! 

Persy bir gözünü yere, bir gö
zünü Jenny'nin üzerihe dikerek 
birkaç saniye sustu. Yüzünün 
bütün hatları ayn ayn oynuyor
du. Sinirlendiği zaman daima 
böyle olurdu. 

- Yani ne? dedi. 
- Bilmiyorum ama, bütün bu 

gelip gidenler, bu zabitler bana 
korılcu veriyor. Buranın havası 
beni boğuyor. Eğ-er vatana hiz-

Ben aüe yaptıiını.z iılerde pekôla mülit olabilirim. 

met mevzuubahisse bundan be
nim de hissedar olmam icap 
eder. Ben böyle sizin ya1nız 
maddi zevkleriniz için buraya 
hapsedilecek bir kadın değilim. 
Ben de çalışabilirim. Ben de si
ze müfit olabilirim. 

Persy, metresinin bu sözleri
ni büyük bir alaka ile dinliyor
du ... Hakikaten bu genç kız da 
kendilerine müfit olabilmek i
çin birçok kabiliyetler vardı. 
Gencti. Güzeldi. Cazipti. Krv -
rakt;. Ve hepsinden fazla bir 
de cok zeki idi. Yalnız bir kusu
ru, ~lmancayı ve fransızcayı bil
memesi idi ... 

Fakat Persy düşünüyordu: 
Genç kadını bu vadide kullan 

ıvak çok mükemmel bir şeydi. 
Fakat o Jenny'yi çıldırasıya se
viyordu. Onu kaldırıp ·casus ha
yatının içine atıvermek, Jenny-

Amarikaftfl1 
Adisababa işgüderi 
Şehrimizde! 
Amerikanın Adisababa işgüderi 

William Perry George şehrimize gel
miştir. Buradan Amerikaya gidecek
tir. Dün kendisile konuşan bir muhar 
ririmiz Habeşistandaki bugünkü vazi 
yet hakkında şunları söylemiıtir: 

- Vaziyet sizin bildiğiniz gibidir. 
Belki siz benden daha iyi biliyorsu
nuz. Çünkü ben 17 Ağust06tan beri 
yolda bulunuyorum. 

- Amerikan tebaası Habeıistaru 
terkediyor mu? 

- Evet, çünkü vaziyet gittikçe ve· 
hamet peyda ediyordu. Benim tavsi· 
yem üzerine Amerikan tebaaları ya· 
vaı yavaı Habetistanı terketmeğe bat 
ladılar. Habqistanda bulunan Ameri 
kahlarm birçoğu misyonerlerdir. Bir 
harp vukuunda tebaamız emniyette 
dahi olsa, )'1yecek bulamamak ve sai
re gibi birçok mütkUlatla karıılap • 
caklardır. 

Onun için Habeşiatandan çıkmala
rını muvafık gördük. Ben ayrılmadan 
on ilci kiti kadar Ameriaklı Habqia
tandan ayrılmııtı. 

- Habeıistan içinde seferberlik 
alametleri var mı? Halk aıkere çağı
nldı mı? 

- Birçok Habet taburlarının her 
zaman talim yaptıklarını görüyoruz. 
Hudutlarda ise, biltiln devletlerde ol· 
duğu gibi, birçok müdafaa tahşidatı 
yapılmaktadır • 

Habetistandaki fiili seferberlikler 
bizim bildiğimiz, gibi Avrupada veya 
Amerikada olduğu gibi, bütün aınrf· 
lan silah altına ~ağırmak ıeklinde de 
ğildir. Kabile reisleri davullar çalı • 
yor, şehirlerde ateıler yakılırmış: Fa. 
kat ben orada iken buna benzer bırşcy 
görmedim. 

- Harp ne vakit patlayabilir? 
- Habcşistandakı yagmurlar her 

ıene tamam 27 Eyliılde kesilmekte • 
dir. Onun için §ayet harp olursa bel
ki bundan sonra başlryacaktır. 

- Habeıler ltalyanlara kar§ı ne 
derece karfı durabilirler? 

- ,Bu, an~ak kullanacaklan tabiye 
y~ bakar. Eger bütün askerler toplu 
bır halde harp ederlerse, hava hücu
mu k~rıııı~da muvaffak olamıyacak
ları şuphesızdir. Eğer dağınık ve çe· 
te halinde karıı koyacak olurlarsa, tay 
yarelerin buna kartı bqey yapımı· 
yacakları tabiidir. 

- İzinle mi geldini.%? 
- Artık benim Adisababadaki va-

zifem bitti. Bir senedir orada idim. 
Yerimi bir bqka ltgildere bıraktım. 
Bilmem ki ıiz biliyor muıunuz? Ame· 
rika ile Habetistanm ilk diplomatik 
milnuebatıru kuran Amerikanın §im-

nin kendisinden başka birçoli :ı
damlarla tanışmasını, onlara gü 
zelliğinden avans vererek hava
dis kredisi temin etmesini ka -
bul etme:c demekti ... 

Persy susuyordu. 
Jenny sualini tekrarladı: 
- Niçin bütün bu çalışmala

rını benden saklıyorsun? Ben 
budala bir kadın değilim. Bili -
yorsun ki sana da f evkalad,.. 
merıbutum. Ben hayatta passif, 
atıl olmak istemem. Sanat haya 
tına atılmaklığımın bir sebebi 
de budur. Yoksa pekala başka 
sahalarda çalışabilirdim. Faka t 
isterim ki meşhur olayım. Tar:ı 
nayım, herkesten itibar göre
yim. Beni evinde hapsetme!; 
için mi aldın? •. 

Persy hala susuyordu ... 
J enny devam etti: 

[Arkası var] 

Göyn ükt e 
Yanan orman 

Göynük, 7 A.A. - Ilçemizdc ge
çen ayın 27 sinde başlayıp otuzun • 
da söndürülen orman yangını yeri ı 
de yapılan incelemelere göre, y 1, 
gın 600 hektarlık bir alanda tesirı -
ni göstenııiş ve 150 hektarlık kısı n 
daki saha.da ağaçlar tamamen yan • 
mııtır. Bu ağaçların 34 binden fa •· 
lası çamdır. Zarar miktarı 17031 li
ra olarak tesbit edilmiştir. 

Çok büyük tahribat yapmak is i
dadını gösteren yangın alınan mü"s 
11ir tedbirler aayeıinde daha fa ı+ı 
genişlemesine meydan verilmeden 
.öndlirillmüttilr. 

Bahkesi r ln 
Kurtuıu, glnl 
Balikeıir, 7. A. A. - Dün Balike

ıirin kurtuluıunun on üçüncü yıl
dönümil candan göıterilerle kutlu
land. Şehir battan bap bayraklarla 
süslenmit, halk erkenden caddelcıe 
dökülmüttil. 

Törene saat 11 de baılandı. Şehir 
dıpndan Cumhuriyet alanına alkış
lar aruında giren süvari fırkası ko· 
mutanı ıubay, bayrağımızı heyecanlı 
alkıtlarla direğe çekti. Piyade, su a
ri Jatalarile jandarmanın, poliı miif· 
re.zelerinin, okulların, sporcuların, 
kurumların ve kalabalık bir halkın 
iştirakile büyük bir gesit reami ya
pıldı. 

Cumhuriyet alanınc;la, Parti, U ra y, 
Kolordu, HUk~met ve Halkevi Ö· 
nünde söylevler verildi. 

Balikesirin bu sevinçli güni.indc 
Ulu Önder Atatürke karşı duydugu 
sevgi ve inanç bir kerre daha açıga 
vuruldu, Ordu minnetle selimlandı. 

Gece büyük bir fener alayı yapıldr. 
Halkevi tarafından bu günün ter ' fi
ne bir müsamere verildi. 

Bu ulusal günde bütün Balikt'sir 
bayanlan üstlüğü bir daha almamak 
üzere atmışlardır. 

diki Türkiye elçiıi Skinncr'dir. Bu
günkü demiryolu da kurulmadan ·n· 
ce Adisababaya kervanlarla gidilırm ş 
fimdiki imparator o zaman çocukmıı~. 
Londrayı ziyaret ettiği vakit, orada A 
merikan konsolosluğu yapan Skınne
ri ı~~Ut ce tanımıttır. 

Villıam Perry George perıembe gü 
";'i Amerikaya ciderek yeni bir memu 
rıyet alacaktır. Bize dedi ki: 

- Doğrusu Türkiyeye gel me i 
çok arzu ederim. Bundan iki sen ev· 
vel lzmirde Amerikan konaolo ı •ru 
yaptım. lıtikbalt parlak, yeni ve d ... i. 
ma enteresan olan bir memlekette ça 
Iıımağı çok arzu ederim. 
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1 KENDIKENDIMiZE ÇATIYORUZ ] 

El Frenleri Tutmuyor mu 1 
Pamuk istasyonu genişliyecek ~ 

Ö b·1d· . N ·11· k lah . Antenlıle1 Aydın, zel aytarunız ı ırıyor) - azı 1 pamu IS ıs- r 
tasiyonunun büyüt~lmesi T~nm B~~anl_ığm~a kara~laştınlmı~- Bir Lise 
tır. Hazırlanan plan ve pro1elere gore, ıstasıyona hır dep~, hır 
ç~rçır evi, bir toh~ ardiyesi ve -~ş~~ evleri_yaptınlacaktır. ısta- Binası / stiyor 
&ıyon bu suretle, hır kat daha buyuyecektır. 

Antep Buz Fabrikası 
Antep, {Özel aytarımız bildiriyor) - Yeni buz fabrikasının 

'yapısı bitmiştir. Bir heyet önünde yapılan denemeler iyi so
nuçlar vermiş, kat'i kabul muamelesi tamamlanmıştır. 33 bin 
liraya çıkan fabrika, günde 3,5 ton ibuz çrkaracaktır. 

Maskeli Haydutlar Aranıyor 
~ydm, {Özel aytarımız bildiriyor) - Uç gece evvel Aziziye 

4le Örtaklar yolu üzerinde bir soygunculuk vak'ası olmuştur: 
lzmirden Aydına gelen Ahmedin kamyonu, Grepsi mevkiin

oe bir virajı dönerken iki maskeli haydudun taarruzuna uğra
mıştır. Haydutlar, kamyona mavzerle ateş açmışlar, radyatör 
parçalandığı için kamyon durmuştur. Yanlarında parası olan 
yolcular ormana kaçışmışlar, Mehmet isminde bir genç karnın-
dan yaralanmıştır. • 

Soyguncular, kalan yolcuları soyduktan sonra oturup şoför
le beraber karpuz yemeğe başlamışlardır. Aydından lzmire gi
den Ahmedin kamyonu, yine ayni yerde ateş açılarak durdu
rulmuş, fakat yolcu olmadığı için yalnız şoför ve muavini so
yulmuştur. 

Maskeli haydutlar işleri bitirdikten sonra, ortadan kaybol
muşlar, arkadan gelen bir kamyon hadiseyi adliyeye ve jandar
maya bildirmiştir. Maskeli haydutlar araıunaktadır. 

.. 

Seyhanda Bir ihtiyar Boğuldu 
Adana, (Özel aytanmız bildiriyor) - Silifke'nin Banda ka

munundan Halil isminde bir ihtiyar, Seyhan ırmağını geçerken 
motordan denize yuvarlanmış ve boğulmuştur. Adliye tahki
ıkata el koymuş, kasit olduğu yolundaki şüpheler teeyyüt etme
diği için cesedin gömülmesine izin verilmiştir. 

Antep öul aytanmu:; bildiriyor: 
"1932 yılında açdan Antep Lise· 

.ı, pnden güne raibet görmekte· 
dir. Açıldığı ~man 400 ü bulmı
yan talebe •ayı•ı bugün altı yü:ze 
yaklaımak ü:zeredir. 

Ancak lüe için önemli bir ihtiyaç 
vardır: Bina. 

Mektebin bugiinkü bintuı, intİ· 
aaııuıa olduğu kadar ihtiyacı karıı
lamaktan da uzaktır. Bunu .e:zen 
Antepltıer, dört aınıllı bır paviyori 
ue l'enİf bir uılon eklemiıler, fakat 
bu yeni kıaımlar ek•iiin gideril
mesine elvermemiıtir. 

KotnfU illerden yüzlerce talebe 
toplıyan Antep Lüeai için büyük ve 
modern bir binaya lüzum vardır. 

Bu binanın temin edilmesi, ak· 
uıklıiı kapattığı gibi mektebe yatı 
taleben alınmaaına da imkcin vere
cektir!' • 

ö§retmenlerin 
Toplantısı 

Merzifon, (Özel aytarımız bi'Idi
riyıor) - lrk okul öğretmenleri' 
ispakterlikte toplanaraık yeni öğre.ı 
tim yılı için gereken işleri görüş..ı 
mii§lerdir. Bu arada. tedıris şekille-' 
ri, planlar, mektep müzeleri işleri 
görüşülmüş, bazı :kararlar verilmiş
tir. 

Meteoıroloj i 
Tetkikleri 
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TERiMLER 
Bugün de şatranç Teriml~öne 

devam ediyoruz: 
Örtmek - Araya taş sokarak bir 

kişe mini olmak. Bir At tarafın
dan yapılan Kiş'e örtmek suı-etile 
mani olunamıyacağma dikka.t et
mek lazımdır; çünkü At öteki taş
ların üstünden atlar. 

Damaya çıkmak - Bir Pnytağı 
sekizinci sıradaki son hane7re çı· 
karmak. Damaya çıkan bir F1aytak 
Şahtan başka istenilen heı:hangi 
bir taşla değiştirilir. 

T;q deği~irmek - KarşıhJtlı alı
nan taşlar biribirine denk •olursa 
buna (Taş değiştirmek) veya kısa
ca (Değiştirmek) denilir. !Kes.ela; 
Atı atla, fili fille değiştinnek ..• 

Ki~ - Hasım Şahını tehdit eden 
hamle. Kiş'i haıber vermek 1neeburi
dir. Ancak şunu da söyliyelim ki 
y~hşlıkla Kiş demenin hi&bir kıy
met ve &onue'u yoktur. 

Açmazlı ki~ - Bir taşın oynan
masile önü açılan başka 'bir taşın 
hasım şahını Kiş'e düşümw~si. 

(1) numaralı §ekilde görüleceği 
üzere: 

8 

7 

fı 

'l -

... 

~ l> D a 6,J ~ :a ilı 

Şekil 1 

Kadıköyle Usküdar ve Bostancıı 
an.smda işliyen geniş tramvay ağı, 
bayındırlığa, hiç olmana İstanbu'l 
kaıda.r hak kazanan Anadolu kıyı
ları •için gerçekten bir nimet oldu. 
Şimdi, tramvay yolunun geçtiği en 
ölü ca'ddeleroe bile göze çarpan bir 
canlılık var. Erenköyünü11, Suadi· 
yenin, GöztepC11in, .Mühürdarın, 
Modanın manzarası değişti. 

Bunu lstanbulun karşı yakasında 
otıurattlar tpayına büyük bir kir di .. 
ye andıktan ısonra bi! Kadıköylü 
okuyucumun bana yazdığı mektup
tan şu birkaç satırı ıahyorum: 
"Kadıköy - Bostancı hattına iş .. 

li'yıen tramvaylum hiçbirisinde. 
ani bir tehlikeyi atlatabilecek kuıd• 
rette el freni yoktur. Bütün el 
frenleri, ya bozuk, yahut da, ken .. 
-di'lerindıen ıistifade edilemiyecekı 
kadar zayıftır. 

Ben, keındim otıomobil İ§lettiğimı 
için, fren ne demek olduğunu birazı 
bilirim. 

İstanbul tramvaylarının el .fren· 
]erinden, m kaıypak yollarlda bilıcı 
korku'lmaz. Bizim Kadıköy tram-

HAKYERLERi 

Polisle m iisademe 
Eden şoför 

Bundan birkaç gün evvel. Beya
zıd'da, gece yarısı, bir otomobil bü
tün hıziyle ,geçor~n §Üpheyi davet 
etmiş, polis memurları tarafından 
durdurulmak iatenmitti. Otomobilde 
bulunanlar, bu emri d'inlemiyerek 
fenerleri aöndünniifler ve ala.bildi
ğine kaçarak SIVlJIDı§lardı. Bu ara
da, zabtıa memurlarına silah ta çek
miş. yolda yürüyen iki 'kıişiyi yara
lamıı bir berber dükkirurun camını 
parçalamışlardı. 

Uzun bir takipten sonra., ;tJn'kapa· 
ınında yakalanan bu otom;>bilin fO
förü Cemil ile muavini M.chmet ve 
~çinde bulwıaın yolcu öm~r. müdde
iumumiliğe verilınitlerdir. Suçlu!<> 
förle muavini ve yolcu Ömer, dün 

vaylarında ise, bu kiorku, ,her Jl.1 
man için var. 

Altıyol ağzmodaki yokuştan i~c~ 
ve çıkarken - frenlerin kuvve:•?1 

bildiğim için - ikide bir, yüreguıı 
ağzıma gelir. 

Sonra daha ilerdeki Şaışk~n B~~.ı 
kal yokuşu, Bostancı köprüsü~u~ 
yoku§u, hep birer tehlike geçı dı"' 
dir. Sizden ricam fU: Tramvayla'" 
rın bütün el fren'leri, yen.i baştan\ 
muayene edilmelidir. 

Bir başka şikayetim 'de, kıt'a( 
aralarına mahsus bilet fiatl.aruun: 
yüksekliği. .. Bu kıt'alar içinde pek 
kısa mesafeli olanlar var. Fakat: 
fiat hepsi için 6,50 kuruıtur.KadıkÖ:: 
yilnden Erenköyüne kadar b_ir!~cı.' 
mevki arabaai'le 10 kuruşa gıdıtır. 
fakat, Erenköyü ile Bostancı ar.,. 
cunda, bir o ltadar mesafe old:.ığU 
hdde Kadıköyden Bosta.ncı yaınıı: 
12,50 buçuk kuru§tur.,, 

Okuyucumun ~iki.yetine cevaP: 
vermeği Kadıkay tramvay 90syete .. 
sin·e bırakmak daha doğn• olur. 1 

Salahattin GUNGOR 

KROKiLER 

Yaşasın 
Kilimler imiz 

Londra müzelerini goziyorken ik! 
defa 'lfıilletimin ıan'at hayratının 
en yüksekte dalgalandqını görd~ 
Bir defasında Britiı müseum'Ull 
çinilere mahau<S alonlarını gezer• 
ken birden kaf1ıma büyük bir vit• 
rin dolusu Türk çinisi çıktı. Türk 
çinilerindeki ferahlık, ve tazelik 
hiaai, etrafındaki bütün çinilere 
meydanokuyordu. Türk çinilerin• 
de dünyanın hiçbir • bahçesinde aÇ"' 
mıya cesaret edeıniyen çiçekle~ 
açmı§tı. Bu so~ ~lmiycn bahçeyı: 
eısiz bir gururla kucaklayıp bağrı.
ma bamıak istiyordum ve: 

- Yaıasın çinilerimiz 1.., diye 
bağrıyordum. 

Diri Diri Gömülen Kadın 

Aydın, (Özel aytarımız bildir'i
yor) - Anadoluda bir inceleme 
gezisine çık.an Tarım Bakanlığı Me 
teoroloji direktörü Tevfik Muğ'la
dan şehrimize gelmiştir. Nazillide 
incel-cmelerde bulunıdu'ktan sonra 
tekrar buraya dönecektir, 

' • birinci Sulh hakimi Reıidin huzu-
(c2) hanesindeki A:Ic Ruh yerin- runa çıkarılan'lc sorguya çeki:miş -

den kaldırılarak (b2) hanesine gö- Jordir. Şoför Cemil, polis~ karşı si
türülünce önü açıluak olan (bl) lah çekildıiğini ink!r etmiş ve oto
hanesindeki Ak Ferz. (e4) hanesin- mobili niçin durdurmadığı aorguıu-

l1kinci gururu Londranın en uç-. 
auz bucakaız bir müzeji olan Vik· 
torya ALbert müzesinde yaldızlı 
çerçeve içinde mahcup nazlı bir gül 
gibi duran Türk kilimleri kaf1I" 
aında duydum w: gene ayni büyük 
zevkle: 

'Mardin, {Özel aytarımız bildiriyor) - Mardinin Savurıkapı 
köyünden Aktar Mahmut, metresi Semihayı şehir drşına götür
müş, taşla ve bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır. Kadı
nın öldüğüne kanaat getiren Mahmut, cesedi bir çukura koya
rak üzerini taşlarla örttükten sonra şehire dönmüştür. 
Akşam üzeri o civardan geçenler bir inilti duymuşlar, jandar

maya haber vermişlerdir. Yapılan aramalar sonucunda kadın· 
cağız bulunduğu çukurdan çıkanlmış, kanlar içinde hastaneye 
kaldırılmıştır. Aktar Mahmut, iki saat içerisinde yakalanmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

Merzifon Halkevi Müsameresi 
Merzifon, (Tan) - Halkevi tarafından güzel bir m.Usamere 

verilmiştir. Müsamerede "Atatürk Köyünde Uçak Günü,, piye
si oynanmış, çok rağbet görmüştür. Aşağıdaki resim, müsame
reyi hazırbyan gençleri gösteriyor. 

No. 112 

1 

- Hiçbir şey, hiçbir şey .. Ye-
=======-==== re bir kağıdım düşmüştü de onu 

V O S M A 1 al<b~i, bir yarım sağ yaparak 

Etem izzet BENiCE 

Dedi, tarasta kaldı. Fazırın 
odaya girdiğinin beşinci, onun
cu dakikası idi. Güney'in bir
den aklına esti: 

- Biraz podramı, rujumu ta
zeliyeyim. 

geriye döndü. Güney iyice ya
nma sokulmuştu. Sert bir so
ruşta sorusunu sürdürdü: 

- Oraya ne koydun öyle?. 
- Bir şey koymadmı. Yere 

düşeni aldım. 
Güney doktoru kolundan iter 

gibi çekti: 
- Dur bakayım. Senin ben

den gizli nelerin var?. 
Diye, ilerledi; halının ucunu 

kaldırdı. Gazete kAğıdına sarıl
mış üç kiiÇük paket gözüne iliş
ti. 

- Ne bunlar? .• 

Antebin pllnı 
Hazırlanıyor deki Kara Şah'a Kiııı. demi• olu·r. d ,- :s na a. ~ . 

lşte buna (Açmazlı Kiş) denir. - tık ihtarı ('!uymadık. İkinci 
Antep. (Öz.el aytarımız bil'diri-

10r) - Şarbay Hamdi, Antobin ıPli
nı için temaslarda bulunmak üzere 
l:rmire gitmi§tir. Bu iş haUewldik
ten 80111'a aehrin au teM.atı mesele
si için ilgili ırosyeteler g-örUşüle
cektır. 

Çifte Ki'J - Bir Şaha hasmın iki (Dur!) emrini duyunca, korktu'k, o-
- YaP.sın kilimlerimiz: l dedim. 1 

Çinilerimiz fimdi yalnız müze-' 
lerde yaııyor. Fakat kilimlerimiziıl 
dıa.marlarmda·ki kan henüz kuruma• 
ru. Ana.dolu Wl kilim dokum~ 
Kı!f'dllfruuu. :ırv .. :1-... ~ ........ ü 

taşı birden Kiş deme, buna (Çifte tomobili sürdük .•. demiştir. 1 

Kiş) denilir. (Çifbe Kiş) ancak Şoför Cemil, o aıın.da arabada hi'ç 
(Açmazh Kiş) i4l bir hususiyeti- bir yolcu bulunmadığını, yolcular
dir. Buna bir misal ıolarak da (2) dan ômeri de son olaraik Koalr.a ile 
..,., ..... ,.:ah oı:Plrl .. h:a1r-•"•"' · 'R.(o,,ıı.,..A .,,,. ...... ..ı~ ; .. ..ı;,.fiiCS>ini aövle

mı_~tır. 

Yamanlar kampı 
lzmir, (Özel aytarımız bildi·ri· 

yor) - Veremle savaş kurumunun 
Yamanlar kampı eıvvelk:i gün ka· 
panımııtır. Bu yıl kampa 300 den 
fa.zla yuırddaş iştirak et.niştir, 

~eşme Pllj ı 
Güzelleştiriliyor 
lımir, (Özel aytarımız bildiri-

ror) - İl.baylık aağlık komisyonu 
1~ Fazlı Göleç'in ba§kanlığmda 

toplanmıştır. Şehrin sıhhat işleri' 
arasında, ÇeJme ,plajlarında ve ıh
calarında müşterek tesisat yapıla
ra'k mükcmmelleştıirilmesi işi de· 
görlitülmüştür. Bu mesele üzerinde 
dört kişilik bir heyet tetkikat yapa
caktır. 

K ÜÇ i.J K TE~GRAF 1 
HABERLERi 

• Antep, (Tan) -Polis direk· 
töril Scbati, Sandıklı ıilçebayhğına• 
atanmıştır. 

• Aydını, (Tan) - Özel hesap
lar dlayrasının (daire) tahsilatı son 
aylar içersinde artmıştır. İstih'kak .. 
lıların paraları düzenle ödenmek..ı 
tedir. 

cil>odo l~b 

Şekil ı 

Burada Ak Ruh'un !Rrhangi bir 
haneye götürülm-:ai bir (Açmazlı 

Kiş) teşkil eder. Fakat {c2) hane
sinde ki bu Ak Ruh (e2) hanesine 
götürülecek olursa (Çifte Kiş) ya
pılmış; olur. Çünkü bir taraftan 
(e2) hanesine götürülen Ruh Şah'a 
Kiş demiş olacağı gibi, öte yandan 
da Ruh'un kaldmlmasile önü açı
lan (bZ) hanesindeki Ak Ferz de 
Kiış demiş olur. 

