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Peyami Safa'nm "Çalışma
nın manası", Orhan Selim'in 
• Sergide " fıkraları - Şe
h r haberlen. 
Ankara haberleri - Nurul
lah Atac;'m ''Fikirler ve in-
anlar" yazısı - Felek'in 

• Cıddi goruşelim " fıkrası. 
K a n a d a d a haydutların 1 
numaralı duşmanı - Sağlık 
oğudleri - Kendi kcndinu
ze çatıyoruz. 
Son haberler - lcmal. 
Memlekette TAN - Se. 
vışmcler, evlenmeler. 
Spor - Eğclilcr, sizin için. 
Dünya gazetelerine gôre 
hidiseler - Ekonomi. 
Nızameddin Nazif'in "Ka
zan Hanlığının son günleri" 
- Faydalı bilgıler - Hi
kliye. 
Radyo duyumları. 

Uluslar Derne
ğinin Zafı 

Ulus ar Derneği Konseyi, geçen 
~isanda Versailles andına karşı ola
rak siliihlandıgı için Almanya'yı suç
lu gördüğimu ilan eden karardan 
sonra, ileride andları bozan veyahut 
barışı tehlikeye koyan devlet hakkın
da alınacak tedbirleri kararlaştır'!la~ 
için bir komisyon teşkil etm~ştı. 
Sanksiyonlar (mı.ieyyide er) komıs: 
yonu denilen bu heyet, çalışmasını bı
tirmiı ve raporunu hazırlamıştır. Ce
nevre'den bildirıldiğine göre, :rapor, 
Uluslar Kurumu Konseyinin 29 Tem
muzda yapacagı fevkalade toplantıda 
göru~ecektır. Komisyonun §U ted
bırleri tavsiye ettigi bildiriliyor: 

ı _ Mutecavize karşı tam veya 
kısmı boykotaJ ilan edi mesi. 

2 - Sılah, cephane gibi savaşa ya
rıyacak malların, satışı yasak edil· 
mesi. 

3 - Bu devlete hiçbir iptidai mad
de satılmaması. 

4 - Para yardımında bulunulma
ması. 

Sanksiyonlar komisyonunun incelc-
2i~\ "ir.fr.lt yıuılar Derneğinin en 

liDi kunıılar. 
kartı birtakım 8fn!!:~..W·OH~C6JilDIDAJll· 
ıu diltilnmemlf •ıme t. aank
aiyonlar, kısaca ve az müphem bir ıe· 
kılde demek yasasının on altıncı 
n>adtles,ınde yazılıdır. Ancak fJu eko
nomik ve ıuel aanksiyonlar önce Ja
ponya, sonra da Almanya hakkında 
tatbik edılemedigi içindir ki, bugün
kü durum ve şartlara daha uygun bir 
takım tedbirler düşünülmesi için bu 
komııyon teşkil cdi mişti. Komisyo
nqn raporu on altıncı maddenin eko
nomik ıank11yonlarını azıcık daha 
açık bir şekıldc izah etmekte i&e de 
bunların tatbıkatından çıkacak zor
luklar hakkında bir çare ileri ıürme
ıncktcdır. 

Arsıulusal münasebetlerin bugünkü 
durumunda hır devlet hakkında aank-
iyon tatbıkt gerçekten çok zor bir 

iştır. Bir defa ~crhangı bır ekonomik 
sanlcsiyonu miıessir surette tatbik 
edebilmek açın bunu bütün devletle· 
rin kabul etmesi lazımdır. Ulus ar 
Dernegi kurulduğu zaman bunun bü
tun devletleri içine alan acunsal bir 
kurum olacağı sanılmıştı. Halbuki 
Amerika ilk adımda buna girmeyince 
Dernek acunsal §eklini kaybetti. Ja-

f Arkaaı 3 Uncüde] 
A. ŞUkrU ESMER 

YUNANiSTANDAKi BUHRAN 

Yeni kabine daha 
ziyade Kr~lcıdır 
Gazeteler bu değişimi Kondilsin ve kralcılığın 
bir muvaffakıyeti olarak gösteriyorlar 

Atina, 20 A.A. - Kabine şu şekil
de tadil edilmiştir: 

Çaldaris Başbakan, ~ondilis Baş
bakım muavini ve harbıye, Rodo.Pu • 
Jos Harbiye müıteşarı, .Maksımos 
Dış işleri, Pezm~z oğlu Fınans. Ko
rozos Finans mlisteşarı, Stefanopo· 
Jos Ulusal ekonomi, ~artalis .uıus~l 
ekonomi müsteşarı, Pıer Rallıs Mu
nakalat, Teodorides Tarın;, Sagiy.as 
Yardım. Amiral Dusmanıs Denız, 
General Nikolaides Hava, Romanos
manos Tüze. Perikle Ralliı İç işleri, 
Nikolitsas Sıhhat, Hatzikos Kiıltür, 
Frajiadakıs Girit genci valisi, Veri· 
opulos Makedonya genel valisi, Ar
giroplos (Patras saylavı) Trakya ge 
nel valisi, Tsiokos Epir genel valisi. 

Yeni kabine azası saat 23 de ye • 
min etmişlerdir. 

Siyasal çcvenler, yeni kabinenin 
eskisinden daha çok sağa yatkın ol
duğunu ve krallıktan yana olanla-
için bir başarı (muvaf fakiyet) demek 

Kondiliş, Çaldaris, Pesmezoglu 
(Arkası 10 uncuda] Maksimos 

Esrarengiz kemikler 
Bir apartımanm tavan arasında 
çıkan yarım insan iskeleti l 

Kr:miklerin" çıkt.ı~ı e.~· heyecanda.n .p~ırı~ lcıt!ın, iemilclerin boşıtf6ıgı 
tavan hocresını gosteren odakıracisı Guzin ve tavandaa çöken tahta 

parçaları 

Adliye ve zabıta bundan altı yıl çözülemiyen bu esrarengiz kernik 
önce konduğu S;.\nılan bir kemık yı- yığınr nedir, bir cinayetin son izl~
ğını ile karşılaşmış ve tahkıkata el ri midir, 9elli degil. Bu huauata edın 
koymuıtur. Henüz hiç bir dügiımiı di miz tafsilat şudur: 

~============:;:::======= iskeletin bulundu§u ev 

Dunkü deniz yüzme t 

N ta ında vali konağı cad sın-
de 115 numaralı Selçuk apartmanı.· 
nm iıçüncü katı tamir edilirken bır 
ukelet çıkmıştır. . . 

Vaktile Uzista11 mebusu Sudının 
malı o1an bu üç katlı bina, emniyet 
sandıgına terhin edilmişken, alınan 
para geri vernmedigi iÇitı müzayede 
ile Galatada Bozkurt handa tücear 
Sait ômere satılmı,tır. Sait Oıner, 
aatm aldıktan sonra evi apartmana 
çevirtmi§. birçolt tadilat da yap
tırmıştır. Taniiral: bittikten sonra, 
Eqılik bankası direktörü Ziyanın an· 
tıe8İne kiralanmı§, beı ay önce d~ bu 
raya ~iraat bankası ispektörlerın • 
den Rıza Soysal taımmııtır. 

34 parça kemikli 
yarım bir iskelet 

Son d~fa, binanın çatı kıtm~n~a 
h:t~• tamırata lüzum gôrülmUş, Diılllt 
rı •e Koatantin isminde .iki i§Çi pe:r 
§Cmbe aabahı ı ı ile 12 arasında. bu • 
rad~ ç~lışrnağa başlamıtlardır. ~ağ
dadılerın yenilenmesi içln evyela ıı
valar kazınmış, sonra tavanın bir iki 
tahtası ıôkülmiıştür. Açılan yerden 
kemik parçalan dökUlmeğe başlaym
ca, çalışan ustalar hayrete düşmüf • 
ler, evdekilere ve zabıtay41 haber ver 
mişlerdir. 

Tavan araarndan 34 parça kemik 
d ınü tur. Tam bir inJan iskeletine 

j [Arkası 10 uncuda] 

FENERBAHÇEDE ATEŞ! 
UYA SABUNA Kadı~öy ve Fen~rli!~r.e 
~~ij-~ffilQm~~ Geçmış Olsun ... Dıyebıhrız 

Yangın nereden çıktı? Aktarma 
BiR SAYFiYE HiKAYESi ambarları Fenerbahçeden kaldırılacak 

3 ncü tablo 

Sayfiye geceainin aabahı, baflmı-

1 
za gelenleri biribirimize aıtl~t.tı~, 
faciayı ıakalaıtırdık, ev aahıbının 

• tahtakurularına kartı a~nac~~ 
, tedbirler hakkında aöyledıklennı 

dinledik, ue ilk banyomuzu almalı 
üısere, plaja trittik. 

Plaj! Onüme baktım: mavi, g~
neıli, uücudii ltendine çeken bır 
cleniıs u:uınıyor! Atltama baktım: 
Kaç on aenenİn kannı, yağmurunu 
yemİf tahta kulübeler içinde, bazı 
inaanlann yalnız bQfları ve ayakla
n görünüyor/ Ya kannlan? Karın
lannı, aoyunma odalannın altları, 
üatleri acık mandallı kapıları kapı· 
yor! Teller, kazıklar, yengeçlerle 
clolu bir kum:ralda ilk banyomuzu 
aldıktan sonra, plaj aahibine: "Şu 
tahta barakaları yıksan, yerlerine 
insan aoyunabilecek, oturulduğu 
zaman ete çivi batırmayan küçük, 
ucuz, temi;c yerler yaptırsan 1 Yo-
8Uttları temizlesen, kaz.ıkları lral
dırııan, telleri aökaen ve bir iskele 
kurdur.an! Ne bileyim ... Burayı bir 
plaja benzetsen!" dedim. Dinledi, 
dinledi ve çok llira vercliğ ,..1i, ~dare 
etmediğini aöylecli ve daha bırçok 
ıikôyet etti. Netice: O .bana h'!k 
verdi, ben ona hak verdım ve bır
§eY yapmamakta ue bütün mevsim 
teller, lraaılılar, yengeçler arasında 
yıkanmakta anlOffılr. 

• Geceden çok yorgun düımü,ü;c 
ue tu~u su ile kıagın güneıt~ ö~le 
peltelepnitiıs ki, uyumak dıledık; 
Fakat kabil mi? Bu sefer, hatta 
memedeki fOcuklarını da evde kim· 
seye emanet edemiyt;rek berabe· 
rliHI• ..... en bar lciıfıle ahbap. ta 
,...u, ........... ....,irllle b• 
7Urtlalor. Derlı.,., baılıa bir ark.a
JGfl Arlıaarnc:lan bi:ıulen telefon et
mel• ••len lıomıu 1 Ve böylece, 
ay/ta y.rin• bir taraftan lıahue ve 
öbür lıaraltan mcincuuı konuffrtalar
la alqam oldu. AlıfOm olunca, lıa
balılrton kurtulmak için, kalaba
lıiı tlaha büyük ltalabalık arasına 
atmaktan batka çare bulamadık. 
Kalktılr, he,,.ini arkamı:uı taktık, 
"S~i eil"1"direlimr' diye 11a:cinoya 
Nfıdık I Bu aeler bira ue rakı laalı 
IKıfladı I Küçük bir fİfeaİ iki liraya 
nıkı, adi bir ıiıeai bir liraya bira! 

Nihayet, bu perde de kapandı. 
. Geç uakit, gelenlerin - 12 lciıi! • 

bır kısmı döndü, fakat pir kıamı öy
le Y4VOf davrandı ki, benim hay
rdlerim içinde ôdeta zorla uapuru 
kaçırdılar 1 
~u sefer, •ay/iye euinin herken 

Y•'"!n~~~· yatağından eden gece mİ• 
•al ırli11ı aahneai Ofıldı ! 

o 
• l~t4:, mcual deiil, dinlenme1r için 

~ttı~un bir aayfiye evinde benim 
ıllt ?"rmi dört aaatimin olmuf hika
yen budur. Bunlan bilmediğiniz 
feyler olduktan için değil, pek iyi 
bildiiirtia, laltat hôlô deiitmemif 
ıeyler olduklan için yauım. 

Ben llÖrdüm ue anladım ki, biz· 
de aayliye )'Gfama•ı, yani batka 
memleketlerde çalıtan adamların 
hayat hakkı olarak iatedikleri din· 
lenme ihtiyacının bi;cdeki ltarplığı, 
tam terai, on sene euvel, yirmi •dtl' 
euuel. kırk aene euvel olduiu ,ibi 
hôlô geceleri tahtakuruları ile ui· 
raıma, l'Ündüzleri birçok misafirle· 
ri ağırlama, lü;cumsuıs maral ue a
rada eier ualrit bulunabilirse telli, 
kazıklı, yen11eçli bir kumaalda fÖy· 
le bir •uya batıp çıkmaktan, yalnııs 
ıztırap duymaktan hala çıltmamıf
tır. 

Anlattıiım. yalnııs benim hika
yem deiil, benim hikayem olduğu 
kadar az çok .izin, onan, hepimi~n 
hikôYNidir. 

Şehrin kapalı, lıı:c11ın betonun
~an köyün ~lr havasına kaçmak 
raf eriten, tekrar tehrin ~tonunu öz
lemeie mecbur oluyoraunu;c/ 

AnlOfllıyor ki, tabiatla aelaleti 
bitirinceye kadar dinlenebilmek . . . 
ıçın: uacrlr kırlara açılmalrtan UeYfl, 
Y•fıl, J'Üce dallara çıAımaktan &Gf• 
ita çare lralmamıttır. 

Alt Naci KARACAN 

, 

Tesadüfen yangın yerinde bulunan hususi muhabirimizin aldığı reaim 

Dün öğle üzeri Fenerabhçedeki ak- i~ap ed~n inzibati. t~d.bir!eri. al mı~: ~te 
ambannın bir tahta pavyonun- şın genışlememesı ıçın ıtfaıyc buyuk 

tarma 1 ı t Y b k · "k da kaza olmuş ve bu yüzden yangın gayret e ça ışmış ır. angın, u uçu 

k t Atell pavyonda bulunan bir pavyon yandıktan sonra saat 16,5 da çı mrş ır. :ı-• .... 
1 

.. .. 
kısım parlayıcı maddeleri tutuşturdu sônduru muşt~r. . . . . • • 
v • • derhal yetillen Kadıköy itfa- Mevaddı muştaılemn mfılakı esna· 
gu ıçın " · h' b' k 1 · · den baqka Istinye grupu da sında ınsanca ıç ır ayıp o mamış-
ıyesın :r • k b" · h 
yardıma çağmlmıştır. Zabıta, yangın tır. Anca yangın uyumuş ve sa a-
mıntakaSJnda ve ambarın çevresinde [Arkası 9 uncuda l 

"TAN,, ın yeni anketi 

salı günü başlıyor 
• • • 

~ a vg mı, 

Evlat Sevgısı mı 
AgırBasar? 

r ~anıbaz kadın, akrobatik numara yapıyor. Dişle.rinin ar arnda}ci 

kocasıdır. Iki çocuğunu da ellerinden tutmuş, hop/atmaktadır. Tanı 

bu srrada, bapnrn ustündeki ıpin çatı'rdadıgrnı duyuyor. Sallanmak-

ta devanı ederlerse. ip kopacak ve üçü birden aşagı duşüp parçalana

caklar. Kocasile s:ocuklarr arasında derhal bır tercih gözetme ' lazım .. 
Bu vaziyette bir kadrn, ne yapar, çocuklarrnı mı ledar: eder, yoksa 

kocasınr mı? 

Yazıcımız Salahaddin Güngör'ün memleketin tanınmış ve 
:amnmamış degcrli insanları!1a sor~~~ .~e c~;a~larını aldı
gı bu dikkate dcger meseleyı sah gunu Tan sutunlarında 
okumağa başhyacaksınız. ~ik~}~~ık ve sosyal bakımlardan 
önemli saydıgımu; bu anketı butun okuyucularımrza kadar 
genişletebilmek için aynca bir sual de ortaya atacagız, oku
yucularımız tarafından verılecek cevaP,ları bu sütunlarda o 
anketle beraber yazacağız. Cevabı verılecek soru şudur: 

"Bir eude, birdenbire 6ir yangın çıkar ve tehlikeli nisbetler .alır
sa. yahut, bir evin birdenbire dehıetli bir ıselzele ile temelleri ııar

•ılır-, lrarı, malül bir lroca ve bir çocuktan mürekkep bir ailenin ka

dını euuela MJlttıt lrocaaını mı, yoksa çocuğunu mu kurtarrrialı du,U· 

nür1" 



2~========================================= 
~ . . . 

I:>l1$tlNDöKCJ; 
~··" •' • • ,, • \.ıt • .. "; •. l,. ·. . 

ÇALIŞMANIN MANASI 
Gençlerimizin soğu para ka

~anmak için çalışmak istiyorlar. 
"Para getirici iş" onlar için ve
rimli bir çalışmanın yegane for
mülü olmuştur ve !bunun içindir 
ki yüksek tahsil mektepleri ara
sında mühendis, güzel sanatlar 
akademisinde mimari şubesi, e
debiyattan ve resimden fazla ta
J ebe çekiyor. 

~----------------------------------·--------------------------' 
SERGiDE 

Yerli mallar sergisini gezd~: 

lstidadımızın tam cevabı ol • 
mak şartilc hiç ıbir meslek, öte
kinden daha iyi veya daha fena 
olamaz. Meslekler ve zanaatlar 
arasında bir kı}"met sırası tesis 
etmeği düşünmek bile abestir. 
Fakat içimizde gizlenen büyük 
istidadın davetine kulak asma -
dan, sırf para kazanmak için 
mesleklerini seçen gençler. ça • 
lışrnanm asıl manası üstünde 
fazla düşünmemiş gibidirler. 

Hakiki çalışmanın mükafatı, 
.paradan ve şereften evvel, çalış
manın kendisinden doğan haz -
dır. Kabiliyetlerimizle işimiz a
rasında bir ener~i müvazenesin
den doğan bu haz, çalışmayı va· 
sıta değil, gaye telakki etmekle 
ele geçer. Para kazanmak için 
çalışma yerine çalışabilmek için 
para kazanmak formülümi koya 
hm. Aksi takdirde Güzel Sanat
larda mimariden başka bütlin 
şubeler ve Universitcdc f else{ e, 
edebiyat zümreleri bil'!kaç yıla 
kadar belki de bir tek talebe bu
lamıyacaktır. 

Peyami SAFA 

Buğday fiyatları 
Tecim ve zahire borsasında dün 

sert buğdaylar 5,10 - 4,27 buçuk ku· 
ruştan, yumuşak buğdaylar da 7,15 -
6,30 kuruştan satılmıştır. Şehrimize 
85 ton mal gelmiştir. Şehrimizde ııon 
haftanın buğday ve un stoku 21,335 
tondur. Bunun 3,309 tonu tccimen'e· 
rin elindedir. 13,889 tonu Ziraat ban· 
kasında, 4 bin küsur tonu da değir -
menlerde ve depolardadır. Buğday pi· 
yasasına Ziraat Bankası hakim vazi. 
yette olduğu için, fiyatlann dilşmesi 
biraz c\a bankanın vc.rccegi fiyatlara 
bağlı görülrnektedir. 

Lise ve orta okullarda 
is13hat 

Onümüzdeki ders yılından itibaren 
lise ve orta okullarda istahat yapıla· 
caktır. Kültür Bakanlığı bu okullar 
öğretmenlerinin yapılacak islahat ve 
tedris usulü hakkında fikirlerini sor -
muş ve her ögretmeni bu hususta ce· 
vap vermeğe mecbur tutmuştur. Okul 
direktörleri kendi idareleri aı·undaki 
öğretmenlerin cevaplarını toplayacak 
ve Bakanlığa gönderilmek üzere Kül
tür direktörlüğüne verecektir. 

Temizlik işleri düzeltilecek 
Şarbay:ık, kaza temizlik i leri kad· 

rolarında bazı deği iklikler yapmağa· 
karar vermiştir. Şehrin temizlik i !eri 
daha muntazam bir şekle konulacak
tır. Bir kısım temizlik işleri memur
ları tekaüde sevkedileceklerdir. Yer
lerine ;veni memurlar alınacaktır.Te
mizlik ışleri memurlarının çalışma'an 
daha yakından takip ve kontrol edile 
cektir. Eminönü kazası temizlik :işle· 
ri memuru Kazım ile muavini Nuret
tin tek 'de aevkedilmiş ve yerlerine 
yeni memurlar tayin edilmiştir. 

No. 89 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

benim için ölmüştürlcr ve ölülerle uğ 
raşılmaz 

Kadriye, dü ünür gibi başını eğ -
mişti, bir müddet sustuk. O, ağır a· 
ğır doğruldu, beni dikkatle süzdü ve 
koltuğun kenarlarına tutunarak kalk 
u~ 

- Eğlenceli bir kış geçirelim, Ye
Eari ! 

Kolumdan tutarak, beni de kal • 
dırdı: 

- Hazım gevşekliği geçti... San· 
dalla deizde, serin seriı; dolaşalım. 

• Üçüncü defterin son yapraklarını 
~eviriyorum: 

''Doktorum., Avrupaya gitti: ben, 
gene yalnız, boıluk içinde kalmış· 
tım. Balolar, ?Ylar, sinema, tiyatro, 
beni eğle.,diremiyordu. 

Arasıra, "doktorum,, dan mektup 
alıyordum. 

"Doktorum,, un mektuplarını gör
meliydin, çocuğum ... Eğer mektup, 
kağıt saklamak adetim olsaydı, yırt
masaydım, sana, onları gösterirdim. 
Merakla okuyacağından emindim. 

"Doktorum,, seyahatinin nası1 geç
·~ini, neler ~ördüğünü yazmıyor-

Beklenen gö(jmen· 
ler dün geldiler 

Köstenceden hareket ettiğni yaz • 
drğrmız 1550 kişilik ikinci bir göç
men kafilesi dün Hisar vapurı'le bu
ğaza gelmiştir. Göçmen kafilesi bü -
yükderede sıhhi muayeneden geçi -
rildikten sonra Hisar vapuru limanr
mrzdan geçerek Geliboluya gitmİ§ -
tir. Bu göçmenler yanlarrndaki e§• 
yaları ve hayvanlarile beraber Tekir 
dağı ve Lapsekiye yerle§tirilecck • 
lerdir. 

Köstenccde muhacir yüklemekte 
olan Bursa vapuru da 1000 kişiye ya 
km bir göçmen kafi/esile bir iki gü -
ne kadar limanrmrza gelecektir. 

Trakyada yapılacak 6çmen ev -
!eri keresteleri için dün ilbaylrkta ek 
silıme yapılmıştır: Bu keresteler 
300,000 lira kıymetindedir 

llbaylrktaki komi•yon keresteler -
dM maada ..cam. çivi, menteşe gibi di 
ger ev malzemelui almak için de tet 
kikatta bulunmaktadır. 

Suvari subaylarımız 
Döndül r 

Almanyada yapılan olimpiyat ve de 
neme müsabakalarında hazır bulun
!11ak üzere Berline giden yarbay Sa· 
ım Polatkan, Teğmen Sadettin Ero • 
kay. dün abahki semplon ek pre i ile 
şehrimize dönmüşlerdir. Saim Onkan 
bu gezi intibalarını bir muharririmi
ze şöyle anlatmı tır: 
''- Seyirci olarak bulunduğumuz 

olimpiyat deneme müsabakalannda bi 
ze büyük bir sempati gö terdiler. in· 
diğimiz bilgi, gelecek seneki olimpiya 
da kuvvetli girmek imk nını verecek
tir. 

Denemeler, Olimpiyat köyü alanın
da yapılmı , müsabakalua girecek 
memleketlerden 9 u tları ile iştirak 
etmi ler, Ispanyollar ve Romenler de 
bizim gibi seyirci olarak bulunmu • 
lardır. Birinciliği Almanlar, ikinciliği 
Danimarkalılar, üçüncüden yedinciye 
kadar bütün denemeleri Almanlar. SC· 

kizinciliği Macarlar, dokuzunculuğu 
İtalyanlar almışlardır. Tecrübe olma· 
sına rağmen yarışta ikramiyeler veril 
miştir. Birinci gelen Almana 1500 
mark ve bir kupa verilmi tir. Arsıulu· 
sal yarı lar. gelecek sene 1 Ağustos
ta ba hyacak, 16 Ağustosta bitecek • 
tir.,, 

Mektepsiz çocul< ka mıyacak 
!Ikokullara olduğu gi6i lise ve orta 

okullara da bu yı' müracaat eden her 
talebe kabul edilecek, hiç bir çocuk 
mektepsiz bırakılmıyacaktır. Kültür 
direktörlüğü şehrimizdeki lise ve or
ta okul direktörlüklerine mektepleri
nin talebe durumunu onnuş ve ya· 
pılması 1azımgelen şeyleri kaydet
mek üzere her okula boş bir .iste 
göndermiştir. Direktörler bu listele· 
ri doldurarak Kültür direktörlüğüne 
vermişlerdir. Bu yıl lise ve orta okul· 
ların ilk sınıflarına girecek talebe çok 
tur. Geçen yıl ilave edilen şubelerin 
bu yıl ihtiyacı karşılamıyacağı okul
direk~örlerinin doldurdukları listeler
den anlaşılmıştır. Mektepler.de yeni • 
den §ubeler açmak suretile bu ihti -
yaç karşılanacaktır. 

Yerli Mallar sergisi 
Yedinci yerli mallar sergisini dün 

de binlerce kiti gezmiş, bilhassa öğle 
den sonra çok kalabalık olmuştur. Uç 
giln içinde sergiyi gezenlerin sayısı 
52 bini bulmuştur. 

Bu yıl sergide §İmdiye kadar piya 
saya çıkm mış bir çok malların da 
teşhir edilmesi takdir uyandırmı -
tır. 

du. Kuru telgraf haberleri bile, onun· 
mektuplarının yanında, çok taf ilatb 
&ayılabilirdi. Her mektubunda ba· 
na, anlamadığım bir dill~. hep hasta· 
nelerden, dispanserlerden. sanator· 
yomlardan. aletlerden, teşhislerden, 
tedavilerden, meşhur doktorlardan 
operatörlerden bahsediyordu. 

Kendi kendime düşünüyordum: 
Bu çocuk, yolda, gözU çelen bir şeye 
raslamamı mıydı? Gözlerinin önün· 
de renk renk açılan yeni ufukları, 
yeni manzaraları görmemiş miydi? 
Gözü kapalı mı seyahat ediyordu? 
Gidip yerleştiği memlekette, hasta· 
neden. dispanserden. sanatoryomdan 
başka enteresan geyler yok muydu? 

Onun gözü, mesleğinden, mesleği· 
ne bağlı ve ili~ik §eylerden ba§kala
rını görmüyordu. 

Beni unutmayıp da mektup yazışı· 
na §aşıyordum. Fakat günler .geç-
tikçe. onda yazacak sermaye tükeni
yordu. Onun gördüğü hastanelerin, 
sanatoryomların, dispanserlerin, ko
ğuşlarını, paviyonlarını.a nıuayene 
tarzlarını, tedavi usullerini, artık ben 
de onun kadar öğrenmi' tim. O, en 
ufak tafsilata kadar yazmaktan ve 
anlatmaktan üşenmiyordu. 

Ve nihayet, dediğim gibi, bu ser
maye de tükendi; ondan, sıhhatimi 
soran manasız mektuplar alınağa 
başladım ve günün birinde, bu da tav 
sadı. Ar;·k, o, kendini tamamiylc 

Telefon şirketinin 
Satın alınması 

Hükumet tarafından satın alınma -
sı kararlaştırılan telefon şirketinin 
Ankarada hükfunetle müzakerede 
bulunan delegelerinden Frank Gillot 
ile Jcan Bayau şehrimize gelmişler 
ve dün akşam ekspresle Londraya ha 
reket etmişlerdir 

Delegeler Londradaki merkezle -
rine Ankaradaki temasları hakkında 
malumat "ereceklerdir. 

Londrada şirketin sahipleri tara • 
fından. irk.et ile hükumetimiz cra • 
sındaki fiat farkı görilşUle-cek ve bu 
nun hakkında bir karar verilecektir. 
Bu karardan sonra Ankarava döne -
cek olan irkct delegeleri tekrar hü
kiimetlt müzakerelere girişecekler ve 
uyuşulduğu takdirde satış muhve • 
lesi Ankar da imzalanacaktır. 

Hükumet tarafından satın alma mu 
amele inin hitamına kadar şirketin 
bütün muamelelerini kontrol altında 
bulunduracak olan hususi komisyo -
nun. bugün An karadan şehrimize gel 
meıı beklerunektedir. 
Komiıyon gelir gelmez hemen işe 

başlayacaktır. 

Otomobilli 
ingiliz seyyahlar 

Cenup Afrikamn Nigerya şehrin
d.cn. otomobille seyahate çıkarak şeb 
rımıze gelen Crososdol ve Kumball 
isimlerindeki iki İngiliz seyyahı yan 
larındaki bir zenci çocuğu ile bugün 
şehrimizden Londraya hareket ede -
ceklcrdir. İngiliz seyyahları ıJün ken 
dileriJe görüşen bir muharririmiz:e se 
yahatleri hakkında şunları ıöylemiş 
leroir. 

" - Cenubi Afrikada Nigerya şeb 
rindeki vazifelerimizden aldığımız 
6 aylık iznimizi memleketimiz olan 
Londrada geçinnek ve bu münasebet 
le de bir eyahat yapmak üzere oto· 
mobille 8000 millik bir seyahate çık· 
tık. Seyahatimiz §imdiye kadar arıza 
sız geçmi tir. 

Memleketinizi bilhassa Ankara 
ve İstanbulu çok beğendik, tabiat ci
hetinden eşsiz bir güzellikte olan İs· 
tanbulda uzun müddet kalmak ister
dik, fakat vaktimizin darlığından 
şimdilik buna imkan bulamadık.,. 

lngillz seyyahlar şehrimizden bü
tün Avrı.q>~yı dohl§arak İngi\tı;r ye 
~'4v.:4'h.i•· o.~. •• " "'-' h-..1'111'- ... 

tan sonra ıckrar.. :Afrikayı ıdöncc: k • 
!erdir. 

Kadıköy tramvayları 
pahah mı ? 

Kadıköy tramvaylarının pahalılığın 

dan §ikayet edilmektedir. Kalamı§, 

Fenerbahçe ve civarındaki halk 300 
imz:a ile tirketler komiserliğine bir 
mazbata vermişlerdir. Bu maıbatada 
Yoğurtçu 1, Kalamış 2 ve Fenerbah· 
çenin 3 kıt'a olmasından ikayet edil· 
mekte, bu pahaldığın önüne geçmek 
için YoğurtCiu ile Fenerbahçenin iki 
kıt'a olarak kabul edilmesi istenmek· 
tedir. Komiser ik bu hususta tetkika· 
ta başlamı tır. 

İkinci grup Çek talebesi 
geliyor 

Bugün Romanyadan, Prağ ünivcr 
~itesi talebesinden ikinci bir grup 
daha şehrimize gelecektir 

Talebeler çar§amba gününe kad r 
ehrimizde kalacaklar ve bu müddet 

zarf ınd Galatasaray liscsile Çapa 
kıı muallim mektebine misafir edile
ceklerdir. 

okumağa, öğrenmcğe vermi§tİ. 
Bir tek, yalnız bir tek korkum 

vardı, Onun, baştan çıkması ihtimali 1 
Evet, çocuğum; bu mesleğine lşık 

gencin baştan çıkmak ihtimali de 
vardı. 

Onun ahlakından şüphe mi edi· 
yordum? Hayır! Fakat benim de 
bildiklerim vardı. 

Ne mi biliyordum? Bu, çok merak
lı bir bahistir, yavrum. 

Yaşları otuz beşle, elli arasında, 
dul ve zengin kadınlar vardır; bunlar, 
hayır i lemeği; hastalara, yoksulla
ra yardım ctnıeği. hayır i lerinde ça· 
lışmağı, sevaba girmet:i everler. 

Paraları kadar, bo vakitleri de 
çoktur. Haftanın sayılı günlerinde, 
hastane hastane, dispanser dispanser 
dolaşırlar. Haıstalara para verir, es
vap dağıtır, onların dertleriyle yakın· 
dan ve içten bir bağlılıkla meşgul 

olurlar. Hatta onların, dışarda görU· 
lecek İ§lerlnl de Üzerlerine alırlar. 
Şimdi, söylediğim zaman, şaşacak
sın. Avrupanın hemen hemen her 
büyük şehrinde raslanan bu hayır 
sever kadınlar. ba§lıba§ına bir cins, 
bir tiptirler. 

Bunların hayır severlikleri, maske· 
dir. Bu kadınların, ruhları, sinirleri 
sakattır. Evet, onların, hepsi diye
mezsem, çoğu, hastadır. 

