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Peyami Safanm "Halit Zi· 
yaya cevap", Orhan Seli· 
nun "Telgraf" fıkraları. 
Ankara haberleri - Feleğin 
" Bir yeni kazanç • yolu " 
fıkrasL 
Azız Hüdai Akdcmirin "Ca. 
suıluk ' adlı cscı-i - Sıhhi 
oğutler - Kendi kcndimıze 
çatıyoruz. 

Son haberler - İcmal 
Memlekette TAN - Seviş. 
meler, evlenmeler. 

6 Spor - Guzel san'atlar. 
Dunya gazetelerine göre 
hadıseler - Hikaye. 
Kazan Hanlığmın son giın· 
lcri. 
Ekonomi. 

1.700.000 
Lirayı 
Ne Yapalım? 

Tramvay Şirketinden geri alınan 
bir milyon yedı yüz bin lirayı nereye 
sarfedcceğimiz <le,büyük mesele hali 
ne geldi. Parayı nereye sarfetmek la
.zımgeldiğini tayinde o kadar müte
reddidiz ki, arkadaşlardan biri, oku· 
yucularına müracaat ediyor, "ne der
siniz? Nereye sarfedelim?" diye an
ket açmak luzumunu bile du_yuyor. 

Bu da mesele içinde ayrı bır mese
le! Şehrin kurtanlmıs parasını nere
ye sarfetmek doğru olacağı bahsinde 
şehrın organı olan gazetenin halka 
yol göstericilik etmesi icap eder~en, 
bize mahsus garabetlerden olmak uze· 
re tam tersi, okuyuculardan berbiri
nı~ ayrı ayrı fıkirleri, arzulan soru· 
luyor, ve bin bir fikir ve arzu karga
salığı içinde, parayı nereye harcamak 
ıazımgcldigi, büsbütün anlaşılmaz 
hal alıyor! 

Bizce, paranın kime ait olduğunun 
anlaşılmasile, mesele, gayet sade bir 
surette kendiliğinden halledilmiştir: 
lstanbulun parası gene lstanbula sar
fedilmelidir. Bundan sonra. •·rstanbu
lun neresine sarf edilmeli?" gibi bir so
ru ileri si.ınılebilir. lstanbul o kadar 
buvuk ek !er ve v.a.nrı::ıcakJeyler 
ue 'b nliuar çolffur kı, hci'EKaten nere-
sine sarfedileceği de aynca düşünce 
mevzuu olabilir. 

• 1şte bir düşünce: Cümuriyet devrin 
denberi bu memlekette yaratılan fark
lar, bu büyük Türk şehrinin genel 
göreyinde, hemen göze çarpmazlar. 

Halbuki bu şehre gelen giden ecne
bilcr,İstanbulda,A vru paya benzer bir 
parça, senelerdenberi memleketimizi 
kavramış olan bayındırlık çalışmala -
rından hiç olmazsa bir kısmını, par
salar halinde, fakat mutlaka bu şehir
de de görmelidirler.Yenicamiin etrafı 
nı mı açmalı.yanan Adliye binasından 
denize kadar inecek taraçalar ve bah
çelerle o semti mi yapmalı, yoksa pa
l'ayı lstanbuldaki dört beş yüz eski 
san'at eserini kuşatan mezbeleleri yı· 
kıp onları meydana çıkarmağa mı 
harcamalı? Bunlar, mütehassıs işi, 
artist işi, ş e h i r c i i ş i d i r . An
cak, herhalde bu parayı çarçur et
miyerek, hatta üzerine bir mikdar da 
e~liyerek,bu ehirde görmeğc değecek 
L~~ eser yaratmağa bakmalıyız. Çün
ku. yeni Türkiyeyi görmeğe gelenle
rin hepsini alıp Ankaraya, Kmkkale
ye, Kayscriye götürerek yarattığımız 
bayı.ndırlık ve sanayi eserlerini göste· 
remıyoruz. Gösteremeyince de, bun -
lar.f!Öre göre, nihayet san'atkar!arın 
değıl, Istanbulda, .zevksiz miıhendi::
lerin yaptıkları o feci Taksim ve Ci
hangir taşlaklarını görüyorlar, gülü
yorlar. Son on sence'~ yüz milvon li
radan fazla sarf edilerek yapılan-ve ya
_zık ki. artık tamiri, çünkü yıkılmaları 
ımka.nsız olan o taşlakların karşısın· 
da hıç olmazsa yeni Türk zevkinin ve 
san'~ti~iw~ ~ski eserleri nasıl değer
lendırdıgını olsun göstermeğe çalı· 
şalım ve bunu da yalnız mukavemet 
hesaplarım düşünen mühendislere 
drğil, fakat. modern, şehiciiiğin ne 
olduğunu bılen sanatkarlara san'at
kar mimarlara yaptıralım. ' 

Sag olsun, Atatürkün mübarek eli 
sürUldüğiı için lstanbulun mavi sula
rı kena~ı~da yeni. ~ürk bayındırlık 
harekctınm hın hır ıfadelerinden biri 
halinde yükselmeğe başlayan Florya. 
bu şehrin güzelleştirilmesi için bir 
başlangıç sayılmalıdır. 

Planla sarfedilen bir milyon liranın 
plfinsız sarfedılen yüz milyon lirada~ 
bir milyar defa daha güzel eser yara
tabileceğim ispat için elimize b r fır
sat geçmiştir, aman kaçınnıya 

Ali Nac• l<AR ACAN 

Çindeki su felak eti 
Şangh y, 15 A.A. - Resmi olmı

yan r k mla gore, Yangsekiang'ta
kl su b kı l nda ~lcnle in yı 1, 

yalnız lş ng bolgesındc 12 bın kı ı 
dir, 

16 Temmuz· SALI· 1935 
Gazet ler, ya 1 n ı ı 
g zet cil rm değil, 
okuyucuların da 
e ndir l 

I STANBUL 
TELEFON { Müdür : 24318. Ynzı işleri : 24319. 

ldare ve Matbaa : 24310. 

Atatürk Bursayı Sereflendirdiler 
HABEŞLERDEN Ö Ç ALMAK iÇ iN 

Mussolini meydan 
muharebesi istiyor 

lngilterede Habeş ordusunda hizmet etmek 
üzere eski zabitler bir "yabancı alay,, kurdular 

1fr!USSOL1Nı 

... toımı:, ı ~.:A.:A, - ~eu er 
aytanndan : 

meydan muharebesinden bütün İta! 
ya'nın tesid edeceği paı~ak bir zafer 
doğacaktır. 

Kuvvetle oranlandığına göre, bu 
muharebe, Adua bozgunluğunun 1-
talyada bıraktığı fena hatırayı sil
mek için aynı alanda yapılacaktır. 

Başkalarından yardım 
Roma, 15.A.A. - İtalyan - Habeş 

anlaşmazlığının barı§çıl bir şekilde 
kotanlması için yabancı ülkelerde 

ı ortaya çıkarılan kombinezonları çö
zeleyen Stampa gazetesi diyor ki : 

" İtalyanın herhangi bir siyasal 
veya hukuk! alanda olursa olsun 
Habeşistan ile karşılaştmlması, ı: 
talya için menfur ve kabul edilemez 
bir durumdur. Habeş ırkı için, iüzum 
olmadığı zamanda bile kuvvetin ve 
yalnız kuvvetin değeri vardır. Du
rumun bugün~ü şekli Habeş Kralının 
obstrüksiyonizm ve meydan okuma 
politikasında, başkalarından gördüt;,. 
yardımın bir sonucudur. 

Durumu andınlatmak için atılacak 
ilk adım, Habeşistan'ın, Avrupa dev
Jetlerile muhafaza ettiği gerçek ve
ya hayali bağların dışında yalnız 
bırakılması ile elde edilecektir. 

Aiti yeni den!zalh gemisi 
Roma, 15. A.A. - Reuter ajansı 

aytarından : 
İtalyan hükumeti, 1936 yJlırun ilk 

altı ayı i~inde deni:ıe indirilecek o
l~m ~-yem demzaltı gemisi 1sıtlar
lamıştır. 

Haber alındığına göre, Moussolini 
Habeşistanda hiç olmazsa, bir mey
dan muharebesi yapılmasını istemek
tedir. Moussolininin fikrine göre, bu 

Bu arada doğu Afrikası sör6Urge
lerine gönderilmc;,k üzere yeni bir 
tümen silah altına çağrılmıştır. Bu-
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HUSUSi 

Ata tü r k Dün iznik Ve 
Bursaya Şeref Verdiler 

[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR] 

Y alova, 15 - Atatürk bu sabah saat dokuzda tznik
Yenişehir yolile Bursaya hareket buyurdular. Ulu öndere 

mayeti erkanı ile birlikte Bursa valisi Fazlı refakatetmektedir. 
Bursa 15 

Atatürk bugiin saat on beş otuzda Bursayı şereflendimıişler
dir.Refakatlerinde maiyetleri olduğu halde Yalovadan lzniğc ha· 
reket eden Atatürk orada Bursa valisi Fazlı ile Parti Başkanı t a
rafından karşılanmış, öğle yemeğini müteakıp lznikteki eskı 
eserleri tetkik ettikten sonra Orhangazi ve Eskişehir yolu ile 
Bursaya gelmişlerdir. Bir müddet Çekirgedeki köşklerinde isti· 
rahat buyurduktan sonra saat 19 da Cekirgede bir gezi yapmış· 
lar ve bu arada eski kaplıcayı ziyar t buyurmuşlardır. Akşam 
ilbay, şarbay, parti başkanı ve burad bulunan mebusları kabul 
ederek kendilerile görüşmüşlerdir. 

• • • 
Patrasta Çarpışmalar Oldu 

A tina! ı~. - <?ece _Patrastan gelen tel~raflara nazaran .. ora
. <lakı Cumurıyetçıler tcplanarak kralıyet aleyhinde nu~

~ış yapmış~~r v.e b~n~ kralcıların mukabil nümayişi takip etmıŞ· 
tır. Bunun ?zerme ıkı taraf arasında şiddetli münakaşalar başl~
mış ve netıcede, .. ça.~pışm~l~r olmuştur. Zabıta müdahale etmış 
v_e k~vga~rl~rı guçlu~le bırıbrlerinden ayırmıştır. Çarpışma ne
tıcesınde ıkı tarafta yınni katlar yaralı vardır. 

• • • 
içbakanı B~ Sabah Geliyor 

A n~ar?, 15 - lç Bakanı Şükrü Kaya bu akşam tstanbula 
gıtrnış ~e durakta Ba~an~.ar ile İç Bakanlık ileri gelenleri 

ta~af mdan ugurlarumştrr. Şukru K~ya cuma günü şehrimize dön 
n;ı~ş bulun":caktır. lstanbul?an yenı ç-elecek göçmenlerin yerleş· 
tırıl~~ek~erı ?1mtakalan gozden geçırmek üzere Trakyaya geç· 
mesı iht1malı de vardır. 

• • • 
Güreşçilerimiz: 7 Macarlar: O 
İzmir, 15 -Al ancak alanında, güreşçilerimizle Macar gü

re çiler rasmda ikinci kar ıla ma kal~balrk bir halk kütle-
nund ılmıştrr. Gureşçılerimiz sıfıra karşı yedi sayı ile 

rını yenmislerdir, 

EVKAFTA DEGiŞiKLiKLER OLACAK 

Is l an bul 
L ima nı 
Genişletiliyor 

Yeni direktör yaprlacak 
işleri anlatıyor 

Rauf Manyasi 

Liman işleri genel direktörlüğü 
yeni bir çalışma programı hazırla · 
mış, ü~ koldan yürüyerek bu progra· 
mm tatbikıne girişmiştir. En önce, 
ClirektörlliğUn muhtelif servislerinde 
maliyet fiyatları azami ucuzlatıla -
cak, dahili teşkilat çok randman ve
rebilecek bir duruma getirilecektir. 
İkinci olarak, müesseseye ait hizmet 
lerin çabuk görülmesi ve kolaylaştı
rılmaaı imkanları araştırılmış, gere
ken tedbirler derhal alınmıştır. En 
önemli nokta, liman işleri genel di
rektörlüğünün İstanbul limanı hak
kında bazı etütler hazırlamağa baş
lamış olmasıdır. Bu etütler netice -
sinde, prensipe taalluk eden ve fen
ni, ~ali idari bakımdan ihtiyaçları 
tesbıt eden bir rapor meydana geti
rilece~tir. İdare, bu rapora esas ol
mak Üzere ilgililerden bazı notlar 
toplamağa başlamıştır. 

lstanbul rıhtımlarınm 
inşası projesi 

İstanbul limanı rıhtımlarının uza
tılması için Ekonomi bakanlığınca 
h~ırlanan proje, Bayındırlık bakan
lrgına verilmiştir. Bakanlık fen be-
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Şuşnig'in başına 
Cie~en felaket 
. ':"iyana, 15 A.A. - Resmi bir bil

dırığe göre, Şuşnigle ailesinin baş
larr~a gelen kaza, yolda otomobilin 
makınesine ariz olan bozukluktan ö
türüct__ür. Bu işte kimsenin suçlu ol
madıgı tasrih edilmektedir. 
.. Y~rana, 15 A.A. Bayan Şuıınigin 
olusu, halkın saygılı durumu önün
den. ~e iki keçeli askerin arasından 
geçırılerek Şönbrün kilisesine kaldı
rılmıştır. 

ÖlU töreni, yarın saat 15 te yapı
lacaktır. 

Y eni kanunun 
Tatbiki i ç in 
Hazırlıklar 

YENi EVKAF DIREKTO· 
RU YAPILACAK iŞLER 
UZERINDE TAN'A IZA· 
HAT VERiYOR, AZLIK 
VAK I F LA R 1 1 C 1 N D E Y E
N I ESASLAR HAZIRLA-

NIYOR. 

Evkaf genel direktörü Fahri §eh
rimizdeki tetkiklerine devam etmek
tedir. Genel direktör, dün de Evkaf 
idaresinde meşgul olmuş, muhtelif 
meseleler etrafında izahat almıştır. 

Aldığımız mallımata göre, Fahri, 
yeni vakıflar kanununun tatbikine 
ait işleri ve Devlet şurasına gönde
rilmek üzere hazırlanan azlık vakıf
ları talimatnamesine esas olacak nok 
taları gözden geçirmektedir. Yeni 
kanun ile tasfiyesi lazım gelen bir 
kısım vakıflar için de hazırlıklara 
başlanmıştır. Sızan haberlere göre, 
Evkaf teşkilatında bazı yeni değiş -
meler olacaktır. İstanbul kadrosunda 
da tebcddüller beklenmektedir. Ge
nel direktör tetkikleri sırasında kad
ro harici bırakılacak camilerin tas
nifi ve maaş tevziatı işleri etrafın
da da izahat almıştır. Dün sabah Ev
kafa ait bazı binaları teftiş eden Falı 
ri, öğJeden sonra Evkaf direktörü 
Niyazi ile diğer şube amirlerinin bu
lundukları bir toplantıya başkanlık 
etmiştir. Bu toplantıda iki Alman 
mütehassıs da bulunmuş, muhtelif 
meseleler görüşülmüştür. 

Yeni Evkaf Genci direktörü azlık 
vakıflarına ait fcrrnanlarr okuyor. 

Genel direktörün 
ve r d i ğ i ızahat 

Evkaf genel direktörünün burada· 
ki tetkikleri daha lıir kaç gün aüre
cektir. Fahri, dün kendisile görüşen 
bir muharririmize şunları söylemiş
tir: 
"- Araştırmalarımı henüz bitire-

medim. Evkaf işleri üzerinde tetkik
ler yapmakla meşgulüm. Sonucu, bir 
raporla Başbakanlığa bildireceğim. 
Alemdağındaki taşdelcn suyu kay

nağında çok iyi ve yeni bir tesisat 
yapılmıştır. Kapotaj ameliyesi tama
men bitirilmiştir. Yaptırdığımız son 
tahliller, taşdelenin içim bakımın • 
dan emsalsiz derecede faydalı oldu
ğunu bir kere daha göstcrmi'?tir. Ev· 
velce de söylediğim gilıi, Evkaf ve 
hademei hayrat işleri üzerinde he -
nüz tetkikler yapıyorum. Bu tetkik
ler bittikten sonra konuşabiliriz.,. 

Fransız Maliye mütehassısı Yenicami Maliye §ubesinde 
çalışıyor 

Fransız Mütehassısların Maliye 
Şubelerindeki Tetkikleri 
Mütehassıslar. iki 
şubelerinde de 

Finansal tetkiklerde bulunmak üze
re Ankaradan gelen Finans Bakanlıgı 
uzmanları (mütehassısları) Beyoğlu 
maliyesindeki tetkiklerini bitirmişler
dir. Uzmanlar, dün Yenicami Mali
ye şubesine giderek vergi işlerini goz
den geçirmişlerdir. Kendilerine Fi
nans enspektörleri (müfettjşleri) tara 
fından lazımgelen izahat verilmiştir. 
Bu arada. bazı mali kanunların biribi· 

gündenberi İstanbul 
tetkiklerine başlad ılar 
rine aykırı düşen maddeleri ve tahsi
lat işlerinin mükellefi müşkülata uğra 
tan kısımları gözden geçirilmiştir. 

Uzmanların lstanhul cihetindeki 
Maliye teşkiL- ıizcrindc yaptıkları 
etıidler daha on beş gün kadar süre
cektir. Finans Bakanlığının diğer uz
manları da muhtelif Anadolu vilayet
lerinde tetkiklere devam etmektedir -
ler. 

'r u rkofise 14 memur alınacak. Bunun için , Mersin , lzmir, Ankara lstanbulda 
imtihan açıldı. Yalnız ıstanbuldan b u 14 e karşı 84 talip çıktı. lz~ir, Ankara, 
Mersinden daha kaç istekli çıktı , bilmiyoruz. Bu acaba iş de~iştirmek heve-

s inden m i, yoksa işsizlikten mi dersiniz? 
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00,SöNDöKCI; 
HALiT ZiYAYA CEVAP 
Geçen gün, edebiyatı cedide roman

cısı Halit Ziya U§aklıgil yazıyordu: 
Bir gece babam Ismail Safa, yanında 
Hüseyin Suatle ve yabancı bir gençle 
Mai ve Siyah muharririni evinde ziya
ret eder. Babam devrin fenalığı ve 
Sultan Hamidin zulmü hakkında bir 
mukaddeme yaptıktan sonra, Halit 
Ziyaya projesini açar: "Bilmem nere
den bir cenaze alayı lcaldınlacak, her 
köşe dönüldükçe cemaate halk alay 
alay iltihak edecek. böylelikle azim 
bir insan kütlesi bu mevhum tabutun 
arkasından bir cemmigafir halinde 
Babı Seraıkeriye kadar gidecekti ve 
orada derhal bir iftitahi nutukla halk 
yeni padi§aha biat edecekti.,, 

Babamdan naklederek bir gazetede 
geçen gün bunlan anlatan Halit Ziya 
üstat, bir taraftan o gece haıta olan 
çocuğuna fazla üzüldüğü, bir taraftan 
da babamın yanındaki yabancı gencin 
bir hafiye olması ihtimalini dü§ilndü
ğü için §aşarır; fakat ıa§ırmakla kal
maz, lsmail Safanın projeaini çocukça 
ve çılgınca bulur Geçen günkü yazısın 
da babamın bu fikrinden müstehzi bir 
tonla bahsediyor ve ıoruyordu: ''Ne 
kadar kolay değil mi? Uç kiıinin bir 
araya gelmesine müsait olmayan ca
sus teıkilitı bu mevhum tabutun arka 
sında binlerce balkın toplanmasını 
görmiyecek, tek bir tüfekçinin taban
casile kaçacak koğuk arayan Istanbw 
ahalisine Yıldız kıılalanndan bir kur
şun bile atılnuyacak, her vicdanın sa
tılık bir köhne meta haline getirildi
ği bu zamanda binlerce adamın için
den on liralık atiyeye tertibatın ıırrı
nı satacak bir kurnaz çıkmayacak 
ilah ... " 

Halit Ziya bu yazısında babamı bir 
budala hayalperest, İstanbul halkım 
ödlek bir geyik sürüsü ve bütün mil
letini de "her vicdanı satılık bir köh
ne meta haline gelmit" vicdansızlar 
yığını §eklinde gösteriyor. 

Hem babam, hem de Istanbul şehri 
ve Türk milleti namına kendi payıma 
düşen cevabı vermek isterim: 

Evvela bu Halit Ziya. hiç farkında 
değilmi§ gibi görünüyor ki ''Uç kişi
nin bir araya gelmesine müsait olma
dığım,. sandığı o devirde Paristeki 
Ittihat ve Terakkinin Istanbul tetkili
tı vardı ve Babı Seraskerinin en kü • 
çük memurları bile onun içinde idiler; 
üç kiıinin bir araya gelmesine müsait 
olmayan o devirde münevverler bütün 
o casus teşkilatına rağmen toplanırlar 
ve saraya karşı mlicadelelerini hazır
larlardı. Toplantı yerlerinden biri dt 
Gedikpaşada benim do~duğum evimiz 
di. Urkek Halit Ziyadan ba§ka mem
leketin bütün münevverleri orada bu
luıuyorlardı. "Tek bir tüfekçinin ta • 
bancasile kaçacak lçoğuk arayan Istan 
bul halkı., o zaman, Tıbbiye talebele
rine varıncaya kadar Sultan Hamide 
mücadele ediyordu, fakat aralarında 
Halit Ziya yoktu. ''Her vicdanın satı
lık bir köhne meta haline getirildiği -
ni" iddia ettiği o zamanda, memleke
tin her kötesinden Fiuna inkılapçılar 
sürülüxyordu, fakat aralarında Halit 
Ziya yoktu. 
Babamın o gece yanlıı kapı çaldı

lım kabul ederim. Ismail Safanın ya
nında kendisine pek benzeyen karde'i 
Ali Karniyi hafiye aanarak Urken Ha
lit Ziya, o gece, bir kulağını çocuğu· 
nun ıztırabına verdiği kadar, öbür ku
lağını da memleketin iniltilerine dik
miı olsaydı vehminin manasızlığını 
anlıyacaktı. O zamanlar: "Ey halife ı 
Söyle farkın var mıdır celladdan !" 
şiirini yazarak el atlından gençliğe da 
ğıtan lsmail Safanın Halit Ziyaya şa· 
irane bir fantezi gibi görünen tasav
vuru, birkaç sene sonra fU veya bu tc· 
kilde hakikat oldu ve Sultan Hamit 
tahttan indirildi. Halit Ziya bunun da 
hiç farkında değilmiş gibi görünüyor. 

Ihtilalin tekniği çok sadedir. Ekse
riya insana fantezi gibi gelen böyle 
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görunce, aıinalık edecekti; bunun 
önüne eeçmek lazımdı. Çünkü "Dok
torum" un içi çürüyecekti. 

Halbuki o gün, ona, herzamankin
den daha fazla emniyet, itimat aııta
mak mecburiyetinde idim. 

''Doktorum" a: 
- Sen, önden yürü 1 dedim. 
Gazinonun önünce bir otomobilin 

C:lurduğunu gören gazinocu, av koku
ıu duymuı, terbiyeli bir kobay has
saslığile dııan fırlamııtı; gözlerini 
açtı, "düıen hovardaları'' tanımak, 
görmek istiyordu. 

Gözleri bana ilitmitti: yüzü güldü. 
Ben, ''Doktorum" un arkasından yU
rüyordum, kaılarum kaldırdım, du 
daklarımı büzdilm, elimi: 

- Sus... Çaktırma! 
Demek iater gibi salladım. 
Gazinocu, tam aan•atinin ehli adam-

liı; vaziyeti, hemen çakıvermiıti. Yü
zündeki gUlme deiitti; hürmetle yer
lere kadar eiildi: 

- Buyununlar. efendim t 
Vaziyet, kurtanlmıştı; ıık adımlar

la "Doktorum" un yanına yaklaştım: 
- Nasıl, çok sakin bir yer, değil 

ınil 

~---------------------------------------------------------------------' Trakyaya yerleş-
tirilecek gö~menler 

Trakya Genci müfettiş vekili 
Vehbi, bugün Edimeyc gidecektir. 
Vehbinin başkanlığındaki göçmen 
komisyonu dün llbaylıkta toplan
mıJtır. Trakyada göçmenler için 
yaptırılacak evlere ait cam, çivi gibi 
maddeler tamamen alınmış. kereste
ler kalmıştu. Dünkü toplantıda ke
restelerin ne suretle alınacağı hak
kında eksiltme şartları tesbit edil
miştir. 300,000 liralık kereste alına
caktır. Eksiltme bugünlerde ilan e
dilerek kerestelerin alınmuına baş
lanacaktır. 

Göçmenlerin, kı§rn evsiz kalma
maları için evler çabuk yaptırılacak
tır. Bu İJ için hükumet, Trakya ge
nel müfettişllği bütçesine gerekli 
olan parayı koymuştur. 

Bu yaz gelecek göçmenlerin birin
ci kafilesi geçen hafta gelmişti. Bun
ların sayısı 1300 den çoktu. Bundan 
ba§ka Köstencede dört vapur daha 
vardır ki, şimdiye kadar gelmesi 
bekleniyordu. Bunlarrn sayısı 5000 
den çoktur. 

Dün Kö~enceye telgraf çekilerek 
göç~nlerın gelmelerinin neden ge
ciktiği sorulmU§tur. Bunların bu 
hafta içinde gelmesi beklenmekte
dir. Gecikmenin, pasaport işlerinden 
ileri geldiği sanılmaktadır. 

T~a~>:ada göçmenlerin yerleftiril
mcsı ıçın her türlü tertlbat alrnmış
tır. Bu yıl. kışa kadar gelecek göç
menlerin sayısı 35 - 40 bin kadar ola
caktır. Geçen yıl 22 bin göçmen yer
le.~tirilmi§ ve bunların h'!psi verimli 
bu hale gelmi§tir. 

'd hal yıkılıyor 
Eski ı... :ki dükkan1arrnı bo§alt

mıyan kırk kadar kabzımalla bçledi
ye arasında bir anlaşamamazlık çık
mış ve i§ mahkemeye dökülmÜ§tü. 

Bu kabzımaUardan bazısı veni hal
de dükAn kiralayarak oraya taşınmış
Jar, diğerleri de kendiliklerinden dü
kanlarını boşaltmışlardır. Mahkeme
ye dökülen bu ihtilafın suJhen halle
dildiği haber verilmektedir. Tama -
mile boşalan eski bal yıktırılacaktır. 
Belediye yıkmayı münakasaya koy -
muştur. 

bir tasavvurdan doğar. Bir cenaze ala 
yı kalabalığından değil, hazan kö§e ba 
ıında bir kadının haykmıından, üç 
kişinin toplantısından en büyük ihti -
lllJet aofdufunu ve en .kudretli salta
natları yıktığını tarih söytüyor; Halit 
Ziya isterse, Ismail Safanın projesin
den daha çocukça görünen tasavvur
ların tarihte nasıl hakikat olabildik -
lerini kendisine anlatırım. Halit Ziya 
bu me§hur misallerin de farkında de
ğilmiş gibi görünüyo-. 

Sonralan bir ''Serkatib Hazreti 
Şehriyari" olmak hayalile kötküne çe 
kilerek saraya karşı ihtilal hareketine 
karıımamıı ve yalnız a1ıkda1lık ro -
manian yazmış olan Halit Ziyanın 
ne lsmail Safa ile, ne de inkılapçı 
Türklerle istihzaya hakkı yoktur. Ha
lit Ziya bu kadarcık bir tevazu mec
buriyetinin de farkında değilmiı gibi 
görünüyor. 

Halit Ziya sanki bu memlekette hiç 
bir inkılabın farkında değildir. Maka
lesinde: ''Meaavi. mehalik, müntehi, 
ahval, mevcudiyet, avamil" gibi Türk 
dilinden hanidir atılmış kelimelerden 
sürü ile kullanarak dil tasfiyesi hare
ketinin de farkında değilmiş gibi gö
rilnilyor. 
Şunu da ilave edeyim ki Halit Zi

yanın bugün her maaklesinde kullan
dığı ölü kelimelerin çoğunu otuz, kırk 
sene evvel inkılapçı Ismail Safa yazı
larından atmış bulunuyordu! 

Peyami SAFA ... 

''Doktorum", daldığı hayret dalga
sından kendini kurtaramamıştı: 

- Evet ... Çok ücra, bir yer ... 
Gazinoda kimseler yoktu. Bir kö

şeye çekildik. Gazinocu; karşımıza 
dikilip: 

- Ne istiyorsunuz? Ne emredersi
niz? 

Diye bir şey sormuyordu. 
Birer gazO't ısmarladık. "Dokto -

rum", bala düşünceliydi. Ona içimi 
açmazdan evvel, yani rolüme başla
madan önce, onun kafasındaki kara 
bulutları dağıtmalıydım: 

- Buraya ben, bir kere daha gel• 
dim. Bir arkadaıımla Büyükdere'ye 
gidiyorduk. Yok, erkek arkadaş de
ğil ... Bir kadın ahbabım ... Otomobil, 
burada pan yapti. Motör tamir edilin
ciye kadar burada oturduk. bekledik. 
Bu, ikinci geliıim ... 

Durdum, içimi çektim: 
- Fakat buraya, böyle hüzünle, 

hüzOnlU bir vesile ile geleceğimi hiç 
aklımdan geçirmemiıtim. Talih ..• 

"Doktorum", tekrar meraklanmıı-
tJ:: 

- Allah aıkına eöyleyiniz... Kal
bim öyle sıkı§tı ki ... 

Ellerini avuçiarımın içine aldım: 
- Sana, §İmdiye kadar sakladığım 

bir aile sırrını söyliycceğim ... 
"Doktorum" un rengi solmuştu. 
Ben, bir facia oynıyan aktris gibi 

haller i}ıyordum. 

Genel nüfus sayımı için 
lçbakanı geliyor 

Genel nüfus yazımı işleri için dün 
ilçebaylar, ilbay muavini Rükneddin 
Sözerin başkanlığında toplanmışlar
dır. Şimdiye kadar yapılan bütün İŞ· 
ler gözden geçirilmiştir. Dün veri -
len son karara göre bütün numerotaj 
işleri 15 ağustosa kadar bitirilmiş o· 
hıcaktır. 

Yine 15 ağustosa kadar ilçebaylık
farda, genel nüfus yazımında çalııa
cak olanların sayısı ve isimleri yazı
lacaktır. Genel nüfus yazımında 20 
bin kadar memur kullanılacağı anla
şılmaktadır. 

Bundan sonra genel nüfus yazı • 
mında ne suretle çalışılacağı, 927 yı· 
h nüfus yazimındaki esaslar da gö
zönünde bulundurularak tesbit edi
lecektir. 927 programında bazı deği
şiklikler yapılacaktır. İlbayhk mer
kezinde genel bir bliro kurulacak, 
bütün işler buradan çevrilecektir. 

Hangi sergilere gireceğiz 
1935 yılı içinde dış memleketlerde 

açılacak sergilere resmen iştirak et
miyeceğimiz ilgililere bildirilmiştir. 
Bunun sebebi, bu i§ için bu yıl kafi 
tahsisat ayrılamamasıdır. Yalnız, 8 
eylül Selanik panayırında ulu.al bir 
pavyon kurmamız kararlaşmııtır. 

Tecim ve Endüstri odası, Setanik 
sergisine reşmen iştirak edeceğimizi 
tacir ve fabrikacılara bildirmi§tir. 
Şark demiryolları aosyetcai, yüzde 
25, Yunan demi rve deniz yolları da 
yüzde 40, 60 tenzilit yapacaklardır. 
Nümuneler bedava taşınacak, pana· 
yıra iştirak edecek müesseseler pav -
yon kirası vermiyeceklerdir. 
Diğer taraftan, İstanbul tecim ve 

endüstri odasında ihzari şeki1de ça
lışan dıı sergilere iştirak komitcai
nin lağvi kararlaşmııtır. 

Bu komite yerine, Tecim odaları 
kongresinde de konU§ulduğu Uzere, 
Ankarada genel bir heyet ayrılacak
tır. Bu heyet, hangi aergi ve pana
yırlara gitmemiz lazım geldiğini ta
yin edecek, kollektif bir şekilde iı
tirak imkanlarını hazırlayacaktır. 

Dün de toplanamadılar 
Gayri mübadiller cemiyeti yeni 

'idare heyeti dün ilk toplantısını yap
·mış iac de üyelerden bir kaçı gelme
diğinden heyetin, gayri mübadillerin 
hukukunu koraanık i~~f 
nezdinde yapacatı teJebl)Ulttr~ 
kında bir karar verilcmemi§ ve yeni 
başkan ve genel sekreter oteçilme -
miştir. 

