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BUGUN 
2 ıncıde ı Peyamı Safa'nm ' Reaım ali 

kaaı " fıkraaı - Şehır ha
berlerı 

ingilizler Mısıra Asker Yığıyorlar! 
S üncüde ı Ankara haberleri - Feleiin 

'Yapıtl)'Oram" fılı:raaı. 
4 iincllde : Azız H il da ı Akdemır'ın 

Caıuıluk" adlı yazısı -
Saslılı: oiüUerı - Kendi 
kendimıze çatryorw:. 

5 lndde : Son haberler - Ok:vanoı 
adalarmdakı vıhtıler. 

6 mclda : Memlekette TAN - Seviı
meler, evlenmeler. 

Mussolini : " Teşrinlerde silah Dün G;~:K~~I~; K~~gah Bir 
altlndaki askerlerimiz milyona Futbol Maçı Seyrettik ı 

7 ındde : S p o r • 
ı bıdde : Dunya ıazetelerıne ıore hl

dııeler - Ekonomı. 
t anc11da : Kazan Hanlıimm ıon ıün

leri - Faydalı bılciler -
Hıklye. 

çıkacak, korkmıyoruz ,, diyor 1 
10 uncuda : Yarmm büyuklerl. Habeş imparatorunun Kamutaydaki Beyanatını 

_M_u_s_o-lin-i===-K-=o===n--- /talga Şiddetle Protesto Etti, Vaziyet Gergin .. 

dilis Konuşma- Afrikada Silihın 
sından Sonra Patlayacağı 

(HUSUSi MUHABiRiMiZ 
YAZIYOR] 

Atin•, 11 

İtalya ile Yunaniatan araaındaki 
doıtluk bağlan Kondilıa'ın ıeya· 
hatinden llOllr& bılhaua kuvvetlendi. 
Bununla beraber, ıki devlet araaında 
halledilmesi lbım .. elen meseleler de 
yok delil. Meaeli, Rodoı'ta ve on 
ild adada ltalyan'lann bu adalan 
İtalyan'laıtırmak içm yaptıklan ıay· 
retler batta zaman zaman tuyıkler 
Yuna~ ıa.ıretelermde 11k 11k fikiyet
lere aebep oluyor. Meıeli, bugun 
ıelen bır habere ıore, aaeri tahtidat 
ve manevralar yapan İtalyan askeri 
Rodo.'ta çığneyip harap etmedik 
tarla ve arazı bırakmamı§tır ve ma
hallt İtalya hükumeti bu yüzden mal 
ıaluplernıe hiçbir tamıinat verilmi -
yeceiini soylcmittir. Zarar, bilhaıaa 
adanın Salakoı kaaaba11nda fazladır. 
Bundan batka. İtalyan'lar Habetia
tana ıldrmek üzere adadan gonul-
~ . ' ., 

~--- ... Pi 

Habefıatan ile ttaın araundald 
harp tehlikeal Y unanblan çok fazla 
zarara sokmaktadır. Çünkil, buıün 
butiln dünyada fakir Yunan'lılann 
hicret edebilecekleri baflıca iki yer 
vardır lô, bu yerler ArJ&ntin ile Ha
betiıtandır. Habeıııtan'da bugün 
Yunan'hlann ehemmıyeti ve mevkii, 
bUtUn yabancılardan pek çok fazladır, 
hatta denilebilır ki, Yunan'lılar, Ha
bepıtan'da bir ikinci hilkCimet ıibi
dirler. Hıbefi tan m en zenginleri 
Yunan hlardrr. Yüksek memuriyet
lerin ekaenyeti ellerindedır. Bizzat 
Halle Se1'11ye'nin müşaviri bir Yu
nan doktorudur ve servet ıtibarile 
Yunan'lılar Habeıııtan'da hikimdir. 

Şimdi, biltun bu Yunan'lılar harp 
}'tlzUnden oradan aynlacaklar. Fa· 
kat ayrılacaklar mı? Yoksa İtalya 
ile bu huauata bır anlatma yapıldı 
11111 Bmur meçhul. Ukin muhak • 
1ralı: olan bir ıey varaa. o da, ltal· 
1Uı'lanıı tuyikinden milteeuir olan 
bdeı.1r adalı Yunan'lılar, ıon ıilnler· 

ffabetiatan•a citmifler ve İmpa· 
rator Haile Se1'ıiye'ye, ltalyan'lara 
karp bbmetlerini arzetmiflerdir. 
~~er, bu hadiseden 

, ler Çllnkü Kon· 
dilla in ltaıya•ya lideceli arada or
taya Pma ba hawadia etrafında, hO
kOmet. •uuUf olaun muvafık ollun 
bütün luetelere, nepiyatta bulun -
mama•anm rica etmiftir. 

Pakat ba ~ bir de bqlra 
yUri nr İtalJan'lar, Yunaniatan
dan OD Jile lemiai. btlytlk Bayron 
yolcu ıemiaini •e hurda olar&k kul
lanmak için EdllOn Yolcu ıemiaini 
Mtlft aldılar. Ba1l'On H difer ytlk 
ıemileriai İtalyaa'lar Habefiatan'a 
uker " mllhimmat leftiyatı için 
~dır Acaba bayı. hare
ket ederek. ttal,an'lu Yunan'lılara 
Habefiatan da bybedeceklertne mu· 
kabl bir 8"I ta'riatta mı bulundu· 
larl Her balcl• valyet bU. 

Fikret ADIL 

ismet İnönü 
Karsta 

Gün Yakın mı 7 
Muısolini ltalyanm Habq 
ve Orta Avrupa meaeleleri 
üzerindeki aon durummıu 

izah ediyor ve atq 
püıkürüyor ! 

lluuollni •8ylev vtmywt 

İtalya iatedilini yapacaktır. Büy 
Britanya ~torlapnu lnaraft bil
yWr lıicW.ıü lnılltere ıçin ve Fran
'" İmparator~utunu karan büyük 
Franus ltimürıecıleri Fransa için 
nasıl dilplnnaOtJH "' ttalp 
ıçın öylen dDt ortını"!t •. _ 

(A ·tlnallde) 

R•bef onlusund• bit tı171re topunun denemeleil yıpılıyot 

O iskelet - -
Morg iki BUndUr Kapalı 

Raporunu Veremiyor 1 
Arqtınna)ar .-Ptl•tildi, cinayet mi, deiil mi ? 
bunu morıo• raporu a1dınlatacak 

Dan ı iel•tin çıktılı yerde ,. 'den 
p/lflUlanlM ısin ~r 'len i ~,; 
Hid1- ~rind• b,,_., .,,,.,,,. 
1111• - IC•t ar• ı Gbi11 Bı,-l n 

çocuıu 

N pntqmda, Vali Jconal• cadde
akıde 115 numaralı Selçuk .,artm&
nmda yapılan .... tamirau eaaaam· 
da bulunan kadawa berinde tahki
kata ehemmiy tle devam edilmekte· 
dır. 

Maç 2 -1 Beşiktaşın kazanmasile bitti 
amma 2 oyuncu ağır surette yaralandı 1 

DOa llefllrtq-'lleylo• l•iım7•n 
•taıınd• lst•abul fllt final zm91 
y•pıldı. Befilrt•f 1 re karıı Z ayı ile 
maçı k•undı. Yukarıiı resimlerdi 
,-rd• y•taa ı•aç Beyios kal.ela 

1Cındilliil, lqı •rılı da lleyhl mi· 
d.Jü Turgudu, açanca resimde bu 
mıçıa nuıl y•pıldılını ghteriyor. 
T.Jli1'tı ıpor aoyd•1111m• olcuyu
nua. 

Yarın Başlıyor: 

Koca Sevgısi mi, 
Evlat Sevgısi mi? 

Doktorlar 
Yazıcllar 
Şairi er 
Ruhlyat~tlar 
Pllosoflar 
Tarlhc;ller 
Hukuk~ular 
Anneler ve
Babalar 

VAAIN 
BU 

SCJTUN· 
LA ADA 

DUSUND0KLER1Nt BtRER Bİ
RER TAN'A ANLATIYORLAR 

Y uıcmm Sallbaddin GOnc&' lln memleketin tanm· 
llUf ve tanmmam1f delerli iDlanluma sordutu vece· 
v .. plannı aldılı bu dildrate deler meaeleyi yarından 
bqlıyarak "Tan .Utunlanftda olnamap bqbyac:abl· 
nu Palllolojlk "ao1yal büanlardan önemlı saydı •· 
aua bu abd bittin okuJUC\tanmıza kadar ıenifle
tebilmek için aynca bir aual de ortaya koyuyonas. 
Oku,ucuJanalll tanımdan verilecek cevaplan bu ıü· 
tunlarda o anlıııetle beraber yuacatu Cevabı verilecü 

• aoru fUdur 
"•ir .,,,., ......_ lıir ,_.,,, P'-r .,. telalilteli niaht'- ,,,,,._ 

.., J1181ud. Wr ......................... Wr ...... ile ı.....u.ri ..,. 

............ """"'"'--.. 6ir ~ ... .......... p 6ir.,.,.,. ... 
f111U ....W...., .. H 1111-,,.... fNlllana nuı hrflaıotafc flifli..... ,. 

iN TAN'da BA LIYOR 
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RES LAKA Si 
"'D,, gurupunun Fransız tiyat 

rosunda evvelki gün açılan ser
gisinde air Necip Fazılın konfe 
ransından sonra halkın rağbet • 
sizliğinden sızlanmak için sah -
neye çıkan ressam Elif Naci ti
yatro salonunu yandan fazla 
d O } d U r a n a J a k a n ı n Çok
luğu k a r ş ı s ı n d a b i r a z 
hayret etmiş ve sıcaklığı kar
şısında da biraz terlemiş olsa ge 
rektir; hatta onun ş~kayeti bu a
lakanın harareti önünde erimiş 
oluyor, değil mi? 

Pek değil. Çünkü resim ala -
kası, her nekadar bir sergiyi dol 
duran levhaları görmek teces -
süsile başlarsa da orada bitmez. 
Bu alaka, o resimleri kendi ev 
eşyamız derecesinde zaruri bu -
larak duvarlarımıza astığımız ve 
asmak için de büyük hazlara la
yik fedakarlıklara katlandığı -
mız gün tamamlanmış olur. Ni
tekim yine Elif Naci, "Tan"ın 
güzel sanatlar sayfasındaki bir 
yazısında garip bir "mani"sin -
den bahsederken yolunun üstün
de pencereleri açık, odalarının 
içi görünen evlerin duvarlarında 
asılı lev'halarm ne olduklarım 
görüp anlamak illetine tutul -
muş olduğunu itiraf ediyor, di
yoııdu ki: 

''Bunlar arasında apoletli, bol 
nişanlı paşaları, redengotlu a
yan azasından birinin mağrur 
bir pozla iskemleye dayanmış 
ağrandismam, dalgalı bir deniz 
ve ortasında eski bir yelken ge
misi, bir zirhlı, Hamidiye kruva
zörü, ağzile güvercine yem ve -
ren dünya güzeli, Glap'ın bir 
Manolya natürmortu, tepside 
kesilmiş bir karpuz, yanında bir 
bıçak, bir bıldırcın, Göksu dere
si ve nihayet sanat meraklisı bir 
evde A}'Vazofski'nin o meşhur 
deniz lırtmalarmdan bir kop -
ye.,, 

Elif Naci, sanat anlayışsızlı
ğımıza duvarlarımızı şahit gös -
terdikten sonra ilave ediyor: 
"lstanbulda bu kadar sergi açı -
lır, kap11mr; bu kadar ev ve 
apartman vardır,- senelerdenbe
ri gözüm duvarlarda bir hırsız 
gibi aranır, aranır da sergiler • 
den satın alınarak asılmış bir 
levha bulamaz.,, 

Demek bizde resim alakası, 
duvarlarımızdan güvercine yem 
veren dünya güzelinin resmini 
indirerek yerine sergilerimlıden 
satın alınmış bir levha astığımız 
gün tekemmül etmiş olacaktır. 
Yeryüzünün duvar gibi en duy -
gusuz maddesini en asil heye -
canların fışkırdığı canlı bir satth 
haline getiren resme karşı bu 
alaka olgunlaştığı gün, ressa -
mın halktan şikayetinin manası 
kalmıyacaktır; nitekim bugün 
de halkın ressamdan şikayeti 
ayni derecede manasızdır. 

Peyami SAFA 

Hamdullah Suphi geldi 
Trakya'daki iskin mıntakalarını 

tetkik etmek için Edirne'ye giden 
Bükreş Elçimiz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver evvelki akşam ge~ vakit 
ehriınize dönmüştür. Şehrimizde iki 

üç gün istiral)at ettikten sonra Kös
tenee yolile Bükre§'e gidecektir. 