Nasıl mı? 
Bunların kimi. hastanede gördük-

Heybeliler bol 
Işık istiyorlar 

lleybeliada rıhtımının betondan ta. 
mir edilmesi işi ilerlemiştir. Bayındır. 
!ık işi dolayısile rıhtım boyunda mil· 
temadiyen işçhr ve yol makineleri 
çalıştırılmaktadır. Rıhtımın sağlam 
yapılarak, bu sefer olduğu gibi, tek
rar çabuk sökmcmesine çalı:ıılmakta· 
dır. Ancak rıhtım yerine, gene bu ala
nı aydınlatacak kadar lamba konmıya 
cağı görülmektedir. Rıhtım yeni ba:;
tan yapılır ve bu saha şenlendirilir
ken, az bir masrafla rıhtımın aydınla
tılmasını Heybelili' er lıiiyük bir ala
ka ile istemektedirler. Hiç olmazsa 
Büyükada rıhtımındaki aydınlığın 
dörtte biri derecesinde buraya ışık 
verilmesi, gece hayatı sönük olan bu 
adada yeni bir yaşama uyandıracaktır. 
İstanbul Şcırbaylığınm Heybelilerin 
bu isteğini yerine getireceği umulmak 
tadır. Biten büyük tur yolu, arabalara 
da tamamile açılmıştır. 

Çöplerden Belediyey gelir 
Çöplerden istifade edilebileceği ile

ri sürülerek denize atılmaması için 
bundan bir müddet evvel Beledivevc 
müracaat edilmişti. Temizlik i lerl di
rektörlüğü bu hususta tetkikat yap • 
mış ve bir proje hazırlamağa ba la -
mıştır. Bu projeye göre çöpler deni
ze atr'mıyacak, gübre yapılacaktır. 
Çöplerde ayrıca cam imalinde kullanı 
lan cevher de aranılacak ve i tifade 
edilecektir. Inhisar idare inin bir yıl
da attığı çöpler arasında bir buçuk 
ton cam kırıkları bulunduğu anlaşıl· 
mıştır. Şimdiye kadar çingeneler bun
ları toplayarak satıyorlardı. Projenin 
tatbilcından sonra bu toplamanın da 
önüne geçilecektir. Temiz ik işleri di· 
rektörlüğü yakında bir şartname ha· 
zırlayacak ve bundan sonra çöpler 
münakaşaya konacaktır. Bu suretle 
çöpler belediyeye bir varidat membaı 
olacaktır. 

Seyrüsefer polisi 
çoğaltılacak 

Şarbaylık, seyrüsefer zabıtası kadro 
6unu genişletmeğe karar vermiştir. 
Bilhassa nakil vasıtalarının yaptıkla • 
rı kazaların önüne geçmek için, bazı 
yeni tedbirler alınacaktır. Şimdiye ka 
dar mühim bir kısım seyrüsefer ve 
belediye zabıtası mcmurlann!Jl d Lir~ 
Jerae bµro u:metıermae kJıll~nı ark· 
lafı anlaşılmıştır. Bundan sonra, bU 
tün memurlar. kendi asıl vazifelerinde 
çalıştmlacaklardır.Her kaymakamlık, 
kendi kadro u ile yeni bir İ§ bölümü 
yapacaktır. 

Orta mektep öğretm n· 
1 rinin dosy ları 

Kültür Bakanlığı, 1 tanbul Kü"tür 
müdürlUğüne bir tezkere yazarak. Is· 
tanbulda lise ve orta mektep muallim
lerinin tıususi dosyalarını te§kil eden 
z t işleri vazifelerinin. lstanbul Kül· 
tür direktörlüğünde yapılmasını bil • 
dirmiştir. Bundan sonra, orta tedrisat 
öğretmen'erinin fişleri burada bulu • 
nacak, lüzumunda, çabuk muamele 
yapılacaktır. 

Ü t katlar su çıkacak 
Beyoğlu civarındaki evlerin üst kat 

larına ter~os suyu ~ıkmadığından şi· 
kayet edihyordu. Sular yönetgesi Tak 
simden Pangaltıya kadar yeni tcrkos 
hattı yapmağa ba~lamıştır. Bu defa 
geni§ b_orular döşenmektedir. Döşeme 
işi bittıkten sonra o civardaki her e· 
vin il t katına su çıkabi ~c:ektir. 

Jeri hasta bir delikanlıya, kimi bir 
sanatoryomd karş_ıla§tıkları verem· 
Ji bir genç kıza. yahut bir gene ka· 
dına tutulurl r. 

Marazi aşktan başka bir ey olmı· 
yan bu tutkunlukları , hazan genç 
doktorlar, genç asistanlara da bula· 
ır. 

Onlar, öyle iyi niyetli, iyi yürek
li. temiz . a?Hi.kh görünürler ki ruh· 
1<,rını. sınırlerini kemiren marazı 
gizler ve etraflarını kıt kulandırmaz• 
lar. 

işte, ''doktorum,. için bu tehlike 
vardı. Ha tane, dispan er, anator
yom kapılarını a§ındır: n bu akıl 
hastalarından bir). "doktorum., un 
başına bela olabilirdi. 

Bu manyak kadınlardan biri, 
''doktorum.,u, ağına düşürebilirdi. 

Ben, bu tehlikeyi "doktorum,, a 
yazmağr. onun uyanık bulunmasını 
hatrrlatmağı dli§ündilm. ''Dokto· 
rum .• bütün iyi niyetliliğine rağmen, 
benim açık kalpliliğimden §Uphelene
bilirdi. 

O, kendi, sinirlerinin ve kafası
nın kuvvetine inanıyordu; benim 
akıl verişime giicenmesi, hatta kız
ması, darılması da uzak bir ihtimal 
değildi. 

Onlardan biri, "doktorum .. u, gö· 
zilne kestirecek olursa, felaketin 
önüne geçmek imkansızdı. 

"Doktorum,, bu korktuğum teh· 

KUÇUK HABERLER t Ne kalabalıktan, ne de sa~ı 
~~---.. -_,,,,,,..,,.-,~~=-.-u;=·~ mallardan söz asacak değil~e-
* Finans Bakanlığı tetkik bürosu Serginin dekoru için söylı>' 

şefi Cezmi, Karadeniz ilbaylıkları k b' 'f l"f 
bfügcsinde yeni vergilerin tatbik su- ce ır çı t a ım var. .. .. ç, 
reti hakkında tetkikler yapmakta - Dekor bakımından sergı u 
dır. Bunu bitirince :ıehrimize gele • bölünmüş : dıJ. 
cektir. ı - Bol masraf, bol yal 
~ Son yağmurlar, bilhassa Bursa kötü zevk. 

ve Karadeniz havalisinde yeti~en ye- 2 _ Mahmutpaşa, .. ~ 
ni tütün mahsulüne çok fayda ver - 3 _Az masraf, yüksek ze• 
miştir. Yeni yılın fındıkları da bere· 
ketli görülmektedir. Bu ene bu iki ve temiz sanat.. ıf\' 
mahsulümüzün vaziyeti çok iyi sa· Sergide dekorasyon bakı~we 
yılmaktadır. dan göze çarpan bu üçUzllP'~ı 

:(- Tecim ve endüstri odası meclisi, en ağır basanı1 en çok .~~a~I! 
31 temmuzda toplantıya çağırılmı - "Mahmutpaşa:t, en azı yukS~ 
tır. Bu toplantıda, oda memurları-
nın tekaüt sandığı nizamname i ve zevk ve temiz sanat.. ~ \1 

esnaf federasyonu teşkili hakkındaki Bunun niçin böyle oldu~~if. 
talimatname üzerinde görü meler ola sorup soruşturdum ve şunu Oo 

caktır. rendim: 
lf': Te-c:im ve endüstri odasında ha - Sergiye bir modem sergi ~'1, 

va tehlikesi için seçilen ilç komite • · · • ~ l ·· paV 
den birisi çalışmasını bitinni§tir. msını vennege ça ışan UÇ • ·ııi 
Bu komite, bir kısım tecimenlerle te yondan, üç bölümden ikıSler 
maslar yapmış, taahhüt mikdarlarını Arif Dino, birisini Vedat ÖJll 
tesbit ederek hava kurumuna bildir - yapmış.. ·st 
miştir Sizin anlayacağınız iki ~rtı r-
* Yüksek okul mezunu olupta ec- ve mütehassısın yaratıcı eh, se., 

nebi ekalliyet mekteplerinde öğret - ginin ür köşesine dokunuvertl1ı~ 
menlik yapanlar eylülde tedris usu- :ı: il~ 
tünden ünivenıitede imtihan edilecek ve bu üç köşede, gayet az 111 
ler<lir. rafla üç eser doğurmuş. 
* Bazı ecnebi ekalliyet mekteple • Gayet az masrafla diyoru111~ 

rinde talebenin .zihnini karıştıracak Çünkü yine öğrendim ki, ved~ 
ekilde yazılmış yabancı kitaplar o- Ömer ve Arif Dinonun eserle 
kutulduğu haber almmıştır. Bu ki - ıbir "Mahmutpaqavari'' pavYot! 
tapların okutulması menedilmiııtir. ~ l J11ap 
* Şeker ucuzladığı halde bazı yer kadar aı parayla, hele o bo ı;i• 

lcrde yine pahalı satıldığı görülmek raf ve bol yaldızla yapIIanJll 
tedir. Belediye arkı bir kontrol yap· ne göre sudan ucuza mal oıınuf 
mış ve gerek kesme ve gerekse toz lar. 
§ekcri pahalı satan bir kaç bakkalı Eğer her fıkrada bir ''t.;ıss•. 
cezalandırmıştır. Kontrola devam e- dan hisse" aranırsa, bu ser~ 
dilmektedir. "ı.t 

için söylediklerimden şöyle lJ 

Listeleri göz önUne 
asmıyorlar! 

Belediyenin tasdik ettiği fiyat lis -
telerinl bazı esnafın gözönüne koyma 
dıkları ve müşteriden fazla fiyat iste
.dikleri an'aştlmıştır. Bu arada yazdan 
istifade eden ucular da buzlu ıuyu 
30 para yerine 40 paraya atmakta ve 
listelerini saklamaktadırlar. Belediye 
bunları kontrole başlamı§tır. Fiyat lis 
lelerini saklayan esnaf cCJı•landırıla-
\;.••~"••· ..,llıf.#,. ~ ..... ~ .. u.. .. _ ~· -·--

latmak-1~n mcfnbaiaraa tetktl{at yapa 
caktı. Dünden itibaren bu tetkikata 
başlanmı tır. Dört, bet elden gesen 
memba auları mUmkUn olduğu kadar 
kıs vaartalarla nakledilmek ıuretile 
ucuılatdaeaktır. 

Hintli gaz teci Ankaraya gitti 
Bir kaç gUn evvel ıehrimize gelen 

Hintli mUslüman, gazeteci Ahmet 
Refik yeni Türkiye hakkında iste -
diği tetkikatı yapmak üzere dün ak· 
şam Ankaraya gitmiştir 

Ahmet Refik Ankarada hükGmct 
adamlarımızla temaslarda buluna -
&ak ve onlardan alacağı malumatla 
Hindistana döndüğü vakit kendi ga
zetesinde memleketimiz hakkında ya 
.zılar yazacaktır 

Hintli gazeteci Ankaradan Suriye, 
hak, İran ve Ef ğaniatan yolile mem 
leketinc gidecektir 

Sivil k dan polisler 
İstanbul emniyet dircktBrlilğilnde 

bulunan 13 kadın memurun çalışma 
yerleri değiştirilmiştir. Kadınlar için 
birinci ubede yeni bir yer ayrılmış
tır. 

likeli ağa düştü. 
Bunu, na ıl öğrendim, bak... Bir 

rkada§ım, uzun bir Avrupa &eyaha
tinden dönmü tü. Bir ~Un, bir ahbap 
evinde biribirimize tesadüf etmf tik. 

O, gezdiği, dola§tığı yerlerden 
bahsederken, birdenbire bana dön· 
dü: 

- Kadriye, dedi. Pariste, seni, 
çok iyi, çok yakından uınıvan bir 
genç doktorla konuştum. 

Sıçnyarak sordum: 
- Do~or Remzi mi? 
Arkadaıım, benim merakla aoru

uma aşmı tı: 
- Evet... Sen, ne mün ısebetle 

onu tanıyorsun? . 
Hemen kendimi top! mı§tım: 
- Onu, daha mektepte okurken 

tanımıştım. Hoca ı, benim dokto· 
rumdu, evime birçok def alır geldi. 

Koruyan bir eda ile ıeıimi tatlı· 
lagtırdım: 

- Çok ı:eki, çok i tldıth bir ço· 
cuktu. Onun Avrup ya ikmali tah i· 
le gitmesi için, ben, çok çalııtım. 

Arkada ım, genç ''doktorum,, 
hakkınd çok iyi dUşUndüğUnli gös
teren bir gülüm cyişle bakıyordu: 

- Seni ne kudıır seviyor, enden 
ne kadar saygı ve evgi ile bahsedi· 
yor. bilsen 1 

Beyenilmek. sayılmak ve sevil
mek! Yalnız kadınların değil, bUtün 
insanların en zayıf tarafları ... 

"hisse'' alabiliriz: 
İhtisas ve zevki selime, sarı• 

ta ve bilgiye yer verilmezse. ~ 
nun b~luğunu ne para ne ya 
dız doldurabilir. 

Orhan 
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KIRKLARELi MÜSTAHKEM MEVKii 

lrakyada Memnu Bir 
Mıntaka ihdas Edildi 

[HUSUSi llUHABIRIMIZ BiLDiRiYOR] 

ı . . Ankara,, 20 
kıncı memnu mmtakanm üç kilometre mesafesindeki Z80 ra-

knnb tepeden itibaren, timalen gayri askeri mmtaka hudüdu ve 
Kırklareli ~11 grupundan olan köylerden Yenice, l&Vlitklı
h, üç buçuk kilometre cenupta 234 rakımlı tepe Bayram. Vire
köyü, gene cenupta 280 raknnlı tepeden Mkek kö~ aatail 
olmak üzere bütün bu çevrenin müstahkem meYki olarak üanı 
Bakanlar heyetine teklif edilmiş ve Bakanlar Heyeti IOll tcıplD
tıamda bu iti görüşerek, bu çevre içindeki mmtakamn KdWıeli 
müetahkem mewdi olarak ilinıru ve bu mmtakamn aıemıqı mDJ
takalar kanunu hükümlerine tabi tutulmumı onaylamııtır. 

Telefonda Kontrol Başhyor 
~ara, 20 (Hususi muhabirimiz bildiri~) - İstanbul Tele

fon SOQeteainin çalışmalarnu Bayındırlık Babnlığı numna fi
ilen kontrol edecek olan komieyon üyeleri ba akpm lstanbli& 
hereket ettiler. Kmıiayon yana ...,_. medcesinde çahfnlala
rma blflayacaktır. 

Fizyoloğlar Kongresi 
An&ra. 20, (A.A.) - g Ajtlıtoeta Leningradda toplanarak 

rıs Ajul'toata MoSkovada iflerial bititecek olan 15 inci fizyolog
lar anmluaal kurultayına h~ adma delege olarak sağ. 
lık ve sosyü yardım ~ ıı.yad itler istatistik uzma. 
m Dr. Remzi G&aenÇ ve KUltür Jlahnbimdan lıtanbul Uni. 
nniteei proletiril Dr. Kemal CefllP iftirak edeceklerdir. 

Kurultay dJrt bin ıeııel toplantı halinde çalışacak ve aynca 
40 komi• taıpı..twr YllP9Cllltır. Onemli İngiliz, Fransız ve Ame 
rikaJı pıQllıfrlıerin tetkik~ dinleyecek olan kurultay 
bidm dlaJ& fiqoloelan tara6ndan Yazılıp verilmiş olan 450 ~ 
ponı c1a taceleyecektir. Ba raporlar, fizyoloji ilmini olgileyeıı 
tlrlfl ....... ait bahmmaktadır. 

1

Üluslar Öerneğinin Zafı 
[Bq tarafı 1 incide] 

,.,._ ~eldlmetile de bflablltUn 
...... bir kurum balinl aldı. Ekono
mik ...-.,_ demek, mütecavis bir 
dw:et De ticareti kesmek demektir. 
Bayle bir tedbiri Amerika " Japonra'nm ..... ., dllfUaWecek oluna. . .. . . .. . .. , 

llayıadırlılr Bakanının son teftıfle -
rind•a birinde alıllmlf reaimlerinden 

~. A.A. - Q.-a .... , ..., 
ta l~ ,amrtUr mubafaa .Wtl' 
42 liacdcr, 775 kilo cfbartlk -..-:: 
67 kOO •klt (lnhiat) kaçalı ıôll·il 
aaUf ,necidfte. HJda altın, iJd ~ 
c:a.ı 12 lraçüçı ba)'YUU ele ıeçirmif -
tir. 

§IMD•YE KADAR VAZI• 
LANLARIN YANLlfLtct! 

AN&.AllLIYOR 

FiKiRLER VE iNSANLAR 

t - -S-i R-EN_ A_L_A_R_I N- S-ES--i--
Yazan: Nurullah ATAÇ 
Be açtan o Sllld, ben tlkettim. 

Se7h Galib 

ısay Yahya Kemal, Bay Hikmet deni ahyoru, o dünyanın fikirleri· 
Feridun'• edebiyat üzerine dilfündllk· ni, hislerini eöyliyen kelimeleri, he
lerini aöylerken ( 1), .. franmıCUUJl·.. le cümle teldllerhıl de ister htemu 
türkçenin urfma, tavrına, batta nah· benimtiyeceilz. Dtıa "teniyet., bu· 
vinin ililderine kadar teair •tmit'' ol· ef1rı .. ıerçe,. keJimelerirıi bancimia 
mumdan tiklyet ediyor. Evet. yal- .. reallt6,, nln tam kartıhlı diye ka· 
na Bclebiyatı • C'edidedenberi detll. bul edebildik? Bay Yahya Kemal 
ondan ance de blflam'f olan dilimi- •'hakçur.. diyecettne ... pour ltre 
a:in frenklqmeal biıllln de sllrilp ci· juıte" ti kelime kelime dlrkçeye ~ 
eliyor. Herbanp biriınlain yazılan- virip .. idil olmak ı~. dJJ')na bu, 
mm biru ;yakmclan lnceliyecek olur· ta içinden duydutu bir ihtlıqtau 
aaıua, birçok cUmlelerinin çotu vakit gelmiyor mQ? "'Hakçı11 •• '"fQuı 6tre 
franmca. buan da bqka bir yaban- juate,. Un pek yakın bir kartılılı· 
cı dlUnce dlf8nGJtlp fllrkçeye kelime dır: fakat tam odllJ' deftemu. Onda, 
kelime ~ oldupu c6rilnti• ne bileyim? bir 1aUbalQUc, ıhterite 
nüz. O dbale tekli dilimizde var mı- kaçan bir alaturkalık var ld .. pour 
drr1 o k~elerln ttlrkceli de franm atre juate,, Un ıa.terdlli fikri bozq
calannm an'laı•mı olhp clbl mi yor• bay Yahya Kemal bunun ~ 
göıterii'? Bun an pek arqtınnayu. türkçenın "tavrı,, nm (bilmem -bu 

Böyle frenkç~ dtlftlndOIUmtlrin .. tavır kelimeliııi franmcanın 'ton., 
farkına varınayu: bilsek, 'belld açı. ..acce;t,, yokla "ı6nie,, il brfllıiı 
nmıı:. o kadar bilmeyiJ. o adar far· oarü mı kullandl?> boıulmuma 
lana vannayu ld bJri çıkıp bunı.ı g6- yaıııp yakıbrken bile "ldil olmak 
rimilıı:e 10kmala lcalkmca da ;ine için .aylemek ıunndır ki,, ıibi ku
g&nneıı:, yine ..,lamayu. Pnnauca ıapmıı:a yabancı ıelen bir k~~ 
''nahvimlzin Uilderine kadar'' iflemit- kullanıyor. ••Musique., kelisneliqi 
tir: bir inaanm, bir milletin nahvi de bir dilfUnUn • türkçe konutulurJcen. 
ta kendialdir. "Keseli Bay Yahya Ke- yahud tilrkç~ bir yazıda ••aıµıı:ik" ke
mal'in .. Mumafib idil olmak için limeslnl duydum, okudufn mu oautt 
aöylemek lbiinaır Jd ••• " aörinde bir tüylerim tlrperlı:. Ama ne yapalılll? 
f....ı. kobau duyulmuyor mu?.. "'musiki., ltelbnesl onwı dilimin ıır
Bqka .bir m1a : Bdebjyatı Cedicled· melini 6qeliJ81Dedl. çünkl "mual· 
terin l\UJlll: ••Meomua sahifesinde Jd.. ile ••mutique., araaında. kaybet· 
mürettibin diıı:dlli cibi kaluı gö.de mek ntemedilimlz. belki lal kadar 
taldP. edilen, daha açık bir tabirle o- ince. fabt lı:ıy8-ti büyük bit fark 
lnın.an bir fiirdi." Bu ctlmlede .. oku· ftl'dır ... Geneler,, yerine .. ,eııclik,, 
mak" kelimesi franuıı:ca "lire" keli· elemek dlckçeye uyan itlerden miydi? 
meıinin brtılığı olarak kullaıulımto Bu ela, buram buram frenkçe kok· 
onun için ''ıöıı:le takip edilen" aöıı:üntl masma rapen, 'herhalde adece blr 
daha açıkça .anlattJiı aanılmııtır. Oy· ~n, dllfllnmHUkteb delil, 
aald tilrkçede o~ ke imesi, fran· 1dHdD bir ihtiyacdan dOlniut ola~IJ 
ımcaam ''lire" inden çok ıeniftir, Jd yfl'lettl, frenkçe biç bllllliyenlerin 
ya1nııı: "lire" ln delil. ••r6citer" sdn, bile dilioe pdi. 
''lire l bute vols" nm, batta "chan- DiJlmiıı:l bozmamak, onu babalan· 
t~ nbı karplıpdır ... Okumak" ta, mssdan kaldıp pbl alchyabUmelı: 
.. lire .. dekinden çok fula IU ftl'dır: için dıpncİaD ıelecek HSlere kulak
••ş.rJa okuyup geçti bir afet var için• ıanmm tıbmamın iıtiyenler de ..ar. 
de ..... Bay Yahya Kanal de. bu )'Ol· Bay Yahya Kemal bunlardan delil· 
daki bltlln tidsJillne rapnen, fran• dir: bay Hikmet F'eridun'a eald ede
m dlf&nme11ydi ••ıasıe takip edi· biyatmm hakkında 18ylediklerbd 
len" daha aeık bir tabirle okunan tl· bir okuJUD: ••ıı:.Jci ~ en ınu· 
ir" demu, 6elld "okunan. yani pıı:- teber diftlllannı ele &imala gelmez. 
le taldp edilen" derdL •• Bu atırlara YelmeaalrhkWı PuzuU ve Nedim cJ· 
ıiri t ifine belld: 4'Bu kekeme mil· bl pirler bile 16ıı:deı1 d~r... N•M 
neıddd c1e ac okuyup chaıu)'OI'?'• •ıye- gibl yaradrbp cOfkuıl, nat1ka11 re
cektir; bunu eöylem..W gok iatedm'' wn oldup iyi biuedllen bir f&Jr 
ok1ilnak Wmesklin ımltlillni haur- bıraka bıraka ne bırakabildi? Haki· 
ıamaaına Vdlle olur. kat budur ld o ve onun pbl niceleri 

CiDDi GÖROŞELIM ı 

BUmem aöylemete hacet var mı? mumuna kurban gittiler.,, Halk ede· 
bay Yahya Kemal'in böyle frenkçe biyattnın, divan edebiyatından fark· 
dUıünmnini bir ıuç, bir kuıur diye h olmadığını söylüyor1a11 Avrupalı· 

§;'" ...... ·-_,=·=~-... ~t&~t.::.,.. ................ ~ 
=:-.. ~ ....... ~ ... =~~"f:;f !&§ 
7iaı1 -.as ımvaam. bunu "Ym "°111 ._.. ..... 
._ ..... ele ... (Dijecelrillpls 1ai inan içWe .... ,.,_ -.ı --
ncalr 11qarabDecelbd umdup lfi ~ _... lııııftw ..... : 1aı .. _...-.. __ .. 
:rapl!lllt ister; ataıanma ~ye- lial* ·ııaMJ..-.;· sllıl...,. ele 
~ dlere pil 'der" demlf. La .,.,_, Amapak plr*I ...,,. .... 
RacltefaucauW da bir dlrll lilldıilp .... ...,...,.. ........ 9tald bit 
atamadılmuz kuıurlan. birer mest· __.t ~ onlardan bir 
Jet0n la)'ID&p kallafti~ aöyler... 111 .....,...._ batlrlatarak A• 

• ... l;vlel) rar.._.. ,.a ~ - açık• 8a.z Yahya Kemal mıaraaun, tftri- ta ~ ela anJatı•r -
nhıbl ._~:va laltlln ta ken:dill bit ıt- '* .., •1 Y•,a Xemarm Misina 

....... •mimi bir ...- venneahd etsıtdldnl ta,_,. ediyor. 
e~ .aJ1Uyor. ıu. ;ya11m tifr ~ ıthf•k ...ıere kuJak. 
~ledebirlil. ntllr içjn de böyledir. ı.;nmsı .,..._ demiyor., ~ 
-'7 •JmDa llell&f-blru indi tfıia• ı.ap, pek lyle cleltl .Ancalı: 
olur ama: .. ...._ (,alaUcl 111UlZ1111M) lrtilclfli ~: bbl, lmlaklan
Jıı.tn ta lrenclW olclUja sibf etimle ..,. ~ bahaumu ~ tanrı· 
~I~ ta keııdWdir,. diyebiliriz. m&J*ll ....... ti dU)llMktn kcwu
-... zarf clelttlnce le. muruf da yaak; lrtd1llt iM, ince flldrli Oddie-
olcbala ~..,.,. Wnıia•, ... u Sok ele- .... ~ onJan uıı:un Uzun .... .:n ... _ t. ftlMf• 111l'l*iilin ert..ı si* tath tatb anıataca.-\b". 

--- 1-tb bir dllt kulunusca il1t .,.., 
~ • .,,. .... lalan da ba-

....,....:-~::ı .. = .J:>JL'::ı1a v:::aa·aa ıe ~ 

DUn E 
K 
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anadada Haydutların umaralı I~~- KENDi KENDiMiZE ÇATIYORuıı 

O GUT LE R i --..-~.._...-~..-:.a:s;;_,.I' 

Düşmanı 
Beş defa haydutlar 
tarafından yapılan sui
kastten kurtulan bjr 

polis hafiyesi 
Kanada'da Vancouver şehri

ne bundan tam yirmi yedi yıl 
evvel Vance isminde genç bir 
ikimyager gelmiş, şehrin en bü
yük eczahanesinde çahşmağa 
başlamıştı. Bu esnada zehirli 
ilaçlar hakkındaki malfunatım 
büyültmüş ve herkesin nazarı 
< •; ::~atini celbetmişti. Vance'ın 
bu husustaki istidadım gören 
mahalli polis teşkilatı; lbir za • ... ..:.....ı-..:.:..;;...,__...: ___ -,-__.,.......,._....ı..;._;::.__...,...........;;.;.......;ı..:.~w:;ı.;.ı.lilıJI 
man sonl".a kendisine polis fen 
şubesinde çalışması için ıbir tek
lifte bulunmuş, o da bunu kabul 

Otomobilin ailiasmaan çıkan bir golge polis mülettlş1nln yüzü· 
ne bir kap dolusu kezzap atmıştı. 

Taze Fındık 
Vaktile Istanbul bayanları Kadıkö

yünün Kuşdili'ndeki tahta barakalar
da Kel Hasan'ın tiyatrosunu seyre· 
derlerken, yahut kırlık yerlerde al 
renkte ehramlar üzerinde maşlah arı
nın süslerini gösterirlerken "eğlence
lik" fındık yedikleri için. bu mevsim
de Istanbul'da taze fındık çokça sar
folunurdu. Şimdi ~epebaşı tiyatro
su, yapı yönünden, Kuşdili'ndekiler
den az farklı olarak, yine tahtadan 
ise de, orada taze olsun, kuru olsun, 
kabuklu fındık yemek artık ayıp sa
yıldığından, daha az ses çıkarır diye. 
daha ziyade fıstık yeniyor. Evlerde 
de fındık yemek çok kimsenin ak ına 
gelmiyor. Kırlık yerlerdeki gazino -
larda ise, taze fındığı bira mezesi di
ye getirmek adet olmamış. 

Ne Dersini~? 
POSTA iŞLERi 

P · 1 · d 1 k' · d · ...tı .. h"b" ·ı-eı-tedır osta ıs en, ev et ma ıneıın c zartesı eo .. nu ıa ı ıne verı ... ııa· 

en çabuk f~lemcsi gereken bir parça· Bu olamaz. Bir de İstanbul postağcr 
dır. Medeniyet ilerledikçe insanları nesinde mektuplar ayıklanırken ~ıll 
ayıran mcsa feler ve zamanlar kısa - bu yazlık semtteki posta ınerı-e ·ıe · 
hp dururken postaların ağır gitme - öğleden evvelki posta ile gö?~e~~ 
sine kimse tahammlil edemez. mezse akşama kalır ve ekserı . a er 
Doğrusunu söylemek lazım gelir- kapanma saatine yakındır., di)'~rıl' 

se bizim posta servisleri İstanbul ve tesi güne bırakılır. Bütün bun 
Beyoğlu taraflarında hemen hemen göze çanpan nokta şudur: . bicJ 
kusursuzdur. Şikayet edilecek ~eye .Uzak Gemt posta merkezterı ~ 
pek seyrek rastlanır •. O da dünya • ağır işliyor, Beyoğlu ve tsıa 1' ıJ 
nın her tarafında olur. Fakat şehrin merkezleri kadar çabukluğa alı§! 
varuşlannda oturanlar bu çabukluk,. değildir. :e 
tan istifade edemezler. Avrupanın Bu satırları yazmadan evvel ~id' 
bir ucundan kalkıp İstanbula üç gün bu kanaati verecek çok u.r:uıı ııı :-. 
de gelen bir mektubun İstanbuldan bedeler y~ptık. Gördük ki, A~rtıF,~, 
varuş posta merkezine.oradan da sahi dan üç günde gelmiş olan bır ~ tıı 
binin eline gitmesi bazen iki gün ve tubun yirmi dört saat geçiktnesı de' 
çok defa bir gün ıürmektedir. Gel- n posta merkezleri için bir t~sa ~ 
diği gün sahibine varan bahtiyar ğildir. Halbuki posta servislert •. '?cJıC 
mektup pek nadirdir. Bu neden böy le ketin terakki ölcülerinden bırı ·1' 
le oluyor? diye tetkik ettik ve bir B' ~ 'I• 

etmişti. 
Bir vakitler öksürük hapları, 

yahut aspirin tabletleri satmak
la vaktini geçiren genç kimya
ger, !bugün Kanada'nın Şarlok 
Holmes'i olarak tanınmaktadır. 
Canilerin korıkudan ödünü pat
latan Vance; mikroskopla tet
kik ettiği iki dirhem tozdan, bi
raz yağdan, bir tel saç yahut 
buna benzer en ufak bir izden 
binlerce caninin yakalanmasına 
hizmet etmiştir. Zehirli içki ka
çakçıları, caniler, adam öldüren
ler, kasten yangın çıkaranlar 
'N ance'dan Allah gibi korkmak

şey görerek: "Baba! Altında bir 
şey var!" diye bağırmış ve her 
ikisi de muhakkak bir ölümden 
kurtulmuştur. Bir hamlede oto
mobilinden atlıyan Vance, oto· 
mobilin altına konmuş bir bom· 
baya ulaşan bir fitilin yanmak
ta olduğunu görmüş ve dördün
cü defa hayatını kurtannıştır. 

ellerile kapatamacfığı aksamını 
yaktığını hissetmiş ve haydut
ların gözlerini kör etmek için yü 
züne kezzap döktüklerini anla
mıştır. 

Acıdan canı yanan müfettiş 
soğukkanlılığını kaybetmeden 
doğruca musluğa koşmuş ve 
yüzünü, yanan yerlerini yıkaya
rak biraz kendine gelebilmiştir. 
Diğer taraftan kansı derhal 
hastaneye koşmuş ve ona soğuk 
ilaçlar yetiştirmiştir. 

Halbuki fındık, bütün yemişlerin 
arasında ~ok faydalı, en faydalıların
dan biridir. Bir kere fındığın bizim 
öz malımız olması onu bize sevdir
meğe bir sebeptir. Bilirsiniz ki, fın
dık ilkin bizim Anadolu'nun Karade· 
niz kıyı·arında yetiştiği için oralara 
cskidenberi Pontos derler, bunun da 
aslı fındıktır. Karadeniz uşaklarının : 
''Mal mal funduk !" demeleri de onun 
ne kadar kıymetli bir mal olduğunu 
gösterir. 