Dün gayri mübadil bono5U piyasa
ıanda bir hareket olmuı ve bir aralık 
akşam 18,50 ye düşmüştür Piyasadaki 
akşam 18,50 a düşmüıtür. Piya.adaki 
bu hareketin hükumetin yeni bono 
vermiyeceği ve gayri mübadillerin 
de ellerindeki bonoları satmıyacak
ları hakkında çıkan şayialardan ileri 
geldiği haber verilmektedir. 

14 e karşı 78 
Türkofis teşkilatına alma.cak 14 

memur için, dün Tecim ve Endüıtri 
odasında imtihan yapılmıştır. Mü
~bakaya şehrimizden 78 kiti girmiş
t~r. Ekonomi Bakanlığından gönde
rılen imtihan sualleri, Ticaret mek
tebi direktörü Nihat, Oda tetkikat 
şubesi direktörü Hakkı Nezihi ve 
profesör Saim Nurinin önünde açı
la~a~ müsabakaya girenlere bildiril
mış~ır. İmtihan evrakı, bugün Tür
kofıs merkezine gönderilecek ve ora
da tetkik edilerek kazananlar ayrıla
caktır. 

14 memurluk için, Menin, Ankara 
ve lzmirde imtihanlar yapılmııtır. 

O gUnkü halim, gözümün önüne 
geldi, yine kendi kendimi beğendim. 

Rol kesiyordum, be çocuğum! Bu
na, rol kesmek derler 1 

Y oo 1 Senin kuşkulana kuşkulana 
bakı§larını hiç sevmiyorum. Bunu da 
mı nereden öğrendim? 

Eğer ben, her öğrendiğim sözU. her 
kaptığım tavn, hatta üzendiğim hali, 
sana, tarihlerile, yerile ve şahıslarile 
anlatmağa kalkacak olursam, artık 
işimiz var. 

Ben, birçok aktörler. aktrislerle 
dostluk, arkadaşlık ettim. Kiminin 
san'atını ıevdim, kiminin arkadatlığı
nı enteresan buldum. 

Yalnız ıunu bil ki, aan'atkirlann 
dos~lu~lanna, arkadaılıklarına hiç gU
venılmıyor. Bunu bırakalım şimdi .•. 
Rol kesiyordum. 

Ama nasıl? YüzümUn çizgilerini 
her an, baıka bir ifade ile de'liştiriyor, 
kah gözyaılanmı kurutuyor, kah hıç
kırıklarımı tutamıyormuıum gibi ağ
lıyordum. Sesim yaalr, ıoluklarrm sı
kışıktı. 

Yorgun ve halsiz halsiz söylüyor
dum: 

- Neye ıimdiye kadar sana söyle
medim? Neden sakladım? Seni, va
kitsiz Uzmeğe korkuyordum. 

O, titriyerek dinliyordu: 
- Çabuk söyleyiniz. 
Öyle, suçsuz, çocuk gibi yalvan

Y.Ordu ~l haline acımıg_tım1 aönük bir 

Esnaf Bankası heyeti 
toplanıyor 

E~naf bankası genel heyeti bu a
yın 30 unda dördüncü defa olarak 
fevkalade bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda, tasfiye heyetinin is
tifa isteği ve bankanın genel duru
mu hakkında hazırlanan rapor göz -
den geçirilecektir. 

Cemal HUsnU geldi 
Bem sefirimiz ve Uluslar kurumu 

TUrk delegesi Cemal Hüsnü izinli o
larak İstanbula gelmiştir. Cemal 
Hüsnü bir ay kadar anavatanda ka
lacak ve bu müddet zarf ınd:ı Anka
raya da gidecektir. 

Floryaya raObel artıyor 
Bu yıl Floryaya rağbet çoktur. 

Geçen pazar günü Floryaya trenle 
20 bin kişi gitmiştir. Son yapılan 
tenzilit üzerine bu pazar yolcu ade
di çoğalmış ve 23 bin kişi Floryayı 
gezmiştir. Kumpanya pazar günleri 
tren adedini çofaltmağa karar ver -
mi§ tir. 

150 Çek talebesi geliyor 
Şehrimize gelecek olan 150 Çek 

talebesinin yetmişi bugün ıehrimize 
gelecektir. Geri kalanlar da ayın 
yirmisine doğru geleceklerdir. Tale
beler Galatasaray liseainde misafir 
edileceklerdir. Bunlara şehirdeki Ji. 
aeler gezdirilecek ve bazı okullarda 
müaamereler verilecektir. 

Elli yedi fırın kapalaldı 
Belediye fırınları sıkı kontrola de

vam ediyor. Bozuk ekmek çıkardık
ları için on beş gün müddetle kapa
tılan fırınlar elli yediyi bulmuştur. 
Ayrıca bir kaç fırına da para cezası 
verilmiştir. Para cezalarına rağmen 
bozuk ekmek çıkarmakta devam e
den fırınlar kapatılmaktadır. 

Ford fabrikasındaki 
kaçakçı ilk 

Ford fabrikasında yapılan Gümrük 
kaçakçılığından dolayı sorguya çeki
len fabrika ve gümrük memurlarının 
duruımalarına dün 8 inci ihtisas hak
ycrinde devam edilmiştir. Dinlenen şa 
bitler, türkçe bilmediklerinden duruş

'Jiüll&. biri Franıız. diğeri ltalyan ol
~aztte"ili e e Curri'an ~ulunmue-

tur. Şah1f olarak Binlencn fabrika 
veznedarı 934 Mayısından beri Güm
rük işlerine başka bir arkadaşının bak 
tığını ve Gümrük muamelesine kendi
si bakmadığmı söyliyerek demiştir ki: 

''-Makbuzlar bana verilmediği 
için kendi defterimdeki kayıtlarla kar 
§ılaştıramıyordum. Ben, yalnız mak • 
buz numaralarını tetkik ediyordum. 

Veznedar, fabrika ile gümrük idare 
si araaında geçen bütün muameleleri 
anlatmı11 bundan sonra diğer bir me
mur dinlenmittir. O da faturaların na 
sıl yapıldığını ve kaç türlü fatura ol
duğunu izah etmiıtir. 
Duruşmada suçlulardan gümrük me 

muru Muzaffer, Ibrahim Etem, Müm 
tu ve fabrika ihraç memuru izzet te 
bulundular: .~urulJ!la, tahkikatın ge
nitletilmesı ıçın başka gUne bırakıldı. 

LeylT meccani talebe 
ahnacak 

OnUmüzdeki den; yılı için liselere 
leyli rneccani talebe alınacaktır. Bu -
nun için 29 Eyllılde bir mlisabaka im
tihanı yapılacak, eylülün 22 sine ka
dar bu imtihana girmek için mektep
lere rnliracaat etmeyenler kabul edil
miyeceklerdir. 

sesle: 
- Ben, evıı idim! dedım. 
O, başını eğdi, mırıldandı : 
- Bunu, bir kere söylemiıtiniz, sa

nırım. 

- Ev~!· .belki söylemiştim. Söyle
miş olabıhrırn. :Fakat i§, bununla bit
miyor. bu kadar kalmıyor ... 

Genç ··~oktorum", işiteceği felake
tin dehşetıne kendini hazırl'lmak is
tiyormuş gibi doğrulmuştu. 

Ben. göğüs geçirdim: 
- Çünkü, aramızdaki nikah bağı 

tamamile ~ö~Ulmemi§ti. Aynlmağa 
karar vermıştık; hatta ayrılmıştık ta .. 
Yalnız bu, hakim huzurunda tescil 
edilmen:işt_i. Yani iş. resmiyete dö· 
külmemıştı. 

"Doktoruın" ,ürpererek sordu: 
- Demek, hala nikahlısınız? 
Onun ürperişinin sebebini anlamış

nm. Zavallı "Doktorum", o kadra te
miz yürekli, temiz ahlaklı idi ki bir 
başkasının nikahını taşıyan bir kadın
la tanışını§ ve sevişmis olmağı, kendi 
ahlak telakkilerine yediremiyordu. 

Onun için yaralaruvermesine mani 
oldum: 

- Hayır 1 Onun nikahılsı sayıl
mam ... Çünkü ayrılmağa karar ver
dikten sonra, ikimiz de mahkemeye 
baş vurmuştuk. Yalnız, o, hakimin 
karşısına çıkmadı, bir işten ötürü, 
Avrupaya gitti. 
Kafamı yumrukluY.ordum: 

Hava tehlikesine 
karşı üye olanlar 

Hava kurumuna taahhütler ve te -
berrüler devam etmektedir. Dün de 
bir kısım yurddaılar yardımlarda bu
lunmu§lar ve ''Hava tehlikesini bilen 
üye" yazılmışlardır: lş Bankası Ka
dıköy Ajanından şef Salih Evin 43,20, 
muamelat amiri Mecdi Yuldaç 38 ,40; 
veznedar Rifat Erkoç 31,20, memur 
Bergüzar Ulgen28,80 Vişne.zade camii 
vaizi Münip 20 lira taahhüt ve Yeni
postahane arkasında iplik tüccan Mar 
yo 2500 lira teberru etmişlerdir. 

* Hava kurumu Beyoğlu ıubesinin 
bir toplantısı sırasında kurum üyelerin 
den doktor Andre Vahram, Avrupada 
olduğu gibi, memleketimizde de ku -
rum menfaatine derbi koşulan gibi 
mükafatlı yarışlar yapılmasını teklif 
etmiş ve bu önerge kabul edilmiştir. 
Yarış projesinin tanzimi doktor An -
dre Vahrama bırakılmıştır. Bu yanş
lar yapılırsa Hava kurumuna senede 
300 bin lira temin olunacağı umulmak 
tadır. 

KUÇUK HABERLER 

.Y. Limanımızı ziyaret edecek olan 
İtalyanın Veıı.puçi ve Kristof Ko
lomb mektep gemilerinin dün için 
limanımıza geleceğini bir arkadaş!
mı.z yazmış ise de bu haberde bır 
yanlışlık vardır. İtalyan gemileri 19 
ağustosta gelecekler ve bir hafta ka
dar limanımızda kalacaklardır. 

:t- Galata kulesine konan vakit dü
düğü iki sene içinde bozlursa müte
ahhit tarafından tamir edilecekti. 
Düdük bozulduğu halde tamir edil
memiş ve bu yüzden iş mahkemeye 
dökülmüştü. 

Son defa müteahhit belediyeye bir 
istida vererek düdüğü ya,pacağını ve 
tekrar bozuluna yine tamir edeceği
ni bildirmiştir. Şimdi müteahhtdin 
harekete geçmesi beklenmektedir. 

:f. Belediye tarafından her yıl mu
ayene edilen otobüslerin muayene • 
lrdcn sonra kontrolu güç olmaktadır. 
Belediye bunun önüne geçmek için 
Avrupa usulü, muayene edilen oto
büslerin camına ye§il bir kağıt yapış 
tırmağa karar vermiştir. Bu suretle 
muayene olan ve olmıyan otobüsler 
tefrik edilebilecektir. 

• Profesör Boıısert Ü!f üniversite 
talebesile yakında Atinaya bir tetkik 
seyahati yapacaktır. 

il- Doktor HuHlııi :Behçet ıs eylül· 
de P<;Ştede toplanacak: olnn .acrml'tn. 
loji kongresinde üniversiteyi temsil 
etmek üzere Peştcye gidecektir. 

• Hukuk Fakültesi talebesinin In
kılap dersleri imtihanı dün Universite 
konferans salonunda yapılmı§tır. So
nuç yarın belli olacaktır. 

"' Aşım için istasyonlara gönderi
len vilayet aygır deposunun damız
lıkları dün gelmiştir. 
~ Deniz te<:im okulundan bu yıl 

diploma alacak gençler, Söğütlü o
kul gemi sile 30 gün sürecek bir ge
ziye çıkmışlardır. Bu gezi Marmara 
ve Ege denizinde olacaktır. 

.Y. Mezuniyetini geçirmek üzere 
Avrupada bulunan Sovyet Büyük el
çisi Karahan, dün sabah trenle şehri
mize gelmiş ve doğruca Büyükdere
deki Sovyet elçiliğine gitmiştir. 

.Y. Ayazağa köylüleri ile veni seçi
len ihtiyar heyeti araaında bir anla
şamamazlık çıkmıştır. Köylüler, se
çimin feshi i9fo kazaya, nahiyeye ve 
hatta İç Bakanlığa baş vurmu~lardır. 
Sanyer kaymakamlığı bu mesele ü
zerinde tetkikata devam etmektedir. 

4 Ankara "Türk kuşu,, okulu için 
Rusyadan getirtilen iki profesör, 
bugün Ankaradan İstanbula gelecek
lerdir. 

- Ah, bu benim akılsız ba§ım .. 
Hep, bu akılsrz başımın cezasını çe
kiyorum. 

''Doktorum,, ellerimi tutmuştu: 
Sakin olunuz .. Sonra?. 

Yorgun bir kendini verişle elelri
mi ·onun ellerine bırakmıştım: 

- O, Avrupaya gidince, ben de 
mahkemyi unuttum ve dava, olduğu 
gibi, yüz üstü kaldı. Dün, öğrendim 
ki kocam, A vrupadan dönmüş ve da
vanın ne olduğunu araştırmış .. 

Genç ''doktorum,, un yüzü, alev 
alev yanıvermişti: 

- Demek gelmi~ ! 
Bunu\ öyl!! kekelıycrek söylemişti 

ki: • 
- Yalan, yavrum.. Yalan, çocu

ğum! 
Diye bağırmamak için dişlerimi 

nasıl sıktığımı bilemezsin ... 
Yiizümün çizgileri, bakışlarım, 

belki sesime, tavırlarıma iharu:t eder, 
korktum, başımı öne iğdim: 

- Gelmiş, sevgilim.. Efer bekle
nen, istenen biri olsaydı, gelmezdi.. 
Hayat, bir düzüye böyledir. Neri 
beklemezsek, neyi istemezsek, ne
den kaçar, çekinirsek, hep onlar, ge
lir, başına çatarlar. 
Yorgunluğumdan kendim de bık

mışım gibi yanıma sarkıtmıştım: 
- Bilir misin, kocam, kıskançtır. 

Fakat bildiğin şekilde değil.. Hay
vanca kı&kan~·:· Bir kere ~ok zengin. 

BUDA BI:NDI;N 
TELGRAF 

Telsiz devrindeyiz. Telli tel~ 
fon, telli telgraf bir on yıl son~ 
geçmişe karışacak. İnsanlar bi.t1 
birleriyle bağlarım kaybetıne
mek için incecik tellere güvene
miyorlar artrk. Bu bir. 

Gelelim ikincisine: 
Telsizden vazgeçtik, telefo -

nun ve telgrafrn tellisi her şet 
elen önce bir gaye güder: va1tıt 
kaybetmeksizin, her istenen da• 
kikada, mümkün olduğu kadar 
bir cabuklukla toprağın bir ucun 
dan-öbür uçlarına haber ulaştır• 
mak. 

Bu da anlaşıldıysa, gelelim U
cüncüsüne: 
- Benim bir bildik geçc;Jtlerde 
Bursaya gitmiş. Bir iki gün ~al· 
mış. 1stanbula dönüşte Gemhg.~ 
uğramıs. Gemlikte otobüsler bır 
yarım S'aat kadar mola verirler. 
Bu moladan istifade ederek ace· 
le bir işi için lstanbula teJgr~f 
çekmek istemiş. Fakat Gemhk 
postahanesinden ona demişler 
ki : 

- Şimdi saat on üç, Postaha· 
ne kapalı. Telgraf çekemezsiniz. 

Benim bildik şaşmış bu işe· 
Bir tahkikata girişince ögreıı• 
miş ki, Gemlikte yalnız bir tane 
telgraf memuru olduğu için v~ 
bu adamcağız sabahın saat yed1" 

sinden gece yarısına kadar çalıf 
tığından dolayı, 12 den 14'e 11• 
gece yansından yediye kadar, 
gayet haklı olarak tatil yapar· 
mış. 

O tatil yapmakta haklı, fakat 
tam saat 13 buçukta yahut gece 
yansından sonra acele isi düsilP 
te telgraf çekmek, yahut telefon 
etmek istiyen bir Gemlikli şe: 
hirdaş böyle tatil saatlerinde işı 
çıktı diye haksız mı? 

Ve tek memurlu kasaba poS" 
tahanesi tipi, telsiz devrinde bir 
az tuhaf kaçıyor, dersem, ben de 
haksız mı olacağım? 

Orhan SELiM 

1119 fiatlarma konacak narlt 
ı::~ ..... ~ ... llll:r :rı., &.. ~1 :..- ··- ı...._ •• ,~ .. t'""' 

narh işini görüşmek üzere Ankara -
da toplanan komisyonun hazırladıgl 
projeler tamamen tetkik edilmiştit• 
Sıhhat bakanlığı, projede tasarlanall 
ve tesbit edilen ilaç fiyatlarının bıJ• 
günkil satışlara nazaran normal olıı~ 
olmadığını tetkik ettırmiştir. Gene. 
enspcktörler tarafından yapılan bu ~r 
raştırma ısonuçları da projeye kat 
biçim verilirken gözönünde tutula• 
caktır. 

Yeni narh tarifesinin ne zaınaıı 
tatbik edileceği henüz belli değildi!• 
Verilen bir haber, bu i~in yeni s~?' 
başlangıcına kadar uzayacağını gör 
termektedir. 

Geziye giden muallimler 
döndüler 

" Muallimler Birliğinin Bursa seY6ıs 
hatine iştirak eden 34 gezici dün d iJI 
müştür. Muallimler Yalova yol 

1 

Bursaya gitmiş, Uludağa ~ıkmışl~ 
dır. Dönüşte ipek fabrikalan gezıl 
ve Bursa Muallimler Birliğinin verf; 
ği çayda bulunulmuştur. Birlilc. dl 
Ağustosta yapılmak üzere lzmir. >- t" 
na ve Ankaraya bir seyahat daha te 
tip etmiştir. 

Babası, Abdülhamitten mi, ~bd~ 
mecitten mi, sultanlardan birinın ıı.· 
}eliğini, daha doğrusu köpeklı• r 
ederek para toplamış .• Çiftlikler, 1>' 
lar, yalılar, köşkler, konaklar.. _,, 
cam, bu hırsız, haydut ailenin t 09 

yavru çocuğu .. Çocukluğundan t 
nk alışmış ... Eski Mısırlılann ~ 
dıklan öküzler vardır. İşte bıt: 
de böyle öküz ilahlardan.. Par' 
güvendiği içn vurduğu vurduk.

116 tiği kestik.. Bir kere daha, 
aynlacak olmuştuk. Ben, iyi .. 't. 
demedim, rahata kavuşmak ıçi.01 adamı gözüme kestirdim ve e• 
meğe karar verdim. Kocam, o 1 

necegim adamı, vurmağa kalk1 

mı? lş mahkemelik oldu. Mab1' 
kocamı müşahede altına aldırdı 
deliliğine rapor verdiler. BU r• 
onu cezadan kurtardı. Şimdi. 0: 
tenteli bir delidir. Beni sevdıl1 

değil, bana eziyet olsun diye. ııet 
nalıgı yapar. Köpeğin, hayatta• 
sanlar arasına ~irip yaşadığı ye

1
t 

yormu§ gibi, bır de insanları, 
ların keyiflerini, zevklerini tJ 
kalkışması vardır. Yani içer .. ıcfl~ 
bi içer .• Ve içtikten sonra da. 
azıya alır, kırbaç elinde saldırır· 

• an ''Doktorum,, kulaklarına ın 
yormuş gibi bakıyordu: 

- Kırbaçla kime saldırır? 
Alay ediyordum: 
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ŞAHITLERiN YEMiNi 

Tahkikat Evraklarının Ek
sikliği, işleri Geriletiyor 

[HUSUSl MUHAB1R1MIZ BlLDIRlYOR] 
Ankara, 15 

Ceza muhakemeleri usulü kanununca tahkikat yapılırken şa
hitlikten önce olarak doğru söyleyeceklerine dair ayn ayn ye· 
rnin ettirilmesi icap ederken Şuraya gönderilen tahkikat evrak· 
lannda bu işe hiç riayet edilmediği ve şahitlere yemin ettir!ldiği 
hakkında evraka işaret verilmediği ve bu sebeple işlerin ge!':l kal· 
rnası yüzünden amme hukuku kadar şahsi hakların da m~~ees
sir olduğu görülmüş, Başbakanlık aHikah dairelere ve valılıkle
re bir tamim yaparak tahkikat evrakının kanuni usullere u~~~ 
ve noksansız olarak Devlet Şurasına gönderilmesinin temınını 
istemiştir. 

Polislerin Yeni . Kıyafetleri 
Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz bildiriyor)--:-. Y..e~} polis 1kıyaf eti hakkında Emniyet İşleri Genel Direk~örlugu az~~ge en 

projeleri hazırlamıştır. Bugünlerde kıyafet nızamnamesının ha
zırlanmasına başlanacaktır. ---
Türk Kuşu İçin Saha Aranıyor 

Ankara, ıs (Hususi muh;ıbirlı:n~z bil.~ir~yor) - Türk kuşunun 
açacağı yüksek planör mektebi 1çın musaıt saha bulmak maks~
dile Ankar · d Elmadagvında yapılan araştırmalar netı-a cıvann a 1 .. . b" 
ce vennemiştir. Türk Kuşunun Rus hoca

1 
a~d mukn1asıp1 ır saha 

bulmak maksadile bugünlerde lstanbu a gı ece er; stanbul, 
Bursa, Kocaeli ve lzmirde araştınnalar yapacaklardır. 

T abiiyefimizden Çıkanlar 
J\nkara, 15 (Hususi muhabi~imiz bildiriyor) - Eski Osmanlı 

lmparatorlugunun Avnıpadakı hudutları dahilindeki müslüman
Iarın Tiırk harsinden sayılması kararlaşmıştır. Bu karardan son
ra Yugoslavyadan memleketimize gelen Arnavutlar ve Boşnak
lar da tabiiyetimize kabul edileceklerdir. 

iki kere evlene
miyecekler 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Evli oldukları halde 
karılarını bırakarak memleketimize 
galan .,,aaha...:-ı-.:.- .__..._. •-··-•• 
nUkumlerine muhalif olarak burada 
tekrar evlenmelerini ve evlencbil -
ınek için bu gibi muhacirlerin mem
leketimize geldikleri zaman evli o
lup olmadıkları kendilerinden soru
larak tahkik edilmesi ve tabiiyet be
Y.annamesine ona göre meşruhat ve
tı~mesi lç Bakanlıkça alakalılara ta
ınırn edilmittir. 

Türk~e klavuz 

1 
Ankara, 15 A.A. - Kültür Bakan

ıgından: 

Türk Dili Araştırma Kurumunca 
hazırlanan, Ulus ve diğer gazeteler
de neşredilen osmanhcadan türkçeye 
klavuzun katma, değiştirme ve dil • 
zeltrneleri ya.pılmıştır. Ayni asla gö
te yine adı geçen cemiyetçe hazır -
lanmış olan (turkçeden osmanlıcaya 
~ep klavuzu) da basıma verilmiştir. 

u iki cep klavuzuna ilgili basım, 
Yazım ve satış gibi her türlü telif 
hakları (Hakkı telif kanunu) na gö
re Kültür Bakanlığınca Türk Dili 
Araştırma kurumu adına tescil edil
ıniştir. 

Türk dili devriminde doğru yol 
"'= 

Yeni hazırlanan 
Talimatnameler 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Umumi hıfzıssıhha 
kanıınıınnn 2U. ,..,,ı;maııa- muci
bince belediyelerce hazırlanmakta o-
lan sıhhi zabıta talimatnameleri Ba
kanlığa gelmeğe başlamııtır. Şimdi
ye kadar İzmir, İpsala ve Merme
ris belediyeler talimamameleri Ba-
kanlıf!a gelmiştir. Bu talimatname -
ler tasdik edilmek üzere tetkik edil
mektedir. 

Şehit Nazımın 
Kemikleri 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Şehit Nazımın ge
mikleri bugün merasimle Hacıbay
ramdan alınarak top araba•ı üzerin
de a.keri meraaimle Cebecideki ıe· 
hitliklere nakledilmittir. 

göstericilik ödevini yapacak olan bu 
klavuzlarm satışa çıkmasını bekle -
mek gerektir. Okuyucularımızın bu 
devrime olan temiz ilgiainden ve iç· 
ten bağlılığından faydalanmak isti
yenlere karşı Türk Dili Araştırma 
Kurumunun kanun yolu ile hakkını 
araması tabiidir. 

Arabacllar cemiyeti yeni idare 
heyeti seçimine başlandı 

Arabacılar Cemiyetinde ıdare heyeti seçimi yapılıyor 
Bazı sebeplerden iıtıfa eden Ara. mobillerle arabacıların toplu bulun 

bacılar cemıyetı ıdare heyeti üyeleri duldan iakelelerde dola tı ılacaktır. 
nın yertne yenil nnin ııeçılmesıne dun Yeni idare heyetı se ımı bıtt ı vakit 
<l n ıtıbaren ba 1 nmı tır. Seçım cemıyet arabacıların ha 1 rın n korun 
& • ektır. Di.ın cemiyet hına ın ması eledı dı er bazı yer 
ü duraıı rey aııd iı buıün y ot lere n ı aktır 

Hamdullah Suphi Oner 

Romanyadan 
Gelecek Yeni 
Göçmenler 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, ıs 
Romanyadan memleketimize geti

rilecek mahacirler işini tetkik et
ıaekte olan komisyon bugün İç Ba
kanı Şükrü Kayanın başkmlığında 
Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi 
Önerin iştirakile ikinci toplantısını 
yapmıştır. . 

Hamdullah Suphi Tanrıöner bu iç
timadan sonra akşam trenile İstan
bula gitmiştir. 

İç Bakanlık, bu sene içinde mem
leketimize getirilecek muhacirler i· 
çin Çanakkale, Tekirdağ ve Çorlu 
havalisinde yeni köy inıasile mevcut 
köylere muhacir yerleştirilebilecek 

muhacir evleri yaptırmağa başlamış
tır. Geçe:l ne memleketimize gele
rex muvakkaten Trakya köylerinde 
iıkin edilen muhacirler için de ay
rıca evler J'&ptırılmağa baılanmıı -
tır. 

Romanyadan bu hafta sonlarına 
doğru 6000 muhacir gelecektir. Bu 
muhacirleri getirmek üzere deniz 
yolları idaresi kafi miktarda vapunı 
Köıtenceye yollamıştır. Romanyadan 
fazla miktarda muhacir eylülden 
ıonra gelebilecektir. Memleketimize 
getirilecek Romanya Türkl~rinin ek 
serisi ekmiş bulundukları mabaulleri 
topladıktan sonra gelebileceklerdir. 

Mucurda Atatürk 
Heykeli 

Mucur, 15 A.A. - Hacıbektatlı 
Hasan Uyarın yerli mennerden ~u
vaffakiyetle oyduğu Atatürkün bus
tü dün köylü ve kasabalı binlerce 
halkın Kırıehlr ve yakın ilçelerden ı 
gelen konukların katıldığı bir tö • 1 
renle açılmı9tır. 1 

İlçebay, Atatilrkiln Türk ilinde ya 
rattığı varlıkları birer birer uydık· 
tan sonra büstün açma onurunu Kır· 
şehir ilbayına bırakmııtır. İlbay söy
levinde işlerimizin bitmediğini, Ata· 
türkun büstüne yaraşan bir Mucur 
kurulm ını dilemiş, yurdun savga· 
sı ı ( dafaa) Başbakan tsınet 
lnon n dedikleri gibi yedlğımi.ı 
ekmeğın b r lokmasını uçağa ayırma· 
mızın bir ödev olduğunu anlatmlf • 
tır. 

Bundan sonra halk büıtün önün • 
den geçmiştir. 
Öğleden sonra Mucur ve Kırtchir 

gençleri arıuıında bir futbol ve vo • 
leybol maçı yapılmıştır. 

Mucur baştan başa donanmııtır. 

Romanyada 
Alacaiı olanlar 

Ankara, 15 A.A. - Romanyada 
Bloke alacaklan olan tüccar ve va· 
purculanmızın bir an evvel Türko
fiı merkezine, ,ubelerine veya tica· 
ret adalarına müracaatla bu mathlba
tın hangi tarihte satılan :nala veya 
navlu!'- ait olduğunu, pannın cinei· 
ni, mıktarmı, Romanyada hangi ban
kada bulunduğunu bildinneleri iıte· 
nilmektedir. 

Arsıparlamantaı kongrede 
saylavları mız 

Brükaelde toplanacak olan ararpat· 
limantar kongrede Kuıutay temsil 
edecek uylav heyeti buciln hareke 
edecektir. 

Heyet Falıh Rıfkı Atay başkan· 
hk etmekte, Fazıl Ahmet, Muzaffer 
ve kad n sa lavlardan Eama heyete 
ü e ulunmaktadırlar. 

AKADEMi SERGıSı AÇILDI 

Sergide 3 Binden Fazla 
Resim Ve Eser Var 

Güzel san'atlar akademisi sergisi ile bera
ber erkek san'atlar okulu sergisi de açıldı 

BiR YENi KAZANÇ YOLU 
Yaz ne güzel mevsimdir. Ge

liş gidişi, alış verişi, işi ve ye-
işi boldur. Yazın kazananlar, 

\ kışın kazananlardan çoktur ..• 
Yazın türlü türlü kazanılır .. Sa-
de plaj, gazino, kahve, deniz ha
mamı işleterek ve dondurma sa
tarak değil ... lşi olmıyanlara bir 
yeni kazanç yolu anlatacıığım. 

1 Yalnız bunun için bir beşlik ka
ğıt lazım. 

Hergün sabahleyin bir işlek 
i kelede, mesela Kadıköyündc 
kişe civannda duracaksınız ... 
Vapura yetişmek üzere gelen 
bir arkadaşı hemen önleyip, beş-

/ 

liği göstererek: 
- Aman kardeş, beş liralığı 

' ozmuyorlar. Ufaklığım da yok 
na on kuruş versene! ... Jüzel Sanatlar Akademisi sergisinde te§hlr edilen eserlerden 
Diyeceksiniz. O adam yüzde 

doksan beş bu parayı verir ve 
gider ... Sabah saat on buçuk, on 
bire kadar (artık bunu siz tayin 
edersiniz. Vapurların kalabalık 
olduğu saatlere kadar) her ta
nıdıktan böyle on veya beş ku
ruş istersiniz. On birden akşam 
altıya kadar boş kalabilirsiniz. 
Akşam altıdan f"? ra da Köprü
de avdet vapurlarına musallat 
olur, ayni usulü tatbik edersiniz. 
lstanbulda iskele ve taşıma 
araçları (vasıtalarş) boldur. Her 
gün bir tarafa gider, cumartesi, 
pazar günleri de.ayrıca tedbirler 
alırsınız. Benim hesabıma gö
re günde ortalama hesap iki li
.. a vardır. İşsizim diyenlere tav

Erkek Sanatlar mektebi sergisinde te§hir edilen bir salon takımı 
. ye ederim, yalnız dikkat edHe-

cek noktalar şudur: 

Güzel sanatlar akademisinın tale
besi tarafından her sene açılmakta 
olan sergi bu sene de, dün saat 14 te 
Güzel sanatlar akademisi ulonların
da büyük törenle açılmıştır. 

Sergide mimarlık, re•im, heykel 
ve tezyinat ıubelerile akademiye 

Gllze1 sanatlar akademisinde birinci 
gelen eserlerden 

bağlı Şark tezyinat sınıflarınm e
serleri bulunmaktadır. 

Bu s.eneki aerginin diğerlerinden 
farkı, ıki senedir hazırlanma devre· 
ainde ~lan ınilll mimari ve tehircilik 
eıerlerınin de ayrıca gösterilmesidir. 

Sergi 14 kadar salonu ihtiva et • 
mekte ve buralarda 3000 kadar eser 
ve proje teıhir edilmektedir. 

Bu sene mektepte mimari diploma 
konkuruna giren 19 talebenin, imti
han!ann.ın birinci merhalesi uyılan 
p~oJelerı de bu salonlarda tethir e
dılmektedir. Bunların imtihanlan 26 
temmuzda bitecektir. Tezyinat kıa· 
mınm imtihanları henilı: neticelen • 
memiştir. 

. Re.sim şubesi diploma imtihanları 
bıtmı,,. ve. imtihana giren 6 namz~t
ten bırıncıliğı Namık tsmaıtin Halıt. 
Çallı İbrahimin atelyuinde Yakup 
v~ Uçünciılilğü de yine Çallı İbrah~ 
mın atelyeıinden Nuri kazanmıılar
dır. 

San'at mektebinin sergisi 
İıtanbul mıntakaıı erkek endilıtri 

okul.undan bu aene 9 marangoz, 11 
t!ıvıyeci, S sıhhi tesiutçı, 8 elektrik 
çı olmak üzere 33 genç me°Zun ol
muştur. 