No. 90 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR! 

Yava yava sinirlerimi akord 
cdıyordwn: 

- Neden mi? Onu, ben bir mes
lek adamı olarak tanıdım. O. kafa
sının bütün hücrelerile, siıtirlerile, 
eti ile, kemiği ile, mesleğine bağlıy
dı. Daha tahsilini de bitirmedi. Bi
tirmiş bile olsa, gene o, evlenecek 
adam değildi. 

İçimi çekiyordum: . 
- Yazık! Ondan, çok iyi bir istik

bal ümit ediyordum 1 Çok yazık 1 
Mesleği, kıymetli bir şahsiyet kay
betmiş oluyor. 

Bunları söylerken samimi idim ve 
arkadaıım, bana hak veriyordu: 

Çok doğru söylüyorsun, Kadriye! 
O çocuk, bana da bu hissi verdi. O, 
ev adamı değil, meslek adamı ... 

Sesimin titrememeıine çalııarak 
ıordum: 

- Karısı, naıııl bir kadmt. 

~-----------------------------------------------------------------------' Alfabe ıc;ın 
Müsabaka ac;ıhyor 

Kültür Bakanlığı tarafından açı
lacak olan alfabe müsababsı için ha
zırlıklara başlanmıştır. Müsabakaya 
birçok öğret~n ve mütehassıslar gi
receklerdir. Halen Bakanlrğın res
m1 kitap listesinde 40 ı aşkın muh
telif müelliflere ait alfabe vardır. 
Müsabaka neticelendikten sonra bi
rinci gelen eser Bakanlık tarafından 
bastırılacak ve satı§ hakkı Bakanlık 
namına bir müesseseye devro/una -
caktır. Yeni diğer bir müsabaka açı
lıncıya kadar bütün ilk okuliarda bu 
kitap okunacaktır. 

Tek Kitap Kanununa göre hazrr -
!anmakta bulunan ilk okul kıraat se
risinin tab'ma başlanmıştır. Diğer 
eserler üzerinde Bakanlık lüzum gö
rürse müsabaka açacaktır. 

ilk okul küaplarınrn ö:z türkçe 
yazılması ve ilmi ıstılahların bir esa
sa göre tadili hakkında Bakanlık 
hassasiyetle incelemeler yapmakta -
dır. Öğrendiğimize göre, eserlerin 
tamamen öz türkçe olarak yazılması, 
ve ilmi rstrlahlarrn türkçele§tir:ilme
si işi, ancak Türk Dili Tetkik Ku
rumunun mesaisini tamamen ikmal 
etmesinden sonra düşünülecektir. 

lık partide Uç bin çocuğun 
dişine bakılacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu nun vi
layet merkezinde bir çocuk diş dis
panseri açtığını yazmıştık. Dispan
ser için kurum vilayet merkezinde 
alt katta iki oda ayrılmıştır. Bu diş 
dispanserini kuranlar meyanında 
Diş Hekimleri Cemiyetinden Suat 
Ismail, Osman Burhaneddin ve Ri
Iat vardır. Diş hekimleri §İmdi dis
panserin tanzimile meşgul olmakta
dırlar.Dispanserde hergün için daimi 
bir asistan bulunacak.aynca günde iki 
saat için mütehassıslar gel~ektir. 

Dispanserde fenni vesaitin henüz 
ikmal edilememesi yüzünden ancak 
Eminönü mıntakasındaki yoksul, fa. 
kir mektep talebesinin dişlerine ba
kılacaktır. Mıntakada ilk planda 
muayene ve tedavisi icap eden 3,000 
çocuk olduğu tahmin edilmektedir. 

Tramvay şirketi sandığında 
biriken para 

Tramvay işçileri, ikraz ve yardım 

sandığındaki paralann Hava kurumu 
na verilmesini istemişler, andıkta bir 
milyon liranın birikmiş olduğunu iddi 
a etmişlerdi. 

Bu meseleye el koyan ıirket komi -
seri Ibrahim tahkikat yapmıştır. San
dıkta biriken paranın 23 bin liradan 
ibaret olduğu ve bunun 21 bin füaSl
nın işçilere dağıtıldığı tesbit edilmiş -
tir. Maamafih, komiserlik tetldkati
na devam ediyor. 

Kibrit şirketi ile yeni 
müzakereler 

Ankara'da Ekonomi Bakanhğile 
temasta bulunan Kibrit Şirketi Di· 
rektörü Ring, htanbul'a dönmüştür. 
Şirketin yeni kibrit fiyatları için 
yaptığı itirazlar Ankarad'a doğru 

görülmemiştir. Şirket ile hükumet 
arasında çıkan bazı ihtilaflar için 
şirket direktörünün yakın:la .yeni
den Ankara'ya giderek hükumetle 
müzakerelere başlıyacağı söylenmek
tedir. 

Kayseri fabrikası için 
Uç uzman geldi 

Kayseri pamuklu mensucat fabri
kasında mütehassıa olarak çalışmak 
üzere dün Sovyet Rusya•dan üç mü
tehassıs daha şehrimize gelmişlerdir. 
Mütehassıslar şehrimizde bir iki 
gün istirahat ettikten sonra Ankara 
yolile Kayseri'ye gideceklerdir. 

Arkadaşım tiksinmi:! gibi yüzünü 
buruşturmuştu: 

- Madam Veberman denilen, 
zengin bir dul... Mösyö Veberman, 
bankacı mı imi§. yoksa borsa mua
melecisimi imi , bilmiyorum. Zengin, 

•. hem sok zengin olduğu muhakkak .. 
Mösyö Veberman, beynine kan hü
cum ederek ölmüş .. Madam Veber -
lpan, dul kalınca bir daha evlenme· 
miş, kendini, bayır işlerine bağla
mış. 

Arkadaşım, bunları söylerken: 
- Biliyorum... biliyorum ••• Aklı

ma gelmişti 1 Ben, bu tehlikeyi dü
şünmemiş değildim... Biliyordum ... 
Ve korkuyordum! 

Diye bağırmamak için dişlc.rimi du
daklarıma geçirmiştim 
Arkadaşım anlatıyordu: 
- Madam Veberman, doktoru, bir 

hastanede tanımı§ ... Doktor ,bu kart 
karıyı nasıl ııevmiş? Şa ılacak. ina· 
nılmayatak şey... Kadını dinlenen, 
yaşı, daha yirmi dokuz, haydi bile· 
medin, otuz ..• Fakat ferah kırk be
şinde ..• Pomatalara, buğulara, elek· 
trik masajlarına rağmen. yüzü, vütu· 

1 du, bir harabe halinde, .. Sipsivri ke· 

Tuz fiyatı daha çok 
inebilecek 

Gümrük ve inhisarlar müsteşan A
dil muhtelif meseleler hakkında §Un· 
lan söylemiştir: 

'' - Barut vesairenin yapına işle -
ri askeri fabrika'ar genel direktörlü • 
ğüne verilmiştir. Orası, maliyet Iiatı
nı asgari hadde indirmek için tedbir
ler alacaktır . 

Fenni ve sıhhi surette ince tuz ya
pıp halka ucuz fiatla satmak maksadi 
le hazırlıklar yapılmaktadır. Bu hazır 
hklar sonunda, tuz fiatları asgari had 
de inetclttir.,, 

Borçlu çiftçiler neler 
yapacaklar ? 

Ziraat bankasına ipotekli ve zintir 
leme kefilli çiftçilerin borsf arını l 5 
yılda ödemeleri hakkındaki kanun il -
baylıklara bildirilmiştir. Kanuna gö -
re, borçluların altı ay içinde bankaya 
baş vurarak, borçlarını senetlere bağ
lamaları :azımdır. Aksi halde. bu ka
nundan istifade edemiyeceklerdir. Va
ziyet, banka ile ilişiği olan borçlu çift 
çilere bildirilmiştir. 

itirazlar yığıldı 
Beşikta , Fatih, Sarıyer kazaların • 

da emlak tahriri bitmi§, geçen haziran 
danberi bu tahrir üzerinden vergi a • 
lınmağa başlanmıştır. 

Beyoğlu kazasında itiraz evrakı çok 
olduğundan işler henüz: bitirilememiş 
tir. Buradaki istinaf komisyonf annın 
sayısı üçten beşe çıkarılmıştır. 

Diğer yedi kazada da istinaf komis 
yonlarımn sayısı arttırılacaktır. 1936 
mali yılından itibaren, bütün btanbul 
da yeni emlak tahriri esasına göre ver 
gi alınması kararla;tmlmıştrr. 

Komisyonlar, işlerini mayısa kadar 
bitireceklerdir. 

Lozan gUnU 
24 temmuz Lozan günü, her yıl ol

duğu gibi bu yıl da parlak törenle kut 
lulanacaktır. Hukuk fakültesi talebe 
cemiyeti tarafın~an hazırlanan prog· 
ram tamamlanmıştır. 

Univerfite konferans salonundan 
başka Istanbtf, Usküdar Halkevleri 
konferans salonlarında da tören yapı -
\acaktır. 

u D ,, Sergisinde 
Evvelki gün Beyoğlunda eski Fran 

sız tiyatrosunda açılan "D,, grupu· 
nun be inci plastik sanatlar ıergisi, 
serginin ikinci günü ve tatil gününe 
tesadüf etmit olması itibarile kala
balık bir halk kütleıi tarafından ge
zilmiştir. 

"D,, grupunun bu sergisi ve bu 
sergiye gelen kalabalık, bizde hakikt 
sanatin artık rağbet ve aJAka uyan· 
dırdığına büyük bir delil olmuştur. 

"D,, ıergiai temmuzun otuzuna ka
dar açık kalacak ve parasız olan bu 
6ergi herkes tarafından gezilecektir. 

Hukuk fakültesi dört sene 
İ&tanbul hukuk fakültesi tedrisat 

müddetinin dört yıla çıkarılmaaı ka· 
rarlaştırılmıştır. Bu karar önümüz -
deki teırindcn itibaren tatbik &aha· 
sına girecektir. Şimdi üçüncü sınıfa 
geçmiş olan talebenin kazanılmış 
haklarının gözönün<le tutulması ka
bul edilmiştir. Bu talebeler üçüncü 
yıl sonunda mezun olacaklardır. 

Ancak programa yeniden il!ve e· 
dilecek bazı derıılerden, bu talebe de 
imtihan verecektir. 

Bi.rçok Avrupa ve Amerika üni -
verııtelcrinde hukuk tahsiline, Bil· 
y~k har:pten sonra çok önem veril -
mı§, tahsil müddeti 4, batta S yıla 
çıkarılmıştır. 

silmi ve kankırmızıya boyanmış tır
naklan, henüz kanlı etten çıkmış, 
kanlı, yırtıcı pençelere benziyor •.• 
Korsalar, lastik bağlar sarılmış, tut
turulmuş §i man vücudu, iplerle bağ
lanan Italyan salamlartna benziyor ... 
Fakat sapa bakkal dükkanlarında, 
dura dura çürümüş Italyan ıalamla
nna ... İplere makas vuracak olsan 
çürümüş etler, sapır sapır dökUlecek'. 

Gittikçe artan bir şaşkınlıkla din· 
Jiyordum; kekeledim: 

- Doktor ,bu kadına nasıl kapıl
mıt? 

Arkadaşım da, yaslı yaslı bakıyor
du: 

- Kadın, zavallı çocuğu, öyle avu
cunun içine ılmıt ki... 

O anda, tahlil edemediğim bir his
le &ordum: 

- Nildhla mı evlenmişler? 
- O kanda, çürük tahtaya basa-

cak göz var mı? Elbette nikahla. .. 
Hem nikah ta olmasa, karı, pençesi
ne geçirdiği bu köıye avı, pek kolay 
bırakacağa ben:ı:emıyor ... 

Inler gibi içimi çektim: 
- O halde, doktor, mahvolmu , aa

yıhr. 

Silinecek resim ve vergi 
borçları 

1339 mali yılı sonftna kadar olan 
vergi. resim ve harçlardan hük~me -
tin şarbayhğın ve hususi idarenın ala 
catı olan paraların kaydının silinme· 
si hakkındaki kanun üzerine, şubeler 
de o yıllara ait toplanmayan para/ ar 
cetveller halinde tesbit edilmiştir. Ka
zalar bu cetvelleri şarbaylığa gönder
mişlerdir. Yapılan tetkikata göre, bu 
kalan vergilerin mühim bir kısmı ted 
risat vergisi. müskürat resmi gibi es -
ki mükellefiyetlerdir. Bu cetve\ler şar 
baylıkça bir kere tetkik edilecek ve 
sonra Ankaraya gönderilecektir. 