(Çifte Ki~) ten örtmek veya ka
pamak suretıle. k_orunmak imkaMız
dır. Gene her ıkı taşı birden almak 
da kabil olmadığı için (Alma) au-

tiyordu. Güney siyaıh gözleri- ı gibi duran bir heykele bcnziyor
nin üzerine kaşlannı indire in- du: 
dire: , - Neden kancığnn?. 

- Ben şimdi sana paparayı Diyecek oldu. Genç, kara 
gösteririm.. kaşlı, kara gözlü, duru beyaz, 

Diye bir de kelime oyunu ya- baktığını büyüleyen, konuştu
parak paketin birini açtı. için- ğunu tıhsımlıyan şen, civelek, 
de düz düz konmuş iki parmak kıvır kıvır kadın sanki hiç o ka
kahnlığında bir deste ellilik dın değilmiş gibi yine hoyrat, 
banknot .vardı. netameli bir bakış, sert, kulak-

Bu deste sanki onun gözlerin- ları kamçılayan bir haykırışla: 
de bir alev ışığı yaktı, paketin - Sus artık sus. Bayağılığın 
öbürünü, ötekisini açtı. Onlar bu kertesine dayanamam l 
da birer deste onluk, beşerlik Dedi, devam etti: 
banknot desteleri idi. - ikiyüzlü adam. Hem be-

Omer de ayni i'dd.iada bulunmuı: 
- Ben arabada yoktum.. demi§· 

t'ir. . 
Hakim Reştt, suçlula1rdan toför 

Cemil il~ muavini Melimedi, zabıta 
ya kaq.ı gelere'k ailüı çek'trklerin • 
den dolayı tevkif e1mi§, yolcular
da.o ömerıi de ıterbcat bırakmıştır. 

retile de korunulamaı:. Ş.u halde 
çifte Kiı'ten bir tek korunma yolu 
Şah'ı bqka haneye kaçmaktır. 
S~JcJi Ki~ - Bir Şahı ayni te

kilde devmalı Kiı'e dlifürmek. Sü
rekli kit. evvelce anlattığımız gibi 
(beraıberlik) ıartlarından biridir. 

Ki§ ve Mat - Bunun kısacası 
''Şah tutuldu, oyun bitti,, demek· 
tir. Acemiler her Kiş'in Mat'a doğ
ru faydalı bir adım olduğunu sanır
lar. Halbuki en usta ve sayılı oyun· 
cuların partilerinde bile faydaaız, 
hatta zararlı Kiş'ler görülmüttür. 
Alımr - Alınabilecek durumdaki 

herhangi bir tq. Bunun için de 
arsıulusal ıatranç dilinde franaı~ca 
(en prise) olduğu gibi kullanılmak
tadır. 

Kodaman (Figure) - Paytaktan 
batka ta§lar. Gene anıuluaal §at· 
ranç dilinde ve arsıulusal nizamna
mede fransızca (Figure) kelimesi 
olduğu gibi kabul edilmittir. 

gibi ''antika,, olup ortadan kaybol" 
muyorlar. Ha.ıA hepimizin evind$ 
ayaklarımızın altın.da. Biriınin r~• 
gi ötekine uymıyan renk renk, çeııt 
çeşit kilimler dolaşıyor. 

Kilimlerimizin güzelliği yabuS: 
üzerlerinde uzun bir el emeği ol• 
masında değil fakat ''dokuma., ıwu~ .. 
atının bütün hususiyetlerinden istı'" 
fade etmesidir. Kilimlerini bir ga" 
zete baıarcaıına ayıni boyda, ay~i 
renkte, ayni çeşitte dokuyan fabrı'" 
kalar sizin evinizi benimkine ben'" 
zetmekte hıo§a gitmiyeın bir §CY ol"' 
duğunun bilmem farkına varıyorlar 
mı? Dikkat edin bizde nekadar e'f. 
varea o kUlar başka kilim vardır. 

Bu deği~e, büıtün kilimlerimit'd 
imzasız bi~ ·san'at eseri kıymeti Ve4 
rebilecek kadar zengindir. Göz bit 
teviye tekerrür eden ıeylerden yo
rulur. Kil'lmlerimiz hendesenin en 
soğuk taı:afını atmıtlar, onu cana 
yakın, YlllDJ&k bir zevkle örmüşler· 
dir. 

Ayakla..rmızın altında aürünet' 
kiümlerinizi bir aan'at eserine gÖ6" 
terdiğini.ı sevgi ile sevmek için oCl"' 
ların bir. gün müzelerden birinde 
kaskatı g~rihnesinıi beklemeyin .. 

Her 'J.:'ürk kilimi su katıımamıt 
bir san·~~t eseri ve her kilim tevaı:U'" 

un }".Crc .erilitid~~drl RAH MI 

bütün kadınlık ve moral duygu- leme, bu fırtınalı konuşuş kat
larını ancak bu kadar kırabilir! şısıncita kıvnm kıvran kıvranı• 

Güney, söyledikçe daha çok yor: 
kızgın görünüyor, sesini yük- - Aman karıcığım .• 
seltiyor, iri siyah gözleri yatak- Dı şartlan duyulacak! 
larından fırlıyacakmış gibi bü- Yanımızdaki odalarda adarrı• 
tün bütün irileşiyordu. Durma- lar ·var .. 
dan artan, sertelcn bu gidişıle Ş.imdi otelci gelecek!. 
bağırdı: F~epaze olacağız .. 

- Doktor doktor, sen beni l~ütün bu söylediklerin bot! 
kötü konuşmağa da ahştırdm: ~Böyle şey yok.. • 
Ya ben hırsızım, ya sen insan Diyor, fakat, söylenişleri b1" 

kılığında bir hımbılsın. Ben hır- re r kelime, ikişer kelime, bite! 
sızsam, senin paralarını çala- ci.7jmleden öteye gidemiyordıı: 
caksam, bunu aklına getiriyor- Gµney durmadan söyleniyordU• 
san niçin benim ile yaşıyor-,.ın? J - Ber: böyle şeylere dayanB'" 
Ancak iki hırsız bir arada yaşı- 1tna.m. Karısından p~sını s~ıt; 
yabilir. Hırsız olmıyanı gider. hyan kocal Bu ne demekti!•: 

Ve ansızın odadan içeriye 
girdi. Doktor kendi karyolası
nın başucunda yere eğilmiş, ha
lının altına yeleginin iç cebin
den çıkardığı bir paketi yerleş
tirmeğe çalışıyordu. Güney bu
nu görür görmez hemen ilerle
di, sordu: 

- Ne yapıyorsun doktor?. 
Bir şey mi oldu?. 
Doktor suç üzerinde yakalan

mışların çekingenliği ile birden 
aapsarı oldu, uyuştu, korkak, ür
kek bir sesle: 

Doktor elektriğe tutulmuş sa
ralılar gibi tir tir titriyor, söy· 
liyecek lakırdı bulamıyor, keke
liyor: 

Güney bu desteleri koltuğu- nim için yandığını, tutuştuğunu, 
nun alt~ sıkıştırdıktan sonra ayıldığını bayıldığını söylüyor, 
hemen bir atlayışla karyolanın hem de parasını benden gizli
üzerine çıktı, oturdu: yor. Bu işte her şeyden önce 

- Doktor artık bu dakikadan ben ne oluyorum?. Senin paranı 
başhyarak seninle aramızda hiç mı çalacaktım, nereden buldun 
bir şey kalmamıştır.. bu paralan .. diye mi soracak-

Dedi. Söyleyişi sert, dik, tım? .. Ne yapacaktım ki benden 
hoyrattı. Kaşları çatılmış, yü- korktun, böyle gizli gizli paranı 
zü asılmıştı. Rengi değişmişti. yerleştirecek kovuklar, hah alt
Doktor ayakta, cansız, kondu~u ları aradın?. Bir insan kansınnı 

Eğer ben de, sen de ikimiz de · · Bunun iyiliği, doğruluğu hail~ 
iyi insanlarsak o bakımdan da mantık kabına sığar?. Ve -~·'1' 
sen insanların en aşağılığı bir böyle bir olguya iyi göriişlul~ 
yaratıksın ki, böylesine de hım- anlamını verir?. Çirkin .. Çirkı11-
bıl denir. Çünkü, benim iyi ol· Çok çirkin bir şey! • 

- Bir şey değil. Ha ha has
taaanenin pa pa parası. 

Diye bir koruruna yapmak is· 

duğumu bile bile benden şüphe- Ve birdcı1 yeni bir çığlıkla· 
leniyorsun. - Baydıyonnn galiba .. 

Doktor bu haykmş, bu kötü·r · (Arkaıı varl 
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HAVA KURUMU MAÇLARI ___________________________________ ....;,_ 

Galatasaray, istanbulspor·u 6 -1, 
Yendi Beşiktaş, Beykozu 5 -1 

'd liava Kurumu maçlarmdan ikisi 
aha dün Taksim ıstadında oynan -

:;· Yine bir haylı kalabalık vardı. 
~ k oyun Suphinin hakemliği altın-

a Beşiktaş - Beykoz takımları ara-
181nda yapıldı. ikinci maç da Gala
tasaray ile lstanbulspor ara-sında 
~c Şazi Tezcanm hakemliği altın -

a oynandı. Besikt'aş Beykozu 1-5, 
Calatasaxay da • Istanbulsporu 1-6 
~Cndiler. 

Beşiktaş • Beykoz ,, 
lllı: oyunu yapan takımlar sahaya: 

t\I. şekillerde çıktrlar: 
- Beşiktaş -

Mehmet Ali 
Nuri HüsnU 

Feyzi L(itfi Faruk 
~ttf Şeref Muzaffer Hakkı Hayati 

-Beykoz-
Kandili 

Nebi Halit 
Sait M,ehmet Turgut 

1-taınık Daniş Şahap Bahadır Ismail 
Hakkı 

llk devrenin yirmi dakik~ı çok 
btyecanlı oldu. Beykozun. ilk oyu
tıı.ında Vefayı 1-6 yenme-si Beşik -
'la§ldarın gözünü açmış ve oyuna 
Çok canlı başlamışlardı. Bunun so
rt_ucu olarak, oyun umumiyetle Be
t1ktaşın üstünlüğü altında geçti ve 

atta. zaman zaman Beykoz kalesi 
'1kı bir çember i~ne alınmıştı. 
' lstanbulun en kuvvetli ve biribi
~bıe alışık oyunculardan mürekkep 
Üctım. hatların-dan biri olan Be -

:ikta§ hücum hattı. çok tesirli akın 

1~rla Beykoz kalesini üst üste teh -
1kclerc düşürUyordu. Beykoz mü -
'dafaası elinden geldiği kadar ve 
~lnla başla bu tehlikeleri atlatıyor
n~· Fakat nihayet Beşiktaşın sol • 
;ı-n bir hücumunda Eşrefin avut çiz 
~sind"tn ortaya gönderdiği topu 
'k 'Uzaıffer hafif bir ha~e'ketle Bey • 

oz kalesi ağlarına taktı. 
. Aradan beş dakika geçmemişti 

~ı. '.Beykozlular sağıdan 6eri bir akın 
>'.•Ptılar, sağ açıklırrr topu kale is -
!1C.metinde mükemmel ortaJa.dı, sol 
.ıç Daniş çok güzel bir .kafa ile Bey 
kozun beraberlik savısmı çıkardı. 
ıe'bn··lal' .y.k ul! ~u ~ti.aut~ 
?tı zannettirdi, fıtkat biraz sonra, 
1lk golde de hata.ısı olan Beykoz sağ 
iüdafünin yeni bir hatası yüzün -
.en Hakkı zamanında llir şiltle Be

~'ttaıın ikinci golünü yaptı. Ar -
~! .bundan sonra Beşiktaşın üstün-
1ilfU ıbariz bir şekil aldı ve oyunun 
Otıuna k&dar sürdü. 
,Beşiktaşın üçüncü golünü merkez 

~Uhacim Muzaffer yaptı, devrenin 
<11tznesine doğru d'a Eşref peoaltı
d an dördüncü uyıyı oçık&Tdı. tık 

evre 1-4 bitti. 
tn!lcinci devercde de Beşiktaş üs -

oynamakla beraber, 1-4 lük bir 
ftlibiyete razı olmus gibi, fazla can. 
~ oynamatdı, hattl devre tonlarına 

1 °Çru tafcımr değiştireretı: müdafi
!.~rı htlcum hattına Hakkı ile Şere· 

1 de müdafaaya çekti. 
t' ~';l devrede Beykoz aleyhine ikin 
t 1 bır penaltıyı Feyzi çekti ve ka .. 

1 ıtdr. Şeref uzaktan çektiği bir §Üt· 
~ b.eıinci sayıyı yaptı ve oyun 5-1 
l' cııktaşın galebe11i ve Beykozun 

Utnuvadan tasfiyesile bitti. 
S ~eşiktaş iyi ve tesirli bir • oyun 
f;lı ardı. Hücum hattındaki bütün 

11
Yuncu1ar, hele Muzaffer güzel oy

~ildığı gibi, müdafaada üstüne dü -
l' rı ödevi yaptı. Beykozlular, Vefa-

1 1-6 yenm~kten doğan fazla bir 
:iıvcnı-e oynadılar ve bu yüzden Be
~ taş sayılarının çoğalmasına fır -

t "erdiler. 

1 Oaıatasaray - lstanbulspor 
tcı.~lataurayın geçende Şişliyi an-
1.~ 1-0, Ista.nbulsporun da Perayı 
'1>o Ycnmesı Galatasaray - Istanbul-

r maçının çetin olabileceğini gös 

" 

Birincilik Finali Bugün 1 

' 1 

Galatasaray - latanbul 

teriyordu. Fakıl't bu maç ta pek u
muhnıyan bir farkla Galatasaray le
hine bitti. 

Galatasaray bu sefer takımını ol • 
dukça deği§tirmiş buhmuyordu: 

- Galatasaray -
Hızır 

Lütti Tevfik 
lbr"!him Hayrullah Ka<lri 

Danyal Fazıl Gündüz Ad.nan Nec
det 

- Istanbul.spor -
Osman 

I Samih Sabih 
Süleyman Hasan Enver 

Aziz Ismail Sami Şinasi Nevzat 
Maçı Şazi Tezcan idare etti. 
Oyuna G:ıla-tasaray oldukça sert 

bir hücumla başladı ve ilk dakika
larda lstanbulspor kalecisi aa~atla
narak muvakkat bir uman için ye
rini ihtiyat arkadaıına bıraktı. 

iki taraf da canlı oynlyor ve kar
şılıklı akınlar yapıyorlardı. Bu 
denk oyun epey sürdü. Devrenin or 
talarına dofru Galatasaray mtida -

Dünkü maçlardan bir objelctil 
,örüsü 

faasmdm gelen bir pndeli iyi kar
§ılamıyan Istanbulspor müdafileri, 
Galatasaray eot içi Fazılı dcmarke 
bıraktılar. Bu fırsatı kaçırmryan 
Fazıl illa bir sütle Galatasaraym 1 

ilk sayısını yaptı. Bir müddet son
ra da sağ açık Adnan sayıyı ikiye 
çıkardı. llk devreyi 2-0 Galatasaray 
lehine bitirdi. 

!kinci devrede !stanbulsporun ta 
kımı deği~tirmesi ve müdafaada 
yoruldukları anlaıılan Hasan ite 
Samihi hücum hattına geçirerek Sa
miyi merkez muavin yerine alması 
kendisi için fena oldu. Galatasa -
ray ta-kımı, hele mühacimleri daha 
fazla bir rahatlıkla oynamağa ba-ş
.J.adılar ve tabii üstünlüklerini artır
!ddar. 

!kinci devre başladıktan biraz 
:sonra Galatasaray sağ açığı Necdet, 
M:arşısındaki muavini maharetle at
ılattı, topu avut çizğisi yanına kadar 
büyük bir çabuklukla sürdükten 

"" l • 

I 

•onra kale önlerinde bckliyen Gün
-düze yerinde bir pas verdi. Gün -
düz bu fınıatı gole çevirdi. 

Bundan sonra Istanbulsporun bir 
hücumunda topun Lutfinin e !ine 
-değmesi yüzünden olan penaltı Is -
ıtanbul spora da bir gol kazandırdı. 
Fakat bu gol Istanbulsp6rdan ziya
<le Galatasaraylıları hare kete getir 
di. Ustüste hüqr:nlıu arasında Gün
düz iki ve bir firikik sırasında da 
kadri bir gol yaparak oyun 6-1 Gala 
taf!arayın lehine bitti. 

lstanbulspor son Pera m:ıçındaki 
«adar canlı oynryarnlldı. Tabii bun
da Galata!arayrn da dHn, Şişlinin 
•karşısında olduğundan daha iyi bir 
oyun çıkarması 'müessir oldu. Ga -
latasaray takımında Hayrullahın 
merkez muavin oynatılması ve bu 
-genç oyuncunun yerinde paslarla 
mühacimleri besle~esi takı:nın hü
cum kabiliyetini artır'llıştı. Diğer 
taraftan Danyal da Şişli maçında 
olduğu gibi ıahsi oynamadığı için 
iki açıkların seri oyunlariJe denk 

WS#'fft\'lrl'tı\•trt1c!cffııMfa 112s~'/:ep 
olmuştu. 

Gündüz, Necdet, Hayrullah. !b -
rahim çok güzel ovna-Qrlar. Oteki -
ler de iyidiler. Yalnız Kadri ile 
Tevfiğin kasti tek:nelerini ve oyu 
nun sonunda Danyalm maç esna~ın 
da zaten üç kere sakatlan nıs kale
ciye yerde ikc:n yüklenip vu

0

rma.;ı
nr hiç beğenm'cdik. 

Galatasaray Haıva Kııru!tıu maç
larında kuranın lütfundan istifade 
ettiği için dünkü galibiyetile finale 
kalmış bulunmaktadır. Bugünkü 
Güneş - Arnavutköy maçı galibi da 
ha sonra Beşikta1la karşılaşacak. o 
maçın ç:alibi de Galatasarayla finali 
yapacaktır. Galatasaray şimdilik 
turnuvanın yüzde elli~ini kazanmış 
del"'Pktir. 

Ulak bir icmal 

Hava Kurumu maclarının bir ic -
malini a!agıya yazry~ruz: 

Galataaaray 1 - Şişli o 
btanbulspor 2 - Pera • 
Galatasaray 6 - htanbulspor 1 
(Şitli. Pcra, lstanbulı;por turnu-

va harici - Galatasaray finalist) 
Beşikta§ S - Süleymaniye O 
Beykoz 6 - Vefa 1 
Beşiktaş 5 - Beykoz 1 
(Süleymaniye. Vefa, Beykoz tur 

nuva harici - Beşiktaş dömi fina
list) 

Güneş 6 - Kurtuluş 1 
Arnavutköy 4 - !kinci küme 

m:ıhteliti 2 
(Kurtulu-, ve ikinci klime mnhte -

liti turnuva harici - Dömi finafü;t 
bugünkü Arnavutköy - Güne§ ma
çı sonucuna bağlı) 

Türkiye birincili§i finali 
Bugün saat on be,te Taksim sta • 

dında yapılacak Hava Kurumu tur 
nuvasının Güneş - Arnavutköy 
maçından sonra ve saat on yedide 
Istanbulun Fenerbahçe ve lırmirin 

Altınordu takımları arasında Tür
kiye futbol birinciliği finali oyna
nacaktır. 

1. S. K. KlüblinUn 
yUzme yarışları 

1. S. K.. Klübü cuma günü öğle
den sonra Moda yüzme havuzunda 
yalnu kendi azur arasında bir yüz 
mc müsabakası yapmıştır. Müsaba 
kaya klüp azasından kız, erkek alt
mış genç iştirak emiştir. 

Münfcri t birçok mu va ffalriyetli 
yüzmelerden ba~ka, tanzim edilen 
program dahilinde yapılan bütlin 
müsabakalar tam bir intizam içinde 

• geçmiştir. ~ 

Sünusiler de HazırlanıYor Mu ? 

ingiliz Ve Fransız Murahhaslar 
Bir de Musolini ile Görüşecek 

[Baş tarafı 1 incide] · 

nacaktır. Laval Parise gitmekte ol~u- ı uz~aşma Y?lu b~lmanın kolay o. lmıya· 
ğundan bu toplantıda onun yerme cagı tahmın edılmektedir. 
Leger bulunacaktır. l tal yanlar, Uluslar Sosyetesinin, 

lki devlete müracaat her zamankinden daha kuvvetle mev-
Cenevrfe, 7 (A.A.) - Bu sabah cut olduğunu ve bütün devletlerin. 

toplanan 5 ler komitesi ltalya ve Ha- arsıulusal yasaya ne bahasına olursa 
beşistana müracaat ederek komitenin olsun hürmet ettirmeğe gerçekten 
anlaşmazlığını düzeltmek için sarfe- karar vermiş bulunduklanru anlama
edec ~ği gayretlerin basan ile ııonuçlan ğa mecbur olmuşlardır. Bu genel mu 
ınasmı bozabilecek birşey yapmama- tabakat. en cür'etlileri bile dü§ündür
lanru istemiştir. Uluslar Sosyetesi mesi gereken muazzam kudrette bir 
konseyi de toplanarak, içinde önemli amildir ... 
birşey olmayan ruznamenin tetkikile Ecbo de Paris, durumların hala 
meşgul olmuştur. değişmemiş olduğunu söyledikten son 

Laval Paria• dönd- ra, ezciimle diyor ki: 
u "Esasın, eskisi gibi olduğu mahte-

Cenevre, ~ (A.A.) - ~v~l saat meldir. Şayet Laval ara bulucu rolü· 
1~,2.? d.: Parısc; hareket etmıştır. Salı nü terkeder ve Ingiltereye doğru o· 
gunu donecektır. Fransayı. Assamble- lan eğginliğini arttırırsa. İtalyan da
de temsı1 edecek olan Hemot ve Paul vası, bundan zarar görebilir. Dünkü 
Boncour yarın burada bulunacaklar- değişiklik bu suretle izah edilebnir. 
dır. Fakat, maalesef bu değişikliği, sathi 

Uçiincü gün a...U geçti olmaktan baska şekil telakki ede-
Ccnevre, 7 (A.A.) - Uluslar kon· cek sebep göremiyoruz. Mussolini. 

Eeyinin üçüncü günü, bariz bir sükfı- konseyi Fransa ve lngiltereye değiş· 
net hissi uyandıracak şekilde bitmiş- mekle kazanacak mı? Ve bu suretle, 
tir. Bir barış kotarma yolu aramağa Laval uzaklaştırmak tehlikesine ma • 
matuf çalışma b~lamıştır. Italya, Ce- ruz kalmış olmaz mı?" 
newe kurumunun normal gidişine ~L'Oeuvr~ devletler birliğinin,oakta 
karsı koyamıyacağım anlamış görün hurmet ettırmeğe azmetmiş olduğunu 
mektedir. ve bu birliğin her giin daha kuvvet-

Muasolininin teminatı 
Cenevre, 7 (A.A.) - "Reuter bil

d!riyor'' İnanılır kaynaklardan öğre -
nildiğine göre Mussolini ltalyamn 
Cenevre görüşmeleri sürdüğü müd
detçe harp yapmıyacağı hakkında 
manca vermiştir. 

lngiltttre meauliyeti üstünden attı 
Cenevre, 7 (A.A.) - Cenevrenin 

vereceği hükümden doğacak mesuli
yetlerin, mahdut komitenin te~kkü
liınden sonra. artık Fransaya veya 
Ingiltereye değil, fakat Uluslar Sos
yetesine yükleneceği ileri süriilmek
tedir. 

lngili~ - ltalya harhi mi? 
Paris, 7 (A.A.) - l'Oeuvre gaze

tesi diyor ki: "Şayet Italya paktı boz
n~ak yoluna gidecek olursa, lngiltere
nin, Habeşistanm uzak güneyini, Ro
dolf gölünden Tsana gölüne kadar o
ian kısmı Habeşistanın yegane zengin 
mmtakasmı kavrayarak işgal etmesi 
keyfiyeti, derhal gerçekleşecektir. Bu 
takdirde de, Habcşistarun geri kalan 
bütün kısmılarında ltalya ile harbe 
ıtirmiı olac:.Jrtır_ 

Britanya ile Irak ilgileri miaal 
8Öateriliyor 

Cenevre, 7 f_A.A.) - lngiliz çe· 
venleri geren Temmuzdaki Fransız
İngiliz ~e~liflerinin sadece bir aytış
ma zemını olduğunu bugün tasdik et
mektedirler. Bu itibarla, komitenin, 
daha kabule şayan hir kotarma yolu 
bulması gerekmektedir. Büyük Britan 
yayı lraka bağlayan anlaşmanın mi
sal teşkil edebileceği söylenmektedir. 
Bu anlaşmanın Irak kralının eğemen
li.ğini tanıdığı ve lrak kralının da, In
~ılt~.renin Irak müvasale yollarının 
?.zgu~lüğünii sağla~ak, deniz ve hava 
uslen tesis etmek ve zabıtayı kontrol 
altına almak hususundaki haklanru 
tanımış olduğu malumdur. 