Zaten kimyagerler de fındığı tahlil 
ederek onun ınsanı pek iyi doyuracak 
bir gıda olduğunu meydana çıkarmış· 
lardır. Taze fındıkta yüzde üç bu· 
~uk nisbetinde su varsa da, fındık ku
ruduğu vakit o da kaybolur. Taze • 
sinde yüzde on beş buçuktan ziyade 
olan azotlu maddeler, kurusunda on 
altı buçuğa çıkar. Yağlı maddeler ta
zesinde de, kurusunda da yüzde on 
üçten daha fazladır. Bir küçük fın
dığın içinde bu kadar besleyici mad
deleri bulduktan sonra, yüzde üst ta· 
rafının ne olduğunu sormağa da el
bette lüzum görmezsiniz. 

garip sonuça vardık . ır hastasının, bir dostunun ıt11'~ 
ı kaygulu bir işinin haberini a ,~· 
stanbulun sayfiyeleri olan birçok için bekliyen bir adama gelıniŞ !°}<tır 

yerlerdeki posta merkezleri pazar tub d - ·ı 'k. ~ "k" cı 
günleri kapalıdır. Halbuki yazın u- u egı 1 1 gun, 1 1 saat ge JJıf 

_ . meye kimsenin hakkı yoktur. 
tanbulun yarısı yazlıga gıder. Böy - böyle dü_şünüyor 
lece mesela cumartesi öğleden sonra • u.r:. • - ? 
posta merkezine gelen mektup pa - . Sız ne dersınıı 
,.---------------- ~ - S~ax.an.a. ZUL~Z llL<S~ a 

"Ben Sana Gösteririm!,, 

tadırlar. 

Vanceym elinden kurtulmağa 
3tarar v e r e n caniler çetesi 
Gangster'ler bu sene zarfında bu 
şeytan çocuğu öldürmek için 
beş suikast tertip etmişler; fa. 
ıkat beşinde de genç kimyager 
mucize nev'inden kurtulmuştur. 
Beşinci suikastin izini ölünciye 
~adar vücudunda taşıyacak olan 
vance, birinci seferinde sokakta 
bir hücuma maruz kalmıştır. 

Alınan tertibatı vaktinde göre-
1·ek kendisini güç hal ile bir 
dükkana atan gence karşı atılan 
kurşunlar yağmur gibi dükka· 
nm penceresini delerken, o da 
bin bir müşkülatla arka kapıdan 
setamete kavuşmuştu. 

İkinci tecrübe V ance aleyhi
ne bomba ile yapıldı. Geceleyin 
evinde oturup sigarasını içtiği 
bir zamanda bahçesinden içeri 
giren bir Gangster tam bomba
yı savuracağı esnada yanlışlıkla 
yere gizlenmiş bir tele basmış ve 
her tarafta ziller çalmağa baş
lamıştı. Derken haydut ne ya
!Pacağmı şaşırarak kaçmış ve ka
çarken elindeki bombayı düşü
rerek ancak kendi kendini ve 
bahçedeki çiçekleri berıhava ede
bilmişti. 

Bundan sonra polis müfettişi 
olan Vance, postadan hiç te ca
libi şüphe olmıyan bir paket he
diye almıştı. Vance, ne olur ne 
olmaz diye sargı iplerini kes
meden paketi haricen iyi bir 
muayeneden geçirdi. Ve bunu 
tahlilhaneden g e ç i r m e -
dikten sonra açmamağa karar 
verdi 

Kimyager tahlilhanesinde pa
ketin niro-glycerine ile doldu
rulmuş bir bombadan başka bir 
sey olmadığını görmüştü. Eğer 
bu tedbire tevessül etmemiş ol
saydı bütün evi ile birlikte ber
hava olacağına hiç şüphe yoktu. 

Böylece suikastlerin üçünü 
bertaraf eden polis müfettişi işi
ne sanki hiçbir şey olmamış gi
bi soğukkanlılıkla devam etmiş 
ve kılını bile kıpırdatmamıştır. 

Bir sürü haydutların yakayı 
ele verince bütün cinayetlerini, 
hırsızlıklarını hakim huzurunda 
bülbül gibi ikrar etmelerini Ka
nada zabıtası hep Vance'e, ci
nayetin izlerini sür'atle keşfe • 
den bu polis müfettişine med
yundurlar. Fakat diğer taraf
tan vaziyet te Gangster'ler için 
çekilmez bir hal a 1 m ı ş ve 
Vance'm yüzünden adeta faali
yetleri f eke uğramıştı. 

Ertesi gün polis müfettişi tek
rar garajına gitmiş, ve otomobi
linin etrafını daha dikkatli mu· 
ayene ettikten sonra, hiçbir şey 
olmadığını görmüştür. Fakat 
tam otomobilinin kapısını aça
cağı esnada makinenin arkasın
dan karanlık bir gölgenin yük
seldiğini farketrniş ve tabanca
sına davranmağa vakit kalma
dan bu gölge, elinde tuttuğu bir 
kap içindeki mayii Vance'in yü
züne fırlatmıştır. 

Tahii olarak ellerini yüzüne 
ıkapatan Vance, sıcak ve yakıcı 
bir mayiin ellerini ve yüzünün 

Ellerinin üstü fena halde ya
nan Vance bu yaraların izlerini 
hayatının sonuna kadar taşıya
caktır. 

Gözlerini sadece atikliği sa
yesinde kurtaran Polis Müf et
tişi Vance ; Vancouver'de yer
yüzünün en hain Gangster'leri
ni hala titretmekte devam edi
yor ve kılını kıpırdatmadan ma
la ve cana kasteden haydutları 
mütemadiyen adaletin biaman 
pençesine veriyor. 

Hava Tehlikesi 

Vurdun Her Yanında Var
dımcı ÜyeSayıs Yükseliyor 

Ankara. 20 (A.A.) - Hava tehli
kesini bilen üyeler: 6539 Hüsnü Gö
nen (Gönende) 60 ve yardım 40, 6540 
Nesimi ıs yardım 35, 6541 Ahmet 
Sandıkçı 20 yardım ve 40, 6542 KP· 
mil Kök 20, 6543 Nuri Ersöz 20, 6544 
Behçet Onar 20, 6545 Hakkı Uzkal 
20, 6547 Kaya Dora 20, 6546 Rüşti.i 
Onay 20, 6548 Ahmet Temel 20, 6549 
H. Hilmi Baran 20, 6550 Kerim O· 
m

0

ay 20, 6551 Rifat Kazanmaz 20. 
6552 AbduD ah Ali Ozgan 20, 6553 

Osman Ağıroğlu 20, 6554 Mığırdıç 
20, 6555 Yevrant Karateke 20, 6556 
İsmail 20, 6557 Nurettin Gevrek 20, 
6558 Ferit Yıldırım 20, 6559 Rami ve 
Sami kardeşler 20. 6560 Kemal 20. 

6561 Hilmi Tekmen 22, 6562 Se • 
racettin Bulak 20, 6563 Cemal Duru· 
soy 20, 6564 Hasan Alaçam 20, 6565 
Omer Kurt 20, 6566 Cafer Genç 50, 
6567 Kerim kahveci 25. 6568 Süley
man Sırrı Ozkara 25, 6569 Cenap Ser 
seıme Beyleroğlu 50, 6570 Hüseyin 
Avni 30, 6571 Nuri Sait 20, 6572 Ha
lit Muzlu 20, 6573 Kadri Aksekili 20, 
6574 Mehmet Acar 20, 6575 Alaettin 
Hoca 20. 

Bayram 50, 6638 Ibra1ıim 20 ve Yar
dım 50, 6639 Kara Mehmet Hasan 
yardım 1501 ve 20, 6640 Çukurova 
fabrikası (Tarsus) 10,000 ve gelecek 
seneler de 500 lira, Siyami 6641 SC, 
6642 Liitfi Barudi yardım 100 ve 20. 

Haliç şirketi memur
larmm hamiyeti 

Haliç şirketi, memur ve müstah • 
demlerine her yıl birer kat yazlık el
bise vermektedir. Memurlar, bu yıl 
yazlık elbise almıyarak şirketçe öde
nen yarı parasını hava kurumuna bı
rakmağı aralarında karlaştırmı lar
dır. Bunun için· irket ve hava kuru
mu ncz9inde teşebbüste bulunulacak
tır. 

Ş. karahisarh
laran yardımı 

Ş. K. Hisar, 19 A.A. Ilçemiz hava 
kurumuna, tehlikeyi bilen ve yardım· 
cı olarak bugüne kadar yazılan üyele 
rin yükenleri 2650 lirayı buldu. 

Feci Bir Kaza 
Bir kızcaöız Galatada 
aparbmandan sokağa 
dUştu ve parçalandı ! 

Karaköyde, dün, çok feci bir kaza 
olmuştur. Necatibey caddesinde orta 
katı bir terzihane olarak kullanılan 
21 numaralı büyük han vardır: Kana
at hanı. 

Fındık cevizden çok küçük olduğu 
halde ondan daha ziyade besler. Haz
medilmesi de cevizden daha kolaydır 
Fındık kuru olarak yenildiği vakit bi
le kolay hazmedilir. Çünkü içindeki 
yağ cevizin yağı gibi çabuk acımaz. 

Ama, en iyi şey·crde bile ifrata git
memek önemli bir kaidedir. Fındık 
için de böyle. Fazla yenildiği vakit. 
içindeki yağlı maddelerin çokluğun • 
dan dolayı, mideyi bozar, barsaklan 
gevşetir, 

Lokman Hekim 

Devredilecelı 

ihtira beratı 
Yün ve mümasili maddelerin temiz 

lemesine aid usul ve arris:liye'' hak
kındaki ihtira için istihsal edilen 7 
Ağustos 1933 tarih ve 1631 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu-
kuk bu kere başkasına devir veyahud 
icara verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususda fazla mal\ımat e
dinmek isteyenlerin Galata'da Aslan 
Han 5 nci kat No 1-4 ya müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Karadeniz Ereğlisi icrasından : 

Zonguldakta Yardım Bankasına 
mamasarıf 478 lira 90 kuruş ve 
10-7-933 tarihinden itibaren yüzde 12 
faiz itasına borçlu Alaplının Kılçak 
köyünden Çatur Oğ' dan Bekir oğlu 
Mehrnet Kaptanın ipotekle temin ey
lediği aşağı Doğancılar köyünde kain 
sağ tarafı yazıcı oğlu Ahmet ve sol 
tarafı Karaca oğlu Basanın Mehmet 
ve arkası Karaca oğlu Mehmet bin 

Tramvayda, şapkasını kaşlan üstü
ne çarpıtmış vardakosta yolcular gö
rürüz ki, vara yoğa kızıp hmçJannı 
zavallı biletçilerden alrrlar. 

Basamaklanna kadar dolmu' ara
banın bprsmı açmadıklan için ... 
Bilet parasından artan on parayı ıe· 
ri vermeği unuttukları lçin-. Yanla
rından acele ile geçerken "Pardon!" 
?~medikleri _için ... Ve daha şunun 
ıçın, bunun ıçin ..• 

Biletçi, insanlık hali. §ayet, biraz 
betelec:ek olsa, hemen yakasındaki 
-numarayı almağa kalkı§ma'ar; çalım
lı çalımlı : 

- Sen benim kim olduğumu bili
yor musun? 

Diye sormalar ve bu arada kurusı· 
kı tehditler: 

- Sana gösteririm ben!.. 
- Terbiyesiz herif... Mü~teriyc 

yapılacak muameleyi öğrenmemişsin 
daha!.. Seni işinden çıkartayım da 

gör! 
-Anlarsın yakında... jjı!" 

Bu adamlar, kim olurlar ki. 0 rJ' 
yanm en zahmetli iıini en aı .~rJ' 
ya tören bu çoluk çocuk sahibı.~, 
leri tehdit edip korkutmağa ka s•r 
lar? 

••B •• • • !" E ,..: ,.2ı· en sana gosterınm 51" ~r· 
tarda, bu sözün belki bir manas~e' 
dı. Çünkü AbdUlhamid'in tüfe. söf' 
ri yni tonda konuşur, ayni şeyı fi' 
lerlerdi. Ben bugün için kendi ~' s'' 
ma, kılık kıyafeti yerinde, me.,10 _,u 
bibi, akıllı uslu adamların, traıtı"1Y~. 
biletçiye, lokantada garsona; ~r 
kolda polise çalım &atıp yüksek r~ 
deden atma·arına, deh.Şetli tutuM 
rum. e• 

Kanun ka111sında kimsenin kİ~t 
den üstün olamıyacağmı hala g~-' 
gibi kafalanmı.r:a yerleştiremedik· 

SalAhaddin GÜN~ 

H rik Haıyat Kaza ve Otom'°l>Ll,,. 
Sigortalarınızı Galatada Unyon Hamnda Ki.in 

UNYON SiGORTASINA yapbrUUZ· 
Türkiyedc bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapurmayınıt· ıı 
Telefon : 4.4888. 49 

lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonu ilAnfarı 
aJtı1' da komutanlık satın . Çatalcadaki kıtaat ihtiya

cı olan 15900 kilo Zeytin 
tanesi açık eksiltmeye kon
muştur. Beher kilosuna tah 
min edilen Bedel 24 kuruş 
olup ihalesi 22-7-935 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel Fındıklıda satın 
alma komisyonunda görüle 
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin 287 liralık ilk teminat 
makbuzu ile birlikte vaktın-
dan evvel komisyonda hazır 
bulunmaları. (3823) 

5136 

komisyonuna gelmclerl· 5'(} 
(3887) 

* "' ... "'111' 
İstanbul Komutanlı8 ıfl 

bağlı birlikler hayvanaU:oo 
ihtiyacı olan 9 79 biı1 ıf. 
saman 1 Ağustos 935 ~ş· 
şcmbe günü saat 15 de ıcO' 
palı zarfla eksiltmeYe 1J11' 
nulmuştur. Beher kil05 (J' 
tahmin edilen fiat 2 k~11,t 
50 santim olup İlk tetl1 es' 
1836 liradır. Şartn~111ı; 
komisyonda görülebilıf·fli~ 
teklilerin vakti mua~ye599t 
de ihale saatinden bır ifl'' 
evveline kadar teıı1 ile 
mektubu veya makbıtıfı~ 
birlikte mektuplarını 111is 
dıklıda satın alma ~061]., 
yonuna vermeleri. / 

Devredilecek ihtira ~ef ti 
••Maden borulann lifli ıtıııdd (ıf 

Bundan iki ay evvel garajına 
girerek otomobilini işletmek is
tiyen Vance Allahın bir inayeti 
olarak oğlunu beraL ~ .. ~nde almış 
ibulunuyordu. Babası otomobili 
çıkarırken kapının önünde du
ran oglu makinenin altında bir 

6576 Ali 20, 6577 Numanın Hacı 
Ali 20, 6578 Hasan 20, 6579 .Ari 20, 
6580 Baki 20, 6581 Veli 20. 6582 
Molla Mehmet 20, 6583 Süleyman 
Hüseyin 20, 6584 Mehmet Süleyman 
20, 6585 Ali Nacar 20, 6586 Hamdi 
Alp 20, 6587 Aptullah 25, 6588 Ak· 
hüseyin Antalyalı 150, 6589 Atim 
Mehmet 50, 6590 Teviik Karabayırlı 
20, 6591 Ali Harputlu 20, 6592 Ali 
Zülfükar 24, 6594 Mitat Hakkı zade 
20, 6593 Sabri 25, 6595 Hacı Musta· 
fa 50, 6596 Süleyman 20, 6597 Os -
man 30, 6598 Ishak usta 20, 6599 Sah 
tiki 30, 6600 Hacı Kadir 20. 6601 
Mehmet 20, 6602 Hakkı Çavuş 20, 
6603 Sadık 30, 6604 Mehmet Gördün 
40, 6605 Cevdet 20, 6606 Frau Gert· 
rut 25, 6607 Vafdek Günther 25, 6608 
Haki Aksoy 20, 6619 ')'ürk Petrol lim 
ted 100, 6610 Türk Petrol limted 400, 
6611 Dimitri Flaktopolo 20, 6612 A • 
mar ve şr. 50, 6613 Fuat Bahn 50, 
6614 G. Mongeri 50, 6616 Nuri Bel
ligün 20, 6615 Ziya Kayaalp 20, 6617 
Tevrat Dilsizyan 20, 6618 Angelos 
Filaktepulos 20, 6619 Handan 20. 18, 
6620 Şükrü 25,92, 6621 Mustafa 30, 
24, 6622 Şükriye 25,92. 6623 Kaniye 
23,52, 6624 Kaniye 23,52, 6625 Ihsan 
23,52. 6629 Nilüfer '23,52, 6630 K. E
min 30,24, 6631 Nail Halit 20, 6632 
M. Ali 20, 6633 Mustafa Erdem 20. 
6634 Calip Yener 50, 6635 Kazım Yar 
dım 200 ~e 20, (Tarsuslu) 6636 Mi
rici Mustafa Yardım 100 v~ 20, 6637 

Hanın orta katında birkaç seneden 
beri Nesim isminde birisi terzilik et· 
mektedir. Nesim, geçen sene, elinde 
bulunan kalfalara ilaveten Sara is -
minde bir de dikişçi kız almıştır. Sa
ra 21 yaşındadır. Fakat hastadır. A
rada sırada başı döndüğü için çok çok 
hastalanan kızcağız, dün öğleye doğ
ru yemek yemiş ve biraz da hanın 
caddeye bakan serin bir penceresinde 
hava almak istemiştir. Genç kız, arka· 
daşlarile konuşurken. başının döndü· 
ğünü hissetmiş, fakat bunaltıcı sıca
ğın tesirile pencere kenarından ayrı
lamamıştır. O Sirada, caddeden geçen 
bir arkadaşına selam vermek isteyen 
Sara, birdenbire müvazenesini kay -
betmiş ve caddeye yuvarlanmı§tır. 
Biçare Sara, diz kapakfarı üzerine 
düşmüş, kafatası çatlamış, bilhassa 
sol bacağı param parça olmuştur. Ke
sif bir halk tabakası, zavallının etrafı
nı çevirmiş, polis te vaktinde yardıma 
koşmuştur. Çok kan kaybeden Sara, 
çağırılan sıhhi imdat otomobilile Ha
seki hastanesine kaldırılmııtır. Polis, 

Ömer ve önü tarik ile mahdut yirmi 
dört zira üzerine mebni alt kısmında 
bir dükkln ve orta katta bir oda ve 
bir hala ve bir balkon ve üst katta 
kezalik bir odayı müştemil bulunan 
ve 650 lira kıymeti muhammeneli bir 
bap kargir dükkan ma oda açık ar
tırma suretile müzayedeye çıkarıl
mı~ olup muhammen kıymetin yüzde 
7 5 şi nisbetinde bir talip zuhurunda 
22-8-935 tarihbıe müsadif perşembe 
günü saat 16 da ihalesi icra kılına· 
caktır. S~rülen pey bu bedeli bulma· 
dığı takd~.rde ilk artırmayı takip eden 
on beş gun sonra yani 6-9-935 tari
hine müsadif cuma günü saat 16 da 
ihalei kat'iyesi icra kılınacaktır. Mü· 
zayedeye iştirak edeceklerin muham
men kıymetin % 7 ,S nisbetinde di· 
pozito akçası veya bir banka mektu
bilc Karadeniz. Ereğlisi icra dairesi
ne müracaat eylemeleri ve ipotıık 
sahibi alacaklılar ile diğer alacaklı
ların işbu gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve !hususile faiz ve masar~ 
dair olan iddialarını evrakı müsbite
lerile yirmi gün içinde bildirmeleri, 
aksi halde hakları tapu sicilile sabit 
olmadık~a satış bedeli paylaşmasın
dan harıç kalacakları ve talip olanla
rın yevm ve saatı mezkurda Ereğli 
icra dairesine ,müracaat eylemeleri i
lan olunur. (13224) 

1 

hadise etrafında dün geç vakte kadar 
tahkikata devam etmiştir. 

Dün geç vakit hastaneden öğren
diğimize göre kızcağızın hayatından 
Umit yoktur. 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birliklerin ihtiyacı i
çin 37000 kilo Ayşe kadın 
fasulyası, 37000 kilo pat
lıcan, 7000 kilo Bamya, 
l 1500 kilo kırmızı domati
sin eksiltmesi 26-7-1935 
cuma günü saat 15 de ka
palı zarfla yapılacaktır. Fa
sulyanın beher kilosunun 
tahmin fiyatı 12 patlıcanın 
1 O Bamyenin 14, \ Domate
sin 5 kuruştur. Şartname 
her gün komisyonda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
lerin 728 liradan ibaret ilk 
teminatlarile birlikte teklif 
mektuplan mezkur günde 
saat 14 de kadar Fındıklı-

~imcntolu mevaddı maiye ile tı~~ , 
ikaasma mahsua usul" baJdclf\

11 
fJ 

tira için istih al edilmiş otarı r'ıı 
liıl 1928 tarih ve 1496 ıı~rıııı. t:ıl~ r' 
tira beratının ihtiva ettiğı Jıılt i'' 
kere başkasına devir veyalııl tel' 
verilmesi teklif edilmekte o;:ı: ıs 
hususta fazla malUmst edi 5 1 
yenlerin Galatada Aslan 113~)'1/.: 
kat 1-4 numaralara milracııst 5 
lcri ilin olunur, 



21. 7. 935 ====================== T ~ N====================== 5 

HiNDiST ANDA Ki KARIŞIKLIKLAR 

1 CM~ MUslümanlar Polisi Taşa 
SPOR YE SiYASA T tt 1 k•t t y ld 

, Spot kurumlınnın k111ıltlrlı ol•· 1 u u ar, T ev 1 a a p 1 1 
ra/c doıt v• )OmfU O/keleri siyır•t· 
leri, Jtnl ırınılııal nttinuelNtlırin 
en iyi taraf lımxlıa biridir. Ululır 
bu yolda bitibiril• dıbı iyi tını§lt. 
Dostlulr/ıı derinl.pr. Bunan içindir 
lci, Balkın bltlill d•Yletleri, bu aı. 
keler ıruıntlı qor ıemalır1111n go
galmısını, kendı amacının ı•rs•k· 
Jenmaıi bıkı11J111d111 lıydalı bıılmuı 
ve buau proıı1111ını koymuıtur. Ya
lcın prktı batı§la dıyalr/ırıntlın bi
ri olın Bılkıa blrliti amacını doğ
ru, ıkonomlk, klltarel ve turi.rm 
yolları kıdu dı ıpor 70/uıxlın yara. 
yecefiı. Bunun içindir ki, biıim kı· 
naatiıniıcı Balua aJbleri ıruzndı-· 
ki bataa ıpor teaMılırı, b6yle eıas 
siyuı amacını yardım eder mahiyet. 
te olmalıdır. 

Spor lfltrl ba yol btriıuü 7üriJ. 
tMlı llıımıılirkea, 11~11 Ultı Sol· 
yı'dı bııaı bOMtlln aykırı bir yol 
üzerinde ıldlldlll blldlr/l/yoı. Çe
koslovıkyı, Yuı08lıvyı, Lehinın ve 
Bulgırin.11'111 qor t•fkilitlırı Solyı 
da blıl.,ınlf/•r. Bunları Bıyu Raı 
Sokullırı de11il111 karam dı utı/11111 
w Butıır ,-ytabtındı d~rt ıaa ıO -
ren bıyrım yapllmıı. Bu nllmıyi§kr, 
yalnıs ıpor lııttlcetleri çerçevnl 
ıçintle kılnydı, hlk/ de •• çıkır
nuyacıktık. Fıht bu •por bayramı· 
nın •lyıal bir ıenhar ,.kllal ıldılı 
111, h11ttl ko111fu IJlkelen kırp nD,,,.. 
Yİf tı/Uld edilebi/ecık tq1u11lık.111 
da yıpıldıf ını llnnl11cı t;..tl •t· 
tik. 
Bııl6a'laı11 alltli ,,.,,.ını-1111 b• 

'nevi tıııhlrlırw ııllllf ''JlfBÜ ,.,,. 
melırl tabii ıtld'411111flldlı. Oalıt 
kendi llyual __,,.,,. oypa bit 
politik• .,... ~ırlır. , .. 
.bt Yuıoı4.., tl..ıJan,.,.,,, Nylı 6lr 
aiyqqı aln olmılır11u11 ... .,,,, 
enlıyımadık. 

,Şunu .ay11,.11m ti, l•lhl•tlJJ tir 
•rayı •lfp ,., F t/Ut• k/,,,.. b
..... y.,.,111,, IAllll/ır "' ç,. 

hslnılı'I• tir dıvlıı lrurıunlır. 
elle/ dı 6a birlik h•y•tı, Sırp'lır/ı 
ırvıt'lırıo IHrıhr y11pmılırıntlın 

dıhı ııçlnıll olur. Yuıoslsvyı'nın 
''flllftılı bu 111 baylilr nwnle, ıe

a.ı ...,,,tın ıo11111 kO~Ok lfl.ikyını 
••rçdlttf'll bir l•1'v blrlif inl bir 
ırı~ı tutmak aorluia ihıı, Çık'lerl, 
Leh 11/ırl, Srrp'lırı ve Bulılr'Jırı vı 

ı.lNfll'ı=i'=b:ı"r~;.:•;~·-;:.:ü;~tıPzı"'m" o$ıl'Jiı= 
it .. ..,-:: =:t:: 
......... :M. •• ,. •• ;i,fll'.;;. - .... 

unan • Bulgar 
azeteleri Ara

ı nd Aytııma 
ATINA HUIUll llU~ 

YAZIYO&J 
Atina, ı 7 - Banclan bir ... ata 

vvel, bir Yunan 1&yla.1, milli mec .. 
te, Veniaeloaun lrcJleli için bir mi 
fat •trllmeahu lstiycn bir takrir 

ermft. fakat takrirlni Bıfbabnrn 
•tild&baleli fle hemen ıtri almıttı. 

u h&di"yi ılı alan Sofyıda çrbn 
ir lll•tni, Bulprl&rla Yunanlı • 
r •raunda bonJaarJık bU1U1unda bir 

4DıUkaytHye kalkı111Uf ve ıu aö.ıJcri 
ylemtıtl: 

.. 
"Komtumu• biı•ea daha hon • 
r ldlllMtu balwuna11 blıi te. 

Ui tdl10r,, 

Bu mı1k11ne Ye IBsler Yunan P· 
attelerla.. ......., t171nd"dı. a11 ................ , ...... 

rlan JUIJOr 

BuJpr ..-.ım ile bir mGnaka • 
lr&p111 IÇIUk Jatemi10ru. Yal • 

•• Staebulhld • Putbanıarmm im 
Ddn balr Ye feci lahnelen 

balana hlt Wr 1ftbı4e te•dUf e
JmedlilaJ. 8ofya IOkaJrJuıııda ko-
tecfler anmMald claa,et1ertn ya. 

...... ,. ... bir tarafında pirltl • 
diltftl w ,.ım 4m.tlertlala Wç 
ıincte, koolıfvmu• Bulprtttucs. 
uıu kadar danlaç!Umm faali • 

aesmedilinl hatırlatma1t fhtl,. 
ı du:yuyorua. Tekrar edeU. ld. 
• yabancı ..... -- .......... -lc!IJeriDI luıfmü .. buldu .. 
naim ......... ıtmtk ~ 

lllb. ...... '-a~ .... -..11111. ,,. ....... olduja ... 

Ldıur, 20 (A.A.) - Buradaki miiaHlmanlann ayaklanmuı 
üzerine 300 kiti tevkif edilmittir. Yat1Jdan eonra müılUmanlar 
sokaklarda yerlqerek otumıuılar ve gün dolarken. alayla d~lat
mağa başlamışlardır. Taş yajmunma tutulan pou.ler, ıen çe. 
kilmeğe med>ur olmutlaıdır• Yardıma çafnlan ı~l kuvvetl~r, 
cöıteritçileri dafıtmak için d6rt defa ateı etmiılerdır. Ölenlenn 
sayıaı daha belli delildir. febrin üzerinde uçaklar dolafmaktadır 

Romanyada Komünistler 
Bükreı 20 (A.A.) - Romen komünist partisi son &ünlerde, 

yasaıız ç~bpnMllll artırmll oldufundan, poliı, ~Hr~in ~ilrlü 
yerlerinde arattmnalar yapm11, belgeler ele geçınnıı, bırçok 
kimseleri de tevkif etmlftir. 

Çelik Miğferlilere Karşı 
Bedia, zo (A.A.) - Kontrolü &öç olu, fakat tailam gibi cö

rUnen birtabn .ıiylentilere göre, Almanyanm her bucağında 
"Çelik miifer'' lere kal'fl ıcnit ölçüde bir pollı hareketi hatta
nuftll'. Yerli sruplar daiıtdmakta, tefler yakalanıp hapse a~ 
ımkta ft &urumun bütün mallan alanç (müladtR) edilmektedir. 

ıtaıamun pael .um~ ortadan kaldınlmuı birkaç ginlUık 
ı,ur. 

Gene Bir Zenciyi Linç Ettiler 
J'ort Lauderdale (Amerika) 20 (A.A.) - Beyaz aoylu bir Jca. 

dJna bıçakla Aldımııt olmaktan ıuçlu bir zenci, Klil-KHik• 
Klan'• menaup oldukları nmlan mukeli ıoo kadar adam tara· 
fuıdaa linçedilmiıtir. Bu mukeli adamlar, poliı tefini ve pnti. 
yanlan kımıldamıyacak hale ıetin:likten ıonra nnciyi tutup u
mıtlar ve vücudünü kurtunla delik dqik etmitlerdir. 

Nazi - Katolik Mücadelesi 
Beri~ 20 (A.A.) - Almanya Tüze Bakınlılı, bundan böyle 

Alman ma1*emel~rinin katoliklere kartı "ul\11 ve devletin ko • 
rvnmuı" kanununun tatbik edilmesini emretmittir. Bu kanun, 
Rayiştag yanpm erteli günü çıkanlm11tır. 

Tüze Bakanı ayni zamanda katoliklerin ıiyual teıebbüalerini 
tenkil için mevcut kanunlarm da bütün kuvveti ile tatbik edli· 
mealni emretmittir. 
Bakanın tamiminde mücrimin hemen cezalandınlması için mu 

hakeme ueulltrinin tacil edilmesi de emrolunmY§tur. ,. 
Bidia; • ( ) - ...,_. ftldU Maaaieur C.W.. Jla&Mlılr 

matrammın Nul h0k6iftetinln katollc ldliHlim karp takip ... 
inekte oldup diat aiyuaya kup gilnclermif oklaiu proe.to ao 
tamı venniftir. Bu nota konkordato abkiırilmn ne gibi ahvalde 
boıukn111 oldutunu birer birer aayıp dökmektediG 

Geortng tehdit odlyor 
Viy~ 20 (A.A.) - Georinc'in papalarla katolik kurumla· 

nnın uw tUrlG ıd1ua1 faaliyetleri hakkında takibat yapılmaanu 
emreden ~mimi burada tiddetli bir heyecan uyandınnıttır. H .. 
::ıan fikre ıöre, Hitlerimıin açmış olduğu bu NYAfJD amacı. 
için =:~ile, Finanaal ve 101yal faaliyetlerini &izlemek 

v..- talkmlık vücude ıetirmiıtir. 

1 b j'•ponl•rın Ru•ı•nın 
cev•bı Baidat, 20 A.A. - Da. lnla 111111& 

mctl ilı "Britida 011 ~ .,:'•ldo. IO A.A. - 27 hufran tarl• 
Compaay., adındaki Soe,ıta difek • .,..:. Asaur atlaif baalma iki...., 
t&rJeri ıruında &nemli bir mubftle iiJ ~~~ndtıı iti 
Jm.ıı tdilndttfr. Bu mukaftle mud- tHto eoailnıa .. __ ..nıen P~ 
bl, adı ı•ten 101yetı, trak'ı A'fl'!lpa· de bulaan ~~~ 
ya bailayan 1mt bir demlryola,.. tarafıııdua yapılq 
caktır. Bu 101y1t1dılci 1tnna7e pa1 ttkflde blsblf hadi~~:. 
!arının yil.cdı 40 ı Almanlara, riade brmadıjım 18ylemi ve bisl• 
H 11 ltalyan'lara, yil.cde 24 il de insi raada1d ırnır htd1tefer1 ı=e Ja. 
lia • ,.,. ..... " Jmçrelllere afttlr. ponya nın So.yetler neadinde .,., • 

Teni ._.,olu Ilı lmtfyasr, '°' . tılı Mtllııblllmttıa bt.latecltrelr ... 
,._hl elinde balunan muul ıüne. ları ıJAn •tmltttr ı 
yfn4eld pttrollar Akdtal.ıo t1paa • Bu Wdittlıria llrtek toraft >-
caktu. auliyeti) S..,ıtlen dlter. llupb 
~-• 11~~a &7ftl -.ada Bal • top çektrlırinia buctia mtlu•lı .. 
-t · - ...ırroııt TOfOI ba lan au1arda et. 
na •e Anadolu ıı. 19tlnbUla bill~ dı 11 ......_ Uklan ~-~ 
caktsr. v• r. UlfUkuo hüamed. Amar..,. 

ri deltuıaıa adlllriJld ....... ld 
d1ııuımmu muWua ...-c11r.,. 
Hı._, 1Wer1a1 bidrlr .... tıd il· 

.. ........... .... llafleda -

.... ~ oı.u '°"'9t 1s1.....-

........ dôla11 J...,..'naa ... 
rin ... , ..,..,... ..,..... • 

*· 

Savaşın önüne geçilemiyecek 
ita/yanlar Ön Sa fta/mpara· 

torla Karşılaşacaklar 

Hütı mitnlylsdlıri "' Hıhı ordu.srındı •ui/e ılın )ir Belçibt. 