Yeni öğretmenler nerelere 
atanacaklar 

Bu &ene muallim mekteplerinden 
çıkan gençlerin sayısı .:azladır. ~ıı 
yeni öğretmenler açık oğretmenhk
lere atanacaklardır Yalnız ilk okul 
öğretmen kadroları bu öğretmenle
rin hepsinin yerleştirilmesine müsa
it olmadığı için, Kültür Bakanlığı, 
mezunlardan bir kısmını da ekalli
yet ve ecnebi mekteplerindeki açık 
vazifelere tayin edecektir. 

Ecnebi ve ekalliyet mek· 
teplerindeki öğretmenler 

Ecnebi ve ekalliyet okullarında 
ders adedine göre ücretle çalışmakta 
olan öğretmenlerin de tekaütlük 
hakkından istifadeleri hususunda 
tetkikat yapılmaktadır. Bu tetkikat 
müspet bir şekilde netitelenirs~, ec
nebi ve ekalliyet mekteplerindki öğ
retmenlerin hizmetleri, tekaüt müd· 
detine zammolunacaktır • 

Mektepsiz talebe kalmıyacak 
Bu yıl ilk okullarda talebenin me

zuniyet imtihanlarında gösterdiği 
muvaffakiyet öğülecek kertede iyi 
bulunmuştur. Orta okul ve liselerde
ki mezuniyet imtihanları da imtihan 
talimatnamesinde talebenin lehine 
olarak yapılan tadilat dolayısile iyi 
neticeler vermiştir. 
Öğrendiğimize göre Kültür Ba

kanlığı, ilk okullardan bu sene çı
kanların orta okul tahsillerini karşı
lamak ve yeni ders senesi başmda 
kayıt işlerinin sür'atli ve muntazam 
bir aurette yapılmasını temin etmek 
için tetkikata baslamı.&tıı-. :fahaisat.. 
blna ve oğrefinen vazıyetı müsait 
olan yerlerdeki orta okulların birin
ci sınıf ubeleri arttırılacaktır. 

Ekmek fiyat. inecek mi? 
Ekmek narhını tesbit edecek komis 

yon bugün belediyede toplanacaktır. 

Tecim ve zahire borsasından gönderi 
len haftalık piyasa cetvelleri üzerin • 
öeki tetkiklerin sonuçuna göre, narh 
yeniden karaıfaştırılacaktır. Son haf
ta piyasası, ekmek fiatlarının indiril
mesini icap ettirecek derecede düş • 
mü! sayılmaktadır. 

General Seyfi Karadenize 
gitti 

Geçenlerde Ankaradan gelen güm
ı ·ük muhafaza genel kumandanı Gene
ral Seyfi, teftişlerde bulunmak üzere 
Karadeniz mıntakasına 
hareket etmiştir, Genel kumandan, 
Karadeniz mıntakasmdan sonra Trak 
yayı gezecektir. 

içki dUşmam gençlerin 
gezintisi 

Içki düşmanları gen~leri her yıl ol 
duğu gibi, dün de Heybeliye bir ge -
zinti yapmı ardır. Bu gezintide bir 
çok eğlenc~ler tertip edilmiştir. 

BirliJt, agustos ayı içinde de içiki • 
Birlik, ağustos ayı içinde de içki. 

iz büyUk bir kır balosu vermek için 
hazırlanmak hdır. 

_ Hemen hemen ... 
- Buna, çok acıdım. 
- Acınmaz mı güzelim? 
Ikimiz de susmu tuk. Odada bizi 

dinliyenlerdcn biri ordu: 
- Tabii, imdi doktorunuzun, Pa

ris'te mükellef bir muayenehanesi, 
hatta belki de başhbaşına idare etti
ği bir kliniği vardır. 
Arkadaşım, yorgun yorgun güldü: 
- Hayır, hanımefendi... Doktoru

muzun şimdi Paris'te mükellef bir 
otel partikülyesi, Anyer'de mükellef 
bir villası, Nis'te mükellef §atosu var. 

Soran hanımefendi. hasedi, gıpta
yı andıran kırık bir kahkaha ile gül
dü: 

- Neye acıyorsunuz? Doktorunuz 
yaşıyor, demek! Genç, güzel kadın
larla gönlil eğlendirebilir. 

Bu hanımefendiye, düşman dli -
man bakacaktım, fakat vazgeçtim; 
doktorun başına gelen felaket, beni, 
fena ezmişti: 

- Doktoru yakından tanımadığ ı
nız, huyunu bilmediğiniz için böyle 
aöylUyoraunuz, .• Doktorumuz, bu ta· 

KUÇUK HABERLER 

* Avusturya Başvekili Dollfun'ün 
ölümünün senei devriyesi olması do
layısile 24 Temmuz çarşamba günü 
saat 10 da Galata'daki Sen Jorj ki
lisesinde dini merasim yapılacaktır. 

* Öğrendiğimize göre, ilk okul 
kitap müellif ve muharrirleri birle
§erek bir kurum teşkil edeceklerdır. 

* Kültür Bakanlığınca, bu sene ilk 
okullarda okutulmasına müsaade edi
lecek kitaplar üzerinde, her sene ol
duğu g ibi, tetkikata başlanmıştır. 
Tetkikat on beş güne kadar bitirile
cek ve resmi liste tasdik edildikten 
sonra a lakadarlara bildirilecektir. 

• Üniversi teye, bu sene başı 10 ec
nebi asistan getirtilecektir. Bunlara 
126 şar lira ücret verilecektir. 

• Cumhuriyet Merkez Bankası gü
müş fiyatlarında son günlerde görü· 
len düşüklüğü göz önünde tutarak 
evvelte 40 kuruştan 60 kuruşa çıkar
dığı gümüş mecidiyeyi şimdi 54 ku
ruşa indirmi!tir. 

• Kızılay Kurumunun bahçe eğ -
lenccsi eylfılün yedinci cumartesi 
günü Taksim bahçesinde yapılacak -
tır. 'Bu eğlence için, hususi bir ko
misyon zengin bir program hazırla
mağa devam etmektedir. 

• İç İşler Bakanlığının bir tami
mine göre şarbaylar, bundan sonra, 
belediye meclislerinin kararile izin 
alabileceklerdir. M~lis içtima ha -
linde bulunmadığı takdirde, mezuni
yet sonradan karara bağlanacaktır. 

• On beş gUndenberi devam eden 
lise askeri kampları bitmi§tir. Bu yıl 
kamplarda alınan neticeler memnu
niyet vericidir. 

• Ticaret mektebi yanında, Dikili
taş mahallesinde çukurda bir çeşme 
vardır. Parktaki abideleri, dikilit::ş
ları tetkik için gelen seyyahlara kar
şı çirkin bir halde bulunan bu çeş· 
menin etrafındaki moloz ve büyük 
otlar belediye tarafından temizletti· 
rilecek ve bu çirkinlik ortadan kal
dırılacaktır. 

• Münhal olan Emniyet merkez 
memurluklarına tercihan hukuk fa. 
kültesi mezunları atanacaklardır. 

• Anadolu ajansı genel direktörü 
muvaffak diln konvanııiyonelle şehri· 
mize dönmütşür. 

• Sultanahmette Arasta sokağında 
gayet kıymetli mozayıklar çıkmakta
dır . .B~rın ü.-.N.u&. -:~•bV"-' '--
van resımteri görülmektedir. Şimdi-
ye kadar bulunan mozayıkların ek -
sik parçaları tamir edilmektedir. 

Tetkik gezisine çıkan 
profesörler 

Tetk.ikatta bulunmak üzere birçok 
Üniversite profesörleri Avru,paya 
gitmişlerdir. Profesör Röpke ve 
Hirch ltalyaya, Roma hukuku pro
fesörü Honig Romaya gitmitlerdir. 
Profesörler daha bazı Avnı,pa mem· 
leketlerini gezecekler, oradaki ilim 
adamlarile görüşeceklerdir. 

Hukuk fakültesi dekanı profesör 
Sıd.dık Sami Anadoluya tetkik seya
hatıne çıkmıştır. Fakülte işlerine ve 
kaleten Etem Menemenci bakmakta
dır. Hukuku esasiye profeıörU Ali 
Fuat Fransaya gitmiştir. Profesör 
Ebülula da bugünlerde lsviçreye gi
decektir. 

lngiliz vapuru kurtuldu 
Evvelki gün tranait olarak lima -

nımızdan geçmekte iken sis yüzün
den Beylerbeyi önlerinde baştan ka· 
ra ederek karaya oturan West Mi. 
nister Siti ismindeki İngiliz vapuru 
birçok uğraşmalardan sonra dün sa· 
bah kendi kendini oturduğu yerden 
kurtarabilmiştir. Gemi kurtulduktan 
sonra dalgıçlar vasıtasile altı mua • 
yene edilmiş ve hiçbir hasar görül • 
mcmiştir. Bunun üzerine İngiliz ge
misi limanımızdan geçerek yoluna 
devam etmiştir. 

biatte erkek değildir. 
Hanımefendi ,bir şey söylemek için 

dudaklarını kımıldatmıştı; Hikin her 
nedense bundan caydı, hafifçe gü
lümsedi: 

- Bunu bilmiyordum ... Pardon 1 
Arkadaşım, anlatmaktan kendini 

alamıyordu : 

- Madam Veberman'ı bir görme
lisiniz. Alman Yahudi'ai mi, Fransız 
Yahudi'si mi, Rus mu, Leh'li mi, Ma
car mı, Fransız mı, Bclçika'lı mı, 
sonra katolik mi, protestan mı, orto
doks mu? Ne milletten, ne ıne.ıhep
ten olduğu da belli değil. .• Hemen 
her dilden konuşuyor... Her millet
ten dostlari ve hatta akrabaları da 
var,, diyebilirim ... Yaşlılığını, milli
yetini, mezhebini solda sıfır bırakan 
bir tarafı var ki, o da, ahlikı ! 
Arkadaşım, yaka silker gibi tiksi

ne, tiksine doğrulmuştu: 
- Bu kadar geçimsiz, huysuz ka

dın, görmedim ben ... Size, onun huy
suzluklarını anlatamam. Ve bu ka
dının yaşlılığına rağmen, yorulmayı
şına, yorgunluğa dayanışma şaştığım 
kadar da bir şeye §a§mamıJımdır. Ba-

Yurdluk Ve 
Ocaklık 
Vesikaları 

Yeni çıkan kanunun 
t e b 1 iği bekleniyor 

Yurtluk ve ocaklık ve mazbut~~ 
lak mukabili verilen vesikalar~ tiık· 
2808 numaralı kanun malmüdur 
}erine tebliğ edilmek üzeredir. k .,c 

Bu kanuna göre elinde yurtlu 11• 
ocaklık vesikaları bulunanlar, kanai' 
nunun neşri tarihinden başlaY;fıır' 
bir sene sonuna kadar bulundu 'dl 
mahallin malmüdürlüklerine . isti Jcı 
ile müracaat edecekler, ellerınd1\. vesikalar temlik edilmiş ise tetn 

1e~ 
namelerini de istidalarına rapte_~~p· 
vereceklerdir. Asıl vesikaların ~·' i~ 
leri hakkında tahkikat icra edı~11• 
ve haklarında kaza idare heyetle~ ıı 
ce mazbatalar alınmış olduğurı aı· 
bunlar için yeniden mazbata alıntn1• 
yacaktır. Temlik edilenler için Y~i· 
den idare heyetinden alınmış ta ~ı· 
yet ve Türkiyede ikameti isbat .e 
ci mazbataların ibrazı mecburidır· 

Fazla para verenler 
af n· Mal sandıklarınca ve şube tar 1 cı 

dan mükelleflerden sehven fazla fi 
tahsil olunan paraların red ve idaseıı• 
için şimdiye kadar Finans baka!\ 

11
• 

ğından daima tediye emri be~leel• 
mektc idi. Bu sene bakanlık, ınul< 
leflerin de reyini alarak bu gibi ıı; 
zun muamelelere mahal bıraknıaııı.~. 
için her mal müdürlüğüne kafi rnı ııı 
tarda reddiyat tertibinden tediye e 
ri göndermiştir. . e 

Bundan sonra maliye şubelerııı. 
fazla veya mükerrer para verenler 

1 

çin şube ve mal sandıklarınca ha~r; 
lanacak tahakkuk evrakı üzerine e 
hal red muamelesi yapılacaktır. 