Okul, her acne olduğu gibi bu se
n~ de dört pavyonlulc büyük bir ser
~ a~mıştır. Bu sergide marangozlu
ga aıt ağaç itlerden vazıhaneler. gar
d.r~plar, oda takımları, sıhhf birer ki
şıhk sıralar (açılır kapanır}, salon 
takımları, teıviyehanede demirden 
mengeneler, boru kıvırma makinele-

ri ı S beygir kuvvetinde gaz motor-
1a'rı 

1

ve marangozluğa ait demir mal· 
zeme kapaklı son siııtem çöp san -
dıkla~ı ve elektrik tesiaatında kulla
nılan malzeme teşhir edilecektir. 

Mektebin bütün atelyeleri de ziya· 
retçilere açık bulundurulmaktadır. 
Yapılan eserler, ziyaretçiler tarafın
dan çok takdir edilmektedir. Sergide 
4000 parçaya y~ egya ve malzeme 
vardır. Bunlar, aergi sonunda satı· 
lacaktır. • 

Bir istediğinizden bir daha is· 
tcmemek, arasıra aldığınız para· 
yı iade etmek [tabii bunu geri 
ahnazlar ama, siz yine "jest" 1 
yapmalısınız], ayni iskeleye on 
günden evvel dönmemek ve 
utanmamak .. Hele bu sonuncusu 
en birinci §arttır. liaydi bere· 
ketli olsun. 

B. FElEK 
· aa · acnnaooanoonrrneonnnnrn• 

HEYKEL DE~IL, JE4NNE HARLOW 1 
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No.83 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

in gilizlerden Aldığı 300 Lirayı O Akşam 
Galata Meyhanelerinde Yiyor, Ertesi 
Gün de Suikast Vesikalarını Götürüyor 1 

Jdıralay Fazıl, Yakup Cenani, sü
"ari yüzbaşı Şevki, Sadık Hilmi, 
Fethi, Cevat, Selanikli Yakup, Pez -
rinli Cetaı, Yakovalı Ali, Ereğlili Fa
ik, Edirneli Kemal, Bursalı Mehmet, 
Ereğlili Recep, Trabzonlu İhsan, A
rap Mehmet, Unyeli Salih, Bazaeli 
Nail, Boşnak Hüseyin, Adanalı Hak
kı, Bunalı Şaban, Trabzonlu Cavit 
ve Cevat, Giritli Akif, Bigalı Tah
s in, kaymakam Mustafa, Ali ve bin
baş ı Kazım.,, 
Şimdi bu beyannameyi doğuran ac 

bcbi ve tutulup teslimleri istenilen 
adamları bulalım: 

Suikast raporunun birinci maddesi 
§Öyledir: 

" ... Damat Feridi ve işgal kuman· 
danlarını öldürmek için Anadoluda 
kurulmuş olan (Halas ve Vatan ce
miyeti) İıtanbulda iki şube açmıştır. 
Biri lstanbulda, reis Miralay Fazıl, 
öteki Osküdarda, reis Yakup Cena
ni.., 

Entellicens servisi bütün ajanları -
rıı harekete getiriyor. Pantikyan baş
ta olmak üzere bir ip ucu bulmak 
için her çareye baş vuruluyor. Bir 
şey bulamıyorlar. Nihayet yukarda 
adını yazdığım yedek subay Muzaf
fer Pantikyana geliyor: 
''- Ben bu adamfardan bazılanru 

tanıyorum. Anadolu ile yaptıkları 
muhaberelri elde edebileceğim. Yal
nız biraz para ... ,, diyor. 

300 lira veriyorlar. Fakat, Pantik
yanın ağzından dinlediğime göre, 
bir taraftan Muzafferi gözetliyorlar. 
Muzaffer o akşam Galata meyhanele
rinde 300 liranın bir kısmını yiyor. 
Ertesi gün, nasıl oluyor; kimden alı
yor; bir vesika getiriyor. vesika ar
rıen şöyledir ve altında cemiyetın 

mührü ve Ali Galip imzası vardır. 

Birinci vesika 
:Aneclolu Halh V•t.a C.uiıed 
l stanbul tubai riyaseti aliyeıine 
10 temmuz 37 tarih ve 158 numa-

ralı tezkerei aliyeleri cevabıdır. 
"Dersaadette kuvvetli bir casus 

teşkilatı vücuda getirerek her hare
kattan cemiyetimizin haberdar edil· 
mesine lüzum görüldüğü cihetle ifa
yı muktezası Büyük MiUet Meclisi 
Reisi muhteremi Mustafa Kemal Pa
şa Hazretlerinin emri alilerinden bu
lunmuş ve bu bapta riyaseti aliyele
rine iş'arı keyfiyet kılınmı§tı. Bu 
te§kilat hakkında dermeyan olunan 
herbir mütalebat bizce ıayanı kabul
dür. Hemen teıkilita iptidar ile neti· 
ceden merkezi umuminin haberdar 
olunması müt;mennadır efendim.,, 

20 Temmuz 337 
Mühür: 

Anadolu HalW Vatan Cembeti 
Jmza 

A. GaliP. 

V esikanm yazılıt tarzı ve açık yazıl 
mış olması gibi fÜphe uyandıracak 
noktalar çok olmakla beraber mühür 
ve imza taklidi Entellicens Servisini 
tereddüde dütürmüt ve bu itin böy
le devam etmesine karar verilmittir. 
Vesikalar sökün etıQi§, bet. on gün· 
de bir geliyor ve raporcular paralan 
alıp yiyorlar: 

ikinci vesika 
Anadolu Halası Vatan Cemi)'eti: 

Numara 
287 

"Ağustos 337 tarih ve H.V./1387 
numaralı tahrirat ile iı'ar olunduğu 
veçhile Anadoludaki harekatımızın 
inkişafı için ittihaz olunan tedabir 
berveçhi atidir: 

1 - Şu son seneler zarfında va
tanın uğradığı meaaibi gUnagCin her 
ferdin malQmu olduğundan vatanla 
alakadar olan her fert bcrveçhiati 
vazifei vataniyeyi ifa etmelidir. 

2 - Yunanın Anadoludald hare
katı askeriyesi sırf itilaf kumandan
ları tarafından tayin olunan heyeti 
askeriye tarafından idare olunmakta
dır. Bu da tabiatiyle zaranmu:a ne
ticeleniyor. Buna karp iyi bir hare
ket tayin etmek ve payitahtta ban 
ihtilal ve suikastler tertip ve icra ey· 
lemek §CU'tiyl~ Anadolu, Yunan isti· 
lasından kurtarılacak, ve o zaman 
iyi bir sulh güneıi doğacaktır. 

3 - Mezktlr ihtilil ve suikasti ge
ne meclisi millimi #en ıönderilecek 
emir ile icra etmek üzere bu kere 
Ankara kuvayi milliye çeteleri ku· 
mandanlanndan Selinikli Yakup, 
Pirzerinli Celil, Yakovalı Ali, İzmir· 
li Faık, Edirneli Kamil, İzmirli Re
cep. Bursalı Mehmet reisleri mahi
y e bin lirayı osmani maaıla : tayin 
ve inm eyliyoruz.. 

Hiyanetin elebapsı ve suikast hika
yelerinin kahramanr Sait Molla 

4 - Bundan başka iki gün sonra 
Irvadan motörle Dersaadete gelecek 
Trabzonlu Hasan, Arap Mehmet, 
Ünyeli Salih, Pirittineli Tahir, Bot· 
nak Hüseyin, Adanalı Hakkı, Bursa· 
lı Şaban, Trabzonlu Cavit, Geredeli 
Nazif, Biıalı Tahsin bunlarla cem'an 
on yedi fedaiye baliğ oluyor. 

Bunların Dersaadetteki vazifeleri 
buradan tayin edilecek gün ve emir 
ile Dersaadet kuvayı işgaliye İngiliz 
başkumandanı general Harington ile 
erkanıharbiyesi general Ballar, ingi
liz polis kumandanları, Yunan mü
messili askerisi, hürriyet ve itilif 
fırkası reiıi Sadık ve Şeyhülislam 
Mustafa Sabri.. Bunlardan başka 
gönderilecek evrak ve evamir ile ya
pılacak suikastle mükelleftirler. 

S - Bütün alemi islanu demir 
pençeleri altında inletmekten başka 
ve yalnız dünyaya hakim olmaktan 
başka bir şey bilmiyen İngilizler ve 
onlarla teıriki mesai eden düımanla
ra karşı bu yolda mukabele edersek 
atimizin pek parlak olacağından 
ümitvarız. Hatta bu hususta kendi 
milliyet ve hürriyetlerini istihsal ve 
ilam hürriyet için nasıl bir siyi fe
dakari ile çalışan .(Hind iıtiklil ko
mitesi) nin ıheyeti idaresinin isimle
riyle talimatnamesini birkaç ıüne 
kadar irsal edeceğiz. Heyeti idarece 
mütalea olunsun. Bu, bize bir nümu
nei ibrettir. Bu komite ile irtibat te· 
sis olundu. Bütün harekitlanndan 
bizi haberdar ediyorlar. Badema biz 
de sizi her harekattan haberdar ede-
ceğiz. 

[Arkası var] 

FAYDALI BiLGiLER 
BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Almanca ders. 18.SO: Dans musi

kisi (pllk). 19.40: Haberler. 19.45: Ece 
cu, tilrkçe .cialll eaerler. Z0.15: Koafe
l'aDS. ıo.so: ·~ cu ....... Ol'U.. 
tralan ve türkçe ıöüü eserler. 21.30: Şe.. 
hir tiyatrosu artistlerinden İ. Galip. kü
çük f(kralar. 21.45: Son ahberler, borsa
lar. 22: Profesör Ali (Keman solo). 

BU kreş 
13 - ıs Gündüz: plak yayunı ve du

:runlar. 111: Sandou Marcou orkestrası. 
UI: Dunmlar. 19,15: Konserin aürefi. 
20: Sözler. 20,20: Strauss müziii plikla
rı. 20,50: Sözler. 21: Sözler. 21,15: Sen
fonik plaklar. 22: Sözler. - Konserin sü
reli. 22,45: Du111mlar. 23: Konser (röle). 
23,15: Yabancı dillerle duyıunlar. 23,35 : 
Konaerin ıüreit 

Varfova 
19,SO: Pinno - Vi10Ionscl mihiii. 

20,15: Rekllmlar. 20,30: Pinno konseri. 
20,50: Aktüalite. 21: Söder. 21,10: Or
kestra konseri. 21,45: Du;,amlar. 21,SS: 
Söaler. 22: Keman müziii. 22,30: Repor
taJ. 23: Koro koııaeri. 23,30: Spor. 23,40: 
Plik. 

Prag 
20,25: Armonik konseri. 21,10: Sözler. 

22: Söaler. 22,15: Pinno miiaiit 22,40: 
Hafif orkestra miiaiii. 23,15: Son duyum
lar. 23,30: Pllk. 23,45: 1nailizce du7UJD· 
lar. 

Budapefte 
20,15: Pinno birlifiyJe prkdar. 20, 

50: Stlld10 pi1eaL 22,40: Duyıunlar. 23: 
PWr. 24: Senfonik orkestra lronaerL 

Belgrad 
20: Halle tarkdan. 20.50: Sö.ıler. 21: 

Du:ramlar. 21.10: Halk müziii. 23: Da-
1'Ulllar. 23.30: Sö.ıler. 23.40: Dana mihi
ii. • SiNEMALAR 

TiYATROLAR 

* Melelcı Aıılr Rahibe - Aık kelepçesi. 
• Ş.lc ı Şeytan Kıs ve maske altmda. 

• Elhamra ı Dal nltanh - Garsonlar 
tabi. 

• Yılchs ı Sibirya mahkGmJın - Serıll
sqt KralL 

• Allcasar ı Atk Beldeal - Vals ma-
harebeai. * ipeka Benhur - Pariall ltddar. 

1f. Sllmer ı Tali lruıu - Uçan feytanlar· 
il- Oalrilclar Hale ı Dcnia altı Ejderi. 
:,. Şelür Opereti ı Tepebap Belediye 

bahçesinde sah, çarpmba, perfelDbe, 
cama, ıilnli akpmları saat tam 21 de 
'"Dedi Dolu" operet 3 perde. Kadı· 
kö11Wer vapurlarına 7eti1ebilecelder
dir • • NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi '"8neler ıımlardır : 
Sirkecide Betlr Kemal - Bayurtda Ce

mil - Ankara cadclelinde Eıref - KU
çiikpa.ıarda Yorli - Sebaadebqmda t. 
Halil - Y enikapeda Sarım - Samatyada 
Teofiloı - Şehreminde Nunn - Kara
sflmrtıkte Fuad - Bil)'tikadada Mebmed 
- Heybelide Tanaı - Balurköyiinde 
Merkes - Haaköyde Yeni Türkiye -Ka
snnpaıada Yeni Turan - Kadıköyiinde 
Büyük - Yeldcfirmenlnde Üc;ler - Bc
ıiktatta Rıza - Galatada Hidayet -
Taksimde Kanzuk - Pangaltı'da Kara
kin Kürkçiyan - Taksimde Giiıı~J -
E)'Üptc Hilmıet ecıaneleri. 

LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımıza ıelecek vapurlar : 
Saat 
9,30 da Kemal Ayvalıktan. 
6 da Bandırma Kara Bipdan 

13 de Bartm Barımdan 
17 cı. ltocaell ·~ 
Buıün limananıldan lidecek vaparlu • 
Saat · 
9 da Ayten İzmire 
9 da Saadet Mudanyaya, 

10 da Ece Iskenderiyeye, 
20 de Tarı Karadeni.ıe, 
21 de Gübıihal Bandırmaya. 

• DAVETLER 

Ha'kevlnln çaGırıtı 
lıtanbul Halkevinden : 

Galataaarayda 18 Temmuzda açılacak o
lan Yerli Mallar ıerıiıinde ıeçen sene ya
pddıtı ıibi bu ıene de Evimia Soysal yar
dan ıubeıi tarafmdan 7okıııl lradınlarm 
el itlerini aatmalr ve ba suretle kendileri
ne soysal yardanda bıılwunak için bir 
P&v1on hazU"latmalrtadU'. Evlerinde el it· 
lerini yaparak bunları aatmalr saretile 
&eçimlerini temin eden yoksul Bayanların 
her sah ıtlnii aaat 14 den 16 ya kadar 
Cafaloilanda Halkevine el itlerini ıetir
meleri. 

Siıli, Beyofla, UslrUdar, Kadıköy, Be
ıilrtaı, Şehremininde bulunan ve el itlerini 
vermek isteyen Bayanlar civaralrmliaki 
Halkevlerine müracaat edebilirler. 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Ccrrahpasa hastanesi. Cerrahpa$& 21693 
Gureba Haataneai, Şehremini Yeni-
bahçe. 23017 
Haıeki kadmlar hastanesi Ak
saray Haseki cad. 32 
Giillıaae hastaneai. Gülhane 
Kudu haataneai. Çapa 

- 24553 

Eınruı akliye ve asabiye has
taneıi, Bakırköy Reşadiye k11lası 
Be1ofla Ziikilr haataneai Firaua 
Etfal hastanesi. Şiıli 
Haydarpata Nllmune hastanesi 
Zc111ep Kimi! hastanesi. Uııkll
dar. Nuh k11711su, Gün Dof111Da 
caddeai 

• 

20510 
22142 

16"60 
43341 
42426 
60107 

60179 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acenteal Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iakelesl baı m~ 

murluiu) 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vaııarcahılr Slrketi merlres acen-

tesi, Telefon 22925 
Sark Denıri:roDan mUraeaat b· 

lal Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpa... Telefon 42145 • iTFAIYE 
TELEEONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoflu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeıilköy, Bakırköy, Bü7iik· 
dere, Uskfidar itfaiyesi 60625 
Paıabahçe, Kandilli. Erenköy, Kartal, 
BUyülrada, Hqbeli, Barsu. Kmalı mm
takaları için telefon ADtralmdaki memu
ra (yanım) kelimesini ıöylemelı: klfidir. 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TE.ŞKlı.A Ti 
~~----------

Bu numarac!aıı iıQdat otoıııobili 
iıtenir. • tf4998 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Kır Balosu 
Adaları güzelleştirme kurumu, ge

çen gece, Büyükadada çamların ara
sında, pijamalı bir kır balosu tertip 
etmiş. Hat;ıgi bakımdan düşünülse, 
doğrusu, adalara çok yakışan güzel 
bir fikir ... 

Şairlerin dediklerine göre, insan
lar: 
"Bir pembe, cümüı renci aym vecdi içinde 
Sarsar cibi raksan ... ,, 

olmayı deniz dalgalarının ahenkli 
sahntılanna bakarak öğrenmişler. 
Bu fikri canlı bir misal ile ispat için 
de elbette, mehtaplı bir gecede Bü
yükadadan daha uygun bir yer bu
lunamazdı ..• 

Bu kır balosu, sağlık bakımından 
da, onu kuranları candan tebrik et
meğe sebep olacak, faydalı bir fikir
dir 

Bir kere, balonun pijamalı olması, 
sağlık bakımından, pek iyi düşünül
müştür. Jijama, vakıa faracada ''bi -
came,, elbisesiz demekse de, bayan
ların timdiki elbiselerinin yanında, 
bedeni gecenin serinliğinden daha 
iyi koruyacak, hem de dans ederken 
bedenin hareketlerini daha iyi ser
best bırakacak, bir elbisedir. 

Dansa gelince, bu, çocuklar için, 
genç kızlar ve delikanlılar için, ala 
bir jimnastiktir. Dans bütün beden
de, en ziyade bacaklarda kan dön
mesini daha i§lek yapar, adaleleri 
geliştirir. İnsanın hareketlerine tat
lılık ve yumuıakhk verir. Danseden 
gençlerde bütün bedenin çizgileri 
arasında bir ahenk ve tenasüp bulu
nur. Güzel bir vücut ta bu ahengin 
neticesidir. 

Şimdiki hekimlerin dans ile başla
n, vakıa, pek hoş değildir. Çünkü 
dans bu zamanlarda en çoğu, evlerin 
kapalı salonlarında yahut gazinola -
rın, dansinglerin kapalı, kalabalık, 
sıkıpk yerlerinde yapılmaktadır. 
Böyle olunca dansın sağlık kitapla
nnda yeri, ancak onun aleyhinde söz 
söylemek için olabilir. Hele balola
rın çok kere gece yarııJından sonra 
başlaması, sabahlara kadar insanı 
uykusuz bırakması, §Üphesiz, hekim
lerin hiç istemedikleri bir teydir. 

Fakat dans, eski zamanlarda oldu
ğu gibi, açık havalı, kırlık yerlerde, 
gündüzleri - Büyükadadaki gece 
balosu, şüphesiz, mehtaba raslama
sından dolayı, bir istisnadır - tertip 
olunursa sağlık kurallarına büsbütün 
uyıun bir jimnaatik olur. 

Ji':Mi -- ~ri 1m balola
nnın faydalarını gl>ğe çıkarırlardı. 
Onların gözünde bedeni hem en iyi 
geli§tirecek, hem de güzelleştirecek 
en iyi jimnastik dans idi. 

Adalan Güzellettirme Kurulunun 
tertip ettiği ~bi kır balolarınm, gün
düzleri, 11k • k tertip edilmesi sağ
lık bakımından pek ziyade arzu edi
lecek bir geydir. 

Lokman Hekim 

OPERATÖR 
DOKTOR niMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 hutalanru 

kabul eder. 4932 

or. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

5167 

Beykoz sulh 
Mahkemesinden 

Anadoluhisannda 23-1-935 günü ölen 

Şekibe'nin terekesi tasfiye edilmit ve 
metrukatile ölene ait Anadoluhisa -

nnda G<Sksll iskele sokağında eski 7 

ve yeni 4 kapı sayılı bir evide miras 

olarak devlet hazinesine verilmit ol

duğu alakadarlarca bilinmek üzre i

lanen tebliğ olunur. (13085) 

KENDi KENDiMiZE 

HALKIMIZ, ÇÖPÇÜLER_! 

FAZLA SÖZE NE HACET ? 

Ne Dersiniz? 
Gramofonun başına gelenler ... 

Bir tamdık okurumuz bize yazı

yor : 
"Kadıköyünde Osman Ağa mahal

lesinde Rıza Paşa Çeşmesi caddeıin
de sahibi olduğum 49 numaralı evi
min geçen yıllara ait bina vergisi 
borçlarının ödenmesi için, Kadıköy 
malmüdürlüğünden üç ayda bir al· 
dığım tekaüt maaşımın dörtte biri
nin haczini istedim ve Haydarpap 
tahsil ıubesinden de vergi borcuma 
karşılık maaşımın dörtte biri hacze
dilmesi için malmüdürlüğüne tezke
re yazıldı. Maaş çıktıkça aylığımın 

dörtte biri vergiye gidiyordU; Ge· 
çenlerde bir akıam evimde arkadaş
lar ve aileleriyle birlikte bir eğlenti 
yaptık. Gelenlerden biri evinden bir 
gramofon ve plaklar getirdi. Gece 
eğlendik. Herkes evine döndü ve ha-

malla yerine gönderilmek üzere gra
mofonla plaklar bizde kaldı. Ben er
tesi gün birini bulup gramofonu gön
dermek için dışarı çıktığım sırada 

Haydarpaşa maliye tahsil ıubeainden 
haciz memuru gelip 1934 senesi bina 
verıilerl lçin ıramofon ve pllklara 
haC"ıZ koy.tımr -mt ?'. • 

Gramofonun benim olmadlğını an· 
latmak istediysem de mahkemeye 
mliracaatla iatihkak davaaı açılması 

icap ettiğini anlattılar .. Gramofonu
nu vermek suretile iyilik etmit bir 
arkadap mahkemelerde süründürme
mek için 934 seneai borcu olan ve 
gramofonun haczi icap eden 17 lira 
71 kuruşu ödiyerek makbuzunu al
dım. Ben artık gramofonu kurtardım 
sanırken tahsil memuru katı katı yll
züme bakıp dedi ki: 

- Sakın gramofona ilipeyin, 24 

saate kadar satacağız. 
- Canım, gramofonun haczine se

bep olan 934 senesi borcunu verdik 
ya! İşte makbuzu 1 Daha ne kaldı? .. 

- Sizin bizde eski yıllara ait ve 
maaşınızdan k~ilen borcunuz var. 
Onu da defaten vermezsenU: haczi 
kaldıramayız. 

- Onun için aylığımdan dö 
kesiliyor ya! .• 

- Ben fazla lif anlamam. Gi 
rime tikayet et! .. Usküdar Mın 
Vergi Tahsil Direktörlüğündeıt 
getir 1 Gramofonu bırakalım. 

satacağız.. dedi. 
Uıküdar Mıntahlar DirektÖ 

ne bq vurduk. lşi anlattık. 

mız cevap ıu oldu: 
-Tahıili Emval Kanunu h 

aıı haczeder, hem de eıyayı ta 
- O halde ay başına kadar 

ade edin de para tedarik edey" 
dim. 

Bana, Tahsili Emval Kan 
dokuzuncu maddesinde: (HÜ 
olan borç için maaşa müracaı 

lir ve maaıın dörtte birile bir 
ödenmezse emvali menkuleye 
konur) diye yazılı olan hükmU 
dular. Ben de ertesi gün bo 
maaşımın dörtte birile bir 
ödenecek mikdara indirecek ka 
ra bulup dokuzuncu maddenin 
müne uymak ve böylece gra 
kurtarmak Uzere direktöre gi 
anlattnn.. ~lefonu açtı ve: 

- Müketlefin gramofonon&ı 

nız ! emrini verdi .• Ve daha ert 
de baıkasına ait gramofon bütii 
retlerime ve kanunun bana 
mUsaadeye rağmen benim ver 
c• _1ukabil mezada ç•' rıldı. 
ket kimae talip olmadı. Satılma 
ka zam la kaldı. Bu arada 
kırıp sanp borcumu .ımen 

ve gramofonu kurtardım." 

Vak'a böyle olmuştur. Ve 
olmuı iıe tahsil şubesi n:ükell 
kuzuncu maddenin dışına çıkar 
amele yapmıftır. Bu da doğru 
dir. Mükellefleri tazyikten ziya 
nunun en genit ölçülerile on 
saadekir olmak hazinenin leh 
hareket ve mal memurunun 
ödevidir. Biz böyle dü§Unüyo 

Siz ne dersini 

Yazlık Gazinolarımız 
Bir yağmurlu günün akıamı idi. 

Açık bir gazinoda, müzik dinliyor
dum. Hava, yeniden karardı. Ve ap
ansız bardaktan boşanırcasına yağmur 
yağmağa ba§ladı. Gazinodakilerin 
herbiri, birer yana kaçıştılar. Fakat 
barınacak çatı altı bulamadıkları için 
bir hayli ıslandılar. Bu ıalarumlar ara
sında ben de olduğum için kendi ken
dime düşündüm: 

- Şu koca lar guinoaunu ifleten· 
ler, acaba günün birinde havının bo
zabileceğini nasıl olur da hatırlanna 
getirmezler? 

dar vasıtasızıı ki. en küçük ya 
caddelerimiz geçilmez bir hal 
Baıka memleketler için hiç h 
mıyan küçük bir fırtına, buiıll 
!erimizi kınp geçiriyor. 

Hafif bir yer sarsıntısı; kod 
evlerimizi çökertiyor. Bir ya
ra yüzünden çıkan atcı, bir 
halleyi birden tutuıturuyor. 
yafmura, fırtınaya, atcıe 
tinde tedbirler almaaını b:1 __ .. 

!UlllllllllHH11111nn1111:1ı111111nrı • Ve Istanbul gibi yafıth bir tehir

• VAPURCU UK İ de yapdıklanru neden dolayı hesaba i L - katmazlar? Küçük bir tente, yahut u 
i :a para ile yapılabilecek bir ıundurma, 

Uzata ıitmefe ne haceti. 
Binlerce lira döküp, guiOO 

yan adam. bütün yaz, hav 
rık ıitmiyccefinl hesaba 
miltterilerinl yıimurdan 
unı dilfünemu.e. batka kidl' 
leınefe, ve bele bizi ken~ 

i Türk Anonim Şirketi i üstlerinde olsaydı, bu halk böyle ao
... J t b - kak ortasında kalmıı gibi ıslanmaıdı. 
:s • an ul Acentahiı : Tabiatin unsurlarile aava•n'Ullcta o ka-

dUfUnemiyeeetme tüpbe 
lediyey~ ne demete halduıod 

Sellhaddln oO s = s-i Liman Han, Telefon: 22925. : =.==================:ııı====~"':: -i Trabzon Yolu İ 
: TARJ npuru 16 Temmuz i 

SALI aaat 20 de Rizeye kadar. i 
.iTT i HAD 1 

izmir &Irat yolu ı Harik ve hayat üzerine aiSorta muameleleri icra 
GÜNEYSU vapan laer hafta Sigortalan halk· için müaait fel'Ütİ bavidİ" 

Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

P ER Ş E M B E sinleri ... t i Merlrai ülarui : Galatlllla Vnyon Hanında 
:ıt 16 da i.tanbulclu tzMJRE ve i 
i PAZAR pnleri de 1ZMIRDEN i Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmakt&cıı;· 
1 l.tanbula kalkar. - Telefon : 4.4887. 
; 111111111111111 1111 n 1111111 1111 n 1111 ıi İi!!!!!!!~~!!!!!!!i!!!~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!i!i!i!!!!!!!i!i!!!i!i!!!i!i!i!!!!!i!!!!l!!iii_., 



YUNANiSTANDA REJiM 

Ordunun geneloya müdaha 
le edeceği doğru Değildir 

[HUSUSi MUHABlRIMIZ BILDIRIYOR] 

Atina. ıs_ Dün gece g~ecilere bir diyevde ~~unan Baş
bakan Çaldaria gazetelerin iki tarafı kmşt~k ıç~ .. yazılar 
yazmakta devam etmelerinden dolayı d~y?u~ tc~ ~t
mq ~ bu böyle devam edene memleketın ıstırahatinı temın et
mek için tedbirler aJmağa mecıbur olacağım söylemiştir. Başba
kan bundan sonra ordu k~~~ ~le A.tina Şa_rt>aymm re
jim meteleıi etrafmda kendı~ıle goruştuklc~ı°:e daır ~ 
havadiıleri yalanlanUt v.e. A~ şarbayını ıki aydan beri gor-
mediğini ıöylemiftir. Bırın~ ~rdu kuman~anı. P~ya~os .ta 
demiıtir ki· "Rejim meselesının memleketm şimdikı vazıyetın
de ortaya ÇıkarJlmaal doğru değildir. Fakat mademki bir defa 
genoya karar verilmiştir. Rejm !.ti ancak mill~.n reyi ile~
dilecektir. Ordunun genoya mudahale edecegı hakkmdakı )'a-
yıntıyı General de yalanlamıştır. 

Celal Bayar Moskovada 
Moak ıs (A.A.) - CeW Bayar beraberinde bulunan ze-

vat ile 1c;,;de buraya gelmiılerdir. Kendilerin~ iataaron~a dışa.n 
tecim halk komiseri Rozenglots ile ağır ~yı ~ısen Mua~ 
leri Pie k ve Kaganovitch, dışarı tecım komıser muavın~ 
El.' dta ov 1·,ıeri komiserliği birinci tark departmanı şef ı 

ıava ışan T··..ı-· b"' ··k ı T k' Türcıtroi direktöıii Zolot8;"ev, Un\.lye uyu e • 
,..'?UZ ~~An, ydm eL-ilik ileri gelenlen, Moakovada bulunan 
~111 eAC1t pa , ·~ . . d b" ok k" ı k Türk mühendisleri ve Türk kolonısın en ırç ımse er ar§ı-

lClDU§lardır. 

Diri Diri Toprak Altında ... 
Tokio, 15 (A.A.) - Tagava kö~ür ~klannda, bir patlama 

Yibünden, 63 işçi toprak altında g~ü~u kalmı~.tır ... Kurta~~a • 
caldan çok füphelidir. lffilerden 3 llişı o anda olmus. 6 kısı de 
ağU' yaralaamJltU'. 

Katoliklerle Protestanlar 
Belfalt, ıs (A.A.) - Dün akşam, katoliklerle protestanlar 

araamda çıkan kavga, döğüş sırasında 2 kişi vurulmuş, 40 kişi 
kadar da yaralanmıftır. Böylece cumadan beri, ölenlerin sayısı 
dördü, yaralananlannki de 50 yi bulmuştur. Belfast'ta, durum 
f enahğmı muhafaza etmektedir. Bazı mahallelerde dün yangın
lar çıknnı, birkaç ev yağma edilmiştir. 

BelOcistanda Bir Deprem 
Guetta, 15 (A.A.) - Dün saat 11 de çok şiddetli bir deprem 

daha duyulmu3tur. Deprem garip gürültüler~q15~.e...da:u.am.. 
L- • • n-r -aa -.ın-mnnu-c1 yoıçaeıu tepelen bilyüi'loz bulutları 
;:'Planuıtır. Zarar olciuğuna dair haber yoktur. 

FRANSADA SOLLARIN NÜMA YiŞi 

Kahrolsun Sağ Faşizmi Kah 
rolsun Aşırı Sol Faşizmi 1 

..... ))aria, 15 A.A. - Yalnız Pari• 
1111lballelerladen deliJ. fakat ayni za. 
~da ll'ranunm her bucalmdan ve 
uılbaesa Kuaey bllp9illdell plen 
'09nlı.t, komUnlat ve radikal • ._. 
1•U•t partileri heyetleri, sendikalar, 
halkçı yöneyin (cephenin) dün :y111p
tıtı a&tteriye lfdrak etmiıJerdfr. Ba f CSıteriye bundan bqka "inun:lık hu· 

i~ku birlitf", "Fransız kültür birli
ı", "An11uluui bıdınlar komitcai", 

Paıfzıme karp aıtelcktiieller komite· 
11 de ittfrak etmftlerdir. 
ı._ lfallı:çı yilney cöeterisine gelen 
.._Ikın &lrümi pek garipti. Kadm 
İe erkekler bq1anııa "frijien,, bqlı-
111tceçlrmifler, çocuklar da mavi ıöm 
de ve kırıma bere giymiflerdi. Kal· 
,,g:nıu. toplanan halkla beraber HERRIOT 
J dıtel'llılqODal. marpnr IBylOyor - 10 obada: 
ır • 
lhtiWd ,.,..,.rile mepur olan "DemokrMiyi korumaga. bozut 

S.ent • Antuaa mahılJesindcki evle- (feat) lnıttunlarmı silihıız bırak -
rın dlmJarma pbn haJ.1r, kırmuı mala ft kpalikleri (hilrriyetleri) 
baynlrlar taf11U lffiltri alkıı•--- faı•...ta etldleriııden (tcsırletin • 
tır. -ır den) mülqtumap aad içeris. Cu-

Bu g3tfbı6m (manzara) "ya Ö& • murluiun Uk aaferial yaptan ba· 
aenlik, ya 81Um,.; diye baİıraJı ilıti • gflnde, ll'raMU Ulutımun lı:cndi eme
J&lciJeri dlterfr 9lkf ruhn.leri ha- il ile kuancbfı demokrftfk haldan 
tır1atıyoraa. Uç nnkH ,.. Jmmı.a iora,acaiuma. ._kçilma ekmek, 
hayrüJarla b• amif Ptncere ve bal· pçliie it ve dünyaya Pnlı bir ia
konlarda binlerce ahan, yanyana ıi· aanhk bentı eailı)ac.are•ıa ad iı-
den ve bari koc..,.n bir ırnm.u bay 

1 
_ser_b_ ... __________ _ 

"-lı. 8te1d lte kırmızı bir bayrak ta· 
!l)'&Q lld tabfoln içindeki tCtrJG par
tilere 111e11119 pbai:vetJeri allrqh • 
'ordu. 

lhtiW prkılan. halkp cephenlıa 
$ıfblrlarlfe kealldl : 

"KabrollUD fqbm. iter )'erde So .. 
)et 1-tert. ... 
L..~)'IÜ ..,.,.nf.a •atetten baç,, bq. 
-qı ab7 DOJaıokfa Jı:aııı küfür 
1-&dırrlıyotda. 
l'ıtm hallade .eyi~ller, tflrJG par 

tılerln blltbnlarnu uaun uun allat
tactııar. I>aladl,e. Prot. Kot. aı-. 
•OlliUnlat Toru. Baya Jt~ 
)~f..ar Peren. Lanjhea, ai.._ Hep 
bu ~ •Mmhw'ılar. 