Parti, 20. A..A. - L'Oeane ~e- • bildiriyor: Japonyuun Roma '>t 
tcainia JUCklma s8n, ltalya • Ha· yük elçisi tarafmdan 16 Temmua . 
bet dunummda din his Wr ı,uur 1a- )lunoliniye bildirilen dUtUnceler, ıı· 
rUlmeadt*· Londrada. •ftflll artık 11-1 mahafil be ıuıtelerdc birçok 
&aline 1eclleml1ectll luncı tala do- tenkitlere yol •smıttır. 
iurmalrtaCbr. Ital,.nlar, bqlayacak. Nitinifi ıuetaaine ıörw, Hirota i
lan Aftfta aonuna kadar ıftmelt ltl• taly&IU!l Tokyo bOyflk eJçlılne. Jıpon 
zum kalauyıcatını,alra parlak bir bq yanın 1tal,an • Habq antqmulıtm
langıçtan sonra. Habeı imparatoru • da ifin bak ••ya hak11ahk >:8nleriftl 
nun, mutlaka bat etecefini umuyor bilmedillni " füat Japonya ıki mem 

173 kola ayn1mqtır. Bu kununun 
bqkam. i1erl ıeıen papulardan biri. 
üyeleri de her 811Ufa IDIDIUP kim ... 
terdir. 

Japon mallan veHmetlatan 

cibi görünüyorlar. ltketle de doıt oldutu itin bu anlat-
. mulık bakkındald ı&rUtünU aöyleye· 

Tokyo, 20 (A.A.) - Oireıüldiflnc 

1are ltalyan elçlllif mU.tepn, Dıt Ba 
bnbtma baıwruak Habtflıtana pek 
çok Japon malı ıllmıktı oldutunu •• 
Habeflatanm 1921 tarihli ltalyan • Hı 
bet andlaf1DU1 bUkUmlerinı dayana
rak ttalyan mallın eolcmayı ualtmü 
ta buhındutunu aöytlyuek 11•1anımt· 
tlf, Dıt Bakanfıp adına Vlfllen ceva
ta bunun 1tbebi Japon ınallannm u
cuslulu "' 1,Wll oldufu, Japon mal· 
ıamun mubar olduğu ratbcti aöyleıı 
dilrtea IOftf& Japonyanm aiyaauma 
dokunur yur yuan Rocu ıuetellri• 
nbı ~lan ileri ıürillmut "' Japon• 
ya De ltalya arumdakl lyl dunmuı 
boalcak yuılann dabı 111r olarak 18.r· 
den c~lrltmeıini bUki\metlnden is
temlll ıi61lemJdttir. 

Herhalde, Romada, Parııtt ve Lon k durumda olmadıfını ve Japonya· 
drada gerek Ul~alar ku!"ft'U •• ıerek :'m doatane bir kotarma yCSnU buluna 
bUyUk dn'ıtlm sUç bar duruma dil· çap Umidile meae eyi ıUkanetle ta • 
ftlrecelc olan bu davaye bir tonus bul· kip etmekte oldufunu bfldirmittir. 
mata hararetle ~. rd rcl . I tt.betl• a yu aevg a 
P•rl•I tehHkeye koyanlar• ı.onc1ra. ıo CA.A.) _ Dally Teles· 
kartı boykot Y•Pılecak rapb'm Adiubaba aytan. Habtf Jm.. 

Cenene, 20 (A.A.) - U ter ko. paratorunun söylevi, yurdleverleriıı 
miteai tarafmdan. araıulusal yUJrcnJ,. hqecanını uyandıracaktır, diyor.Ha
rini (t:aahhUtlerinl) reddedip banp bqiltanda ''yurdaevciai ufurunda bir 
tebllkeyı dilfUreeek olan herhlncl lqik Habefler birliği" adı ile bir ce
bir devlete brp ekonomik ve flnan· miyet lruruJmut ve UJkı içeriliadt 

111 ne cibi tetblrler almmak cerek.. ~==-----------==--ı==-------
~~:.::ı= o!:ya~u.: ARNAVUTLAR CEVAP VERiYORLAR 
Bu raporu, a.eJ komitı eJ b&Hlfle o-

~=. a;:,:ctat,~'~~:.;;.~ ita lya n 1 ar, Arnavutluğun 
el konmıamı tavaiye etmekte ve bı-

ntı bozmak İ•t•yen dnletin dıt teci- Erg· ı·ıg\J. ao··z D'ıld·ııer 
nuııı; Ml.l]l lJWiDU\Wle JUUC. ~ =:ne:::,... san,..... ..,.n ...., .. ,.,. 

Kahire, 10 (A.A.) - Gcrpkt1D 
pmnllebllecek bir kaynaktan haber 
•ertldllfal s8re ftmdl1e kadar lti
"11 .., ... elan ı ıo,ooo ıta1,_ ıeç· 
mlftlr. ıo.ooo ıtaı,.a da 1olda bulun ....... 

lmpar81orun allzlerl 
Roma. 20 (A..A..) -Romadald ,et• 

kili Clllahiyetli) cm'lftltr,Habefiatan 
Jmpara~runun perıembe ıünil parli· 
mento CSnQndc •erdllf aöylma but 
pusalamu •lır teıtkkl etmektedir • 
ıer. Bununıa beraber, Ud devlet ar&• 
unda1d il&llcrin timdi keallıblf eceli
ne ibdmal Yerilema. imparatorun nr 
cliji IByltvin •ld mJ.tnl Jtomaya ıel· 
mittir. 

Oo devlet konfer••• 
Londl'I. 20 (A.A.) - UIUllar to1e 

,_ ... kofteeytn1n toplantllmdan ... 
•ti, ltalyaıı • Mabet anlaımaıbtı lfbı 
Uç devlet araamc1a bir konftnnl ,.,.. 
Jacatmı bl diren •• Jtomadu plen 
bahirler lııtatıe Londrada ...aıdül 
..ıc\mat Veribnektedir: "JMS71e bir 
_,.,.... Ulcü ıtoe andlqmal"" 
imA eden Ulkeleria. dipltmltlls bir 
toplantısı teklinde yapdabWr. Uç ckY 
let arumda yapılacak bu pbi a)'tlf • 
•arın. bir IOlluca bq1atimuı. n . 
..ıc1ea bir u.latma ... 11u1uam11dta 
bllhdır. Halbuki fimdiJllr blJle bir 
l'1 diri deifldir. Haber alaHlılma 
,ar. ltal)'&ll hWri\meti ~Q 
~ taJD Vtya Jnamli lfyaul bir 
......_ ... ır lnna.Urna ma ~il 
taWircle &6riitmelere muvafakat et • 
mtktedir. lasOten laUkOmett, ıt11,. • 
11111 bu letelf.ni Ulu• ar to1,ellll md
lapaa~ preuiplerı a,tan telak• 
ld etlnektt .. ltalyan .... snaMft 
bbuftl .... U.trlne h~ bir ... ...... 
,apdllUJICalı fikrinde ............ . 
dır. 

H•betia .... lofn kıltt 
.J:T:ı io (A.A.) - Oala tecim 
da ...... ;.•-. ......... lllDıdlr· 

-w ~erllhmftır. 

J .................... 
IAedn. 10 (A.A.) - Toldo'dan 

1'tma IU•tealne blldiriU)'Or: 
''Dalla ..... kurulan " hri 

Al yan 11ylavlan ırubu heleri P'o • 
,ama'nm bqbsılılınCS. bulunan .. Ha 
bet itleri CeJllhoed", Mabet Dıt Bab
nma 1* tel teierQ. bu tlllrenin ersin 
Kibri korumiır bUIUMla"- .u.dea pi 
cUll kadar u~- dil••--· 

Tokyo, ao ,.u.l. - u,_. A;11-

ICnl r.,. tir Wdf .... 
Tirana. 10 (A.A.) - Aruntluk ............ lılkGmltl 1nl it lülanla 

Ajwı blldirl)'OI': .. a11nap.a1 ..,._... " bu· 
Baa ~ Tapt ıuetlllaln aa ,._.tel~ türudaa da ım 

a_. .,_. Jantlaoa tarafmdaa p. aı...,..w. Yut A.runthık bu bet •et..- J1ac11ri1en " Ama'ftltlalr .,. _. ktllcll trPtffll bllammclan his 
~ anıuluu.1 bir kayıt altında bir hukuki kıymeti olmıdıtmı bildir
olclutun& dair olan bctkeu halrJmida m&pir. 811 Glutlar IOlyetealnde bil • 
Araawdü I>q Bakam Caf.ı yu.. tUn diler 07elerin sahip olduklan 
nın di,..ıııl yaJmaktadır. Jandlon tam hUutdi Uye hulunuyorua. Bu 
betimlad• bu mlltalunm ltalyan ,.. hukuk bize tanmmJftlr '" yalım ArM 
mil llllUff1lnln mUtlhuı oıctutuau wtluk dllfmanlan bunu ıGpheU p 
ırajdetaatlrta ldL Bu nokta b•lrlnada terıbllitler. XalllO)' (etkin.....-,..) 
BalraD demiftlr lci • bu buıuata müat:erU. olabilir. Zlıa 

!talyaa ui mabafilinüa A devletbniain ıerek anut ulll vı prelr w-;la •• oıı-:: annaluaal atatil:. uluaal balamdan •sbillll eaıtam bir 
taallek eden bu fikre itrirak etmeleri aurette elde edllmif bUlmunaktaclu~ 
blaa lmklnm 1ısrttnme1ctedlr. Zira, Annaluu.t .balamdan Us eftellill beis 
eter blJI• oluna. Ud memleket ara- lllft'cuttur • 
alada llMlftut " ittifak aad..,_unr l - ı 912 de Lonclra tlfil'r llonf .. 
doturu doltanı bal mltnuebetlıri ranaı karan. 
e1&1tan Ari olma1r icap eder ve bilane- 2 - itil clül Pula elslltr lronCe· 
ti YllcudU lcalınaa. Bu andlapanm •• raıı11 karan. 
Ama.utluk deır' etinin erpaıık ve 1 _ Vt aUaaylt Amantlutun U• 
tanı eıenıenlllfnl reemen tanınmam lua'ar ... ,..teline kabulU baJdnndald 
llUIU dayandıfı ltilcArdır. karar. 

Baku Villa bundu aonra H2l bQ •u karar A.mawtlutun tam •ahı· 
)'lk elçiler haldandald eadlplerlnf ya Dltni te)'icl "' teaıdılr etmlftir . 
tqtırmak arsuu De, Aramatlaian la .. Qf bllpaia IMllllllcetimilia 
yıtuı. ltalya dutmanJarmm ellsıe Pi- - .,..... " eıemenltllnt 11.aacta 
dil takdirde !talyum •trateJlr .O. :,. Wuadurduiunu 16ylemek fula. 

dafull 1Unmndaa bet katdUla itli- Ul-1 belamdan, ulutan " .... 
,. için olan lnemlnl •• ı Jtal • ._. nıttna1a 1U11Jmu daleni (uml) ... 

i!':t, 8tfa1:ı ~ == ...... ll)'Wl ve ılconomlk b.;,n .. 
1 -'-l ~ W!a- ~e en ldlçWc bir ıaruın clabf 
enp teıblt etmek ı.ı- • -.- jıapılmaama mil11ade etmu 

bUyUlc devletler bu U. f1I TtJI · 
fıııa bir tanda ta,ıa _....ne, bu 
bu•uta latlldlm .-.. Wlıııi tentttlp 

---~ Araawtlulrta ba ....... Wl'flSI' IO• 
ndiıa...., oldulu ıtW iN met1D blılm 
.-ı ld•ıwu konulduiu vakit, 

Çlndekl feyezan 
Pekin. 20. A.A. - Sbutunı bit .. 

ıtti ile Kianııu•aun lınlstylncle feye
zuJar devam etınelcte ve bu yibdea 
darumdakl • ._. ...-... 



--fi ===================================================T A N============================================= 21 - 7-935 ~ ....... .--. .........._ ......... _...._........ -. • uca aa-.ıası.r HAKYERLERl 

Adliyede tatil 
Başladıktan sonra E T 

Uşakta Bir Arabacının 
Evinde Bomba Patladı 

Uşak, (Özel aytanmız bildiriyor) - Arabacı Kel Eminin evin 
de bir bomba patlamıştır. Bu patlama neticesinde Emin hemen 
ölmüş, karısı ve kızı yaralanmışlardır. Yaralananlar hastahane
ye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. Tahkikatın neticesine 
göre, Emin, har.bi umumiden kalma bir bombayı karıştırırken in
filak vukua gelmiştir. Hadise gece olduğu için bir hayli kor,kan
lar olmuştur. 

Üç Ay Kaçak Dolaşmış 
Bartın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Üç ay önce hapisha

nenin iş yurdundan kaçan İsmail isminde bir mahkum, lzmirde 
yakalanarak buraya getirilmiştir. Mahkumun Safranbolu yo. 
lile Ankaraya, oradan da İzmire geçtiği ve sahte bir hüvivet 
cüzdanı ile bir müddet saklandığı anlaşılmıştır. 

inh·sarlar Anason Alıyor 
İzmir, (Özel aytarnnız bildiriyor) - İnhisar Başdirektörü 

Hüsnü, buradan Çeşmeye gitmiştir. Bu gidiş İnhisar İdaresi
nin anason alımı ile ilgilidir. Çeşme anason üretmenleri, lnhi· 
sar İdaresinin piyasayı açmasını beklemektedirler. 
1 Bu yıl anason rekoltesi 10 bin kilo kadar tahmin ediliyor. 

A acak Yüzün en Bir Cinayet 
Bartın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Burada bir cinayet iş

lenmiştir. İhsaniye köyünden Şaban, ayni köyde oturan lshak
tan alacağını istemiş, bu yüzden aralarında bir kavga çrkmıştır. 

Şaban, arkadaşına birkaç tokat indirince Ishak belindeki ta
bancayı çekmiş ve kalçasından ağır surette yaralamıştır. Zon
guldak hastanesine kaldırılan yaralının sıhhi vaziyeti a_ğmhr. 
lshak tutulmuştur. 

Uşakta Bir Yangın 
Uşak, (Özel aytarmıız bildiriyor) - Sabah mahallesinde te

nekeci Sadığın evinde çıkan yangın neticesinde ev tamamen yan 
mıştır. Şeker fabrikasındaki vasıtaların yardımı ile, yangın bü
Y-ilk müşkülatla söndürülebilmiştir. 

Adanada Bir Tren Kazası 
İ\.dana, (Özel aytanmız bildiriyor) - Burada evvelki gün bir 

tren kazası olmuştur. 5039 numaralı trenin lokomotifi, şehri • 
mize yakın bir geçitte önüne çıkan taş yüklü bir kamyona çarp· 
mıştır. Kamyon devrilmiş, şoförle muavini afır surette yara
lanmıştır. Adliye, tahkikata başlamıştır. 

Turhal Modern Şehir Oluyor 
Tokat, (Özel aytarmıız bildiriyor) - Modern bir sistem da

hilinde hazırlanan Tokat - Turhal yolu üzerinde 80 kadar ev 
kurulmasına başlanmıştır. Köy planına göre, evler, on altışar 
metre genişliğinde ayrılan caddeler üzerinde kurulacaktır. Bü
tün köylüler, canla, başla çalışmaktadırlar. 

Toliatta yeni yapılan Ha.llievİ 

E T 
Akşehir Bir 
Lise istiyor 

Yedi yıl önc:e "ikmal Mektebi" 
namı altında açılan &le açılışının 
üçüc:ü yılı ortamehtep haline gelen 
Akşehir Orta Okulası, bu yıl yeni
den birçok mezun &/ermiştir. 

Ohulayı bitiren birçok gençler, 
mali durumları yüz.ünden yüksek 
tahsillerini takip edememek vaz.iye
tinde kalmışlardır. Akşehirde, bir 
lise acılması, kültür bakımından 
çok önemli bir ihtiyaç haline gel
miştir. Akıehirden aldığımız. bir 
mektupta, bu dileğin ilgililere du
yurulması istenmektedir. ......, ................. ~ 

.. 

Ankara ve Fethiye 
Bisiklet~ileri 
Aydın, (Tan) - Batı illerde bir 

t~r yapan Ankara Gücü bisikletçile
rınden Niyazi, Orhan, Galip. Talat ve 
Eyüple, Fethiyenin Ege kulübü bisik
letçilerinden Haydar, Osman ve Ha
lil buraya gelmişlerdir. Kendileri 
Parti tara~ıı;ıdan . konuklanmışlardır. 
Ankaralı bısıkletçıler, buradan Nazil
liye gitmişlerdir. Fethiyeli bisikletçi
ler de bugün Çine yolu ile Muğlaya 
hareket etmişlerdir. 

Kuyuya dUşen adam 
Aydın, (Ozel aytanmız bildiriyor) 

- Erbeylide oturan Hüseyin oğlu lb
rahim, bahçesinde kuyu kazarken, 
çark kırılmış, kuyuya yuvar anarak 
ağır surette yaralanmıştır. Yaralı 
memleket hastanesine kaldıı::ılmıştır. 

,_~ 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Tokat, (Tan) - Hava kurumu 
için önemli çalışmalar devam etmek
tedir. Seçilen iki kol, her hafta mun
tazam toplantılar yaparak hava teh
likesini bilen üye yazmaktadır. 

"' Tokat, (Tan) - ilin bütün yol
larında çalışmalar başlamıştır. ' To -
kat r- Sıvas şosesi üzerinde altı silin
dir devamlı şeki de çalışmaktadır. To
kat - Turhal yolu tamamen yapılmış
tır. 

* Tire, (Tan) - Tireye atayan il
çebay Şefik dün trenle gelmiş, bugün 
işe başlamıştır. 

* lzmir, (Tan) - Liman genel di· 
rektörü Muhsin Ankaradan buraya 
gelmiş. liman işleri hakkında tetkik
lerde bulunduktan sonra Istanbula 
gitmiştir. 

* Aydın, (Tan) - Yeni ilbay Sa
lim Özdcmir bugün buraya gelmi§, 
törenle karşılanmıştır. 

Uşak, (Tan) - Burada sıcak v<" 
kuraklık elan devam ediyor. Çift~i ze-
riyat işinden endişededir. Sıcaklar da
yanılmaz bir hale gelmiştir. 

Dün, adliyede tatilin başladığı ilk 
gündü. Nöbetçi kalan ceza mahkeme 
terinde, iş çok az olduğundan, ancak 
bir kaç mevkuflu davaya bakılmış -
tır. * Fenerde, çeltik fabrikasınd;:ı ça
lı an işçilerden Ali oğlu Mc' net, 
dün fabrikada temizlik yaparken an 
sızın düşerek yaralanmıs ve Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. * Tevkifhanedeki mevkuflardan 
Süleyman oğlu İhsan, dün birdenbi 
re delirmiş ve bir takım akılsızca ha 
reketler yapmağa başlamıştır. Süley 
man oğlu İhsan, muayene edilmek 
üzere tıbbı adliye gönderilmiştir 

* Kanalizasyon şirketine ait de -
mir çubukları çalmaktan suçlu Ham 
di oğlu Bekirin duruşması dün bi -
rinci sulh cezada yapılmış ve suçlu 
3 ay on beş gün hapise mahkum ol
muştur 

* İstanbul Amerikan hastahanesi 
doğum mütehassısı doktor Galip 
Hakkı ve operatörü doktor L. A. 
Shepard hakkında genel savmanın • 
dan bir müracaat yapıldığını, zarar 
ve ziyan istendiğini yazmıştık. Hadi 
se ile alakadar bu iki doktor bize 
dün şu tashih mektubunu göndermiş 
!erdir:: 

"19.7.1935 günlü gazetenizde Ba -
yan Besime Taşar için hakkımızda 
yanlış yazı yazılmış olduğundan va
kayı olduğu gibi size bildirmeyi doğ 
ru gördük. 

Bayan Besimeye Amerikan hasta
hanesinde hiç bir ameliyat yapılma -
mıştır. Ve çocuğunu Bay doktor Da 
nikyanın fenni yardımı ile normal 
surette doğurmuştur. Doğumdan son 
·a lazım gelen tedavi yapılmakta i-
~n. doğumun altıncı günü akraba
rının arzuları ile hastahaneden çık 

.nak istemiştir. Çıkmaması için şid
detli ısrarlarımıza rağmen, mesuliye 
ti kendisi yazı ile kabul edt"rek has
tahaneyi terketmiştir. Nakledildiği 
diğer hastahanede sekiz gün sonra 
iktiza eden ufak bir müdahale yapıl
mış ve halen hastanın sıhhati yerin
de olduğu ve kocası Bay Hamdinin 
meseleyi yanlış telakki ederek genel 
savamanlığa baş vurduğu anlaşılmış
tır.,, 

5 bin lirayı ödemeden kaçta! 
Eroin yapmak suçile bir sene hapi 

se ve 5 bin lira para cezasına mah -
küm edilen Armando isminde birisi, 
mahkumiyet müddetini bitirerek ha 
pisaneden çıkmıştır. Armando, 5 
bin lirayı da ödemek için iki ay mü
saade istemiş. fakat ortadan kaybol
muştur. Sekizinci ihtisas mahkeme -
si, Armandonun aranmasını polisten 
iJ;.trmj!U.ir Suc-JnnılJ'\ htp --m-: '-' 
gına gırerek .Kaçtrgı zannedumekte-
dir. 

~ Mct"atya, (Tan) - Malatya - Ur
fa yolu üzerinde 100 metrelik bir 
kısmın beton olarak yapılması eksilt
meye konulmuştur. 

*Tarsus, (Tan) - 3 - 4 senelik ku· 
raklıktan sonra iki yıldır bol mahsul 
alan Tarsusta vergi borçlannın tahsi· 
line devam ediliyor. 800 bin liraya 
yakın olan tahakkukatın yüzde dok
san üçü tahcil edilmiştir. 

:f. Sivas, (Tan) - Posta, telgraf ve 
telefon müfettişi Fcvzinin Trabzon 
mıntakasına atanması üzerine, yeri -
ne Kastamonu müfettişi Fahri Kut
luay getirilmiştir. 

* Mersin, (Tan) - Evvelki gün 
saat 9.50 de Ceyhandan Osmaniyeye 
giden marşandiz treni, Ceyhan istas
yonu civarında makaslardan gecer -
ken iki vagon hattan çıkmış ve yolu 
kapamıştır. Vaka yerine gelen imuat 
treni bir saat sonra yolu açmıştır. Ö
len ve yaralanan yoktur. 

* Sivas, (Tan) - Ulaş nahiyesi
nin li.er hafta cumartesi günleri ge
nel hır pazar kurulmasına baslan -
mıştır. • 

Derin bir yara 
N. A.imzasile uzun, çok uzun 

bir dertli mektubu ki, eğer bu 
mektubu aynen geçirmeğe kalk 
sak, bu sayfaların biri ikisi do
lar. N. A. nın derdini hulasa 
edelim: 

Bu genç Üniversite Edebiyat 
Şubesine devam ediyor. Fakat 
bir sene geri kalmıştır. Derdi 
pek çoktur. Hangisinden başla
malı derken biricik derdini, sev
gısını, sevgilisini anlatmağa 
başlıyor ve başlarken-: "Sizden 
anlamak istediğim, onu sevip 

'J~f.) ;f ~ '{_V~~~-'I. </,' ,.,_}~,, 
17. t•J l'"( ~ 

~· ::--. ~ 
1 c' 
~/ ~ ~ fi_ ~ ı 
sevmediğimdir .. " diyor. 

Evvela bir düğün balosunda 
tanışıyorlar. Dans ediyorlar, o
nu ertesi gün mehtap alemine, 
sinemaya davet ediyor. Fakat 
kabul olunmuyor. Sonra bir. 
başka tesadüfle ikisi de bisiklet
le gezerlerken dost oluyorlar. 
Fakat işte o kadar ... Bu dost -
luktan ileri gitmiyor. Günler, 
haftalar, aylarca beraber, ba~ba· 
sa dolaşıyor, geziyor, yalnız ka
lıyor, anlaşıyorlar; fakat o da, 
öteki de sevgiden bahsetmeğe 
cesaret edemiyorlar. 

Yalnız bir gün, yine bağlar -
da, bahçelerde ,srk yapraklı 
kayısı ağaçlarının gölgesinde 
gezip dolaştrktan sonra bisiklet
lerine binip dönerlerken: 

'' ... O benim önümde, öen 
onun kolunu tutarak bisikleti
mi idare ediyorum. Bir aralık 
artık memlekete gideceğimi ve 
ayrılacağımızı söyledim. Sustu. 
Kendimizi grubun güzelliğine 
bırakmış. sessizce akıp gidiyor
duk. Birden onun başı benim 
_.:.:;_.:.:, _ _ ..ı~ ·· n-:ı~ ı 1 _ 

kestane saçları yüzüpıe doldu, 
etinin taze sıcaklığım duydum. 

Neden bilmem, birdenbire ma 
nasız/aşmıştım. Kendimi geri 
çektim. O da doğruldu. Evlerine 
yaklaşıncıya kadar bir şey söy -
Jemedi. Sonra yalvarmaya, bir 
gün daha kalmamı istemiye baş 
/adı. "Olamaz, gideceğim ... ,, di 
yordum ve böyle diyerek ayrıl -
mıştım. 

Ertesi gün onunla her zaman 
buluştuğumuz yere gittiğim za· 
man onu gene orada buldum. 

Dört gün sonra artık ondan 
ayrılarak uzaklara gittim. imti
handa muvaflak olamadım ve 
bir daha yanma dönemedim. Bir 
çok defalar gel, seni bekliyo -
ı um,, seni unutabilsem ... ,. diye 
mektuplar yazdı. Aldırmadım. 

Aradan aylar geçti. Onu deli gi 
bi sevdiğimi biliyorum. Fakat 
cevap veremiyorum. Bana yazdı 
ğı bir mektupta kendisini bir 
mühendise vermek istediklerini 
bildirmişti. Kendisine bizim bir 

f • 

l . . . k. Jıg"'ını ya 
e§memızın ım ansız ~ ıl ~ 

makf a iktifa ettim. VeJhaS !1 
sıl anlatayım; istiyoruf11 be~ 
yalmz beni sevsin, fakat 
karım da olamıyacak... ~ 

Aradan bir sene geçiY?~j' 
genç şimdi her şeyin bıt ~ 
kail. Fakat hala içinde der 
yara sızlıyor... dİ) 

Beni artık unutmuştur, . gı 
Fakat bugün geçen serıek~sŞ 
gitiğimiz yerlere gidip dobil 
ken onu hatırlamamak k8 

58 ., f111 
mıyor. Çabuk unutacagı . 0 
mıştım. Bunun içindir k.''irı 
da beni çabuk unutması ~ç di 
§eyi yapmıştım. Fakat şıt11 
man mıyım? Belki... d 

Anlamak istediğim şııi~ 
Ben bir sene evvel çok şerı 8 
şimdi artık beni hiç bir şeY .; 
kadar etmiyor. Neden? Se~ 
mıyım? Eğer ondan daha ç: 
/ini bulursam kur yapayıfl1,e}' 
Belki onu gene unutmama ı \ 
olur. Fakat ben unutmaf1188~ le olur. Fakat ben unutrtl 5e 
istemiyorum. Hülasası be~i~ 
mek istiyorum. Fakat sev atı 
kadın benim karım o/martl 
sevgim eksilmesin, artsın··: pJ 

Bir gün kendi istikbalif11' sı 
vetmekten de korkuyorutTJ·dİ 
na bir seyahat mi tavsiye e rıe 
sunuz? .. Sonra bu vaziyette yd 
görmeliyim? .. Şimdi her şe~eJ 
bıkmış vaziyetteyim. Her 
den çabuk usanryorum. . ~ 

Görünüyor ki, bu genç b~ 
ran içinde bocalıyor. Bazı ıııu 
talarım alarak büsbütün bıl 
hem bıraktığımız mektU 
kağıt olduğu halde aşkı.nııı e 
çok safhalarını ep~y~~ _ ı~rt 
memiş, yalnız geçırdı~~ .btl 1ıı! canlandırmıştır. Sevdıgı. ç 
sıya sevdiği bu kıza kart~jJI 
yan çizişi nedendir? SeV I~ 
den veya sevildiğinden ef11'1. 
mayışında1] mı? Öyleyse 5 

haİde, k;~a ~~kabeİe e~i~ 
hala inat ediyor. Bu bir 1ııtıel1 
fis meselesi mi? Yoksa 8cı 
hic bir meslek sahibi olaf1'1 tfl' 
ke~di istikbalini temin ede ı.-c! 
ği için kızın istikbalin~e; ııı 
kusundan mı? Bize ikisı e 
nasız görünüyor. ttıi 

N. A. evlenmekten kcr~sil 
nu yazarken sevgisinin e1' 31 
yerek artmasını bu korktlbııt 
bep göstermektedir. lşte eJ'l 
bu buhranların ipucu ... ~i' 
gibi evlenmek istemiyeı:ı eteıe 
bulamadıkça o gönül rneS 
rinde mesut olamaz. e~t 

Dediğimiz gibi uzun f11 ı.-ı• 
bunda bir çok müphem fl~ı el 
var. N. A. gönlünün yalfl t>\I 
rin yarasını bize deşerk.eıı 05t 
ranın hakiki sebeplerinı ~eJ'l 
memiştir. Bundan dolaY1 be~ 
sine yalnız, şu aldığı~1!.ııiı ~ 
satırından da çok sevdıg'1 

tJ • 
ıa çok sevmekte olduğııb~r 
<lığımızı yazarken hiç 1 

tavsiye edemiyoruz. 

!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~·ıl 
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YOSMA! 
Etem Izzet BENICE 

lerini kızarttı, ıslattı, saatlardır 
ağlıyormuş gibi yüzüne deği
şiklik verdi. 

Doktor salonda bir aşağr bir 
yukarı sinirli sinirli dolaşıyor: 
kafasının içi bir mahşer yeri gi
bi bin bir fikirle dolup bo§alı
yordu. 

Öfkeli öfkeli seslendi: 
- Marika .• 
Marika?. 
Hizmetçinin derinden sesi 

geldi: 
- Buyurun .. 
- Gel buraya .• 
Marika geldi. Doktor hiç 

onun yüzüne bakmadan sordu: 
- Güney nerede?. 
- Yatak odasında .• · 
- Ne vakit geldi?. 
Hizmetçi bu sorguya hiç ce

vap vermedi, önüne baktı: 
...... 

Fazıl sert adımlarla ~atak 

odasına gitti. Kapıyı açıp içeri
ye girdiği zaman gördüğü şuy
du: Karyola karmakarışık. Oda 
havasız. Komodinin üzerinde 
tentürdiyot, aspirin şişeleri, pa
muk paketi var. Güney arkasın
da bir beyaz gecelik, yatağın 
içine yüzükoyun yatmış. Saç~ 
başı dağınık. Yüzünün renıp 
kıpkırmızı. Yatakta kıvrılır gı
bi uzanmış. Gözleri soluk soluk. 
Kirpikleri ıslak. 

Fazıl bütün bunları görünce: 
-Güney .. 
Diye seslendi. Genç kadın 

hiç cevap vermedi. Fazıl ilerle
di, yatağa sokuldu, bir daha see
lendi: 

- Güney .. 
Genç kadın yine cevap verme

di. Doktor sinirli sinirli: 
- Tabii sabahtan akşama !:a

dar bir kadın sokak sokak dola· 
şırsa işte böyle olur .. 

Dedi, hasta karşısındaki alış
kanlığın itişi ile eli kendiliğin
den Güney'in bileğine gitti. Gü
ney birden elini çekti: 

- lstemivorum! 
Fazıl: 

- Nabzına bakacaktım .. 
Dedi. 
- Nabzıma bakacağın yerde 

bir hastanın kalbini kınnamağı 
düşünseydin. 

Doktor sertti: 
- Hastanın sokakta işi ne?. 
Güney yataktan hızla doğrul-

du: 
- Ben sokağa gitmedim. 
Doktorun gözleri bir yıldırım 

alevine tutulmuş gibi parladı: 
- On üç kere eve telefon 

ettim. Yoktun. 
- Ben evdeydim. Hem de 

burada, yatağımda. 
-Laf .. 
- Neden laf olsun. Senin 

sersem hizmetçin bir kerecik ol· 
~un yanıma uğramadı diye sana 
yalan mı söylemiş olacağını! 

Ve Güney birden köpürdü, 
birden taştı: 

- Hem, bana: yalan söylü
yorsun.. demek hakkını sana 
kim verdi?. Şimdiye kadar be
nim sana tek kelime yalan söy
lediğimi gördün mü?. 