Yeni maliye teşkilfill 
Maliyede yeni yapılacak olan te~: 

kiiat için Avrupadan telbedilC11 ~~e 
tehassıslar, müfettiş Halille birhlc , 
Eminönü Malmüdürlüğü ile ona c:~, 
var olan ubelerin muamelatını ıe 
kik etmişler, malumat almışlardır· it· 

Bu tetkikat, usul üzerinde olrıt• 
tadır ve bilhassa, bütün maliye tc§: 
kitatmın bir elden idaresi imklnt•, 
n düşünillmektedir. Bundan evvel " 
bugün kazalarda bulunan malmüdur: 
leri bütün mali muamelatı resen t• 
kip ve tedvir etmektedir. Her ınal ; 
müdürlilğünün doğrudan doğruY 
bakanlıkla muhabere etmesi ve tnılj 
amele tatbikatında muhtelif nokt: 
ft•---a.'PTft ..-.-- J..tl<m~CT ._. 1t ., __ ı.=;t 
tı günlerce oyalamaktadır. 

11 Maliye müesseselerinin bir c1cıe1, idaresi şekli tesbit edilebilirse, b 
teşkilat projesi hazırlanacak ve: b•' 
kanlığa verilecektir. 

Y Uzda ikiler 
Malmüdürlüklerinden maaş ala~ 

memurların tahıisatlarile birlikte ~ 
aslarından yüzde 2 nisbetindc: bil eti 
kurumu üyelik taksitleri taı:naJ1l • 
alınmış ve taahhüt senetleri de t 0P 
lanmıştır. 

1
• 

Mal sandıklarında toplanan bu P , 
ralar Maliye bakanlığının emri .uı~ 
rine henüz Hava kurumuna verılt11 
miştir. Bakanlık, bu taahhüt he••~ 
larının ne suretle işleneceği haki<' C' 

da malsandıklarına bir talimat ,.er 1• 
tektir. Bu talimatm bugünlerde Ge 
mesi beklenmektedir. 

· Üç ayhklı1' 
Haziran - ağustos 935 üç aylık ıt'~l 

aşların tediyesi 20 haziranda son ~· 
mu tur. Bu tarihe kadar malmild 11 
lüklerinden maaşlarını almıyanlıırl ıı 
üç aylıkları ile banka iskontoların' 
tediyesine devam olunmaktadır. 

Belediye hizmetine geçef'I 
mUteka tler rt 

Devlet hizmetinden mütekait ,.c~ 
yetim maaşı almakta iken belediY~a1 
geçerek. şarbaylık bütçesinden • ıı1 ıı•· 
veya ücret alanların bir listesintn 311• 
zırlanması için emir gelmiştir •. ı~~e· 
bul şarbaylığı ıubc! erdeki bu gıbı cııt· 
murları bir liste halinde yazmakta 

d•"s lodan baloya koşar, saatlerce dil' 
eder; o, ağır, çürük pelte vUcU 1';.Jı 
aıçrar, sıçrar. Sonra kah büfede, ?' 
bir masa başında, cin, verınut. a C' 

sent, ampanya, her renkte, het. çer 
şitte, her çeşnide içkilerden. 

1~1· 
içer ... At yarışlarını kaçınna1'!··· !W 
nemaları, tiyatroları kaçımıllZ··· ~ 

niz yarışlarını kaçırmaz •.. Bakar;rW 
sasından kalkar, briçe oturur... c1' 
ten kalkar, rulete koşar... ıı:rı tr
göründüğü yerler müzikholler. °" 
lardir ... Her renkte, her şckild:arı11 
her çeşitte güzel, korpe vücut ıcc· 
teşhir edildiği bu yerlere, gerıÇ der? 
casını götürmeğe nasıl cesaret ~ g\) 
Yüz, endam, bacak, kol, ayak·, w 
zelliklerinin, hem de çırılçıpla~ıİycr1 
lerini nasıl oluyor da gösterebı .,ret 
Doktorun toyluğu mu ona ce til1e 
veriyor? Yoksa parasının lC\JY'Y'c yJıY' 
mi dayanıyor? .. Fakat bu, ne to es'' 
ğa, ne de paraya dayanır, bir .~n o 
le 1 Şunu da öyliyeyim ki, bU k bil' 
güzel vücutlara bu kadın, duda 
kerck bakar 1 J 

[Arkası vat 
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YENi BiR KONU iNCELENiYOR 

" ipotekli Kredi Mektubu " 
Sistemi Tesisi Ceryanı Var 

[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR 

Ankara, 21 

Memleketimizde Lettre de Credit societaire (ipotekli kredi 
mektubu) sisteminin tesisi için ekonomsal mahafilde bir cer<:· 
yan baş göstermiştir. Bu hususta alakalı makamlar tarafın?an 
tetkikler yapılmaya başlamıştır. Bu sistemin kabulü, Türkıye
de en küçük tasarrufların bile en karlı ve en emin şekilde m_em 
lcketin büyük işlerinde hissedar olmasını temin edebilecektır. 

Ali Çetinkaya Afyonda 
".ı\.nkara, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - A~ron Kara· 

hisarından bugün öğleyin buraya gelen malumata gore Bayın
dırlık Bakanı Ali Çetinkaya İzmir ekspres~le ~fyona vasıl ol
muştur. Bayındırlık Bakanını istasyonda bır suel k~ta, halk ve 
işyarlar karşılamıştır. Ali Çetinkaya Afyonda şehrın baymdır· 
lık işlerini de tetkike başlamıştır. 

Ankara Bi sik 1etçi1 eri 
~nkara, 21. (Hususi muhabirimiz bildiriyor) . -. ~e~leket 

içinde büyük bir turne yapmakta olan Anka:a. bısık.letçılerınde? 
beş kişilik bir grup dün Afyona vannış~ır. Bısıkletçıler Halkevı
nin konuğu olmuşlardır. Grup, A~ş.ehır, ~onya y~luyla Anka
raya dönmektedir. Turne bitince bısikletçıler 3300 kılometre yol 
almış olacaklardır. 

-------------~~---
HEYET DUN ANKARADAN GELDi 

Telefon Sosyetesinde Hü
kumet Kontrolü Başl5yor 

Hükumet mukabil teklifini yaptı, Sosyeteye 
20 yılda 680 bin İngiliz lirası ödeyecek 

"relefon Sosyetesinde hükumet namına murakabeye memur edilen heyet 
dün sabah Haydarpaşada ... 

. A~kara, 21 (Hususi muhabirimiz 
bıtdıriyor) - Hükumetimizin son 
teklifi hakkmda akaiyonerlerin ka -
bul cevabını almak üzere Londraya 
git?Jit olan İstanbul Telefon ıosye· 
tcsı dele~eleri ayın son günlerinde 
bur~y~ ~önmüt olacaklardır. Hüku -
ınetımızın sosyetenin İstanbul tesisa 
tını ve tebekesini aatm almak için 
delegelere yaptığı aon teklif 20 tak
ait ~e. 20 .Yılda odenmek üzere 680 bin 
lngılız lıraaıdır. 

Yıllık taksit 34 bin İngiliz lirası 
tutmaktadır.. Delegeler döndükten 
11onr~ tam hır anlaşmıya varıldığı 
takdırde sat1n alma mukavclcsiniı1 
hazı.rlanmasma başlanacak ve birinci 
teşrın ortalarında sosyetenin İslan • 
b.ul tesisat ve. şebekesi devlet idare· 
sıne geçecektır. Devlet, ilk iş olarak 

Çek talebeleri geldi 
Dün sabah Çar Ferdinand vapuri· 

le Prag Üniversitesi talebelerinden 
60 kitilik ıkinci bir grup daha teh
rimize gelmıştir. Bu altmıg kiginin 
yirmi üçü kız ve dokuzu da profe
sördür Bunların hepsi Galatasaray 
Lisesine yerlcştirilmişlerdi.c. Talebe
ler dun öğleden sonra Taksim'e gı
dcrek Cumhurıyet Abidesine mera
simle çelenk koymuşlar ve ondan 
sonra da Buyukada'ya gezmeie git
mişlerdir. 

Bu sabah Florya'ya gidip b nyo 
yapacaklar, öğleden sonra Oniv 
te ve mUı:elen ziyaret edecekler, a 
ııam Uzeri de Moda deniz banyol • 
rına gıdeceklerdır. Talebeler yarın 

d EyUb'U gczdıkten sonra ak m 
ti v purla ve Varna yolılc m m
kketlerınc doneceklcrdir, 

şebeknin ıslahına ve tesisatın kuv -
vetlendirilmeıine teşebbüs edecektir. 

Heyet geldi 
Telefon sosyetesi ile müzakereler so 

na erinceye kadar sosyetenin butün 
itlerini fili mürakabesi altında bu -
lunduracak heyet dün şehrimize gel· 
miştir. 

Heyet, Ankara otomatik telefon şu 
besi direktörü Niyazi, telsiz telgraf 
direktörü Fuat ve müraselit şubesi 
direktörü Kadriden mürekkeptir. 

Heyet üyeleri, bugünden itibaren 
sosyete merkezinde çalıımağa başla
yacaklardır. Satın alma görüşmeleri 
ne şekil alırsa alsın, hükumet her za
man sosyete işlerine el koyacak du
rumdadır. Yeni mürakabe sistemi 
buna bir hazırlık mahiyetindedir. 

On doçentlik bot 
üniversite fakültelerinde on ka

dar doçentlik inhilal etmiştir. Bun
ların yerine henüz kimse tayin edil
memiştir. Avrupada tahsil etmiş 
gençler, doçentlik maaşı az olduğun
dan Üniversiteye gelmemektedirler. 
önUmüzdeki ders yılı başında bu 
mUnhallere kimse talip çıkmazsa, bu
radaki :fakültelerden iyi derecede 
çıkınıt ve lisan bilir gençler, imti -
hanla alınacaklardır. 
Otomobilli seyyahlar gitti ar 

Cenubt Afrikan'ın Negerya şeh -
rinden Londra'ya kadar otomobille 
seyahate çıkarak şehrimize de uğra
yan Croardale ve Rumbuld iaimle
rındeki iki İngiliz seyyahı dün sa
bah Londra'ya doğru şehrimizden 
ayrılmışlardır. Seyyahlar hareketle
rınden evvel şehrimızı çok bf-ğendik
lerını ve Londr d donuşlerinde 
şeb ımı de uzu bır muddet kııla
c ki mı s lem erdir. 

Sark demiryollarr genel direktörü 
Paskal 

Şark Demiryo
lu da Satın 
Alınacak 

[HUSUSi MUHABiRiMiZ 
BiLDiRiYOR] 

Ankara, 21 
Şark demiryolunu işleten sosyete 

ile Bayındırlık Bakanlığı arasında 
yakında görüşmeler olacağı haber ve
rilmektedir. Bu görüşmelerde mez • 
kur hat idaresinin devlet demiryol
ları idaremize sreçmesinin temin o
lunması kuvvetle umulmaktadır. 

Yerli Mallar sergisi 
Yerli mallar sergisi dün on binler

ce halk tarafından gezilmiştir. Zi -
yaretçi akını, sabahın onundan ge -
cenin dokuzuna kadar sergiyi döl -
durmuı. bilhaaaa akşam üzeri, kala
balık görüJmemit bir izdiham hali
ni almıştır. Dün sergiyi gezenlerin 
sayısı 50 bin kişi olarak tahmin edil
mektedir. 

Dün Polonya vapurile ıehrimize 
gelen Alman ve Fransız gezginleri 
de sergiyi gezmişler, alış verişlerde 
bulunmuşlardır. 

ŞIMDıYE KADAR YAZl

LANLARIN Y ANLIŞLl~I 
ANLAŞILIYOR 

Umumi savaşm en 
büyük casus kadını 

MADMAZEL 
DOKTOR'un 
HAKiKi 
ESRARI? 

• YARIN TEFRiKAYA 
BAŞLIYORUZ 

FRANS_!\ VE FRA~K J 
Fransa son aylar içinde kabine 

kurma ve yıkma rekorunu kırmıştı. 
Şimdi de Laval hükumeti muvakkat 
kanun neşretme rekorunu kırıyor: 

1 7 Temmuz tarihli Fransız resmi ga
zetesi, hükumetin bir müddettir alttan 
alta propagandasını yaptırdığı 29 
muvakkat kanunla doludur. Fransa 
mali ve içtimai düzenine hizmet ede
ceği sanılan bu kanunların esas hü
kümlerini gözden geçirmek ehemmi • 
yet ve vüsati ifade için en kısa yol
dur. Bütün bu tedbirler alınırken di
ğer taraftan Fransanın bu tedbirleri 
niçin aldığını tayin için bütçe ve ha· 
rici ticaret rakamlarını da hatırda 

1 
tutmak icap eder: 
Fransız bütçesi 1931 den, yani buh· 

ranın Fransayı da tamamen içine al-
dığı tarihten beri gittikçe artan açık
larla kapanabilmektedir: ı 933 de büt
çe kanunu 3 milyar 6 yüz bin açık 
tahmin etmişken,hakik iaçı 6 milyar 
9 yüz milyon frangı bulmuştur. 1934 
senesinde Bütçe kanunu açığı 4 mil
yar 600 milyon tahmin etmekle haki
ki açık 5 milyar iki yüz milyona yük
se'miştir. 1935 bütçesinin muham· 
men açığı 6 milyar beş yüz milyon 
frank olmasına hakiki açık ı O milyar 
dokuz yüz milyon franktır. 