Alay bli' amhlr. a-ıwsı tarba11 h 
ıra- darllt•• karp ~ .. 
rebtltf buır1-la çalaprbn 8ent 
Antuu anaha!tellnde 8ld0rt1Jm o -
lan: •111• Bodla'ln amdı 
durdu. 
Burada~ ........ 

Kraliçe Elizabet 
Jorj' dan Ayrıldı 

Bt\lcreı, 15.A.A. - TUze bakanı 
teblig etmittir : 

Bükreı istinaf mahkemesi Kraliçe 
Elizabet tarafından ikame edilen Ta
lak talebini 6 temmuzda kabul et
miştir. Karar nihaidir. Ve Tüze ba
kanlığı ile nüfus dairesinde tescil e
dilmiştir. 

Rusya Cumur 
Başkanı se~imi 

Vartova, ıs A.A. - Kanunlar bül
teni, cumur ba§kanının diyet seçimi
nin 8 eylülde ve senato seçiminin de 
eylülün 15 inde yapılmasına dafr o
lan kararnamelerini neırctmiştir. 

Deniz altında 
Uyuyan altınlar 

Brcat, 15 A.A. - Artiglio va.puru, 
Plimut limanına dört milyon değe -
rinde külçe altın ve altın İngil~z Ji. 
ra11 çıkardıktan sonra kumanya düz. 
-S-hupıya &eb:aiJtir. 

Artiılio .apunı, genel S8Vllf1:& 
batlmf olan lngilis Bapt &emiaiftin 
içindeJı:f huineyi kurtarmalr fçin 30 
hazirandanbcri yeniden çalqmakta -
dır. Şhndiye kadar 100 kilo altm.175 
kilo giimOt ve 25 bin İngiliz lirau 
çıkarmııtır. 

Kralcllar çahtıyor 
Atina, ıs (Hucust muhabirimiZ' • 

den) - Müfrit kral taraftarı pzcte
ler ile kralcı siyasiler dikıdcnbcri 
kabinedeki cumhuriyctci bakanların 
iıtifa etmctcrini temin için ça1ıtma· 
ğa başlamışlardır. 

cumhuriyete sadakat 
Atina, 15 (Huauct muhabirimiz -

den) - Cumhuriyetçi GJos sayJavı· 
na Patr. ve GtimfUcilneden gönde
riJed telırafJarda oralardaki gençli· 
ğin cumhuriyeti müdafaa içın kendi· 
af ile birlikte olduklarını bıldiraıek· 
tedir. 
Bazı ı çi ve muhacir dernekler! 

münevver iıçilcr ve endüstri sahiple-
rı toplanarak krallıga lçarıı c~ 
n e faa etmeğe karar vcrmıt' 

Avenol Parlate 
P S A.A. - Ulu.tar 10ıyete-

si genci sekreteri Avcnol buraya sel 
miştir. 

Eski lngiliz muharipleri 
Berlinde 

Berlin, 15 AA. - 4 Sübay .e 1 
askerden mürekkep bir lngilia esid 
harpçiler delepayonu dün Üf&l8 ba 
raya plmlt. la~ Von Jtibbell• 
trOf 'le "!Çifflluer,, eeki barpÇl!f' 
bl il ,......., tarafmdan bl'Jflan • 
mıpır. 

titaıJOn y8reainde buluua 3000 
Jdt\ve yapa bır kalaba.bir JdsiliS 
delega.yonun.u alkıtlamıttır 

BUyOk bir au eeddl 
Berlln, ış A A. - Nor.s.ır# a

datlle Hıduun ltıyMmı birbirine bal· 
lıJan ve bayınclırlık itleri pfOll'8 • 
mındald eıı bflyük. proJelerdeo biri 
olan 65 mctıe ~inek ve 2800 
lllCtre uauılufundalııi 11tt. bi~ 
9C dOn ~- rami yapıJmıttıf. 

Bu tmlllrlerde bir çolı: pbaiyetler
le bUyWc bir kalabıllık bulUJIDIUf. 
yapılan t8renden sonra Manam nH· 
yonal ao.va.Ust tefi Lobae kordeJAyı 
lr.e delin üzerinde turibnQf ve 

çok otomobiller takip 

Ha beşlerden 
Öç Almak İçin 

[Başı 1 incide] 
nun yerine !talyada başka bir tümen 
teşkil olunacaktır. 

ltalya ve uluslar kurumu 
Londra, 15.A.A. - Daily Telegra 

ph'ın diplomatik yazıcısı, sağlam bir 
kaynaktan almış oldugu haberlere 
güvenerek, Moussolininin İtalyayı 
Uluslar kurumundan ayırmak niye· 
tinde olmadığını yazıyor. 

İtalya, ancak oradan istiskal gö
rüne, yani Uluslar kurumu kendisi· 
ni andla"maga karşı gclınit olmakla 
suçlularÜ, çekilecektir. 

Obür yandan, İtalya hükumeti, 
Habqistan hakkındaki tikiyetlerini 
konseyin önünde resmen sayıp dök· 
meyi düşünmektedir. 

Hebef ordusunda hizmet 
etmek isi yen lngilizler 
Loodra, 15. A.A. - Türlü 11nıf· 

lara mensub bir takım eski sübaylar, 
bir cyabancı alay, • kurmutlardır 
Londrada ve öteki illerde, gelecek 
aydan itibaren Habet hizmetine geç 
megc istekli olan sübaylar, gizliden 
gizliye bu alaya yazılmaktadırlar. 

Bunlar, adam başına beşer §ilin 
ündelikle Habet İmparatoruna biz· 
.ıet edeceklerdir. 

ingiliz makamları, aavaı ilanedil· 
medikçe İngiliz tcbaaıınm yabatıcı 
rib ordu hizmetine girmelerinin önü· 
ne geçemiyeceklerini söylüyorlar. 

Ancak, savaş başladıktan sonra da 
bunlar dost bir devlete kartı ailih 
kullanacak olurlana, para, yahud ki, 
hapis cezasına çarptınlacaldardır. 
Dev:etler yeni bir teteb

bUse girişecekler 
Londra, 15.A.A. - Yetgeli (ıcll· 

hiyetli) çevenlere göre, İtalyan-Ha
beş anlaşmazlıgının kotarılması için 
hükumetler arasında görü§melcr ya· 
pılmaktadır. Londrada anlapnubfm 
kotanlmaaı için uluslar sosyetesi kon 
seyi tarafından bir hakem ca.teril
mesi yeter görülmiyor ve meseleye 
konseyin el atmaaı gerektiği tayle· 
niyor .Bumsn için de İtalyanın lı:cn
di hakkının müdafaasını konseyde 
yapacağım açıkça bildirmesi lhun· 
dır. Konsey toplanmadan önce an• 
laşmazlığın barJJ yoluyla kotanlma· 
11 için alanı huırla.mak üzre İtalyan, 
Fransız ve İngiliz delegelerinin top
lanması muhtemeldir. 

italyanlar ne kadar 
Asker topladılar 
Roma, 15 A.A. - Doğu Afrikası 

için yapılmakta olan seferberlik pro 
gramı bl 1 p yadc ve öteki mili• ol
mak üere yeniden iki fırkanın siWa 
altına atmmaGle bitmiftir. 

Bu suretle beti piyade ve bttl Mt
liı olmak Onre on frrb Nferber e· 
dilmit olmaktadır. Piyade fırlralan 
on üçer bin ve miliı fırblan da o. 
tıar bin kitiliktir. Bundan batb So. 
malideki yerli kuvvetler de 35 bin 
kitiye çıkarılmıttır. Yollann yapd
maeında kullanılan itÇi sayw da 40 
bindir. 

Burada aoylendiğinc göre hazır • 
bklar biter bitmez Muuolinf Erit
reye bir teftiı geziai yapacaktır. 

Skollar kongresi 
Sofya. 1S A.A. - Bulgar yunaklan 

~h •kollarının da kanpnasile üç 
guı;ı liiren •i->r ve jimnastik tenlik
Jerınden sonra sekizinci yunaklar 
kongresi, birlik batkanı general 
~than~ff"un bir söylevi ile ve 30 
bın aeyırci önünde oyunlarına niha
yet venni,tir. 

Bir uçak kapaklandı 18 kiti 
ö dU 

Amstcrdaın, ıs A.A. - Dün de 
haber verdiğimiz gibi, Holanda u• 
çaklarından biri, havalanacatı ıırada 
apaklanıı:uı ve ateı almııtır. 
! 01culardan ild lngilia, açapı 

murettebatından 4kifi ölmilf, 13 yol
cu ıJc, gene mürettebattan 1 kiti kur· 
tulmuştur. 

14 Temmuz bayramı 
Paris, l 5 A.A. - 14 temmu ulu· 

sal bayramının büttln Franaada bUyUk 
b!r ıükGnetle kuthılandıfı haber ve
rılmcktedir. 

UluaaJ ve halkçı yöneylerin bfl • 
~k. tehirlerde yapbklan alaylarda 
hiçbır hAdıae çdqnamqtır. 

. Devlet balı:aru Herriot, Rhone ra
dikal - aoıyaliat federasyona tara • 
fından tertip edilen ra.teriye bat • 
kanlık etnıfştir. 
. J:lerrıot, "Halkçı yöneyin.. ps.te

rısın.c !'tirak ctmedifini t81liYı rek 
demıttır ki 

"~mauz hareketlerde bulun • 
maawuı kaçınarak çok unn nman
danbcrı bıanetiııde bulundufumuZ' 
cumurluk baynbtımın (aadakatimi
zı) IÖStennek haldmu kullanmak is
tiyoruz. 30 aenedenbeıi. prbay ufa. 
tile tabıen kutluladıp bu bayram, 
~ ıunu MSylemçk haJı:kııu veriyor: 

Kahrolsun uf fqbml, lrahrolll.m 
atın aol fatlzmt_ 

1 Paribalıte, dart yol afıslarmda bru
an olar nqe ile danaeden balk 
kütlelerini topl&mJttı. Halk. Partala 
tilrlU noktalarından ytıkıelen bava 
fı,cklerfni aeyretmelc için aoblcJara 
ve bılhaMa nete lle çallranan bU,ak 
bıUvarlara dökWmUttt. 

lstanbul limanı 
Genişletiliyor 

[Ba§ı 1 incide] 
yeti, proje üzerinde tetkiklere bat· 
lamııtır. Mühendis mektebi limancı
lık profesörü ve Bayındırlık bakan
Iıtı u.zmanı DCS Mayyo ıehrimize ge· 
lerek proje üzerinde etütlere girit· 
miştir. Projeye g5rc, Tophaneden 
Salı pazarına ve Sirkeciden Saray 
bumuna kadar yeni rıhtım ınıa edi
lecektir. Ekonomi bakanlığı bu it i
çin 1,5 milyon Ura barcanacatını tee
bit etmiştir. Şimdi, rıhtımlar için bir 
buçuk milyon liranın yetl9ip yetit
miyecegi de gözden geçirilmektedir. 

Dö Mayyo, dün liman itleri genel 
direktörü Rauf Manyul ile atirilt -
müş, bazı izahat almııtır. 

Direktörün söyledikleri 
Yeni liman direktörü Rauf Man • 

yasi dün, bir mubarririmizc tunları 
söylemiş.tir; 

'' _ laanbul limatnmm ihtlyaçlan 
hakkındaki tetkiklerimize devam e
diyoruz. Bütün liman itle!'1nde ua
mi sürat ve kolaylık tcmın etmek 
başlıca gayemizdir. . . . • 

Yeni liman tarifesı, eıkısınc ve bır 
kaç yıl öncekilere nazaran önemli 
miktarda ucu:llamı9tır. lmkin bul • 
dukça tarifeleri daha da indlrmeie 
çalışacağız.,, 
Rıhtımların lnpsmdan IOl!r&. bil· 

tün gemiler dofrudan dofruya nhtı
ma yanaıtınlacaktır. Hem masraf m 
azatılması, hem de ıürat noktasın· 
dan bu zaruret aayılmaktadır. TUrk
ofi• tc bu ite büyük bir ilgi g6ıter· 
mektcdir. 

iCMAL 
1 

DREYFUS 
Otuz kırk yıl önce gazete okuyucu• 

ıu olanlar, Dreyfüs'ün ölümü hak• 
kındaki haberi birkaç ıUn evvel ga· 
zete sayfalarında ıörün<e bu ismin 
o zaman yüreklerde uyandırdıgı he• 
ye canı bir defa daha duymuı olacak• 
lardır. 

Kahramanının adı ile anılan Drey· 
fiiı meselesi hakiki hayatta yeri 
olan bir hldiseden ziyade hayali ro• 
mahJara mevzu tetkil edebilecek dal· 
b budakh bir aergüzett idi. 

Bu meselenin sıyaaal şümulünü 
anlıyabilmek için Franaa'da üçuncü 
cilmhurlyetin tarihini bilmek lbnn· 
dır. 1870 hezimeti üzerine Franaada 
üçüncü cümhuriyct ilin edilmit. fa
kat buna rağmen uzun zaman dev• 
let idaresi cümhuriyetçilcrin ellerine 
ıeçemcmiıti. Cümhuriyetçilcr ile bü· 
kiimdar taraftarlan ve papaı 11nıfı 
arasında uzun bir mücadele batladı 
ki bu mücadele kralcı olan Mac M~· 
hon'un 1879 yılında istifası ve elim· 
huriyetçi olan Jules Grevy ile Gam
betta'nm it bapna geçmelerinden 
aonra da ıürüp gitti. Fakat cilmhu
riyetin cümhuriyetçiler eline geçtigi 
bu tarihten sonra baflıyan mücadele 
bqka bir tekil aldı: HUküaıdarcılar 
ve papaalar, cümburiyet rejimini iti
bardan dilf ilrmek için batka bir ta• 
biye kullanmıya batladılar. Bu tabi· 
ye de rejimin ıuüstimale müaait ol-
dugunu ispat etmekti. İtte üçüncü 
cümhuriyetin ilk yıllan içinde arka 

Yunan kabinesi ve yeni ma meydana çıbnlmıya çabfılaıı 
reJım fakandaller ıilıileai böyle ptanb bir 

Atina. ıs (Huauai muhabirimls hareketti. Dreyfüa meaelcsinin fÜ• 
bildiriyor) - Tarım Bakanı Teoto- mul ve önemi de ancak bu tarihi 
kia. batbakandan, Almanyaya git· penpektif karııamda anlaplabilir. 
meden evvel rejim hakkında flkrlnl Jules Grevy'nin istifan ile neticelc
bildirıneaini kabinede cwauhiyetçi nen bir iakandal ve Panama kanalı 
olduklarını ilin eden İçbabn Ral· adı verilen diler bir iıkandalden aon 
lis ile 1101yal yardım bakanı Kirlı:o- ra bu Dreyfüı iıkandall meydana 
ıun çıkarılmalarını, abi takdirde iı- çıkanlmıftı. Hadisenin eg Jau huli
tifa edeceğini bildirmiıtir. Bununla All ıudur: 
beraber Teotokis ikinci tetcbbllıll- 1894 yıbnda. Alfred Drcyfill na
nü yapmıt oluyor. Çaldariı cevap mmda bir Yahudi, Almanyaya harp 
vennit Teotokiıten ıonra RalH• ka· esran satmak cilrmile ittiham edilerek 
bul etmiıtir. tevkif edildi ve divanı harpte sizli mu 
Yunanlatanda orman yangını hakemeei 1apı1 arak ordu· 

Atina. ıs- (Huau.f muhabirimis dan ta r d v e e b c d i h a p • 
bildiriyor) - I>Gndenbcri Pelopo- se mahkilın oldu. Dreyfüı, güney 
nez. KaJivritada bir orman yanımı .Amerikumda 1S11Z bir adada mahku· 
ba1Jamııtır. devam ediyor. miyetini geçirmeğe cönderildlkten 

Fikret Adil llODft hükümdarlık taraftarları bunu 
--------- mesele yaptılar. Cümuriyetin burjuva 

Bulgaristana dönen menfiler ve Yahudi olduğunu ıöyledilcr. Iıc 
katolikler karıttı. Dinaizliğia abWa 

Sofya, ıs A.A. - 1934 ilkbaharın· bosdu~u Bett tUrdüler.DreyfüS'tıt'· 
daki hllkGmet darbedııdea IOllra Bul di8lli cirdta,a da intikal etti. Picquard 
prlatandan dıprı ~bmf ohm MIDIDda clmurlyetti bir sabit meselo
eski lil bakanı pnciat Wateff, Jla. _, tetkik ederek fU aaaate vardı Jd ea 
kametin ini Ue Sofya7a damaut ı• 
tUr. rm 1atan, DreyfUI delil. Eaterhuy 

Aynl tarihte Makedonya lhtlWcl- aamında btııdlaidarlık taraftarı olan 
Jcri ile münasebette bulundupdan olan bir blnbqıchr. Harbiye Bakanh-
dolayı ftiııdon çıbrdmq olm Roma fma bunu haber yerince, Picquard'a 
elçiel pneral Volkoff da Bulprlata• bu ite • ..,. ..... ., emredlllyor ve ı .. 
na ~tUr. tlhbuattaJd vulfellnden ulecllllyor. 

Yerine Miralay Hemy seçiyor. Fakat 
Poll• letklllll karakollara KamoJ bu mesele ile yakından allka· 

kadar t•ftlt edilecek dar olmaya bqhyor. Emil Zola, cu. 
Aalrara. IS (Hueud muhablrfmla murbatbnı Felix Faure'a timdi artık 

bildiriyor) - Emniyet itleri cenel tarihi olan 11J'accU1e" mektubunu va· 
direkdfrlfllfl bitin poliı müeueae- nyor. Bunun Userine mesele btllbll • 
Ierini en Jdlçflk karakoluna vannca- din bnpyor. Miralay Hemy, Drey
ya Jradar tefdf ettirmete karar ver• fllllln ~e tebep oJan VC

ınif .. bu it te 1lmn &elen mlllettit- _,._,__ 1...1..J...1 '--dili uvdurdutunu 
Jere ftlife vermlıtir. _.ua ""uu - , 

iki otomobllll 
seıı•h 

itiraf ederek lntiJw' ediyor. Eaterha· 
.., de lnslltenJe kaçıyor. Cllmurbq
kam Lonbtt ip Jaınprak DreyfllaUn 
tekrar mahaktiaalnt emrediyor. Mu

Anara, 15 (HU1ual muhablrimls baktme 1906 ,.ıma kadar ıtlrdU. Drey 
bildiriyor) - Bu,un otomobille ıeb ff1a 'berut Jruandı. Orduda vulfealne 
rimUe fld l~lis 1eyyahı plmif ve iade edileli. Terfi etti. Kendiaine LeJl
belllin alarak letanbula aftmitlerdlr. yon donar n1pnı verildi. Pic:quard 
Se~r Cenubi Afrikada Nyerya- Harbiye Bakam oldu. Emil Zola'nm 
elan lJd ay evvel yola çıkmqlardır. ceaecU, merasimle Pantbeon'a ıömill
Yanlannda 13 yqında bir seoci ço- dU. 
cuk vardır. Nycryadan sahil yollle 
Fasa, oradan da Cealr, Trablusprp. 
Murr. Filistin, Suıyeden pçmltler
dlr. Bundan IOnra Imnbul, Trakya. 
Bulptan, Macaristan. lmçre. 
ll'ranaadan ıeçeceklerdir. Seyahatla -
n Londrada bitecektir 

KUÇU K HARICl 
HABERLER 

• Varwova, 15 A.A. - Bqhca f17e
Ieri büyük ve orta halli çiftçilerden 
ibaret bulunan halk partili konlf'ul 
ıeJecek 1aylav aeçimlni boykot et -
me'e karar vermiıtir. A)'flfık partl
lenn en 6ncmlilcri bu boykot kara
rma timdi•en katılmaktadırlar. 

• Roma. 15 A.A. - Hulran IODUD 
da ipizlcrln aayııı 638 bin OhD11f" 
tur. Mayıata 755 bin ve 1934 lluira-
nında da 830 bin idi. • 

Drcyfüa meselesi, Climuriyet için 
deilJ, cllmuriyetl itibardan dütürmck 
isteyenler için bir ilkandal ıeklini al-
dı ve Franaada Cümuriyetin kunct
lcımeıinc yardım etti. itte iki cUn ön· 
ce, yetmit bet!bida 8len DreyfUs, 
bu hidiaenin amam olası adam-
dır. ••• 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Ac:enuı.iı KaraldSJ K6prllbafJ 
Te1 41HI - SirJred MW.Ordar

... sadt Han. TeL 22740 ut• 

Apallk 'olu 
ANTALYA Tapuna 17 Tem-

• Londra, 15 A.A. - HendeNOD r.a.DŞAMB 
midesinden rahatua oldu~ bu mus ~' A ftlnl ••t 19 
hafta ldmae ile ,arUpaJyecekdr. ela Ar•altta kadar. (4055) 

• Tokyo, 15 A.A. - Jtuwed• o- 1111 
raıılandıfma asn, pleoek ...... ıa A L O M 
ordu bUtflll. bu 111WldDd9D CIOO mil- u 
yon yen fuJa ollaktu'. hmir ftll muavini (nld Beyollu 

• Grlnobl. (ırnaa) 15 A.A. - kaymakamı) Sedat Erlm'ta balalı Z. 
Frama bWklet devri ilDUIDda QriJ. mine dün Haseki hutahaftealnde ~r 
nobl ile Bira-le-Ben arumda,1Burı ameliyatı mUteakıp ölmllftUr. Ceaue 
Duuan yakınında 71re dilfen apaıı- ıi EdirnelcapıaındaJd teJdtUie kaldı
yalr bllflrlet ~ ~~da balta- nlmııtır. Sedat Erime ve kederli aile• 
saocte llmflftllrı aine tuiyctler bcJAD ederis. 
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POLiS 

Sarıyer köylerini 
Soyan haydut 

BalıkesirdePiyasayaSahte 
Beş Ve On Kuruşluk Çıktı! 

-----~e. 

Balrkesir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Birıkaç gündenbe.~i 
piyasada iki buçuk, beş ve on kuruşluk _bronz ka~~ pa_ralar go
rülmeğe başlamıştır. Defterdarlık tetkıklere gınşmış, zabıta 
da bu iş üzerinde incelemelere koyulmuştur. 

Yağmur Zararh Olmıya Başladı 
Tekirdağ, (Özel aytarımız bildiriyor) - Şehrimize bol Y~~

.murlar yağmağa başlamıştır. Bazı köylerimiz, oraklarını bıtı
remedikleri gibi harman döğümüne de başlamadıkları ıçm, 
fazla yağış gitmesinden endişe duymaktadırlar. .. 

Birkaç gün önce bir afet halinde ve mevzii_ olarak <luşe~ ?.o
ludan H osunlar Karaevli ve Gazoğlu köylerınde toprak urun
leri zarar görmUştür. ' Uzüm mahsulü de birçok yerlerde harap 
olmuştur. 

Yeni Tip ilk Okula Yapıuyor 
Kütahya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Eski Tahal pazarı 

karşısında kalan ada tamamen istimlak edil~iş~ir. !3~ sahada, 
sağlık ve eğitim (terbiye) şartlarına uygun buyuk bır ılk okula 
yapılacaktır. Bunun için, Ankarada yapılan en modern okula 
yapılarının örnekleri getirilmiştir. Yeni okul. Kütmy;ı"" lP ro:i. 
him bir eksiğini tamamhyacaktır. 

Fethiyeli Bisikletçiler ızmirde 
Balrkesir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Çanakkaleden beş 

Fethiyeli, üç Ankaralı bisikletçi genç gelmiştir. Bisikletçiler, 
'.Bergama yolile lzmire gitmek üzere buradan ayrılmışlardır. 

Yapılan teşvik koşularında Balıkesirli koşucular ve konuklar 
Edremit şosesinde 15 kilometre ilerlemişlerdir. Konuklar İz
mirdeki yarışlara yetişmek için geri dönmiyerek yollarına de
lVam etmişlerdir. 

Tekirdağda Kulüp Açıldı 
Tekirdağ, (Özel aytanmız bildiriyor) - Kahvelerde kağıt 

oyunu oynamak ilbaylıkça yasak edilmiştir. Bununla beraber, 
halkın ve işyarların arzusuna uygun bir şehir kulübü açılmıştır. 
Pazar akşamlan Halkevi bandosunun çaldığı kulüp, çok rağ
bet görmektedir. 

M. Kemal paşada Atatürk Anıtı 
M. Kemalpaşa, (Özel aytanmız bildiriyor) - Şarnmzda cu

murluk alanına dikilecek olan Atatürk hey}{elinin temel atma 
~öreni halkrn ve işyarlann iştirakile yapılmıştır. Törende Bir
lik bandosunun çaldığı istiklal marşından sonra ilçebay ve 
Parti başkam tarafından söylevler verilmiştir. Aşağıdaki re
sim, törenden bir görünüşü tesbit ediyor. 
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YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

göğsündeki yarayı yrkayan bir 
sesle: 

- Ben de kurtulacağım. Ben 
de insan içine katılacağım. Ben 
de ben olarak yaşıyacağım. Fa
kat, daha var. Çilem dolmadı. 
Bekliyorum Hanife Abla .. 

Dedi. Hanife Kadının da göz
leri yaşarmıştı. Diledi: 

- Yaradan kolaylığını versin 
yavrum .. 

Safiye hiç cevap vermedi, dal
dı, düşündü, sinirli sinirli bir cı
gara daha yaktı. 

Hanife Abla: 
- Üzme kendini kızım .. 
Dedi, sordu: 
- Nerelerdesin sen böyle? 
Safiye dalgın dalgın bu sor-

~uyu karşıladı: 
- Ada'dayım. 
lianif e onu söyletmek isti

yordu: 
- Kiminle beraber? 

- Bir tecimenb .• 
- Nasıl bari?. 
- Eh işte, şöyle böyle. 
Beyaz et satıcılığının kanun

larına göre göre alıştığını anla
tan bir bakışla, Hanife Kadın, 
gözlerini Safiye'nin gözlerine 
bağladı, bir işmar verdi: 

- Tutuyor mu?. 
Bunun açık anlamı: 
- Parası bol mu?. 
İdi. Genç kadın Hanife'nin 

bu tarz soruşunu tahaf, toyca 
bulmuş olmalı ki: 

- Daha bizim dili b!ceremi-
yorsun Hanife .. 

Diye güldü: 
-Tutuyor .. 
Dedi ve ilave etti: 
- Para babası. Fakat, daha 

l ben istediğim voliyi çevireme
dim. Kafamın içindeki planla
n birer birer yerinde kullanabi-
lirsem davayı kazandım, de
mektir. Şimdilik bir şeyler yok! 

Ve bu sözlerini bitirir bitir
mez genç kadın yerinden kalk
tı, Hanife'nin yanına gitti: 

- Sana önemli söyliyecekle
nm var .• 

Denize girenler 
Çamurdan kurta
rılmalı! 

iz.mir aylarımız. ;yazıyor: 
"bmir Belediyeııi ile Liman Şir

ketinin Karşıyakada yaptırdıkları 
deniz. banyosu, şüphe yok ki, mü
him bir ihtiyacı karşılamıştır. An
cak, banyonuı. burada kurulması 
hatalı ve zararlıdır. Seçilen yer, sa· 
hile çok yakın olduğu icin bekle
nen sıhhi faydalar uzaklaşmakta • 
dır. Sahilin büttt ı kum ve toprağı 
deniz.e karı§tığı için, laydalanmak 
ümidile suya girenler adeta bir ça
mur banyosu yapmış va:z.i:yete dü-
şüyorlar. • . 

Tesisat tamamlandığı için, ban
yonun yerini değiştirmek imkansız.
dır. Fakat sahilden geniş bir kor
donu topraktan kurtarmakla bu
nun pek ata önüne gecilebilir. Çi
mento veya parke döşenme!>i, bu 
bulantıyı önli;yccek en kestirme ça· 
redir." 

Çanakkale Halke
uinde ~ahşmalar 

Halil Dilmaç 

Çanakkale, (Ozel aytarımız bildi· 
ıiyor) - Halkevi Başkanı Halil Dil
maç, bana Halkevinin 1ialı~maları 

hakkında şu izahatı verdi: 

"- Bütün kollar en verimli şekil
lerde Üzerlerine aldıkları işleri başar
mağa uğraşıyorlar. Yayım ve basım 
kolu, Anafarta mecmuasından başka 
Köy ve Duvar gazetesini çıkarmak 
için de hazırlıklara başlamıştır. Bu yı-
lın iş programı geniştir. Okuma is
teğini arttırmak için, kütüphane me
selesinr. önem veriyoruz. Lisan ders
leri programımızda ayrıca yer almış 
bulunmaktadır. Trova harabelerinde 
araştırmalarımız vardır. Bu yıl, Ba
lıkesir, Bursa, Yalova yolu ile Istan
bula bir gezinti yapmağı tasarlıyoruz. 
Bu yıl vilayette ayrıca bir jeoloji tet
kikatı yapacağız." 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Konya, (Tan) - Uray fırıncıla· 
n halk ekmeği adile kilosu beş buçuk 
kuruşa bir çeşit ucuz ekmek çıkart
mıştır. 

• Konya. (Tan) - Kızılviran böl· 
gesinde çekirge çıkmış ise de yapılan 
savaş sonunda bu çevre çekirgeden 
temizlenmiştir. 

Der gibi bir tavır aldı. Hani
fe Kadın onun ağzı içine bakı
yordu. Genç kadın, pozdan po
za çarçabuk geçmesini bilen ka
dın inler gibi bir sesle: 

- Hanife Ablacığımmm .. 
Dedi, kaşlarını çattı, yüziinü 

astı, çok, pek çok gizli bir ger
çekliği onun kulağına verir gibi 
tane tane, ağır ağır, kelime ke
lime söylemeğe başladı: 

- Ben şimdi çok zengin bir 
tecimenin metresiyim. Bir bu
çuk aydır onunla beraberim. Bi
raz yaşlı, çirkin filan ama bana 
çok düşkün. Çıldırıyor, bitiyor. 
Bir dediğimi iki yapmıyor. Fa
kat, daha istediğim voliyi çevi
remedim. Ondan şöyle böyle 
değil, tam, yüksek bir tutar ele 
geçirmek istiyorum. Bu da za
manla olur. Onun için epey va
kit geçecektir. Kendisinden da
ha hiç para almadım. Yeniliği
miz de benim sık sık ayrılmama 
engel oluyor. Arada bir kaça
mak yapıyor, biraz para çıkarı
yorum ama, bu kadar ağır yüke 
yetecek kadar değil. Elimde 
kalan P.aramı şimdi harcıxorum. 

Jigolo kime derler? 

1 

1 
___ i j-lft. 

1 
İzmir, Karşıyakadan Hüsnü 

Tunçer imzasile: 

Mustaf 8 jandarmaların önü na~ 

Sarıyer, Büyükdere: Ana~olu .ve 
Rumeli Kavaklarile Kılyos koylerın
de bir senedenberi hırsızlık yaptığı 
halde yakalanamıyan Rizeli Mehmet 
oğlu Mustafanm yakalandı~ı.n~ ya~
mıştık. Mustafa, bilhassa bırıbırlerı
ne pek emin bulunan ve hatta gece
leri bile kapıları açık yatan (Uskum
ru) köyü ahalisinin epey canını yak
mıştır. 