Maltada tahkimat 
. ~a~ta. 7 (A.A.) - Reuter Ajansı 

bildırıyor: Alınan haberlere göre, Ma! 
ta ~yılarının birçok noktalarına di
kenlı tel öq~üleri şebekesi konulmuş
tur. 

Samuel Hoar• bir söylev hazırlıyor 
_ Lon~ra, 7 (A.A.) - Baldvin dün, 
o~ce ~ır John Simon'la, sonra Van 
Sıttat la danışmalara devam etmiştir. 
Cenevrede vereceği söylevi hazrrla
~alrta olan Sir Samuel Hoare bugün 
Cenevı:eye hareket edecektir. Samuel 
Hoare'ın. diyevine burada büyük ö
nem vcrıJmektedir. İtalyanların mah 
dut ~om~t~ye Fransız ve lngili~ mü
messıllerını kabul edisi, sükunet ifa
d~ ed.en, cesaret verici bir amil telak
k: cdılmektedir. 

Dış Bakanı Samuel Hoare Uluslar 
Sosyetesi Assamblesinde İtalyan • 
ı:abeş anlaşmazb~ına dair vereceği 
s~y~~v hakkında bugün arkadaşlarile 
r,oruşmü§tür. 

Aa.,amble baıkonı 
Ce?evre, 7 (A.A.) :-- Arjantin de

legcsı ve konseyin §imdilci bukanı 
Ruizguinazu, pazartesi gu"nü Ul~slar 
SO$Vet - . -sının 16 ıncı Assamblesiin aca 
caktır. Assamble yeni başkanını se
çecektir ki bunun Bcneı olması çok 
muhtemeldir. 

Fransız gazetelerinin yadıkları 
. Paris, 7 (A.A.) - Bu sabalıki Pa

rıs gazeteleri, Cenevredelci sükCınetli 
durumu memnuniyetle kaydetmekte, 
fakat fazla ümide kapılmamaktadır
lar. B~ gazeteler, durumun son dere
ce nazık olduğunu tasdik ederek. Ital 
Y~ dah~ uysal hareket etmediği tık· 
di~de, .ısteklerinin kolay kolay kabul 
edılemıyeceğini söylemektedirler. 

Petit Parisien diyor ki: 
Komite teşkil edildi. Bu iyi bir nok 

tadır. 15 inci madde üzerinde çalışd
mağa başlallDll§tır. Faris konferansı 
esnasında yapılan tekliflerin tekrar 
ve belki de itmam edileceği fakat bir 

lendiğini söyledikten sonra diyor ki: 
"ltalya. harp ilan edildiği takdirde 

paktın tatbikı için, milletler arasın
daki İttifakın Cenevrer!e gerçekten 
sağlamlandığım anlamıştır ... 

Fakat, bu gazete, şu endişeyi gös· 
termekt~ir: 

"Cenevredeki bütün büyük delege
ler esas itibarile, harbin veya bir harp 
ba§la~ıcınm önüne geçilemiyeceğini 
sanmaktadırlar . ., 

Le Petit J ournal diyor ki: 
"Bir kotarma yolu bulmak ihtimali 

hata mevcuttur. Komitenin programı. 
onun ltalyaya tekliflerde bulunmak
tan vazgeçmediğini göstermektedir. 
Fakat, bu, işin kolay olacağına ve bu 
tekliflerin İtalya tarafından kabul e
dileceğine deUilet etmez ... 

Barqı tutmak lazımdır 
Moskova, 7 (A.A.) - lzvestiya 

gazetesi Litvinofun Cenevre konseyin 
deki söylevinden bahsederek di
yor ki : 

''Afrikanın doğusunda başlayacak 
bir harp.dünyanın başka taraflarında 
da ates cıkarahilir. Sovvct Rusva 
için İtalyan ve diğer herhang-i bir dev 
•-~:- -n-fl tmi arasında hıç 'bir 
fark yoktur, barJF tutmak lazımdır. 
Sovyet Rusyanın Cenevredeki duru
munun temeli işte budur. 

Habe§iatan yolunda 
Napoli, 7 (A.A.) - Dandolo va

puru, dün akşam, harp gerçeleri ve 
300 otomobil yükü ile Eritreye hare
ket etmiştir ... Bi~ az sonra Olimpia, ge 
reç ve un yuklu olarak ayni noktaya 
doğru yola çıkmıştır. Vapurun hare
keti sırasında, ambarlarda otuz kadar 
delikanlr bulunduğu görülmüş. bun
ların gizli surette gitmek isted'kleri 
anlaşılarak gemiden çrlcartılmı§ ve ai
lelerine teslim edilmişlerdir. 

ltal.va)'a .atılan vapurlar 
Berlin, 7 (A.A.) - Reutcr'in öğ

rendiğine göre. tonilatolan yckfinu 
40,000 ton tutan ve Sarbrucken, Ver
ra, Sierra Ventana, Ceblentz adlarını 
taşıyan 4 vapur, ltalyaya satılmıştır. 
Bunların doğu Afrikaya asker ve ge
reç taşımakta kuJlanılacakları sanrlı • 
yor. 

Papa dua etmiı 
Roma, 7 ( A.A.) - Sen Pol kilise

sinde toplanan, bütün uluslara men
s1:1!'. ı ~.aoo eski mUharibc karşı ver
dıgı soylevde Papa, bilhassa demiştir 
ki: • 

"'Ufuklarda beliren alaimisemanın 
renklerinin Allahı memnun edebilece
ğ~_ni .. san~yoruz. Barış için dua ett:k. 
buyuk bır ulusun istek ve dileklerinin 
tatmin edilmesi gerektir. Fakat ada
letle, sulh ve onur ile ..• 

Genel Nlerherlik haHrİ 
Adisababa, 7 (A.A.) - Habe§is

tanda genel seferberlik yapıldığı hak 
kındaki haber resmen yalanlanmakta 
dır. 

AJisababaJa ln1I:lizler 
Adisabaab, 7 (A.A.) - Elçilik bi

nasını muhafazaya memur İngiliz as
kerleri bu gece buraya gelmişlerdir. 
Halkın hissiyatına dokunmamak mak 
sadiyle, şehirden, karanlıkta geçmiş
lerdir. 

Habeılerin uçağı 

Adisababa, 1 (A.A.) - Hah~ ha
a• kuvve:leri baş komutanhğmda 
yakı~da ~tifa etmi olan Amerika~ 
zene! Julıan, Reuter Ajansı aytarına 
§U dıyevde bulunmuştur: 

"Bugfinkü gün Habe§istanda on ilci 
uça~ vardır. B:ınJardan be§i uçamaz. 
G~rı kalan yedı tanesi de ancak yirmi 
mıl lcadat uçabilmektedir ... 

Habef imtiyazı 
Nevyorlc, 7 (A.A.) - Chertok, per 

şc~.b~ g~ü lngiltereye hareket cde
ceg_ını b~ldirm=ştir. Aldığı imtiyaz ü
zerındckı haklarını tanıtmak üzere ha 
zırlıklarını taOlilmlamı§tır. Chertolı: 
Londradaki Habeş elçiliğine, karat: 

Son Dakika 

Musoliniye 
Danışacaklar 

Pais, 7 A.A. - Romadan Intren • 
sigeant gazettoSine bildiriliyor: 

Yetkili çevenler. bilhassa 'Musso· 
lini ve Lavalin de iştirakile şimal 
Italyasında iiç taraflı bir 'ko-ıfe -
rans ihtimalinden bahsetııekte lir • 
ler. 

Sir Hoare'in Cenevreye hareketi 
bu konferansın t?ulanması için bir 
delil sayıl.maktadır. 

ltalyan konsolosları 
~eri ça~ırıldı1zr 

Adisaıbaba: 1 A.A. - Italya orta 
elçisi kont Vinci, ltalvan hükume
tinin Gondar, Debramarkos, Dessie, 
Magalo'daki konsolosluklarını geri 
çekmeye karar verdiğini Habeşis -
tan Dış Bakanına bildinniştir. 

Bu karar burad~ V?.ltim bir al~-n'!t 
olarak telikki edil:nektedir. Har • 
rar ve Aduduadaki Italya!!. ko:ı.s:> • 
loslukları açık kalacaktır. K1pana'l 
konsoloslukların işyarları Adisaba
baya geleceklerdir. 

SUnusi er harekete mi 
ce-;iyor ? 

Roma 7 A.A. - Curnale D'It:ıl
iYa gazetesi. Italyanın Mısır:h şii
rcktli propaga~d1 yaptığı hakkın:la 
ki iddiahra cevat> veret'ek, dı;e -
nin lngiliz menfaatlerine hiç bir 
.suretle dokunulmıyacağına d;ıir 
Bolzanodaki diyevini hatırlatmakt:ı 
ve daha ziv!d~ iyi b:s\e'l n-: 1ct: v-: 
silahlanmakta olan kuvvetli Sünusi 
ıgruplar.ınm ftalyan hudu1u bovu-ı
ıca toolanması ve bu hareket hak1<m 
ıda MıSir topraklarında si"lsi shr,i 
"Cereyan etmekte olan şeylerin lD':V

ızuu b3his olması gerek olup olmı -
yacağını sormaktadır. 

Mısırdaki ha•yan 
propagandası 

Londra. 7 A.A. - Gazeteler. bir
ikaç gündenberi Mısırda-ki Ingi\iz 
.aleyhtarı propagandasının ilerle • 
ıdiği hakkındaki haberleri yaymak· 
ta ve bu propagandayı bir ltalyan 
ımahrecine atfetmektdir. Bu pi":> • 
l(Jağanda Londrada bazı endis-:ler 
uyandırm'lktadır. Romada bir h~i
liz tesebbüsü uzak ihtimallerden 
değildir. 

Mese'a dUnya an'cışmaz'ığı 
haline qeldi 

Roma, 7 A.A. - Istefani ajansın
dan: Curnale d'ltalva ~n:t:si. 
Margatta hbul ettikleri bir kanr 
suretinde. Italya lhbe'i\'\tn h lci \c 
raatında devam et'iği takdirde, bu 
memlekete karşı kllyıtsız ş:ırtsn: sa 
vaş açılrrnsını ileri sür•"" Tr,.-l·ı, 
Jionlar kongresi üyelerini .. kundak
çı itfaiye,. diye tavsif ed:rek diyor 
ki: 

Işte. şimdiye kada.r her tarafta ki 
me karşı olursa olsun. savas aleyhin 
de öğütte buluna'll işıi partisi rn'!n 
~uplan "'Oğuk kanlılıkla veni bir 
mitralyoz ve top fırtınası ko•)ar-nı
ya hazır bulunuyorlar. Afrikad"tki 
kücük saman ateşini s5ndiirrn;ve 
c;ağırılmıs olan bu üyeler, m1t1iiş 
alevlerle bir dünya yan~rnı at:~le. 
'l!'lek için petrol sıkıyorhr. 

It1lya azimli kalmakta ve hir:bi ı 
sevden korkmaro:ıktadıt'. ltalya..ır-ı 
Habeş işi •. bir dün.va arılaşrn'l?.11~1 
davası halıne ~eldt. Bu dw;ırh d~"l
yanın ve O'l l'l a•hleti ıh ilci avrı 
görü ü alakadar eder. Bu c:U-ı varı"! 
ulu!llar ar"l'lt'l h bar: b:.ı dava-:ıın 
halline bağlıdır. 

Mrsırdan bir telczip 
Kahire. 7 A A - Ba"b'llt:ı'l. S'i· 

veyş kanalının muhte"nel bir kanın 
ması me~elesini incelem-k üzere ii~ 
hukuk ~1amının t'lyioıi bakkmd1ki 
haberi yalanlamaktadır. 

!aştmlmış olan bir milyon dolarlık 
ılk meblağı ödemrğe hazır olduğunu 
6Öylcmiştir Cbert,,k. L o n d r a
dak i Habeş elçisi ile 
telefonla görüşmus ve elcinin kendisi 
ne teminat verdhtini bu muameleyi 
yaprnağa hazır bulunduğunu bildir· 
mi§tir. 

Kanada ve Avrupa harbi 
Ottava, 7 (A.A.) - Kanada ba,. 

bakanı Bcnnett, radyo ile verdiği bir 
söylevde, Liberal Parti lideri 1\tac
k~nıı~·n.in. muhtemel bir Avrupa hcır 
bıne ıştırak yolunda aldığı durumu 
tenkit etmiştir. 

Bcnn~tt., muhafuakar parinin. ya 
b.~"~-ı bır memleket aleyhindeki her 
turlu ekonomik veva süel saldıt'mdva 
muhalefet edeceğini: ve Kan•rla te -
baasının haklarile ilgili olmıyan hı:-r 
hangi yabancı kavgasına, Kanadmın 
sürüklenmesine müsaade etmiyeccüi. 
ni söylemiıtir. ., 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
HABEŞ IŞiNDE Akd . R k. . . l . l ·ı 

Cenevrede Fransız a·· ·· ·· enız a ımıyetı çın ngı -
oruşu terenin Maltada Aldığı Tedbirler 

N5yrZurhftl' Sitytu-ng'tan: 
Lord Ses.il bugünlerde, ltalya -

Habeşistan anlaşmazlıgının gerek 
Fransa ve gerekse Büyük Britanya
:nın durumlarmı neden ters istika -
mete çevirdigi meselesini inceden 
inceye araştırdı. İngilterede, Ulus
lar Sosyetesini müdafaa edenlerin 
en ileri gelenlerinden olan Lord Se 
a;il, Fransanın, Cenevrede, ilk önce 
karşılıklı yardım planı yapılmak ve 
ondan sonra da uluslar sosyetesinin 
eksik olan kuvvetini güven altına. 

MAKDONALD 

ı11.lmak için 1924 de Cenevre protoko-ı 
Junu ileri ilÜrdüğü devri hatırlatır-ı 
ken "Büyük Brintanya tarafından 
ıo. za~an yapılmış itirazların, böyle 
tm bırge hareketi gözönünde tutan, 
!f>lanları sonuçsuz bırakmış olduğu
ınu az çok anlatmış olu}"Or. 

Uluslar sosyetesi paktının zayır 
-=ılduğunu bildiğimiz içindir ki, 
10nu eskidenberi bu gibi andlaş.ma ... 
ılarla kuvvetlendirmeğe başlamış _,. 
'tık. lleri sürdüğümüz projelerinı 
ıreddedilmesi üzerine, uluslar sos ..ı 
')'Cttsi de dermansız bir bale IO -' 

•kulmuş oldu. O günlerdenbcri bu• 
ıdermansızlık g.erek Al.manyaya, ge .. 
"rekse Japonyaya karşı, apaçık, ken-ı 
ıdini gösterdi. "Emrivaki,, karşısın ... 
ıda boyun eğmiş olan ilk büyük dev ... 
ılct, Büyük Britanya olmuştur. Sa .. 
<lakatsizlik gÖ$termiş olan Alman
~a ile deniz silahlanma meselesiniı 
gizliden gizliye görüşerek kotara ~ 
ıbilmek için, Büyük Britanya, yal ~ 
111z uluslar sosyetesini değil, bütünı 
ıdUnyanın bu mes:ledeki düşüncesi 
aıi de hiçe saydı. Şu halde bugün bu 
iharcketi sezmiş olan İtalyanın bun• 
dan örnek a1mak istemesine BüyüJo 
J3ritanya ne hakla şa~ıyor? 

Italya'nın Habe§i$tan hakkındaki 
-düşünceleri, Avrupa için, herhaldcı 
• Almanyanın yeniden sili.hlanmau 
ıkadar tehlikeli değildir. Korunma ... 
.sına ~fil olduğu atıdlaşm:aları bC>-1 
zanları ulu.star sosyetesi cezalandır
mazsa, ltalyanın Afrikadaki güven 
liğini sağlamak yolunda alrnmuı ... 
nın lüzumlu gördüğü tedbirleri bo .. 
.zacak, onları tesirsiz hır.akacak kuv• 
ıvcti nerede bulacektır? 

Habeşi5tan uluslar 90Syctcsindo 
üyedir. Çin de bu sosyeteye alın ... 
mıştır. Yalnız o kaıdar değil, Çin, 
1t1luslar sosyetesinin hükumeti de ... 
mek olan konseye bile girmişti. HaL 
ıbuki Çin, Japon saldırımı karşısın .. 
.ıda. Uluslar sosyetesinde, kendineı 

eağlam bir destek bulamadı. Büyük 
d3ritanya, Uluslar sosyetesi paktı ... 
.run 16 mcı maddesinin Japonyaya 
ıtatbik edilmesi için Çinin yanını 

tu.tarak silaha sarılmak gibi bir tek
lifte bulundu mu? 

Asya için izin verilen bir şey, ne 
.den Afrikada yasak oluyor? Yoksa, 
Hindistana giden yol buraların çok 
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]ayınca yavaş yavaş, daha iyi ken
dime geldim. Dağların ve ormanla
rın azametli sükuneti içinde, ben o
racıklarda yapayalnız kalmıştım. 
Garp ufkunda ve pek alçakta ı!ık
au ince bir ay hilali .. Sekiz gün 
sonra Ardennes cephesinde ilk ke§fe 
çıktığım zaman, yolumu aydınlatan 
ayni ay .. 

O zaman bilmiyerek. anlamıyarak 
düşünmiyerek ayağa kalktım. Ç~n
tamı aldım ve yolu gerisin geri ın
meğe başladım. Sarhoşlar gibi bir 
saga, bir sola ullanarak, ayaklarım 
arasıra taşlara çarparak Saint Mar
tin'e doğru gidiyordum. Bir ıey 
görmüyordum, Bir şey ititmiyor· 
dum. Etrafı~ geniş bir botluk 
vardı. Kalbım, göğsümün içinde 
uzaklardan ~uyulan küçücük bir 
çınğrağa benzıyordu. Zayıf bir aeı
le çağırdım: 

- Maryse. Maryae, Maryıe 1 

Saint Martin'e _indilim zaman, 
birden içimde vazıfe bi1ai uyandı. 
Alaydaki silah arkadaıtarunm çch
•eleri kafamda canland~ 

yakınından geçiyor da, ondan mı? 
Y~hut, İtalyanların Tsana göJü ile 
.Nı1 kaynaklarını ellerine geçirmek 
ııiyetile hareket etmekte olduklan
?ı. düş~nen Ingilizler bulunduğu 
ıçın mı? ve yahut, son günlerde bir 
Ingiliz generalinin Londra gazete• 
terinden birinde yazdığı bir yazıda 
değil gibi, Italyanların Mısır ve 
Sudan üzeritıden geçerek Trablus -
tan ta Şap denizine kadar varacak 
<>lan bir sömürge devleti kurmak 
fikrinde olduklarından dolayı mı? 
Eğer bu düşüncelerin e'Sası olmuş 
olsaydı. hiç §Üphe yok ki. Büyük 
Britanyanın asığları da doğrudan. 
doğruya tehdit edilmiş olurdu. Bü -
yük Britanya, kC'!ldi güvenliği me -
6tlesini ortaya a.paçık atacak yerde, 
uluslar sosyetesinin prens.iplerini 
ortaya atarak 6uları bulandırmakta .. 
dır. 

Halbuki onun asıl menfaatleri bu 
o&uların, imkan nisbetinde durulma~ 
.ıımdadır. Belki de biz Fransızlaır 
kendi kendimizi aldatıyoruz; ancak 
şu kanaatteyiz ki. eğer bu işler daha 
.önceleri ve daha a~ık olarak ortaya. 
atıknrş_ olsaydı, tehdit edici bir hal 
almış olan Iniltere - Italya anlaş ... 
mazlığının değil, ltalya ile Habe .. 
şistan arasındaki harbin bile önüne 
geçilmiş olurdu. Kendimize sitem 
edecek bir tarafımız varsa. o da, 
görüşmeleri çok yavaş yapmtş ve 
Britanyanın elçilerine, Italyaya karı 
şı yapmış oldukları psikolojik yan 
lışlıkları iyice anlatmamış olmamız
dır. Bununla beraber, Eden Musso-ı 
liniye yapmak istediği te,flifleri Dış 
Bakanımızdan gizlediği zaman dost 
ça danışmaları da p~k kolaylaştır -
mış olmamıştı .. 

Bu anlaşmazlığın, yapılacak yer • 
<le sınırlandırılmasının - eskiden 

HITLER 

olduğu gibi bugün de - bu i1İn. 
düzelmesi için tek çare olduğu kana 
atin deyiz; Fransız hükümet şefinin 
bu usulde ısrar edişi, yalnız ltalyanı 
dostluğuna büyük bir değer verdi
ği için değil. uluslar sosyetesinin 
bu anlaşmazlığı ele alarak birçok uğ 
raşa.cağı, fakat düzelmesi için bir 
şey yapmıyacağı kanaatinden ileri 
geliyor. 

Italya, altmış üyeli öyle bir hak 
yerine veriliyor ki, bu hak yerinin 
çoğunluğu k ndisine karşıdır, fakat 
ver.eceği hükmü kendisi yerine ge -
tiremez. Şu halde, karar tatbik edil 
miyer~k bütün dünya lüzumsuz bir 
heyecan içinde bırak1lacak ve el.o -
layısile uluslar sosyetesinin geri 
kal'mıs olan bir parçacık şerefi de si 
linip süprülecek, yahut cezanın tat 
bikini üzerine almağa hazır bir dev 
let ortaya çıkarsa işin soravı ona 
yüklenecek ve böylece Afrika seferi 
bir Avrupa harbına çevri1111iş olacak 
tır. - Hanri de ]ouvenil 

Fontainbleau 1 Tam seferberliğe 
girmiş bir alay 1 Neferlerim, atla
rım! Acaba vaktinde yetişebilecek 
miydim? Saatler durmadan geçip gi
diyordu. Adeta korktum. 

O korku ile evlerin kapalı pan
curlarına vurmağa başladım. Işıklar 
yandı, pencereler açıldı. Deliler gi
bi: 

- Bir otomobil. diyordum, bana 
hemen bir otomobil lizım. Çabuk O· 

lunuz, seferberlik var. 
Uykudan kalkan sesler evde11 eve 

süaller sordular, cevaplar verdiler. 
- Ne? 
- Ne diyor? 
- Burada otomobil ne gezer? 
Nihayet bir tanesi: 
- Var, var, dedi, sağdaki par

maklıklı ilk kapıyı çalınız. Dokto
run ki:>fküdür orası .. Onun bir oto
mobili var. Belki size bir fCyler ya
pabilir. 

Hemen panmklrkh kapıya koş
tum. Pembe defneler, yüksek ağaç
lar. Kapıdaki bakır plakayı okudum: 
Doktor Jodel. 
Hanımellerinin arasına karışmış 

olan çrngırağm halkasını buldum, 
bütün kuvvetimle çektim, çektim. 

Tesadüf, kuşıma iyilik yapmak
tan hoşlanır, zeki, vatansever biri
tıi çıkardı. Kendisine dört bo.:ş ke
lime ile vaziyetimi anlattım. Alay 
kumandanından aldığım telgrafı 
gÖ9terdim.-

/ngiliz donanmasrmn son 

Fblk/şar Bcob3ht.er glzet-~s~nin 
;o Ağustos tarihiyle Londradan bil
diriliyor: 

lngiliz hükümeti, Maltaya harp 
malzemesi ve topları taşımak için 
fogiliz bandıralı "Beıelrofon., yolcu 
gemisini kiralamıştır. Bu vapur, 
Portsmut'de asker ve harp malzeme 
si yüklendikten sonra hemen hare
ket edecektir. 

Haber alındığına göre, bu süel ta
şıt işlerinin astl büyük partisine 
Savthcmten limanından Maltaya git 
mck üzere sah günü yola çıkacak o
lan süel taşıt wpuru Noyraliya ge .. 
misi ile başlanacaktır. 

Britanya hükfımetinin vapur kira 
lamağa kalma'Sr ve dolaynilc de -
niz yollarına v eti,eC'Pk kadar c:l:ie 
vapur bulunmaması Londrt!yı velve
leye vermiştir. Bu taşıt işleri dola
yısile Deyli Telgraf gazetesi şun
ları yazmaktadır: . 

"Asker taşımak mııksadı ile harp 
dairesi tarafından kiralanmış olan 
9000 tonluk Bclerofon vapuruna 
Maltaya gitmek üzere Portsmut li
manında, top ve daha başka malze
me yüklenmektedir. Bu işlerle de -
niz yaya kuvvetleri ve t>opçu kıta -
ları uğraşmakta, kamyonlar dizi ha
linde şehirden geçerek vapura harp 
malzemesi tasımaktadırlar. 

Britanya hükfımeti, Maltaya yap
tığı bu asker ve harp malzemesi ta -
şıtından başka, ayrıca, çok daha ge
niş ölıcüde süet tedbir almakta oldu
ğu anlaşılıyor. 

Leon Solent ve Gosport'daki de 
niz uçak istasyonlarında artık hiç 
kimseye izin verilmemektedir. Kura
geus uçak gemisi, bütün uçaklarını 
güvertesine alarak harekete hazır 
bir halde beklemek emrini alınış -
tır. Bu gemide de artık hiçbir izin 
verilmemektedir. Lee on Solent Gos 
port istasyonları ile Kurageus gemi
si anayurdun savgasma verilmişler
di. Deyli Telgraf aytarının verdiği 
habere bakılırsa, Turius ve Kurage-

- Pek ala, dedi, Pari3 treni Nis
ten 3,40 ta hareket eder. Eğer tali
imiz varsa yetişiriz. Ben sizi götü
reeegim. 

lki kişilik eski bir Peugeot oto· 
me>bili 1 Hemen atladık. Otomobil 
verebileceği siiratin azamisi ile yol 
alıyordu. Bir saat içinde dağ yolla
rından sarsıla sarsıla bizi Nisten 
ayıran elli kilometroyu kat'ettik. 