Harici ticaret müvazenesine gelin· 
ce, hacim itibarile muazzam nisbet -
terde düşmüş ve mütemadiyen düş · 
mekte bulunan ve Fransanın aldığı 
ağır kontenjan ve himaye tedbirlerine 
rağmen 1933 senesinde 8 milyar 800 
milyon frank açık, 1934 de beş milyar 
200 milyon frank açık, 1935 ilk altı 
ayında ise iki bin milyar, sekiz yüz 
mi: yon açıklar kapanabilmiştir. 

Bu vaziyete Fransanın para vazi -
yetini de ilave eylemek icap eder. 
Halen gold exchange standard deni· 
len altın mikyası usulünün yegane 
tatbik edildiği memleket olan Fransa
da serseri sermaye denen ve daima 
fazla emniyet şeraiti arayan muaz -
zam beynelmilc' sermayeler toplan • 
mış olmasına mukabil hayat ve seya
hat şeraiti ağırlaşmış ve Fransa tedi-

Girit galeyanı 
[HUSUSi MUHABiRiMiZ 

B1LD1RIYOR] 

Atina, 15 - Bundan iki gün evvel 
gönderdiğim bir haberde, Giritlilerin 
Başbakana çıkarak hükumetin orada 
takip ettiği siyasanın hafifletilmesini 
ve Giride umumi vali olarak bir Girit 
linin getirilmesini istediklerini bildir 
miştim. Başbakan ve hükumet Giritli-
eriıt bu iateğhıi yerine cetirmiıler • 
dir .Başbakanın Almanyaya gidip dö
nene kadar hükUmet erkim arasında 
hiç bir değitiklik yavmamağa karar 
verdiği halde Giride umumi vali ola
rak Girit aaylavlanndan birini getir • 
mesi. Girit itlerine verilen ehı;mmıyc· 
ti gösterir. Filvaki, isyandan ve onu 
takip eden günlerden beri, Giritte sü
kun tamamile iade edilmiı değildir. 
Hattl hükumetin isyan bastırıldıktan 
son~a umumi valiliğe muvakkaten 
A?1.ıral Sakel ariyu ve ondan sonra da 
Gırıt k~t~atı kumandanlığına divanı 
h_arp. r.eısı General Bakopulos'ıt getiri
l' Gırıtte yeniden karı§ıklıklar çıkar
mı!, .çoğu Giritli olan polis komiser
l~r~nın ~mniyet müdiriyeti tasfiye e
dı~ı~k~n ~şlerinden uzaklaştırılmaları 
Gırıtlılerı büsbütün çoşturmuştu. Bun 
dan başka hava kuvvetleri kumandanı 
ve Genera Papulas ile Kimisis'in i -
~~~ları~a karar veren divanı harp re
ıaını.n b~r.tayyare filosu ilr Giride git
mesı, Gırıt halkı tarafından bir tahrik, 
b!r ~eydan okuma §eklinde telakki e 
dıl~ış, halk,Hirpani denilen mevkide 
Amırat. S~~eltariyu ıerefine bir ziya
fet verıldıgıni haber alınca Venizelo-
su idama mahkum etmiş ~lan divanı 
harp. reisi Amirale karıı büyük bir nü 
mayıı yapmışlar ve bir aralık bu nü-
mayiş teh: ikeli bir §ekil bile alm19tı. 
~ukanda bahsettiğim Giritli birçok 

polıs komiserlerinin itlerinden uzak
laştınlmaaı üzerine halkın galeyanı 
ancak bu adamların tekrar işlerine a
lınmaları suretile bastırılabilmi•tir. 

Bu mü :r . naaebetle ıu noktaya iıaret 
~tmek ısterim. Nısıf Pariste polislerin 
e;en ekseriyeti Korsikalı ise Ati· 

~· k a dda polislerin çoğu Giritlidir. Bu 
1 ım ~~ Venizelos ile bir zamanla

rın Parısın polı's .. d.. .. b Ü bel d' . mu uru, ug n e-
ıye reısi olan Chiappe arasında, kul· 

landıklan uıul itibarile bir benzeyiı 
te vardır. 

Girit adası askeri idare altındadır. 
Oradaki k . 1 Bak 1 ,uvvetlerın ba9ına Genera 

opu osun getiri'meıı hilkUmete, 
ora.dan donanma ile Amiral SakeUari
lu "bn geri alınmasını temin etmekle 
f'~ra ~ ayni zamanda umumi valiliği 

1 en . eneral Bakopulos'un eline ve
recektı. Fakat Giritliler bununla da 
;:~~n olmadılar ve bunun Uzerine 
k 1 ana mUracaat ettiler. Başba • 
. an, donanma orada iken efrat i e da
ı1ma çatıtan, hldiseler çıkaran ve ga-
eyanlarını b 1 V . 

Josunk' b aş arına enıze-
.. ıne enzer takkeler giymekle 

gosteren bu ada halkının istediğini 
yap~~la orada aükOnu iade etmeği 
;e~~~ğı' görmU9 olacak ki, oraya gön 
d 1 askeri rüesayı vaziyeti tetkik 

e . er~k rapor vermeğe memur ettiğini 
soylıyerek geri çekti ve Girit sayla
v~ Fra?gedakis umumi vali olaru ta· 
yın edıldi. - Fikret Adil 

Yazan : A. E. Ş. 
yat müvazenesinde en mühim fasıl 
olan seyyah geliri sıfıra yaklaşmıştır. 
Şimdi Ingilizler ltalyaya, ispanyaya, 
Belçikaya, Avusturyaya gidiyor. Fran 
t:ada bir otele iki günde verilen para 
ile bu memleketlerde bir hafta otur
mak kabildir. Seyyah akını i~e geçi
nen ve muayyen bir lüks icabatını ta
kip mecburiyetinde olan kalabalık bir 
sınıf, yeni bir işsiz sınıfı halindedir. 
Evvelce fransızca pek az işitilen yer
lerde şimdi başka diller tek tük kula
ğa gelmlktedir. 

Siyasi fırkalann vaziyeti berbat bir 
haldedir. Zad Iittanbur kabi'inden 
şimdi bir de croix de .feu çıktı ki, iş
siz, sergüzcştcu. gayrı memnun veya 
basına geçecek kalabalık arayan sınıf 
lar" arasında sür'at"e yayılmakta ve 
Fransız Faşizmini kurmaktadır. Bu 
teşkilat gayet manalı bir hareket ola
rak 14 Temmuzda Meçhul askerin kab 
rinre yanmakta olan havagazı meme
sini temizlemeye ve yeniden yakma • 
ğa memur edilmiştir. 

Fransa bütün bu şerait ortasında 
İngilterenin 1931 değil, 1925 te yap
tığını taklit etmek istemektedir: fran 
tığı ve daha doğrusu Fransa banka
cılığını tutmak. 

1931 de lngilterenin,1932 de Ame
rikanın bankacılarını ticaretlerine fe· 
da etmelerine mukabil, Fransa tüccar 
ve ihracatçı bir millet o madığı ve ola
madığı ve büyük çiftçi oligarsisinin 
elinde bulunduğu için ticaretlerini 
bankacılığına feda etmek istemekte
dir. 

Bu maksatla Fransa, her büyük 
buhran ve inkılaptan sonra yaptıgı 
gibi bütün ticaret anlaşmaları, gürn
riik tarifesi ve çeşitli adlarla mevzu 
taksları üzerinde umumi bir reviz 'rO· 
lunu yapmak istiyor. Türkıye de· i~
Jerinde bulunmak üzere halen q mem
leketin de egasyonıı. bu nıilşkül ve 
henüz durulmamış vaziyet ortasında 
bir anlaşma akti için çabalamakta· 
dır. ispanya, Almanya, Romanya, ltal 
ya ile müaıkerat kimi üç ay , kimi 
dört aylık gel. git. münakaşa ve mii
cadelcden sonra, gayri muayyen bır 
zaman için tehir edilmiş bulunuyor. 
Son ilan ettiği 29 muvakkat kanun -
dan bir tanesi Türkiye gibi kıyıların 
dan mütevellit hesap bakiyesi olan 
memleketleri hassaten a ftkadar eder 
mahiyettedir: Fransa bu kabil alacağı 
olan Fransız ihracatçılara tedavül ve 
iskontosu kabil resepiseler vermekte
dir .Bu rescpiseler beş sene müddet
le kabili temdit olduğundan Fransa
nın da bu alacakları beş senede itfa 
etmek ve bu müddet zarfında !lu mem 
leketlerle-.normal ticareti durdurarak 
bütün gayretini bu a•acakları tasfiye 
ye hasretmek isteyeceği görülmekte
dir. 

İhracatçı sınıf bittabi bu vaziyetten 
son derecede gayri memnundur, fa • 
kat ekalliyettedir. 

Hülasa Fransa kendi kabuğunun 
içine büzülmek, geniş bir otarşi takip 
ederek hariçle alış verişini imkan nis 
betinde kesmek ve bu suretle frangı 
nı ve altına bağlılığını koruyarak, şim 
dilik dünya sarraflığı ile uğraşmak 
emelindedir. Fransı zbankacısı, Fran
sız çiftçisi, ve dahili piyasa için calı 
şan Fransız sanayii bundan çok mem 
nundur, bu vaziyette ezilen ve ezil • 
meye mahk~m o an sınıf ihracatçıdır. 
Erinde, geçmde ses işitilecek olan 
memleketler Fr~nsaya borçlu olup 
normal .Y?J olan ıhracat ile borçlarını 
ödemeyı ıstemek tabii hakları olan 
memleketlerdir. Esasta Fransanın 
tuttuğu bu yol çıkar bir f<>l mu? 

Parlamento faaliyetinin baş:ayaca
ğı önümüzdeki Eylfıl ayı her bakım· 
dan dikkatle beklenmeğe dcger. 

3 

YAPIŞIYORUM! 

Hele tükür bir iki gündür sıcak • 
lar baıladı. Bu yıl sıcakları özledik. 
ikindiden aonra çıkan poyraz gece
lerimiz o kadar ıerinletiyordu ki, ıo
ğuk almayı göze almadan hava al
manın yolu bulunamıyordu. 
Aramızda görüıürıek ben aıca -. 

ğı ıevmediğimi itiraf ederim. Ada • 
mın aıcağını ıeverim aıma, odanın, 
yemeğin ve havanın &ıcağından hoı 
lanmam. Hoılanmam ama bir çok 
hoşlanmadığım ıeylerde olduğu gi
bi bunda da benim reyimi almak 
kimsenin aklına gelmiyor. Halbuki 

... klardan, aoğukfardan tedirgin 
olan, rahatsız ve bizar olan benim. 

• Dün hava aıcaktı. Ben ııcakla ter 
lerim. Bir çokları da terler. Göm • 
leğim gövdeme bir aon ümit gibi ya· 
pışır; çoraplarım da baldırıma. Şap 
kamın alnıma gelen tarafında yağ· 
lı bir yaşlık daima kaşlarımın Üı· 
tünü ıılatır. Dirseklerimden aşağ111, 
bileklerime doğru yaşarır, gömle -
f o kollukları da ideta kelepçe gİ • 
bi bileklerimi aıkar. Sol kolumda • 
ki aaRtin deriıi terle ıalanarak Yeni 
cami avluıundaki kavaf dükkanları 
gibi kokımaya baılar. Parmakları -
mın arasında ılık bir nemlilik ve a
vucumun orta yerinde ancak bir rü -
tubet belirir. Biraz aonra bütün VÜ· 

cudumun ıathı yapııkan bir hal 
alır. Elimi elimin üstüne koyunca ıs 
lak bir arzuhal pulu gibi yapııır. V • 
düıünüriim. Acaba, yapıfkan adam 
dedikleri şey ben miyim? .. 

Terledikçe i:-,anın harareti ar • 

tar, harareti arttrkça ıu içm-. Su İç· 
tikçe de terler. Doatlanmdan biri • 
ni tanıyorum .. Son derece ekono • 
mi taraftandır. 

Geçende merak etmiş: içtiği au • 
yun ne kadarıını terle çıkarıyor di· 
ye ... Bir heki ••• .ı müracaat etmiı .. 
Tabii bun·1 yek elden kestirip atma 
nın imkanı yok. Kararlaıtırmı,tar. 
Bir gün doktorun kabinesine gide -
cek, su içecek ve güneıte oturacak, 
çıkan terleri tahta bıçaklarla kazı
yıp bir fişeye dolduracaklar .. Eğer 
çıkan ter içilen suyun dörtte birin -