Balıkçıların ağlarına dadanan, bin· 
lerce liralık ağları beş on ırnmşluk 
kurşunları için kesip atan, parçala-
yan Mustafa, şimdiye kadar şehre 
inmemiş ve dağ dağ dolaşmıştır. Ar
tık köy hasretine dayanamamış ola· 
cak ki, pazar günü Kilyosa inmiş ve 
zaten kayboluşundan şüphelenenler 

tarafından jandarmaya yapılan ihbar 
üzerine yakalanmıştır. O gün Mus -
tafa, karakola getirilirken ağları par
çalanan balıkçılar hırsızın üzerine 
yürümüşlerse de bir hadise çıkarıl -
masına meydan verilmemiştir. Serse
ri ada,ın, şimdiye kadar ağlardan ke
sip aldığı kurşunları Galatada muh
telif esnafa satmıştır. 

Mustafa, sattığı yerleri bir bir 
göstermektedir. Dün, hırsız Galata-
ya getirilmiş ve kurşuı:ıl:ırı. ~ttığı 
yerler kendisine gösterttırılmıştır.Top 
tan (40 - 50) liralık kadar kurşun 
ttığmı söylediği (Lcon) isminde 

bir hırdavatçı böyle bir hırsızlama 
mal almadıgını söylemiştir. 

Mustafa, omuzunaa ufelc ve sa -
ğında solunda iki tabanca ile yaka
lanmıştır. Ceplerinde kapı açmak i
çin bir çok maymuncuk, anahtar, e
ğe, bıçak bulunmuştur. 

Tahkikata devam edilmektedir. 
Mustafa, yarın adliyeye teslim edi
lecektir. 

* Dün saat 14,30 da Şehremininde 
Nevbehar mahallesinde Nuri dede 
sokağında gazetemiz sermürettibi 
Ataaddinin 16 numaralı sigortasız e· 
vinde yangın çıkmıştır. Evde kimse 
olmadığı için yangın biraz ge~ haber 
alınmış, iki oda yandıktan sonra ate
şin büyümesine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

* Çengelköyünde halk caddesinde 
oturan Çoban Yusuf, Çengelköyün
de İspirto fabrikası yanında denize 
girmiş ve yüzme bilmediği halde sa
hilden epeyce açılmıştır. Uzaklarda 
çırpınmıya başlayan Yusuf, etraftan 
yetişe.nler tarafından denizden bay
gın hır halde çıkarılmış ise de, çok 
su yuttuğundan yaşamamış ölmüş
tür. 

Belediye doktoru tarafından yapı
lan muayene sonunda cesedin gömül
mesine izin verilmiştir. 

Onun için biraz tutumlu olmak 
ıazım. Sonra ben bu işten iyi 
bir sonunç alıncıya kadar baba
lığı da oyalamak gerek. Sonu 
çok iyi olacak, olacak ama bü
tün mesele işi düzenle, kıvamın 
da yürütmekte. Şimdi senden di 
leğim: Ne olursa olsun bu adamı 
hem paraca, hem de benim gel
mem gitmem yönünden evir çe
vir, yumşak bir duruma sok. 
Ada'dan indikten sonra belki 
Lergün gelirim, babalığa görü
nürüm. Belki de iş uymaz bir 
iki ay hiç gelemem. Bütün bun
lardan başka planım beni aldat
mazsa olabilir ki bir iki ay için
de istediğim voliyi çevirir, bütün 
bütün gelirim. Ondan sonra da 
hiç korku kalmaz. Her ne hal 
ise. Sen işte bütün bu durumla
rı yerine, biçimine göre kollaya 
kollaya güdeceksin. Bugün 
ben sana üç beş yüz lira 
bırakacağım. Babalık kızdıkça, 
köpürdükçe, beni aradıkça, sen 
bunları ellişer, yirmişer, yüzer 
yerine, sırasına göre kendisi gel
di getirdi, gönderdi, seni aradı, 
bekledi, bulamadı, gitti ... BüJ.:ük 

''28 yaşında, bir ecnebi mek
tebinde tahsilini bitirmiş, üç dıl 
bilen bir gencim. Üç senedenbe· 
ri iş arıyorum, bulamadım. Ba
bamdan kalan son dükkanı da 
satarak yiyince karşıma çıkan 
bir kadınla nişanlanmaktan baş
'·a care bulamadım. Bu kadın 

devir ricalinden birinin dul 
karısıdır. Memleketimize göre 
zengin sayılır: Çünkü ayda en 
aşağı 600 lira getiren iradı ol
duğundan eminim .. Bir kusuru 
benden, kendi rivayetine güe 
on beş yaş büyük olmasıd11. 
Ama belki kırk beş yaşındac:.ı ... 
Yalnız hem yaşım göstermiyor, 
hem de çekilmiyecek bir halde 
değildir. Bugünlerde evler.ece
ğiz. Ancak arkadaşlarım _bana. 
iigolo diyerek alay ettıklerı 
yetmiyor gibi, benim pek yakrn
da başımı döveceğimden balıse
diyorlar. Acaba hiçbir surerl~ 
mes'ut olmam mümkün deŞJI 
midir? Para ve rahat insanı c1\'U· 

tamaz mı? 

Sizin halinizde, para ve rahat 
bir müddet insanı avutur, yahut 
öyle görünür. Fakat sonuna ka
dar avunmanız mümkün değil
dir. Jigolo kırk beşinde zengin 
bir kadınla parası için evlenen, 
onun parasile geçinen yirmi se
kiz yaşındaki bir gencin ta ken
disidir. Avrupada, hele Fransa
da böyle mahluklar eksik de
ğildir. Fakat bunlar hafif, hop· 
pa insanlardır. Yaptıkları iş te 
evlenme değil, bir çe_şit alış ve
rıştir. BoylclJır evleluncnin. co 
nunda gönül rahatı, vicdan ra
hatı aramayın; yalnız o da pek 
kısa sürecek bir et ve mide ra
hatı belki .•• 

• 
Kaynana ve ' 

Karı koca hayatında, hele ara 
ya kaynana ve kayın baba ile ço
cuklar da girince bazı vaziyetler 
görünür ki içinden çıkmak hayli 
güçleşir. İnsan bunalır, kalır. 
Hepsini bırakıp kaçacağı gelir. 
Böyle vaziyetlere düşenlerin Al 
lah yardımcısı olsun. Çünkü ya
vaş yavaş, yıprata yıprata insan 
da akıl, fikir, irade namına da 
birşey bırakmayacağı muhak
kaktır. 

Biz "Kolağası oğlu" imzasile 

bir para vurmak, sana hanlar, 
hamamlar, apartmanlar yaptır
mak için önemli bir işin ardın
da koşuyor; üzülme, yapma, et
me .. der, onu yatıştınrsın. 

Safiye bütün bunları söyledik
ten sonra: 

- Anlıyorsun ya Hanife, pa
ra kazanmak ne güç şey. 

Dedi, sonra l \ Jen hoppalaş
tr, şenlendi, güldü; tatlı, girdiğ·i 
kulağı hemencecik kavrıyan, 
bağlıyan, tutsak eden ezgi dolu 
sesini yükseltti: 

- Hanife Kadın, Hanife Ka
dın. Bu kezki iş, büyük iş. Bat
mak ta var, çıkmak ta. Hani bil· 
yük iş adamları milyonlarının 
üzerine milyon katmak için ak
la gelmedik spekülasyonlar;ı gi
rerler, kazanırlarsa milyarder 
olurlar, işleri ters giderse mete
liksiz kalırlar. Benim bu işim de 
öyle. Ya kendimi, varlrğımı, 
gençliğimi, onurumu kurtarıp 
insanlık içine yeniden ben, ben. 
olarak çıkacağım, yahut ta her 
şey bitecek! 

Hanife Kadın bön bön bunla
rı dinledit dinledi: 

rni mektup yazan gencin ha 1 

yalım: I 
Evlendiğim zaman ken · 

bakacak kudret.im_ yokt:z· ül 
sesiz, parasız, ışsız guçs ~ 
gençtim. Beni refika ile de~a: 
nun ailesile tanıştırdılar: ~ 
halim, selim, kendi halın .. e 
adam. Anası cerbezeli, gol 
geçirmiş, daha doğ~usu . fek 
çemberinden geçmış b!r ·ıt' 
görünüyordu. Bana bır 1 'Jt 
bir ikram ki ben bu kadar 1 

tı ömrümde görmemiştim. 
iki gece evlerinde kaldım, ki 
va/denin o zaman bana ya 
muamele ile gözlerim katfJ 
Beni onlara tanıtanların .t~. 
leri de inzimam ettıgı 
kızlarını nikah/adım. Ayni e 
üst katta oturacaktık. Oyle 
leşmiştik. Öyle de oldu. BS 
iki evi, bir apartımanı o/an k 
va/de kızını yanından ayıt 

11 istemediği gibi kızı da onda 
rılmak istemiyordu. 

Evlendikten sonra kırk 
maaşla bir işe girdim. BıJ 
üç seneye yakındır, bu gü~e 
burnumdan fitil fitil ge/dı. 
liranın otuz lirasını her ar.~ 
va1deye verdiğim halde go 
riye kalan yarısını kızına h 
dığım on liradadır. Size ya

1 şu kadarını söyliyeyim: E<1 
nin tamirini bile bana yaptI 
ister. Kışın karda yağmurd• 
kan damlarını aktartmartl 
U st aktta olduğumuz için .. 
şemsiye ile dolaşmaktan ııt 
rek ben borç edip aktartrn~~ 
Bu halde 40 lira ile bir ou 
çıkmak daha iyi. Fakat kızı 
talıklı olan anasından ayrıl 
. . B rn' ıstemıyor. en ne yapayı · 
bana cehennem oldu. Kayın 
de denilen kadınla günle 
karşı karşıya gelmiyoruz. r 
nrz ikide f ir boğuk sesini l 
1•orurn. 

Bizim tavsiyemiz şu: l~i 
lı bir ev tutunuz; karınızı ı 
davet ediniz ve artık gideC 
nizi, gelmezse mahkemefe.ı. 
racaat edeceğinizi söyleyın• 
lira sizin gözünüzü yıldı 
belki aç kalacağınızı sanı~ 
nuz. Fakat göreceksiniz k1 

günkünden daha rahat yaş• 
bilirsiniz. Belki eviniz haraP 
cıplak olacak ama içinizin ;! 
lığı size cesaret verecek, 
çok çalışıp, daha çok kazan• 
sınız. ~ 

====='!111'° 
Ay tutuldu 

Dün gece saat beşi on iki geçe 
tayan bir ay tutq)ması olmujtıl' 
altıyı on geçe tam gölge aıtırı' 
miştir. Yediyi elli geçe de s 
ğa başlamış, sekiz kırkta da ta 
ay tutulma hadisesi bitmişti;;, 
cak dördü on geçe güneş d~g tıi' 
dan ay tutulma hadisesi hıÇ 
raftan görülmemiştir. 

- Tanrı yüzünü ağartsııı 
S . • . 1 ı'st rum. enın ıyı omanı . · 

Senin iyiliğin bizim de 1 

mız ... 
Dedi ve sözüne uladı: 
- Sen hiç kendini u.zrne

cak, arada bir uğramağı da 
ma. 

Safiye: 
- Gelirim. Kolayını bUl 

buradayım. Sen işin o t 
bana bırak. . d 

Dedi, çantasını açtı, bit 
banknot çıkardı: 

B d .. .. l" ço1' - u ort yuz ıra. 

li, tutumlu vereceks~n· d' 
para biterse benim işırrı 
üst olur, siz de parasıı 
mz. 

Diye Hanife Kadına 
yerinden kalktı: ? 

- Şimdi ben gidiyorO 
rukla buluşacağım. . 

Ve küçümencik eııeri~1 
da dolaştırdı, dolaştırdı· • 

- Kafamın içinde :, 
cok iş var ki.. Nasıl çı 
bütün bıınlartn içindell·· 

[Arkası 
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ROMANYADA GEÇMiŞ BiR SPOR ROMANI 

Kefereyi Nasıl Kaçırdık? 
-5-

Nihayet ONEF stadında ilk maçı
mızı yaptık. O akşam, Bü~r.eş. ö.zel 
aytarımızın (hususı muhabırımızın) 
bil iın tafsilatlle bildirdigi oyunu bu
rada tekrar edecek degilim. Yalnız 
ortaya koymak istedigim birkaç nok
tayı yazacağım. 

Bu maçı 2 • 1 kazandık ama ~ : 1 
veya 6 - ı kazanabilirdik. Hele ıkı~
ci devrede takımımız, Yuventus e 
karşı çok yuksek bir ?yun göster.~i. 
Romanyalı seyırciler bı~e, ~a~ı~ gos
terdiği şekle gore galıbıyetı~ızın da: 
ha yüksek bir far~la t~cellı etmesı 
Hizımgeldiğini takdır ettıler. Ne çare 
ki oyuncularımız ONEF stadı dere
ce~inde çimen bir alana alışık değil
diler. lçlerinden bazıları buna pek 
sabuk alıştılar, bir kısmı, ne kadar 
olsa yadırgadı. 

lkinci nokta: Romanya seyircileri, 
Tiırk futbolunun, Bukreş gazetelerin
den bir kısmının yazdığı gibi bir eğ
lence, bir gosteriş, bir vakit geçirme 
işi olmadığını hemen anladılar. Bu 
anlayışlarını maçın başından sonuna 
kadar oyunumuzu büyük bir zevkle 
seyretmelerılc, oyuncularımızı dur • 
madan alkışlamalarile göst.~~diler: He-. 
le isimlerini pek çabuk ogrendıklerı 
Fikret Rasih. Esat, Faruğu adlarile 
çağıra;ak kendi oyuncuları gibi teşvik 
ettiler. Bu vesile ile bir daha tekrar 
etmek isterim ki, Bükreş halkının 
yüksek spor terbiyesi ve kibarlığı, 
hak bilirliği herhangi bir memlekette 
pek kolay görülemiyecek derecede ye
rinde idi. 

Uçüncıi nokta: ~ - 1 yen~iğimiz 
Yuventus'e burada bır gazetenın yaz
ganı, imalı bır eda ile Romanyanın 
sondan bir evveli demiş. Yuventus'un 
derecesinı bılmiyorum, belki de yaz
ganın hakkı vardır. Fakat böyle bi
le olsa, yabancı bir toprakta bir Türk 
takımının galıbiyetini küçük göster
mek gibi bir şeye kalkışmak bilemem 
nasıl bir gayret taslamak hissinden 
ileri geliyor? Her halde o yazgan ce
naplan yabancı bir memlekete ayak 
atmamış olmalı ki orada alınan bir ga
libiyetin ferahlatıcı kıymetini değer
liyemiyor ve yine bunun içindir ki, 
birinci olsun, be inci olsun, sonuncu 
olsun, Romanya takımlannın hemen 
hemen bir ayarda bulunduklarını bil
miyor. 

Yuventus bizimle oynamadan iki 
glin evvel Romanya ikincisini yendi, 
biz lstanbula dondükten sonra da Ro
manya birincisi Ripensia'ya Tamış
var'da, yani Ripensia'nın kendi şeh
rinde guç halle 1 - O yenildi. Halbuki 
Yuventus bu iki maçta, bize karşı ta
kımını daha kuvvetlendiren üç meş
hur oyuncusunu oynatamamıştı. 

Bükreş gazeteleri Yuventus'un Ro
manya ikincisini yenmesini methede 
ede bitirememişler, Romanya seyirci
leri de bu Yuventus'u yenen Türk ta
kımını avuçlarını patlatacak kadar al
kışlamışlardı. 

Göniıl isterdi ki, yabancı topraklar
da galibiyet zevki tatmanın ne oldu
ğunu anlıyamıyan bu yazgan, Bükreş 
gazeteleri kadar insaflı ve Romanya 
seyircileri kadar değer bilir olmasa 
bile, hiç olmazsa sesini çıkarmasaydı 1 

• 
Maçtan sonra çocuklar liselerine 

dcindliler. iki gün sonra yapılacak 
ikinci maça kadar rejimlerinde devam 
edeceklerdi. 

Bükre~e Pratyanonun heykell 

!kinci maçta, ilk heyecan geçmiş, 
alana da iyice alışılmış bulundugu 
için çok daha iyi bir sonuç alacağımı
zı muhakkak sayıyorduk. 

Otele döndüğiımiız zaman, o güne 
kadar bizi aramıyan ve konuşmak 
için araya adam sokan kulüpler, tele
fonla bir düzüye bizi yoklamağa baş
ladılar. Acele görüşmek için randevu 
istiyorlardı. 

• <;ieç olduğu için ertesi giin kendile· 
rını otele davet ettik. 

o 
Ertesi sabah çıkan bütün Bükreş 

gazeteleri Türk takımından memnu
niyetle, takdirle bahsediyorlardı. Ta
kımımızın atletik kabiliyetinden, sür
atindc•ı, teknigindcn büyiık bir mem
nuniyet gösteriyorlardı. 

Bükreş'in en çok satılan gazetf'le
rinden Adeverul Türk takımının bir 
sene içinde Bükreş'te görülen maçla
nn en güzelini gösterdiğini yazıyor
du. Bükreş hemen her hafta geceli 
gündüzlü ecnebi takımlarile maç ya
pılan sporu çok işlek bir şehirdir. 
Bizden biraz evvel Fransızların Stras
burg takımı orada dört maç yapmış
tı, bir iki gün once de Italyanların 
F. C. Milano takımı iki oyun oyna· -
mıştı. Hatta biz Bükreş'te otele in
diğimiz gi.m ltalyan takımı ayni otel· 
de idi ve ertesi gıin harekete hazırla
nıyordu. 

Böyle spor kaynağı bir şehirde. 
Adeverul gibi bir gazetenin Türk ta
kımının oyununu bir sene içinde gö
rülen maçların, h:ıtta birkaç gün ev
vel görülen İtalyan takımının üstü
ne çıkarması yalnız koltuk değil, gö· 
ğüs kabartacak bir şeydir. 

Oteki, hatta Türk futbolunun bir 
eğlence olduğunu yazan gazeteler dı:, 
hemen hemen aynı dili kullanıyorlar 
ve artık Kefere ile yapacağımız maç 
icin tahmin yiırlİtmekten vazgeçmiş 
bulunuyorlardı. 

Beraberimde getirdiğim on beş ka
dar gazetenin, takımımız ve oyunu -
muz hakkında yazdıklarını buraj2 
yazmağı çok isterdim, fakat işi çok 
uzatmamak için bunu yapmıyorum. 

• .__ (Arkası yarın) 

SDdun G. SAVCI 

Güneş Kulübü Ulusa 
Bisiklet Varışı Yapı or 

Yarış programı hazırlandı 
30 A ustos Utku (Zafer) bayramı 

erefıne "Ulusal savga yarışı" adile 
Guneş kulü u tarafından bir bisiklet 
yan ı tertıp cdilmıştir. Memleketin 
başlıca spor bolgelerinin de iştirake 
davet edıldıklerı bu yarışlar çok önem 
li olacaktır. 

Bu yarı ı başaranlar: bir büyük 
Güneş kupa ılc .beşı glimüş, ve beşi 
bronz mad lya ılc ödenleneceklerdir. 
(Mükafat). 

Bu hususta kulüp şu talimatı hazır
lama tır: 

ı - Bırınci g~lene Güneş kupası 
ve bir mım rnlı gumilş madalya ve be 
incıye kad r (be inci içinde) kazanç 

sırnsı numaralarile gümuş: ve altın
cıdan onuncuya kadar (onuncu içer
de) yine ka nç sırası numaralarile 
bronz m dal)alar verılecektir. 

2 - Böl elcrdı.;n (mıntakalardan) 
gelecek bı ıklet bınerler ekzersizlerini 
yapmak ü ere 20 Agu tosta Istanbu
da bulun cakl rdır. Bisiklet bi rle • 
rin ıkı eylulc kadar yatacakla le-
rı h ırlanmış olduğu gibi D ol 
larılc Oenı yoll rı ve vapurculuk r
ketı vapur) nnda ten ıl tlı bıletlerle 
gezıleri tcmın edilec ktir. 

3 _ y rı ireeekler on s kiz ya-
ın n a 1 olmıy caktır Nufu tez-
kerclerı, ya im sırasınd r 
mı komıs on na gosterilecektır Ya 
sılmalar ı S Agustos 935 gunU 

erecektir. 
4 - Il bölgelerinden yarışa girecek 

bisiklet binerler l O Ağustos 935 g-J· 
nüne kadar Taksimde Sıraservilerde 
20 numarada Güneş kutubu ba kanlı
ğına ba vurmalıdırlar. Baş vurma 
mektuplarına kartpostal buyüklu· 
ğünde ikişer fotoğraf ta ilıştirmelidir
lcr. 

5 - Yan uzunluğu: Kilyos Kum 
yalısından başh'ır, Florya Kum yalı
sında biter. 

Yarış yolu: Kilyos • Büvükdere -
Hacıosmanbayırı • Mecidiyekôyu • 
Hüriyet Abidesi - K athane - Sunnet 
köprıisiı - Silahtaraga koprusü - Ba
hariye - Eyüp - Defterdar • Sur hen
deği yolile Edirnekapı • Topkapı • 
Floryadır. 

6 - Ankara, Istanbul, Izmir, Bur
sa, Balıkesir, Edırne, Kocaclı. Tekir
dağı, Kırklareli, Eskışehir, Konya 
Adana. Mersin, Trabzon, Samsun, 
Zonguldak. illeri (vilaye•leri) mınta
ka federasyonlarına ve Muhafız J!iıcu 
ne ba 1r bulunan bısiklet binerlerin 
ulusal savga yarışına ırmeleri rica 
edilmiştir. 

izmirde bisiklet 
Yarış 1 arı 
ı - D 1 r bı-

GÜZEL SAN' AT LAR 
BÜYÜK 
BiZANS 
SARAYI 

Profesör Bakst toprak altında 
Bizans sarayların arıyor. Kıymetli 
bir de mozayık meydana çıkardı ve 
alçılanarak müzeye kondu. Bu, son 
haftanın havadisidir. Profesör toprak 
altında hangi sarayı arıyor? Bizans
lılardan kalma ~rayların hepsi top
ı ak altında ... 

Bu saraylar, İstanbul alınmazdan 
evvel yıkılmış, harap olmuştu. Bu
gün kazıcıların kazmalan büyük sa
rayın dehlizlerinde dolaşıyor. Bu bü
yük saray, imparator Kostantin ta
rafından yapılmı olandır. İmpara
tor, hükumet merkezini İstanbula 
naklettiği zaman kendi azametiyle 
mütenasip bir saray inşa etmek iste· 
miş ve Ayasofya civarında bu büyük 
sarayı yaptırmış. 

, O zamanlar saraylar, birer san'at 
eseri olarak inşa edilirmiş. Altınlı 

1 
mozayıklar, oyma ııomakiler, pırlanta
lı tahtlar, havuzlar, sütunlarla süsle
nirmiş. Şimdi bu debdebe artıkları
nın yerlerinde yeller esiyor. Birkaç 
gün evvel kazıcıların kazmaları bir 
mozayik parçasını mezarından açık 
havaya çıkardı, daha da çalışılıyor, 
daha da çalışılacak. Kimbilir neler 
meydana çıkacak? 

Evvelce Mösyö Labarte bu büyük 
saray hakkında tetkikatta bulun
muş. 

Diyor ki: Bu sarayın büyüklüğü 
hakkında bir fikir edinme kiçin 400 
bin metre murabbaı bir arsa üzerine 
kurulmuş olmasını öğrenmek kafi
dir. 

Kostantin bu sarayı, gerek için
den, gerek dışından bi:,. Jk bir aza
met hissi vermesi için ne lazımsa 
yaptırmış. Yedi dehlizli bu büyük sa
ray, iç avluları ile üç büyiık dairesi
le, beş büyük divanhane, yemek oda
ları, şehzadelere mahsus on tane ay
rı ayrı daire, üç büyük mabeyin yo
lu, bir kütüphane, bir silahhane, te
rasalar ve hamamlarıyla, kili:;elerile 
saray muazzam bir bina imiş. 

Hatta imparator, saraydan çık
maksızın hipodromdaki oyunları da 
buradan seyredermiş. Duvarlar tek· 
mil mozayıklarla dolu imiş. 

Bizans imparatoru, mabeyincileri, 
ve Bizanslılar bu sarayda nasıl ya
şarlarmış? Akıllara hayret verici 
debdebe ve şaşaa içinde. 

lç saray kısmında biıyük bir mey
dan. Bu buyük meydanda kenarları 
gümüşlü bir havuz ve bu havuzun 
ortasında büyiık bir istiridye kabuğu 
şeklinde altın bir tekne. Bu teknenin 
içi yemişlerle doldurulurmuş ve ge
len geçen bu meyvelerden alıp yer
lermiş. On beş sütunla süslü bır .. bı_ı.1-
var varmış ki, orada dört buyuk 
mermer sütunlu bir kubbe ve altında 
imparatorun resmi günlerde Bizans
lıları kabul ettigi taht bulunurmuş. 

imparator bu tahtta oturur. Ar
kasında kırmızı bir manto. Başı~ı~ 
üstiınde İsanın bir mozayık tasvırı. 
Ziyaretçiler gelirler, beklerler impa
rator bir perde arkasındadır. 

İmparator emir verinceye kadar 
bu perde açılmaz. Nihayet perde açı· 
lır ve arkasında imparator oturınuş. 
ve yanında ailesine mensup ne ka· 
dar insan varsa hepsi ayakta dur~
yorlar. Kabul başlar ve muaycd~ ~ı
tinceye kadar kimse yerini değıştır
mezmiş. 

S rayın tezyinatı mermer, sonıakı 
ayıklan eşyalar, yatak, iskerrı. 

rdan ibaretmiş. Sade bır 
t. K pılar fil dişinden le· 

m ı t nç k plamalı imi . 
Kapılarda ağır kurr,. lardan sırma 

işlemeli perdeler, sedırlerde al~r 
klaptanlı orttiler varmış. Uç aya ı 
tunç masalar, oym) koltuklar sara· 
yın eşyasını tamamlarmış. 

Sar yın ne dış, ne iç manz~ra~1!11 
tamamiyle tarif edebilmek bugun ıçın 
pek mümkün degildir. Buplar hep 
faraziye ve nazariyedir. 

Zira, saraydan hiçbir gölge kalnıa
mıstır. Tarihçiler bu büyUk saraf; 
için çok şeyler yazmışlar, . ~aya e 
pi olar yapmışlar, eski halın~~ n 
olabileceğini çok uzun düşünnıuşler 
Fakat hepsi hayalin hududunu geçe 
mcz. 

1 te şimdi bugün Türk kazıcıları 
nın kazmaları altından bu sırlar 
meydana çıkacak ve tarih aydınlana
caktır. 

sikletcıleri ile Ankara bisikletçileri a· 
rasında 80 kılometrclik bir yarış yapıl 
dı. llbay K zım Dirigin nezareti altın· 
da yapılan bu yarı çok heyecanlı ol-
du. Yarış sonucu şöyledir: . 

Ankaradan Talfit birinci, az bır me
safe farkı ile Niyazi ikinci, tzmirden 
Kazım üçüncü. 

Davi s kupası 
Ma~ ları 
Pr g, 15 (A.A.) -Tenis Davis ku-

FIRSAT 
BU FIRSAT 
Fransada resim sanati bir buhran 

geçiriyor. Galerilerde satı muame
lesi o kadar hayret verici bir dur • 
gunluktadır 1tl bundan evvel yuz bin 
)erce frank mukabilinde satın alınan 
resimlerin bugun onda bıri nisbetine 
ve belki de daha aşagı bir dereceye 
inmiş olduğunu işitiyoruz. 

Kendilerine senelerdenberi gerek 
Fransada gerekse butun dunya sana
tinde büyük şöhretler yapmış, resim 
tarihine ge~miş ve bugunku modern 
sanati kurmuş olan sanatkarlarm bir 
çoğunun eserleri Pariste yok baha
sına satılmakta imiş. Meseıa Otton 
F'rietz, Matisse, Picasso gibi şöhret
lerin tabloları da iflas eden tablo tüc 
carları tarafından ucuzca satılığa 
çıkarılan bu eserler meyanında imiş. 
. Bu durum, bize şu fikri ilham et

tı. 

Bu fırsattan istifade eder~k mem
lıııl•ilii;l . leketimizın çok muhtaç olduğu bir 

modern resim galerisi vucuda getir
~ek. Rı-, son dc"ece mümkün bir şey 
dır. 

AKADEMiDE 
Dün Güzel San'atlar Akademisin

de senelik talebe sergisi açıldı. Bu 
seneki sergide geçen senekilere nis
petle bazı değişiklikler, bazı yenilik· 
!er göze çarpmaktadır. Bu münase
betle akademi direktörü Namık İs· 
mail beyle görüştük. Şunları söyle· 
di: 

"Akademi her ders senesi sonun
da bir senelik çalışmasının neticesini 
gösteren bir sergi tertip etmektedir. 
Bu neticeleri umumun ilmi müraka
be ve tenkidine arzetmeği san'at 
kültiıriıırüzün veçhesini tesbit et· 
mekte bize temin edeceği sarahat 
noktasından çok faydalı telakki et
mekteyiz. Bu itibarla milli kültüriın 
nazımı olmakta büyük bir hissesi 
olan matbuatın bu sergi ile alakalan
ması ve talim heyetimizi tenvir et
mesini çok arzu ederiz. 

Bu seneki serginin geçen seneki
lerden fa~kı r.eni tesis e~il~iş olan 
seminerlerın ılk semerelerını de kıa-
men göstermesidir. !lmi aramalarla 
uğraşan seminerlerden milli mimari 
seminerinde şimdiye kadar İstan
bul, Ankara. İzmti, Tekirdağ, Mu
danya şehirlerinde mevcut sivil mi
narı nümunclerindcn 40 bimınm re-
lövesi yapılmıştır. Bu vesaik topla
ma işi bu seminer faaliyetinin bi
rinci merhalesidir. Bu vesaik üzerin
de tetkikat yapılarak modern mima
rimizin karakterini aramak ikinci 
merhale olacaktır. 

Şehircilik semineri de iki safha 
üzerinde çalışmaktadır. Eski Türk 
şehirlerinin şehircilik noktasından 
karakterlerini aramak ve bir de mo
dern şehircilik ilmini tedris etmek. 

Akademi mimari tabratuvarının 
tedrisat haricinde açlışmakt __ :.:. 
mühim işlerden biri de memleket ı 
şaat malzemesinin ıslahı çarelerini 
a.ra~aktır. İnşaat malzemesine ait e
l~m~zde mevcut kitaplarda memleke
timız malzemesine ait malCımat yok 
gibidir. Bu malzemenin evvela fenni 
evsafını tesbit etmek üzere memle
ketin her tarafından taş, kum, top· 
rak, çimento, kireç, tuğla gibi tabii 
~alzerne toplanmakta ve hikemi, 
kımyevi Uıhlile tabi tutulmaktadır. 

Bu seneki sergide bir talebenin 

mimari şubesine girişinden itibaren 
diploma alıncıya kadar geçirdiği bli
tün tedris safahatını gösteren ayn 
bir kısım yapılmıştır. 

Resim şubesinin diploma imtihan
ları neticelerinde geçen senekilerine 
nispetle realizme doğru büyük bir 
salah olduğu görülmektedir. Bu kı· 
sımda her atölye hocasının çalı.§tınnıı 

Akademi direktörü Namık lsmail 

tarzlarile o atölye talebelerinin bu 
sene zarfında kazandıkları müsabaka 
birincilikleri gösterilmektedir. 

Tezyini san'atlar ubcsinde hayati 
ihtiyaçlara tekabiıl edecek bir tarzda 
tekamül görülmektedir. Bu şube iş· 
}erinin tezyinatla ve bilhassa pübli
site ile alakası olan müesseseler ta
rafından görülmesi çok arzu olu
nur.,. 

'D" grupu Temmuzun 20 inci cumartesi günü saat l 7 de eski 
Fransız tiyatrosunda beşinci p\astik sanatlar serigisini açıyor. 
Serginin resmi küşadında şair Necip Fazıl bir konferans verecek 
ve ressam Elif Naci bir müsahabe yapacaktır. Sergi on gün müd
detle açık bulunacak ve parasız gezilecektir. Resmimiz Nurul
lah Cemalin bu sergide teşhir edeceği eserlerden bir natürmort
tur. 

pası Avrupa bölgesi maçlarının so -
nuçları şunlardır: 

Alman von Kraun Çekoslovak Men 
zel'i 6-2, 6-4, 3-6, 5.7, 6-1 yenmi tir 

Alman Heukel, Çekoslovak Caska-

yı 2-6. 7-5, 6-4, 6-0. yen~iştır. 
Bire karşı 4 sayı ıle galıp gelen Al

manya, Amerika bölgesi ulusları ara
sındaki turnuvayı kazanan ekiple kar
şılaşacaktır. 