Trene yetişmiştim. Aman ne ka
labalıktı bu tren! 

Heyecanlan ve şaşkınlıkları yü
lerinden ve hareketlerinden belli 
birçok insanlar Parise gidiyorlar
dı, Vagonda bir köşe bulabildim. 
Bütün yol boyunca kalem elimde, 
blok dizimde vereceğim raporu ya
zıyordum. Bu raporun ne tesir ha
sıl ettiğini de biliy.,rsunuz. 

Doktor Je>del'e geline~. onun al
tıncı gün hareket cttig!ni haber al
dım; fakat bir daha kendisini gör
medim. Yalnız bir gün Illüstration
un "Altın kitab,, ında resmini gö
rünce, hemen altındaki yazıyı oku
dum: 

''Jodel Henry Amede. en tehlike
li vazifelere tereddütsüz giden dok
tor, Belçikada, kesif bir bombardı
man altında, yaralıların taşmıııası· 
na bakarken ve ilk sargıluile uğra
tırken, 3 ikinci teşrin 1914 te başı· 
na isabet eden bir şrapnelden mak
tul dügmügtür.,, 

• 

mailevratar~la <J1rnmri rwesimferincl~a 

us gemileri normal yüklerinden bat 
ka (biri 33 öbürü 48 uçak) güverte
lerine ayrıca uçak yüklemişlerdir.,, 

Otomobil rekoru 
Bonneville, 7. A.A. - İngiliz oto

mobil koşucusu Eystam saatte vasa
ti 167,09 mil sür'at yaparak, 10 mil
lik bir alan üzerinde dünya sür'at 
rekorunu kırmıştır. 

Bundan evvelki rekor 164,08 mil, 
olup, Yeni Zelanda'da Ninety-Miles
Beash'da, Smith tarafından tesis e
dilmişti. 

Bombalar boşalhhrken 
Sim la, 7 .A.A. - Bir tavvareden 

bomoaıar uoşaıauı ı..cn uuıuCı.ücu ua..u 
biri patlamıştır. Üçü İngiliz askeri 
olmak üzre sekiz kişi ölmüş ve 6 sı 
İngiliz olmak üzre 30 kişi yaralan
mıştır. İki uçak tamamile harap ol
muştur. 

Paris - Cezayir uçuşu 
Lebourlı!ct, 7.A.A. - Uçman Mer

mos bugün Faris-Cezayir ve dönüş 
uçuşunu yapmıştır. Ceı:ayirde saat 
11,50 den 12,13 e kadar kalmak ve 
2940 kilometrelik bu yolu saatte 
vasati 324 kilometre 300 metre sü
ratle almıştır. 

Amerikada Almanlara karşı 
yapllan nümayiş 

Nevyork,' 7.A.A. - Reuter ajan
sının bildirdiğine göre, Bremen adlı 
Alman gemisinin hareketi esnasında 
vukua gelen kargaşalıklardan suçlu 
olan beş ki§i beraat etmi§tir. Suç· 
lulardan altıncısı, adam yaralamak 
ve yasak silah taşımak suçlarından 
dolavı hesap verecektir. 

Hfikim Brdsky, celse esnasında, 
şiddetli ~bi~lcr kullanmak suretiyle 
Hitler reJımı aleyhinde sözler aöyle
miatir. 

Hep böyle münevver, anlayışlı, 
yurd duygulu insanlar birer birer 
düşüp. ~idiyorlar. Eğer bu katliam 
daha ıkı yıl böylesine deva.:n eder
se. münevverlerden ve yurd 1uygu
lu insanlardan ortada kimıicikler 
kalmıyacak. 

Harp bitince geride, kıymetli vü
cutlarını ölümden eairgiyen b:rta
kım alçaklardan, muhtekirle:den, 
fırsat düşkilnJeri:ıöen, hodbinlcrden 
baskalarını görcmiyecekaini.z. 

Bütün o genç, hamleli, cınh kan
ii, asil vatan çocuklarının çoğu 
kurşundan, obüsten, şrapnelden, 
6Üngüden geçmiş o•acakiar .. 
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-- İşte size bütü:ı başımdan ge-
çenleri anlattım. Artık söyliyecek 
.Q;ıska şeyim yok. 

Mülhim De Soliers'nin sesinde 
bir tereddüt vard:. Söyliyecek bat· 
ka şeyim yok, diyordu ama, daha 
söyliyecek başka şeyleri olduğu se
ziliyordu. 
Yüzbaşı de la Fougue ayağa kalk

tı. Elini De Soliers'nin omuzuna 
koydu : 

- Var, dedi, senin bize söyliye· 
ceğin daha başka ıeylerin var. Ni
çin tereddüt ediyorsun? Bizden mi, 
en emniyetli arkadatlarından mı 
r..t!kinivorsun? 

Habeş anlaşmazhğı 
Ve Papahk 
FrMT.'duırter Saytung gazetesirre 

Romad.ın yazrlJyor: 
Bir yandan Bozen'de öbür yandan 

Parh;'te bakanlar toplanarak görü
şürlerken, Pa.pa da, Romad.a toplan
mış olan katolik hasta bakıcı kadın 
)arın kongresinde bir söylev vere -
rek, sömürge harbı bile olsa, harbı 
lanetle karşıladığını söylemistir. 
Pa.pa, bu söylevinde doğrudan doğ
ruya Habesistan meselesine dokuna 
ra k demiştir ki: 

" - ltalya dışında, ltalyanm bir 
istila harbi yapmak istediği söyle
niyor. ltalyada ise, Habeşlilerin sı
nır saldırışlarına, tehditlerine kar
sık kO""lak lazım P'eldiiti.coğalrnııkta 
olan nüfusa yer bulmak zoru olduğu 
iddia ediliyor. Bunlar, yayılmak ve 
büyümek için bir hak diye kabul 
edilmi~ bile olsa. zorluklarına hııro 
la değil, başka çarelerle ortadan kal 
drrılması gerektir. Belki de yapılma 
sı. söylendiği kadar kolay bir iş de
ğildir, herhalde bunun imkansız bir 
şey olmadığını sanıyoruz. Bize öyle 
geliyor ki, yayılmak ihtivacı bir ha
kikat diye, hesaba gerçekten katıl
mış bile olsa, savga hakkının da 
Jcendine göre bir sınırı vardır. E • 
ğer savga denilen şeyin bir suç ol
maması ~steniliyorS!l, herkesin had
dini bilmesi lazımdır.,. 

italyada toplanan 
Eski muharipler 

Roma, 7 .A.A. - İtalyan, Belçika, 
Portekiz, Fransız, İngiliz, Leh, Al
man ve Çekoslovakyalı eski muha
ripler, Romada toplanar"k dün "İm-

--....... .. -..-:ur..,,... r" 

ingilterenin iste~i 
Ve Avusturyalılar. 
Yarı resmi Reichpollf gasetel'~ 

"lngiltere ne istiyor?" başlığı aU•.,, 
da yazdığı bir yazıda, JngiJter~fl~ 
sanki yeni bir Trafalgar hadıs•., 
ihtimalini hesap eder gibi Akdefl~. 
deki müdafaa tedbirlerinden balı 
setmekte ve lngiltere, Cenevre fİd 
tı ahkômı hakkında, pek çok . ';

11
, 

yumuşak davranmıf olduğa ıç d 

fimdi aldığı durumun, sadece.~~~,, 
atfettiği Önemden ileri geldıl'~' 
farzedilcmiyeceğini söylemektedı; 

Reichpost, Algesaras'ın fratt 
ile Almanya anlaşma%lığı barıf::; 
lu ile dpzeltmiş olma$ı gibi R0 rİfl 
ile Londra arasındaki görüşme~.fl' 
de, eğer varsa, lngilterenin eti .. ' 

1
,. 

leri öylece teshin edeceğini "!1 ıtı 
mekte ve §ayet, lngiltere, kendı 1 1, 
ci ebcıası üz.erinde akisler ha~,,. 
geleceğinden endişe ediyorsa, Jrı
sömürge sisteminin pek z.ayıl ol 
ğuna delalet eder demektedir. ,;-

En nihayet, Reichpost, bası /ti,;. 
liz politikacılannın "bugünkü ~td 
tanya imparatorluğu ile doğma • 
olan Roma İmparatorluğu" a~ 
da önüne geçilmiyecek bir çarP'r 
ma ihtimalini göz.önüne getirip ~,. 
tirmediklerini sorarak söz.ünii ,at 
le bitiı·mektedir: 

"Kudretli ve itidalli Jngilterl! 
muvakkat bir durumun güçliikl•; 
nin, ölcüsüz ihtilatlar doğurma!' 
herhalde meydan vermiy•cekt•"'' 

----·--~-----~ 
paratorluk yolu" nda halkın heye~ 
h alkışları arar.ında bir geçit re~·
yaptıktan soma, İtalyan bellisiz •" 
ker anıdım selamlamışlardır. 

- Deniz mayom hata gelmedi ... 
- Hayır canım, fakat sana bir mektup var ... 
- iyi ya ... Mayom da onun içindedir. 

Dışarda silah sesleri durmuş gi
biydi. Arada bir, uzaktan uzağa kı· 
sa geçen bir iki mitralyoz tak, tak, 
takı 1 Tek tük silah ses!crı, o ka
dar •. 

De la Fougue ısrar etti: 
- Haydi canım, saklama, de:li. 

Şu macerayı anlatmağa baş.lama
dan evvel, bizden mühim bir şey 
sormak istediğini söylemiştin, •ınut
tun mu? 

De Solicrs sarardı ve ba1ını iğdi. 
Fakat birden doğrularak, önün

deki likör kadehlerini itti. 
- Evet, dedi, söyliyeceğim mü

him bir şey daha var. Müthiş bir şey 
daha var. Bakınız, bakmız ! 

Cebinden burupnuş bir kağıt çı
kararak, masanın üzerine attı. Son
ra kiğıdı ışığın altına sürerek, yay
dı . 

Uç zabit iğildiler ve okudular: 
16 Mayıs ı .. ıs 

''Mülazim De Soliers, harp başlı
yalıdanberi hep sizi arıyorum. 

Bugün bir esirden karşımızdaki 
sipt!rde olduğunuzu öğrendim. Size 
söyliyeceğim çok mühim fCyler 
var. Söz verdim. yemin ettim, mut
laka sizinle konuşmak istiyorum. 

Bu gece, tehlikesiz, siperleri ge
çebilir miyim? Ve nereden geçebili
rim? Size kadar geleceğim. 
Cevabınızı, siperlerin en yakın 

tarafından, kabuklan soyulmuş ka
vak ancının bulundui!u yerden bir 

ıı•'' taşa sararak bizim siperlere atı. 1,r Hangi kavak ağacı olduğunu bl 
siniz. ~is"' 

Bütün gece orada bekliyec~~ıt 
Ondan sonra artık her şey b• r•'' 
olacaktır. Kim olduğumu hatırla 
mz. 

Lauffe"" r 
De la Fougue elini alnına göt~ı' 

dü. Sesi ağırlaştı, hayretten de 
türlü kendini alam.yordu: ,ef 

- Vaaay, dedi, işte bu otur ~ 
değil 1 Soliers, sen bu mektub" 
zaman al dm? e1' ,ı 

- Dün ak§am, güneş batarlc r1lı' 
Ön sipulerde dolaşıyordum. 
betçi neferi birden bağırdı: ,ııi• 

- Aman dikkati Yere yat 1 

tim, bomba attılar. 0ırıı 
Hakikaten bizim siperlere.~ t\)11'' 

siyah bir eeyin atıldığını görınut rıır 
Fakat hi~bir patlayış oırnadı. 
betçi ye: · 1iıır' 

- Budala, dedim, herifler b•gei1' 
le alay e<liyorlar. Ama sen 
daima müteyakkız ol ı 

d'~~ Patlayış olmayınca, mer~k ~ tff 
geri döndüm, bu atılan sıya~ t fi' 
aradım. Buldum. Etrafına kag~ ,ı 
rılmış bir taş parçası .. Akşa.?1~rilld,e 
ca karanlığında. kağıdın u~ w11'' 
adımı, kendi adımı. kurşun .. 3 yet1'1 

le rütbeme kadar yazılmış kuf1 
görmiyeylm mi? ",ıl 

rA.rka.u 
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FA y DA L 1 HiKAYE . 

No. 62 Nizamettin NAZiF 

BiLGiLER 
BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

tstanbul 
12,30 Hafif musiki ve dans musikisi 

Şimdi Bofiagef Nümune Ordusundan Arta Kalan
larla Saltıkofu Yakalamak, Tepelemek istiyordu 

(plak). 18.30 Dans musikisi (plak). 19,30 
Çocuk saatı. Hikayeler, Mesut Cemil. 
20.- Konferans, Ziraat Bakanlıiı namı
na, Verem sütten insana nasıJ geçer? 
Apturahman Yüksel tarafından. 20,30 
Radyo caz ve tango, orkestraları. 21,35 
Son haberler. 21,50 İhsan Balkır, Türk
çe sözlü eserler. Şan piyano refakatile. 
22.10 Muhtelif plaklar • 

Yerde binden fazla ölü ve yaralı 
.,ardı. Bölüklerini toplayan eleba§ılar 
tekmil raporlannı verdikleri z~m~-~ 
Boğayef iki yüz arkadaşının eksildıgı 
iti öğrendi. 

Başıboş atlar sağa sola dağılmışlar, 
kaçışıyorlardı. Aaah •.. Bunl~r~an _bi.r
çoğu kimbilir hangi kurt surulerınm 
cvtyalı sivri dişleri arasında parçala. 
nacaklardı. 

San bıyıklannı burarak Boğayef 
kanlanan ovaya içli içli _göz daldırdı. 
Kopmuş kollar, gövdelerınden yarı ay 
r-tlmış kafalar ara&ında son soluklarını 
alan ağır yaralılara acıyarak baktı. 
İt'akat artık elden ne gelebilirdi? Hiç •• 
Ola,n olmuştu. 

Yanı.'lda duran elebaşılardan biri: 
- Reis 1 - dedi - bunları gömmeli· 

yiz. • 
Boğayef hayretle sordu: l 
- Fakat içlerinde henüz ölmeyen· 

ler var. 
- Olsun. Biz şimdi çekilip gidece

giz. Bunlar burada kurtlara yem mi 
olsunlar.Eğer diri diri gömülmelerini 
istemiyorsanız ölmeyenleri de öldürü 
\'eririz, biter gider. 

- Yanlış düşünüyorsun. Yaralı 
bir düşman artık düşmanlıktan çık· 
h'UJ sayılır. Bana kalırsa yapılacak i§ 
hafif yaralı olanlarla esirleri beraberi 
rnize almaktır. Ağır yaralıları onlara 
taşıtıp ya bir köyde, ya bir Obada 
hepsini kendi hallerine bırakıveririz. 

- Lakin bunlar iyileşir iyileşmez, 
Yine bize karşı gönderilecek değiller 
ınidir? 

- Olsun 1 O zaman yine ağızları
llm payını vermek güç mü? 

Elebaşı daha i\erisinc gidemedi. 
Az sonra esirlere ağır yaralıları ta§ı· 
tarak yola düzülmüş bulunuyorlardı. 
Boğayef'in çeteyi ters yüz ettirip gel 
diğj istikamete döndüğünü gören bir 
başka elebaşı atını sürerek ona yak
laşt: 

- Acaba maksadın ne? 
- Anlayamadın mı? 

• 
BUkreş 

12: Koro konseri. 12.30: Sözler. 12.35: 
Radyo orkestrasL 13.45: Spor. 13.55: 
Plak. 14.15: Duyumlar. 17: 18: Diniko 

• orkcstrasL 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin ıüreii. 20: Sözler. 20.20: Plak. 21: 

Kremlin meyclanınclaki mahvolan ikinci süvari alayı için V aaili Bıla-
ıini kiliaeainde ayin yapılmı§tı. 

çincc Kasım Hanına ve Boğayefe hat ı halılar üzerine uzanmış ve sızıp kal· 
ta bizzat kendisini dünyaya getiren mıştı. 
anasına lüzumlu, lüzumsuz söve saya [Arkası var] 

Sözler. 21.20: Operet müziii. 21.55: Spor. 
22: Konserin ıüreği. 23: Duyumlar. 23.lS 
plak. 24: Romen müziii • 

Budapeşta 
19.30: Çingene müziği. 20.30: Sözler. 

21: Operet par_çalarL 22.30: Duyumlar. 
Spor haberleri. 23: Çingene müziii. 24.10: 
Caz müziii. 

Moskova 
18.30: Konser. 19.15: Plak. 19.30: Danı 

müziği. 22: Almanca yayım. 22.55: Röle. 
23.05: İn~lizcc. 24.0S: Almanca. 

MUnih 
20.40: Spor duyumları. 21: Müzikli rad

yo piyesi. 23: Duyumlar. 23.15: Sözler. 
23.30: Dans müziği. 

Hamburg 
20: Hafif müzik. 20.35: Spor. 21: Ulu

sal yayım. 23: Duyumlar. 23.15: Mtinih
, ten röle. 23.30: Dans müziii. 

Breslav 
20.40: Aktüalite. 21.10: "Süel saat .. ad

lı yaylll1. 23: Duyumlar. 23.30: Dans. 

• 
• LiMAN 
HAREKETLERİ 

Bugün limanıza gelecek vapurlar: 

'-{ ___ a_u_ı_m_a...,,c_a __ m_ı_z __ ....,J 
POLiS Saat 

Beykozda altı saat 
Süren yangın! 

gbcc- lxsP.ydştbdadbl(Rv r r r hr 
Evvelki gün, Beykozda Kaymak 

donduran mevkii ile Akbaba köyü 
arasında bir yangın çıkmış, ateş an
cak 6 saatte söndürülebilmiştir. Yan 
gında 300 dönüm kadar yer yanmış, 
bazı kimselere ait meyvalıklar da 
tutll§ıtluştur. 

Beykoz Jandarma komutanlığı 
yangın üzerinde tahkikat yapmak -

12,- Tayyar İmrozdan 
16,lS Kocaeli İzmittcn 

• Bugiin limanımızdan gidecek vapurlar: 

• 

Saat 

9.-
9.-

10.-
20.-

Ayten İzmite 
Asya Mudanyaya 
Konya Mersine 
Vatan Karadenize 

SİNEMALAR 
TiYA TR OLAR 

- Anlar gibi oluyorum amma ... __ ... --~-- ,,_...,~ .. ~1'. dJL 
"i Aksarayda kisap Mc1imedin 

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

- Kı;ni.w, _ -""'""~ 
- Hayır reis .•• -
- Oyle i!e bu telaşın sebebi ne? 
- Henüz bunun zamanı gelmedi· 

"'· . &ını sanıyorum. 

- Azlık mıyız? 

- Evet .•• 
- s~ hesap bilmiyorsun dostum. 

~imdi ben Saltıkofu ve nümunc ordu 
•unu bire kadar doğrayabilccck bir va 
dyetteyim. 

- ? ? ? 
liem atlarını koşturuyorlar. hem 

lı:onuşuyorlardı. Boğayef bayv'amnı 
kıyasıya mahmuzlayarak devam etti: 

- Saltikof'un yanında yalnız Zu
bayefin yayaları kalmıştır. Birinci 
atlı alayı biz değil miyiz? !kincisi ise 
mahvolmuş bulunuyor. o ötcdcnbcri 
ikinciyi bize üstün tutardı. Sebebi ma 
lum. Biz Kazanlılara olsun,Çivaslara 
<>lsun pek kıyasıya saldırmayız. O bu 
tıu korkaklığımıza verir dururdu. 
Şimdi o şöyle düşünür: "Eğer ikinci 
alay Boğaycfe yctiştiyse birinci alay 
mahvolmuştur •. , ve tabii kendisini cm 
11iyette hissettiği için kafayı tütscle
rniş ve hatta sızmıştır bile. 

- Olsun reis. Fakat biz akşamdan 
evvel oraya varamayız ki ... 

- Ne demek istiyorsun? 
- Yani biz gidinceye kadar uyan· 

tnış ve ayılmış bulunur demek istiyo
rum. 

- Sersem ... ·Ayılır ayılmaz tekrar 
tarhoş olmayacağını nereden kcstiri
)'orsun? 

Bu cevabı Boğayef öyle güldürücü 
bir sesle söylemişti ki elebaşı ağız do 
luau bir kahkaha savurmaktan kendi
rıi alamadı. Ve artık başka bir şey sor 
inadı. 

• i ...... ' •• · i • . . . . . . . . . . . . 
İki üç saatlik devamlı bir yolculuk 

tan sonra çete bir orman ortasında sc 
ltiz on evli küçük bir köye ula~mış 
buJunL•vordu. 
. Boğaycf yaralıları ve esirleri bura
da bıraktı. V c clcbaşılarla beraber bir 
<>daya kapat'larak Saltıkofa yapılacak 
baskının planlarını en ince tcferrüatı-
11a kadar onlarla kararlaştırdı. 

Bu sırada çete atlarına yem vcr
fllckle uğraşmı .. tı. Boğavef köylüden 
Parasını vererek birkaç domuz ve bir 
iki sığır satın aldı. Alayın ahçıları 
bunlara biraz lahna, havuç, turup ve 
fasulye karıştırarak kazanlara doldur 
~ular. Elebaşılar cetf"nin ilört saat is
tıraııat edeceğini bildirdiler. 

Boğaycf'in Saltikofu çok iyi tanı
dığı anlaşılıyordu. Kasım Hanının a
ıanu kadar çengilerden ve kaküllü de 
ıkanhlardan hoşlanan Rı.ıs Cenerali 
~ ııonra bardak bardak şarap yuvar· 
-una~a başlamış ve birkaç saat ge-

SOLDAN SAôA VE YUKARDAN 
AŞAÔI 

1 - Namizaç (S). Hüküm (S). 
2- Yüz yıl (4). Leben (3). 
3-Bir hece (2). Damen (4). 
4- Şömendüfer (4). Hal rabıtası (3). 
5-Komıu bir hükumet (4). 
6- Şart edatı (2). Balkan (5). 
7 - Bir maden (6). Bir hece (2). 
8- Beygir (2). Meyan (3).Genişlik (2). 
9-Sıirt (4). 

10- Çok değil 2). Aıyada bir memleket 
(3). Beyaz (2). 

11 - Aiırlamak (5). Yama (2). 

DUnkU bulmacamızın halli 
SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 

ASAGI 
1 - Rize (4). Rakı (4). 
2-Fener (5). 
3 - Re (2). Er (2). Asa (3). 
4-İnek (4). Yangm (6). 
5 - Zor (3). Kanarya (7). 
6- Er (2). Yan (3) . Şır (3). 
7-Kan (3). 
8- Re (2). Nasır (5). Ki (2). 
9-Ain (4). 

10 - Sıyrık (6). Si (2). 
11 - Ana (3). İlik ( 4). 

Ankara NUmune hastanesi 
için mütehassıslar getiriliyor 

Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ile 
Ankara Nümunc Hastanesi için getir
tilecek ecnebi mütehassısları seçmek 
üzere Almanyaya giden Sağlık ve 
Soysal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha 
Genel Direktörü Doktor Asım Arar, 
d~n _sabahki ekyırcsle lstanbula gel
mıştır. 

Doktor Asım Arar, Berlindc yap
tığı tetkikler sonunda 8 profesörle 
anlaşmıştır. Profesörler, birincitcş
rin ba~ında Ankaraya gideceklerdir. 
Genel Direktör, birkaç gün Istanbulda 
kalacak ve sağlık müesseselerini tef
ti§ edecektir. 

Açıkta kalan öOretmenler 
Yabancı ve azlık okullarmdan bir 

kısmının bütçe darlığı yüzünden ka 
pandıklarını yazmıştık. Bu okullar 
dan açıkta kalan öğretmenlerin du
rumları incelenmektedir. Kültür 
idaresi bu incelcmedep sonra öğret
menliğe ehliyeti olduğu anlaşılan -
lar peyderpey açıklara tayin edile • 
ccklcrdir. Durumları öğretmenliğe 
elverişli olmıyanlar da açıkta kala -
caklardır. 

önümüzdeki ders yılı için yaban
cı ve azlı'k okullarda 15 kadar açık 
yer vardır. Bu açıklara öğretmen 
okulu mezunları tayin edilecektir. 
Bundan sonra yabancı, azlık okulla 
rına yalnız öğretmen okulu mezun -
ları tayin edilecektir. Evvelce tayin 
edilmiş olan öğretmenlere ilişilmi
yccektir. 

dükkanında çalışan 25 yaşlarıntla 
çırak Mehmet, dün birdenbire yere 
düşerek kıvranmaya başlamış, ya • 
pılan muayene.de yediği yemekten 
zehirlendiği anlaşılmıştır. Tahkikat 
sürmektedir. 

• Dün saat 16,30 da Kanlıcada ilk 
okul hademesi Haydar, 14 yaşında -
ki kızı Dürüye ile denize girmiş, fa. 
kat çocuk cereyana kapılarak bo -
:ğulmuştur. Ceset, baktkal Hakkı ta
a-a"fından çıkarılmış ve tahkikata baş 
ılanmıştır. 