den fazla İse çareıini düşünecekler. 
Çünkü ne zaman be§ kunııluk bir 
şerbet yahut maden suyu içse: 

- Şimdi elli parasını tekrar ce -
bİıne koyacağım ama ne fayda 1 
Der ve İzah eder. 

- içilecek auyun bir çeyreğini 
terle çıkanyorum. Onu da mendi • 
limle ailip cebime koyuyorum. 

Neler var düınyada f Bereket böy 
leleri maliye tubelerinde memur de 
ğiller. Yoksa halimiz nice olur. Han 
dise herif terini toplayıp tekrar içe• 
cek .. 

Tere dair bir fıkra yazayım. Bi· 
raz soğuktur, Babıali tuı,.flığıdır. 
Sizi serinletir ... 

Kızlar ağaaı yazı yazarken kale· 
mi h~kaya çok batınrmıı. mürek
kep kağıda damlamrı .• Oradaki tu• 
haflardan biriai guya: 

- Efendim, teriniz damladı. Di· 
yeai .. 

Ben kızlar af aaının yerinde ol • 
ıaydım - aman Allah aaklaaın renk 
için değil malumya - hemen: ' 

- O benim terim değil, senin yü 
- .. ,ün karası! der, herifi koiardım. 
Ama ne o, o aözü aöylemiıtir, ne de 
kızlar afası bu cevabı verebilir. 

B. FELEK 
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..........,...._._. .... ......___,..., 
Vereme Karşı 
Çimento Tozu 

• 

Abdullah Ce~det de İngiliz Casus Teşkilatına 
Hizmet Eden Elebaşılar Arasında Geliyordu! 

Hekimlerin çimento ile aralan, öte
denberi iyi değildi. Daha kübik mi • 
mari usulü çıkıp ta bu kadar yayıl
mazdan önce, büsbütün çimentodan 
yapılan binalara hekimler itiraz eder
lerdi. Onların bu itiraz. an haklıdır; 
çünkü kesme taştan, yahut tuğladan 
yapılan kargir evlerin duvarlarının 
araEındaı;ı hava geçtiği tccrübeleyle 
sabit olduğu halde çimento binaların 
duvarlarından hava geçemez: Onun 
için çimentodan binanın pencereleri 
kapandığı vakit içeride oturanlara sı· 
kıntı gelir . 

Esasen baıkumandan zaferinden son· 
ra, bugün bile, Yunan ordusunun 
F.tem d:;küntülerini beslemesi, elleri
.. w l Yunan ordusuna ve Yunan ülkü
süne hizmetlerinden dolayı takclirna• 
me ve salahiyet vesikaları) verilme
si de bu işin başlangıç ve iç yüzü 
hakkında şüphe götürmiyecek eser· 
lerdendir. Yazık, çok yazık ki, bir
takım Rum ve Ermeni kurumlarının, 
bir son uç doğurmıyan, çirkin işleri 
nasıl kendi soydaşlarını medeniyet 
~cunundaki yerlerinden düşürmüşse, 
Etem ve onun ayakdaşları da kendi 
ündaşlarının 60ysal şerefini ve bu 
vatandaki mcvkilerile oynamışlar -
dır (1). 

Etem ve kardeşlerile ayakdaşları
mn, eşi ;pek az bulunan, bu tilrlü hi
yanetlerine karşı Türk ulusu ve 
Türk tarihi bakımından verilecek ka
Tan ve söylenecek sözü yine büyük 
Söyleve (Nutuk) bırakalım: 

Nutukta Çerkez Etem ve kardeşle
rinin nasıl aykırı ve kendi başla~ına 
gitmeğe başladıkları, verilen e~ırle7 
ri dinlemedikleri, köyleri istedıklerı 
gibi yakıp yıktıkları anlatıldıktan 
sonra bunları silahla yola getirmek 
mecburiyeti hasıl olduğu şu suretle 
bildirilmektedir (2): 

''Efendiler, harekatı askeriyeyi, 
çapulculuktan ve devlet teşkil ve 
idaresini şunun, bunun masum ço -
cuklarını fidyei necat dilenmek için 
dağlara kaldırmak haydutluğundan 
ibaret zanneden, şarlatanhklarile, 
yaygaralarile bütün bir Türk vatanı
m iz'aç ve Türk milletinin Büyük 
Meclisini kendilerile işgal eden ha
yasız, hadnaşinas, küstah ve herhan
gi bir dil manın boğaz tokluğuna 
casusluğunu, U§aklığını yapacak ka
dar pest ve erzel tıynette bulunan 
bu kardeşleri, ellerindeki azami kuv
vet ve istinat ettikleri düşmanlar da 
dahi1 olduğu halde, tedip ve tenkil 
etmek suretile, inkilAp tarihimizde 
bir ibreti müessire kaydetmek, zaru
ri görüldü ... " 

Etem üzerine yürüyen kıta'lar o
nun hakkettiği köteği atıyorlar:: 
••5 Kanunusani 337 de Gediz'i işgal 
ederek o civarda to,plandılar. Etem 
ve kardeşleri de, kuvvetlerile bera
ber düşman saflarında layık olduk
ları vaziyeti aldılar. Artık Etem 
vak'ası kalmamıştı, ordumuz içinde 
bulunan düşman tardedilerek, cep -
hesine irca edilmişti ... " 

Burada Etfm'in hiyanetleri üze • 
rine de. bir perde indirdikten sonra 
lstanbul'da çok işler görmüş ve ün 
bırakmış olan Yüzbaşı Benet'ten bi
raz olsun bahsetmek fena olmıyacak· 
tır: . 

Y Uz başı Be net 
Elimde bulunan eski bir belgeye 

göre Entclliccns Servis'in lstanbul'da 
bir de, daha özel, daha gizli bir ser
visi vardı ki adı Poletikal Servis idi. 
Merkezi, sefarethanenin içinde ayrı 
bir daire idi Bu grubun ileri gelen 
siyasal ajanlarını Mister Rayan, sü
cı ajanlarını Gripin veya Watson ile 
Selanik doğumlu, Yahudi, Yüzbaşı 
Hazak kabul ederlerdi. 

Servisin bu grubu daha ziyade 
Anadolu'da yapılacak propaganda ve 
çıkarılacak ihtilUlere ait işlerle uğ
raşm:iı. Grubun ajanları teker teker 
kabul olunur ve herbirine: ''Yalnız 
aize güveniyoruz. Kimseye bir şey 
6Öylemeyiniz .• " gibi mavi boncuk 
oyunu oynanırdı. Grupla temasta 
oldukları öğrenilebilenler §Unlardı: 
''Sait Molla, eski Müsteşar İhsan, 
Kiraz Hamdi (paşa), Gümillcine'li 
İsmail Hakkı, Miralay Refik, Cela
det ve Abdullah Cevdet." 

Bu grubun iç yüzü ve çalışma tar
zı hususunda Müsteşar lhsan'ın 
gruptaki mevkiinden istifade edil
miştir. Sait Molla'mn bu siyasal 
servise (Polctikal Servis) verdiği 
jurnal ve raporları, lstanbul'daki 
Anadolu Kontrapiyonaj grubuna 
veren bu zattır ve buna da Sait Mol
la'nın ona kartı aldığı kötü durum 
aebep olmuştur. 

Siyasal Servis'in bir şubesi de 
Yüzbaşı Benet'in idaresinde, Beyoğ
Ju'nda, Asmalı Mescit sokağında, Er
zurum Hanının bodrum katında idi. 
Benet'in bu şubedeki ödevi daha zi· 
yade Siyasal Servis ajanlannın ha· 
reket ve doğruluklarını kontroldan 
ibaretti. Bu işin yanında bir de sa
ray mensuplarının, şehzade ve sul
tanların özel hayatlarile uğraşmak 
ödevi vardı. Bir aralık Vahdettin'in 
Harin~on'a verdiği bir raporda Ve
liaht Abdülmecit, §eh:ırade Selim ve 
Bürhaneddin'in Anadolu ile münaııe
bct ve muhaberede bulundukları bil
dirilmişti. Harington bu işin tahki
kini Benet'e verdi ve o da yalan ol
dugunu ispat etti. l§te Benefin bU-

Abdullah Cevdet 

tün saray işlerile ödevlenmesi bu· 
nun üzerine başlamıştır. 

Saraya Fransız ve İtalyan dostlu· 
ğunun girmemesine, yayılrp bulaşma
masına çok dikkat ediyorlardı. Be
net Vahdettin'in en su katılmamış, 
en gizli bir dostu idi. Gizli kalması 
lbımgelcn muhabereleri, Vahdetti· 
nin güvenli karılarından, Seniye va· 
sıtasile yaparlardı. Bu kadının haf· 

tada birkaç defa Benet'in dairesinde 
görülmesi bu muhabere işinden ötü
rüydü. Seniye gelemediği zamanlar 
bu yazışma ve haberleşmelere Beşir 
adında Sudım'lı bir harem ağası va
sıta oluyordu. Beşir. Benet'in en çok 
inandığı ve güvendiği bir sırdaş ol
muştu. Sarayda Vahdettin ve ona 
bağlı birkaç kişi ayrılırsa kalanların 
hemen hepsi Fransız'lara ve birazı 
da Jtalyan'Jara dost idi. İngiliz düş
manlığının başında Fehime Sultan 
vardı. Benet bir gün bir fıraat düşü
rerek ötedenberi kendisini kabul et
miyen Fehime ile görüşmüş. lngiliz
lcrin saraya karşı besledikleri sevgi 
ve yardımdan söz açarak~ ''Padişah 
ve bütün hanedan, demiş, icabında 
Ingiltere Krahnm en aziz misafiri 
olacaklardır." 

Fehime bunun ne demek olduğu
nu anlamış ve daha o zam":n Anado
lu işi erile uğraşanlara: ''Padişah ve 
adamlarını Ingiliz'ler başka yere gö
türecekler" diye haber vermişti. 

f Arkası var] 

(1) Çerkez Eteme ait kısa malumat 
Cevdet Kerim'in kitabından çıkarılm11tır. 
Tafııilitı (Nutuk) tan okumak gerektir. 

(2) Nutuk, ıahife: 337. - A. H. 

Afrikada Silahın Patlayacağı 
Gün Yakın mı ? 

Bunu biz Istanbul gibi her çeşitten 
yap.ıları olan bir şehirde pek kolay 
an1anz. Ahşaptan bir evin odasında 
uyumak, kagir evin odasında uyuma~ 
tan elbette daha hafif olur. Büsbütün 
çimentodan yapılmış bir binanın oda
sında ise, pencereler kapanınca insa
na sıkıntı ba ,u ... 

Çimentonun tozlarını da hekimler 
daima zararlı diye tanırlardı. Ondan 
dolayı çimento yapan fabrikaları dai
ma şehirlerin dışarısında, kalabalık 
yerlerden uzakta kurmak lüzumunu 
söylerlerdi. Çimento fabrikalarında 
çalışan işçt erde görülen ve çimento 
tozlarından ileri geldiği anlaşılan ·bir 
deri hastalığına çimento uyuzu diye 
ad takmışlardı. 

Ve Portekizde iki hekim, kobay de 
nilen kiiçük Hint domuzlarından bir 
çoğuna verem hastalığını verdikten 
sonra onların bedenlerine üç yoldan,
hava yolundan, yem yolundan ve doğ 
rudan doğruya damarlarının içine şı 
nnga ederek -- çimento tozu sok
muşlar. Tecrübelerin hepsi, burada 
tekrarına lüzum olmayan, emniyet 
tedbirleri alınarak yapılmış. 

Çimento tozu hayvancağızın bede-
nine hangi yoldan girerse girsin, Ve
rem hastalığının üzerine çok iyi tesir 
yapmış. Verem hastalığını almış, fa. 

kat çimento tozunu yutmamış başka 
hayvancıklar veremden öldükleri hal-

(Baş tarafı l incide] de, çimento tozu yutmuş olanlar has-
Gazeteci ltalyanın Habeşistanda ağır telakki edilmektedir. Söylendiği talığa dayanmışlar ... 

yapacağı ıüel hareketler sırasında ne göre bu söylev, dağıtılan metinde Şu halde, Portekizli hekimlerin 
Avrupada karga_şalık çıkmas.mdan görüldüğünden fazla tecavüzkarane- tecrübeleri ba§kaları tarafından tek -
korkup korkmadığını aormuı ve 