Ve sinirli sinirli, dik konuşa
rak devam etti: 

tikten sonra tekrar uyumuşum. - Marika .. Marika.. cektim. Bayanı evın ıçı~! G 
Belki saat on dörtte uyandım. Doktor şaşkına dönmüştü meyince sizinle berab 
Kırıklığım gitmemişti. İki as- Odaya ,karyolaya, ilaç şişeleri- sandım. !~ 
pirin aldım. O şümüşümdür .. di- ne ,sonra karısının yüzüne, ağ- Diye, doktorun ayaıda 50 
ye kaburgalarımın üzerine biraz lamaktan şişer hale giren göz- pandı. Doktorun bir şe:1 O~ 
tentürdiyot sürdüm. Terlemek lerine, soluk yanaklarına, sacı- mesine vakit kalmadan 
için tekrar yorganı baş1ma çek- na başına ve daha sonra hizmet- bağırdı: f ği ~ 
tim. Hemen yataktan çıkmıştım çi hakkındaki ağır, kuvvetli söz- - Bu kadar kepaze \ıı \e 
ki sen telefon ettin. Ben doktor lerine bakıyor bakıyor ne yapa- tıktan sonra yalvarrrıa-r ~ı~ 
kocamdan hasta bırakıp gittiği cağını, ne diyeceğini şaşırıyor- yok. Çabuk bohçanı a' 
karısının sağlığım, esenliğini du. Güney bir daha seslendi: den .. 
soracağını beklerken o bana ağız - Marika.. Ve ilave etti: 
dolusu laf etti. Marika, ağır, ürkek adımlar- - Sersem .. 

Ve hemen karyoladan keskin la, fakat başı daima önünde, Doktor: . e>" 
bir atılışla indi: gözleri daima yere iğik içeriye - Dur bakalım GiıJ'l 0ı~ 

Ş . 'k ' ı;ıı . - ımdi o hizmetçi alçağını geldi. Güney Marı a yı görün- Diyecek oldu, genÇ aPıı· 
kovacağım. Hem yalan söyledi- ce öfkesinden bir pars gibi kız- da sert bir karşılama 'f ııe 
ği için, hem de sabahtan bu sa- dı, kabardı, sanki üzerine atıla- - Laf istemiyo~19rıı' 
ate kadar bir kerecik yatak oda- cak ve onu parçahyacakmış gi· gidecek. Bütün bu alJ ğili111' 
sına gelmediği için. Ben ger- bi: zasınr ben çekecek de vıı(ıl 
çekten de evde olmasaydım, de- - Alçak kız. Doktora nasıl Ve ayaklarım yere dtıtı~ 
mek ne yatak odasının kapısını yalan söyledin. Şimdi sana gös- ra Marika'yı bir kere 
açacak, ne odayı, yorganları ha- tereceğim. Haydi çabuk bohça- clu: yO • 
11alandıracak, ne de temizlik nı al, evclen çık!. - Hala burada d~~İ)c 
yapmıyacaktı?. Şimdi onu ko- Dedi. Hizmetçi kız: Haydi, şimdi çrk gı el• 
vacağım. Üstelik kocamla ara- - Suç bende doktor. Yatak buradan, s~na.. .. riJ'le 
mı açmak için de bir sürü kepa- odasına hiç girmemiştim. Salo- Ve Marıka'nın uze , 
zelik yapıyor. nu, yazı odanızı temizliyordum. yürüdü. , ... ~ı li4 

.Ve çığlık koparır gibi seslen· Mutfakta ta çok işim vardı. En [Arp"" 



DENiZCiliK MÜSABAKALARI 

Dün Yapılan ilk Yarış!ar 
Çok iyi Oldu 

, MüsalJ.. _,. ilk. atılı~ ~ 
' Denizcilik heyetinin tertip et-
tiği yüzme müsabakalarının bi
rinci kısmı dün Moda deniz ha· 
vuzunda yapıldı. 

Bu yarışa Galatasaray, Fener 
bahçe, lstanbulspro, Beykoz ku 
lüpleri iştirak ettiler. 

Program tam bir intizam için
de tatıbik edildi. 
Pmgramın sonunda 11 yaşın

daki küçlikler arasında yapılan 
müsabaka pek enteresan oldu. 
Bu küçükler ağabeylerine tehli
keli bir rakip olmaktadırlar. 

Programın ikinci kısmına bu • 
gün saat 14 te başlanacak, pu
van neticeleri ona göre tayin e· 
dilecektir. 

Bisiklet turnesi başladı 
Denizli, 20. A.A. - Batı illerinde 

büyük bir turne yapacak olan Halk· 
evi bisikletçileri dün sabah yola çık
mışlardır. Bisiklet,ilerin ilk konak ye 
ri 125 kilometre olmak üıtre Dinardır. 

lUitlrletcıleiin yapac&.1cları turne 
~f bin kilometreyi bulacaktır. 

Çankırıda b!r maç 
. A~~ara, 20 (Husuai muhabirimiz 

bıldırıyor) - Gençler birliği ile Al-

•»146. p • 

DDnlcü yüıı~ müaabalcalarından 
Çektirdiğimiz resimlerden 

tınordu spor klüpleri bir müsabaka 
yapmak üzere yarın Çankmya gide
ceklerdir! 

lrlüsabakaya giren yüzücüler 

Yunanlıların Balkan Olimpiyat
larına Girecek Beş Atleti 

[ATINA HUSUSi MUHABiRiMiZ YAZIYOR] 

A tina, l 8 - Evvelki gUn buraya atlet Ingiltere şamşpiyonalarına işti
'.Amerikadan beş Yunan atleti geldi rak ederek çok iyi dereceler aldılar. 
ve derhal stadyumda antrencmanları- Yalnız, bütUn mesele. Amerikadan ge 
na başladılar. Çünkü bu atletler bu tiri en beş Yunan atletınin Balkan o
sene lstanbu da yapılacak olan Bal- yunlarına girıp giremiyecckleridir. 
kan Olimpıyatlanna gireceklerdir ve Çünkü bu atletler aslen Yunan olmak 
bu sebepten Amerikadan getirtilmiş- la beraber, Amerika tebası oldukla
lerdir. Atletlerin isimleri ve derecele- randan, Balkan oyunlarına girmeme
ri şunlardır : Gülleci Teodoratos. de- !eri lazımdır. Netekim, geçenlerde bu
reccsi 16,0S metre. ıada yapılan Balkan dekatlon ve ma-

l 1 O mama koşucusu Fattıeas • de- raton oyunlarında. maraton koşusuna 
rccesi 15 sanıye. Yunanlı, fakat Kıbrıslı olduğundan 

Koşucu Fatseas • derecesi 100 İngiliz tebası sayılan bir atlet gir-
yarda g, 3-10, 200 ~arda 22 saniye. mek istemış, Bulgarlar, Romanyalı

Kleuzos nkla yuksek atlama de- lar ve Yugoslavlar kabul etmemi ti, 
recesi 4,04 metre ve bu koşucu maraton yarışına açık-

Sirakos 400 yarda derecesi 49,6-1 o tan iştirak etmişti. 
ıaniye. Amerikadan getirilen bu beş atlc • 

Bu beş atletle Yunan atlet ekipinin tın de ayni vaziyette Istanbul Balkan 
ne dereceye kadar kuv~etı i oyunlanna girebılecekleri şimdiden 
tahmin etmek guç değildır tahmin edilelı! ir. Hoş, bu hususta 
kaldı kı, me hur koşucu M n kas, karar verecek, Balkan devletlerinin fe 
Sıllas ve daha dıger atletle formla- derasyonlarıdır. Bizim federasyonun 
rının en iyı vaziyetındedırler ve mu- da şimdiden naz rı dı ati çelanege 
temadiyen müsabakalara gırmektedı hır vazıfc bildım 
lıu. Yukarda ısunlcrını aaydı ım ı' ı Fikret ADIL 

Müzelere 
Müdür Değil 
Konservatör 
Lazımdır 

Bir iki ay evvel İzmir müze
sinin bir memuru eski para ko
leksiyonları arasında, eline ici 
peynirle dolu bir kiler tesli;, 
edilmiş bir sıçan gibi dolaşmış 
ve tarihi kıymetleri bilenlerin, 
eski eser merakhlarmın, sey • 
yalıların, talebelerin takdir ile 
seyredecekleri eski paraları 
avuçlayıp avuçlayıp tanıdığı 
sarraflara satmıştı. 

Bu mevzu etrafında fikrimizi 
söylemiş ve bilhassa sarrafla
rın "bu işte yalnız suçsuz alış 
veriş yapmış saf vatandaş rolü 
oynamış bulunmalarına" akıl 
erdiremiyeceğirnizi yazmıştrk. 

İki üç gün evvel lzmir gaze
telerinde bu kötü hırsızlığın ak
yeri önüne çıktığını okuyunca 
davanın safhalarını bildiren ha
berleri dikkatle okuduk. Ve 
Müze Müdürü Kantarağası o:Y
lu Salahaddin'in bir cüm' 
üzerinde durduk. 

Kıymetli Türk arkeoloğu di
yor ki: 

"Ben aylık teftişimi yapar
ken eski paraların eksildiğini 
farkettim ve tahkikat bizi am
bar memurunun bunları alıp 
alrp sattığı neticesine vardır
dı." 

İşte bu ifade üzerinde birakç 
söz söylemeğe lüzum görüyo
ruz. 

Bir kere müzecilik bize garp
tan gelmiştir. Güzel silah, kıy
metli mücevher veya mücevher. 
li çubuk, smmah altın kesesi gi
bi eşyayı koleksiyon etmek me
rakı dedelerimizde ve dede1t:ri
mizin dedelerinde vardı ama, 
müzeyi bir türlü akledememiş
tik. 

A ef en.Qim mademki "müzeyi 
müze kelimesini kullanarak, 
malfun tasnif kaidelerine uya
rak kunnuş bulunuyoruz. Ne
den bir müzenin başına geçirdi
ğimiz bir vatandaşa direktör 
adını veriyoruz. Dünyanın her 
tarafından müzelerin direktör • 
teri değil konservatör (CoMer
vateur) leri yani muhafaza edi
cileri vardır. 

Bu kelime bir müze müdürü-
nü teslim aldığı malların bir ne
vi sahibi haline sokar ve o .za. 
man nizamnameye uyarak haf
tada, ayda, yılda bir, bir teftış 
yapmakla konservatör rah~t 
yaşryamaz. Bir müze her an bır 
zabıta vak'asının olması bekle· 
nilen yerdir. Görülüyor ki 1~. • 
mir Müzesinde konservatörluk 
vazifesi ine ine bir ambar rne
murluğu şekline girmiştir. Ay
da ş~ kadar, bu kadar para ala: 
cak hır memurun eline behert 
yüzlerce, binlerce on binlerce 
lira kıymetinde e;ya teslim edi· 
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Aydın Hattı Devlet işletmesine Geçtikten 
sonra Eski işletme Kadrosunda Bir 

Tasfiye Yapılacak mıdır? 

M '11 lf • G .. J r k l 1 Müstemlekeci e ıvıanısa ozuen yı arı mış . 
Bir Şehirdir, Nede Manisalılar ls~isn:ar. 
Sokakta Bulunmuş Bir Takım Zıhnıyetı 

Aydın hattının devlet işletmesine 

T .Ta fa n da Ş far dır geçtigi günden beri, devıet işletmesi V j sistemi halkın lehine olan tezahürle-
rini lıirer birer ortaya atıyor. Ode

Mantsada imar faaliyetlerinden: Büyük çar~ıda vücuda getirilen havuz 

Manisa'nm belediye işleri artık ya
vaş yavaş bir şehrin özel işi olmaktan 
çıkıyor ve biz yeni bir memleket işi 
yüklenmek zorluğu karşısında bulu
nuyoruz. Zira Manisa gibi bir şehri 
daha uzun müddet bugünkü şartlan 
içinde bırakmak, bugünkü belediyenin 
bir be ediyeden beklenen bütün fev
kaladelikleri başarmasını beklemek, 
büyük bir insafsızlık olur. 

Burada birçokları arasından seçti· 
ğimiz iki mühim mesele üzerinde du
racağız: 

1 - Elektrik. 
2 - Ekmek. 
Manisa bugün elektrik ziyasından 

mahrum bulunuyor. Düşününüz bir 
kere şu Manisa'yı ki, Türkiye harita
sının üzerine egilen her baş onun bu
lunduğu yeri gösteren noktaya ba
kar bakmaz eğer Manisa'ya hiç git
memişse mutlaka bir büyük ehir 
vehmeder. Ve böyle zannedilmemesi 
i~n Manisa'nın hrwn ol uğu hiÇ-
bir 9ey yoktur. 

Koskoca bir tarihi vardır bu şeh
rin. Etrafı dünyanın en zengin bağ
larile ç e v r i 1 m i ş t i r. Yıllar
danberi önünden demiryolları geçer, 
Ege'nin en büyük limanı burnu di -
bindedir. Ve üzüm etrafında yapılan 
her takdirde mutlaka akla gelen odur. 
Çünkü Ege demek üzüm mıntakasr 
demekse, üzüm mıntakası demek te 
Manisa demektir. Ve Anadolu'nun 
dördüncü sınıf bir nahiyesi bile elek
t~ik meselesini hal etmişken bu Ma
nısa bu gidişle ebediyen elektriksiz 
kalmağa mahkumdur. 

Nnedcn? 
Çünkü belediyenin geliri yoktur. 

Ve bu iş Manisa'da döne dolaşa be-

lcdiyenin üstünde kalmıştır. 
Gelelim ekmek işine. 
Biz burada Manisa un piyasasını 

elinde tutan fabrikanın ikinci nevi un 
çıkarmamasından bahsetmiş ve bu 
mevzuu bütün delilleri ile ortaya koy
duktan sonra Manisa belediye aza a
rının neşriyatımızı doğru bulan di
yevlerini de göz önüne koymuştuk. 
Ve anlaşılmıştı ki belediye un mese
lesinde, ekmek meselesinde tıpkı lıi
zim gibi düşünüyor, fakat fabrika ile 
mücadele edebilecek bir mali vaziyet
te degildir. O halde ne olacak? 

Bu belediye parasız kaldıkça halk 
un fabrikasının istedigi ka itede un
dan yapılmış ekmekleri yine bu fab
rikıının istediği fiyatta mı yiyecek? 

Tabii ne Manisa gözden çıkardığı
mız bir şehir ve ne de Manisa'lılar so
kakta bulduğumuz lüzumsuz birta • 
kım vatandaşlar oldukları isin bu 
işi devlet derhal halledecektir. 

Filvaki bu bir ylik olacaktır. Ama 
sehri adam ettigi gün devlet Maniaa
ya karşı olan alakasının mut aka kar
şılığını görecektir. 

Manisa'dan bahsederken Manisa 
bağlarının her sene bir parça daha 
azaldığını da kaydetmeliyiz. 

- Ne oluyor bu bağlar? 
- Ne olacak. söküyorlar. 
- Niçin? 
- Tarla yapmak için ... 
- Tarla yapınca ne oluyor? Mil· 

yonlar mi kazanıyorlar ? 
- Hayır ama, mal onun değil mi? 

Ne isterse yapar? 
Manisa'da böyle muhavere'er aık 

sık olagan şeylerdendir. 
Bu gidişle on sene içinde, Manisa 

bagları bir masal olacaktır. 

lemez. Böyle mühim kıymetler 1 viden değeri olan bir vatandaş
ancak öyle bir vatandaşa tes- trr. Altınların başına bekçi ve 
lirn edilebilirler ki, o vatandaş a~bar ,., memu~u konulabilecek 
belki yaşamak için para alır hır ahlak de~rınde değiliz. Böy
lakin muhafazası altındaki bi; le kıymetlen ancak idealist ilinı 
tarihi kıymet kaybolduğu za- adamların.a. emnik'et ~~b.~liriz: 
man Yalnız vazifesinde lakayt- . Bunun ıçın .. muze mudur~~ı·ı
lık göstermiş bir memur sıkın- ~~ kal.dmp ~uze konservator • 
tısı çekmez, müthiş bir iç sızısı lukle~ . teşıkıl etmek zamanı 
duyar. Ve Kantağağası bu ne- gelmıştır sanıyoruz. 

miş'ten aldığımız bir mektubun şu 
parçasını okuyunuz: 

''Bir haftadanberi lzmir'den bura
>'a ve buradan lzmir'c gidip gelen 
atarlarda yüzde yuz bir deği iklik 
ıldu. Birinci, ikinci ve üçüncü mev
ki arabaların her kompartımanındaki 
her kanapeye hiç çekinmeden, ''üs
tüm başım toza bulanacak" yahut 
· 'açık renk elbisem kömür tozu ile 
kapkara kesilecek" demeden otura
'liliyoruz. 

1 

Düne kadar her açılışlarında bir 
ıaşka perdeden ıslık ça an hivabola-

1 

rın muslukları da, bilinemez ne silıır-
dir ne keramet, şar şar su akıtmaba 
başladılar. Şimdi navlunların on· 
parça ucuzlamasını bekliyoruz. Ve 
imkan hasıl olduğu anda bu ucuzla
manın kendi kendine yapılmış olaca
ğını da bildiğimiz için istasiyona her 
gidişimizde ağır bir yükten kurtulan 
her insan gibi rahat bir nefes alabi
liyoruz." 

Diğer taraftan Buca' ılarla Kı ıl
çullu'da oturanlar da bize gönderdik
leri mektuplarda: 'Banliyö hattının 
birdenbire kendilerini memnun ( deı
bir çalışma tarzına başladıgını" bil· 
dirmiş lıulunuyorlar. 

Ege mıntakasının en çalışkan ve 
memlekete faydalı vatandaşlarla dolu 
olan bu bo ümünde sekiz on giin için
de bu kadar umumi bir sevinç dogıı
ran çalışmasile Bayındırlık Bakanı 
kendisinde bulunduğuna inanılan kıy
metlerin verimini bir daha ispat et
miş bulunuyor. 

Şimdi ortaya mühim bir mesele 
9kıyor. Aydın hattı devlet işletmesi
ne geçtikten sonra eski işletme kad-

rosunda bir tasfiye yapacak mıdır? 
Yaparsa bu. hangi bakış zaviyesinden 
yapılan bir tasfiye olacaktır? 

Bize kalırsa, kı; metlere bakarak 
degil, keyfi hareketlere ve gerek halk, 
gerek mem eket hesabına zaman za
man zararlar vererek ispat edilmiş 
bağlılıklara ve kazanılmış dostlukla
ra göre yapılmış olan bu kadl'onun 
radikal bir kıymet ve zihniyet tasrı. 
yesine tabi tutulması dogru olacak
tır. 

lzmir'dc herkes bilir ki, Aydın hat
tmın büyük rütbeli bir memuru hali· 
ne yükselmenin düne kadar kötü bir 
tarafı vardı: 

Müstemlekeci bir istismar zihniye
tini benimsemek ve pipolu, Ingı iz 
benzeri levanten şvbc amirlerinin bi
rer ikiser maaş nisbetindc riışvct v ... 
rerek gözlerine girmek. Ve sonra ay
ni manevrayı kendi emirleri altında 
çalışanlara tatbik ederek bol bol sız
dırmak. Bu hatta çalışmış olanların 
topuna birden böyle bir kabahati tev
cih etmek hatası bizden uzak olsun. 
Fakat mutlak olarak şuna kaniiz ki, 
Bayındırlık Bakanhgı Aydın hattına 
teknik ve intizam yüksek igi verirken 
Aydın işletmesinde bu zihniyette ve 
imparatorluk yarı müstemlckesinde11 
miru olarak kalmış kimseler var ise 
onları uzaklaştırmalıdır. 

1 Ur.le aemıryouarın<Ja ·rurl< ışıetmesı bu, bitim değışmiyecr.k olan şiarımızdır! 

Düzce ve Gereded• 
Atatürk gUnU 

Bolu, 20. A.A. _ Oteygiın Düzce 
ve Geredede Atatürk günü halkın 
çoşkun gösterisi ve büyük şenlikler 

içinde geçmiştir. Bu iki kasabada her 
taraf taklar ve bayraklarla süslen· 
miş, gündüz pehlivan güreş1eri, gece 
de müsamereler verilmiş, buyuk fe
ner alayları yapılmıştır. 

Bir gün ve bir geceyi büyuk bir 
bayram olarak yaşayan Düzce ve Ge
redeliler, en büyliklerinc karşı derin 
saygılarını ve baghhklarını bir kere 
dah &d&tcrmiılerdir. 

Şarbayhk bütçesi geliyor 
~arbaylık biıtçc&i Ankarada onay

lanmıştıı. Bütçenin Pazartesi giınii 
lstanbula bildirilmesi bekleniyor. iç 

i~ler Bakanlığı yeni bütçede bı.iyük 
b~r degişiklik yapmamıştır. Btitçe ge
lınce, bu yıl içinde tamir edilecek yol 
ların yapılmasına hemen başlanacak
t!r· Kış gelmeden bu işler bitirilecek
tır, 

Belç ka on bUyUk elçisi 
. Paris, 20 (A.A.) - Bu çikanın Pa 

rıs büyük elçisi bugün 13,45 de evin
de ölmüştür. Kendisi saat 13,30 a ka
dar scfarethanedeki burosunda çalış
mııtı. 

Sırtlan sesi 
Budapcşte, 20 A.A. Hava& aJansı 

bildiriyor: 

Macariıtanın eski Viyana elçiıi 
Ambrozy, Pester Lloyd gazetesinin 
baş yazısında şöyle diyor: 

Macaristanda gizli yapılmakta o • 
lan panccrmanizim propagandası, i
deta bir sırtlanın sesidir. Şayet bu 
siyasa devam edecek olursa Macaris 
tan ile Almanya arasındaki lyi mı.ina 
sebetleri bozacaktır. ÇUnku Macarıs 
tanda Alman azınlığı ile Macar ulu
sunu birbiıfoe diışurmek sıyaı;aaını 
takibedcn bu propaganda. rcı;mi kay 
naklardan elde edilmili delil bulunma 
masana ragmen, hiç şuphesiz Alman 
)'adan &elmektedir. 

Suriye ve LUbnanda Fran
san1n durumu 

Marsılya. 20 A.A. - Fransanın Su 
riye ve Lübnan yüksek komiıeri 
Kont dö Martcl Marsilyaya gelmiş -
tır. Kont. senelik iznini Fransada ge 
çirirken yakın doguyu ilgilendiren 
ekonomik meseleler hakkında hukCı
metle gorüşccektir. 

Do ~artcl Havas a1ansına diycvin 
de Surıye ve Lübnan ıç durumlaıı • 
n~~ n.ormal oldugunu soylemış ve 
Turkıye, İr;ık ve İran ile olan durum
ların iyiligini anlattıktan sonra de
mi tir ki: 

lrak Dış Bakanı Nuri Paı.a Saidin 
Cenevreye giderken Beyruttan gcçi
ıi yeni anlaımalara fırsat vcrmiıtir. 
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Dünya Gazetelerine. Göre Hadiseler 

Habeşistanın 
Haziranda, Cibuti'nin bir fırın gi· 

bi kızgın muhitinden hareket ettikten 
sonra trenle üç gün tatlık çöllerden 
karmakarışık dağlardan ve çayırlı 
ovalardan mürekkep manzaralar ara
sından geçtikten sonra 2.500 metre 
yüksekliğindeki mıntakaya varılır. 
Habeşistan'm paytahtı Adis . Ababa 
burada kaindir. Adis - Ababa şehri 
yirmiden fazla tepe üzerine kurulmu,. 
tur. Tepelerde büyük okaliptüs ve 
mimoza ağaçları dikilidir. Bu tepe' er
de, halkın fakir evleri, şeflerin olduk
ça lfüyük konaklan ve krallar kralı· 
nın sarayları serpilmiştir. 

Şimendiferle süren uzun yolculuk· 
ta insan, Kral Davud'u ve Sücyman'ı, 
Saba Kraliçesi Bclkis'i hatırlamak za
manını bulmuştur. Bunlar, bugünkü 
Habeş Hükümdan Ha,metlU Haile 
Selasiye 1. in uzak cedleridir. Kral
lar kralının armasında ve bayrakla
nncla J.uda aslanının resmi vardır. As
lanm başında papalık tacı ve sağ pen
çesinde bir lhaç vardır. Mukaddes 
mihrat önünde Davud'un yaptığı 
dansı bugün de bu memleketin Kopt 
papazları bayum gün!erinde yapmak
tadırlar. .Musa'nm Kısas Kanunu da 
bu ülkede el'an caridir. 

Habef imparatorluğu 
Bize demişlerdi ıki. Habeıistan, Af· 

rıka kıt'asmıo göbeğinde en eski bir 
ı:oysallığın eriştiği yerdir, ancak bu
ı ası, eski Mıan''lılar zamanından beri 
değişmemiştir. Ve yine demitlerdi 
ki, burası dağlan ve yüksekliği bakı
mından, :muazzam bir kartal yuvasın
da kurulmuş bir imparatorluktur. 
Zaptı imkansız bir kaledir. Trenimize 
bağlı üç <:Vagon, bu kaleye taşıdığı 
yirmi tonluk harp mafzemesi ile gidi. 
simizi epey ağırlaıtırmıştı. 

Estetik mer.akımızı tatmin edecek 
eyleri ôaha sakin günlere bırakalım. 

Bugün, yağmurlu bulutlarla bu kadar 
ağırlaşmış olup gök güdemelcrile 
gümbürdeyen Habeşistan göğü altın· 
da, bizi mütemadiyen düşündüren çok 
öldürücü ve çok muhtemel bir harbin 
patlamasıdrr. Bu iki turistiyan ulus
tan biri kardeıimiz, öteki de dostu· 
ınuzdur. 

Silahlanan bir ülke 
Anarsi icinde bir ülke ... Fakat dur

madan ;nahıanan bir ülke. Kamıaka
nşık devletlerden ve ırklardan mil
rekkep bir camia .• En uzak hudutla
rında, serkq, cahil -ıve yatmac.ıhia 
alışkın hudut tanımaz. küçük kavim
ler.. Öyle bir imparatorluk ki, tefi, 
paytahttan ve kendi adamlarını yer
leştirdiği ilbaylıklardan başka bir yer
de nüfuzu yok. 

lşte Habcşistan'a, uzun zamandan
beri atfeditıen ıeyler •.• 

lngiliz1erin Kenya sömürgesi il
bayı, Habeş'lilerin, sürüler !;almak, 
kadın ve çocukları esir etmek için 
yaptıktan akınların önüne geçmek 
üzere hudutta bulundurduğu karakol-

9•\.a Giıı 

~ 
Aclisababa 

lar için her yıl 40,000 lira ıarfetmek
tedir. 

Geçen yıl, Fransız Somali'sinde va
ki olan bir hudut udiıeıi neticesinde 
llbay Bernard ö.::cıüğü gibi, krallar 
kralı tebaasından olan akmcılann 

Fransa'ya tabi kabilelerden 20,000 
baş hayvan aımnıtlardır. 

ltalya'ya gelince: Sömürge hudut· 
Jannda Gondar ve Ualual hadisele· 
rindenberi vuku bulan hadiıelcr sayı· 
sızdır. Negus, imparator Haile Seli· 
siye, bir gasıptan başka bir şey değil 
imiş. 1913 te Menelik'i iıtiH af etme
si lazımgelen meşru hükümdar Lic 
Jaıu'yu hapishanede kapalı tutmuyor 
mu? Bu gasıp krallar kralı, kendisire 
saygı gösterdiklerini iddia ettiği bir· 
takım şeflerle mütemadiyen döğüş -
mek mecburiyetinde kalmıyor mu? 

Habeıistan, Çin'i hatırlatan bir du
rumdadır. İ!te ortalıkta dolaşan ya
yıntılar. Acaba orada menfur manza
ralar, hilekarlıklar, zıiümler, yaban
cı düımanlığı göremiyecek miyiz' 
Hiçbir zaman sükun ve huzur gör
mediği iddia edilen bir memlekette 
asayiş temin etmek, barbar şefleri in· 
sanlığa aevketmek, Habqistan'ın mu· 
azzam ve gizli kaynaklannı iıtismar 
etmek gibi projeler Italyan1ara atfo· 
lunuyor. Bu i§. Frann'mn 1912 den
beri takip ettiği medeniyet işi kadar 
faydalı değil 'midir? 

İngiltere ve Italya, Sudan. Eritre 
ve Somali sömürgelerinin inkişafı 
i~in, Habeşiıtan'da asayiıin devamı
na muhtactırlar. Sudan ve Mısır'ı fe· 
yizlendiren Mavi Nil, Habe!İstan'ın 
Çana gölünden çıkar. 1925 te İtalya 
ile İngiltere anlaşarak Negüsten ıu 
taleplerde bulunmuşlardı: 

- İngiltere, Çana gölünde Nil su
ları rejimini ıslah edecek bir baraj 
yapmak hakkına malik olmalıdır. 

- İtalya Eritre ile Somali sömür
gelerini biribirine bağlıyacak bir şi
mendiferi Habeı yaylasından geçir· 
mek hakkına malik olmalıdır. 

Yedi yıl sonra 1932. mayısında, 
Mavi Nil'in ıeçtiği Gocam ilbayı, 
krallar kralına karşı isyan e~ordu. 
Asi ilbay ezilmiştir. 

NegUs'Un sözleri 
Negüs'lerin özel bir maksatla ya

pılan iftiralara karşı bize söylediği 
protestoları tel yazısı ile bildirmiş· 
tik. Negüs bize dedi ki : 

"- İnsan tecimini Uivettim. 
Esitleri azad ettiriyorum. Ulusumun 
tam bir disiplin ~ltıncr 'gh'iyor. Avru
pa usuliyle ve terbiye ettirdiğim or
du sayesinde, modern bir şekle gi
recek imparatorluğum içinde asayiş 
tamamiyle hüküm sürecektir. 

Hakikat şudur ki, İmparator Hai· 
le Selassiye çok geniş bir kültüre 
malik bir hükümdardır. Onun iyi iş 
görmekteki enerjisi tezahür etmek
ten asla geri durmaz. Onun etrafın
da çok değerli ve zeki müşavirlerle 
beraber, eski zihniyette derebeylcri 

H abe~istan haritası 
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- Hayır, hayır, keman ~imdi bize 
lazım. 

Ve çingeneye iki altın daha uzat· 
tı: 

- Noch, Noch, daha, daha .. Bir 
kere daha! 

Spidel şöyte bir 1elarrilıyarak, gi· 
dip yerine oturdu. Giderken de: 

- Ne olacak? Alman terbiyesll 
dediğini itittim. 

Lauff en hemen doğrulmuştu: 
- Na~ıl. nasıl, ne dedi? Was? 
G8zleri birden değiJml!fti. Fra-

ınond bir hadise çrkarmasın diye bi
leğinden tuttu: 

- Otur Lauffen, rica ederim otur. 
.Lauffen yavaş yavaı oturdu. İçki 

beynine vunnağa başlamıştı. 
Demek ki bu adamı sarho§ etmek 

mümkündü. Artık tecrübeyi daha zi
yade uzatmıyarak, onu söyletmek 
için daha müsait bir zamanı belde
mck münasip olacağını düşündüm. 
iu akıam. evimizi f Üpbclendirmck 

hiç de doğru değildi. 
Bir vals daha dinledik. Çingene 

orkestraıının baıına döndü. 
Matyse sık sık Lauffen'e -gülüm· 

süyordu. Ne anlaıılmaz kadın ... 
Orada, eğlence sofrasının batında, 

bir adamın ne müthi§ ıztıraplar geçir 
diği gözünüzün önüne geliyor, değil 
mi? 

Maryse yeniden benden uzaklaşı· 
yordu. Buna şüphe edilemezdi. Bu 
akşam, bu neıe ve lükı havası, bu 
ılık hava, bu çiçekler, bu müzik ve 
bol ışık duydu~um acıyı büsbUtUn 
arttırıyordu. Maryse'in gülleri beyaz 
masanın üzerinde iri kan lekeleri 
gibi duruyordu. Hatta şampanya §İ· 

esinin duruşu bile, mevziine kon• 
muı bir top namlusu gibi kafamda 
manalanıyordu. 

Yanıbaşımızdaki masadan Drago· 
mir'in gevezeliklerini işitiyordum. 
Beraber getirdiği kadınlar öyle !CD 

ve kıvrak kahkahalar atıyorlardı ki.. 
Yavaş yavaş kendime kızmıya baş· 

Jadım. Sanki ne diye buraya gelmiş· 
tim? Yanlı§ bir yoldan yürüdüğümü 
bu akşam daha iyi anlıyor gibiydim. 
Aldığım üç aylık mezuniyetin be· 

Patis Soirdan; 

Portsmouth'dan telefonla bildirili
yor - Portsmouth'un bu küçük so -
kağında herkes kralm geçmesini bek 
liyor. Yarın filonun teftişinde bulu· 
nacağı için, saat on sekizde gardan 
çıkıp, yatına binmesi lazım, onun 
için eski limanın halkı yolun iki ta· 
rafına duvar olmuş. 