• Dün vatman Alinin idaresinde -
ki 30 numaralı tramvay Su.adiye yo
lunda Ahlmcldin yumurta ve tavuk 
yüklü beygirine çarparak hayvanı 
çiğnemiş ve öldürmüştür. 

Vatman yakalanmış, tahkikata baş 
lanmıştır. 

• Dün akşam saat 18 buçu1cta Ka· 
raköyde tra-mvay durak ycrin~c 
1044 numaralı vatmanın idare ettl· 
ği tramvay 2100 ınumarah otomobi • 
lin sağ tarafına çarpmış ve çamur
luğunu kırmıştır. 

Polis, hadise üzerinde tahkikat 
yapmaktadır • 

Sigara kağıdı kaçak· 
çtDarı mahkum 
Oldular 

Küçükpazaroa 500 <ldter sigara 
kağıdı ve ıo kilo kopye kağıdı i~e' 
yakalanan Arif, Hasan, Ahınet. Rı~ 
fat ve Dilberin duruşmaları dün 
9 uncu ihtisas mahke:n~sinde biti-' 
rilmişt.ir. Suç sabit görüldiiğünden• 
Rifat 8 ay. Ahmet, Arif, Hasan a~~ 
tışar ay hapse ve 217 bin küsur ıı .. 
ra para c.ezasma mahk\i.m olmuşlar
dır. Dilber beraet etniştir. 

BeyoOlunda Kadastro pos
taları çahşmaya başladı 

Beyoğlu mıntakasında kadastro 
postaları ve fen heyetleri iki koldan 
kadastro yazımlarına başlamışlardır. 
Yazımı kollar yapacak, emlak sahip
lerine ve ilgililere tapu senetlerilc 
diğer vesikaların vaktilc gösterilerek 
malumat verilmesi için birer beyan
name dağıtılacaktır. 

Postaların yerinde iş görebilmele
rini temin edebilmek için Beyoğlu 
cihetinde Aynalıçarşıda bir bina tu-

tulmuştur. Çalışan iki postadan biri 
Galatasaraydan tramvay caddesini ta 
kip ederek Tünel başına ve diğer pos 
ta da Tünel başından Galatasaraya 
kadar sağ ve sol tarafları yazmak 
suretile işlerine devam etmektedir
ler. 

• ipek: Kız kadın olunca 
•Saray : Fırtınadan sonra. 
• Yıldız : Yaşamak istiyoruz. ~en fahi

şe miyim? 
• Ali.nar ı Ayşel - Sarlok Holms. 
• Aari : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu

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

lik kürek mahkumlan 
• Sümer: Senin gibi bir kadw - Cılrm 
uçuş 

• Üaküdar Hale: Şahane Vals. 
• Alkazar : Bataklı damın kızL 
• Mil!: • Cılgın kan - İntikam. 

• DAVETLER 

BAŞ PEHLİVAN G'ORESLERt 

Cocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezi tarafmdan tertip edilmekte olan Tür
klkiye Baş Pehilvanmı seçme güreşleri 1 

inci Teşrinde Ankarada yeni stadyom· 
da yapdacaktır. Baş pehlivanlığı kazana· 
na 500 lira hediye ile bir de marlalya ve· 
rilecektir. Bütün Türkiye pehlivanları bu 
güreşe çağrılıdır. 

o 
KADIKÖY HALKINA 

Birinci Tcırin başında Fransızca, Al
manca, İngilizce, İtalyanca kursları açı
lacaktır. Devam etmek isteyenlerin ikişer 
fotoğraf getirerek kayıtlarını yaptırmala
rı bildirilir. 

• • 
MÜRACAAT 
YERLERİ 

Deniıı: Yollan acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iıkeleal baı me

murlafu) 
Sirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Sirkeli merkes acen

tesi. Telefon 
Sark Demriyollan mUracaat lı:a· 

lesi Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan milracaat 

kalemi Haydarpasa. Telefon 

• 

42362 

43732 
44703 

22925 

23070 

42145 

HASTANE 
TELEFONLAR! 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpaşa 21693 
' Gureba Hastanesi. Sehremini Ycnl-
bahçe. 23017 
Haseki kadmlar hastanesi Ak
saray Haseki cad 32 
Emrazı akliye ve asabiye has

24553 

tanesi. Bakırköy Reşadiye kışlaat 16. 60 
Beyoğlu ZükQr hastanesi Firuzaia 43341 

Gillhane hastanesi Gülhane 205lli 
Haydarpıısa Nümunt haatancsf 60107 
Zeynep Klmll hastanesi Oskll-
dar Nuh kuyuıu. Gün Doluma 
caddesi 
Kuduz hastanesi Capa 
Etfal hastanesl Siıli 

• 
60179 
22142 
42426 

ÇABUK SIHHİ 
YARDIM TEŞKiLAT l 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenir. 44998 

Seviştiklerinin ikinci sent>.siydi. I senin için yanıyorum. Resmin kar
Haydar bir ay sonra dön::nek üzere şımda. Her dakika ona bakıyorum. 
lz:mite gitti. Mevsim sonbahar. Ne- Ah •. H~y_dar, sen kalbimin içinde 
zihe Sultanahmettcki evde yalnız senın ıçın taşıdığım aşkın ve feda
kalınca hava almak için büyük ıPar- ·karhğm bu kuvvetini asla anlamı
ka kadar iniyordu. Sonbaharda yük- yacaksın. Sana tapmıyorum, seni 
sek ağaçların gölgeleri bir dul ka- kıskanıyoı"um. Bana niçin mektup 
dm gibi munistirler. yazmıyorsun? 

Nezihe ilk günlerde bir sırada ••Ah, şayet. sen beni sevmez olur-
yalnız oturuyor, şemsiyesinin ucu san, baş~a hır kadın seversen, ben 
ile kumları karıştırıyordu. Sonrala- ne kendıme hakim olacağım, hudut
rı yanında bir genç peyda oldu. ln- suz bir fedakarlıkla sana bağlı ka
ce, ~zun, marazi bakışlı bir gençti. laca.ğım. JS~ı.rap çek-ersen seni te
Nezıheye ?itap etmenin kolayını selh e~eccgı~. Hast~ olurs~ sana 
buldu ve ıkinci görüşüşünde hisle- bakacagım, bır t~h~ıkeye uğrarsan 
rini bir teneke &u gibi boşaltarak hayatımın, sıhhatımın~ pahasına se-
söyledi. ni kurtarmıya koşacagım.,, 

Nezihe bu çocuktan kaçamamıştı. ~ezihe durdu. Masanın. üstünde 
Parkın havası tatlı ve hazindi. Bu kocasının çakısını aldı, açtı. bileği· 
çocuk ona yalvardı ve Beyoğlunda- ne yaklaştırdı, derisi.ni çizdi, bir 
ki tenha odasına götürmek üzere damlı kan akıttı, yenı uçlu başka 
ondan bir randevu kopardı. bir kal.cm aldı, kana batırdı: 
İsmini bile bil~ediği, sormadığı, ''Bak sana k~~ımt:ı _ya~ı.rorum." 

öğrenmek istemedıği bu gençle Be- Sonra kalemını etının ıçınc soka• 
yoğlunun tenha bir odasında yal- rak iyice kanma buladıktan sonra. 
mz kaldığı zaman, Nezihe, kendi devam etti: 

. kendine "Mümkün mü? Mümkün ''Seni bütün kannnla seıviyorum. 
mü?,, diyordu. Boğuluyorum. Bütün kanımı boşalt• 
Utancından kıpkırmızı olmuştu. mak isterdim . ., 
Fakat gencin gözleri ıneka:dar gü- ı Sonra bileğini mektup kağıdının 

zeldi ı altına tuttu, kanının damla damla 
O garip, tatlı, feci ihanet günü- oray~ a~masını seyretti:. . 

nün gecesi, Nezihe, lzmitteki koca- lkı gun sonra gene otekı genctt 
sma şu satırları yazıyordu~ verdiği randevuya gitmişti. 

''Sevgili Haydar, Haydarım, u- Kcs;di kend~ne: ''Be? ne garip 
. . . mahlukum. İçımde kaç ınsan ruhu 

zaktan, yakından, senı daıma sevı- a ) d' e d'" ·· ·· d . . . v r.,, ıy uşunuyor u. 
yorum. Scvgılı Haydarım, sevıyo- O gençle üç hafta, sık sık buluş· 
rum seni, bunu söyliyebilirim: Seni tu. 
6eviyorum. Oh senin varlığın be- Ay sonunda Haydar gelmişti. 
nim için mavi gö'kyüzünün en temiz Nezihe, kocasının gözlerinin içi-
köşesidir. Sana bu saıtırları yazar- ne bakarak: 
kC1l hay.,lin bir an gözlerimin önün- - Yemin eti diyordu, gözlerin 
4M &itıvi7JC>r. Çılcınım, aşk, :hiim· hiçbir yabancı kadına doğru kaynıa· 
ma, ihtiras delisiyim, yanıyorum, dı yal 

Arasta sokağındaki 
Hafriyat 

Sultanahmettc Arasta sokağında 
dört aydanberi süren hafriyat bu se· 
ne için durdurulmuştur. Kazım esna
titnda bulunan iki büyük değerli mo
zayiğin muhafazası için çalı§<ln Pro
fc:scir Bakstcr, bu tarihsel eserlerin 
korunması için gereken işler üzerinde 
çalışmaktadır. 

Bırinci mozayik, kazım yt:rini ikiye 
ayıran Arasta kemerlerinın Sultanah· 
met camii tarafındaki kısımda bulun· 
muştur. Mozayik meydana çıkarıl • 
mış olmakla beraber gelecek sene sü
recek olan kazım i§lcrile o civarda 
eski Bizans sarayına ait daha birçok 
izerlerin bulunabileceği umudu ku\·· 
vetlidir. Profesör Bakster, bu moza· 
yi\dn bilhassa Arasta sokağı imtida
dına doğru daha zengin parçalarının 
çıkarılabileceğini temin etmektedir. 

İkinci mozayik, cince bulunandan 
daha büyük, daha kıymetlidir. Fakat 
onun kadar sağlam değildir. Profe
sör, her iki mozayiğin de bir buçuk 
asırlık bir tarihe sahip olduğunu tah
min etmektedir. Bu yüksek değc:;:d~· 
ki mozayik üzerinde son yapılan in· 
celcmelcr sırasında ve saray temelle
rinin bulunduğu tarafta muııtatil şek
linde ve mozayik scwiyesindcn bir 
parça aşağıda bir çöküntü görülmüş
tür. Bu kıı.ım üzerinde profesörün 
yantığı drrin tetkikler, yeralunda 
mahzen gibi mahfuz bir yerin mev· 
cut olduğu sonucunu vermiş ve hatta 
kazım seviyesine doğru çıkan yerde 
kalın boru bulunmuştur. Bu kalın bo
ru karşısında bulunan ve aşağıya doğ
ru inen bir oyuk, aşağıdaki mahallin 
gayet sağlam bir mahzen olduğunu 
açıklamıştır. Profesör, b_u mahzenin 
imparatorlara ait ve belkı para saklı
yabilmck için yapılmış bir yer oldu
ğunu tahmin etmekle beraber belki 
bazı hususi maksatlar için de yapıl
mış olabileceğini ummaktadır. 

Bu kıymetli ikinci mozayiğ:n ahır
lara doğru olan tarafında da incele -
meler yapılmıştır. Bu tetkiklerden 
an1a~Tlrhğına P'Öre, bcı:inci vüz v1la 
bcl~ı daha eski zamanlara ait üç kili
ııenın bulunduğu tahakkuk etmiştir. 
Bu kilis .. ler Sen de Mctr, Sen Pot 
ve Sen Piyer kiliseleridir. Bunlar, 
Üzerlerinde yapılan tetkiklere göre, 
çok büyük değildir. Hcrbiri ancak. 
bir, iki kişinin ibadet edebileceği bir 
büyüklüktedir ve umulduğum göre, 
sarayın müstcmilatından olup impa
ratorla eşi için yapılmış özel ibadet
hanelerdir. Bunlardan başka, kilise
lere ait büyük üç te sarnıç bulunmuş· 
tur. Fakat hafriyat paydos cdildiei 

YUksek tahsil talebesi için 
Yurt yapıhyor 

Yüksek tahsil kooperatifi, şehri
mizde yüksek tahsil yapmakta olan 
Anadoludan gelmiş gençleri bir ara
da toplama1t için bir pansiyon açma
ğa karar vermiştir. 

Kooperatif, yüksek tahsil talebesi· 
ne gayet ucuz fiatla yemek de te
min edecektir. Yatma ve yemek için 
talebeden az bir ücret alınacaktır. 
ılk okullara talebe yazımı 
İlk okullara talebe yazımı sürü -

yor. Yarından sonraki salı günü ya
zım işi bitecektir. Bu yıl ilk okul -
lara müracaat, geçen yıllardan pek 
çoktur. Bunların hepsi de 928 do -
ğumludur. Önümüzdeki çarşamba 
günü ilk okul müfettişleri kültür 
direktörlüğünde bir toplantı ya -
pacaklardır. Bu toplantıda on gün 
içinde okullara kaydedilen talebe .. 
nin genel topluluğu üzerinde görüş-' 
meler olacak ve okullara ilave ede ... 
cek şube adedile yeniden açılacak 
irk okul miktarı tesbit edilip KUltür 
Bakanlığına bildirilecektir. Eğer 
928 doğumlular yerleştirildikten 
sonra okullarda yer kalırsa 929 do
ğumlular da bu yıl kabul edilecek
lerdir. 929 doğumluların okullara 
yazılmak için kültür idaresine müra
caatı her gün biraz daha artmak
tadır. 

:ıalyaya ihracahmız artiyor 
Son bir ay içerisinde Istanbuldan 

yapılan ihracat miktarı, geçen ay -
!ardan bir misli fazla bir yekuna 
'Varmıştır. Bu artış, Italyanm mem
leketimizden fazla miktarda hubu -
bat ve yiyecek almasından ileri gel 
mektedir. lstanbul limanının 500 -
700 bin lira arasındaki aylık ibra· 
catı bu yüzden 1,5 milyon lirayı 
bulmuştur. 

için bunlar üzerinde yapılacak tetkik· 
lcr gelecek seneki kazım zamanına 
bırakılmıştır. Sarnıçların üçünün de 
kiliselere ait olduğu tahminleri çok 
kuvvetlidir. 

lkinci mozayiğin Arasta sokağı is
tikametindeki yanında hafriyat sıra· 
larında meydana çıkarılan ve tarihçi· 
tere göre altınlarla ve prezelerlc süs· 
lü olduğu ileri sürülen bUyük Bizans 
sarayının temelleri etrafında daha bir 
çok kıymetli eserlere tesadüf oluna· 
cağı muhakkak görülmektedir. 

Son günlerde bu temeller civarında 
iki kuyu bulunmuştur. Profesör 
Bakster, kuyular üzerindeki incele -
melcrini sürdürmektedir. Bu kuyular 
da saraya ait diğer kısımlara gidilebi
lecek bazı kanallar bulunduğu ihti • 
mallerini kuvvctlcndirrnckted i r. 
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EGELiLER SiZiN iCiN . . 

Manisada Muradiye Camiinin Geçirdiği Alaşehrin 
FelaketlYa Müsellim Camii Minaresinin Sarık~z 

Yıkılmasına Ne Buyurulur ? Maden Suyu 
Uzun laf m kısası, Alaşehrin 

kıymetini biz bir türlü bilemi
yoruz. Bu lakaydimizin daha 
nekadar süreceğini · kestirmek 
te bir hayli zor. 

Bunların 
Cevabını Kim 
Verecek? 

(Türk ulusu bir Türk anıtını 
biT ırözbebeği gibi koruyanla
rın ulusudur. Maniaada Mura· 
diye Camiinin batından geçen 
felaket memleketin her tarafın· 
da büyiik bir sinirlilikle karşı· 
lanmlflır. Konyadan, Ankara
d.an. Sıvastan, lzmirden ve da
ha birçok yerlerden okurları· 
mız bize mektuplar yazarak: 
"Hakikaten Evk:ıf idaresinin 
böyle bir hatalı harekette bu· 
lunmuı olup olmadığını'' sor
maktadıı lar. Bu vatandaşlara 
verilecek en kestirme cevap 
Maniadan H. Yılmaz imzasile 
aldığnnız ıu yazıyı sunmak 
~lacaktır sanıyoruz. Ve H. Yıl
mazın gönderdiği yazıyı aynen 
neırediyoruz:) 

Gazetenizin 2 Ağustos 935 tarihli 
ve 102/ 3405 numaralı nüshasındaki 
(Muradiye Camii faciası) unvanlı 
başmakaleyi okudum. Asarı atika ve 
nefisenin muhafazası bir memleket 
meselesi olmak dolayısile gösterilen 
alikaya teşekkür ederek bu işe ait 
üç fotoğraf ile birkaç noktanın tav~ 
zihi için keyfiyeti arzetmeyi bir va
zife telakki ettim. 

Fotoğraf 1 - Camiin garp cihe
tinden kesilmiş olan bağlantı demir
lerinin binada kalan dört ucunu gös
termektedir. 

Fotoğraf: 2 - Müteahhit tarafın
dan kesilip şuraya buraya atılan ve 
birçoğu kaybolan demirlerden Mani
sa Evkaf müdürünün toplatıp saklat
tığı kısma aittir. 

Fotoğraf : 3 - Bağlantısı kesilmi
yen yerde demirlerin yekdlgerine na
tnl raptolunduğunu eöstermektedir. 
(Kücük kubbelerin korniş taşları 
bozularak üzeri kurşunla kapatılmış· 
tır.) 

Şu sebeplerden dolayı hadisenin 
ınes'ulü evkaftır ve İstanbul fen he
yetidir. 

1 - Camiin tamiri için keşfi ya
pılırken (camiin asarı atika ve nefi
seden olması hasebile) yapılacak yer
lerin tafsilat ve tatbikat resimleri 
alınmış mıdır? İş münakasaya kon
muş mudur? 

2 - Mukavele İstanbul evkafınca 
tartname ve keşifnamesi fen heye
tince yapıldığı ve tamiratın muraka
besi tekeffül edildiği ve müteahhidin 
mimar. mühendis gibi fen· adamı bu
lundurulması şart konulduğu halde 
tıeden tatbik edilmemiştir. 

3 - Mukavelede müteahhit her
hangi bir ciheti noksan yapar veya 
mukavele hilafına hareket ederse mü
teahhidin birinci haftada 7 5 ikinci 
haftada 50 lira ceza ve zarar verece
ği ve teminat akçesinin irat kayde
dileceği ve işin namına yapılacağı 
yazılıdır, niçin tatbik edilmemiştir. 

4 - Bir sene kadar süren tamirat 
unasında evkaf mimar veya mühen
dislerinden birisi müteahhitle bera
ber üç defa Manisaya gelmiştir. Ne 
müteahhit ve ne de mimar Manisada 
bulunmağa lüzum hissetmemişlerdir. 
Tamiratı üçüncü dördüncü derecede 
işçiler yapmıştır. Müteahhidin bu 
kadar ihmal ve lakaydane hareketle
rine sebebiyet ve cür'et veren kim
lerdir. 

5 - İstanbul evkaf müdürlüğü 
Manisa evkaf müdürlüğüne bu mu
kavelename ve şartnameyi niçin gön
dcnncmiş. Müteahhitle yapılan mu
kavelenamenin tatbikını istemek icap 
ederken Manisa evkaf müdürüne 
müteahhide yardım etmesini yazması 
nasıl tevil edilebilir? 

6 - 29-5-935 tarihli Zaman gaze
tesinde bu tamirattan bahsolunduğu 
ve halk arasında dedikodu haşladığı 
cihetle Manisa evkaf müdürü işi 
umum müdürlüğe yazarak tetkik 
edilmesini istediği ve Manisa vilaye
ti de umum müdürlüğe müracaatla 
müteahhide para verilmemesini ve 

Alaşehir, Ege adalarındaki 
ve Yunanistandaki birçok in
sanların ziyaret etmek hasreti
le cayır cayır yandıkları bir yer· 
dir. Zira ~ok eski zamanlardan
beri buranın maden suyu ve 
kaplıcası, bir başka maden su
yunun ve kaplıcanın boy ölçü
şemcdiği bir şöhrete sahiptir. 

Şarki Roma, Bizans ve Os
manlı devirlerinde (Alaşehir -
Filadelfiya) daima zengin, dai
ma neş'eli ve sağlam insanların 
yaşadıkları yer olmuştur. Ala
şehrin kıymet ve manasını unu
tarak elinde tutan tek nesil bi
zız. 

Umumi Harpten evvel Paşu
la Kardeşler adında bir Rum 
firması Ala.şehrin Sarıkız suyu
nu işletme imtiyazım almış ve 
bu yüzden yüz binlerle altın ka· 
zanmıştır. Sarıkız suyu (Fila
delfiya suyu) etiketile dünya
nın en mükellef sofralarında 
Vişi sularile boy ölçüşmüş ve 
nihayet .mgiltere Kralı Yedin
ci Edvard'ın ve Mısır sarayile 
Fransız Cumurbaşkanı Falyer'in 
Alman İmparatoru İkinci Vil
helm'in ve çarın sofralarında 
kullanılan biricik su haline yük
selmişti. 

Umumi Harbe ge!inciye ka
dar Alaşehir kaplıcası tıklım 
tıklım dolar ve buraya gelenler 
Alaşeıhrin meşhur Kale rakısı
nı Sarrkız suyuna katarak kana 
kana içerlef'di. 

Camiin düşmanca koparılan bağlantı demirlerinden ele geçirilebilen• 

leri .••• Geriye kalanlar acaba kimlere aatrlmıfhr ?. 

Alaşehrin yanması bir ba
kmıdan iyi olmuştu. Zira eski 
chir demi olundan uzaklarda 
kurulmuş 1>ulunuyordu. FaK.at 
ne yazrk ki Alaşehri tekrar ya
parken yine eski hatayı tekrar 
ettik. Onu şimendiferin yanı
başında kuracağımıza yine eski 
yerinde bulundurduk. 

vilayet dahilinde tamir ettirilen asa
rı atikanın tahribine müsaade edemi
yecej!ini yazmasına rağmen İstanbul 
müdürlüğü müteahhide paranın ta
mamını ve hatta pey akçesini verme
sine ve i~de istical göstermesine ev
kaf müdürlüğünün ve vilayetin tah
riratının nazarı dikkate alınmaması
na sebep nedir? 

7 - Bu tamirat havalenamesi Ma-

Ke•ilmemiş bir bağlantı demirinin 

nisaya verilmiş olmasına göre istih
kak raporlarının oraya verilmesi ve 
lüzumu tediyenin tahakkukundan 
sonra müteahhide verilecek paranın 
İstanbul evkafına bildirilmesi mu
hasebe kanunları icabından iken bu 
muamele yapılmadan İstanbul evkaf 
müdürlüğü Manisaya irsalat kayde
derek bu parayı müteahhide vermek
te niçin acele etmiş ve bu merasime 
riayet etmemiştir? 

8 - Müteahhit Muradiye camiini 
tamir edeyim derken eski şeklini ve 
rasanetini bozduğu gibi taş tedarik 

etmek icin evkaf mimarının emrile 
carniin halfisını sökmüş ve Müsel
lim camiinin minaresini yıkmıştır. 
Bir abideyi tamir ederken diğerinin 
tahribine müsaade edilmesinin saiki 
nedir? 

9 - Müteahhit ve mimar Muradi
ye camii ışını Manisa Evkaf 
müdürü kurcalamaktadır; onu bura
dan atacağız diye şayia çıkarmaları ve 
hakikaten bir müddet sonra müdü
rün Tokada gönderilmesi ve Manisa 
valisinin zate mahsus kaydile vakıf
lar umum müdürlilğüne yazmış oldu
ğu bir tahriratta mukavelename ah
kamının ve kavanini mevzuanın tat
bikı ve bir abicenin hüsnühalde mu
hafazasına dikkat ve itina herhangi 
bir memurun tebdili için sebep ola
mıyacağını ve bilakis takdir ile 
taltifi icap edeceğini serdederek mü
dürün ipkasını istemesi hususunun 
kabul olunmaması işin ehemmiyetini 
arttırmakta olduğu gibi senelerden
beri ayni müteahhit tarafından ay
ni mimar ve müteahhidin murakabe
sile vapılan yüz binlerce liralık işle
rin de tekrar muayene ve kontrol 
edilerek şartnamelerine muvafık olup 
olmadığının tetkiki lazım olduğu ka
naatini vermektedir. Nitekim Mura
diye camiinin tamiratına ait muka
vele sağlam ve kaii olduğu halde 
tatbik edilmemiştir. İşin takibi bir 
memleket meselesidir. 

Yeni vakıflar umum müdürünün 
bu işler hakkında fikirlerinin neden 
ibaret olduğunu efkin umumiyenin 
öğrenmekte hakkı olamaz mı ? 

Gazetelerin bu işe ait neşriyatla
rına bir cevap verilmesi icap etmez 

Bunu geçelim. Fakat kaplı
casını, Sarıkız suyunu büsbütün 
unuttuk. Bunun en büyük mes
uliyeti hiç şüphesiz Kızılayın -
dır. Bir kanun ile maden suları
nı işletme hakkını alan Kızılay 
Sarıkız suyunun kıymetini bile
mediği için bütün çalışmasını 
diğer maden sularımıza hasret
miştir. 