Haydı diğer kUisik mekteplere ait 
şaheserlerin asıllarını tedarık etmek 
mümkün ol?1adıgı için kopyelerine 
kanaat edehm de bir kltisik resim ga
le~is~ vücuda getirelim. Fakat yir -
mıncı asrın yarattığı şaheserlerin a -
sıllarını bugiın kolaylıkla elde etmek 
fırsatı varken bunu kaçırmagı dogru 
bulmuyoruz. O nheserler ki her biri 
diınya müzelerinde en iyi mevzileri 
almış ve bu suretle her milletin mü
zelerine yerleşmiş bulunuyorlar. 

Bizim ne bir galerimiz, ne de bir 
tek orijinal levhamız vardır. Yarının 
yetişecek nesli bu ihtiyacı duydugu 
zaman ne yapacak? Şimdi teklifimi
zi hulasa edelim. 

Bizim uç salonlu bir galeriye ih
tiyacımız vardır. Biri klasık e erle
rin kopyeleri, öteki modern resim
lerin asılları, üçünclisu de bugunkü 
ressamlarımızın ve bugiıne kadar 
Türk resmi için çalışmış eskilerimi
zin tabloları. 

İşte, bu üç salonlu galeri, bizim 
yarın resim yolunda çalışacak genç
lerimiz için ve memleket kültürü j. 
çin esas teşkil eden bir teşebbüs o
lacaktır. J3ir resim müze i olmıyan 
memleketimiz için bu bu usta çalış
mağa vakit kaybetmeksizin derhal 
başlamak gerektir. 
Nazarı dikkati celbedcriz. 

TÜRK KADINI SÖYLUYOR 

Gönüllerle konuşmasını çok iyi bi
len, yarının giır aytacı Meliha Avni 
ile arkada ları, geçen gün, Hava 
Tehlikesi karşısında Turk kadınlı
ğının nasıl titiz ve kanmayan bir ça
lışma isteğile dolu olduğunu anlat
tılar. Meliha Avni, sağır kasaların 
duygusuz kayıtsızlıgına dokundurur
ken ; varlıklarını, genliklerini bu 
topraklardan alan fertler arasında 
hiçbir din ayrımı dü ıinulemiyeceği
ni anlatırken Taksim Apıtının hava
sını dalgalandıran atkı lar biıtün u
lus'un çarpan avuçlarından çıkıyor 

gibiydi . 
Tiırk erkeğini çalı ma yollarında 

da tamamlıyan bir yarı olan Tiırk 
kadını, Hava Tehlikesi davasında da 
yerini almıştır. İnce ve enerjik öze
nile o da koşacak, çırpınacak ve 
uğraşacaktır. Hava Tehlikesine karşı 
açılan ugrAşa katılmakla şehir kadı

nı, Erkinlik Savaşında sırtında atıç 

taşıyarak buyiık utkuya yardımcı o
lan kciyliı kadınla aynı hizaya gel
miş olacaktır. Dune kadar boylc e
reni bir ergiye kavuşmak fırsatını 

elde edemiyen şehir kadmının önunde 
bugün geniş bir yol açılmıştır. Bu 
yol, yurt ödevlerine karı mak arzu
sile çırpınan Turk kızlarını, hazla
rın en crişilmezine goturecektir. 
Göklerimizin mavilıklerıni dlizemli
yecek motôrlerin sesi kulaklarını ok
şarken her Turk kadını, hava fılola
rımıza knttıgımız her yeni kanatta 
kendisinin de alınteri bulundugunu 
düşünerek övünmelidir. 

Başarılacak i , sanıldığı kadar a
ğır bir özveri istıycn guçluklerdcn de
gildir. Hiçbır Ti.irk kadınının parlak 
süslerine kadar dokunabilecek, önu
ne geçilemez dalgalar gıbi, fırtınalı 
bir çoşkunluk beklemiyoruz. Ozcrın· 
de durdu umuz nokta, her çalı an 
ve kazanan elin, hava tehlikesini 
anlıy. rak. ımkan buldu u kadar, yar 
dıma uzanma ıdır. Başlıyan bUyuk 
hareketin onemini kavrıyarak çalı
tan ve u ra anların k tarın. katıl
mak. bizi hedefe ulaştırmağa yete· 
ccktır. 

Meliha Avni ile arkadaşlarını din
ledikten sonra yaıına güven dolu 
gözlerle bakıyorm:. Turk kndınının bu 
yolda da bize elini vermesi, Hava 
Tehlikesini umdu umuzdnn daha 
kı a bir zamanda ycnece •imizi ha
ber veren ışıklı bir miijdedir. 

S r-.•cr Ziya Giırc\ in 
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İngiliz Siyasası 
AVRUPA B~RIŞI 1 Çırçıplak dan 
Sendelıyor zel hiıkimle 

SA.MUEL HOARE 

]ournal des Debats'dan: 
lngiliz siyasası mUşkUI zamanlar 

geçiriyor. Bu siyasa lngilterede bile 
ciddi kritiklere konu oluyor. Seçim 
endişesi İngiltere HUkfimetinln te
§ebbüsleri üzerinde mühim bir yer tu· 
tuyor. Bu tetebbüsler seçim i terini 
iyi bir §ekle koymamıştır. Bu sebep
le inkisarı hayal ba§lamıştır. Ingilte
re Almanya deniz inşaatı etrafında 
bir andlaşma yapmakla, kendi filosu· 
nu istediği §ekle koymak için lazımge· 
len vakti bulacağını zannediyordu. In
gilterenin birdenbire Stresa politika· 
sile alakasını kesecek gibi görünen bu 
andlaşma, Ingiliz efkirı umumiyesi
nin bir kısmını rencide etmişti. Mor
ning Post gazetesi bir makalesinde 
lngiliz - Fransız - İtalyan cephesini 
sarsan Hitler'c hiç beklemediği ümit
leri veren bu andlaşma usullerinin 
mahzurlarını sayıyordu. 

Fakat bu andlaşmanın esası bile 
günden güne münakaşa mevzuu ol • 
maktadır. Bu andlaşma, Almanyadan 
daha üstün olan lngiliz mosu Okan
lar'da (Okyanus) öteye beriye dağıl
mış olduğu halde, Almanyaya Şimal 
denizinde önemli bir deniz kuvveti 
bulundurmak imkanını veriyor. Bun
dan başka, İngiltere deniz kuvvetleri 
foşasrrun uzun bir de .. -reye taksim edi
leceğini zannediyordu. Fakat Ingıl
tere Almanyanın istediği ve elde etti
ği denizaltı gemilerinin yarısından 
fazlasını 18 ayda tezgSha koyduğunu 
haber almı§. Ayni zamanda Alman
yanın yaptırmaktan vazgeçtiği zanne
dilen bir tayyare gemisi yaptırdığını 
oğrenmiştir. Avam Kamarasında ya· 
kında vaki olacak mUzakereler Ingi
liz efkarı umumiyesinin buna karşı 
ne suretle hareket ettiğini göstere· 
celttir. 

Ingilterenin diğer bir endişesi de 
Uluslar Kurumunun atisidir. lngilte
re Cenevre'deki te§kilita bağlıdır. O 
bu teıkilat üzerine birçok -Omitler 
kurmuştur ve icap ettiği zaman ken
di siyasasını ve genel banıı burada 
müdafaa etmek kolaylrgınr, haklı ola
rak, bulmaktadır. lngilterenin biraz 
sert hareket etmiı olduğu ltalyan • 
Hıbe§ meıelesinde, Uluslar Kurumu· 
nu yine kendisi rnlişkill bir duruma 
koyduğunu ve Kurumun bu iıten bi
raz küçü1müı olarak çıkacağını gör· 
mektedir. 

lngiltere vcrmiı olduğu karardan 
faydalı surette rücu edebilir. Taah
hüt altına girmekten çekinmek ısure
tile Uluslar Kurumunu zafa duçar et· 
mittir. lngiltere bundan batka, Al -
manyanın muahedeleri teca'lilZ etmek 
buretile silahlanması karıısında Uluı-
1ar Kurumunun vazikaini yapma6lnı 
kabul etmemek suretile onu zayıflat
mııtır. Ingiltere Dörtler Paktını ter
viç etmek ıuretile de Uluslar Kuru
munu zayıf düşürmüıtür. Nihayet 
Ingiltere, lngiliz • Fransız • Italyan 

No: 80 

emek birliğini tarif eden ve muahede
lerin bir taraflı surette tecavüz edil
mesini protesto eden 3 Şubat ve J.4 
Nisan siyasasını hafifmeşrebane bir 
surette telakki etmek ve Almanya ile 
ayn bir deniz andlaşması yapmak su
retile Uluslar Kurumunu zafa ugrat· 
mışttr. Bugün Ingiltere, Uluslar ~u
rumunun Italya - Habeş meıelesıne 
müdahale edemiyecek bir halde bu • 
lunmasına teeasüf etmektedir. Fakat 
bunda çok geç kalmıştır. lngiltere 
kcndisile beraber Fransayı da sUrük
lemek istemiştir. Fakat, Fransanın, 
ltalyan efkarı umumiyesini kıracak 
bir tezahürde bulunmasına hiçbir se
bep yoktur. Ingiltere - Italya niha-
yet anlaşacaklardır. Ve kendi işleri
ne karışmış olanlara karşı hiçbir min
nettarlık hissetmiyeceklerdir. 

lngiltere on be senedenberi de
vamlı bir hata işlemektedir: O Al-
man yanın kalkınmasını terviç etmiş 
ve Avrupanın güvenini temin edecek 
"teşkilata mfini olmuştur. Biz şuna 
kaniiz ki, bUtUn dünyanın iyiliği ve 
Avrupanın sükunu için Ingiliz. Fran
sız - İtalyan andlaşması lüzumludur. 
Eğer lngiltere bundan uzaklaşırsa 
biz kendisine aldandığını açıkça söy-
liycceğiz ve onun arkasından gitmiye
ceğiz. Ve yine §Uta kanaatimiz var-
dır ki, eşyanın tabiati ve hadiseler ni· 
hayet Ingiltereyi Avrupanın menfaat• 
lerine uygun olan kanaatlere ve barı
§ın atisine ve medeniyete dönmeğe 
mecbur edecektir. 

Habeşistan ve 
Uluslar kurumu 

Timel'den: 

lngiltere, Habeıiatan'ın Ulualar 
kurumuna üye olarak kabulünü hiç 
iatemiyordu, Onun kabulüne, daha 
çok ltalya, fimdi cı ıun Üyelikten 
çıkanlmannı iateyecek oluraa, pek 
büyük bir tezada düımüı olur. An
cak, Habeıiatan'ın, Ulualar kuru
munda, kalmak hakkını iddia ede
bilmai İSİ"• ne ıocılrittir S9CİJltİril9ft 
birtakım ralahatı nihayet yapman 

lazım geleceğini aöy/emelr, /ngilte· 
re için tamamile lojik bir hareket 
olacaktır, ' 

- Bil Bakalım sana ne aldım? 

K 1RM1 z _ı v_E_s T_~_! y_~_AH_L _ı 
çıkar? diyordu; bütün hayatımı ciğe· 
ri beş para etmez bu adamların ara
sında geçirecek değil miyim? Bir kıs
mı öğle yemeğinde göcüreeekleri do
muz yaglı omletten başka bir düşün
cesi olmıyan aç. gözlü herifler, kimisi 
de abbc Castanede &ibi hiç bir gü
nahtan, suçtan yılmıyan edebsizler 1 
Onlar yUbck rerlere erecek, erecek 
ama ne pahasına erecek, AUah bilir! 

.. İnsan oğlunun, istı):li mi, her işe 
gücU yeter, bunu her şey gösteriyor: 
ama böyle bir bezginliği de yenmek 
elinden gelir mi? Bliyük adamların 
işi öyle güç değildi; tehlike ne ka
dar bliyük olursa olsun, onu güzel 
buluyorlardı; oysaki bemm dört ya
nrmı saran çirkinliği benden başka 
kim anbyabilir?" 

O ıUnlcr, Julien'in hayatının en ıs· 
tırabh günleri oldu. Besançon'da 
alaylardan birine gönüllü yazılması 
ne kadar kolaydı! litince hocası da 
olabilirdi; geçinmesi için az bir §ey 
de on;l yeterdi! ama buna razı olun· 
ca artık yükselmekten, hayaline uy
gun hayattan umudunu kesmeli; bu· 
ııa razı olıua&ı1 onun için olmck de-

mekti. Işte Julien'in Q günleri böyle 
gamlı düşüncelerle geçiyordu. 

''Bir sabah kendi kendine: ,,.Öteki 
köy uşaklanna benzemediğim için 
ögünür dururdum 1 Oysaki hayat ba
na, farktan kin doğduğunu göster· 
di.,, Bu büyük hakikati, en tahaf 
muvaffakiyetsizlerinden biri sayesin· 
de öğrenmiıti. Kendine ermiş süsü 
veren medreselilerden birine yaran
mak için sekiz gün elinden geleni 
yapmıştı. Bir sabah bahçede onunla 
dolaşıyor, onun insanı esnemekten 
uyutacak saçmalarını teslimiyetle 
dinlemişti. Birdenbire hava bozuldu, 
fırtınaya döndü, gök gürledi; o za
man mübarek delikanlı Julien'i, ka· 
ba bir tavurla başından savarak: 

- Bu dı.inyada herkesin günahı 
da, savabı da kendine, dedi; ben yıl
dırımla çarpthp yanmak istemem. 
Tanrı sizi, bir imansız, bir Voltaire 
gibi ateşi ile cezalandırabilir. 

J ulien, öfke ile dişlerini ııktı ve 
şimşeğin hareler çizdiği göğe göz
lerini kaldırıp: 

- Fırtına koparken uyursam bo-
fulmafı hakketmi olurum 1 dedi. 

JournaI'den: 

Her artist için §Öhret kazanmak 
yolları ayni defiJdir. Bazan hiç bek· 
lenilmiyen sebepler, bir sanatkara 
şöhret kazandırır. Bunun bir örneği
ni, Amerikalı genç, güzel artist Mis 
Joan Varner'in garip macerasında 
görüyoruz .. 

Bu genç artist, dansetmek için A
merikadan Parise geldi. Hemen he
men çıplak danslarla hayli şöhret al
dı. Fakat Tüze bakanı adaba riayet
sizlik suçundaa dolayı onun aleyhin
de bir dava açtı. 

Boverat adlı, yobaz kafalı bir a
dam, şikayetçi olmuş. Bu yobaz, 
Varner'in hemen çırçıplak dansetti· 
ğini görünce küplere binmiş. Doğru
su Vamer tamamile çıplak değildi. 
Lavant ipeğinden yapılmış sade bir 
kemerden başka bir şey giymemişti. 
Kemerin rengi beyaz tenile bir a
henkte olduğu için kendisinin büı
bütün çıplak danııettiği zehabı hasıl 
olmuştu. Bu macera, artist için bü
yük bir reklam oldu, belki onun yük
selmesine de sebep olacaktır. 

Eminiz ki, meslekdaşlarından ço • 
ğu onu kıskanmaktadır. 

• Salonda, ön sıralarda hakimlerin 
karıları yer almıştı. Bunların, yazın 
mevsimine uygun zarif tuvaletleri 
az çok açık saçıktı. Arkada muhar • 
rirlerden Francis Carco, ressam Vla
minck, Saint - Garnier var ... Sonra 
ahlak şahitlerinden üç kişi de hazır. 

Mis Joan Varner, arkasında mü -
dafaa vekilleri olduğu halde hakye
ri salonuna hissiyatı cıdıldayan bit 
şekilde girdi. Yanında Bağdat dans 
yerinin direktörü Faudrin de var. 

Amerikalı güzel, sımsıkı mavi bir 
rop giymişti. Parlak bir beresi var. 
Beresini, zarif bir eda ile çıkardı. 
Hafif kumral saçları dalgalana dal
galana omuzlarına doğru düştü. Bu 
halile ne güzeldi 1 Yakışıklı ve en -
damlı Amerika güzellerinden biri i
di. 

Varner, mesleğinin safhalarını ve 
muvaffakiyetlerini gururla anlattı. 

Hakim sordu: 

- Siz şu üç numarayı yapıyormu§
sunuz? 

Yelpaze dansı, C1iir dansı, ve mo -
dern dans. 

_Mis Varner - Şimdiye kadar hiç 
kımse, bundan şikayet etmi§ değil
dir. 

llk defa dinlenen şahit, şikayetçi 
Boverat oldu. Bir pazar öğleden 
sonra Bağdadata gittiğini, yanında 

bir çok kimseler ve on bir ya§ında 
bir kızcağız da bulunduğunu anlattı. 

Avukat Torrôs - Pazar gilnleri 
çocuklara gösterilecek daha müna
sebetli bir matina bulamamış mı? 

Şikayetçi, dansözün çırçıplak dan-

Hadi gidip ba§ka bir budalayı ele 
geçirmeğe bakalım. 

Abbe Castancde'in din tarihi dersi 
saati çaldı. 

Zahmetli çalışmadan ve babaları· 
nın fakirliğinden gözleri pek yılmış 
olan o delikanlılara o gün abbe Cas
tancde, pek korktukları hükumetin, 
ancak Tanrı'nın yeryüzünde vekili 
olan Papa'dan aldığı salahiyetle ger
çek ve meşru bir kuvveti olduğunu 
öğretiyordu. 

- Siz hiçbir hareketinizle dinden, 
itaattan aynlmaz, papanın llıtufla • 
rına hak kazanır, onun elinde sanki 
bir asa olursanız, her kontroldan 
uzakta, yalnız sizin emirlerinizin ge
çeceği yerlere yükselebilirsiniz; hiç 
elinizden alınamıyacak ve parasının 
üçte biri hükumetçe verilen yerlere .. 
Yılhğınızın geri kalanını da, vaızla-
rınızla hak yolu öğreteceğiniz dini 
bUtün kimselerden alırsınız:. 

Dersten sonra Abbc CastanCde 
bahçeye, o gün her vakitkinden dik· 
katli olan talcbeainin arasına eeldi: 
onlara: 

- Hani, diyordu, bir yerin değe
ri, o yerde bulunanın değerine göre
dir derler, bu söz başbaş curC'likler 
için doğrudur. Ben, kendi gözümle, 
öyle köy, dağ paroisse'larr ~ördüm 
ki yanlarında ehir curc'liklerınin adı 
okunmaz, o kadar gelirleri var. Ora
daki papaslar hem şehirdekiler kadar 

seden bir gü
rin huzu'runda 

settiğini ve sahnede soyunduğunu ve 
hatt.a kaş~eks taşımadığını iddia et
ti. 

Bundan sonra meşhur tayyareci 
ve rekorcu Delmotte, Mis Varner'in 
danslarında hazır bulunduğunu ve 
bunlarda ahlaka münafi hiç bir şey 
görmediğini söyledi. 

Şahit olarak muharrir Francis 
Carco dinlendi. İspanyadan gelen 
muharrir, orada daha çıplak danslar 
yapıldığını anlattı ve dedi ki: 

- Burada, bir çeşit dansı, bir çe
§İt burjuva ahlakına karşı müdafaa 
etmekle mahzuzum. 

Holandalı bir şahit: 

- Ben Mis Vamer'in danamı çok 
yakından seyrettim. Bunu ahUlka uy-
gun ve pek sanatkarane buldum. 

Sonra en meşhur tayyareci Codoıo 
şahitlik etti ve dedi ki: 

- Bu 1 zene ~dar ehemmiyet '"" 
sizdir, manasızdır. 

Büyük ressam Maurice de Vla
minck dedi ki: 

- Güzel bir kadının çr.plaklığı, ha
yatın bir ilahisidir. 

Bundan sonra yazar kadınlar, ki • 
tibeler gelip, artistin hakikaten kaJ· 
seks taşıdığına şahadet ettiler. 

Miss'in §Oförü Desfeux de şahadet 
ederek, onun faziletli bir kadın ol -
duğunu söyledi. Şahitlerden Saint -
Garnier bu davayı gülüc.; bulunduğu 
anlattı. 

Müddei umumi vekili - Burada 
ahlakçı yobaz bir rol oynamak, riya
kar bir Tartuffe geçinmek istemem. 
Böyle bir şeyden hazzetmem. Size 
§U kadar sorarım: 1935 Pariainde ha
ya ve utanmanın bir manası kaldı 
mı, bir alanı var mı, çizilmiş hudut
ları ınevc.ut mu? 

Ancak müddei umumi muavini 
Mis Varner için bir prensip cezası 
verilmesini istedi. 

Vekil. Torres, müstehzi, nükteli, 
oynak hır müdafaa yaptıktan sonra 
Mis J oan Varner'in beraatını istedi. 

Hakyeri, sekiz gün sonra kararını 
bildirecektir. 

para alır, hem kendisine hediye ola
rak boyuna semiz horos, yumurta, 
taze t~reyağı ve daha ne bileyim, 
böylesıne bin çeşi,t şey gönderirler. 
Hem orada cure herkesten önce ge
lir: onsuz ne bir şölen olur, ne bir 
düğün, dernek. 

M. CastanCde odasına çıkar çık· 
maz .tal~beler, gruplara ayrıldı. juli· 
en faç bır gruptan değildi: onu uyuz 
koyun gibi bir başına bırakırlardı. 
Her grupta talebelerden biri havaya 
para atıyor, yazı veya tura geldiğine 
göre ark~daşlarının onun, böyle pa· 
rası 'bol bır curc'liğe atanıp atanmı • 
yacağını söylüyorlardı. 

Bu bitince de hikayelere başladı
lar. Daha yeni rahibliğc kabul edil
miş bir gene papas, ihtiyar bir cure
nin hizmetçisine bir tayşan hediye 
ederek o cure'ye muavin olmuş. ihti
yar ölünc.e de yerine geçmiş. Bir ba§· 
kasr da, ıhtiyar kötürüm bir eurc'ye 
yemek yerken hizmet ettiği, etini, 
tavuğunu doğradığı için onun halefi 
diye gösterilmeğe muvaffak olmuş. 

Her meslekteki geneler gibi med
reseliler de beklenilmedik bir halle
ri olan ve hayale çarpan bu çeıit 
küçilk yollann ~i!pabileceğini gözle
rinde pek büyütürler. 

Julicn kendi kendine: ''Ben bu ko
nuşmalara uymalıyım,, diyordu. Do
muz sucuğu sözü, parası bol curc
likler sözü edilmediği vakit kilise 

(TAN )iN OYKUSU 

!Ki YAVRU ••• 

Gl1neJ doğarken gözlerimi aıtım .. 
tı'k: yaz serinliği bütün aağlıgı ile 
açık penceremden doluyordu .. Yata· 
ğımdan fırladım. Balkonun kapılarıı.u 
açtım.. Oh.. Gel keyfim gel.. Denız 
de güzel, tam kotra havası .. Çabuc~k 
yıkandım, kahvaltımı yiyer~k .soka~a 
fırladım. Islık çalıyor, keyıfh keyıf· 
li yürüyordum .. Deniz bugün .ne ~a
labalık olacak, altın saçlı, denız goz· 
lü, güzeller güzeli kıza da raslar~am 
ne mutlu bana.. Çünkü onu sev.~y~
rum .. Kotrayla onun sandalına sur~
nerek geçerken, öyle tatlı tatlı gu
lUmsüyor ki; onu o gülüşü il.~ yüre
ğimin içinde buldum.. Ne guzel ve 
sağlam yapılı bedeni var .. Ak ~uı:'!~
kı mayosu biçiminin bütün eşsızlıgı· 
ni açığa vuruyor. Sudan çıkınca, bu· 
ğulu bir salkım üzüm gibi insana 
imrenmelcr veriyor .. Böyle düşünerek 
kestirme bir yola saptım .. Bir an ön
ce denize varmak için koşuyordum .. 
Yokuşun ucuna gelince birden~~r~ 
durdum.. Gözlerime çarpan goru 
(manzara) beni oraya mıhlayıvrdi .. 
Yol bostu .. Yıkık evler, kenarı tel 
örgülü ~bahçelikler vardı. Bir yıkık 
duvann dibine sekiz on yaşlarında 
küçük zayıf bir kız çocuğu çömel
miş, bir şeye bakıyord~. Öyle .da!
mıştı ki, yanında bıraktıgı sep~tı .?ı· 
le unutmuştu.. Önünde ak onluk, 
ayağında yırtık birer ~buç vardı. 
Anladım bu bir hizmetçi .. Öbür adı 
ile evlatlıktı .. Çarşıdan döndüğü ya· 
nındaki sepetten belli. Fakat zavallı 
farkına varmamıştı, aç bir sokak kö
peği sepetten çaldığı eti kemi.riyordu 
biraz ötede. Neye bakıyor dıye me· 
raklandım.. Onu kendinden geçiren, 
evi sepeti, yiyeceği ~~y~klan .!'ınut
turan neydi acaba .. İgıldım, koşcde, 
taşların arasına sokulmuş, çocuk eli 
kadar küçük bir kedi yavrusuna 
dalmıştı.. Yavru kedi.. büyiik ve 
dertli sesler çıkararak mıyavlıyordu .• 
Küçük kız da çaresiz kalan bir ana
nın, bütün yumuşaklığı ve sevgisiyle 
ona bakıyordu.. Ben de yanına çö
meldim .. O, ancak farkına vardı .. 
Kocaman kara gözlerini benden bir 
şey umar gibi gözlerime dikti .. Yü
zünün bütün tazeliğine değin, öyle 
sinmiş, kökleşmiş bir açlığı vardı ki, 
içimde bir köşenin sızladığını, yan· 
dığını duydum.. Saçlarının pınl 
pınl yanan buklelerinde ellerimi gez-
direrek sordum: 

- Neye bu kadar dikkatle, kendi
ni unutarak bakıyorsun yavrum .. 

O. anlayıısızlığıma hafifçe gUldü .. 
Eliyle yavruyu göstererek: 

- Şu yavruya bakıyorum, dedi ... 
- Onu anladım ama, bir uyuz ke-

doktrinlerinin dünya işleri ile ilişiği 
olan kısmından, paskoposlarla ilbay
Jar, şarbaylarla surC'ler arasındaki 
kavgalardan bahsediijrdi. J ulien, as
lından çok daha korkulacak ve ondan 
çok daha kuqretli bir Tanrı fikri ile 
karşılaştığını görüyordu; bu ikinci 
Tanrı, papa idi. Medreseliler, arala
nnda: "Papa, Fransa'nın bütün iJ. 
baylarını, şarbaylannı istese kendi 
seçer ama bu işi, kendine zahmet ol
masın diye, Fransa kralına bırakmış; 
krala kilisenin büyük oğlu denmesi 
de bunun için ya!,. derlerdi; fakat 
bu sözü ederken seslerini alçaltırlar 
ve ancak M. Pirard'ın duymıyacağın
dan emin o!duklan vakit buna kal
kışırlardı. 

Julien, o sıralarda, M. de Maistre
in du Pape'ı arkadaşlarının itibarını 
kazanabileceğini umdu. Doğrusu on
lara parmak ısırttı ama bu da başka 
bir felaket oldu. Kendi kanağatları
nı Julien'in ağzından, ke~~! ~öyliye
bileceklerinden çok daha ıyı bır §ekil
de duymak, medreselilerin iıine gel
memişti. M. ChClan, kendi için olau
ğu gibi, julien için de ihtiyatsızlık 
etmişti. Ona doğru düşünmek ve bo§ 
sözlere kanmamak itiyadını vermiş, 
fakat düşünmcği pek sevmiyen kim
seleri bu itiyada bir suç diye baktık· 
larını, çünkü her dogru muhakeme
nin karşısındakine bir hakaret gibi 
sarptıgıru söylemeği ihmal etmi§ti, 

Yazan ~ Cahit UCU 

di yavrusunda bakacak ne var?· 
Gözlerine birdenbire ~öken ad 

görünce söylediğime pişman oldı 
Yüzüme baktı. Sonra umırıa dı 
olgun bir ses ve anlatışla b~şla 

- Tıpkı kendime benzettitrl 
Annem ölünce ben de böyle so 
kalmıştım.. Gizlenecek köşeler 

1 dım. Sonra beni sokaktan a .. 
Şimdi hizmetçi oldum. Bu ked•:, 
ben alsam, eve götürsem bır~ 
mr diye düşünüyordum, dc:dı. 
kendi gibi minimini bir kcdı ya 
suna yaklaştıran sebebi anlamı§ 
Ona sepetini, ilerde eti yiyen k 
ği gösterdim: . 

- Bak yavrucuğum, dcdııtlt 
köpek yiyor.. d 

Ağlıyacak, bağıracak sanıyor 
Halbuki omuzlarını silkti: d 

b. a 
- Ne yapayım, ben de ır 

yerim.. i 
Dedi, yerinden fırladı. Sepet 

rak koşmıya başladı. ?n~ ~.Y'' 
edememiştim. Koşarak ındıg~ın 
lan ağır agır döndüm. Keyfırn 
mıştı ... 

Karnından çocuk 
çıkan erkek! 

Bir akşam gazetesi bun.dan. bi~l 
,çuk sene evvel geçen ganp bır 
seyi naklcdiy9r: ... 

Mişonaçi arunda bir ..M us ev~ o; . 
ölüm vaziyeti şüpheli görüldiığtJ 
cesedi Morga gönderilmiştir. M0' 

otopsi yapılmış ve ceset hahanıb 
ye iade edilmiştir. Fakat hahaırıh 
de Mişonaçi mumyalanırken, k~. 
dan ölü bir çocuk çıkmıs, o ın 
herkesi şaşırttığı gibi iş, Morga. da 
setmiştir. Nihayet vaıdyet tahkık 
miş. tetkik olunmuş. ve bunu ıı 
tabut gibi birçok masraflardan JtLI 
mak için Morgdaki h,ademelcrd~ 
çen sene ölen Hüseyin adında b 
nin yaptığı anlaşılmıştır. 

Sarıyerde bayandırh" 
Sarıyer kaymakamlığı, k 

biltün medeni ihtiyaçlarını dilfıı 
rek devlet bütçesine dokunmada •• 

·11111, hayli eserler meydana getı 
Piyasa caddesindeki Rıhtım ~ 
olunmuş, orta çeşme mezarlıklar 
mizlettirilmiş, caddenin güzel ,1 

bozan elektrf k direkleri bir bl i# 
alınmıştır. Bilhassa ya1_1gı!1 . ye:,f 
açılan Yeniyol, caddenın ıkı ta 
da yeniden bir çok apartman ,,e 
ıerin yapılmasında amil oıın~L 
Belediye fidanlığı önündeki te 
1i bir virajda bulunan köprü ~e 
mobillerin müsait ve tchliketıı 
rette işlemesine açılmıştır. 

Hasılı Julien'in sözü güzel sO 
mesi de başka bir kabahat diye ıJ 
landı. Arkadaşları her va}<it o~e 
şünene, ona karşı duydukları d 
bir sözle ifadenin yolunu bul d 
ona MARTİN LUTHER diye : 
tılar; ''bu ad, diyorlardı, koltLI 
kabartan o cehennemlik mantı 
için ona pek yaraştı ... 

Medreselilerden birkaçı, ya~ 
Julien'inkilerden daha pembe 
dan daha güzel sayılabileeele ti 
kanlılardı: fakat julien'in eJJe 
yazdı, onun birtakım kibarca • 
lik adetleri vardı. Ama ne J 
ki bu hal. kaderin cilvesi ile 1' 
o medresede, üstünlük sayılaca 
lerden değildi. Aralarında ya 
kirloz köylüler, onun ahlakça 
düşkün olduğuna hükmettilef· 
tını yazdıgımız delikanlının ! 
bin bir belayı uzun uzadıya 
cak olursak, okurlarımızı beZ el' 
ten çekiniyoruz. Ancak şunıı il 
liyelim ki arkadaşlarının en g~• 
ri, onu döğmegi adet edinme it 
ktılar; julien cebinde bir detı' _.. 

ıijZı.JP" kar bulundurmağa ve 
1 

bunu kullanacağını bildirınel 
bur oldu. Şu kadar ki b~u ç 
söylemedi, işaretle anlattı' tteıı 
bir hafiye raporunda, işare ısı' 
kadar fayda çıkarmak pe~ 51 
dezildir. r AA r ~ 

N. 
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Bu herif deli miydi yoksa: Bir işkence odasındn 
bir cellat bile bu kadar katı kalpli olamazdı 

Bu son sözleri söylerken sel 
elile balyozu siırükliyerek tı.sta· 
sına yaklaşmıştı: 

- İnan bana gözlerim dönü
yor. Bir parça et ... Kanlı kanh, 
az pişmiş kızartma et istiyorum. 

- Olur a ... İnsanlık bu .. Be
nim de canım şimdi ala bir tat
lı istedi ama... Veren kim, ya
pan kim? 

- Anlamamazlığa gelme us
ta! Kamım aç .. 

'o· - Bana ne. ıt .. doyur kar-
nını .. öyle gel! Sana gündelik 
veriyorum ben. 

- Nerede? On gündür adını 
işitiyoruz ama, yüzünü görme -
dik. 

- Perşembeye tamamını ala· 
caksm. Ben hak yemem. 