Mussoliniden şu cevabı almıştır: dit. Bu şartlar altında şimdiden İtal- rar edilerek iş büsbütün kesin olun-

,, Bir kere Avrupanrn önünde da- yan-Habe§ ilgileripin kesilmesi ihti· caya kadar, şimdilik çimento tozların 
ha iki Uç yıllık nisbi bir sükun dev- malini gözönüne almak münıkündür. dan korkmamak liizımgelir. Bu da her 
resi vardır. Sonra Ağustosta İtalya· Fakat bu ilgiletin kesilmesi derhal tarafta çimentodan binalar yapıldığı 
nm ıtmalinde be§ yüz bin askerin ka- Hnc:~\m=ini nııa ...... - ,-. .... ~ .. nuo... .. 10 .. 0 ,. ıunty'-'t Vl:ıı;\,;c;ıı;-
tılacağı bilyük manevralar yaptıraca-
ğım. Birinci teşrinde İtalyada bir harp ilan edilmesini icab ettirmez. 
milyon asker silah altında bulunacak İtalyan çevenleri Uluslar Sosyetesi 
tır. Hiç bir şeyden ve hiç bir kimse- naktı ile l 906 yılında üç devlet ara
den korkum yoktur. Bütün İtalyan sında imza edilmiş olan andlaşmayı 
ulusu ne istediğimi ve ne için istedi· tatbik imkanı olduğu fikrindedirler. 
ğimi anlamı§tır. ,, 

bir haberdir. 
lş kesin olduktan ,;onra da, Verem 

Ji hastalara çimento tozu vermek için 
her şekilde ilaçlar meydana çıkacağın 
dan fÜphe edilmemelidir. En iyi §ek
li, galiba, bizim tahin helvasına çi -
mento tozu karıştırmak olacaktır. Za 
ten tahin helvaımrn ağır basması i~in, 
bazı heı vacıların onun içine kireç ka
rıştırdıklarını söylerler. Hem de böy
le helvaya ''kagir helva" derler. Ki -
reç yerine çimento tozu karıştırıhrsa 
• kübik binalar da çimento ile yapıl
dığı için • "kübik helva" demek müm 
kün olur. 

Amerikada sil3h fabrika-
ltalyanan protestosu larmm kontrotu 

ROMA, 21.A.A. - İtalyanın Adis 
Ababadaki elçisi imperatorun parla
mentodaki söylevi ilgisiyle Habe§ dış 
bak.anlığı nezdinde §İddetli protesto
da bulunmu,1 ve hükumetinin ileride 
bu hususta alacağı herhangi bir ka
ran, Habe§istana bildirmek hakkını 
muhafaza ettiğini ııöylemittir. 

Habeşlilerin bir saldırma 
planı 

Londra, 21. A.A. - Observer ga
zetesi diplomatik yazarının fikrine 
göre İtalya arafından Habeş-İtalyan 
izlaşma komiıyonuna verilmiş olan 
belgeler (vesikalar) Habeglerin Ual· 
Ual- hadiselerinden iki ay evvel İtal
yan sömürgelerine karşı bir saldırma 
pllnı hazırlamış olduklarını ispat et
mektedir. 

Gazetelerin mütalaaları 
Paris, 21.A.A. - Gazeteler, hal· 

yan-Habc anla§mazlığının gelişini 
takib etmekte devam ediyorlar. Bu 
gazetelerin yazılarında asıl göze çar· 
pan şey, maddiğ vak'alann erkin 
(müstakil) bir gözle görülmesidir. 

Gittikçe fazla endişeler göstermek· 
te olan gazetelerin eğilimi (temayü
lü) Fransanın İngiliz veya İtalyan 
dostluğuna zarar verebilecek herhan
gi bir hareketten çekinmesini tavsiye 
etmelerinde görülmektedir. 

Eko dö Pari ,azetesi bu hususta 
şunları yazmaktadır : 

" İngiliz doıtluğunu feda etmek 
bir deliljk olacaktır. Aynı zamanda 
ltalyaya gösterebileceğimiz arka bi· 
zim Uluslar Sosyetesindeki mevkii· 
mizi saydırmahdır. Çünkü müşterek 
güven ıiyaaamız bunun üzerine ku
rulmu§tur .. , 

Ordr gazeteısi Almanyanın diplo· 
matik tam bir taarruz yaptığı sırada 
Muuolinlnin Habeşistanda muhare· 
beye girmeyi dü§ünmesinden ötürü 
teessüf etmekte ve tunları yazmak
tadır : 

'' Muıısolininin İtalyayı Avrupada 
zayif dütUrmemek iıtemeıi çok iyi 
bir fikirdir. Fakat Muaaolini tuna i
nanmalıdır ki, Hitler, ltalyan-Habeı 
muharebesi esnasında İtalyayı bir 
çok mUtkUJler çıkarmak için elinden 
geleni yapacaktır •. 

Pöti Pariziyen gazetesinin Roma 
aytan şunları yazmaktadır: 

" Habe İmparatorunun söylevi 
İtalyan çcvcnleri tarafından gfyet 

Vagington, 21.A.A. - Senatonun 
silahlanma komisyonu ba§kanı, bu 
komiıyonun yirmi i§yarının, İtalya 
ve Habe§istanla olan muhtemel ilgi
lerini meyöana çıkarmak için banka
lar ve ilah fabrikalarının faaliyetini 
teftiş etmekte olduklarını söylemiş· 
tir, Başkan, bu teftişin şimdiye kadar 
hiç bir şey çıkarmadığını ilave et· 
miştir. Lokman Hekim 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik , 

Bundan böyle. en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden : 

ANADOLU 
Türk Sigo ta Şirk ti 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarmda mühim t>ir inkıl~p yapmıştır. 
Çünki bu sigorta ile : · 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
ınmda sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamış ise müem· 
men meblağ % 1 O fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maJOliyet 
mliddetince ücret alınmaz - daimi maliıliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u ıenelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin bita
nunda mliem.men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi acentalığı : Galata1 ünyon han. Telefon: 44888. 
tı927 

KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 

E ÇOÇUI\• TASMA V ... ~ 

FALZA SÖZE NE HACET? 

e ır 

MAHALLE MÜMESSiLLERi 
İstanbul mahallelerinin evvelce a- si altında çalışırdı. Mümessilil1~ 

kıl hocası, muhtarlardı. Bazen kıya • ni yurdunu bulana aşkolsun··. ·ııı 
siye para almalarına rağmen, iş bil • ta, yurdunu bulursunuz, ke~dı5~ 
mez, yer bilmez, muamele bilmez ih- lamazsınız. Muhtar, kimsesız çı.
titarların, kimsesiz kadınların işlerini yüzüne gülen yegane adanıd;· 1' 
yaparlardı. en aşağı nikel bir yirmibeşliJc: ~ 
Muhtarlıklar kalktı. Ycrlerihe mü- tı. Mümessil halkı umurlaını)'O ~ 

kü parasını almadı. alacak diye blf 
messiller geçti. Mümessiller bir tas • yor! Bir kağıdı tasdik ettirmek, ...s; 
dik. bir ilmühaber işinden para almı- ber r. 
yorlar.Almıyorlar amma,zavallı halkın re imza attırmak, bir ilmüha ıılC l 
ışi de yapılamıyor. Bir kere mahalle dırmak için, ona kul köle olrıı ı 
mümessilini bulmak bir hadisedir. O dır. Kendisine müracaat eden ~ 

bu kul kadınları haşlayan. bağı . .J 
neredecjir, hangi saatlerde çalışır, kim i hastı' 
sc bilmez. Sıcak yaz gününde akşama ğıran, ıalahiyetsiz bir asab . otd 

uğramı mahalle mümessillefl 
kadar mahalle mümessillerinin pe§in- nu haber alryoruz. 
den koşarak, bir imza koparmak mü- nı 
him bir iş haline gelmiştir. Mahalle Bu çeşit mahalle mümCS51Jı 
mümessilleri halktan para almıyor. Fa hem seçip ayıklamak, hem de ~ 
kat iş bedelini şarbayhktan alacak. işini daha ziyade kolaylaştırma 
Binaenaleyh angarya değildir. Muh • zımdır. Biz böyle düşünüyorut~ it 
tan bulmak evvelce kolaydı. O, ·ya bir 5· d .. ,.,ı I 
=:;:;:::=~.!!:.s! ~ 

itap Morgu ... 
Hemen her köşe başında bir 1 külerek basılmış binlerce _kıt' 

kitap sergisi belirdi. Bu sergi • bm cenazeleri, içinde yat~rt 
lerde, öyle değerli, öyle aramak Yalnız dikkat ettiğim b1 

la bulunmaz ki.taplar var ki, i?: var: Morglar, gün günden çc 
san bunların hır bardak Hamıdi ır.,,.. .. "- r~nh u.;+ ... "'1 ......... .ıÜıı 
ye suyu parasına nasıl olu pta sa bette satışI azalıyor. Bun 
tıldığına şaşar. nu ne olacak? 

G e ç e n d e b ö y 1 e b i r K.t ··ıa ... 
k. . . d k .ı... h ı apçı gu u . "' 
ıtap sergısın en, oca vır am- K. .1 . ·n ır! 

mal yükü kitabı yüz elli kuruşa - h 1;~p se[f 1.. ~~nğrtl·" r 
aldım. mk orgb. ad. ıneb~~ ıkg~ o e"ıefl' 

Belki zorlasam adamcağız at ır e ızım ıtap ıı 
yüz kuruşa bile bırakacaktı. uğrasan, buralarım da cafl. 1'1 
Kitapları parça parça eve götür- tapların diri gömüld~k1~'1 

düm. Son parçayı götürdüğüm tap mezarlığına benzetırdı~ 
gün, b~r kitapçı .ko~.tuğumun al- Kitap, bizde doğar do~ 
tmdakı paketlen gorerek: ya mezarlığa gidiyor yall t 

- Bunlar nedir? diye sordu. d · d d·-~iz 1'1 

- Kitap morg'undan geliyo- a ına, ser~~ .. e ıg 
d d . b. k. 11. 1 morg una duşuyor. "d rum, e ım, ır morg 1 e 1 yr • ov" 

dan beri almteri ve göznuru dö- Salahaddin G~I 

Posta, Telgraf ve Telefon UmLJrı1 
Müdürlüğünden: 

ıı' 
1 - İdarede Münhal 1 O adet otuzar lira maaşlı ~~e 

meyyiz, tetkik memurluğu ve müfettiş muavinlikle f11' 
Hukuk, Yüksek ticaret ve siyasal bilğiler okulları ı11e' 
zunlarından askerliklerini yapmış olmak şartiyle 
mur alınacaktır. ı~ 

2 - İsteklilerin otuz yaşından yukarı olınatı'l9 
meşruttur. · -cc8 

3 -- İsteklilerin sayısı onu geçerse aralarında > ) 
sızça müsabaka imtihanı yapıla_caktır. Müsabaka il 
pılması ica bettiği takdirde günü veya yeri ayrıca 
ol uncaktır. . 1'$ 

4 - Memuriyete alınacaklardan istidat ve Jı)'~tld 
görülenler ileride idarece tayin olunacak müddetd1' (il 
postacılıkta ihtisas yapmak üzere A vrupaya gön e 
ceklerc.ı:.r. ~ 

5 - Buna göre istekliler Temmuz 935 sonuna 8 tl 
dar P. T. T. Umumi Müdürlüğüne istida ile ve ?~e ~ 
maralı memurin kanununun dördüncü maddesırı e~ 
zıh vesikalariyle müracaat etmelidirler. Halen O·~ 
hizmetinde bulunan isteklilerin yalnız askerlik ~~~di 
siyle memurluk hüviyet varakalarını vermeleri k3 ~) 
_____________ < __ ~ 

Türk Hava kurumu Piyango 01 

rektörlüğünden: 
Hava tehlikesini bilen üyeler için ı 00.000 aded..'

0 

yaptırılacakdır. Münakasa kapalı zarf us~ıı 21~ 
24-7-935 saat 14 tedir. İstekli olanlar her gün Y,1~ef· 
Direktörlüğü muhasebesinde şartnameY-i g-örebılı! 54 