Bir defa bir Fransız reisinin kala· 
balık bir mahalleden geçtiğini gör -
mUıtüm. Birdenbire düdükler ça1dı. 
Ve o zamana kadar meydanda olma -
yan atlılar sökün etti. Ve şiddetli 
surette bir ıet yaptılar. Bu suretle 
yoldaki halk '8nki ıoğuk bir rüzgar 
esmiş gibi silindi, süprüldü. Yan so· 
kaklardaki otomobil dalgalan durdu. 
Burada ise, ancak uzaktan uzağa bir 
polis memurunun dola§t1ğını farkedi 
yordum. Elli mızraklı askerler yeri -
ne halk en ön safa geçmişti. Bunla
ı ın önünde de çocuktan duruyordu. 
Bu altı, yedi yaşındaki çocuklar inti
zamı muhafaza ediyorlardı. 

Erkekler eöğüslerine bütün müs • 
temleke madalyalarını asmııılardr. En 
çok madalyahsı, yüzü en ziyade piş
miş olandı. Bütün bu çehreler fırın
dan yeni çıkmış bir ekmek manzara
sını arzediyordu. Hintlerin güneşin· 
de ve macera•ında uzun zaman kav
rulcluırt- _.,.. ııtia.di bu lıicDa·

küç ük kahvelerine çekilmiıJer, ve 
ancak krallarını alkışlamak için dı
şarı çıkmışlardı. 

Bu kalabalık hiç bir tezahürde bu 
lunmadı. Ve hatta ciyak ciyak da 
bağırmadı. Yalnız ufuktan gelen u
fak bir titreme ile harekete geçti: 
t.i uzaklarda küçük kağıt yapraklar 
ellerde aallamyordu ... Tıpkı deniz üs 
tünde bir rüzgarın yaptığı tesir gi -

vardır. Sarayda doğunun bütün in· ' 
celiklerine tesadüf edersiniz. Yalına· 
yak yürünmekle beraber, en muhte• 
§Cm törenler caridir. 

Krallar kralı, kandırıcı bir hu1Us 
ile imparatorluğun bahtiyarlığı için 
tasarladığı projelerden bahsederken, 
hayallerini gerçeklikler yerine almı
yor mu? 

lşte, insan, bu meseleler karşısın· 
da kalınca §aşırıyor, buna kafi bir 
cevap veremiyor? 

Eski zaman adetlerini muhafaza 
etmiş olan bu halkın bir örneği: 
Sırtlarında 1amme adı verilen pis 
bez kaputları ile, dik yollarda garip 
bir blabalık halinde yilrüyen ve be
raberinde, develerini, katırlanm, 
eıel11erini, atlarını götüren garip bir 
kütle .. Garip bağrışmaları, pis koku
su, pireleri, bitleri ile, kara tifüs ile 
gezen halk .. 

Herkesin sırtında bir tüfek. Eski 
şaspo modelinden tutunuz 1935 
mavzer modeline kadar var. Şurada, 
katırları üzerine yerleşmi§ tuns 

. 
ni bu hale getireceği kimin aklına 
gelirdi?. 

Framond kadehlerimize boyuna 
şampanya dolduruyordu. Pembe en
sesi terlemeğe başlamıştı. Ne Alman 
kafası varmış bu adamda?. O gece 
daha iyi farkına vardım. Tıpkı Lauf
fen'in kafası gibi .. Yüzleri de öyle .. 
Aman_ ne iğrenç insanlarmış bun
lar? .. 

Bir aralık zihnim uzaklara daldı, 
garnizonuma, atlanma, nef erlerime •. 
Onlar §İmdi acaba ne yapıyorlar?. 

Burada denizin üstündeki ay ay• 
dınhğı, orada da keıtane ağaçlarının 
arasından pek ala &örünür. Kendimi 
betbaht hissediyordum da, onun için 
böyle yumuşuyordum. 

Garnizon arkadaşları, garnizon 
hatıralan zihnimi bir mıknatıs gibi 
çekiyordu. 

Bu gece, iki ay sonra patlryacak 
büyük harp sanki içimden doğmuş
tu. O dakika böyle bir harbin çıkışı
nı da öyle arzuluyordum ki. 
Karşımda Lauffen'in suratı gittik· 

çe gözlerimden bUsbütün siliniyor· 
du. Lauffen, Lauffen .. Pozende, al· 
tmcı uhlan alayında Oberleutnant .. 

Ah, bir harp çıksa, evet, bir muha· 

bi,kralın arabası yaklaştıkça halkı ha· 
fif bir heyecana kapılıyordu. Alay 
ne rcgni, ne mubte em ve ne de ağır 
dı. Bilakis çok dostane idi. 
Kralın bu ak§am gözden geçire -

ceği filo uzakta sıralanmıştı. Sahil • 
den bakıldığı zaman dumanlar ara -
sında bin bacalı bir fabrika manza -
raaı arzediyordu. Gemiler, semanın 
maviliği altında geniş bir eşar.p ha -
linde uzanıyordu, yalnız ötede beri
de ağır bir gemi büyük bir hayvan 
ağırlığı ile yavaş yavaş yerini değiş
tiriyordu. 

Kral halkın alkışları arasında ya
tına bindi ve öteki filoyu gö~meğe 
gitti, --Yahudi aleyhtarlığı 

Yarı resmi Budapeıter Loyd ga· 
zetui, Kürlürıtendam hadiaeleri 
hakkındaki yabancı düıüncelere 
korıı Fölhifer Beobahter ga:nteıi· 
nin yaptığı proteıtolara cevap veri· 
yor ve diyor ki: 

Bu hadueler hakkında yanlıf ya
zılar yazan hiç bir gazete tanımc· 
;yorca. Esaıen yabancı geneloy Al • 
man resmi haberlerini iyi öğrene -
celt durumdadır. Eler bu hadiıele
rin haltilri Hbepleri §ğrenilmek ia
tenrlirse, -""Kurlürıundam'da ~a1ıu· 
dilere karıı yapılan ve Fölkiıer Be· 
obahter tarafından 12 temmında 
ve Angril gazeteıi tarafından da bu 
gösterilerden biraz evvel yapılan 
gözdağılannr okumak yeter. /fİn İç 
yüm, yabancı ayatarlann yazılann 
da" değil, Alman renni haberlerin· 
deki aykırılıktan fıkmaktadır. 

--~ ..... 
renkli ve sakallı kUçük şeflere bakı· 
ruz. Başlannda haki, sömürge ıapka
sı: daha temizce olan şammalan üze
rinde de pelerin gibi sarkan bir bur
nus var. Arkalarınd_a, gelen birçok 
uşaklar, onların silahlarını ta§ırlar. 
Yerlere k.a~ar iğilerek onlara say
gı gösterıhr. Selam verilir. Arada 
bir, esirler de gelip geçerler. Yo
lun aşagı&mda birtakım cüzamlılar 
görünür. 

İmparatorun hassasına mensup 
askerler, talim bittikten sonra silah
sız kulübelerine dönerJer. Krallar 
kralı henüz ordusu için kışla yap· 
tırmıt değildir. 

- Ba Haile Selasaiye t İmpara· 
tor namına! 

Yırtık elbiseli bir polis, sırtında 
bir gra tüfeği olduğu halde bize ya· 
naştı._ ~aptığınuz neydi. Fotoğraf 
çekmıttık. Meğer yasakmış. Ancak 
Çinde değiliz. Polis bize: 

- Fre?k misiniz, diye sordu. Ve 
glilcrek sılahını omuzladı ve ne iı
terseniz yapınız, dedi. 

rebe olsa, çarpışsak, boğuşsa.k .• 
Birdenbire Maryse sordu: 
- De Soliers, nedir o? Yarım sa· 

attir öyle daldınız ki .. Böyle ne dil· 
şünüyorsunuz? 

- Oh, affedersiniz, hiçbir şey .• 
Hiçbir ıey .. 

- Öyleyse bir şampanya daha .. 
Bakınız, bu sefer kadehinizi ben dol· 
duracağım. 

Billur gibi mayi, billur kadehin 
içinde köpüklendi. 

- Ne iyi Fransız şampanyası de· 
ğil mi? dedim. 

La uf fen hemen doğruldu: · 
- Ne .Fransız ıampanyası yahu? 

Şuraya bak. 
Ve §İşenin etiketini gtjsterdi: 

Mumm. 
Hakareti büyültmek istemedim. 

Marysc de, aman bir şey çıkmasın 
diye yalvarır gibi bana b.,,.ıyordu. 
Kendimi tuttum. 

Bir aralık Framond saatine bak-
tı. Vakit ona gelmişti : · 

- Haydi çocuklar, dedi, yarım sa
ate kadar gidelim. Otomobil kapıda 
bekliyor. Saat birde köşke varınz . 

Az sonra kalktık. 
Lauff en önden çıktı, hafiften &al· 

Arsıulusal 
Selanik panayırı 

Geçen y( olduğu gibi bu yıl da 8 
Eylfıl Arsıulusal Sclinik panayırına 
hükumetimizin iştiraki karar altına a
lınmıştır. Geçen yılda buradaki Türk 
paviyonunun kazandığı fevkalade mu 
vaffakıyetin bu yıl da elde edilmesi 
için gereken tedbirler alınmakta ve 
bilhassa ihracat mallarımızın propa -
gandasına ehemmiyet verilmektedir. 
1934 Selanik pcnaymndaki paviyonu 
muzun kazandığı muvaffakıyeti bir 
misal vermek için paviyonumuzun 
yalnız bir pazar gününde 50 bin kişi 
tarafından ziyaret edildiğini, ve inzi· • 
bat temin edebilmek için inzibat kuv· 
vctlerinin müdahalesine mecburiyet 
hasıl olduğunu zikretmek kifidir. Pa
nayir 8 Eylülde açılacak ve 30 Eyllıle 
kadar devam edecektir. l 40 metre mu 
rabbaında olan geçen yıl~ paviyonu
muzun bu yıl genişletilmesıne ve müm 
kün olduğu kadar fazla çeıit ma ları· 
mızın teşhiri için lazımgelen tedbirle
re baş vurulmuştur. 

Müracaat edecek tüccar ve sanayi· 
cileriıni:ı: için kafi mikdarda yer kaldı· 
ğı takdirde yer kirası alınmıyacaktır. 
Panayıra iştirak edeceklere Şark 

Demiryollan ve Yunan vapurlan ida 
releri tarafından hususi tenzilat yapı· 
lacaktır. Bu hususta fazla malumat 
almak için Türkofis §Ubelerine veya 
yukanda adları geçen nakliyat ida
relerine müracaat olunabilir. 

Panayıra biuat i§tirak etmek istc;
yenler kollektif pasaport istihsal et -
mek ıuretile tenzilatlı pasaport bar • 
cından istifade edebilirler. 

................. u r 
BORSA 

20 Temmuz Cuma 

PARALAR 

Ahı Satıl 
~ 

Sterlin 617,- 6Z1ı,.... 
ı25,.... Dolar 123,-
ı~ 20 Fransa franıı 166,-

~ 20 Liret 198,-
20 Belçika franıı 82.- ı•>' 20 Drahmi 23-

20 İsviçre fr. 816,- ·:= Florin ' 81,-
20 Çek Kron 96.-- 1~ 
.Avusturya ıiliıı. 22,50 
Mark 41.-- ~ Zloti 23,-

ıs,.... 
Penco 23,50 

ıY 20 Ley 14,- ,...., 
20 Leva 23- ss,.... 20 Dinar 53.- sY' Yen 32,-

sıl""' 
İsveç Kuron . 30.- 9,V Altm 930,- sSt"' Meddi~ 52.- 232. ..... 
Banknot 230.- ~ 

ÇEKLER__,, 

Paris üzerine 
t ngili z lirası 
Dolar 
Liret 
Belia 
İsviçre frangı 
Leva 
Florin 
Cckoıtovak kuroıuı 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pens• 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovctı 
İsveç kuronu 

~ 
.~ 

621 ..... 
0,79.87~ 

9,6-i~ 
4,7 st 2.•S...., 

63.67'f 
1,11.• 

ıt.ı4:.t 
4,21.;; 
:5.8•·' ı,97,7 
4,ı1941 
4,51~ 
63~ 
':.~~ 

Panayıra eşya nümunesi vermek su 
retile de iştirak etmek :kabildir. Bu 
takdirde tüccardan hiç bir masraf is
tenmiyecektir. Ancak Türkofiı te§lıi· 
re değer gördüğü nümuncr.cri tqhir 
hakkım muhafaza eder. ~ -------------------------Paviyonumuzda bilhassa zirai mad· 
deler, madenler, kereste, hayvani 
maddeler, deri ve saire, sanayi ma • 
mulltı ve küçük sanayi, el işleri ma· 
mulatı ile turizm ve matbuat ve pro • 
pagandaya ait eserler teşhir edilecek
tir. Panayıra iştirak hakkında daha 
fazla malumat almak isteyenlerin Tür 
kofis Merkezine müracaatlan tavsiye 
olunur. 

TUrkiye - Macaristan 
18 Nisan 1934 tarihli Türk· Macar 

Ticaret anlaşmasile bu anlaşmanın de 
vamı müddetince uzatılmı§ bulunan 
ı Ağustos 1933 tarihli kliring anlat· 
ması 31 Temmu:ı: 1935 de meriyetten 
çıkmak üzere feshedilmiştir. Yeni an· 
laşma için müzakerelere baılanmak 
üzeredir. 

POLiS 

Gene bir ~ocuk 
Otomobil altında 
Bostanbaşından Beyoğluna gel • 

mcktc olan İbrahimin idaresindeki 
et kamyonu, Halilin yedi yaşındaki 
kızı Tasvire çar,pmıJ, muhtelif yer • 
terinden yaralamııtır. Şoför yakalan· 
m•ş, yaralı hastahaneye kakhrılmış
tır * Briıtol otelinde oturan l1111ona 
içtiği fazla ilaçtan zehirlenme ala -
metleri göstermiş, tedavi altına ahu 
mıştır 

* Küçük Ungada oturan arpacı 
Hasanm oğlu 16 yaşında Ihsan ara -
ba ile Ahmediye caddesinden geçer -
ken, Saim isminde 2 yaşında bir ço
cuğa çarpmış, yaralanma.ama ıebebi • 
yet vermiştir. İhsan hakkında tah • 
kikata başlanmıştır. 
* jak ve Yako isminde iki çocuk 

yerli mallar ıergisindeki bir ıtriyat 
pavyonundan öteberi çalarken yaka
lanmışlardır. 
*İnebolulu Abdullahın romorkörU 

ile İbrahimin sandalı Cibali açıkla -
rında sia yüzünden çarpışmışlardır. 
!brahimin sandalı ortasından kırıl -
mış, içindekilc.r kurtanlmışlar~ır. 
* Alemdar cıvarında bir çok hırsız 

lıklar yapan Niyazi isminde bir sabı 
kalı polisçe yakalanmış, Adliyey_e ve 
rilmiştir. 

}anıyordu. Daha üç kadeh içs.e, ke· 
kelemeğe başhyacaktı. 

Dışarıya çıkarken, bir sürprizle 
karşılaştım. Maryse bana dedi ki: 

- De Soliera, rica ederim, beni 
kolunuza alınız. Şöyle taraçaya doğ
ru gitsek, biraz denizi aeyretsek, fe
na mı? 

Ötekilerden biraz ayrılmıştık. İla
ve etti: 

- Lauffen demin ıiz:e kar§ı yakış
mıyacak bir harekette bulundu. Be
nim de hiç hoşuma gitmedi. Ses çı
karmadığınıza o kadar memnun ol
dum ki .. 

'Maryse şimdi de birdenbire bana 
yaklaşıyordu. Doğrusu bir §ey anla
mıyordum. Kalbimde öyle tatlı bir 
heyecan vardı ki ... Ilık gecenin için
de yavaş yavaş yürüyorduk. Artık 
gerisi bana ne lbımdı? Bütün endi
şelerim ve ıztıraplarım birden dağıl· 
mıştı. Saatlerdenberi yüreğimi sıkan 
kıskaç gevşemişti. Marysc elini, ha
fifçe koluma basıyordu. Ortalık ter· 
temiz bir ay ışığı içinde yıkanıyor 
gibiydi. Deniz, bu ışığın içinde ala· 
bildigine uzanmıştı. 

A§ağıda, ilk planda, Montekarlo-

ES HA_ M~ 

I& llınbsı Mii· ")! 
.. " N. :-
.. ,, H. ıs:.! 
Anaclolıı % 60 ~ 

,, % 100 
4!~ 

$irketianyriyc ~ ,_, 
Tramvay ~ .... 
Bomonti - Nektaf 1;-. 
Terkos 15 dl 
Reji 2'1' 
Aslan c;imento ıo. .c. 57,7" 
Merkez Bankası -z4," 
Osmanlı Bankası p 
Telefon 1~~ 
İttihat D~c1ncµik T. A. Ş. o.1' 
Şark Deftrmen erı 'jf 
Sark Mcrlı:cz: Eczanesi 4 

ISTIKRAZLAfl 

~ 
~~ 

Türle Borcu I Kupon kelik 

Ilı- : : 
E;~ni., 
lstikrazi dahili 

TAHVILA~ 
ot Rıhtım Kupon Kesik !s:.! 

Anadolu lve II 4s rt 
,. ili Kupon kesik . s'tf 

Anadolu Mümessil Kupon ke&ık 4 ' 

Yat meyve ve sebzel• 
ihracı 

Yaı meyve ve sebzelerimiziıl. 
çareleri etrafında ofisin te~ 
sürmektedir. Ekonomi Bakadtr 
manya ve Sovyet Rusya ile yad' 
ve yapılacak tecim anlaşmala~~ 
ürünlerimize aynca bir mevki 
diğini bildirmiştir. M11ır paı~~ 
bedişimize ait ıebepler çok öıt 
rillmü§, Mısırdaki ataıe koıne 
miz konu üzerinde tetkikata 
edilmittir. 
Yaı meyve ve aebzell"rin fi 

ki navlunların tenzili için kat.~~ 
niz müıtqarhğı ile temas e~ilP'?... 
ucuz tarif eterin tatbikı teınıı:ı 1' 
muştur. Karadan orta Avrup& 

1 derilecek yaş meyve ve s~bJe 
için navlunların indirilmesı ..,e 
hava tesisatlı vagonların eınre 
bulundurulması için transit -"'ıı 
ketlerin şimendifer idarele.rı 
de yapılan teıebbüsler ilzerırı!,, 
da toplanan konferanstan ııett 
maya çaıışılacaktır. 

nun palmiyeleri ve portaka! ·~ 
arasındaki beyaz evleri derın 
kuna varmışlardı. 

Maryse taraçanın mer~er d 
luklarına yaslandı. Gözi.1 
enginlerine daldı. 

Hayat ne güzel şeymiş! O 
daha iyi anladım. 
Yambaşımızda ilkönce gö 

miz iki gölgenin bir kanape.de 
tuklarını gördüm. Arada bır. 
lannın kırmızı ışıklan yıaıUP 
yordu. Biri diyordu ki: UIS 

- Çaresiz bu uğursuz ' . 
çatacak .. Hiçbir insan ku'l/"eU 
önüne geçemez. 

- Doğru ıöylüyorsuııuı;udo. 
nedir bu çılgınlık aldı, yU ı~ 
ıimdi ihtiyarım. Fakat dedi 
uğursuz günün nerelerde>"' 
çatacağını hissediyoruın. 

1 - Bütün Almanya hazır ; 1 
- Hazırlanıyor ne deııte 

deseniz daha iyi! 
- Fakat biz de hazırız· elı~ 
Anladım, mayısın ılık 111

111 
bol 

tında, çiçeklerin kokuta;.1 e~ 
dağıttı~ı bir bahçenin k~,eı"' 

{Ark-



21-7-935 

No. ıs Nizamettin NAZiF 

Gelen Atlılar iki Olüyü Sokak Ortasında Bırak
mışlardı. Kim Olduklarını Sormamışlardı Bile ... 
Kar gene ya mıya başlamı tı. 
lleride, ıılivarılcrden b,ır kısmı, iki 

kenarına bir surü demirci ve maran
goz dukkiinlan dizilmiş bir sokağa 
saparak kafileden ayrıldılar . 

Az ötede sekiz on atlı daha, en 
önde giden iriyarı adamdan bir emir 
almağa IUzum görmeden bir başka 
sokaga sapıp gözden kayboldular. 

Kuşoğlan'ın bunlar arasında ken • 
dini tam bir emniyet içinde addetti
ği her halinden belli oluyordu. Ka
rakemikler kalabalığın ve Civanşir 
ile adamlarının adını işitmişe benze
medikleri bu delikanlıyı saran birta
kım sırlar olsa gerekti. 

Kazanda bir hana indiği anlaşılı· 
yordu. Demek ki Kazanın yerlisi de· 
gildi ve lher kapısını her gelene eo 
geniş insanhklarla açan Kazanlılar• 
dan biriyle uzaktan bir akrabalıl 
tıoyle dursun ustünkörü bir tanışıkı 
lığı bile yoktu. O halde, Kazandı 
önune geleni kamçılatacak dcreceda 
ileri bir kuvveti temsil ettiği bcsbel· 
li olan Civanşir gibi bir asilzadeye 
kubur ıııktığı andc nasıl oluyordu 
da, birden kırk atlı dört nala imda· 
dına geliyorlardı? 

İ§in garip taraflarından biri de 
Civan§ir athlannın bunları goriır 
görmez kaçmalarında idi? 

Gelen atlıların kendilerine düşman 
olacağını nereden kestirmişlerdi? 
Hem de iki oluyli sokak ortasında 
bırakarak kaçmışlardı ve gelenler 
bunların kim olduklarını, niçin öldil· 
riıldüklerini sormıya bile lüzum gör
memişlerdi. 

"Benim adıma Kuıoğlan., derler 
dediği ande koltuklarını kabartan 
gururu ve kuburunu çekince patla· 
tan tereddlitsüzlüğü bu genç, acaba 
her sıkıştığı yerde bir imdat müfre
zesi belireceğine emin bulunuşundan 
mı alıyordu? 

Sonra, bu Mamış Bırdı da kim olu· 
yordu? 

Müfreze kumandanı onun adını 
11oylerkcn ba kalarının i itmemesin
den çcktn r 1 b bır tavır talnnmı9· 
tı. En azıh aıu1zadelcrin adamlarını 
panigc veren baylc bir mUfrezc ku
mandanına emrcttiginc bakılırsa 
çok onde bir kuvveti temıil cttigine 
ınanmak lhımgeliyordu. Böyle bir 
tanıd!i.ı olan hır adam, bu lat kı a
met ıçınde küluıtijr bir han oda?ın
da geceler mıydi? 

• 
' Hiç konuımadan gidiyorlardı. Ve 
hemen her ıokağın başında kafileden 
iiç bet atlı ayrılıp bir tarafa sapıve
!,'Y~rdu.1 Öylke ki bUyUk bir camiin 
on ne u aıtı ları uman koca mUfre
ı:cdcn topu topu dört kiti kalmı,lar. 
dı. Ku oğlanla milfreıe kumanda 
önde gıdiyorlar ve iki atlı çİrıı~ 
çıkmış iki zengin ıchirlinin at u,ak. 
lan gibi uç at boyu gerilerinden gc· 
liyorlardr. 

Camiin solunda bir ptrcvanı do
lanarak bir başka ıokağa saptıkları 
zaman kumandan : 

- Bey f • dedi • burada inmemiz 
lazım. 

Kuıoğlan cevap vermedi. Atladı 
yere. Ve ... kır atının dizginini 1101 

koh~na geçirerek yürümeğe batladı. 
Lakın kumandan buna mini oldu: 

1 
- Yaya gitmemiz lizrm. 
- Yaya gidiyoruz ya ... 

• -:- Hayır ... Yalnız yaya gitmemiz 
ôcğıl, yaya gıbi gözükmemiz de li
zım. 

- Sebep? 

' Kumandan güldü ve gence yakla
şarak hafif hır ıesle: 

- Bir ad~m. daima göze çarpma
dan dola abılır. Fa_1<at bir atlı hele 
atı sizinki kadar güzel olursa herke
sin dikkatine çarpar. Halbuki gide
ce •imiz yere kımseye farkettirmeden 
gıtmemiz daha doğru olur. 

Kuıoflan hır an dtitlinür gibi oldu, 
11onra: 

- Peki .... dedi • atımı adamlan
nıza bırakıyorum. Fakat iyi bakma· 
!arını tenbih ediniz ... 

- Emredersiniz bey 1 
- Haaa ... Az kalsın unutacaktım 

Arka ayak1anndan biri nal11zdır: 
'Nallamayı unutmasınlar ve dikkat 
etsinler . 

lriyarı adam kır atın 
uzattığı süvarıye bakarak: 

- Duydunuz ya ... • dedi • Çeri 
nalbandına ıyı tenbih edin, Eıteklik 
edip tırna ı pek derin kesmesin. 

Ve sonra, teklifsiz bir tavır takı. 
nar k gencın omuzuna el attı Az 
Jlcrıdc dar hır ııokafa saptılar. 

Yurüdülcr 
Ru, <'pey u un bir yoJ oldu f 

yarı adam, ıJ h ıa da, k h solda bır 
ıoka a aapıvor ve sokaklar, yürüyu'J 
u adıkç darl ıyorlardı Nihayet 
al ak bir kap n küçücük bir bah- j 
ıcyc i:ırdılcr Kum ndan bu k pı) 

Jr!am.ış .Bırdı'nın yüzünde bir iç smsı göu vuran asil bir durgunluk 
belırmı§t•: 

" - Kmm hanı Devlet Giray isteseydi /van'ın butün emellerini suya 
du§ürebilirdi ... ,. 

büyilcek bir anahtarla açmıştı. l{a- ı 
padıktan sonra tekrar kilitledi ve 
kalın bir tahta sürguyü ıki eliyle ite
rek sürdü. 

Dört beş adım ötede tek katlı bir 
ev görülüyordu. Kumandan bunun 
kapısını da bir baştca anahtarla açtı. 
Dar hir sofadan bir odaya ve sonra 
bir haşka odaya girdiler. Bomboş 
bir oda. Kuşoğlan o,u kapalı gözle 
takip ediyor gibiydi. Hiçbir hareke
tinden şüphelenmiyordu. 

İriyarı adam tek söz söylcmeksi
::in duvarlardan birine şöyle bir o
muz verdi. Boşanan bir zemberek 
sesi işitildi. Akabinde duvarın bir 

[Yarınki parçada geçecek bir sahne] 

kısmı bir kapı gibi açıldı. Daha doğ
rusu bu duvarda ancak öbür tara
fında bir tokmağı olan bir kapı var
ciı. Ve bir adam bunu iterek açmış
tı. Gür kara sakallı bir adamdı bu. 
Bir saniye kadar çatık bir suratla 
gelenlere baktı; sonra birdenbire 
.. : •elenerek kollarını açtı; 

- Gel benim yavrum! Gel benim 
Ejder evHidım. • Dedi • 

Kumandan hürmetkar bir tavır ta
kınmıştı. Kuşoğlanın yüzünde birden 
bire bir şaşkınlık ve dc\f~tli bir hay
ret belirmişti. Bir adım 'geriliyerck: 

- Aaa t - dedi. 
[Arkası var J 

KUÇUK HARiCİ 
HABERLER 

, Bir uçak ilUştU 
Mesocco, 20 (A.A.) - Bir Fele • 

menk uçağı dü§mUıtur. 12 kişinin öl
düğü söylenmektedir. 

.• Be~1in, 20 A.A. - Almanyanın 
Çındekı orta elçiliği büyük elçiliğe 
çıkarılmıştır. 

k • .Par.is, 20 A.A. - Yüce Akdeniz 
omıtcsı, LavaJ'm Başkanlığı altın • 

da toplanmıştır. Komite anayurd ile 
kuzey A!rika arasındaki süel ve eko 
nomık sıyasanın Jyileştirilmesinı ve 
uygunla§tırlmasını tavsiye eden bir 
karar almııtır 

• Pariıı, 20 A.A. - Merkezi bura
da olan ve batında 3 Amerikalı bulu 
nan }'ravellers Bank" ge::ginlcr ban
kası vuneıini kapatmağı mccb 
olmuştur. ur 

• Roma, 20 A.A. _ 
Avusturya 

Amar kamn s IAh sabşı 
Vaşington. 20 A.A. Saylavlar ~uru 

lu dışişleri komisyonu, yabancı ulke 
lcre silah satanları her ıatıştan önce, 
federal hükumetten izin almağa mec 
bur eden bir karar almıştır Hükii • 
met, silah tccimi kontroluna dair ile 
ride yapacağı yasaya bu kararı esas 
tutacaktır 

Başbakanı Dolfus'un ölümünün yıl: 
döntimü münasebetiyle Vatikan kilı
seıinde biıyük bir dini ayın yapıl.a • 
caktır. Ayinde Kardinaller ve clçıler 
de bulunacaktır 

Pari 'tc yap lan bir mus~bakada en güzel amazonla en güzel 
bım ı karlın mus11blf.kR rnda birinri olımlu, 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12.30: Plak ncııiyatr. 18.30: Dans mu· 

ısikisi (plik) 19.30: Çocuk saati. Hikiye· 
ler. Mes'ut Cemil. 20: Konferans. 20.30: 
Radyo caı ve tango orkestraları ve Çadrr
CL Tiırkçe ıöılu eserler. 21,30: Son ha· 
bcrler. Borsalar. 21.40: Mesut Cemil (Vi
yolonıcl aolo). 22: Turk~e operet parça
ları. (plik). 

BUkraş 
12.30: Koro konseri. 13: Sözler. 13.05: 

Orkestra. 13.45: Spor haberi. 13.55: Kon
ıerin ıiırefi. 14.15: Duyumlar. 14.35: Kon
ı;erin ıUrdi. 18: Orkestra. 19: Duyumlar. 
19.165: Konserin ıureii. 20: Sözler. 20.20: 
Romen halk mUziii. 20.50: Sôzler. 21.15: 
Radyo salon orkestraaL 22: Spor. 22.10: 
Konserin ıüreii. 23: Duyumlar. 23.20: 
Plik. 

Budapaşta 
20: Konreranı. 20.30: Piyano birliiilc 

şarkılar. 21.10: Sözler. 21.35: Bertnd ısa
lon orkestrası. 22: Duyumlar. 22.30: Ulu· 
sal konser. 23.05: Keman konseri. 23.25: 
Çingene müzifi. 24.20: Cazband. Duyum· 
lar. 

Varşova 
20.25: Plik. Z0.50: Sozler. 21: Konfe

rans. 21.10: Oda miıziii. 21.45: Sozler. 
21.50: Duyumlar. 22: Senfonik orkestra 
konıeri. 22.30: Sen yayım. 23: Duyumlar. 
23.165: Duyumlar. 23.20: Siıel konsu. 24: 
Sozlcr. 20.0S: Car. 

Prag 
20.15: Salon kuarteti. 20.SO: Sözler. 21. 

20: Dans ve rapsodiler. 22: Duyumlar. 
22.20: Karttık orkestra konseri. 23.SS: 
plak. 23.45: Caı orkestrası. 

Hamburg 
20.35: Spor. 20.560: Hava raporu. 21: 

Hafif opera müzifi, 22: "Kitsch kumpan
yası" adlı radyo piyesi. 23: Duyumlar. 
23.30: Dans. 

Breslau 
19.50: Koro konseri. 20.30: Aktüalite. 

21: Dans. 23: Duyumlar. 23.30: Caz. 

Münih 
20.40: Spor. 21: Radyo piyesi. 23: Du· 

yumlar. 23.20: Reportaj. 23.30: Dans mli· 
ziii. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepe başı Be • 
lediye bahçesinde bu akşam: 
''Deli Dolu" opereti iiç perde. 
İstanbul ciheti ve Bebek tram 

vaylan temin edilmiştir. 
* Melekı A(ıık Rahibe - Aşk kelepçesi. 
:;. ı. ı yıan ur ve mHke altmda 

:f. Elluımr• ı Dul nipnlı - Ganonlar 
•ahi. 

:f. Yıldıa ı Sibirya mahkümları - Scrıü· 
zeıt Kralı. 

:fo Aile.ur r Çın Esrarı. 

:• lpekı Benhur - Pın•li Işıklar. 
11- Milli ı Çaraviç - Arılan adam. 
:f. Sümer ı Aışkm seıi - Duzdaban b:ıa

tıbacak kadm ahçısı. 
:f. Oakiclar Hile ı Deniz altı Ejderi • 

• 
NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu ıece nöbetc;;i eczaneler ıunlardır : 
Bahçekapıda Salıh Necati - Divanyo

lunca Ssad - Kumkapıda Bdkiı - Zey
rekte Hasan Huluıi - Sehz~debaımd,. 
1. Halıl - Akaarayda Pertev - Samatya. 
da T~ofıloıı - Şehremininde A. Hamdı 
- ~araıumrükte Suad - Bliyükadada 
Şınaaı Rızıı - Heybflide Mehmed - Ba· 
lnrkoyde Hılll - Fenerde Vitalı - Has
koyde Halk - KHnnpapda Mcrkcı -
Kadıköyunde Sıhhat - Pauryolunda Rı· 
fal - Be,ilıtaıta Nail - Galatada doiru 
rolda Merkez - Tünelde Matkoviç -
htılılll cadde4fnde Kemal Rebul - Şişli
de S~rk Merkez - Eyuple Hikmet ecza. 
nelen. 