Çırak bir saniye sustu. Sonra 
sağ elinin başpam1ağmı diğer 
parmaklarının iç boğumlarında 
gezdirerek, hesapladı: 

- Bugün pazar... Pazartes•, 
sah, çarşamba, perşembe. Tam 
beş gün var. Beş gün •• 

........ 
- Ben nasıl aç durabilirim 

beş gün? 
Dükkan üç duvarla bir çatı -

dan ibaretti ; ne kapısı, ne ke
penkleri vardı. lğrilerek, büğ
rülerek uzayan, dar çarşı yolun
da kürklü, çizmeli, kalpaklı 
adamların dizlerine kadar ka;a 
batarak güçlükle yürümeğe ça
baladıkları ,.. 'rülüyordu. V 
k b .. e ar, ~ş . gundenberi durmayan 
kar, gıttıkçe çoğalarak yağıyor
du. 

9rrak yalın ayaktı da... Bu 
sogukta yan çıplak olduğu hal
de kan ter içine batmasından an
laşılıyordu ki, bostan dolabına 
koşulmuş gözü bağlı bir hay
van gibi çalıştırılıyordu. Hem 
aç olarak. .. 
Doğrusu bu usta pek tasasız 

~e kalpsiz bir adama benziyor
u. 

1 ~~kkana giren kar serpinti
erını ocakta yanan ateş eriti

Y1 ordu. Bastrklan toprak kar su 
arını • eme eme vıcık vıcık ça· 

tnur olmuştu. Ustanın çizmeleri 
vardı; fakat çırak her adım atı
şında aşık kemiklerine kadar bu 
Çamura batıyordu. 

Bu hal şişkoyu eğlendirmiş o
lacaktı ki iki elile göbeğini bas
tırarak güldü: 

.. -:: Hoh ! Ho ! Ho !... Kaz gibi 
Yuruyorsun ... Ho Hooooh! Ho. 

Ve yanıbaşında duran ince u
zu b" d ~ n ır emir çubuğu aldı; çıra-
gının bastıgı zaman açılan par -
rnaklan arasından fışkıran ça
ınurlara sürterek: 

- Va.ilahi kaz gibi yürüyor
sun r - dıye tekrarladı -

. Fakat çırak ıülınüyordu. Bili 
kıs, .a~ evvel bir merhamet di -
l~ncı~ı edasını taşıyan suratmda 
şımdı sert çizgiler belirme v 

başlamıştı. gc 

Dişlerini gıcırdatarak homur
dandı: 

- Kamım aç ... Açım ... Anla
tamıyor muY,Pm? 

~e. u~ta gene oralı olmaymc3 
scsını bır perde daha yükselte _ 
rek bağırdı: 

- Yemek istiyorum. 
- Sabret canım ••• Günler ça-

bucak geçerler. Zaten kı• gun·· u.·· 
"H"t" d d' · k .... . a. e ın mı a şam oluyor. 

- Oluyor ama ... Bir de bana 
aor ... Nasıl oldugunu, aktamla
r1~~ nasıl geldiklerini bir ben bi
ınm. 

b Ve ani bir ilerileyişle usta n 
umu dibine sokularak; 
- Aç ayı oynamaz! Aç ayı 0 

namaz 1 • diye haykırdı • 
Ve gene o anda can acısıyla 

zıplayarak geriledi: 
- 0ooohl Ohl 
Şişko, elindeki ince, uzun e 

mir çubuğu dah cdivcrmış sol d 

- inan bana ... Bu işin sonu fena olacak, diyordu. 

z nden biraz aşağısına batırrver
mişti; ve onun zıpladığım ve zıp 
ladrktan sonra eğilip nasırlı el
Je~ile d~mi: çubugun hafifçe bat 
tıgı ~en uguşturduğunu görün
ce agız dolusu gülerek: 

- Nasıl? - dedi - yalancı! 
Ayı oynar mıymış? Oynam:ız 
mıymış? Bak nasıl oynuyorsun? 

Bu cidden tuhaf bir sahne idi. 
Bu herif deli miydi yoksa? Zira, 
yaptıkları ancak bir işkence oda 
smda bir celladm yapabileceği 
şeylerdi. Ve bütün bunları ya -
parken hiç surat asmıyor, tatlı 
tatlı konuşu~.or, adeta ''canım, 
ciğerim!" der gibi bir hal takmı
yordu. 

HAK YERLERi 

Memnu mıntakada 
Resim almış 1 

Çatalcadan htanbula gelirken 
trende memnu arazinin fotoğrafını 
çekmektm suçlu Avusturyanın 
Brukhanderburg kasabasında doğma 
Fredrik Hav gen isminde 17 yaşında 
bir genç; dün bir jandarma refaka
tinde ikinci sulh ceza bakimi Reşi
din huzuruna çıkarılmıştır. Fredrik 
Havgen, bir tercüman vaaıtaaile ver
diği ifadede: 

- Türkiyede resim çıkartmadım. 
En son fotoğrafımı Sofyadan geçer
ken aldım. Çatalcada trendCjki sürate 
göre makinemin kabiliyetini tecrü
be etmek istiyordum, dedi. 

Hakim Reşit, suçluya ne maksatla 
seyahat etmekte olduğunu sordu. 

Fredrik buna da: 

- Talebeyim. Mektep tatilinden 
istifade için seyahat ediyorum. Ce
vabını verdi. Ve lstanbulda kaldıgı 
müddetçe Tötonya kulübünde mi
safir olmağı düşündüğünü söyledi. 

HAkim. bunun üzerine, suçlunun 
oturma yeri gösterdiği halde kendi
sinin serbest bırakılmasına karar ve
rerek kiğıtlarını müddei umu
miliğe gönderdi. 

* İsmail isminde bir kahveci sa
karin sattığı iddiaaile dün ikinci 
sulh ceza mahkemesinde 90rguya çe
kilmiştir. hmail, aalcarin sattığını 
inkar etmiştir. Şahit çağrılmuı için 
duruşma batka güne kalmııtır. 

• Karaköyde Münevver isminde 
bir icadını öldüren, Bekçi İbrahim 
dün müddei umumilikçe tevkif edil: 
mittir. Tahkikata altıncı 11tintak 
bikimi el atmıttır. 

Her çocuk okuyacak 
• tik okul çağındaki çocukların o
kumaları için önümüzdeki ders yı -
hndan itibaren yapılacak olan önem
li itler etrafındaki çalışmalar devam 
edıyor. Okuma çagında olup ta fab
rikalarda çalıpn çocukların da du -

mları ~özden geçirihnit ve bunlar 
için mekteplerde birer kura •çılmaaı 
kararlaşmı,tır. Bu çocuklar gündtb 
fabrikalarda çıhpcak. geceleri de 
ae~tlerindeki ılk okullara gıderek a
çılacak kurslara devam e c klerdir. 
abrıka veya h r n ır ı e henüz 

at ..... _,,..;. ol kların bu yıl ve-
tırılau•.ı ist n 

eçi k,hr 

Ve birden bire, gayet tabii bir 
tavırla doğrularak; 

- Haydi bakalım! - dedi - ge
vezelik kafi. Nal kızmıştır. Bu 
işi bir an evvel bitirelim. Çünkü 
at nerdeyse gelecektir. 

- Sahibi pek netameli bir a
~· ma benziyor. Geç kalıp herif
le dalaşmıyalım. 

Çırak birşey söylemedi. Fa -
kat şişko, göbeğini sallaya sal
laya körüğe yaklaşıp nah kl.8 • 
kaçlaymca bir kurt gibi saldırdı. 
Yumruğunu kaldırmasile heri -
fin katmer katmer yağlı ensesi
ne indirmesi bir oldu. 

[Arkası var] 
~=======o-

Terkos suyu 
Temizleniyor • 

Terkoa ıuyunun temiz akması lçin 
sular idaresi bazı yeni tertibat alma
ğa başlamıştır. Bu tertibat iki ayda 
bitirilecek ve bunun sonunda sular 
muayene edilerek halk tarafından i
çilip içilemiyeceği anlaşılacaktır. 
Terkos suyunun ıüzme havuzlarında 
yapılacak olan bu it bittikten sonra 
Hamidiye ıuyu ele alınacak ve kay
nakta tetkikat .rapılacaktır. 

Haliç Şirketi Be~ediyey• 
geçerken 

Haliç sosyetesinin belediyeye geç· 
meaine dair resmt tebligat ne 909ye· 
teye ve ne de belediyeye dün de ya· 
pılmamıttır. Belediye itletme için 
20 bin lira ayırmıştı. Resmi tebligat 
gelir gelmez belediye derhal bu pı· 
ra ile işe başlayacaktır. Haliç soıye· 
tesinin şimdiki memurları işlerinden 
çıkar ıyacak ve her memur 101ye· 
t d n ıkları maaşlarla yerlerını 

muhafaza edeceklerdir. Belediyenin 
itletme için ne gibi yenilikler y.,a· 
cağı henüz belli değildir. 

YENi NEŞRIYA ~ 

Kastamonu kendiri 
Kastamonu ticaret ve ıanayi oda

sı Kastamonu kendiri adlı ,tuel ye 
faydalı bir kitap netretmittlr. Bu iri· 
tapta Kutamonu mıntaka•ında çok 
parlak neticeler veren kendir eldrni 
hakkında malumat verilmekte ve bu 
maddenin tarihçesi, vuıflan, kendir 
ekilen arazi vaziyeti, iıtibaal tutan 
ve ihracat durumu çok güzel bir ifa· 
de ile anlatılmaktadır. On bir reaim
le gayet temiz baaılmıt olan bu kita· 
bı karilerimiae tavsiye ederiz. 

HAFTA 
Peyami Safanın milnakatalara .er· 

diği cevap Haftanın bu uyıamda da 
devam ediyor. Haftanın aenıfn mlln· 
derecatı araımda Avrupadı kuan&n 
silvarilerimizdetı Eyilple bir aaat; 1-
ran değitirken, !randa kadınlar ne 
haldedir? latanbulda tabut utan bir 
kı Yery Une barem alası yetitti· 

zavallı memleket: Habetiataıı? 
cıbı yuılar vardır. 
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1 İtalyan 
Uçak 

Soma/isinde Sarp Dağlarda 
Kilometre ve Kamyonla 70.000 

Vahşi ve sıcak hattı üstüva dekoru i~inde vahşi hayvanlar 

• 
Burada sırtlanlar, 
çakallar, Somali 
arslanları yaşar 

• 
Bir Fransız kadını İtalyan Soma· 

lisi'nde tayyare ve uçakla 10.000 ki
lollU!tre yapmış ve bat1Talarım neş
retmiştir. Dün, bu hatıraların ilk 
kıamım yazmıştık. Bugün son kıs • 
~mı koyuyoruz: 

Her yerde tahta testereliyen. kaz
ma çalan, duvar yapan, kasketli, çıp
lak ve şimiden kararmış gövdeli as
kerlere rasgeldim. Bunların sıhhatini 
muhafaza için her tedbir alınmıştır. 

Bunlardan başka mUstemlekenin mü
dafaası için gönderilen 30.000 işçinin 
de sıhhatine dikkat edilmektedir. Bü· 
tün bunlar üzerinden telsizin dalga
lan mütemadiyen gelip geçiyor! .. 
Mogadişu ile Obei Şebeli nehri ü

zerindeki Duk des Abrüz şehirleri 

arasında bir dekovil ve 130 kilomet· 
relik küçük bir tren vardır. 

OstUva çahhk'arı 

Mogadişu'dan iki metre ilerde ça
lılık başlar. Baştan başa dikenlik .. 
Bu vahşi dekorda sırtlanlar, çakal
lar, Somali aslanlan yaşar. Güneş 

1 ltrnda kavrulan bu .çalılık içinden 

J 

amyonumuz, kendine yol açarak 
ilerliyordu. Bana bir İtalyan ıubayı, 
mülazim Brunetta refakat ediyor. 
Maiyyetimiz altı nefer, bir ahçı, bir 
şoför ve bir makinistten mürekkep
tir. Bunu rahat bir kamyon sanma· 
yınız. Kamyonda mıhlanmış gibiyim. 
Benzin tenekeleri, süngüler ve koca 
bir tepe teşkil eden yiyeceklerimiz 
arasında kımıldıyamıyacak vaziyette
yim. 

Tarihten evvelki devre ait kafa
tasları, insan kemikleri, cilalı çakıl

lar dolu sandıklar dönüıte kamyonu 
bir kat daha darlaıtıracaktır. Bu san
dıklar Paris müzesine gidecektir. 

Gölgede 55 derece ya~ıcı ve öMii
rücü güneş altmda, günde on be< m 
yedi ve on sekiz saat yol alaral JO 
kilometre kat'etdk. flci dikenli' •· 
aında lurmın tozdan blr ırmak 'I• 
hududa giden harp malzemesi >-
kermit .. Hiçbir yol yok.. Kol s 
ate' içinde.. İnsan ayafını yı r 
komaz öküz tahta kurulan ı-
muna uğrar .. Toz, bizi, bal~ ,. 
kellere döndürdü. Dereler ı ·r 
döküyoruz. Bütün miltkülleı g• 
men yola devam .. 

Dubıtıar nezdinde 
Geceyan11 ! .. Ferlere geldik. J u 

küçük bir menzildi Etrafı ıaau. bir 
çöl. Burada, sıcak bir rüzgar da esi
yor. 80 kilometre uatte yol alıyo
ru.z. Kar~ topraklar, burun delikleri
mıze ginyor. Sarıklı, gövdeleri çıp· 
lak Dubatların verdikleri konserve
lerle akşam yemeği yaptık. M.iralay 
Bertello'nun çadırında yattım. Ne 
zarif kötlc ! Onun kumanda ettiği 
b~. Dubat'lar, çalılıklarda toplanmıı. 
mukemel. askerlerdir. Bu kol, yüzba
şı Beecbıı tarafından teşkil olunmuş
tur. Bunlar taarruz ordusudur As
kariler ise kalelerin müdafaaaın~ tah· 
s~ edilı!1ittir. Dubat'lann biricik teç
bızab .bır tüfek, bir fitekliktir. Yiye
ceklen de deve aütü ile bir avuç hint 
~rıııdır. 1ıte bütün bu gıda ile ve 
günde. 8 frank ücretle, harbe gider
l~r, gövdeleri çıplaktır, başlannda 
bar sarık, bellerinde de kısa bir peJ-

tema) vardır. Bunlar kahramanca 
döğüşürler. Yeğitlıkleri Afrikada 
meşhurdur. 

Gece istirahat. Miralay ve zabitle· 
ri ile vedalaşıyoruz. Birkaç kilometre 
uzakta diğer bir menzil. Müstahil. 
Bu menzil Şebeli nehrinjn sol sahili 
üzerindedir. Bir tepede kain olnn 
Mustahil, oraya bakım olduğu için 
ehemmiyetlidir, hele huduttaki Hk 
Habeş ordugahları gene hakim b:r 
mevk!de bulunuşu da ')nun ehcnırPi
yctini arttırıyor. 1931 de sil&hlr 25 
bin Habeşli, Harrar valisi Deı:r~iom 
Gabre Mariam kumandıııırnda buraya 
gelrrek i.ıirtakım araLi.1in kendileri-

nane dolaşıyorlarmış . 

Ortalığı kebap gibi kavuran yolcu
luk Rocca Littovoya kadar çok müs
kül.. Buraya sabahın saat bi inde 
geldik. Yolda altı saat pan yapt.k. 
Komiser San Mazzano bizi bekli} or
du. Sömürgelerd ki bu yüksek ko • 
nuk severligi nekadar methetsek az

dır. 
Rocca Lcttorio, Molla'nın müstah

kem şatosu idi. Burada Molla, diış· 
manlarını diri diri iki duvar arasında 
boğar, kadınlan kazıga oturturdu. 
Meşhur mücahit olan Molla. bütün 
Somalilerde cihat itan etti ve Sudan 
Mehdisi &ibi İngilizleri Soma len 

-

Jtalyan ve lngiliz Somalileri hududunda ltalyanın Gard 
müstahkem mevkii 

ne verilmesini istemişlerdi. Az evvel 
de, Habeşliler, Dubat karakoluna 
aaldırmışlardır. 

Firfer'den Belet Uana gTttik. 40 
kilometreyi üç gümle ve otuz pan ya
parak katedebildik. Bur.tda ~skarıla
rın yanındayız. Miralay İtalo Karne
valo ile zabitleri bizi hataretle kabul 
ettiler. 

Ual Ual'a doğru 
Simdi, en çetin ve en uzun merha-

atmak istedi (1899 • 1919). Gal'a
kayoda İngilizleri kanlı bir hczimt>tc 
uğrattı. Asırlardanberidit ki, bu ker· 
van yollarında, Habeşistandan gelen 
Galla'lar yüksek yaylilanndan So· 
mali ovalarına inert,lt akınlar yapmış
lar, çocukları, kadınlan,, erkekleri 
esir ederek götürmüşlerdir. Burası 
çok nazik bir noktadır. Otlakların 
ezeldenberi bitmiyen münazaab.rı. 

pınar kavgaları, Habeı Ogadanı hu· 
dudunda daimi hadiıeler, ln&iliz So-

Massuva limanına getirilen ltalyan malzemesi 

leye Rocea Littorioya doğru yola 
çıktık. Göa görebildiği kadar beyaz 
kannca yuvalan. Kilometrelerce gi
diyonn. Ne bir ağaç. ne bir ama 
var ... Kısa dikenli çalılığı ile aonsw: 
bir ova .. Yolda rasladığımız göçebe
ler! su!. su! diye bağrıyorlar. Susuz 
Juk, gözlerde bir nevi cinnet kivıkı
mı yıkmıştır. Bize, tencereleıini 
uzatarak su dileniW>rlar. 

Biraz uzakta Dusa Marele ile Si
nadogo ırasında mahzun bir göl .. 
Bender Kasım poflası, pan yapmıf. 
Kamyon ıoförü ve yolculan, gece 
kamyonun üstüne çıkmıılar, çiınkU 
bet aslan makinenin ctrıııfınit• nki-

malılannm ıilihlı kabilelri ve ltalyan 
Somaliainin ıi.Wıaı zkabileleri ! .. 

Rocca Litorio'dan giden yol, Cial
ladiy, Uardurat, Ual Uale ıevk der. 
Buralan Ogaelan hududunun en ile
ri karakollarıdır. Bu havılide Habet 
akıncıian ve Somali kaaçkları her za
man serbestçe it görmüşlerdir. 

Burada 305 pınar vardır ve otlak
lar çoktur. Hudut kabileleri için bu 
kuyular ve otlaklar hayati bir ihti· 
yaçtır. Molla burayı elde etmek içın 
çılgınca harbetti. 

Bu kuyular etrafında geçen birin
ci ve ikinci kanunda vaki olan hiıH· 
se, İtalyan • Habeı münazaasına &:· 
hep olmuttur • 

Hadiseden önce huduttan tesbite 
memur olan İngiliz - Habeş komiı -
yonu tefi miralay Ehfford, Hab şis
tan murahhaslarından Hararlı Fıt 
Haouer burada bulundufu gibi ltal
yada Dubatlariyle ve ıenç binb şı 
Bumazel ile orada hazır bulunuyor
du. İngilizler, Somahları çekildiler. 
Habepiler orada kıldılar. 1200 kişi 
ile 200 italyan Dubat'ya saldırdılar. 
ltalyanlar, Ual Ual kaleıine tahassun 
etmiılerdi. Bu hadise üzerine hal • 
yan tayyareleri ile tanklıtr aı:ele ~el
diler. On bet saat şiddetli bir harp 
yapıldı. İtalyanlar hem havadan. 
hem karadan taarruz ederek muzaf· 
feriyet kazandılar. Çalılıklar, Halıcı 
aıuteri ile doldu. 

işte bu Uıl Ual hadisesinden on• 
n Afrika meselesi l>ir Avrupa mese
lesi oldu. 

Anlaşılıyor ki yeni ltalyı roıdie
ten ve manen kuvvetli olan faşi m 
halyaaı. her şeye hazırdır. Afrikada, 
çatıp gelmiş olan muk:ıddcrat saati
ni ve fırsatını kaçırmamah azmct-
miı gibi gôrilnilyor, 

• 
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~ ;dlı:l#f--31 Elektrik 
Buğday Fiatları Dünden itibaren 

Tekrar Yükselmeye Başladı Elektrik Sosyetesi, senede bir defa yapılmakta olan 
muhavvile merkezlerini temizleme işlerinden dolayi 
halkı taciz etmek istemediğinden, Belediye Sular !da· 
resiyle anlaşarak, evvelce bildirildiği gibi ayın 17 sinde 

f Buğday piyasası dün biraz yüksel
miştir. Birinci yumuşak buğdaylar 
7 kuruş 27,5 para ile 6 kuruş 10 pa
radan, sert buğdaylar da 6,20 ile 4,38 
arasında satılmıştır .Anadoludan 150, 
Trakyadan 62 ton buğday gelmiştir. 

Bu beklenmiyen yükselişin, son 
yagmurlarm bazı bölgelere fazla yağ 
masından ve yeni mahsulü geciktir
mesinden ileri geldiği anlaşılmakta
dır. Bu durumdan istifade etmek is
tiycn bazı tccimcnlerin, Anadoludan 
aldıkları malları oralarda depo ettir
dikleri ve 1stanbula az mal gönderil
mesini temin etmek suretile fiyatla
rın yükselmesinde amil oldukları 
söylenmektedir. 

Diğer taraftan belediyedeki narh 
komisyonu dün toplanmış, tecim ve 
zahire borsasından gelen piyasa cet
vellerini gözden geçirmiştir. Ko
misyon, un piyasasındaki düşüklü • 
ğün ekmek narhına tesir etmlyeceği 
sonucuna varmış ve fiyatları 11 ku
ruş olarak ipka etmiştir. 

Türk afyonlarmın satışı 
Uzakşark bölgesinde afyon satışı 

için temaslar yapan Uyuşturucu 
maddeler inhisar: tecim direktörü 
Şefik Men, Tokyodaki tetkikh:rini 
bitirmiş, Mançukoya hareket etmiş
tir. 

Aldığımız malumata göre, iki ay
lık görüşmeler ve muhtelif monopol
letle yapılan temaslar henüz müsbet 
netice vermemiştir. Çünkü cthcı va
ziyette bulunan bir çok memleketler, 
ancak huaust evsafta afyon alabile
ceklerini ileri sürmüşlerdir. Aranan 
vasıf, morfin derecesi düşkün de ol
ea, afyonun renk, koku ve duruş ba
kımından üstün olmasıdır. Şefik 
Men, bu istekleri de tesbit etmiştir. 
ÖnUmilzdeki yıllar içinde, Anadolu
nun bazı bölgelerinde bu çeşit afyon 
ycti§tirilmesi muhtemeldir. 

Şeker fiyatlarmda 
değişiklik olmZryacak 

Şekerin, nakliye fiyatları da he· 
aplanarak kaça satılacağı meselesi 

nihayet halledilmiştir. Tecim ve en
düstri odasının yaptığı tetkikler, bu
günkü fiyatların normal olduğu ne
ticesini venni§tir. Toz §eker 27, kes
me şeker de 30 kuruştan satılacaktır. 
Bu takdirde bakallara gayri safi ola
rak yüzde 5 kar kalmakta?ır· 

t stanbul belediyesi, nakliye mas -
r~flarını da gözönünde tutarak satış 
fıyatını 30 para daha indirmeği ta
sarlamıştır. Bu takdirde bakallar 
takriben yüzde 2 kadar bir kar göre· 
ceklerdir. İntıisar maddelerinin bile 
yüzde 4 kiirla verildiği diişünülerek 
bu ~iktar normal sayılmamıştır. Ma
maf ıh, bakallar cemiyetinin, uzak 
yerler için istediği bir kuruşluk zam 
büsbütün fazla görillmilş ve kabul e
dilmemiştir. 

Yerli Mallar sergisi 
Perşembeye açıhyor 

.. Yerli malJar sergisi perşembe gü· 
nu Galatasaray lisesi binasında tö-

• renle açılacaktır. Sergiyi Kamutay 
ba kan vekili Nuri bir söylevle aça
cak, Endüstri birliği namına başkan 
taylav Vaaıf bir söylev verecektir. 

Sanayiciler hava tehlikesi kurumu 
adına tertip edilecek bir piyango i • 
cin çe itli eşya vermeği kararlaştır
mışlardır. Piyango için sergi mctha
linde hazırlıklar yapılmı~tır. Geliri 
tamamen hava kurumuna verilecek • 
tir. Sergideki sanayi pavyonu 10 
biıyük kısma ayrılmıştır. Bu kısım
larda toprak, tahta, demir, dokuma, 
kağıt, gıda, kimya, deri ve mamulatı 

lstanbul dördüncü icrasından : Bir 
borçtan dolayı merhun olup paraya 
sevrilmesine karar verilen otel eşya
sı 19-7-935 gününe raslayan cuma 
saat dokuzda Beyqğlu Asmalı Mcs· 
cit Me§rutiyet caddesi 39·41 No. lu 
Turing Palas otelinde birinci açık 

arttırma ile satılacağından isteklile
rin o giln mahallinde bulunacak me
mura 34-4888 dosya No. sile müra
caatları ilan olunur. (13072) 

İstanbul ikinci mas memurluğun
dan: Bir müflise ait muhtelif !iOrap 
makineleri ve Jakar Koton makine
leri ve teferruatı ve banko ve saire 
açık arttırma ısuretile satılacaktır. 

Almak isteyenlerin Mahmutpafada 
Büyük Çorapçı hanında İsrail Çiç-
ya§ivill fabrikasında müracaat etme· 
lcri ilan edilmiş ve giın sehven ya· 

zdmamııtır. Satı§ 16-7·935 salı gilnil 
uat 10 da yapılataktır ilan olunur. 

(13084) 

ZAYI - 173 sicil numerolu bisiklet 
chliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Ahmed Cevdet 

sanayii nümyneleri ayrı ayrı teşhir 
edilecektir. inhisarlar idaresinin 
pavyonu tamamlanmıştır. idare, zi
yaretçilere inhisar mamulatını tanıt
mak için ergide kokteyl dağıtacak-
tır. Şehre su verilmesinde taahhür vaki olmaması için icap 

( KUÇUK HABERLER ' eden tertibatı aldığını sayın halka bildirir. 

* Yeni Türk - Yunan tecim anlaş
ması için bugünlerde müzakerelere 
başlanacaktır. 

.-.-.....--··~ 
BORSA 

15 Temmuz PAZARTESi 

PARALAR 

Allf Satıl -Sterlin 618,- 623,-
Dolnr 124.- 126,-

20 Fransız franıı 166.- 169,-
20 Liret 198,- 202,-

20 Belçika frangı 81.- 82,-
20 Drahmi 23,- 24,-
20 İsviçre fr. 816,- 820,-
Florin 82,- 83,-
20 Çek Kron 98,- 102,-
Avusturya tilin 22,- 23,50 
Mark S9,- 41,-
Zloti 23,- 24,50 
Penro 23,- 25,-
20 Le1 14.- 15,-
20 Dinaı 52.- 54.-
Yen 31,- 32,-
lsveç Kuron so.- 31.-
Altm 933,- 934,-
Mecidiye 52,- 53,-
Banknot 228,- 230,-

ÇEKLER 

Paris uzerine 
lngıliz liraa1 
Dolar 
Liret 
Bclı;a 
İsviçre lran!P 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

1' Bankası Mü-

" " N. ,, ,, H. 
Anadolu% 60 

.. % 100 
Sirketiahyriyc 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoa 
Reji 
Aslan Çimento 
Mukcz Bankaıı. 
Oımanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Defirmencilik 't.A.Ş. 
Şark Değirmenleri 
Şark Merkez Eczanesi 

Kapanıı 

12,03 
622,50 

0,79,54,35 
9,68,50 
4,71,25 
2,43,06 

63,43,50 
1,16,79 

]9,06,-
4,20,50 
5.81.43 
1,97,21 
4,21.--
4,51.40 

63,77,55 
!4,96,33 

2.?a.30 
10.98 

S,11,50 

go-
9,60 
9,70 

25,70 
42,50 
14,25 
28.-
s.-

15,75 
2.60 

10,05 
.ss.-
24,-
11,25 
s.-
0,78 
4.25 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon kesik 27,92,50 
,. " u " ,, 26.25 
,. ,, III n ., 26,80 

Ergani 95.-
lstikrazi dahili 94,25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kcaik 10,25 1 
Anadolu l ve lI 44,00 

,, UI K.upon kesik 45,-
Anadolu MU1;1essıl Kupon kesık 45,40 

AKAY 
Direktörlüğünden: 

Büyükadada vapur iske
lesi pasajında 3, 4, 9, 11 
numaralı d ü k k a n 1 a r 
31-12-936 tarihine kadar 
arttırma ile ayrı ayn veya 
topdan kiraya verilecek
tir. Arttırma 24-7·935 çar· 
şamba günü saat 16 da şef
ler encümeninde yapılacak
tır. Şartnameler her gün 
Levazım Şefliğinde görü· 
lebilir İsteklilerin yüzde 
7,5 nisbetinde güvenme ak-
çeleriyle yazılı vakitte en· 
cumene gelmeleri. ( 4063) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Akliye ve Asabiye Hastanesi için : Teminat 

Muvakkat 
Sadeyağı : Azı 8,000 Çoğu 12,000 kilo 
Tahmini Fi 85 K. 765 lira 

Tıp Talebe yurdu için : 
Sadeyağı : Azı 11,000 Çoğu 14,300 kilo 

Tahmini Fi. 85 K. 911 ,63 ,, 
Akliye ve asabiye hastanesiyle Tıp talebe yurdunun 

sadeyağlarına kapalı zarfla verilen fi at fazla görüldü· 
ğünden aynı vasıf ve şartlarla yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

Tahmini fiat, miktarı ve muvakkat garantileri hiza
larında yazılmrştır. Eksiltme 31 Temmuz 935 çarşam· 
ba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler ait oldukları müesseselerden bedelsiz 
olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret 
odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve 
bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektuplariyle teklif mektuplarını yukarıda yazdr açılma 
saatinden bir saat önceye kadar vermeleri. ( 4048) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan itletme 
Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 13 7 8 5 lira olan ( 7 5 O) ton yer Ii 
kok kömürü 31·7-935 çarşamba günü saat 15,30 da ka· 
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında Satın alı· 
nacak dır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1040,63 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanu
nun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyannameyi havi teklifle-
rini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada Mal· 
zeme Dairesinden, Haydarpasada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden alınabilir. ( 405f)) 

[EVKAF 

Değeri 
Lira Kuruş 
1900 00 

250 00 

123 on 

94 50 

79 20 

77 :S4 

106 66 

. 
MUDIRIYETI 

Pey parası 
Lira Kuru~ 
140 50 

18 75 

9 23 

7 13 

5 93 

5 78 

7 95 

Uzun Carşıda Yavaşçaşahin 
mahallesinde Gaznevi de
mekle meşhur muhasebei A 
nadolu Mahmud F. mektebi 
ve meşrutahanesi. 782 
Ü sküdarda Sinanpaşa ma
hallesinde Karantina soka-
ğında 12 saydı eski Ev. 
1436 
Arnavutköyünde Dere so
kağında eski 62 yeni 2 sa· 
yılı 123 metre· murabbaın· 
daki arsa. 2090 
Beyoğlunda Hüseyinağa 
mahallesinde eski Bülbül 
deresi Yeni Limon sokağın· 
da eski 5 yeni 39 ve 11·13 
sayılı ve 36 metre murab-
baındaki ev arsasr. 2208 
Kasımpaşada · Hacıhüsrev 
mahallesinde İmam soka· 
ğında 12 sayılı ve 2 2 7 met
re murabbaındaki arsa 11 O 
Tophanede Firuzağa ma
hallesinde Hacı Kılınç çık-
mazında 10-12 sayılı ve 29 
metre murabbaındaki muay 
yen bahçe mahallinin 1/3 
payr. 3064 
Beşiktaşta Kaptan İbra
himpaşa mahallesinde Dol· 
mabahçe caddesinde eski 
12-14 Yeni 69 No. lu lok
n1acr ve kadayıfçı gediğinin 
120/15 payı. 2873 

Yukarıda yazılı özelgeler satılmak üzere 15 gün 
· müddetle açık artrrmaya çıkarılmıştır. Ü stermesi 

Seniha Bedri Göknil'in yeni çe- 29·7-935 pazartesi günü saat 15 de komisyonda yapı
virdiği FAUST basılmışbr. Kü- lacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk PCY. paralarile 

• tübhanelerde arayınız. 5322 • mahlUla t kalemine gelmeleri •. ( 3914) 

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birlikler ihtiyacı olan 
20,000 kilo nohut açık ek
siltmeye konmuşdur. Beher 
kilosunun tahmin bedeli 
( 8) kuruş 50 santim olub 
ilk teminatı (128) liradır. 
İhalesi 18 temmuz 9 3 5 per
şembe günü saat 15 dedir. 
Şartnamesini her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın· 
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin teminat makbuzlarile 
birlikde belli gün ve ihale 
saatmdan evvel Komisyon· 
da hazır bulunmaları. 
(3624) 4991 

••• 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için 20.000 kilo 
bulgur açık eksiltmeye kon 
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin bedeli ( 11) kuruş 
olub ilk teminatı (165) li
radır. İhalesi 18 Temmuz 
935 perşembe günü saat 16 
dadır. Şartnamesini ve nü. 
munesini her gün öğleden 
evvel Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin te· 
minat makbuzlarile birlikde 
belli gün ve ihale saatmdan 
evvel Komisyonda hazır 
bulunmaları. ( 3 6 2 5) 

4992 
1(: 1j': * 

İstanbul Komutanlrğı bir
likleri için 20.000 kilo kuru 
fasulya açık eksiltmeye kon 
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin bedeli 1 O kuruş o
lu b ilk teminatı 150 liradır. 
İhalesi 18 Temmuz 935 
saat 15,30 dadır. Şartname 
ve nümunesini her gün öğ
leden evvel Fındıklıda Sa
tınalma Komisyo unda gö
rebilirler. Eksiltmeye gire· 
ceklerin teminat makbuz
larile belli gün ve ihale saa
tından evvel Komisyonda 
hazır bulunmaları. (3626) 

4993 
* ~ "" 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birliklerin ihtiyacı i
çin 37000 kilo Ayşe kadın 
fasulyası, 37000 kilo pat
lıcan, 7000 kilo Bamya, 
l 15 00 kilo kırmızı doma ti
sin eksiltmesi 26·7~1935 
cuma günü saat 15 de ka
palı zarfla yapılacaktır. Fa· 
sulyanın beher kilosunun 
tahmin fiyatı 12 patlrcanın 
10 Bamyenin 14, Domate
sin 5 kuruştur. Şartname 
her gün komisyonda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
lerin 728 liradan ibaret ilk 
teminatlarile birlikte teklif 
ınektuplarr mezkur günde 
saat 14 de kadar Fındrklr
da komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3887) 
5236 

ihtira ilanı 
'' Elektrik makinaları ve cihazları 

için kontak parmaklarında islahat" 
hakkında iatihsal olunan 17 Ağustos 
1931 tarih ve 1251 numaralı ihtira 

KUÇUK 
iKMALE KALANLAAA 

Ya.z tatilinde ikmale kalaJI 
kardeşlerime ikmalde muaf fak 
sına yardımda bulunuyoruıD
liledn Tan: P. Yalnız'a 
göndennekri. *.. . dt Yilksek mühendis mektebıll 
yorum 1 inci Teşrin başlangJ ~ 
dar i'lemek üzere iş arıyor 
i§aretıle ''Tan" a müracaat. 