Kızılaym maden suyu işlet
r.1esinde harikulade muvaffaki
yet gösterdiğini biliyoruz. Fa
kat eğer Kızılay Sarıkız ile de 
bir parça uğraşmış olsaydı, di
ğer maden sularından daha çok 
kazanacaktı ve Alaşehir beledi
yesi büyük bir servet kaynağına 
ulaşmıs olacaktı. 

Sarıkızı diriltmek, Filadelfi -
yayı diriltmek olacaktır. 

Bu ise adaları ve Yunanistam 
Alaşehre taşımak ve dünya sa
raylarını susuz kalmaktan kur
tarmak demektir. - N. N. 

mi? 
(Sorulan aonılara alakada'" dev

let bölümlerinin batında bulunan
lar tarafından verilecek cevaplan 
bekliyonız .. ) 

j ~i~Münevvere Söz Ver~~~ru_:_ 
(İzmirde çıkan Kültür mecmu-14arbayhk k:'P.raına asmalıd1T. Yıkan

asının son sayısında Doktor Ne- ma ve temızlık maddeleri de pahalı
..cati Kip imzalı ve Istanbul • Has- dır. Büy_ük tehirlerde ıu tesisatı pa· 
tane adlı bir yazı okuduk. Bunda halı. ıehır ıuları düzenıiz, az, hele 
incelenen mühim meseleler ara- sabun bir lüln tuvalet eıyası ıibi pa· 
sında birini bütiın Türk şehirleri halıdır. Zeytinyağı memleketi olan 
uraylarının gözlerine sunmak doğ- lzmirde sabunun kilosu bakkallarda 
ru olacak. İzmirli doktor diyor 25 kuruşa satılıyor. Ve aşağı yukarı 
ki:) bir kilo sabun bir amele gündeliğine 

Uçüncü büyük problem; ,ehrin fe- tekalJül ediyor. 
ci piıliğidir. Koıkoca htanhulda halk Ölüm ve ahret müeueaeleri 11rasın
için bir tek sıhhi yıkanma yeri yok- da ı~yı~"':aıı la2!mıel~n depo haıta· 
tur. Eski hamamlar hem çok pahalı. nelerı gıbı negatıf aaglık kurullarm
hem cok gayri ııhhidir. Onlar da dan evvel hygicnique ve pozetif aağ
hergün bir tanesi yıkılıtrak, bir tane- lık ve korunma kurullan lazımdır bi. 
ıi kapanarak azalıyor. Azanıi beş ku· ze. 

Doktor Necati Kip'in sabunun pa
ruıla halkın bol bol yıkanacağı genel halılığından bahsederken ele aldığı 

Bağlantı demirlerinin nerelerden kesildiklerini gösteren resim. 

hamMnlara tiddetle ihtiyaç vardu. esaslar üzerinde dikkatle durmak, dü
(Haıtalığın yanaı pislikten gelir) şünmek ve bu sağlık işine ön planda 

t.özünü hamam kapılarına, daha evvel bir ver vermek bizim de hedefimizdir. 

Şarap Sevgisi 

Bizde halk ekşice 
şaraplar1 sevmiyor 

inhisar idaresinin En çok Sattığı 
Şaraplar Dömi-Sek Şaraplardır 

Yeşil Hilikilerden sayılmam a
ma, ispirtolu içkilere karşı, kendi
mi kapıp koyuvermi§ te değilim. 

Arada ıöyle birkaç kadeh attığım 
oLur. 

Geçende, Ajans bir haber verdi: 
Fransanın Bordo şehrinde şarap se
ven hekimler bir toplantı yapmıt
lar ve şarabın belsoğukluğu teda
visinde önemli bir rolü olduğunu 
ortaya atmışlar. Şarap seven dok
torları ben kendi payıma "bitaraf,. 
saymadığım için şarabın herhangi 
bir hastalığın tedavisinde yararlığı 
dokunacağına da pek inananlardan 
d ğilim. 

Yalnız bu münasebetle şarabın 
içilenler içinde en az zararı doku
nanlardan biri olduğunu hatırla -
dım ve kendi kendime sordum: 

- Bizde şarap, niçin az içiliyor? 
Bu az zararlı içkiyi, bol ispirtolu 

rakının yerine koymak mümkün de
ğil midir? 
Konuştuğum şarapçılardan bir 

şarap fabrikası sahibi bana şunları 
söyledi : 

- Bizde şarap, niçin mi az içi
liyor? Bana kalsa, sularımız iyidir 
de ondan! .. Buz gibi, kaynak sula
rımız dururken. şarapla hararet 
söndürmek kimin aklına gelir. Siz 
de bilirsiniz ya. .• Bir Fransız. ''su
ı1adım l,. dediği zaman şarap istemiş 
olur. Çünkü Fransada, susuzluk an
cak şarapla geçiştirilebilir. 

Bundan başka, şarabın halk arası
na yayılmasına ''kör taassup,. başlı
ca manidi. Yakın zamanlara kadar 
şarap içene "kafir" gözile bakıldığı-
nı unutmıyalım. , 

Hiç unutmam: Bundan yir~i, 
yirmi beş yıl önce, Müreftede Salıh 
isminde bir bağcı vardı. Adına "Ga
vur Salih.. derlerdi. Bu adamcağız 
memleketimizde ıarap fabrikası a· 
çan ilk müalüınandı. 

O devre gelinceye kadar şarapçı
lık, tamamile hıriı.tiyanların elinde 
idi. 

Bir Müslümanın şara.p çıkarması, 
şarap tiureti yaparak geçinmesi o 
kadar dinsizce bir işti ki, "'Gavur 
Salih., Mürcfteliler tarafından a
deta afaroz edi?hıi şti. 

Aradan böyle yıllar geçti. Gavur 
Salih ihtiyarladı, ve hastalanıp ya
talak oldu. Onun biraz gliçlükle can 
verdiğini görenler: 

İşte, dediler, şarapçılık yapmanın 
sonu budur 1 Kimbilir, yarın ahrette 
daha ne kadar azap çekecek!. 

Bir zamanlar hocalar, "şarap do
kunan yeri kesmek lazım!,. derler, 
"şarabın töbe,,si makbul olmadığını 
söylerlerdi. 
Şarap içtikten 40 gün sonra ölen 

Müsllimanm dinsiz gittiğine itikat 
edenler vardı. · 

Şimdi ise, buna inananlar. kalma
dı. Rakı ile şarap arasında, yalnız 
bir ''derece,. farkı olduğunu herkes 
biliyor. 

Biliyor ama, yine şaraptan ziya· 
de rakıya el atıyor. Meyhaneleri do
laşın. göreceksiniz ki yüzde doksan 
beşi rakı içer. Şarap içenler, par
makla sayılacak kadar azdır. Bunun
la beraber, eskisine bakılırsa, şarap 
&a.rfiyatı yine epeyce çoğaldı. 

- Memleketimizde en çok şarap 
içenler nerededir? 

- En çok şarap çeken yerimiz tz. 
mittir. Bu yıl, İzmitte, epeyce şarap 
e"Önder<lik. 

- Şaraplık üzüm, hangi bağlardı 
yetişir? 

- Şimdiki halde; Tür ki yede ~· 
rap yapılan başlıca bağlar, Müreftt
dedir. Yalnız Mürefte bağlarındatl 
2,500,000 kilo şarap çıkar. 

Mürefteden sonra, Tekirdağ ge • 
lir. Buradaki ıarap istihsalatı da 
(800.000) kilodur. 
.., Marmarada Paşalimanı, (300.00o) 
kilo, Bozcaada (600.000) kilo şarap 
yetiştirir. 

Bundan başka, dağınık olarak T~ 
katta, Ayıntapta. 1zmirdc şaraptı1' 
üzüm çıkar. 

Şaraplık üzümlerin en iyisi, Karr 
lahna dediğımiz t iptir. Yapınca1'ta~ 
da, güzel beyaz şarap çrkar. Bu i~1 

tip üzümlerin 100 kilosundan 70 kı• 
lo şarap alınabilir. 
Yalnız şu var ki, memleketimizde 

çıkan 3,5 milyon kilo şarabın, he?' 
si satılamıyor. Bunların bir kıstn1' 
nı soma yapmağa mecbur oluyoru:ı-

Fakat İnhisar idaresi, bu somala· 
rı, ~arapçılardan o kadar ucuza a: 
lıyor ki - yüz derecelik soma 20 kll 
ruşa - şarap yapıcıları bundan dll 
vazgeçmişlerdir. , 

Birçokları, soma yapmaktansa şa 
rapları dökmeği tercih ediyorlar. • 

Halbuki, İnhisar idaresi, az ıc! 
ra kanarak, soma imalini teşvik et' 
miş olsaydı, bu yıl yalnız MüreftC"' 
ye on binlerce lira girecekti.,. ·r 

Şarapçı, burada biraz durdu, b.1 
•• 

cıgara yaktı ve gülümsiyerek sözll 
ne devam etti: 

- Şarap mevsimine iyi giriyo : 
ruz. Bağ bozumu hazırlıkları başla 
dı. Bu aene, şaraplık üzüm fiyatlS' 
nnın düşmiyeceğini umuyoruz . fi 

İnhisar idaresinin Müreftede 
1 

700 bin kilo şaraplık üzüm alacağ111, 
öğrendik. Üzüm mahsulü, oldulc~ıı 
bereketlidir. Bu bereketli üzürnu r 
şarabı da bereketli olacaktır ne 
halde... sB• 

- En çok hangi tip praplar 
tılıyor? ~a· 

- Yarım sek dediğimiz tip .. J ıc: 
ni ne ekş i, ne tatlı şaraplar ..• . ~e· 
tatlı Malaga. ve oldukça ekşı .• ,. 
dok tertibi şaraplar. pek rağbet go 
müyor. . de 

Piyasada satılanlar. daha zıya 
Bordo taklidi ~araplardır.,. O~ 

Salahaddin GüNG--=" 

cr -:---
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EsvaQlarımızı 
rtas·ı1 

Yıkamallyız -.._. __ ,_,_,,..., ______ """"~..,,_., .... _. 

Bir an için evinize çağırdığı
bız çamaşırcı Marika'ya tayya
te piyangosu isabet ederek ça
lllaşırlarmızı leğende bırakarak 
ellerini durulamağa bile hacet 
~Örmeden bırakıp kaçtığını far
~edelim. Hakiki bir ev kadım 
lseniz bu halden müteessir ol
llıamanız laznndır. Hemen kol
ları sıvayarak işe girişmek şart
tır. 

Ayni zamanda muhtelif za
t?ıanlarda çamaşırcı değiştir
llıek belasından çamaşırlarıru
~n, korsamzın, eldivenleriniz~ 
1Pekli iç çamaşırlarının, ve ço
taplarınızm berbat bir hale 
~eldiğini de hepiniz tecrübe et
!tliş olduğunuz için size bu yazı 
tlc bu hussuta faydalı malfunat 
\7ernıeği düşündük. 

İnce çamaşırlar:ı ve üzüleceli 
~lbiselere ait umumi yıl-:ama ka-
1C1elerine her ev sahibi bayan 
ton derece itina etmek mecburi
jetindedu·. Bunları şöyle sıra-
arnak lazımdır: 

1 - Bunları her zamcm çok 
kuvvetli olmıyan bir saLunla yı
aıtyrn. 

2 - Su hafif ılık, hatta serin 
t>lınahdır. 

1 3 - Bunları çitilemek yan-
1§tır. Sııkarak yıkamalıdır. 

1 4 - Renkli esvaplarİ suda ıs
~atrnak caiz değildir. Suya so
ltp hemen yıkamalıdrr. 
5 - Soğuk suda durulamak 

~arttır. 
• . 6 - İnce esvapları, kurumak 
ıç1n derhal güneşe asmak yeri
~e tüylü bir havluya sararak ha-
ıf Çe duruladrktan sonra: 

t: 7 - Gölge ve çok srcak ol
·11Yan bir yerde kurutunuz. 

c 8 - Çok kızgın ütü son dere· 

1t. ıararlrdır. Hafif sıcak bir 
tu ile ütülemclidir. 

~ ~ - Renklileri, iki kat ede-
1 ~ Ütüiememeli. yalınkat ü.tü
eınelidir. 

Yukarıilaki resimlerde iki güzel ge 
ce tuvaleti BÖriiyor:sunuz. Bu aene 
gece elbiselerinde büyük fiyonglar 
ve drape fazla modadır. Benekli 

kum'1glar da gece elbiselerinde 
çok kullanılıyor 

Çorapfarı nasıl yıkamalıdır? 
Çorapları her giydikten son

ra yıkamalıdır. 
Bol köpüklü suda l'ıkamalı

dır . 
Kirli yerlerine bilhassa çok 

köpük sürmelidir. 
En aşağı üç kere çalkalamalı 

ve her çalkayıştan sonra da iyi
ce sıkmalrdır. 

Kurutmak için asmadan ev
vel bir havlu içerisine koyarak 
suyunu almalı ve renkli çorap
ları bükerek, katlıyarak sakla
mamalıdır. 

Kuruduktan sonra çorapları 
el ile açarak dikiş yerlerini dü
zeltmelidir. 

Çorapları yukarı kısmından 

asmalıdır. Ayak krsmmdan as
mak biçimini bozar. 

Renkli çorapları suda ısla~
mamahdrr. 

Lekelerini çrkarırken çorabı 

sürtmek, çitilemek çok fenadır. 
· Durularken bükmek, çekmek 
çok zararlıdır. 

Kıvrım olarak asıp kunıtma
mdıdır .. 

• 

Gece f ik 1 e r ve 
pijamelar ıçın 

bir kaç güzel 
ve yapılabilmesi 
kolay örnek. 

/ 

SONBAHAR MODASI 
NEREYE DOGRU GjDiYOR 
..........,.~'Wlbt~ .. -aa•_r_.... .. o .., 

Sonbahar modalannın Para, na giyilen bluzlarda kadife aon de
Londra ve Nev-York ııalonlarında rece revaçtadır. Bilhaııaa apor kos· 
te§hir edilen nümunelerinden anla- tümlerinde bunlara daha çok sık 
ııldığına göre bu yılın sonbaharın- tesadüf edilmektedir. Spor kos
da sokak elbiselerinin etekleri da· tümleri arasında en :ziyade tueed. 
ha kıaa olmaııına muklıbil gece tu- ler makbuldür. 
valetleri yeri nipürürceaine uzun Renkler arasırula nar çiçeği kır-
olacaktır. ml%ı, yefil, koyu deniz mavisi, kah-

Renklere bahmca insanın gö:zle- verenkler aon modadır. Fakat mor, 
ri kamarıyor. Siyah; daha :ziyade açık mavi, aolcık sarı, kehribar gri, 
öğleden aonra giyilmektedir. Çula- bej veaair renkler de henü~ büsbü
ki kumaılar daha kalın. Spor için tün terkedilmi§ değildir. 
kadile bluzlar. Gece tuvaletleri daha ziyade 

Geçen aeneye nazaran etekler; Röneuına devrine ait eavapları ha-
6 ile 7 aantimetre daha hua dikil- tırlahyor. Kadifeler ya çok dekolte 
mektedir. Ayni zamanda daha ge- yahut ta uzun kollu olarak dikili· 
nİf ve rahat olarak biçilmektedir· yor. Kemerlerde bir &iirü elmaslar 
ler. Pliseli etehler de çok modadır. göu çarpmaktadır. Boyun ve ense 

Ceketlere gelince bunlar da ol- çok açıktır. Bilhassa günef batıf111-
dukça 1usa ve vücade daha yapı· da hasıl. olan kırmızı renklerdeki 
11ktır. Reverleri daha yükaek ve 1 kidile gece tuvaletleri pek revaç
fOk düimelidirler. Ceketlerin alh· tadır. 

Dişlerimize 
Ve 

Ağzımıza 
~ok 

İyi bakalım 
İnsanların her gün maruz buiun.. 

duğu hastalıkların mikrop tehlike· 
lerinin çokluğunu inceden inceye 
düşünecek olursak, hastalıklıırın 
çokluğuna değil, azlığına şaşmamız 
lazmıgeliyor. Maamafih tabiatin 
mikroplara karşı kendikendini koru
mak için birtakım tedbirler almakta 
olduğunu ve fennin de her zehire 
karşıkoyacak bir panzehir keşfet
miş bulunduğun·u hesaba katacak O• 

lursak ikidebir neden hasta olmadı .. 
ğxmızı keşfetmiş oluruz. 
Ağız ve dişlerin hastalıkların si• 

rayeti meselesinde oynadtğı rolün 
ehemmiyetini anlamamış kımse ol
masa gerektir. Ağza giren mıkrop
ların bilahare gene ayni kanaldan 
vücude taksim edildiğini de herkes 
bilir. 

Fakat maalesef bizde he~üz hi9 
olmazsa ciıtı ayca bir dişçiye uğra· 
maktaki isabeti çok az kişi takdir 
etmektedir. Bu ziyaretler sadece 
dişlerde çürük olup olmadığını tes
bit için değil; ayni zamanda diş et .. 
lerinın sıhhatte olup olmadığını ta• 
yin içindir. 

Bütün hazım mekanizmasının, 
dişlerin temizliğine, sağlamlığına 
bağlı olduğunu birçok hastahklar~n, 
hatta bazı ahvalde zatüreenin bıle 
dişlerle ve ağızla alakadar b:ılun
duğunu düşünecek olursak bu ıhma· 
lin çok vahim netkcler doğuraca-
ğını anlarız. . 

Maamafih ağız, dişler ve dış etle
ri mütemadi bir ihtimamla sıhhatte 
saklanmazsa, dişçiye gitmekte biı" 
mana kalmaz. 

Disleri temiz ve eski olmıyan bir 
fırça~ ile günde iki kere fı~ç~l.amak 
şarttır. Bu fırçanın en ıyısınden 
ve sizin ağzınıza uygun olmasına 
eon derece itina şarttır. Ayni za
manda bu fırçanın dişlerin en ufak 
kovuğuna kadar girebilmesine dik
kat lazımdır. 

Fırçanın tellerinin sertliği doğ· 
rudan do~ruya diş etlerinizin vazi
yetine tabidir. Diş etleri fazla has
sas olanların çok sert bir fırça 
kulJanmaları ne kadar aykırı ise; 
sert fırçaya ihtiyacı olanların da 
yumşak bir fırça ile dişlerini oğ
maları o kadar yanlıştır. 

Biri sertçe, birisi de daha yum
f!k diş fırçası kullanarak birincisi 
ıle diş pastasını ve dişlerini temiz
lemek, ikincisi ile de parlatmak en 
doğrusudur. 

Dişleri fırçalarken aşağı yukarı 
fırçalamak lazımdır. Uzunlamasına 
fırça sürmek hatadır. 
Diş fırçalarını sık sık yenilemek 

lazımdır. Telleri dökülen eski bir 
fırça çok zaman bir mikrop yuvası 
halini alabilir. 

Diş etlerini parmakla hafif hafif 
masaj yapmak ve mikroplara karşı 
koyan bir diş pastası kullanmak da 
ağız bakımı noktai nazarından çok 
faydalıdır. Her halde diş pastaları
nın ucuzlarına değil, en pahab ve 
en iyilerini kullanmak şarttır. Sa
dece sabun köpüğü ağızdalci mik-' 
ropları imhaya kafi gelmez. 
Diş pastasına ilaveten ağzı günde 

dört beş kere mikroplara karşılwy
ma k için muzaddı taaffün bir mayi 
ile çalkalamak da ihmal edilmeme
lidir. Mayi halindeki diş yıkama 
suları da biraz su ile karıştırılırsa 
bu işi görmeğe kifayet eder • 
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[ Sovyetler Diyarında Moda Meselesi 1 

l Herkeste 1917 denberi ilk defa 
iyi giyinmek merakı başladı 

Pudra, allık, 
fena gözle 

. 
ruı aldı yürüdü. Maamafih bunu 

kimseler de yok değil goren 

Leningrat liava istasyonunda u
çağımızdan indiğimiz zaman bizden 
bir dakika evvel ve daha büyük bir 
uç.akla inen bir Fransız •eyyah gru
puna doğru ilerliyen ince uzun, 
siyah saçh çok calibi dikkat bir kı
zın onlara doğru ilerliyerek bir 
Parisliden farkedilemiyecek Fran -
aızcasile: 

''Size gümrük işlerinizde yardım 
etmek ~elile geldim,. diyerek yan 
lanna sokulduğunu gördügüm vakıt 
ne yalan söyliyeyim · çok şaşırdım. 
Hele bembeyaz inci gibi muntazam 
dişlerini gösteren tebessümünü gö
rünce büsbütün hayran olarak dal
dım gittim. 

Bu kız hem güzel, hem de Sovyet 
Rusya için çok şıktı. Kostü.-n tay -
yörü siyah renkte, belki biraz uzun 
fakat iyi bir terzi elinden çıktığına 
şüphe bırakmıyacak kadar temizdi. 
Kalçalarının biraz üstünde kalan 
ceketi çok endamlı bir vücudün dal
galı, muntazam kıvrımlannı boznu
yacak kadar uygundu. İnce ipekli -
den yapılmış bluzu. bir tarafa eyik 
küçük şapka, 6iyah iskarpinlere uy
gun ipek çorabı ve üzerinde baş 
harfleri gümü! yazı ile yazılı el 
c;antasile bu kızın sanki neresi Pa
risli bir kızdan farklı idi? 

Seyyah grupunun içinden bir er
kek: 

''Mondiyö., diye hayretini sakla -
yamadı. "Muhakkak bu güzel mah
luku propaganpda olsun diye. yolla
mışlardır. Ne şarmant şey.,, 
Yavaş eöylenmiyen bu sözler üze

rine bütün grupun gözleri zavallı 

Sovyet kızına 'dikilmiş, sanki o bir 
peri iken şeytan olmuş gibi baştan 
aşağı tepeden tırnağa kadar keskin 
gözlerle 6Ü%Ülüyordu. Kız da bu 
sözleri işitmiş olacak ki güzel yü
zünü derin bir kırmızılık, tatlı bir 
tebessüm kapladı. Adeta kahkaha i
Je gülmemek için kendini zor zap
tediyordu. Kendini çabuk toparh
yarak iyi terbiye görmüş bir seyyah 
tercümanı gibi hemen vazifesine 
başladı. 

Hava istasyonundan otele kadar 
olan mesafe epey uzundu. Amele 
mahallelerinden geçiyorduk. İki se
nelik bir ayrılıktan sonra tekrar Le 
ningrada dönmek doğrusu çok ho
şuma gitmişti. Yalnız halk bana da
ha sıhhatli, daha munis geliyor; ka
dınlar da muhakak surette eskiye na
zaran çok şık giyinmiş geziyorlardı. 

Renkler arasında beyaz diğerlerinden 
çok fazla idi. Beyaz bluzlar. keten
den yapılmış beyaz kostfünler, en 
çok göze ç.arpmakta idi. 
• Göze çarpan diğer bir şey de ih

tiyar kadınların eskisi gibi ayni kı
yafeti muhafaza etmeleri idi. Çoğu 
siyah renkte esvap giyiyor; başları
nı şalla örtmüş geziyorlardı. Genç
lere gelince, bunlar da başa mendil 
sarmak adetini terketmişler; başla
rı açık ve çoğunun da saçları per
menantlı geziyorlardı. 

Ayni akşam bize misafir gelen i
ki Rus kızının çok iyi ve temiz gi
yinmiş olduklarını gördüm. Birisi
nin düz ipek, diğerinin çok güzel çi 
çeklerle emprime tuvaletleri had -
kulade değilse bile son derece gü-

zeldi. Her iki~inin de deriden el 
çantaları hiç te Pariste görülenler
den aşağı değildi. 
Kızlar bana hemen şu malumatı 

verdiler~ 
''Bu &ene Lcningratta yeni dük -

kanlar açrldr. drna nya pazar
ları) diyorlar. Her ne isterseniz 'bu
rada bulmak kabildir. Hem ne kart 
tazım, ne de sıra beklemek. Rus pa
rası ile ödemek şartile heI"§ey her
kes tarafından serbest surette alı
nabiliyor. O kadar rahat oluyor ki, 
eaki günlere nazaran insan kendini 
cennette sanıyor ... 
Kızlardan aldığım malllmat o ka

dar garibime gitti; hatta o kadar 
inanmadım jd (dünya pazar) larmı 
bizzat görmeğe gittim. 

DUnya pazarları nedir? 
İhtilalden evvel Çarın muhafız 

alaylarına mensup zabitan ve gene
rallerle bunların ailelerine her tür
lü eşya satmakla meşhur olan dük
kanın daha büyütülerek açılması i
le hasıl olan <lünya pazarı benim i
çin yeni bir yer değildi. Çarın mu
hafız kıtaatı generali babamla bu
raya çok sık gelirdik. Zavallı ba
bam, annemi,n müteaddit tenbihle
rine rağmen işi olmadığı zaman bu
raya gelir ve peşin para almadıkla
rı için ne kadar lüzumsuz eşya var
sa hepsini alarak eve yollar, üzeri
ne de. annemden bir temiz azar işi
tirdi. 

Son gelişimizde onunla balkonda 
çay içmiştik. O da kendisine an -
nem menettiği için çayına fazla şe
ker atmaktan korkan zavallı baba-

.. :,&~· · /-: .. 