• L 1 M AN 
HAREKEll.ERI 

Burun limannnua ıclecek ı.•apurlar 
Saat 
12 Gerze lmrozdan 
l6,l5 Kocatıı lzmltten 

Buılin lımanımudan ıidecek YIJIUrlar : 
Saat 

g Aıya Mudanyaya 
9 AYten lzmJte 

IO Dumlupınar Merıinc 
ZO Sakarya Xaradcnlıc. 

• 
DAVETLER 

GENÇLERiN GEZlNTlSt 
G Tu[lr

8
iye lçlıl aleyhdarı Gençler Kurumu 

ene elıreterlıiinden : 
Bu. Yıl Okullarmı bitiren üyelerimiz 

tere~ıne YIZ ıezintilerimlıdcn birinciıinl 
~grn Heybc.ladaya yapacaiıı. Oyeleri

mız 11, laat ı,ıs e kadar Köprü Adalar is
~~le~ınde bulunnıumı büyuk bir iıtekle 

1 erız. lıtiycn, arkadaı veya konutu ile 
~! beraber ıelebılir. Kadılı:oye 11at P m 
,..ranacaktır. 

ft 
~ .. ~dar Halkevı Baılı:anlıimdan : 

Lo cınmuz H5 çarpmba ıunü alı:pmı 
(H~İ~ 1)1hUniın )'ddonümu mlinucbctile 
ıdlkol )vı aalonunda ıaat 21,30 ca (tcm
mün u tarafından bir m.,,.mere ve bu 
r•• ,aıc,_~lle bır ıoylcv vcnleccktir. GI-
.... c.rucıttir. 

• J:~ C. Müddeiumumilıilnden : 
nbulda bulunan Zoniuldak mahke 

mcaı baılran Ek 11 • • mlıe U 1 me n acele memurıyeti· 
zılmaımı 1 raca.at etmesinin ıazetenizle ya. 

ıtenır. 

• Sehreminı parti binurnda halkevl 
24-7-935 çarıamba sunu ıaat 20.30 dı Lo
zan cünunu lıuUulayacafından bu büyük 
torene herkcain relmealnı yönetım k1&Mlu 
candan dıler ve bekler. 
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(TAN) iN OYKUSU 

Seyfullaha Yardım Edelim 

Seyfullah, sıkr'gan, utangaç bir de· 
likanlıdır. Seyfullah, bu sıkılganlığı
na ve utangaçlığına bakmadan Ay§e· 
yi sevmektedir. Seyfullah , Ayşc'yi 
sevmesine bakmadan onunla evlen· 
mck istemektedir. 

Bir delikanlı bir kızı sevip onunla 
evlenmek isteyince ne yapar? Gidip 
kızın babasına ba vurur. Halbuki 
Seyfu lah, sıkılgan ve utangaç bir de-
likanlıdır ve Ay e'nin babası ka~ı
sına çıkınca utancından ağzını bile 
açamıyacağına emindir. 

Seyfullah, sıkılgan ve utangaç bir 
delikanlıdır amma, Ayşe açıkgöz ve 
kurnaz bir genç kızdır. 

Utangaç ve sıkılgan bir delikanlı. 
açıkgöz ve kurnaz bir kızla evlenmek 
iEtcrsc ne olur? Açıkgöz ve kurnaz 
genç kız, utangaç ve sıkılgan de ikan
lıya yol gösterir. 

Ayşe de bunu yaptı. Scyfullah'a 
dedi ki: 

- Sen sıkılma sevgilim. Yarın 
akşam bizim e"W c gel ve babamdan be· 
ni iste. Ona ne söyliyeceklerini, ne 
ııöylemck lazımgeldigini ben ıu kağı
da yazdım. Bak. al, oku!. Sonra ez
.zerlersin. Mesele kalmaz ... 

Seyful ah, Ay§e'nin uzattığı kağıdı 
aldı. Bu daktiloyla yazılmış bir isti
daya benziyordu. Seyfullah kağıda 
bir göz gezdirdi. Yazılar ıu satırlar· 
la başlıyordu: 

''Sayın bayım. kızınız Ay c'yi bil· 
tün samimiyetimle sevmekte olduğu· 
mun elbet tc farkına varmışsınızdır." 

Seyfullah sevincinden kıpkırmızı 
olarak kağıdı cebine koydu : 

- Hemen czbcrlemefe cldiyorum. 
Yaı-m akpm sizdeyim, dedi. 

Ayşe sıkı gan ıevgiliıinin feraha 
~ıkmaaına sevindi ve ona: 

- Yalnız, dikkat et SeyfulJah, ka
ğıttaki yazıda bazı cümlelerden son
ra bot satırlar bırakılmııtır. Oralara 
gelince senin suıman lazım ki, ba
bam da sana cevaplar verebilsin, de
di .. 

Ve genç kızla delikanlı ertesi ak
şam evde buluımak Uzere ayrıldılar. 

Dünyada aksilikler eksik olmaz. 
Açıkgöz ve kurnaz Anc'nin yalnız 

ııevgiHıi Seyfullah değil, babaıı Bay 
Nuri de sıkılgan ve utangaç bir adam
cagızdı. 

Açıkgöz ve kurnaz bir genç kızın 
kcndisile evlenmek iıtiyen ıevgiliıin
den batka onu evlendirecek olan ba
bası da sıkılgan ve utangaç olunca o 
kız ne yapar? 

Sevgiliıinc gösterdiği kolay'ığı ken
di babasına da gösterir .. 

Ayıe de bunu yaptı. Tıpkı Sey • 
fullah 'm eline aıkıttırdığı bir kl~ıt 
gıbi bir klğıdı babasının eline verdi 
ve: 

Nakleden: Orhan Selim 

- Sen sıkılma babacığım, dedi: 
Seyfullah, yarın akşatn. ııenden beni 
istemeğe geldiği vakit ona bu kağıt· 
ta yazılı sözlerle cevap verirsin. Yal· 
nız dikkat et ki, bazı cümlelerden 
sonra boş satırlar vardır. Buralarda 
sus ki, Seyfu lah konuşabilsin .. 

Ayşe'nin, babasına verdigj kağıtta· 
ki yazılar şöyle başlıyordu: 

- Evladım Seyfullah. Bu talebin 
beni şaşırtmadı. Zaten Ayşe ile se· 
nin, biribirinizden h<>§landığınızı sez· 
miştim. Karım ve ben sana kartı de
rin bir itimat beslemekteyiz. Ayşe'yi 

bahtiyar edeceğinden eminiz. Muva· 
fakat ediyorum ... " 

Ertesi akşam, yemekten sonra Ay· 
şe ile anası, Scyfullah'la Bay Nuri'yi 
başbaşa bırakarak dışarı çıktılar. 

Bir an derin bir sessizlik oldu. 

Sonra Seyful ah duyulur duyulmaz 
bir sesle ııôze başladı: 

_ Ohöl öhöl dedi. Kızım Ayşe'yl 
bütun samimiyetinizle sevdiğinizin ... 

Sözü Bay Nuri aldı: 

_ Ohö ı öhö 1 dedi. Evladım Sey
fullah, bu talebin beni .... Affedersin 
yavrum. Zamanında baıJamaclım • 
Sen devam et ... 

- Ohö 1 dedi. Seyfullah .. 
- Ohö 1 dedi, Bay Nuri .. 

- Öhö ı dedi, Seyfullah öhö, kın· 
nızı bahtiyar edeceğime .. 

- Ohö 1 dedi, Bay Nuri, öhö, kt· 
zınızı bahtiyar edeceğime .• 

- Emin, emin olabilirsiniz, dedi 
SeyfuJJıh. 

Ve Bay Nuri yine bir aksiseda gi• 
bi tekrar adı : 

- Emin, emin olabilirsir.iz ... 
Uzun bir ıe11izlik yine odayı kap

ladı. Yine söze Seyfullah başladı: 
- Te9ekkür ederim balı1cıf ım. 
Bay Nuri birdenbire kendine geldi 

ve ıordu: 
- Neye te~ekkUr ediyorsun evla· 

dım? 

- Şeyci 
Bay Nurettin elindeki kiğıda bir 

göz attı: 
- Bitirdin mi? dedi. Daha bende 

bir iki cumlc var .. 

Seyfullah elindeki kagıda gö• at• 
tı: 

- Bendekiler bitti, dedi. 
Yine derin bir ıcnizlik odayı kap-

ladı. 

- Ohöl öhol dedi, Seyful ahi 
- Ohöl öhö! dedi, Bay Nuri. 
- Bir cıgara buyurmaz mıııınızr 

dedi, SeyfulJah. 

Bay Nuri, Seyfu11ah'ın uzattığı pa .. 
ketten cıgarayı aldı. 

Sustular. 
Ve bu ııusu§tan ancak odaya giren 

Ayıe'nin kahkahalarile ayılabildiler. 

Fenerbahçede Ateş! 
(Baş tarafı ı incide) 

Yangın yerinde polis kordonu 
sını geniıletmit o:aaydı. l<·ene~bahçc, Ehcmly~~mılz geçen, fakat, ıui tall 
Kal~mı~ ve Kadıköy b~ru~ bır ate§ ve tcaaduflerin yardımlarile büyuye -
tehlık~ıne maruz kalabıhrdı. Esasen, bilmesı' mu' mk · 1 b'J b t . un o s ı en u a eıı en 
aktarma ambarlarının buradan kaldı· hafı( ve zararsız ıeklile geçlrmit ol-
rı arak bir ~tka yere. na~ledllmcsi duklarından dolayı Fenerahhçelılere 
mut11avver~ı. Son h~~.ıse.nın bu ta • ve KadıkoylUlere eeçmiş o, ıun ... de· 
aavvuru tacı! edcccğı umıt cdılebıhr. mck verinde olur , , . 
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Yunanistandaki Esrarengiz 
Buhran Kemikler . et 

Radvo Duvumları --
L 

RADYO Makineleri 
Ucuzlamıyacak mı? 

Radyo makineleri pahalı aatdıyor
au. Çünkü dışardan getirilen maki
nelerden yüksek bir gümrük alın· 
makta idi. Şimdi gümrük yarıya ya
kın indirildi. Fakat ma,kineler gene 
eski pahalıhklanndadır. Gümrük ida
resinin bu fedakarlığı acaba radyo 
satıcılarının karlan azmı§ da biraz 
daha çoğalması için mi, yoksa hal
:kın daha ucuz radyo alabilmesi için 
midir. Bizce gümrük resminin indi
rilmesi radyo makinelerinin halka 
}lcuz makine satılabilmesi içindir. 

Öbür taraftan İstanbuldaki -;;:ayo 
\üccarlan gümrük resminin kendi 
menfaatlerine olarak indiğini sana
rak eski Hatlarda ıırar etmektedirler. 
Şu halde bu i§te §İmdilik radyo al
mak istiyenler de, gümrük idaresi de 
2ararda, yalnız radyo tüccarları kar 
iistüne kardadırlar. 

Son zamanlarda Avrupada olsun, 
~mcrikada olsun radyo makineleri 
çok ucuzlaırlışdır. Her sınıf halkın, 
Jtesesinc elverişli makineler yapılarak 
piyasaya çıkartılıyor. Bu makineleri 
yabancı memleketlere gönderen rad
yo fabrikaları diğer uluslara rekabet 
olmak için orijinal satış fiatlanndan 
yüzde elli nispetinde bir iskonto da 
yaparlar, öyle ki, piyasamızd~ 180 
5le 200 lira arasında satılan makıneler 
yerinde 30 liradır. Böyle bir makine
nin gümrUğU 40 lirayı geçm~. Rad
yo §irketinin damga parası ıse beı, 

altı liradan ibarettir ki tüccarın diğer 
masrafları da katılmakla yukarda ka
ça satıldığını gösterdiğimiz makine 
tüccara 90 liradan yukan mal olmu
yor. Bu kadara mal edilen bir maki· 
nenin satılarak yüzde yüzden fazla 
kar edilmesi hiç doğru bir iş değil
dir. 

Sonra da doğru dürüst bir radyo 
istasyonu çalıştınlmadığı halde Yu
nanistan ile. Bulgaristanda bizden 
daha çok radyo dinleyicisi bulundu
ğuna şa§ıyoruz. Jialbuki daha çok 
abonesi olmasına şaşılacak bir şey 
yoktur. Çünkü oralarda makincJer • 
den bu kadar kar etmek hiç bir tüc
carın aklından bile geçmez. 

Almanlar aon bir buçuk sene için
de bir milyona yakın yeni radyo 
abonesi kazandrlar. Böylelikle radyo 
idaresi zenginleşti ve yayımlar da 
buna göre güzelleşti. Bu kadar yeni 
abone kazanılmasının başlıca sebebi 
propaganda bakanlığının yardımı ile 
piyasaya ucuz makinelerin çıkartıl
mış olmasıdrr. 

Anlaşılıyor ki radyo makinelerinin 
ucuzlatılmamasının birçok mahzurla
rı vardır. Birçok kimseler radyo sa
hibi olamadığı gibi radyo şirketinin 
varidatı da yükselmemiş oluyor. 

Bunun önüne acaba nasıl geçilebi
lir, radyo §irketi makine getirterek 
satsa kendi menfaatini ve halkı gö 
~etmi.J olrlv ını? 

Müzik müsamerelerini dinliyeceğimiz Salzburg konser evI 
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l_K_I R_M_I z_ı _v_~ T_~_! Y_o ~-~-L -
ayinlerine tekrar izin verdiği günden 
beri, bu ulu katedralde her şeyi ben 
yönetiyorum, Tanrı bana bu şerefi 
de verdi. Yılda beş kere gözlerim 
katedrali bu zinetlerle donatılmış 
görür. Ama doğrusu katedral hiç bir 
.zaman bu kadar revnaklı olmadı; 
damasko örtUleri böyle takıldığını, 
<lireklere böyle yapıştığını görme· 
dim. 

Jülien: ''Artık maksadını açacak, 
diye dUtUndü; i§te kendinden bah· 
setmeğe başladı; derdini, düşüncele
rini anlatacak. Ama bu adam hiç 
§ilphesiz heyecana gelmiJ olmasına 
rağmen ağzından ihtiyatsızca bir söz 
ıbile kaçırmadı. Ama çok da çah§tı, 
gönlünde neıe var, ıarabın iyisi de 
cıirgenmedi. Ne adam 1 benim için ne 
örnek 1 hakketi terguç'u.,, (Bu aer
fuç kelimesi, ihtiyar cerrahbaşının 
söyledigi pis bir hikayt';ri ima eder
di.) 

Büyük ayinin Sanctus çanı çalınca 
Julien, ihtisamlr alayda paskaposun 
ardı sıra gitmek üzere arkasına bir 
tören \merasim) cübbesi giymek ii· 
"di. 

Abbc Chas bunu görünce: 
- Ne yapıyorsunuz, dostum, de· 

di; ya hırsızlara kim bakacak? Şim· 
di alay çıkıp gidecek, kilise ıssız ka
lacak; sizinle ben burada kalıp bek
liyeceğiz. Direklerin yere inen o gü· 
zelim sırmF1sından iki arşın eksilmiş· 
&e yine §Ükretme)iyiz. O sırma da 
madam Rubemprc'nin hediyesidir: 
büyük dedesi meşhur comte'tan kal· 
mış ... 

Sonra Julien'in kulağına eğilip, 

heyecana geldiğini pek belli eden 
bir sesle ilave etti: 

- Halis altın, bir dirhem hilesi 
yok, dostum 1 Siz g'f:ey tarafına ba· 
kın, oradan ayrılmayın: güney tarafı 
ile ortaya ben bakarım. Aman "con· 
fessionnal,. lere ( 1) dikkat edin; 
hırsızlara haber yetiştiren kadınlar 
oralarda bekler, bizim sırtımızı dön
memizi kollarlar. 

Abbc Chas sözünü bitirirken saat 
de on ikiye çeyrek kalayı vurdu: he
men büyük çanın da sesi duyuldu. 

(J) Kiliselerde günah ı;ıkarıJan kuçuk 
odalar, 

[Bı~r 1 incide] f Başı 1 ın 
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nazaran, kafatası, aol bacak bCf olacağını söylüyorlar. • ve amudu fıkariJerile. ~era ·• 
Buhranın ıçyUzU bir çok kemikler eksıktı:· s .. 

Atina, 20 (Hususi muhabirimiz • iskeletin çıktığı dar delık~~~ 
den) - Dünkü kabine buhranının se bir kazak bir pantalon ve .1 

bebi . General Kondilis ile Tarım Ba donu bulunmuştur. 1skeletı.n e 
kanı, Teodokis'in istifa etmeleri idi. ga kemikleri münfesih vazıı • Kısa daDgah adaptör yapanların 

kullanacağı malzeme 
General Kondilis Ba§bakana gönder Kiracı ve " 
diği bir mektupta kendisi Romaya neler anlall 
giderken Bakanlardan hiç birisinin 

Yalnız orta ve uzun dalgalı rad
yo istasyonları olan radyo amatörleri 
kısa dalgalı istasyonları dinlcmk is· 
terler ise makinalarına bir ilave yaw 
parak kısa dalgalan da makinalariy
le dinliyebilirler. Burada kulanılacak 
malzemeye dikkat etmek gerektir. 

Ucuz malzeme kullanılan kısa dal
galı adaptörlerden çok defa iyi bir 
sonunç alınamaz. 

Hava kondansatörlerinin 50 veya 
100 santimetrelikleri tercih edilmeli· 
dir. Çünkü daha büyüklerile istas
yonları bulmak güçleşir ve aranan is
tasyon hemen kaybolur. 

Liliput adı verilen makinalı mik
sefeler kısa dalgalar için elverişli de
ğildir. Her halde bunlann kabil ol-

Küçük 
Dalgalar 

Yazı: 9 
Rio dö janeyro dinlemek için bir 

parça uykudan fedakarlık <:tmek ge
rektir. 31,58 metrede çalışan ve PRF 
işaretini taşıyan bu uzak posta gece 
yarısından sonra aaat biTde çahşma
ğa başlar ve 2,15 e kadar sürer. An
ten gilcü 15 kilometredir. 

Bunu geçince 31,80 metre dalgalı 
Havavana (Kuba) istasyonu çalışır. 
Henüz tecrübe yayımlarına başladı • 
ğı bildirilen bu postayı dinliyeme -
dik. Çahşm~ vakitleri şöyledir: Ge
ce 12 den bire ve 3 ten 4 de kadar. 
istasyonu dinlemek için sabaha karşı 
denemek daha doğru olur. 

32,88 metrede 20 kilovatlık Buda -
peşte Amerikadan işidilmesi gerek 
olan yayımlarını yapar. HAT işaret 
li Budapeşte dünyanın her yerinden 
işidilir. 
Çalışma saatleri pazar ile pazarte 

ıi arasındaki saat bir ile iki arasın
dadır. 

Budapeşteyi epeyce geride bıra -
kınca 37,33 metre dalga uzunluğun -
da ve gücü 10 kilovat anten enerji -
sinde olan Fas'ın Rabat kısa dalgası 
na rastlanz. Bu posta yalnız pazar 

n :zo en zı~o-a ımaar-yayım 
yapar. İstasyon işareti CNR ôir. 

--Her yerde yabancı ulusal muzığt. 
karşı bir merak uyanmıştır. Meselii 
oynak Romen müzıgi son zamanlarda 
BUkreş'ten ba§ka bütün Avrupa rad
yolanndan da işitilmektedir. Çünkü 
uzun klasik havalar dinlendikten son-

Çan, alabildiğine çalıyordu; bu dol
gun ve tantanalı ses Julien'i heyeca
na getirdi. Julien yerle ilişiğini kes
miş, hayale dalmıştı. 

Buhur kokusu, saint Jean kıyafeti
ne girmiş çocukların "saint aacre· 
ment,. önüne saçtıkları glillerin ko· 
kusu. Julien'i büsbütün coşturdu. 

Julien bu çan sesini dinlerken, bu 
ise yirmi kişi kullanıldığını, her bi
rine ellişer santim verildiğini, ancak 
on beş yirmi müminin yardıma gel· 
diğini düşünmeli idi. İplerin aşındı
ğını, kerestenin çürüdüğünü, her iki 
asırda bir düşen çanın geçirdiği tch· 
likeyi düşünmeli, zangoçlara verilen 
parayı azaltmanın, onları para yerine 
kesesine dokunmıyan bin bir nime
tinden birini istcmeğe razı etmenin 
yolunu aramalı idi. 

Julien böyle akıllı uslu işlere zihin 
yoracağına, çanın erkekçe ve dol· 
gun &esleri ile ruhu coımuı, hayal 
alanlarında dolaşıp duruyordu. O ne 
iyi bir rahib olabilir, ne de büyük 
bir yönetmen. Gönlü böyle coşkun· 
luklara kapılıveren kimselerden olsa 
olsa sanat adamı çıkar. Julien'in 
kendine mağrurluğu bu işte tam 
meydana çıkar. Arkadaşı olan med
reselilerin belki ellisi, haktan kin 
gördükleri ve devrim kafasının her 
çit arkasında pusuya yattığını bil
dikleri için hayatın ne olduğunu an· 
lamı§lardı; onlar, büyük çanın iesini 

duğu kadar büyük boyda olanları 
kulanılmalıdır. 

Adaptöre bobin uydurmak pek 
1'olay olmadığından denemekle uydu· 
rulabilecek ise de hazır bobin alınsa 
daha işe elverişli olur. 

Bundan başka kısa dalga adaptö
rUnde kulanılacak selfler, blok kon
dansatörler ve rezistanslar ile trans
formatörlerin ufak bir bozukluğu 
veya teknik hatası olmamasıdır. Bun
lar hususi aletleriyle kontrol edildik
ten sonra monte edilmelidir. Zira 
yüksek dalgaları alan makinada iyi iş 
gören ufak hatalı bir ~let adaptörde 
kendisini gösterir ve sonra düzeltil
mesi güç olur. 

Bunun için her parça önemle kon
trol ettirilmelidir. 

Moskova spikeri Vissothaja 

ra insanın canı hafif ve değişik bir 
müzik dinlemek isteğini duyuyor. 
:a.n..a.- ö~Urlkl>H- .l.i IT<mdilc;rlnc;---rn-

bancz olan mütikler de her radyoda 
çalınır. Bir zaman önce; her yerde 
bir Rus müziğidir çalınır giderdi. Av
rupa halkı bu Rus müziğini o kadar 

1 benimsemiştir ki, birçok kimseler bu 
havaları her vakit ararlar ve duymak 
ihtiyacındadırlar. Bununla beraber 
bugün Rus radyo istasyonlarında en 
az Rus müziği çalınır. Macar müzi
ğine ise Avrupa halkı öyle ısınmıttrr 
ki, akşam Üzerleri her A vrupalr çalın· 
dığı müddetçe Macar müziği üzerinde 
durmakta imiş. Bu hal Ingiliz radyo 
idaresinin dikkatinden kaçmamış ve 
dinleyicileri arasında bir anket açarak 
kaç abonenin Budapeşte radyosunu 
dinlediğini ortaya koymuştur. Anke
te gelen cevaplardan dinleyicilerin 
yüzde yetmişinden fazlasının her ak
pm Budapeıte'den Macar ulusal ha· 
valarınr dinledikleri anlaşılmıştır. Bu
nun üzerine (B. B. C.) Ingiliz radyo 
jdaresi Budapeıtc'nin en iyi Macar 
orkestralanndan birini angaje ederek 
her aktaın abonelerine daha kolaylık· 
la bu havaları dinletmeğe başlam!§trr. 
Yabancı müzikler çok defalar bir 

sürpriz yeya tahaflık olarak ta radyo
larda dınletilir. Mesela geçenlerde 
Alınan r.adyolarının birinde Çin, Ja
pon, eskı TUrk, Bulgar ve Yunan mü-

-- ---.; 

işitince akıllarında zangosrların ala • 
cağı paradan başka bir dü§ünceye, 
hayale yer vermezler. Onlar, çan se· 
sini duyunca, halkta uyandırılacak 
heyecan •. zangoçlara verilecek paraya 
değ~r mı, değmez mi, bunu ara§tırır, 
bu .ışte Barcme'e layık bir deha gös
terırl~~· Julien'e gelince o, kilisenin 
maddıg menfeatlerine .zihin yormak 
istes~ydi bile hayali asıl amacı ap.r, 
yirmı beş santimlik bir masrafın 
önii~e geçmek fırsatını kaçırır da 
fabrıkanın bir çan için ettiği masraf
tan kırk frank azaltabilmesi yolunu 
düşUnmeğe kalkardı. 

A1ay bu eşsiz emsalsiz güzel gün
de, her tarafta kurulan parlak ''re
poisoir,, larda ( ı) dura dura Bensan
çon sokaklarını ağır ağır dolatırken 
kilise derin bir sükut içinde idi, İçe-
ride bir yarı karanlık, hot bir serin
lik vardı: buhurun, çiçeklerin koku
su da daha dağılmamıştı. 

Bu sükut, bu derin ıssızlık, uzun 
avlıların serinliği, Julien'in hulyası· 

rejim hakkında açık beyanatta bu • Dün, cesedin bulunduğu 
Junmıyacaklarına karar verildiğini, apartmanına giden bir ınu~~ 
halbuki, sonradan Yardım Bakanının ze ziraat bankası ispekt0 • itti' 
mecliste cumuriyetin lehinde söz Soyaalın eşi Güzin Rıza de~l iJ1 
aöylediğini ve uzlaşmayı bozduğunu "- Perşembe günü ıa~t t 
bildirmiştir. arasında apartmanda tam.ıra ·nl 

Kondilise göre, Çaldaris fikrini Ev sahibi, tavan bağdadı!erı 
söylememek hususunda ısrar et~iği~ taya çevirmek istedi~i i.çı~ ~e 
den Başbakanı rejime karşı vazıyetı tuttuğu ustalardan Dı~ıtrı tık 
şüpheli kalmıı ve kabine üyeleri ara tantine indirtiyord':'. ~ı: ar:P~ 
sındaki ittihat ortadan kaybolmuı - de oturuyordum. Dımıtrı, k 
tur .. Yunan Baıbakan muavini işte du. Gözleri büyüyen usta~ı~tri· 
bundan dolayı iatifa etmiştir. den, doğrusu, korktum. ?,1~ıdi1 

Bakanlardan Teodokis'de diğer arasından kemikler dok 
bir mektup ile Kondilisi taıvip et - söyledi. Hayret. e!tim. ~k~it 
tiğini ve onun için kabineden çekil- deiumumi muavını geldı. .dl! 
diğini bildirmiJtir. Diğer kralcı ba - kibata koyuldu. Odanın kap~ 
kanlar başka partinin lideri bulunan hürlediler. Ertesi sabah, bu 
Kondilis ile kendilerini bağlı görme morga gönderildi. İnşaat dutta 
diklerinden istifa etmiılerdir. du. Bet altı aydanberi bu ka 
Başbakan Çaldaris iki bakanın is - ruyoruz. Fena, ağır bir ko~uor 

tifa mektuplarım alınca hemen ce - derdik. Fakat dışardan gelı~ 
vap vermiyerek bakanları toplantıya dundaydık. .Çatıda böy!e b~)..f 

oldugw unu hı,. zannetmıyord çağumı§tır. :ır 
Bakanların pek az süren .bu top - Kapıcı Süheyla da: d 

Jantmna Kondilis gelmemış fakat " - Apartmanda üç aene 
Teodokis içtimada hazır bu!unmuı- kapıcıyım, demiştir, o kata t,t 
tur. Çaldaris kendilerine kabıne ar~- kadar bir kaç aile taşındı. Fa 
ıında geçimsizlik çıktığından bil- le bir ıeyden ne benim, ne 
tün kabinenin istifasını cumur, bat- haberi vardı. ,.ı 
kanına sunacağını söylemiJ hazır bu Şimdi hayret ediyorum. N'• k 
lunan bütün bakanlar da Başbakanın da biz bu kokunun ıebebini dJ)i 
bu fikrini onaylamışlardır. medik. Meğerte, çatı arasın 

Bundan sonra Başbakan Dış B~- ceıet kokuyortnuş !., 
kanlrğına giderek Maksimos ile bır Tahkikat ve ot 
müddet görüşmüştür. Bu arada Pes- gular başlı~ 
mezoflu da Başbakan namına Kon· Hadiseye el koyan müdde•. 
dilise giderek tekrar kabineye girme muavini Kimil, yarım iskeleti 
si için teşebbüsler yapmıştır. Kon - eden kemiklerin derhal morı' 
dilis girmemekte ısrar etmİ§ fakat rılmaaına lüzum göstermiştir· 
akşam üstü bazı yükaek .zabitlerin · b alı 
tavaasutları üzerine Kondilis'in ka- mıkler dün aa ah morga e 

Morg, iskeletin kadına veya 
bineden çekilmesini kafi telakki ede ait olup olmadığını tesbit e<! 
rek tekrar kabineye girmeğe razı ol- Bu esrarlı hadisenin ilk iJ'il' 
muştur. Bunun üzerine Başbakan ye veren Dimitri ile Kostantin, d 
ni bakanların Jistesini Cumur Başka guya çekilmiıler, kemiklerin .

1 nına vermi§tir. Başkan tarafından bu na çıkıt şekli etrafında kendt 
liste onaylandıktan sonra 5aat onda den izahat alınmıştır. Buf1 
yeni bakanlar onaylanm~~lardır. başka, apartmanın kapıcıları ~ 

Gazeteıerin yazdıkları guya çekilmiştir. Zabıta, mal 
Atina, 20 (Hususi muhabirimiz • rına müracaat etmek için, aPf 

1 den) - Hükümet taraftarı gazeteler da büyük tamiratı yapan kal a 
yeni kabine de tıpkı evvelki gibi ol- ramaktadır. 
duğunu çıkan kralcılar kadar yeni Hldiae cinaY 
kralc;ılar getirildiğini. aynıık ıaze - dııarıda isten 
'-'""'",... kn•l\Oılcu m en \u ı11ıgmı ve İlk tahkikatın yerdiği ,oO 
Kondilisin isteği yerine teldiğini ya 

1 şunlardır: '91ıet 
zıyor ar. Yarım bir iskelet vardır. s:-

1 Bazı gazeteler meclisin hemen top bir doktor veya teşrih talebe• . 
)anacağını yazmışlar ise de Ba§ba - fından oraya konmamışsa bir ' 
kan buna lüzum olmadığmı bildirmi§ kurbanının demektir. Fakat ti 
tir. Meclisin tayin ettiği zaman için rasındaki daracık höcre, bu is eJ 
de genoy'un yapılacağını gazetecile· buraya cinayet i§lenir işlendi 
re söylemiştir. Başbakan pazar &il • nulmasına müsait değildir. ~ 
nü Almanyaya kaplıcalara gidecek • höcre henüz ölmüş bir cCSC r 
ti. Bu seyahatten sarfınazar etmif • ğamıyacağı kadar küçük ve ~~ 
tir. Eğer cinayet varsa bu cı 

HUkOmete kartı dı§arda ve belki başka bir ye, 
Atina, 20 (Huauıi muhabirimiz - )endiği kanaatini kuvvetlefld~r 

den) - Dün gece hükumete karıı tir. Kemiklerin cinayetten b1• 

cebri bir hareket yapılacağı yayıntı- det sonra bu daracık yere g~t 
aı üzerine Atina garnizonu ihtiyata olması akla yakın gelmektedı~ 
alınmış fakat bu yaymtının aah ol - Bu evde yıllarca " 
madığı sonradan anlaJılmıştır. 111 

Atina, 20 (Husıai muhabirimiz - Bir Doktor mu o 
den) - Kabineden çekilen sosyal Tahkikatın ikinci safhası 'ıs 
yardımlar bakanı Kirkoı bütün Yu- Yukarıda da işaret ettiğiırıı~ 
nanistanı dolaşarak cumuriyet lehin bundan senelerce evvel, bu ~ 
d d t ğ ·· ı · doktorun oturmuı olması i~t r e propagan a yap ı ını ıoy emıı • dü•ünülmü•, üzerinde tetkıtcle 
tir. :s :ı 

0
e 

tığı bir kadavrayı bu höcre poli' 
ziklerinden birçok ıramofon plakları yabileceği hatıra gelmiştir. ıdl' 
dinletilmiştir, raıtırmalarının bir ucu bu Y.o d 

Bu vesile ile elimizde bulunan ta· rlimektedir. Eğer, bu tahtrı111 rfl 
nınmıı Romen orkeıtraaı ıefi Dinilru- çıkar ve oturan doktor bulunu 

0 nun bir resmini koyuyoruz. Kendi- kikatın bir cephesi az çok aY 
sini Bükreı radyosundan her vakit nabilecektir. Tahkikata de"'"' 
dinlemekteyiz. mektedir. 

nı bir kat daha tatlı kılm11tı. Kiliıe
nin başka bir tarafında meuul olan 
abb~ Chu'nın gelip rahat&ız etme
sinden korkmuyordu. Ruhu, afır ağır 
dolaşıp kilisenin güzey tarafında 
bekçilik eden fani kalıbdan sanki 
büsbütün ilitiğini keamiıti. "Confeı· 
sionnal., ]erde birkaç sofu kadından 
ba§ka kimse bulunmadığına. iyice 
araştırıp emin olduğu i;in, içi büs
bütün rahatlamrştı; gözleri bakıyor 
ama görmüyordU". 