1 LA rt 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Pe • 
işleyen .. PARSONS .. markalı. 
dirli, 120 ila 140 bcy~ir kU 
motörü havi. 
Uzunluğu 
Genişliği 3,60 " 
Sür'ati i2 ıııı.ı 
Masif akaja ıfacından bit 

bir hali, bir bUfe ve saire. iL 
ŞERAiT MOTED 

Galatada, Kevork Bey 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 
SİDNEY NOWİLL ve 
müracaat. (5091) 

İstanbul üçüncü icra mcıııUS' 
dan : Mahcuz ve satılması 
rcr Oligist ve Hamatit de 
Ef. hesabile yüzde 65 buçuk ff 
ef. hesabile yüzde 93,65 kısıs' 
veri ihtiva eden demir Fili 
beher tonuna 20 şilin bıJ 
reiye göre 630 kuruş kıy01eC 
mu§tur. İ~bu demir filizleri . 
körfezinde Tahsin Bey verese 
arsa üzerine bulunmaktadır·_.lı 
rUk resmi alacaklıya ait olrll
tiyle ikinci açık arttırması 19" 
tarihine müsadif cuma günU 
den on ikiye kadar Kantıcı 

zinde Tahsin bey vcresesinc 
&ada icra edilecektir. Talip 

makbuz ve yevmi mezkQrda 

lunacak memura müracaatları 
lunur. (13077) 

İatanbul Abut han 20 No. dl 
halen ikametgahı meçhul oları 
Osmana. İstanbul üçüncü iı:r' 
murluğundan : Şark müesse 
İstanbul asliye mahkemesi 
hukuk dairesi ticaret Jet 

20-3-935 tarih ve 934-295 ~ 
ilAmr mucibince alacağı olan 4 

ra 14 kunı un tahsili haklatıdl 
takip talebi üzeripe tarafınıı' 
emri gönderilmiş isede mez~O' 
halde olmadığının elyevrn 
gahınız da meçhul kalmı§ old 
dan ilanen tebliğat icrasına 
rilmiştir. Tarihi ilandan itibarel 
ay zarfında borcu ödemez tetki• 

ciindcn veya temiz: veyaııııt 
muha.keme yolilc ait olduğu 
meden icranın geri bıralcı 

dair bir karar getirmedikçe .'~ 
ra yapılacağı ve yine bu müd 
çinde mal beyanında bulurıdl 

bulunmazsanız hapı ile tazyik 
cağınız ve hakikate muhalif t>C 
ta bulunursanız ~pı ile ccz 
lacağıruz ihtar olunur. (13083) 

AKAY 
Direktörlü§ünd 

Moda vapuru iskele~ 
tündeki gazino 1' 

6 1-8-935 den 31-12-93. 
rihine kadar on yedi 
müddetle kiraya ver~ .. 
tir. Arttırması, 24- ı6 
çarşamba günü saat 
şefler encümenind~ 
lacağmdan isteklilertf 
de 7, 5 güvenme akçe , 
yazdı vakitte İdareıtıİ' 
cümenine gelmeleri. ııı' 
meler her gün Levaı 0 liğinde görülebilir. ( 4 

~:::tıa:;ed~:v~;:::~ v:~~e i~;::~ r. BA ;4 
Icceğinden talih olanların, Galata'da \:1 
İktisat hanında, Robert I<'erriye mü- R A K 1 5 1 1'4 1 
racaatlan ilan olunur. 

5187 • içtiniz mi f 

lstanbul deniz ticareti müdürlO 
ğünden: ~ 
Kaptan, Makinist ve Kılavuzların imtihanl9 

1 Eylül 935 pazartesi gününden 9 Eylül 935 e kadar ıi 
lacağından imtihan başlamadan evvel aiakahI~rı~ 

dilek ile Müdürlüğümüze müracaat ederek Denı.z 
lanın tevsik ettirmeleri ilan olunur •. (3998) 
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Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Adi~ ve. ıtleri atapda yazılı kazanç verg~i mükellefleri mensup oldukları malıye şubesı

rıe verdıklen 931 takvım ve kıştelyevm yılma aıt beyannamelerini hesap mütahassıslarmca 
defterleriyle karşılattımıak için göstermiş oldukları ticari ve şahsi yuvalarında aranıl
mış iıede bulunamadıklanndan defterlerini getirmek için tebligat yapmak kabil olamamıstır. 
Hukuk uıul muhakemeleri kanununun 86 mcı mad desi delaletiyle kazanç kanununun 45 ci madde 
si mucibince 15 giln içinde Galatada Gumriık karşısında Hüdavendigar hanında hesap mütahas
sıslan Bilroauna defter ve vesikalanm getirmedikl eri takdirde kazançlarının re'sen takdir edile
cekleri ilin olunur. ( 4036) 

Mükellefin ilmi Mealegi Tıcarcq;ah adresi ikametgah adresi 

llaik Sedefciyao Kundura dairesi 

K. Herant Halk idarehanesi 
Mehmet Kemaleddin Kazmirci 

Makaadar Bedroı 
Nikolaki Vasilaki 

7{avalalı Ali Rıza 

'Utim Meriyot 

Yani Gonavupuloı 

Yako Kotien 'A vram 
Oglu ve türekisı 
Ncmlizade Galip 

:V akinof Accmyan 

Hacip oğlu Mehmet 
Kasnn 
Fuat Tevfik 

Nalbur 
Köseleci 

Tütün Tüccan 

Kürckçı 

Tuhafiyecı 

~yakkabı boya
cısı 

Tütün tüccan 

Tütün tiıccan 

Dellal 

Zahire Borsası 
mübayaacısı 
Romorkör Sim 
aan 
Mübayaacı 

Emlik dellalı 
Devel Ottu Nikolald Zahire dellih 
:Vahan Agupyan Emlk dellllı 
Kiryako Hacı Todoriı Dellal 
Omıan Fıtn bey. Mühendir 

Madame Bleni Mitıa· Dellal 
tıpuıo. 
Eleni Minatupulo De1W 

Mehmet Fuıı 

tsmail Edip 

Hususi vekalet 
i•leri 
Simsar 

Yagcı zade Hasan Mübayeacı 
Ki.mil 
Piridormoı Simotidis \7 apur bilet sim-

Onnik Dar Karabet. 
Yan 
Ada puan 

san 
Vapur bilet sim
sarı 

Ah'8P ve demir 
malzemesi imalat-
hanesi Türk 
Anonim şirketi 

"A. Ruştu Dizdar oğlu Komisyoncu 
Yani Kumaryano Şarap imalcisi 

M:ak11 

NikoAm~ 

lıllnyamln Arapoğlu 

Yordan Lazaridiı ve 
•erild 
!Bedroa Makudar 
liermine Agopyan 
Rarabet Makucıyan 

Madam Santuh Ba1· 
aunyan 

Hermine Agopyan 
Sırn Zühdü 

:Fetvaa sade Fehmi 
.,,e Sabri 
:Hamdi Salih Albert 

.Kevork Enneniyan 
~CoP Zoronyan 
Madam E1enarüo
viaki 

Deri Caket ve 
kunduracı 
Müskirat Amili 

Naltiur 

Gutenberg Mat
baası 

Oksford mat
baası 
Şirketine merbut 
hususi Şirket 
Aari ilinat ev' 

Hurdavatcı 

Haffaf Atlaı 
kundura maga-
zuı 

Mordo Kohen ve Ni- iişeci 
ko Kozopia 

Nikolaki Vılilald 

Muriı Fridman 

Köseleci 

Cam tacin 

Mehmet Kemaleddin Komisyoncu 

Mehmet Kemaleddin Komisyoncu 

Dırnoaten Teodoridis Mefru'8t maga• 
zası 

~ ıs ve Nilim Bot ŞıfeC 

Fıyer Kurban Tubafi ecı 
MifQD Koben Awam 
ffananya w teriki 

Yam Savt Stanopulos Kuru kahveci 

Mehmet S 

Topcular caddesi 5/7 No. 
h Bonmarşa 
Mahmudiye caddesi 18 3 
Yenicami caddesi S No. 

Mahmudiye caddesi 24 
Kemankeş Gümrük &<>-

kak 17 
Gabay Han 11 

Topcular caddesi 24 

Topcular caddesi 9 

Köprü Kadıköy iskele
si 
Halilpaşa sok. Manuk
yan han K. 3 No. 6 
Merkez Rıhtnn han 

KN 310 
Karakaş han No. 7 

ömerabit han 2 6 No. 

Karamuıtafapaşa sokak 
50 No. 
ömerabit han K l 
No. 2 
Havyar han 23 No. 
Havyar han 95 1 
Hızıroglu han 12 No. 
Mumhane caddesi ı 4 
Kemankeş Büyük Mil
let han No: 42 43 
Kemankeş Talas han 
15 No. 
Havyar Han Talas han 
kapısı 15 No. 
Mumhane cad. Gümüş 
han No. 1 
Talas Han No.7 

Ahit Han 12 No. 

Rıhtım Cad. 25 

Rıhtım cad. Maritim 
H. 10 
VdY\roda caddesi Nı
şastacıyan han 2 No. 

Havyar han No. 28 
Topcular cad. 128 

Topcular cad. 59 

Çömlekçi sokak 12 19 

Yenicami caddesi 38 
No: 
Fermeneciler Sarafidis 
han 18 19 No: 
Mahmudiye caddesi 24 
Mahmudiye caddesi 63 
Kürekciler 8 

Mahmudiye caddesi sr 
No. ,, 
Mahmuiye caddesi 63 
Haraçcı sokak 31 

Hürriyet han 17 8 

Ticaret Han 7 

Mahmudiye caddesi 4b 
No. 
Tdrtl!\ caddesi 6 No. 

Kurekcıler ı 7 

Kcınankct Gümrük 
sokak 17 

Yeni cami No. 2 

Y enicamı cad. S No 

Yenicamı cad. S No. 

Tünel cad. 23 

Yerucamı 57 

Gut Keamndo 1 
Zulfuarus ao. 25 

Topcular 

Üsküdar Suadiye İbra
him paşa sokak 14 
Feriköy Ruc Sokak 15 
Kadıköy Bakla tarlası 
Cevizlik sokak 
Hamalbaşı caddesi 1 N o. 
Pangaltı Baruthane C. 
34 No. 
Şehzadebaşı Kavalalı S. 
42 
Kuledibi Yazıcı So. Şuk
riı B. apartımanı 42 2 
İstanbul Mahmutpaşa 
Sadiye han 
Tophane Karabaş mahal. 

44 
Aynalı Ceşme Çılek so. 
Papaziyon apartım. 7 
~işantaşı Cabi S. 4 

Tarabya Frenk mahalle 
No. 43 
Beyoglu Parmakkapı 
Yeniyol 2 
Bogaziçi Emirgan mu
vakkithane 66 No. 
Pangaltr Nuribey apart. ~ 

Pangaltı Bilezikci S. S~ 
Firuzaga Kumrulu S. 3 7 
Kınalıada Altıncı S. 10 
Kurtuluş Eşref ef. so. 7 
Nişantaşı Teşvikiye Fıtrı 
B. apartıman No: 4 
Amavutkôy Y eniçeşmo 
çıkmazı N o: 3 
Amavutköy Y eniçeşmc 
çıkmazı N o: 3 
Büyükdere. iskele Cad. 
22 
Beşiktaş Aynalı apartı
man K 2 
Eren köy 

Beyoğlu Asmalı Mescit 
Minare S. 27 
Beyoğlu Cedidiye sokak 
65 No; 

Kadıköy Reşıt ef. So. 16 
Feriköy Kurtuluş C. Te-. 
pe üstü 102 No: 
Lüleci Hendek Cad.28 30 

Çömlekci sokak Mü 
refte H. 
Nişantaşı No: 21 

Y eniçarşı Hayriye So. 
Çorlu apartıman No: 6 
Hamalbaşı No. 1 
Cihangir Y eniyuva So. 27 
Beyoglu Tolgo so. 2 

Pangaltı Şehıtmuhta1" 
Cad. 24 No. 
Cihangir Yeniyuva So.27 
Tozkoparan Çeşme sokak 
Salom apartmıam 
11 3. No 

::>o. 

dıkoy Sakızagacı 
er Bakkal sokak 8 No 

Beyoglu Yeşil sokak Me
lek Apartnnan daire 2. 

Şişhane Karakolu Bed· 
reddin mahal. Havuz 
arkası 
Kemankeş Gümrük So. 
17 
Tepebaşı Özcan han No: 
47 daıre 2. 
Kadıkoy Cevizlik Giıne 
So. 10 
Kadıköy Cevızlik Giln9' 
So. 10 
Tozkoparan Salom Kari 
yo Han No. 6 
Madam. Viktorya To • 
koparan Nisim Levı 
Kule cıvan Sadi paşa 
han. 
Firuzaga 
Küçük Hendek Şehıu• 
var So. Eski Palatina 
Oteli No. 3 
Taksim Sıraaelvi cad. 
Alı bey apartnnan Dı-

uu.•uu direk Işık S 8 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
1 

D. No. Semti ve mahallesi 

3310 Bogaziçı Y cnimahallc 

389 Arnavutkoy Levent 
'I Çiftlı i 

I• 4191 Bcvoı:lu ToıntotD 

li 

4431 Buyuk Çarşı 

4540 Yenıkov 

1 
' l ı 5094 Arnavutkoy 

it 

6079 Beyoglu Kurtuluş 

6101 Edırnckapı Karagum· 
li uk Karaba' 
l ı 

6113 Bcyoglu Hiıscvinaia 

6244 Fener Tevkii Cafer 

Sokagı 

Gazıno 

An barlı 
dere Cad. 
Acı Ceame 

Kürkcüler 

E. Ayanıkola 
y. Çifte Kasab 

Anbarh Dere Cad. 

Çark iti 

Karabat Cad. 

Mumhant> 

E. Firenk oglu 

~.Damgacı 

Emlak N~ 

10 

E. 28 

8. 29-29 
29 Mü. 

Y.22-24·26 

l0-1 l·lJ 

.... 49 

'l. 65 

E. 42 

Y. 7 

E. 8 

Y. 10 
E. 20 

Y. 28 

E. 29 Y.21 

E.Y.7 

Cinai ve biaaeal Hıaaeye göre 

50 metre arsa-
nın tamamı 

104728 metr• 
tarla 
Kagir apartman 
ve altında ilci 

dükkanın 7 /80 

Hıaseıi 

Kagir dilW• 

nın 40/120 His. 

158 metre ana 
nın tamamı 

45935 metre tar-
lanm 1-6 hi11eıi 

17 metre araa 

Bagçeli ahflp 
hane 

Baiçcli ahpp 

hanenin 2/3 
hi•eai 

Bıfçeli ahflp 
hane 

Muhammen K. 

100 Açık 
1 

arttırma 

10472 Kapalı ' 11 

zarf 
i 3990 ,, 
,, 

il 

425 Açık 

arttırma 

190 
ı , 

" 

770 ,. 

35 .. l 

'Z264 Kapalı 

zarf 

Z4S Açık 

arttırma 

2500 Kapalı 

zarf 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimcnku Ucr on gUn müddetle .atıp çısanımıı trr. İhaleleri 24·7·935 
duf eden çartamba günü aaat on dbrttedir. Sabf mUntıaman pynmil badil bonoailidır. 

tarihine ten-

istanbul Harici Askeri Kıtaatı illnları 

Ankara garnizonundaki 
kıt'a ve müessese efradının 
ihtiyacı için 450,000 kilo 
ekmeklik un münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesi 
2 lira 14 kuruş ücret muka
bilinde alınır. 

Münakasası 25 Temmuz 
1935 perşembe günü saat 
15 dedir. Eksiltme kapalı 
zarf usuliledir. Unun be
her kilosunun fiyatı dokuz 
buçuk kuruştur. Mecmu 
tutarı 427 50 lira İlk temi
natı 3206 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermeleri lazımdır. 
Muvakkat teminat makbu
zu ile teklif mektuplannı 
münakasanm yapdacaiı 
belli saattan bir saat evve
line kadar Ankara Levazım 
Amirliği satın alma komis
yonuna v.ermeleri. ( 5 5) 
(3808) 5108 

••• 
1 - Kapalı zarf usulile 

302500 kilo kuru ota
lınacakdır. 

1- Eksiltmesi, 26 Tem
muz 935 tarihinde cu
ma günü saat 16 da
dır. 

! - İlk pey parası 227 li
radır. 

J - Bir kilosunun fiatı mu 
hammenesi iki kuruş
tur. 

5 -- Şartname ve evsafını 
görmek isteyenler her 
gün Çorludaki Satın
alma Komisyonuna ge 
lebilir. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler, ilk pey paraya aid 
makbuzla belli gün ve 
saatten evvel Çorlu As 
keri Satınalma Ko
misyonunda bulun
maları lazımdır. (80) 

(4054) 
••• 

t 7.mir Miistahkem Mevki 
kıtaatı askerleri hayvanatı
mn 60,000 kilo kesilmiş ko
yun eti ihtiyacı kapalı zarf 

Marko Ef. Boyvıç 

O Jen Akgerman 

Dellil 

Mühendis 

., 

usulile münakasaya kon
muşdur. İhalesi 29 Temmuz 
935 pazartesi günü saat 16 
buçukda İzmirde Kışlada 
Müstahkem Mevki Satmal
ma Komisyonunda yapı-
1acakchr. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebi
lir. Koyun etinin mecmu 
tutarı 19200 liradır. Beher 
kilo koyun eti için 3 2 kuruş 
fi at tahmin edilmişdir. Te
minatı muvakkate akçesi 
1440 liradır. İstekliler Ti
caret odasında kayıtlı bu
lunduklanna dair vesika 
göstermeğe mecburdur. Mü 
nakasaya iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde ve prtname
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkate makbuz 
lanm ve teklif mektublarmı 
ihale saatinden en az bir 
uat evvel komisyona ver
miı bulunmaları. (72) 

(3936) 5239 

••• 
Niide mevkii için 338000 

kilo ün kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. İhalesi 
30-7-935 salı günü saat 15 
de Niğdede Tümen Satm
ahna Komisyonunda yapı
lacaktır. Unun tahmin fia
tı 11 kuruş 2 5 santim ve ilk 
teminatı 3151 liradır. İs
tekliler şartnamesini her 
gün görebilirler. Eksiltme
ye gireceklerin 2490 No. 
lu kanunun 2 • 3 maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplanru ibaleden 
bir saat evveline kadar Sa
tınalma Komisyonuna ver 
meleri ve teklif mektuplan
mn kanunda yazdı hüküm
lere göre yazdması limn· 
dır. (85) (4059) 

••• 
Açık Eksiltme ile 79000 

Kilo Fayraplık ve çamaşır 
odunu alınacaktır. Eksilt
mesi 30-7-935 sah Kiinü 
saat 16 dadır. İlk pey para
sı 60 liradır. Bir kilosunun 
muhammen fiatı bir kuruş-

Merkez Rıhtım haaa 
KN/1-9 

Fermeneciler Firenk· 
yan H. 1 

Baruh Brosalimi ve- Emlik dellih 
ledi Saiamon 

Fermenecilcr ~ 
yan H. 1 
Karabf &,an No. 4 

Mergenthaler ve Dipl Maadin mWten
disi 

Bay Mehmet Nura 

8aktit So. elld poatl 
han 3 No. 

Yeni Cami mahal. 
FermaıeQJer 100il 

tur. Şartnameye &irmek is
teyenler her ıün Çorluda 
Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. İstekliler ilk pey 
parasına ait makbuzla belli 
gün ve saatten evvel Çorlu 
Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (82) ( 4056) 

••• 
Eksiltmesi on gün uzatı-

larak 34560 kilo yoğurda 
istekli gelmediğinden bir 
ay içinde pazarlıkla devam 
edilmek üzere ilk pazarlığı 
27-7-935 cuma günü saat 
15,30 dadır. Bir kilosunun 
muhammen bedeli 12 kuruş 
ilk pey parası 312 liradır. 
Sartname ve evsafını gör· 
mek isteyenler her gün Çor
luda Satmalma Komisyo
nuna gelebilirler. Eksilt· 
meye girecekler İlk pey pa· 
rasma ait rnakbuzlanru bel
li cün ve saatten evvel Çor
ludaki Komisyona gelme
leri. (83) (4057) 

••• 
İzmir Müstahke;ıı tııevki 

Komutanlığına ait 60550 
saydı Harbiye ayniyat 
makbuz\l yok olduğundan 
vesika ve müstenidat me
yanında kullanılmayacağı 
Kamuya bilittirilir. (84) 

(4058) 
:tı •• 

Niide mevkii için 480000 
kilo arpa kapalı zarfla ek
siltmeye konmuıdur. İha
lesi 30-7-935 salı günü saat 
15 de Niğdede Tümen SA. 
AL. KO. da yapılacaktır. 
Arpanın tahmin edilen fiatı 
beher kilosu beş kuruştur. 
Tahmin edilen bedeli 
24000 liradır. İlk teminatı 
1800 liradır. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 No. lu ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rinde yazılı vesikalarla bir
likde teminatlarının ve 
teklif mektublannm ihale
den bir saat evveline kadar 
Niğdede Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (81) 

(4055) 

Bomonti Tofoloğlu H. 
No. 1 
$itli bzetpqa cadde 
Kokulu apartıman 2 No 
$itli bzetpqa cadde 
Kokulu apartıman 2 No 
Pangaltı Hamam Bilezik· 
çi So. Bilezikçi apartı· 
man kat 3 

Posta sokak No: 38 

İstanbul Beyazıt 80 
Elektrik fir. karfw 
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Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz 

FAR HASAN Fare zehiri 
Fare zehBri macunu Fare zehiri buğdayları 

Bir parça ekmek veya pashrma veya yağ- Farelerin bulundukları yerlere serpiniz 

Jı gıdalara sürülerek farelerin bulundukları B !hassa küçük farelerle fındık fareleri 

yere bırakını:r.. Bılhassa sıçanlar derhal ölür. der hal ölürler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Ba:r.ı fareler buğday zehirinden hoşlanır ve bazıları macun yemek ister. Bazı fareler sabah 
yeoiklerini akşam ytmnler. Bunun için farelere her iki Çf'Şidi vermek l~:r.ımdır. Bunun 
içindir ki her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerm ana, baba ve 
silsilesi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kokmazlar. ikisi bir arada 40 kuruştur. 

Hasan Deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni ufaklık para kanununa 

tevfikan Devlet Alacaklarına 60 kuruştan alınmakta 
olan beher mecidiye gümüş fiatının tenezzülü hasebile 
5 4 kuruşa indirilmiş ve bu fiyat üzerinden kabul edil
mesi için malsandıklarına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez Bankasmda beher on gram 
safi meskuk ve gayri meskuk halis kümüşü 27 kuruşa 
satın alacaktır. ( 1720) ( 4002) 5310 

Nafıa Bakanlığı 
Sular umum müdürlüğü arttırma 

eksiltme ve ihale komisyonundan: 
Ankara civarında Kırkgöz menbaından Gazi Orman 

çiftliğine demir borularla getirilecek suyun ameliyat ve 
inşaatı 3-7-935 tarihinden itibaren ( 15) gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. ( 15,05 S) 
metre tulünde tahmin edilen bu işin keşif bedeli 
( 108, 799,43) liradır. 

Şartname, plan ve diğer evrak suretleri ( 5, 4 4) lira 
bedelle Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden 
verilir. 

İşin muvakkat teminat mikdan (6,690) liradan 
ibarettir. 

Eksiltme 19-7-9 3 5 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mi.idürlüğü oda
sındaki eksiltme komisyonunda yapılacakdır. 

İstekliler arttırma, eksiltme ve ihale kanununda ya
zılı vesikalar ile beraber Nafıa Meclisince müseccel mü
teahhitlik ehliyetnamesi veya bunun Noterden musad
dak ~uretini ve şimdiye kadar bu tesisatı yapmış ol
dukları mahallerden teahhütlerini hüsnü suretle yapmış 
olduklarına dair mahaJli idarelerden verilmiş vesikaları
nı ve 16 ve 3 2 inci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektublarını 19-7-935 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 de kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
:nukabilinde vereceklerdir. Teklifler zikrolunan (2490) 
No. lı kanunun tariflerine uygun olacakdır. ·(3732) 

5058 
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T0RK·TiCARET•BANKA.l'I 

Osmanlı Bankası 
Türk An o n im ş i r keti, -Tesis Tarihi : 1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrkiyenin başhca şehirlerile 

Paris, Marsilya, rtis, Londra ve Manfiesterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
şubeleri . 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 4925 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
İstanbul leyll Tıp talebe yurdu talebesi için mevcut nümu 
ne ve şartnameleri veçhile 2100 adet fildekos fanile,2100 
adet fildekos don, 800 adet yün fanile. 4200 çift çorap 
ve 1400 adet yüz havlusu açık eksiltme suretile alına
caktır. Eksiltme yeri, Cağaloğlunda İstanbul Sağlık 
direktörlüğü binasındaki komisyondadır. 

Eksilt.me tarihi 29-7-935 pazartesi günü saat 15 tedir 
Tahmini fiyatı. fildekos fani1enin bir tanesi 70, donun 

65, Yün fanilenin 245, çorabın 33 ve yüz havlusunun 
da 33 kuruştur. Muvakkat teminat, fanilelerin 359 lira 
62 kuruş ve çorap ile yüz havlusunun 138 lira 60 kuruş
tur. 

1 - İstekliler bedelsiz olarak Fuatpaşa türbesi kar
şısındaki Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname ve nü
mune1eri görebilirler. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ticaret o
dası vesikası göstermeleri ve meslek erbabından olduk
larını ishat etmeleri. 

3 - İsteklilerin belli saatten önce bu işlere yeter mu
vakkc:ıt teminat makbuz veya banka mektuplarile ko
misyona başvurmaları. ( 3 9 5 9) 5271 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan eşya. 
300 adedi Hurma ağacı öz ·;nden yapılmış hasırdan 

örülü 
300 adedi içi bezli kontrplak dipli ve kenarları ince 

hasır örgülü evrak kaymağa mahsus sepet. 
250 aded 1 numaralı, 650 aded 2 numara! ve 250 

şerden 500 adedi 3 ve 4 numaralı söğüt dalın
dan mamul fersude kağıt koymağa mahsus se
pet olmak üzere cem'an 2000 adet sepet. 

2 - Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğün
den. İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan alı
nacakdır. 

3 - Eksiltme. 18 Temmuz 935 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 de maliye vekaleti levazım müdür
lüğü odasında yapılacakdır. 

4 - Alınacak eşyanın muhammen kıymeti 2525 lira-
dır. 

5 - Eksiltme, açık eksiltme usulile yapılacakdır. 
6 - Muvakkat teminat akçesi 189 lira 38 kt.'uşdur. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teminatla-

rı ile birlik de komisyona müracaat etmeleri. ( 3 61 7) 
4962 

Yüksek mühendis mektebi art
tırma ve eksiltme komisyonundan: 

Mekteb için (2500) kilo Silivri yoğurdu alınacakdır. 
Tahmini fiat ( 18) kuruşdur. Mecmu unun tutan olan 
( 450) lira ve birinci pey parası ( 25, 7 5) lirad~r. İstekli
lerin şartnamesini görmek üzere her gün eksiltmeye 
girmek için de 17-7-935 saat l 4 de Komisvona mura
caatları ilan olunur. (3670) soo2 

., 
Harp Akademisi KomutanhQ 

Satınalma Komisyonundan: 
Harp Akademisi için aşağıda cins ve miktarı 

yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muha .. 
fiatı 818 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin 23 Temuz 935 
günü saat 14,30 da 61 lira 35 kuruşluk ilk teminat! 
hazır bulunmaları. (3882) . 
Taze f asulya Patlıcan Domates Kabak Yeşil ince bı 

Kilo I<:ilo Kilo :I<:ilo :I<:il<> 
2800 2800 2000 800 1200 

Niçin Cildi 
' 

... . 
\ ı: 

"· ~ ,., ._..,....~ 

V ister yağsın ister rü:r.gar eslİll 
' rumda de/ıl, terlc:ıbindeki " 

köpüğü,, sayesinde "Tokalon pıı 

nm her türlü havaya dayandığını iyi 
rum. Cild;m yağlı amma, "Tokalon P11 

diğer adi pudralardan 4 defa ziyade 

yapışık kalır, tere dayanır ve mesamatın genişle~ 
mini olur. Ne yapsanı:r. gündüz güneşinde veya r~: 

dınlığında bulunsanız harikulade güıelliğin tabii tenini size vere 

ve parlaklık eseri b rakmıyacak yegane pudra "Tokalon pudr 

Kuru bir cild için "Tokalon Petalia pudrası,, nı yağlı cildler içiO 
kalon Pero pudrası,. nı kullanınız. 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Na 
zedliği için müsabaka imtiharı1 

Türkiye Ziraat Bankasından: . 
1 - Bankamıza mü sa baka ile 5 müfettiş namzedi 

5 Şef namzedi alınacaktır. . 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tat1 

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapı~. 
tır. Tahriri imtihanda. kazananlar geliş . _ve dönU~f 
paraları verilmek suretıle Ankaraya getırılerek ş 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da ~ 
nanlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedll 
ve diğer beşi de 13 O lira aylıkla şef namzedliğine t 
olunurlar. 

3 - ' Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra 1 
fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 
lira aylıkla Müfettişlif{e geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıf 
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajların'" 
nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananla! 
fi ettirileceklerdir. bİ 

4 - Müsabakalar~ girebilme~ için (Siyasal ,ır 
ler) veya (Yüksek Tıcaret ve İktısad) okulasınd 
yahud Hukuk Fakültesinden veya bunların ya 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulu 
gerekdir. .. 

5 - İmtihan programını ve sair şartları goş 
izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat S 
!arından elde edilebilir . 

6 - İstekliler a r an ı 1 a n b e 1 g e 1 e r 1 

mektupla bi;likte en son 26-7-935 cuma günü al<ii 
na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti rA at 
lüğüne göndermek veya vermek suretiyle müraca 
miş bulunmalıdırlar. (3951) 

A • • ı · M .. d .. ·· Et ı • st:~ Uınumı neşrıyat ve yazı ış en u uru: em zze 
1 Gazetec.ı1ik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, AnkB' 

desi, 100.- Basıldığı Y.Cr : TAN matbaası. 