BiR SEYYAHIN NOT 
DEFTERiNDE~ 

Çinlilerde 
Çiçek 

Sevgisi 
Çinde çiçek odada 
mukaddes bir şeydir 

sonra istediğim malUmatı son det~: 
nazikane verdi ve ben ayrılırken 
di ki: · e~· 

"Yılın hiçbir günü yoktur ki, çıçıli· 
ter, bizim memleketi bayıltıcı gnıe • 
ği ile aüılemi§ olmasın l Aca~ f.' 
bancı memleketlerde böyle midır? 

• Çin hurafelerine nazaran her ~~ 
çıktığının bcginci günü yeni bir çiçt. 
te doğarmq. Tesadüfen bugün .d0 i· 
ğan çocukla?'\ çiçek hakkındaki nınıı c:ı 
lerle büyütmek adettir. Bugün çaY. 
dükkanları hususi hikayeciler wtse· 
rak çiçek methiyeleri okuturlar. .. 
nenin ikinci ayının 12 inci günü C.% 
tün çiçeklerin doğumu) tes'it edı 1e· 
Bugün dostlar ~iribirini ziyi\I'e~ ~iil 
rek çiçekle tebrık ederler. S~IJ:1 iJıi 
ıoğanları, çiçek tohumlan binbır ur• 
sevenler arasında bugün taati olıınd~ 
Çiçek bayramında doğanların yıl ~ 
nümü büyük hazırlıklarla kutlulanfl'i
En fakir Çinli bile senede bir gün~· 
çeklerle donatılmıg bir masada I· 
haplarına ccay ziyafeti verir. Mor ~ti 
lamının bir dalını fakir komı~su.rıft' 
bititik balkonuna uzatmıyan Çınlı r• 
na nazarlarla görülür. Salkım bah8et 
da açınca her Çinli dostlarını da .. ~Jtll 
etmek mecburiyetindedir. Tanıdıg .• 
bir Çinlinin bazı senelerde olduğu ıı, 
bi bir sene salkımı açmaınIJtı. :BU~• 
rağmen salkı~ açılıtını~ batı:a.sıiJı• 
hürmeten o yıne mutat zıyafetını rı• 
mal etmedi. Bütün dostlarını çağı 
rak ikramlarda bulundu. ·, 

Zengin aileler Çinde, sık sık J>!~rı 
ler verirler. Bu partilerde gön>'~ 
çiçeklerin güzelliği, t~evvü~ gözii':.r 
zü başka memleketlerın çıçek 01 , 
herlerindeki parlaklıkla kamaştı~, 
Güzel ıtiir okuyanlar, çiçeklere ·dde 
şiirler söylerler. Çiçek partilerı~.ıc 
giyilen esvapların renkleri çok . a~ 
olmalıdır. Çiçeklerin renklerın~·ıe 
gözleri bir an için bile çekecek go eti 
4'urucu renkler, çiçeklere hürınet 
böyle bir günde yiyilmez. Çünk~ to~ 
lanan halk güzel elbiseleri değıl. ~ 
çekleri beğenmeğe, takdir etııJe 
gelmiıterdir. 

• Nanking'de oturduğum yerin örıtiS'" 
deki arsaya bir fakir gelerek ba~ 
dan bir ev kurmuıtu. Evin ar~ 
da bizim evin duvarı idi. Evdeki bil' 
metçimin bundan son derece ca~ı ~ 
kılmıştı. Duvarın üzerinden belki ~· 

Çind~ bir. gün yolumu kaybetmiş- 1 istedim. Polis, kulübesinin etrafına 
tim. ~ı~ polıs kulübesirtin önünde o- ı diktiği üç beş kök gecesefayı sula -
tomobılı durdurarak yolumu sormak makla meşguldü. Bu işi bitirdikten 

zim eve hastalık gelir diye tasa ç ·ri 
yordu. Nihayet dayanamıyarak fa~, 
arsadan kovmak üzere kocasını ~o il"' 
dı. Ben de meseleyi unuttum, ~tt W 
Birkaç gün sonra aklıma geldı; 1ı ol• 
metçimden fakirin hali orada olu~ e' 
madığını sorduğum zaman içinı ç 

cığıı:" h~ç unutmam dört beş bardak 
çay ıçmış ve hepsine de altışar ta
ne şeker atmıştı. 

Dünya pazarlarının camekanları 
kadın elbiseleri, çamaşırları, ipekli 
çorapla~ ve saire ile çok güzel süs
lenmiştır. Gündüz giymek için tay
yörler, akşaın tuvaletleri, her türlü 
elbiselerle doludur. Dükkanın içi 
hıncahınç denecek kadar kalabalık
tır. Alışveriş edenleri had ve hesa
bı yoktur. Bununla beraber yine bu 
hususta, dükkanın donatma tarzın
da, mank;?lerde velhasıl her §eyde 
bir acernılık, Lptidailik göze çarp -
maktadır. 

Şalların, kürklerin. elmas ve sa
ire gibi tezyinatın, kokular ve al
lık, pudra ve saire gibi kadın leva
zımının satıldığı dairede bu hal da
ha fena bir şekilde göze çarpmakta
dır. Bunlar kalitece ikinci derece
de mallardır. En tuhafı da kadınlar 
gece tuvaleti için ayrı çantalara 
lüzum görmüyorlar. Gündüzleri ta
şınan büyük deri çantalaI'la iktifa e
diyorlar. Hatta bu işe şaşarsamz si
ze şu izahatı vermekten de çekin
miyorlar: 

''BİT çanta olduktan sonra bir i
kincisine ne' hacet?,. 

Bu mantık karşısında insan ister 
~stemez Rusların eski müsriflikle
rini hatırlıyor, değişen zihniyete 
şaşıyor. 

Çocuk elbiseleri ~ çocuk oyun
cakları dairesini gezdiğim zaman 
hayretim büsbütün artıyor. İhtilali 
müteakıp ''lüzumsuz .. diye bir tara
fa atılan çocuk oyuncakları tekrar 
canlanmış ve bu sefer daha ziyade 
öğretici bir mahiyet almıştır. Oyun 
caklar arasında çocukların gözlerini 

alacak renkli kitapların da değerli 
şeyler olduğunu gördüm. 

Ruııyada moda: 
Yeni modalar hakkında bir terzi-

den aldığım malCımatı §ayanı dik
kat gördüm. Bu ta eskilerdenbcri 
bize dikiş diken bir terzi idi. Bana 
şunları söyledi: 

"1917 yılındanberi ilk defadır ki 
halkta iyi giyinmek için bir heves 
uyanmış bulunuyor. Her halde ih
titalden sonraki halin çirkinliği 

gözünüzün önünde olsa gerek. Şim
di ise aşağı yukarı herkesin iki üç 
kostümü var. Pudra, allık, ruj da 
aldı yürüdü. Maamafih bir kısım 

halk yüzünü boyamağı henüz fena 
nazarlarla göröyof .,, 

Eski günleri hatırlayarak birkaç 
damla gözya ı döken eski terzi: 

''Nerede o eski kumaşlar, mattna
zel; nerede o eski ketenler l Şimdi 
herkes işin pratik tarafına kaçıyor. 

Hele ayakkapıları sormayın. Bun
lara aldıran bile yok. Kısacık ökçe
li keten iskarpinlerle güzel elbise 
de giyseler, bir kadının şık gözük
mesine imkan var mıdır?,, 

Bundan sonra bana müşterileri ~ 
çin diktiği §Ik elbiselerden be! on 
model gösterdi. Bunları teker teker 
tetkik ettim ve sizi temin ederim 
ki, gerek kumaş. gerekse ısmarla -
yanların zevki selimine taallQk e
den kısmına hiçbir diyecek bulama
dım. Bu mütaleamı bila iıstisna gece 
tuvaletlerine de teşmil edebilirim. 

kerek şu cevabı verdi: aıtJ 
"Hayır! Hili orada. Zavallı ad 

şu sefil halinde bile kırık bir -~~ 
bir yasemin dikmi§, ve hasırdan. e ıe 
nin en rüzganız köşesini bu çıÇ~, 
tahsis etmig. Ona o kadar iyi b rı' 
yor ki, böyle bir adamdan bize ı' , 
gelmiyeceğini tahmin ederek k~V''ııtı 
madım. Yüreğim dayanamadı. ıı iiO 
için müsaade ederaeniz ona bed 
biraz pirinçle balık vereyim 1" 

• e~ 
Doğu Hopei'de yağmursut g~İıi· 

bir sene idi. Uç gün seyahat ~t o'' 
miz halde değil çiçeğe, yetil bı~jrıit1 
bile raııtgelmemiştik. Dar bir va cJe 
dibinde hem biraz istirahat. ııe°dıı1'• 
eşyalarımızın gelmesini bekliyor ~ıc· 
Eşyalarımızı taııyan hamalları~ idi· 
]eri çok ağır. hem de havaleli . ııa· 
Bize yaldattıklan zaman birin<:'kıııı1 
malın sanki önüne bir yılan çı ra~ 
gibi yarın lcenarına doğru sıç~>;i}ıf!' 
eğilip yerden bir §ey aldığını gor irıtİ" 
Ayni hareketi dokuzu da asker 
zamı ile yaptılar. }d,rf' 

Merakla gidip yerde ne arad~ ta 
nr tetkik ettim. Maamafih bu 

11 
ııa· 

hacet yoktu. Çünkü hepsi ~ird~iltı'~ 
na sanki dünyanın en Uını! e b•rıt 
hazinesini bulmu~lar gibi bır yt ıe"' 
gül fidanı görerek ok§adıktarını.rıdeıı 
seve anlatıyorlardı. Hatta .icterıc!Jıı'' 
biri matrasında kalan ıon bırkaÇ jcitı 
la suyu da bu gül fidanının hat~~caf~· 
feda etmig, kendinin susuz ka un dl'" 
nı düşünmiyerek seve seve on 
bine dökmüştü. 
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Hayatta En Çok Aşkı, Evlen
meği Ve Çocuğu Seviyor 

( Lorettanın ge«;irdigii aşk maceraları 1 
Hollywood dedikodularına bakı

lacak olursa 22 yaşında olmasına 
.rağmen beyaz perdenin en alımlı, 
en şen yıldızı Loretto Young aşkı 
hala bir oyuncak telakki etmekte
dir. "Uzun -sevmiyen güzel., laka
hr ona artık yapıştırılmış bir isim
dir. Bir kızın bu kadar güzel, bu · 
'kadar sevimli ve alımlı ve bir sürü 
aşıkların da yolunu b eklemekte ol
ınasma rağmen nasıl olup da biristi
'1e saplanmadığını bir türlü anlrya
rnıyorılar. Evet, o arasıra aşık ol~ 
rnuyor değil. Fakat bunlardan hiç
biri uzun sürmüyor, başlaması ile 
bitmesi bir oluyor. 

Bu kadar güze l bir kızın anası ve 
tiç kız karde.şi ile geçı.irdiği çok sa
kin ev hayatını bilenler şaşn:ı.kta 
hakikaten çok haklıdırlar. Mama
fih Loretta simdiye kadar aşık o,ı
ınamış değildi r. Bilakis üç kere 
haıstalık derecesine varan aşk ipti
lasına uğramış bir kızdır. Talihsiz• 
liğe uğrıyan bu üç aşk acaba niçin 
l:ıöyle bir akıbete uğradı. Hakikaten 
~rak edilecek bir mesele değilı -. · , •ul. 

Loretta kadınlık aleım~nin en gü
tzel kızlarından biridir. O erkekler 
~arafından sevilmek, t~pınılmalıı 
~Çin yaradılmış bir kadındır. Eski 
.:-Zamanlarda olsaydı, erkekler onun 
~Çin düello ederler, biribirini yara
narlar, öldürürlerdi. O, bu kadar ca .. 
.!:tiptir. 

. Onun aşklarındaki muvaffakıyet
ııızliğe bir türlü mana veremedik
~crinden Hbllywood'da hemen her
!kes türlü türlü tefsirler yürütüyor. 
• Loretta'nın son derece dürüst 
bir kız oldıuğuna hiç şüphe yok
.tur. Yirmi iki yaşında olmasına 

'rnğmen züppe;Jikten, yapmacıktanı 
tam.amile aridir. Hiçbir kimsenin 
otıu aşiftelikle itham ettiği duyul...ı 
knamıştır. 

Onun yalnız büyük bir kusuru 
vı:u·dır. Belki buna kusur da deme~ 
Poi ru olmaz. Fakat herkese çok a"' 
cır. Bu yalmz aşkta değil, hususP 
hayıatmda da böyled'ir. Ona bir kim..ı 
se lı:endini acrndrracak olsa nesi' 
var nesi yok, muhakkak surette ~ı
k.arı:.r verir. Hatta sabab1a.rı evd-en' 
&ıka.ı·ken ona anası ancak birkag 
dolatdan fazla para vermemektediri 
,Çün!tü Loretta'nın cebindeki para..ı 
;nın l':ı.epsini son santimine kadar 
ıSarfetmeden, daha doğrusu birineı 
acıyaırak vermeden c-vine avdet et~ 
tiği görülmüş bir şey değildir. J 

Lort:tta'nin çocuklara karşı olan' 
sevgisi iptila derecesine varmak
tadır. Hangi çocukla olursa olsun, 
ltemC'l'l dost oluvemıekte, ona bağ"' 
lanıver'ı.nektedir. Onda analık hissil 
;her §IC}tln üstündedir. Bu itibarlat 
·bağlanacağı adam her şeyden oevve) 
Loretta'ınin arkadaşlığına, sempati .. 
sine muhtaç bir adam olmalıdır. · ı 

Birinci izdivacına ve bunu takip 
eden boş.ammasma başlıca sebepleri/ 
işte bu mtıselelerde aramak laznndır. 
Grant Withers'in evve>ia gençUğind 
sonra da :kendisini sevecek biT dos-1 
ta olan ih.tiyacına bakarak işık <>' 
lan Loret1t.:ı bilahare Grant'ın ona 
zannettiği kadaı- muhtaç olmadığını 
hissedince ;derin bir inkisarı hayald 
uğramıştır. Esasen bu anlaşama"' 
?mJzlrğm sebeplerini de hiç tcred .. 
ıdut etımeder' üzerine almakta ve 
sabık kocasm\tn bu işlerde h iç de ka
bahatli d!lmadığını; açıktan açığa 

~öylemektedi\\:. ' ' 

Yere akseaen gölgeler: Dans 1 

• 

1 Lorefta•nın ikinci" ve liakilCat'erl 
feci bir akıbetle karşılaşan ikinci 
ıaşkr şüphesi% ki büyük bir talih~ 
aizliklıe p.ibal'le.t• enniıtir. Xra cy, 

ona rasg-cldiği zaman karısından ay• 
rrılnuş bulunuyordu. Sempatiye, a
vut:mağa ihtiyacı olan bir erkekti. 
Dostn.ukları çok çabuk derin bir aş
ka ınüncer oldu. Fakat ikisi de kıs· · 
ıkanç ve geçimsiz olarak yaşıyorlar
>dr. Bunun için hakiki bir cesareti 
medeniye göstere·rek evlenmeden 
ayrıldılar. Bu hususta birçok dedıi
kodular oldu, laflar söylendi. Fakat 
onllar çok doğru hareket etmişlerdi. 
Geçinemiyecek olduktan sonra ev..ı 
!İıen:ınek neye yarardı? 
1 Loretta'ya göre hayatta en sevi· 
·le·n şeyler aşk, izdivaç ve çocukturJ 
~~kat aşk hakiki olmalı. evlenme 
ııkı tarafın yapacağr fedakarlıklara. 
ıcl~ğımeli ve doğaıcak çocuklar da 
l>o)"le bir anlasmanrn mahsulü ol-ı 
ınalıdır. Aksi takdirde beyaz perdel 
~:re.rinde rol yapar gibi aktolunant 
ı~dıvaçlardan ; aşk manzaralarında~ 
ne çıkar? Esasen bütün sinema yıl-4 
"dızları bunları aynıya oynıya bık4 
tmış bir hale geLmişle'rdir. 1 

1 Loretta muhakkak ki hakiki aşkr 
bekılenıektedir. Sahiden sevebilece• 
ği, sonuna kadar uyuşabileceği er .. 
keğe rasgelince evleneceği şüphe~ 
sizdir. Onun sevebileceği adam da 
ona ihtiyaç hisseden birisi olmalı
d.ır. Bununla karşılaşınca güzel ar .. 
tıst her şeyi feda edecekti'r. 1 

"Ben idealistim ve bu halimden! 
son derece memnunum. Annem del 
böyıte bir kadındı. Babamla onlar 
dünyanın en mes'ut çifti olarak ya· 
şamışlardır . Niçin ben mes'ut olını· 
yayım?,, diyor. - ---

Eddy'nin sesi 
' Acaba Eddy'nin sesi mi, yoksaı 
ı§ahsiyeti mi, kadınlar üzerinde en 
büyük tesirleri vücuda getiriyor • 
.Belki iktisi birden 1 Faka,t :şurası da 
muhakkak ki güzel sesli artistle
.rin sahne üzerindeki tesirleri yal .. 
:nız kadınlar üzerinde değil. erkek .. 
lerde de avni tesiri yapıyor. Ses 

öyle bir şey ki, bilnassa k'olay tesir 
altında kalanlara, daha basit düsü
ınenlere çok çabuk yer ediyor~ ~ 

Anadan doğma 
Artist bir kız 

Madge E vans'rn diğer artistlt"r
den farklı bir hususiyeti vard ı r. 
Çocukken sinemaya girip de bii vü
ıdükten sonra da artist kalan y~ ~a
ne kız odur. Madge'den başka hu 
hususta muvaffak olan yoktur. (S<ı
libin işueti) aodlı filmde rol ald ı.,!ı 
vakit üç yaşında bulunan Mad ~e 

Evaıns bu rolünde o kadar m \l '1 ı f
.fak olmuştru ki, dokuz sene müd
detle onu derhal angaje etmi~lerdi 

Şimdi yirmi dört yaşında oldu~u 

halde, bir kcmturato biter bitm ·~ 
öbürünü imz.a1amaısr arasın:da ı.(>z 
kırpacak vakit bile bulamıyor. 

Son günlerde Madge'in muvaffa
'kıyetini gören İngiliz film müess'!
selerinden Gaumont şirketi onu 
(Tunel) adlı filmde rol almak üze-
re lngi,tereye davet etmiş bulunu
yor. Bakalım bu sevimli artist ln
gilterede ne yapacak. Me•mah.a 

Yilly Fritcll ve Lilian Hme'1, 
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Genel Direktörlüğünden! 

Bu sene Bankamız nam ve hesabına tah

sil için ecnebi memleketlere gönderilecek 

talebenin seçim imtihanları görülen 

, üzerine talik edilmiştir. 

lüzum 

1 

il 

6873 

is Limite~ :! 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bunaan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malttliyetin 
actlarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalannda mühim bir inkılip yapmııtır. 
Çünki bu sigorta ile : 

ÖlUm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettU verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunur83 ve malQliyete uğramamıı ise müem· 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimt malQliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi malfıliyet halinde müemGlen meblağın 
3 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita· 
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz ı 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 2os3t. 

Umumi acentahğı : Galata, tinyon han. Telefon: 44888. 
6607 

•• 
l'ıııııı Bayan MUZEYVEN ııııu' 
~ - -
i111 PANORAMA Bahçesinde ui 

Nafıa Bakanllğı ·Sular Umum 
Müdürlüğü Arttırma Eksiltme Ve 
ihale komisyonundan: 

Çubuk barajı önünde yapılacak havuz ile köprülerin 
inşaatı 1-9-935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. Bu işin 
keşif bedeli ( 6 3 6 3 8) lira ( 4 8) kuruştur. Şartname. 
plan ve diğer evrak suretleri ( 3, 18) lira bedelle Nafıa 

ıYekaleti Sular Umum Müdürlüğünden verilir. 
İşin muvakkat teminat mikdarı ( 4431,92) liradan 

ibarettir. Eksiltme 16-9-935 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mü
dürlüğü Odasındaki eksiltme Komisyonunda yapıla
cakdır. İstekliler arttırma ve eksiltme ve ihale kanunun
da yazılı vesikalarla beraber Nafıa Meclisince müsec
cel ıflıüteahhitlik ehliyetnamesini veya bunun Noterden 
ınusaddak sure'tini ve şimdiye kadar bu derece iş yap
mış oldukları mahallerden teahhütlerini hüsnü suretle 
yaptıklanna dair mahalli idarelerden verilmiş vesika
larını ve 16 ve 32 inci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektublannı 16-9-935 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 te kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz karşılığında vereceklerdir. Teklifler, adı geçen 2490 
sayılı kanunun tariflerine uygun olacakdır . . (2388) 

(5202) 6706 

(ı 
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Kültür Direktörlüğünden: Yüksek M·ektepler Satın-
il~ -~e~t~blerde talebe kaydına alm8. KOlTIİsyonu Reis-

eylulun bırınde başlanacaktır. aırınc1 • v. · 

sınıflara bu sene 928 doğumlularla lıgınden: 
daha evvelki doAumlulardan arta kalanlar ahnacaktlr. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lundukları yere en yakın okula, CjOcuklarını kaydet• 
tlrmelerini velilerden rica eder. (5015) 6644 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli Muvakkat 
Lira K. teminat 

Kanlıca 36 ıncı mektep tamiri 120,00 18,14 
Kireçburnu 36 mcı mektep T. 193,56 ~ · 29 
Beşiktaş 19 uncu mektep T. 248,27 37,24 

Keşif bedellerile muvakkat teminatı ve numaraları yazılı olan 
metkepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuş
tur. İstekli olanlar ke if evrakını levazım müdürlüğünde görebi
lirler. Pazarlığa girme isteyenler öe fıiza armda g'B eri e m - ı.. -
vakkat teminat makbuz veya metkubile beraber 9-9-935 pazar
tesi günü saat 16 da Levazım Müdürlüğünde bulunmalıdır. "I.'' 

(5380) 

Senelik muhammen kirası 42 lira olan Beşiktaş Sinanpaşa 
mahallesinde Sinanpaşa medresesinin 13 No. lı odası 936 senesi 
Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa kon~lım~ş
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğün~e görülür. Pazarhga gır: 
mek için de315kuruşluk muvakkat temınat.m:ııcbu: veya mektubı 
le beraber 24-9-935 sah günü saat 15 te daunı encumende bulun
malıdır. "1." (5402) 

No. 2 - Rontgen filim 30X40 100 düzüne 
,, ,, 24X30 100 ,, 
,, ,, 18X24 100 ,, 
,, ,, 13Xl8 100 ,, 

Filim çerçevesi 30X40 5 adet 
., ,, 24X30 S ,, 
,, ., 18X24 5 ,, 
,, ,, 13Xl8 2 ,, 
,, çengeli 60 ,, 

Diyapozitif filim 9Xl2 10 '' 
,, ,, 13X18 5 ,, 

No. 1 - Hipo sulfit 2 Fıçı 50 kilo.luk 
Revelatör 10 Kıloluk 38 kutu 
Sitobaryum 50 kiloluk 
Sulfat dö baryum 50 kiloluk 
Nazil lipyodol (lafay) 50 C. M. M. 
Sait lipyodol (lafay) 50 C. M. M. 
Perabrodil 15 Ampul birer dozluk 
lyodibin yüzde 20 400 gram 

Cerrahpaşa hastanesi rontgen teşhisi laburatuvanna lazım 
olan ve yukarıda çeşidi, miktarı yazılı buhınan filim ve ecza le
vazımı açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlann hepsine 2398 lira 
80 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler de 2490 No. lı art
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 171 liralrk muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 24-9-935 Sah günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "B." (5403) 

Devlet Denıiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanlan 

Aydın hattı da dahil olmak üzere şebekenin her han
gi bir İstasyonundan İzmir, Karşıyaka, Bandırma, 
Haydarpaşa, Derince, Samsun ve Mersin İstasyonları
na en az On tonluk tam vağon yükü teşkil etmek veya 
bu ağırlık üzerinden ücret vermek üzere taşınacak 
palamut ve çam kabuklan için Aydın hattında 1 Eylül 
935 den ve Şebekenin diğer mmtakalarında 1 Birinci 
Teşrin 935 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere 
D.D./39 numaralı yeni ve tenzil1i bir tarife ihdas edil
miştir. Ücret ve şartlar hakkındaki tafsilat için İstas-
yonlara müracaat edilmelidir. (2467) (5326) .. 

Yıldızda siyasal bilgiler okula binasında yapılacak 
olan ilavei inşaat PflZarlık suretile 9-9-9 3 5 pazartesi 
günü sabah saat om birde Fındıklıda Güzel Sanatlar A-

. kademisinde Yüks€ık Mektepler Muhasebeciliğinde mü ... 
teşekkil Komisyon.; tarafından ihale edilecektir. Keşif 
bedeli 7521 lira 114 kuruştur. Muvakkat teminat mik ... 
dan 5 6 5 liradır. 1Csteklilerin şartnamesini görmek üzre 
Direktörlüğe ve ~:ıksiltme için komisyona müracaatları 
teminatın bir saa.t evvel yatırılması eksiltmenin saat 
on ikide nihayet bulacağı ·nan olunur. -------
lstanbul kiültür, Direktörlüğünden: 

Kapanan Türk Lisesi birinci ve ikinci devre mezuni .. 
yet imtihanına giripde ikmale kalan talebenin mezuni
yet ikmal imt hanları İs anliul rkek lisesinde yapıla .. 
caktır. Alakadar olan talebenin imtihan günlerini mek
tepten anlamcuarı ve imtihan gününden iki gün evvel 
fotoğrafla beı ·aber derhal İstanbul kültür direktörlüğü ... 
ne gelerek be'lge almalan, beyan ve ilan olunur. (5333) 

6823 

Kültür· 'bakanhğı siyasal bilgiler 
okulu cJirektörlüğünden: 

2 Eylül Jpazartesi günü Siyasal Bilğiler okuluna nam .. 
zet okur YcLzılmasına başlanacaktır. İsteklilerde Su evsai 
ve şartlar ıaranır. 