Ama gözüne, dalgınlığını yarı ride· 
ren bir ıey İli§ ti: ''confeısionnal,, 
)erden birinde biri diz çöknıüt. biri 
de ötekinin yanında bir iskemleye 
oturmuı, Ustleri baıları temiz, iki ka
dın vardı. Julien görmeden bakıyor
du ama içinde hayal meyal bir l5dev 
hissi belirdiğinden mi, yokq kadın· 
lann kibar ve ptafatsrz tavurlanna 

bil 
yunca biraz başını çevirdi "e 
tık koparıp bayılıverdi. ~ 

Arkası üstü düştü; yan~t\ iıl 
dm, hemen ona bakmak JÇ 
Julien de, sırt üstü devrileıt 
omuzlarını gördü. İri, pelc 
incilerden yapılmış bir ger • 
züne çarptı; bu gerdanlığı ço 
lirdi. Madame de Renal'i sJÇ 
tanryınca ne hale girdi l :sa ti 
dm madame de Renal, orıll 
tutup büsbütün serili"e 
önüne geçmek istiyen d~ öı' 
Derville idi. j ulien kendııt i 
mit gibiydi, hemen ••confes:.ı 
koştu; o yetişmese idi bC 
me Derville de, madame d~ 
beraber yuvarlanacaktı· 1 
dame de Renal'in baygııt~ 
omuzlan üzerinde salla':' 
gördü. Madame Dervitle '· 
edip o güzel b&fı, bir haıır 
dayadı ; kendi de diz ç5Jcd' 

Madame Derville dorıU~I 
Julien'i tanıdı. Ona gayet 

hayran olduğundan mıdır, her nıden
ıe o "confeasionnal., de papaa bulun• 
madığının farkına vardı, İçinden: 
''Bu güzel hanımların timdi burada 
bulunması tahaf 9ey f dedi; ıofu iae· 

(1) Corpuı Domini (Fcte • Dicu • Tan- ler gidip bir repoiıoir önünde dlz 
rı yortuıu), hıriıtiyanların içinde Isa, çökmeleri lazımdı : kibarlar llemin
Tanrı var diye sokaklarda sandukaya ben- den iseler bir balkon ön ıırHında 
zer bir eey cezdirdikleri cündür. Bu san- oturup alaya bakmaları lizimdı ! 
duka, biıyük konaklarm önüne kurulan Hele §U elbise ne güzel 1 ne litif 
ve türkçedc "musalla,, yahut "dinlcnek,, ıey !., Kadınları görebilmek için 

sesle: ti 

- Çabuk, çabuk bur.•~'ı 
monsieur, dedi. Aman s!ıı ıe 
Sizi görmek ona nasıl agır ııtı 
sizi tanımadan önce ne b' bit 
Sizin yaptığınız canavarca cı• 
Buradan ı:idiıı; bir pakr~ diye bileceğimiz yüksek kerevetler üz:cri- adımlarını ağırlattı. 

ne konulup dinlendirilir. O undukııya "Confessionnal., de diz çökmÜ! 
"aaint ıacremcnt,, denilir- ( olan kadın, Julien'in ayak sesini du-

{Ar ,1 N. 
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1 

1 
latanbul Harci Aıkeri 

Kıtaab ilinlan 

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 
rı 935 perşembe günü saat 
15 dedir. Eksiltme kapalı 
zarf usuliledir. Unun be
her kilosunun fiyatı dokuz 
buçuk kuruştur. Mecmu 
tutan 427 50 lira İlk temi
natı 3206 lira 25 kuruştur. 
1steklilerin ticaret odasında 
kayıtlı olduklanna dair ve
sika göstermeleri laznndrr. 
Muvakkat teminat makbu
zu ile teklif mektuplarını 
ınünakasanm yapılacağı 
belli saattan bir saat evve
line kadar Ankara Levazmı 
!Amirliği satın alına komis
Yonuna vermeleri. ( 5 5) 
(3808) 5108 

••• 
Izmir Müstahkem Mevki 

kıtaatı askerleri hayvanatı
nın 60,000 kilo kesilmiı ko
YUn eti ihtiyacı kapalı zarf 
Usulile münakasaya kon
ınu1<1ur. İhalesi 29 Temmuz 
935 pazartesi günü saat 16 
buçukda İzmirde Kışlada 
Müstahkem Mevki Satınal
ına Komisyonunda yapı
lacakdrr. Sartnamesi her 

ı. ----- .WWebiır. ~ etinin mecmu 
tutan 19200 liradır. Beher 
kilo koyun eti için 3 2 kurq 
fiat tahmin edilmiedir. Te
minatı muvakbte akçesi 
11440 liradır. İstekliler Ti
caret odasında kayıtlı bu
lunduklanna dair vesika 
cöstermei'e mecburdur. Mü 
nakasaya iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
hladdelerinde ve eartname
•inde yuılı vesikalarla te
minatı muvakkate makbuz 
larnu ve teklif mektublannı 
İhale saatinden en az bir 
Baat evvel komisyona ver· 
rniı bulunmalan. ( 7 2) • 

-·· (3936) 5239 

'BaYl'Unlç carnizonunun 
ihtiyacı olan 400,000 kilo 
)'ulaf kapalı zarf usulü ile 
ınünakallQ'a konmuıtur Be 
her kiloaunun muha~en 
fiyatı 4 kurut 50 aaııtim o
lup 31-7-935 Ç811amba ··
nü saat 1 S de Bayramiç ,g_ 
men satmahna komisyonun 
da yapılacaktır. Serait ve 
evsafmm bulundufu mahal
lin satınalma komisyonuna 
müracaat ederek öirenebi. 
lirler. İstekliler münakasa 
kanununun 2, 3 maddeleri
ne cöre iatenilen 'ftlaiJc ile 
nıuvakkat teminat tutan o
lan 1350 liranın İhaleden 
bir -t evvel komİayoncfa 
ham buluıunalan (C59) 

5265 (lt5S) 

••• 
Ni~tfe mevkii irin ~38000 

kilo Un kapalı zarfla eksilt
meye konmuıtur. İhalesi 
30-7-935 ub günü saat ı 
de Nitdede Tümen Satın 
alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Unun tahmin fia
tı 11 kuruı Z S santim ve ilk 

),< 

. . 

4577 

lstanbul ~2.rimübadiller Komisyonundan: 
D. No. İlmd •• lolra&ı ~ ~ -a-1 " 1ke ...... _ K. 

2213 Boetancı Çatalçqmc Kaynak B. ıs llU. ısz metre ar- 70 Apk 
Harita 75 .. l/J w-1 arttmna 

2314 Balat Xarabat E. Dibek E. 1%1 MU. 31,45 metre &r• 232 • 
Y. lmaJAthane Harita 2/97 Alllft tamamı 

2419 Bostancı Çatalçepe Ça~ .... E. ı.s MU. 191 metre ar· 240 .. 
Harita 129 AIUD ...... mı 

2916 Boiuiçi Y enimüallc Baiçtlel' E. 4 Y. 13 .S4 metre ar. 
unm 1/1 Hiı. 

• 54 .. 
3519 Eminönü Ahiçelebi Limon iıkclnt E. YC Y.73 Uıttlnde odaları 725 .. 

olan klclr dük-
Hnm 7 96 hiı. 

3514 Jtadıkly ZWadllpaff E. Kallftlr1 E.U Y.104 11373,50 metre 2000 Kapab 

Y. Baid•• ca~ bostanın •• oda- zarf 
l&r ve boa tan 

' ku)'Ularuun 
20/ UO hİalnl 

5112 Tarab,a ~,.ıdr)ü. A~ E. 91 918,50 metre tar· 35 Açılı! 
lanın 4/6 Hle. arttırma 

S846 Eminönü Ahi Çelebi ı.u...111re1.a B.56-56 Mlıi Uatünde Uç kat- 1275 Kapalı 

"Ha•••.- Y.45· 45/I ta o'alan olan sarf 
ktılr dUldrtnm 
160/1920 HiL 

5194 BeyoiJu Emin camll Samanct E. ft Y. 6 K1ıir apartma. 12600 
nm 42/41 Hla. 

.. 
1071 Fener Abdi Subap E. Patrikhane E. vı Y. 1 Dılr bant n 2650 .. 

pblur Garajın tamamı 

YH çıkman 

Yukarda enafı yuıh ıayrimenkuller on cün m ddetle Atıf& çılranJmıt&r· llaaleleri 31-7-93.S tarlblae MladUf 
bollosiladır. eden Çarpmba ıtlnU uat 14 dedir. Satıı mUnlıa•ran gaymnUbadfl 

Dnlet ~ •• Limaalan if1etma ı u...... idareli ilinlan _ 

. Sekili istasyonundan 'Haydarpaşa, Derince ve İzmit 
1ataayonlarma tatmacak kaya tualanna mahsus olan l 
Temmuz 931 tarih ve D. D. 31 numaralı tarife 1-8-935 
tarihinden itibaren llfvedilerek yerine aynı numara 
altında ve her banli iki istasyon arasında yapllacak tam 
vaaon yükü halindeki tuz nakliyatına pmil bir tarife 
çıkanlnuttJr. 

Pula izahat için istasyon ve ticari eoya ambar eef· 
liklerine müracaat edilmek ıwektir. (1782) (4079) .. 
teminatı 3151 liradır. İs
tekliler prtnameaini her 
cwı söre bilirler. Ebiltme
ye gireceklerin 2490 No. 
lu kanunun 2 - 3 maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarmı ibaleden 

bir -t evveline kadar Sa
tmalma Komisyonuna ver 
meleri ve teklif mektuplan
mn lranunıb ya,.,1. '1iikiim
lere cöre ya.ılmaaı lbun-
dır. <as: (4059) .. 

BamldSy aılb blkbnlitlnden : 

Balmköy Ceridikde Lami bey IO

kalmda 15 numarah banec!e ilen Ke

nanm terekeaine mabkemembce ft

siyet edilmiı ve teabit ıcWen mub· 
teJif etY&ar 935 eenell temmUIUft 

25 nci P1rfe1Dbe pi IUt U den 

itibaren mezkQr hanede apk arttırma 
P• paraya çeYrUecılfnclm tmüplerin 

mtlrac:aatlan " lllldea alacalı .,. 
ııu,. ~u o1an1ann bnuaua me
cSenlnin 561 nd maddeli ahkAmma 
teTfikan bir ay içJnde mllracaatla ka· 

fit ettirmeleri " llGnOn ftrili ol· 
duJrJaruu iddia edenlerinde Uç ay i
çinde veraset illmlle milracutlan 

aksi halde kanunun medeninin 534 
Uncu maddesi mucibince terekenin 
badneye devir •e intikal edtceli •· 
W.daraıun malumu olmak lsre i
lln olunur. (11225) 

N amma birinci derecede ipotekli olup yeminli üç 
ehli vukuf tarafından tamamına 2033 lira kıymet takdir 
edilen Boğaziçinde Anadoluhisarında atik Saka bayırı 
cedit Otağtepe sokağında eski 17 yeni 3, 3, 1 No. lu 
maa ahır bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya vaze
dilmiş olduğundan 22-8-935 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinici arttırma
sı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamme
nenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taah
hüdü bakı kalmak üzere arttırma 1 5 gün müddetle tem
dit edilerek 6-9-935 tarihine müsadif cuma günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamme
nin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu 
kanun ahkamıfta tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muham
menenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la
znndır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarım evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tari
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzi
fiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenler 1-8-935 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için da\fede açık bulundurulacak arttırma 
şartnamesi ile 934-2716 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin o
lunur. (4189) 

OSMANLl BANKASI 

31 Mart 193 S tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

lıterlin $. P. 

Hi11e senetlerinin tes.tyeai talep edilmemif olan lulllll s.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 4.541.934 3 3 
Kısa vadeli avanılar ve röporlar 1.203.475 10 -
Tahsil olunacak senetler 4.255.262 ı ı ı 1 
Cüzdanda mevcut Kıymetle• 2.806.088 6 1 
Borçlu hesabı cariler 6.248.489 16 1 ı 
Rehin mukabilinde avanılar 2.220.410 ı 8 
Kabul tarikilc borçlular 589.<86 13 9 
Gayri menkul mallar ve mobilycı. 628.942 9 -
Müteferrik 121.726 17 10 -----

-,,.cus.nrıo s 

Faaif 
!tterUn Ş. P. 

Sermaye 10.000.000 - -
Statil mucibince ifrH edilen ihtiyat akçeıi J .250.000 - -
Mnldl tedarilde bulunan banknotlar 366.301 ıo 8 
GörWdillllade ödenecek senetler ve vadeli acnetler 290.; ı 2 J 4 5 
Alacaldı bnabı carf1er 12.691.108 6 4 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler Z.136.617 - 9 
Kabuller 519.486 13 9 
MUtefenik 291.690 4 6 

Kuyuda muvaJık olduiu taldik olunur 
Jl•'lll Murahhas •e 

Umumi Jlubaeebe Şefi 
G. DBLLA SUDDA .. 

8efi.kt1t icra dairesinden : 

s.hipleri aramda kabili talrsiıa ol· 
mama81Ddan mahkemece 9uyuua in· 
lesi suredle llbfl"& karar verilen Fın 
dıldıda. Mollaçelebi mahallesinde, 
Dolmabahçe caddesinde yeni 164, 
161, 168 numaralı odun depoeunua 
~ 8Pk artırmaya çıJranlmıt o
lup 18·7·935 tarihinde tartıwnesi 

divanhaneye talik edilerek 21-1-935 
tarihine müaadif çartamba cUnU uat 
l 4 den 16 ya kadar Be9ikt•t !cra 

dairesinde atılacaktır. lttirak için 
yQsde yedi buçuk teminat akçesi a
lınır. DeJllliye ve ihale pullan müt
teriaine aittir. Arttırma bedeli mu

hammen kıymetin ytl•de yetmit be
tini bulduiu takdirde ihaleli yapıla
capdan aksi halde en ıon artıranın 

tubhUdU baki kalmak Uue artırma 
on bet ıUn daha temdid edilerek 
5.9.935 tarihine mUsadif perıembe 

silnil aynı Katta en aon artırana I· 
balei lrat'iyeai yapılacaktır. Kıymeti 
mubammeneai (11654) lira altmıf 
Jnaruıtur. &nalı : içinde bir ,....._ 
D• •e illtilnde iki oda.Hududu: Bir 
tarafı Dolmababçe traaway caddeli, 

27.61SJ16 10 s 

TUrldye Umum Müdürü 
PH. GARBLLl 

ikinci iflAı memurlutundan : 
Bandırmada oturmakta ve ticareti• 

1Defiu1 bulunmakta olan V eyli 
Met0dun lflhı 20-7·935 tarihinde a
çıbp tufiyenln adi tekilde yapılması• 
na karar verilmit olduğundan : 
l - Milflilte alacalı olanlann vı 
İltihlcalıı: lddi&Moda bulunanlann ala· 
caklannı ve iıtihkalrlannı illndan bir 
ay içinde 2 ci ifib daireıine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet 
ve tefter huliaalan vesaire) aarl ve
ya musaddak ıuretlerinl tevdi eyle
meleri. 2 - Hillfına hareket cezai 
mea'uliyeti mUıtebim olmak U.ere 
müfliıin borçlarının aynı müddet i
~indc kendilerinı ve borçlarını bildir· 
meleri. 3 - Müflisin mallannr her 
ne sıfatla olursa olıun elJerinde bu
lunduranlann o mallar il.erindeki 
haklan mahfuz kalmak .. rtile bunla· 
n aynı müddet içinde daire emrine 
tevdi ve etme.lene makbul mazeret· 
teri bulunmadılııça eeı:af mea'uliyete 
utrayacaldan " ruçban hllrlanndan 
mahrum Jralacaklan. 4 - 31-7-935 
tarihine mUudll çar .. mba gUnU aut 
11 de aı.caldılann Ulr içtima ıeJme
Jeri n mlifli8 ile mütterek borçlu 
olanJar " kefallerinin Ye borcunu te· 
hfftll eden sair ldmaelerin toplan
-da bulunmata baklan oldulu illn 
.olunur· (13226) 

bir tarafı Tabea tütila firkel ıeP· ----------
blldlnaeleri lbundır. Abl halde 
haklan Tapu ıicillcriyle sabit olma· 
dıkça satıt bedelinin paylapnumdan 
hariç kalırlar. tıbu maddei kanuniye 
ahlcimına göre hareket eylemek ve 
daha fazlı malumat almak iıteyenlc
rin de 935-1ı7 5 doaya numaraılyle 
memuriyetımı e müracaatları alln 
olunur. (13211) 

dl. bir tarafı Hami depo1u, arkalı 

denizle muhattır. 2004 numaralı icra 
kanununun 126 mcı maddesin• tn· 
filcan ipotek sahibi alacalddar ile dl· 
ter allkadarlann ve irtifak bakla•· 
hlplerinan ıa1fl menkul Userindeki 
baldanıu ve hu.uıiyle fala ve maaa
rlfe dair iddlaJarmı evrakı mUıpitele· 
rl7le yirmi cUn içinde acra daı.reauıc 
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I' '~ KIZKULESi BAHÇESi 
S U .. m e r Ban k u m u mi 1 

Yeniden açıldı. Her hafta cumartesi ve pazar günleri Kadıköylü mual
! i l ım Bay SAMI, KEMAL NIY AZİ ve arkadaşlannın konıerile birlikde 

~ 1

' TURAN cazı dinliyecekıiniz. Meşrubat ve müıkirat fiyatlarında 
M U• • d u• • r 1 u• ' g" u• • n d e n ' 1 

büyük tenzilat yapılmışbr. Her tarafa vesaiti nakliye mevcud oldu-
• 

1 

' ğundan şehrin en güzel bahçeıinde neşeli saatler geçiriniL Salacakdan 

_ - köprüye akşam 23,20 vapur vardır. -ı - Nazilli Basma Fabrikası iltisak Demir yo-
lu 'toprak tesviyesi Sinai imalatı balastt tedarik ve •- Güzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçea• _ · • 

An karada yapılacak y~ 
n i mezarlık projesinı 
müsabaka şartnamesi 

döşenmesi ve poz işi vahidi fiyat esasile eksiltme- 1 p A N o R A M A (Yeni•) 1 Ankara imar Müdürlüğünden: 
ye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 28.588.25 Bahçe J j . ··hendi 
liradır. il Müsabakaya Türk ve yabancı mımar ve mu 
2- Bu işe aid evrak şunlardır, açılmıştır. , girebilirler. . 

1 

7 1 d'" f 1 - Yapılacak projeler mezarlık talımatnaı:n · 
a) Eksiltme şartnamesi. ı ,Kıymetli HAM·, y ET e _ ıg~r ma.ru uygun olacak ve arazinin topoğrafik vaziyetine ıntl 
b) Mukavele projesi, Bayan sevımlı artıst .. ·1 k. 

1 kı gozetı ece tır. . ı p 
c) Fenni şartname er, ~ San'atkarları dinleyiniz. Telefon : 41065 ~~ 2 - Mezarlık yerini gösterir 1/ 1000 mıkyas.!;:.1;a 
d) Hususi şartnameler, ile mezarlık niz~11;amesi An~a.ra İmar }Vlüdürlu;.J,p 
e) Metraj vahidi fiyat ve keşif hülasası, j MU D 1R1 y ET l 1 LAN LA R 1 den bir lira mukabılınde ahna~ılır. Bu ~~anın hu?. "ı 
f) Projelert EVKAF da mesaha miktarı fazla değışmemek uzere degış 
İstekliler bu evrakı 1 45 lira bedel mukabilinde : 1 _ Çenberlitaş Molla Fenari Boyacı sokak 3/5 

1 
b'l kt' 

' 1 y . ı o a ı ece ır. . . . . it 
Sümer Bank Ankara şubesinden ve zmir erlı No. lı ev. 3 _Yapılacak projede ıdar~ kı~mıl~ ~e.kçı~ere a el 
Mallar Pazarından tedarik edebilirler. Fazla taf- : 2 - Karagümrük Karabaş Kalfa sokak 19 No. lı ev. aalar üç tane bekçi evi, ruhanı ayınlerı ıçın lazıtrıg 
siliit Ankara'da Sümer Bank İnşaat servisinden 3 - Kasımpaşa Bedreddin Mezarlık sokak 3 No: I_ı ev kısımlar müsabaka planında gösterilecektir. aııı' 
alınabilir. ! 4 - Kadriga Şeyhsuvar bey Aynıhayat Mescıdı al- 4 _ Ulu.s büyü~leri ve ka~ramanlarma ına~s~s r" 

3 - Eksiltme 7-8-935 çarşamba günü saat 11, tında bir oda ve bir sofa. ' arın yerlerı ve arkıtektural suslemelerle hususı aıle 
17 de Ankara'da Ziraat Bankası binasında Sü- , 5 - Uzunçarşı Yavaşça Şahin Gaznevi Mektcb mahalli '!arlık kısımlan ayrılacaktır. . .. 
mer Bank Umumi Müdürlüğündeki komisyonda ! 6 - Üsküdar Gülfem hatun 5 No. lı ev. s _Mezar parsellerinin kabil olduğu kadar kıl i" 
yapılacaktır. 

1 
7 - Çelebi oğ·lu Alaeddin Yeni cami avlusunda neydanlar etrafında ve komşu gruplardan alçak a 

4 _Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 11 134/ 8 No. lı dükkan. l rralarile ayrılmış olarak yapılması müreccahtır. . ~ 
5 _Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ıı 8- Çarşıda Kürkcülerde 26 No. lı dükkan 6 - Krematoryom m~v.kii gösterilecek ve_hatıp a'rJ 

2145 lira muvakkat teminat vermesi v.e fenni eh- 9 - Çarşıda Feracecilerde 15 No. 1ı dükkan ıakmındaki tepelerden bırınde su deposu yen ayrıl daO' 
! 10 - Çarşıda Sahaflarda 95 No. lı dükkan nuvafık yerlerde bir veya daha fazla mimari meY 

liyetini isbat etmesi lazımdır. · 11 _Çarşıda Sipahilerde 22 No. lı dükkan. ar yapılabilecektir. ~rtı 
6 -Teklif mektuplan yukarda yazıldBrğı ~ün i 12 _ Kadirgada Bostanı ali 31 No. 1 ıdükkan 7 _Ayrıca bir havuz tertibi müsabıkla:ın isteg~, 

ve saatten bir saat c ı line kadar Sümer an u- 13 _Molla Gürani Topkapı caddesi 4 adet dükkan Hrakılmrştır. Münasip yerlerde umumi helalar yapıı 
mumi Müdürlüğüne ınakpuz muka1:5ilinde verile- 14 _Fener Abdi Subaşı cami altında 4 No. h dükkan. 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların ihale l6 _ Kasımpaşa, Gazi Hasanpaşa Güllehane sokak 20 :a~tı_r. Yapılacak projenin 1/ 1000 mikyasında u111 
saatinden nihayet bir saat evveline! kad~r ve~}ş IJ No. lı dükkiin ,aziyet ve park planile 1/ 500 mikyasm?a _b~ş d•1,sı 
ve zarfın kanuni şekilde kapatı mış 0 ması a- 17 _ Kasımpaşa, Gazi Hasan paşa Kayık iskelesi >liinlarmı ihtiva edecektir. Ayrıca. umumı _gırış _kaP 9' 
zımdır • 2 3 N o. lı dükki'ın. ıe etrafının 1 / 1 O O O mikyasında plan ve resımlen Y.~5' 

\. ~--' 18 - Kasımpaşa, Gazı Hasanpaşa atik Tersane kapısı ' acaktır. Projenin hava pespektivi yapılacaktır. IV!ll 
_ 44 No. lı dükkan. laka projelerine rum~z yazılı~ i~.i~-~~-zıln;ıı_raca~.tır.ett 
Mu .. fettiş Namzedlig" i ve Şef Nam- 19- Kdu"~kskımaAnp.aşa Camii Kebir Kayık iskelesi 19 No. lı Planlar Ankarada Imar Mudurlugune ılan mud~uP 

1İn bittiği günün saat 17 sine kadar makbuz mukabı bıl 
Zed 1 İ g" j İÇİ n m Ü sa baka İmtihan 1 20 - Deşikta~ Dikili Taş cami yanında 2/ 1 No.lıdükkarı Je teslim olunur. Hiçbir suretle posta teahhuratı ka 

21 - Üsküdar Rum l'v1ehmed paşa Çeşme meydanı 4 ~dilmez. Müsabıklar projelerle birlikte ayrıca bal.m:U: 
Türkiye Ziraat Bankasından: No. lı dükkan nühürlü bir zarf içinde isim, hüviyet ve adreslerını . 

22 - Bahçekapr Dördüncü Vakıf han asma katta 28 iirecekler. Bu zarfların dışında yalnız ait olduğu proje': 
ı - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi ve No. lı dükkan. ıin rumuzu yazılı olacak. Mükafat kazanmıyan ve 

5 Şef namzedi alınacaktır. _ . 23 - Bahçekapr Dördüncü Vakıf han birinci katta ;atın almmıyan projelerin zarfları açılmaz. . 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Agustos 935 tanhle- 24 ve 25 No. lı odalar 1 9 - Jüri heyetiJ)ahilive_ Nafıa. SJhhhrP- ve M~1 

rinde Ankara. İstanbul Ziraat Bankal~rında Y~~1~.aca~j _ ,,,__~~ - ah Hi ayet Camii avlu~umla lz z, ~ ı/ekilleri veya bunların tevkil edecekleri kimseler 
tır. Tahriri imtihanda kazananlar gelış. _ve donu~ !'h. numaralı odalar. eşekkül eder. . . • . . • ~ 
paralan verilmek suretile Ankaray~ ~etırılerek şıfa 1 25 - Çakmakcılarda Siinbüllü han üst katında 34 10 - Müsabakada kazanan bırıncı ve _ıkınc~.P~1 bir imtihana tabi tutulurlar. Bu ımtıhanda da kaza. No. lı oda ahiplerinden birinciye 1200, ikinciye 900 !ıra muI<a 5' 
nanlardan beşi 140 li,ra aylıkla müfettiş na~~edliğine 26 - Galata Mehmed Ali paşa han üst katında 49 ıerilir. Bunlardan başka beğenilen diğer üç proje de 
ve diğer beşi de 13 O lira aylıkla şef namzedlıgıne tayın N o. lı oda ıiplerinin muvafaka tile beheri 3 O O lira bedel ile sa 
olunurlar. 27 - Üsküdar Hace Hesna hatun Mihrimah camii ılınır. . . at 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Mü- hariminde kandilci odası. İçiş Bakanlığı müsabaka plfınlarmdan dile~iğını ~ 
fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 28 - Kasımpaşa Gazi Hasanpaşa Kayık iskelesi Jikte serbesttir. Müsabakayı kazanmıyan projeler. t ~ 
lira aylıkla Müfettişliite geçirileceklerdir. 33 / 35 No. lı ahır. 1irden sonra ve bir ay zarfında sahipleri dilediklerı t 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştın- 29 - Kasımpaşa Camii Kebir Kayık iskelesi S 5 lirde geri verilir. ı1 
Iacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının so- '") No. Iı ahır. 1 11 - Projeler 8 Eylfıl 935 cumartesi günü saa~jı( 
nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar ter- 30 _ Kasımpaşa Kayık iskelesinde 300 metre arsa. 1 ve kadar İmar Müdürlüğüne makbuz mukabili t~ .

1
, 

fi ettirileceklerdir. . 31 - Kasımpaşa Havuz kapısında 115 No. lı 150 Jlunacak ve on gün sonra müsabaka neticesi bildıı1ııi' 
4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasal bi1gı- metre arsa. :ek ve sekiz günde müsabaka projeleri umuma teŞ 

Ier) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulasmdan ve 32 - Üsküdar Kara Davutpa~a Karaca Ahmet 168 dilecektir. )il 

yahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı No. lı ar~a. 12 - Tatbik edilecek proje sahibi krematoryorJ? e" 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 33 - Kuruçeşmede 119 No. lı Müfrez 3 kıt'a arsa. ·iç olmak üzere tekmil inşaat, bahçe, ağaçlanma, çıÇ t' 
gerekdir. 34 - Bahçekapıda Yeni postahane kar_şısında 44/ 60 enme ve meydan ve meydancık pla.rıları ve yol makt~1, 5 - İmtihan programım ve sair şartlan gösteren No. lı dükkan. 'ani ve arzanilerile sair tesisatın ve toprak tesviye ır 
izahnameler Ankara. İstanbul ve İzmir Ziraat Banka- 35 - Kasımpaşa Bedreddin Kayık iskelesi 13 No. lr ·inin 1/ 100, 1/ 50, 1/ 10 mikyasında inşaat projeler• 
lanndan elde edilebilir dükkan. Kira uzu : teslimi tarihinden 936 senesi 11etajlannı yapacak ve bu projelere göre tahakkuk e 

6 - İstekliler ar anı 1 an be 1ge1 eri bir mayis bitimine denlu. ·ek keşif bedelinden krematoryom hariç olmak ii~ 
mektupla birlikte en son 26-7-935 cu.ma gü;tü. ak~amı- 36 -- İstinyede Neslişah mahallesinde bostan. a-'o 3 inşaat projesi bedeli ve inşaata nezaret hakkı) 
na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftış Hey etı M udür- 3 7 - Paşa bahçesinde Sultaniye mevki inde yirmi beş ~ak ta ayrıca % 3 verilecektir.. ( 161 7), ( 3 s ı 6 
lüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et- bin metre tarla. . .. 
'miş bulunmalıdırlar. (39Sl) sıso 38 -Anadoluhisannda Tuğla fabrikası mevkiinde 800 

metre murcıbbaı tarla. 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Art- 39-Üsküdar, Kısıklıt Bağlar başı İstavroz caddesin- G 

de tarla. Kira uzu : teslimi tarihinden üçer sene. B A -~,. 
tırma ve Eksiltme komisyonundan: Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verilece- 1 

anti ğinden istekliler 25 Temmuz 935 perşembe günü saat R A K 1 5 1 rt ı 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M.Gar onbeşe denlu Evkaf Müdüriyetinde varidat kalemine • "" İCjiniz. ... • 

Günlük yumurta 70000 130000 aded 5 K.) gelmeleri. (4184) -
) 5 5 8 lira :,, 11111111111111 111111111111111111ı111111 ~ 

Mut bak yumurta 28000 5 3000 " 1t7 5 " ) ;y1111111111111111.11.ııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııı=_= §_ Den iz yolları ~ 
Heybeliada sanatoryomunun günlük ve mutbak T k H KU 

yumurtaları için istekli çıkmadığından aynı vasıf ve ~ ur ava rumu 5 § 1 ş L ET M Es ı E 
~ı:;-;_ıarıa yeniden kap~ı zarfla eksiltmeye konulmuş- ~-= Büyü k piyan g 0 su ~-- ~ ~::."::~·::, :;;;::~ ::~":::~ ~-

Tahmini fiat ve miktarlarile muvakkat garanti hıza-
larınd::ı gösterilmiştir. § Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir S ~11111 zade Han. :cı. 22740 111111~ 

EksiJtme 2 Ağustos 935 cuma günü saat 15,30 da § 19. cu tertip 4. cü Keşide 11 Agustos 935 dedir § 1§ lskenderıye yolu ; 
Cagaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komıs- = B . . . . k . k r a m .• y e = = ( z M 1 R vapuru 23 Temaıu2 = 
yonda yapılacakdır. Şartnamele_r _parası~ olarak I:Ieybe- :E U Y U 1 § ~ SALI günü saat 11 de isken- ~ 
liada Sanatoryomundan alınabılır. Eksıltmeye gırecek- :E 35 000 L' d = = derıye'ye kadar. (41581 : 

k d-=- • 1 ra 1 r ==- ~ııııııııııııııııııııırnııııııııııııııır ler 935 Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı anun aya-
zılı belgelerı. ve bu ı'şe yeter muvakkat garanti makbuz- := - Umumi r~ eşriyat ve Yazı ışlerı Mü . 

b k -
= Ayr1ca : 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami• := dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete· lan veva banka mektublarile teklif mektu lannı yu a- _ dlik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is· 

J d - yelerle 20,000 Lirahk mükafat vard1r. = b 1 A k dd i 100 rıda yazılı eksiltme saatından bir saat önceye ka ar ver- = - tan u · n ara ca es • • -
meleri. ( 4088), 6404 iiJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 5336111~ Bas,Jdığı yer: TAN Matbaası 

111r 
Bu gün sizde bulunmayan 

SEKSÜLİN de bulaca 
t(rt 

KUTUSU -ıoo 1 
BEŞiR KEMAL • MAH .. ~I 

ECZANESi 