1 - T.'ürkiye Tabiiyetinde olmak 
2 - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak 
3 - Flüsnühal sahibi olmak 
4 - 8ağlam olmak 
5 - 'Liseyi bitirimiş ve olğunluk sinacını vermi~ 

olmak. 
İstekJliler Nüfus cüzdanı, şehadetname sağlamlık ve 

aşı rapıoru asılları altı tane 4,5 x 6 büyüklüğünde Fo· 
tografr. ve dilek kağıdı ile Eylülün sonuna kadar pazar· 
tesi ve. perşembe günleri saat 10 dan 16 ya kadar Yıl· 
dızda okul Direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. Bu ta· 
rihteıu sonraki müracaatlar dinlenmez. Taşrada buJu· 
nanlaı.r istenilen evrakın asıllarını posta ile gönderebi· 
lirler. Fakat bu bilğiler nihayet Eylülün Yirmi beşinde 
okul.da bulunmalıdırlar. 

İ~.tekliler alınacak okul sayısından fazla olursa ara ... 
larında edebiyat, felsefe, ve İçtimaiyat, Riyaziye, Ta
bii~·e tarih Cografya ve ecnebi lisanı derslerinden bir 
seçme sinacı yapılır. (5107) 665J 

[inhisarlar Umum Müdürlüğünden: ] 
1 - 3-9-935 gününde pazarlığı yapılacağı gazete· 

lE~rle ilan olunan (22498) lira bedeli keşifli Kırklareli 
Yraprak Tütün Amban inşaatı 16-9-935 günü saat 16 
ya talik, 

2 - 10-9-935 gününde pazarlığı yapılacağı ilan olu· 
nan ( 415 O 7) lira bedeli keşifli Sivas Başmüdüriyeti bi
nası inşaatı 17-9-935 saat 16 ya talik, 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan yu-
karda yazılı inşaatın pazarlıkları hizalarında yazılı 
günlere talik olunmuşdur. Talip olanların bedeli mu
kabilinde şartnameleri almak için her gün ve zarflat; 
vermek için de tayin olunan müddetinde Kabataşdak1 

Alım Sat:mı Komisyonuna müracaatlan. ( 518 7) 
~ 6719 
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B o g" a z i ç i L i s e 1 e r i 1 Beyoğlunda Altmer Daire yanmda • 

l!!o;:::::::=== 8 • 9 • 935 

1
' Kardova hanı arkasında Şimal soka- --

Eski F E Y Z i A T 1 Lisesi : ğında 5-7 No. lı Abuaf apartımanı • 

12 daireli müceddet ve modern bir 
Bo"azır·ınde •• ArnavutköyUnde: Çifte Saraylarda k f • ~ , apartıman Emlak Ban ası tara m- _ 
Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuf, ana •ınıfı, ilk kısmı, dan İstanbul Dördüncü İcra Daire- • 

Orta okul ve liıe •ınıflannı havi ulusal bir müeHesedfr. sinin 93/972, 973 No. h dosyasile = 
Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmı' olan mektep ı ı artırma ile müzayedeye vazedilmiş- .-

kayıtlara başlamıştır. Kayıt için berwün aaat oodan on albya tir. Yevmi ihale-! 11 Eylül 935 çar-

kadar mektep yönetimine ba••urulabilir. 1.teyenlere mektep pmba günü saat 14 den 16 ya ka- • 

•:::::=-__ --= tarifnamesı gönderilir. Telefon: 36 210 • dar işbu gayri menkul mükemmel • 

------------------------6-6-19- olup bu buhranın düşük fiatlerinden = 
hakikaten istifade edilecek büyük • Ankara Otobüs iŞleri Direktörlü-
~b~ir~fırsa~~ttır;,;;;;..;,.__________ • 

ğünden: • Beşiktat icra Dairninden : 

\ Sahipleri arasında kabili taksim • 
Otobüs biletcileri için 50 adet çanta alınacaktır. olmamasından mahkemece ,uyuun i- --

Tahmin bedeli 200 liradır. Şartname ve mühürlU nümu- zatesi suretiyle satışıria karar verilip • 

nesi Ankara Otobüsleri Dire~törlüğündedir. İhalesi dairemiue kırk bq gün müddetle • 
10-9-935 tarihli salı günü saat l0.30 da yapılacaktır. ~ık arttırmaya çıkarılıp (12.100) 
İsteklilerin yüzde 7 ,5 ilk teminatlariyle Otobüs İşleri lira bedelle müşterisine ihalei kat'i- • 

Direktör} üğüne gelmeleri. ( 2371) ( 5148) 6656 yesi icra k:ılmıp kanuni müddet zar-

""""--------------------------· fmda aat11 bedelini vermediğinden • 

1 
müzayedenin feshiyle İcra ve İflls 

. kanununun 137 inci maddesine tevf"ı- • 

-
[ İstanbul Harici Aakeri' Kıtaab ilinlan 

- Yulaf Tahmin İlk Teminau thale tarihi 
mikdan bedeli Lira Kuruş 

Giinii 

Kilo 
7 5000 5 Kuruş 281 25 

87250 s ,, 327 18 
81700 s .. 306 37 

248000 s .. 930 
249000 5 

220000 s 
253000 s 

.. .. 
,, 

933 76 

825 

948 7.S 

16-9-935 Pazartesi 15 Açık eksiltme 

17-9-935 s&ıı 15 .. .. 
18-9-935 Çarpmba 15 " .. 

10-9-935 Saiı 15 Kapalı zarf 

ıı-9-935 ça'i-pmba 15 .. .. 

13-9-935 Cuma 

12-9-935 Perıembe 
15 .. 
15 .. 

.. 

.. 
222000 5 ,, 832 50 14-9-935 Cumartesi 15 ,, ,, 

Bayramiç Tümen kıtaatı ihtiyaci için mikdar, tah
tnin bedeli ve teminatı ihale gün ve' saatları ve müna
kasa şekilleri yukarıda yazdı olduğu üzere yulaf satın 
alınacakdır. 

Yulafın şerait ve evsafını bulund.ttğu mahallin Satın
alma Kosiyonuna müracaat ederek öğrenebilirler. İs
teklilerin belli saattan bir saat evvel tekliflerini ve ka
nun mucibince istenilen vesaiki Baframiçde . Tümen 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. ( 191) ( 4959) 

kan on beş gün müddetle satışa çı- = 
karılan Fmdddıda Mollaçelebi ma- • 

halleıinde Dolmabahçe caddesinde • 

yeni 164, 166. 168 numaralı odun 
deposunun temamı açık artırmaya • 
çıkarılmış olup 7-9-935 tarihinde _ 

şartnamesi divanhaneye talik edile- • 
rek 23-9-935 tarihine ·miisadif pazar- _ 
tesi rünü saat 14 ten 16 ya kadar • 

en çok artırana ihalei kafiyesi icra -

kılınacaktır. Talip olanlardan yüzde • 
yedi buçuk teminat akçesi alınır. = 
Dellaliye ve ihale pulları müşterisi- • 
ne aittir. Kıymeti muhamminesi 
( 11.654) lira ( 60) kuruştur. 2004 • 
numaralı İcra kanununun 126 mcı 
maddesine tevfikan ipotek sahibi a- • 
larakhlar ile diğer alakadarlann ve -

irtifak hakkı sahiplerinin gayrimen- • 

' le faiz ve masarife dair iddialarım 

kuı üzerindeki haklarım ve hususiy- -• 
* * * 

6690 evrakı müspiteleriylc Beşiktaş İcra • 
dairesine lıilcirmcleri lazımdır. Aksi 

ha!de haklın Tapu sicilleriyle sabit • 

Vadeli 
Mevdı.Jata mukabil 

Her ay faiz veren 
ADAIPAZARD 

Türk Ticaret Bankası 

I 

Para sahiplerine 
Büyük Kolaylıklar 

Yapıyor 

,.ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı ıı•ıııı•ı ııı•ı ııı •ıııı•ıııı•ıı ıı•ıııı•ıııı•ııı ' 

i Eğer Bankada Paranız Varsa: ! 
ı ihtiyaç Halinde -Vadesi Gelmeden : 
-

Avans alabilirsiniz • 
1 -

1 
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Bir metresine biçilen e
der 25 kuruş olan 500 bin 
llletre çamaşırlık bez eksilt
ırıes-inde·verilen fiat pahalı .. 
gorUhiüğiinden yentaen 
kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 1 h a 1 es i 
l 0-9-9 3 5 salı günü saat 15 

ve 3 maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte teminat 
ve teklif m~ktuplanru ihale 
saatinden~ Lsaat ~v:vcl 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komi~yonuna ver
meleri. (211) (5250) 

olmadıkça eatış bedelinin paylaşma-

~~~~~~ ~ 
kanuniye ahkamına ~öre-hareket CJ- -••m11JUlllJJJJ•uuamı•uH•UH81UI ı U.Ulı9lUl•lm' •ım•uu•ıııımıuı•ıııı•ıııı•ıııı• 
lemek ve daha fazla JD111iimat almak 

istevenlcrin de 935 - 1175 dosya nu- ı b ı L' ı A tt Ek "it k . d mu-asına müracaatıan ıwumu ilan stan U ıse er r ırma Si me urumun an: 
5728 

olunur. (14313) ~ 

* ~ * tedir. Şartnamesi 625 ku- Ordu ihtiyacı için 1000 Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

ruşa M. M. V. Satmalma baş dağ top koşumu katır 1 

komisyonundan alrnır. Ek- pazarlıkla satın alınacak- , 
siltmeye • ~recekler 7500 dır. Pazarlığa 25-9-935 car l ı : 
liralık İlk inanç parası mek- şamba günü saat 14 tedir. 1 

tup veya makbuzlariyle ka- Beher·hayvan bedeli 330 li
nunun 2 ve 3 maddelerin- radır. ·Muvakkat teminat Tafsillt: Galata posta kutmu I•,: 
d t ~!ii!!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!! 12SS - - • e yazılı belgelerle birlikte 16950 liradır. · stekliler •'!!! 

6808_ 
teklif mektuplarını ihale evsaf ve şar~es1nı al-
saatinden bir saat evvel maya ve öğrenmek üzere 
/\nkarada M. M. V. Satın- 16 lira 50 kuruş mukabilin
alrna komisyonuna verme- de M. M. V. Satınalma Ko-
leri ( 196) ( 5044) 6691 misyonundan alınacakdır. 

•.,,..,,. Pazarlığa girecekler 2490 
Bir kilosuna biçilen eder sayılı kanunda gösterilen 

1 ıo kuruş olan 30,000 kilo vesaikle 16950 liralık temi 
kundura boyası kapalı zarf- nat mektubu ile birlikde 
la eksiltmeye konulmuştur. belli gün ve saatta Ankara
lhalesi 20 Eylül 935 cuma da M. M. V. Satmalma Ko-

. günü saat 15 dedir. Şartna- mısyonuna gelmeleri. 
tnesi 185 kuruşa Komis- {219) (5372) 
~ondan alınır.Eksiltmeye gi • • • 
recekİer 24 7 5 liralık İlk i- KırkJarelinde Trakya 
nanç parası mektup veya mahstilatından 900 ton un 
tnakbuzlariyle 2490 sayılı kapalı zarfla ihalesi 23 Ey
kanunun 2 ve 3 maddele- lül 935 pazartesi günü ya
rinde yazılı belgelerle bir- prlacaktır. Eksiltmeye gir
likte teklif mektuplarını i- mek isteyenler ihale günü 
hale saatinden bir saat ev- teklif mektuplarını saat 15 
\tel Ankarada Satmalma e kadar Komisyon Reisine 
l{ornisyonuna vermeleri. vermeleri ve saat 16 da ko-
(210) (5208) 6727 mısyonda bulunmalıdır. 

* ~ * Beher kilo un fiatt , 1 1 ku-
l 50 ton ağır benzin satın ruş 45 Santim tahmin edil

lltnak üzere kapalı zarfla miştir. İlk teminat parası 
tksiltmeye konulmuştur. 6403 liradır. Şartnamesi 
liepsinin tahmin edilen be- Kırklerli Satınalma Ko
de}i 48750 liradır. Şartna- mısyonunda her gün göre
~esi 244 kuruş karşılı- bilirler. (221) (5377) 
tında M. M. V. Satına!- • * • 1 

illa Komisyenundan alı" İzmir Müstahkem Mev-
llacaktır. İhalesi 21-9-935 ki Askeri Hastanesinin 
c~lllartesi günü saat 11 de- 60000 kilo koyun eti kapalı 
dır. İlk teminatı 3656 lira- zarf usuliyle 24-9-935 salı 
~_ır. Eksiltmeye girecekle- günü saat 16,30 ~ İzmirde 
ın 2490 sayılı kanunun 2 Kışlada Müstahkem Mevki 

Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görü
lebilir .Koyun etinin tah
min edilen tutarı 24000 li
radır. Teminatı muvakka
tası 1800 liradır. İstekli
ler Ticaret Odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetin
dedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 2490 sayılı arttır 
ma ve eksiltme kanunun 2 
ve 3 maddelerinde ve şart
namesinde yazılı vesikalar
la teminatı muvakkata mak 
buzlarını ihale saatından en 
az bir saat evvel Komisyo
na vermeleri. (226) ( 5397) 

* • • 
İspartadaki kıtaat için 

250000 kilo un kapalı zarf
la 20-9-935 cuma günü 
saat 15 te İspartada Tüm 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. Muvakkat te 
minatı 1972 liradır. Temi
natın ihaleden iki saat ön
ce Muhasebecilik veznesine 
yatırılmış olması ve teklif 
mektublarının kanunda ya 
zılr formüle uygun bulun
ması zaruridir. Şartname
si her gün Komisyonda gö
rülebilir. Tahmin bedeli 
26250 liradır. (227) 

(5396) 

Cinsi Miktarı 

Odun çeki 1339 
Mınğal kö-
murü 12900 

Teminatı Tahmin 
Lira K. bedeli 

225.96 225 

kilo 33,86 3.5 
Kriple maden 
kömürü 22 Ton 27,22 1650 

K. 

" 

" 

Eksiltme Gün 
ve saati 

10-9-935 Sah 
saat 14 te 

" " 14,30 da 
,, .. 

14,45 de 
Kok Kömürü 262 ., 3 7 3,35 1900 ,, 11 ,, 

Tüvenan ma- 15 de 

Eksiltme şekli 

Açık eksiltme 

" 
,, 

.. 
Kapalı zarfla 

den 2 5 O ,. 1 9 6, 8 7 1 O 5 O ,, ,, 1 5, 3 O da .. .. 
Kurumumuza bağlı İstanbul, Beyoğlu ve Boğaziçi, ve Kadıköy, Heybeliada 

cihetlerindeki Okulların yakacak ihtiyaçları şartnamelerine göre yanla
rında İlk teminatları ile eksiltme şekilleri ve eksiltmenin gün ve saatleri 
gösterilmiştir. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan Kurumda yapı
lacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kann
nuna göre Belğe ve Ticarethane namına hareket edenlerin Noterlikten alınmış 
vekaletnameleri vermeleri mecburidir. 

Kapalı zarfların kanununa göre belli sa~tten bir saat evvel Kurum Başkanlı
ğına zarflar mühürlii olarak verilmesi ve teminatların belli günden evvel Lise~ 
ler Muhasebeciliğine Kurum Sekreterliğinden alınacak yazı ile yatırmaları 
ve şartnameyi görmek üzere de Kurum Sekreterliğinden sormaları ilan olunur. 

İstanbul Asliye 6 ıncı Hukuk 
Mahkemesinden : 

Nezihe tarafından Kumkapr Ni
şancesi cami S. No. da oturan Şev
ket aleyhine açılan boşanma dava
sından dava edilenin ik:ametgihrnm 
meçhul bulunmaaı huebile yapılan 
ilanen tebliğat ve giyabımuhakeme 
sonunda boşanmalarına ve mü~:deia
leyhin bir sene r•üddetle ba§kasile 
evlenememeaine ıre mahkeme masa
rifinin rnüddeialeyhten alınmasına 
temiz edilebilmek üzere 18-2-935 ta
rihinde verilen karann bir sureti 
mahkeme divanhanesine talik edil
diği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. ( 14334) 

İstanbul Be§İnei İcra memurlu
ğundan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer bir adet Nori vedi limbah rad 
yo makinesi 11-9-935 çarşamba gü
nü saat 16 dan itiberen Galata Voy
voda caddesi Voyvoda han zemin 
katında satılacağından taliplerin yev 
mi mezkCirda mahallinde bulunacak 
memura müracaatları ilan olunur. 

(14312) 

MAZOtt 
1 .. m "~ markasına 

dikkat 

kolaylık olmıtk 
uıre ~rakeode 
65 kuruta .. talan 
t•t•ler piyHaya 
çıkanlmııur. 

(5068) 6648 

MAZON MEYVA TUZU 

tesirinden memnun lcal
mıyanıar '''f'S · açık da 
olu Bahçekapıda İş Han
kHı arkuında 12 No •U 

MAZON BOTTON ecıa 
depoıuna ıade eder~k 

bedelını rerı alabılirlf'r 
6803 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem lzzeı BENH r:. 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T . A. Şirketi, tstanhul. Ankare ::. <l

desi. 100.- Basıldığı ver: TAN matbaası 
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Dünyanın en buyuk gemisi olan 71000 tonluk Normandie, buz ihtiyacım mutfaklarmda, yemek salonlarında ve barlarında yalmz § c ---------~ ----...... ----------------..... ---.. _ ----------= -------= ----------~ -~.. _ -"""" ---------------------------------... ----~= a 

• 
806UK HAVA DEPOLARILE TEMiN ETMiŞTiR. 
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Teslsallnı, mefruşallnı ve bUtUn levazımını dUnyanın en methur san'atkArlarına ve fabrikalar1na tevdi etmlf olan rtORMArtDiE, salonlarında, mutfak· 
lar.nda ve barlaranda buz ihtiyacını ikinci derece bir so§uk hava dolabı ile temin edemezdi. Dünyanın en bUyUk gemisine, dUnyanın en mükemmel 

so~uk hava dolabı ıayıktl. Bunun ısın nORMAnDIE'yl inşa eden tirket his tereddUt etmeden bUtUn BUZ IHTIYACını 
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Markasına tevdi etti. Bu gemiyi baştan bata 

i G i R E F R i DA -·-t:: ... Soguk hava dolaplarlle donattı. FRIGIDAIRE, bu haklkatı so§uk hava dolabı alacak olanlara bildirmekle haz duymaktad.r. 
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~ --. .. Galata, Hezaren caddesi. Beyoğlu, lstiklAI caddesi· Ankara, Bankalar caddesi ·- ızmir, Gazi Bulvarı 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy KöprtibafJ 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar-

§ Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapıllr ~_1 111111 zade Han. Tel 
22740

· 111111 
E€ = Trabzon yolu - --- - 1 VAT AN vapuru 8 Eylül PA

ZAR günü saat 20 de Rize'ye 
--- Ucuzluk, Çabukluk, Temizlik,. Güzellik ~ 
~i'"illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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rtişantaşında 

Kız ve Erkek 1 
" 

Geceli ve gUndUzlU IŞIK " FEYEszki ·vE' 
Türkiyenin en eski huıuıi liıeıidir. Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlan, Edebiyat ve fen bölükleri vardır. 
Yetiştirdiği talebelerin muvaffakıyeti ve çok yüksek bir talım heyetine malikiyetile sevinç duyan 
müe111eıe bir ecnebi lisanı Öğretmek için eaaslı tedbirler almışbr. Talebe kaydına devam edilmektedir. ! 

Her gün müracaat edılebilir. MP-ktep tarifnamesi iateyiniı Telefon: 44039 ı 

6805 

kadar. (5366) 6857 

iskenderiye yolu 
EGE vapuru 10 Eylül SALI 

günü saat 11 de lakenderiyeye 
kadar. (5367) 
·~~~~~~~~~~· 

D. Anagnastopulo ve 

K. Siskidi 

Yunan Milll Seyrlseferi 

Bahrt Şirketi 

"ANDROS" posta vapuru 9 Ağustos 
lf IJlllllflllfllflJ rtişantaşında: Tramvay ve Şakayık Caddelerinde fJHflllfllflllfl ff• Pazartesi saat 17 de limanımıza gc -:..... fV'i\Ti' ....; lecek ve 10 Ağustos Sah günü saat 

~--~! Şişli Terakki Lisesi GÜNDÜZ :_- !:y:;ı~!:~~~~;:l~~~:iv:ı~~ı~~!c~~ı~ 
_ _ tımından kalkarak (Pire ve Marıilya) 
EE ANA • İLK • ORTA • LiSE =: ya gidecektir. Tafsilat için Galata'da = = O. Anagnastopulo ve C. Siskidi acen 
:E 57 yıl; önce Sellnikte kurulup 1919 da İatanbula taşınmış Türkiyenin en eski özel okuludur. :E talığına müracaat. Telefon 42612 

= 1 d -- reımi Lise ere mua eleti ve durum ve tutumunun düzgünlüğü maarifçe saptanmıştır. = 7838 - -::E Kız ve erkekler için: yanyana n geniş bahçeli iki binada ay,.ı yatı ltalralerl vardır. =: -----------
§@ Fransızca, Almanca, ingilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak her talebe girebilir. Yabanci dil ~ 
E; öğretmeğe ve her bakımdan talebeıini iyi yetiştirmete önem verdiği için sınıf farına çok talebe ~ 
::: oturtmaz. LiSE here-ün aaat 10 - 17 arasında aÇ1kbr. Kayıt işlerine Pazartesi - Çarşamba - = - -:= Cuma günleri bakılır. Telefon : 42517 := 
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İstanbul Asliye Mahkemesi Birin
ci Ticaret Dairesinden : 

Türkiye iş Bankası İstanbul Şu
besinin İstanbulda Bahçekapı Celal 
bey hanında 4 numarada Simon U
şaklıyan aleyhine 934/1218 dosya 
numarasiyle açtığı 7619 lira alacak 
davasında şimdiki yeri bclH olma-

PA N o RAM A BAHÇES"NDE 1 SATILIK • yan borçlu ilanen yapılan tebliğat~ 
~ m 1 1 111 i! a Gayet iyi bir halde ve en rağmen mahkemeye gelmemiş ve .. - ı b" · · · d k ki hakkında gıyap kararı verilmiştir. = 9 Eylül Pazartesi akşamı : mncı nevıo en yanm uyru u 
C : piyano (Baby Braadwood) mar- Bilcümle muamelat ifa edilerek dava 
5 Y V U U G C E s •ı 5 kah, lngiliz mefruşah, aalon, hüküm derecesine gelmiş ve yapıla-
t: · : büyük apartımao eşyaaı satılıktır. cak başka muamele kalmamış oldu-

:_:_ Denı·z kızı E F T A L y A §. Telefon: 21300 • ğundan borçlu ilanın neşrinden iti-
::: ------------- haren beş gün i~inde işbu karara i-

: : GAİP _ Kadirga 3 eli ilk okulunda tiraz etmez ve muhakemenin bırakıl-

-
2 Kemanı· SA D ı· ve ARKADAŞLARI _: dığı ı8-ıo-93s cuma günü saat ı4 aldığım şchadctnamemi gaip ettiğim-
::: i: den yenisini çıkaracağımdan eskisi- te mahkemeye gelmezse muhakcmc-

ll lll lll lll lll l Saat 24 de istirak edeceklerdir. 1111111111111118 nin hükmü yoktur.Siirtli Bahri Yıl- nin gıyabmda bitirilcr:cği ilan olu-
6874 maz. nur. (14319) 

az 

ÖLDÜRÜR! 

Karıncalan ÖLDÜRÜNÜZ. 
Her hangt (haşar.tıt öldtırücü bir mayi) 
ıte karıncaları öldürmeyi tecrübe et
tlnlzml? Eğer tecrübe Etttinlz ise bit
tabi tesirsizliğini de gôrdünOz. Karın
calar sizin bu tecrObenlzfe adeta alay 
ederek mutbağınızı ıstlla ve yemek. 
terinizi bulaştırmaga devam ederler. 
Bunun önünü almak için mOnhaslren 
ve musirren F"L iT isteyiniz. F L. I T. 
hakikaten ve ebediyen öldürür. Leke 
yapmaz, taze ve Ilı.lif kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke• 
ıere dikkat ediniz. Flallar tenzilatlı. 

Umumi Deposu : l. CRESPIN, lst. Gnlata, Voyvoda Han ı 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ Türk Hava Kurumu ~ = ~ 

~ Büyük Piyangosu 1 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
=: 19. cu tertip 5. el Keşide 11 Eylül 935 dedir ~ 

§ Büyük ikramiye ~ 

~ 35.000 Liradır ~ - . ~ =: Ayr1ca : 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrant•· ~ - .,. = yelerle 20,000 Lirahk bir mük3fat vardır. ~ 
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