1(4134) 
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MUSSOLINI VE 
HA 1 LE SELASIYE 

'Arsıulusal münuebetlerin binler • 
ce yıllık tarıhinde §U ltalyı - Hıbel 
davası kadar garıp bir dava görülme
mİ§ttr. Her iki taraf ta açıktan açı
ga savaıtan bahsediyor. Her iki ta
raf ta hani harıl .savaı için hazırlam
yor. Mus•olını, ltalya askerlerinin 
bir meydan muharebesi yapmalarını 
wiyor. Y.apılac~k of an merdan .m~
harebesinın yerı bıle tayJn edıldı: 
;Tam otuz dokuz yıl önce Habeı im
paratoru Mentlik'ın lt~~yanları mağ
lup ettigi Adva mevkıı. Adva mey
dan muharebesi hezimetinin lekesi 
ancak ba§ka bır Adova meydan mu
harebesinde Jcızınrlacak zaferle te • 
mizlenecek. 
Habe~lere gelince, onlar da nasıl 

nıuharebe edeceklerini ballandıra bal
landıra anlatıyorlar: Habeı impara
toru beyaz harp atrna binecek. Kasa
ıurıılr bir milyon ayağı çıplak Habe
ıin bııına geçerek ltalyan'Jırla kar
ırlaımalc üzere Adova'ya gidecek. 
Musso/in.ı" de Jldova'ya gideceğinden 
aanki faşist diktatörü ile Habeş im
paratoru bu yerde buluşmak için 
~andevu vermıı gibidirler. 

Habeş'Jerin muharebe tıbiyeleri 
lıalckrnda lngiltere gazetelerine et ~ 
raflı izahat veren yüksek Habe§ me
muru: 

- Allah her vakit kalabalık tıbar· 
larlı beraber değildir, demi§· 

Bu doğru ımı, Allah'ın daima lra
laba/ık taburlarla beraber olduğunu 
§İmdiye kadar kimse iddia etmımiı
tir. B6yle olıaydı, H•H§İst•n'ın bi~ 
milyon kuaturalı u1cerlerlı barbı 
kazanması Jbımdı. Bir Frımız lilo
zof u: 

- Büyü toplar bangi taraf ta isı 
Allah ta o taraftadır, demi,ıi. 

Eger bu •6z dolru ise, korkarrz ki 
harp HıbeJ'lerin aleyhim netice ve
recek. 

Fakat §imdiden Alrikı'da yapıla • 
cak olan bu harbi göz önüne getire
biliriz: G•niı. ıssız bir Adova yayll· 
sr. Bir tarafta baılarrnda beyaz at/r 
imparatorla beraber bir milyon ay1Jc
la11 çıplak Hııbeı. Bir tarafta da Ro
ma'dan kopup gelen Mussolini ve iyi 
~illblı ita/yan uJcer/eri. 

.1tusıso1ini, ltılya'nın mukaddera • 
rmı ellerine alalı, Roma zamanlarrn
danı bahsedip duruyor. Jllrikı'yı fet-

~aİ;İı"'r da: b6yi;-m:h;;e·,,;J,r.; ;~-p;11• 
lardı. A.nlaııllyor Jıl, kelldi6i de b• 
Roma latihlerıai taklit etmek iııti
yor. iki bin yıl önce Scipio Anibal'i 
Zama'da mağlfJp ederek ltalya'ya mu
zaffer olara/c geri döndiJjD uman 
lc~ndisine Afrikanu•, yani Afrika Fa 
tı~i unvanı verilmiıtl. Kim bilir bel
lcı de Adova'da imparator Haile Se
lisiye'yi yenmeğe muvaffalc olursa, 
Roma'ya avdetinde ltalyan ıefinin 
•dı da Muaolini Altikınuı olacak. .. ,.. 
Zagrepfe Hır
vatlar Hadise 
Çıkardılar 

•AÇEit 

neıırat, Zl A.A. - Jrbçerın yıı • 
dönfltnü nıtııyle Zatrepte •e diler 
iiırvat •ehirlerınde, 1929 yılr ı ha
siranındanberi ılk defa olarak Hır
•at bayrafı çekilmittir. Y-.uJan ıa.. 
terilere pollı kanflD&RUttlr. Bu ar• 
da afır hiçbir Mdiıe de olmamııtrr. 

BeJ.crat, 21 A.A. - Hı"at önderi 
Maçek'ln 56 ıacı yıldönümUnU kut • 
lamalı içın Zaarcpte '61teriler 
nıuıtur. Bu sırada bir h!dıte f'kmıt
tır. Senato betkanı Tonoçiç'ın evı 

nüne elden bir ı&ıterlc:iler ırupu 
eve bayrak çek hneainl lıtemit ve bu 
7erıne ıetlrilmedili için eve atrlm ' 
lardır Bır pobı t&baııca ile bır ki1i11 

MfSIRDA HAZIRLIKLAR 

Hindistandan Mısıra Beş 
Alay Asker Gönderiliyor 
Roma, 21.A.A. - Kahire'den gazetelere bildirildiğine göre 

Mısıra Hindistandan beş alay İngiliz askerinin gitmesi bekle
nilmektedir. Bunlar şimdilik Mısır ae~erleri!1~n .~ulundukları 
kışlalara yerleştirileceklerdir. Mısırdakı lngılız ıuel hazırlık
larına kmavla devam edilmekte olduğu ıribi Mısır kuvvetleri 
de hazırlanmaktadır. 

Celal Bayar Leningratta 
Leningrad,21.A.A.- Türki~e EJk~n~i B~kanı C~lil B~yar ile 

yanındakiler ,ehri ve end~tnyel gırı§ıtlen ~ezmı.şlerdır. Le
ningrad Sovyet Baskanı Turk konuklan şerc!ıne bır akşam ye. 
meği vermiştir. 

Esperanto Ku ru lta yı 
Roma, 21.A.A. - Yinninci esperanto kurultayı 3 ağustostan 

7 ağustosa kadar lulyada toplanacaktır. 
Floransada toplanacak olan kurultaya 40 memleket katılmak

tadJl'. Kurultay 5 Ağustosta Roma'da açılacak ve Napoli'de 
sona erecektir. Kurultaycılar oradan Libyaya giderek orayı ge
zecoklerdir. 

Bu lgar D iktatörü 
Sofya, 21.A:A. - Harp akademisi eski direktörü Albay Vol

tdıeff Bulgarıstandan ayrılmıştır. Kendisi 1923 yılı 9 haziranın
da ve 19~4 yılı 19 maıyuıındaıki hükilmet darbelerini hazırlayan 
esasrengız adamdır. 

1934 yılında ~rtaya çıkmamakla beraber hüktlınet işlerinin 
~andas~ı. elındc tutmakta ve müstakbel diktatör olarak gö
runm~te ıdı. Albay Voltoheff, 1935 yıh ikinci kanununda hü
k1lmetı kuracaktı. Bu husustaki muvaff aikıyetsizliği Kralın hak
ların~ _ka~~ almış olduğu durumdan ileri gelmiştir.Voltoheff'in 
kendı ııtegıyle Fransaya ıitmek üzere Bulgaristandan ayrıldığı 
sanılmaıktadır. 

Dolfüsün Olümünün Yıldönümü 
Viya~a, 21.A.~. - Dolfüs'iln öldürülmesinin yıl dönümü mü

nasebetıyle ~vatanperverler birliği törenler yapmış ve Ho
hevand tepesınde kurulan Dolfüs kilisesi açılmıştır. Tecim Ba
kanı .~~~kinger bi~ söylev vermiştir. Törende bir çok Bakanlar, 
Do!.fus un karısı. hır ~ct\rpr hölüP:il_ van cıfü•l nreiitl~r VP nn h.lıı 
kııı halk bulunmuştur. Vatanperverler birliği sekreteri Albay 
Adam bu :kilisenin bir ulusal anit olduğunu söylemiıtir. 

YUNANiSTANDA REJiM 

Cumhuriyetçiler Savaş için 
Bir Birlik Yapacaklar 

A.tina, 21 
Ahali partisinin hükilmete dargın 

olan saylavlarının Teodokis ile Mav -
romiUJis'.in batbnJıfı altında yeni 
bir parti yapacaklan 11)'&111 çevre· 
lerde aöylenmekteclir. 

Hilriyetpener partiyi temıil etmek 
te bulunan Sof..U. ut ı gtinil SfAm • 
dan gelecektir. Parti bundan 10nra cu 
muriyet için •vatta bulunmuı olan 
kurumları hazırbyacalctır. Diğer cu • 
muriyetçi partile de bunun ıibi ku -
rumlar yapacaklar ve hepsi birden cu
muriyet için çalrpnak üzere bir birlik 
kuracaklardır. Yeni cumuriyet partiıi 
lideri Papa Andreu hUkfunetin aon al 
drfı ttldin, genoy bitaraflığın temini 
kabiıl olamryacağma dair cumuriyet -
çilerin fÜpheaini baldı göstermekte ol 
duğunu aöylemiftir. 

General Kondiliı Bari gazetni 
aytanna yapılacak cenoyun aonucun 
da kralblm bir rey fazla almaıı Yu -
naniat.anda Jrralbk rejiminin tekrar ku 
nıJmuma kili oJdufunu aöytemiıtir. 

Daily Teleıraf cazeteainin Roma 
•e Yugoallvyada kralın adamlarına 
Yunanistana dfSner d&unez kendisi 
tarafından ba.ıırlanan tekilde ,enoy 
yaptuaçağma General Kondiliain .az 
verdifi hakkında yudıtz baberi •il 
Bakanı yalanlanmııbr. Gen~~ parti 
sine menıup olanlann rejim baklan • 
daki bnaatlerinde örkür bulundufu. 
nu ve Cumuriyet lehinde propapn • 
da yapabileceJderini 16ylemiftir. 

Atlnad• toplantllar ,_k edlldl 
:Atin.ı. 21. A.A. - Görilnllfe ba· 

kıbraa rejim meaeleainin kotarılması 
çabuklapcaktır. Bu, ya eakf kralm 
bir dlyeviyle, yahut da ıeneloy tari· 
hinin ileri almmaslyle olacaktır. A
tina 1&J'bafl bucün Londrada esiri 
kralla ıörilfecelrtir. Batbalcan Çalda
n. Almanyada yapacaiı tedaviden 
•aıgeçmiftir. Gerek cunıuriyetçilerin 
ıerek kralcılann ıenel toplanblar 
yaaalr edilmiftir. 

yaralamıttır. Maçelr datrttırdıfı lrt
f ıtlarla halka teıeldrilr etmlt •• rO• 
zel ıfSaterileri kırletmelı:t çıkarları 
olan unsurların urııtırıcı hareketler 
de bulunmalar nın &nilne ceçmek için 
dal lma1anaı rica etmııtır, 

Atina, 21.A.A. - Atina baroıunun 
600 avukatı tumuriyetin korunmaaı 
isin bir beyanname imzalamıılardır. 

Çaldarisin beyanah 
Atina, Zl.A.A. - Başbakan Çalda· 

riı cazetecilere yaptığı değette bil· 
kt1metin rejim hakkında yapılacak 
ıeneloy kartıaındalı:i durumun değif· 
mediiini aöylemiı ve demittir ki : 

•·uıuaal kurul tarafından keıtiri· 
len zamanda ıeneloy yapılacaktır. 
Bu,uluaal rejim haldnndalı:i iıtediğini 
6zıü olarak bildirmek imkiruru ve
recektir. 

Eski Kral Londr ada 
Londra, 21.A.A. - Hafta aonu ta• 

tllini ıeçirmek üzere Londradan ay• 
nlnut olan eılci Yunan kralı Jorj a· 
fuıtoa ayına kadar Londrada otur· 
mak n ctındedir. 

Atınıyı gıtmek Uzl\·e bir uçak bu· 
lundurulmaıı hakkında emir verıldi 
ııne daır olan haber Kroydondan ya· 
lanlanmalı:tadır. 

Bir general yaralandı 
Atina, 21.A.A. - Gazetelerin ver

diği bir habere göre. bir köylü top
lantısında cumuriyet rejimi hakkında 
aöz aöyliyen mütekait General Kla· 
vokannW. kralcılar tarafından •P' 
surette yaralammıtır. 

Almanyada Yahudi 
DOımanhiı 

Bertin, 21 A.A. - Genç Alman kıı 
•e kadınlarile mun .. ebetlerde bulu
narak irf kanını ldrleten Yahudile
re karıı açılan savat aurüp ıitmek· 
tedlr. Gazeteler bir Yahudi tec:ime -
n!nin hapiı edildi&ini ve bir di&eri· 
nın de Eaterugen kampına atıldıtını 
bildirmektedirler. 

Frankfurt. 21 A.A. - Mahkeme, 
Alman kurumunun Yahudi iKiıine 
yol vermeılnin kanuni oldufuaa ka• 
rar vemıiıtir. 

it.ıranın nUfuau 
Roma. 21 A.A. - 30 huiran 1935 

te yapıla~ aayımda İtalyan nüfuıu • 
nun 43 mılyon 240 bin kiıiye çıktısı 
anlı ılmııtır, 

j_O_kyano.s .. Adalarındaki Vahşiler 
Kadınları, Olen Kocalarının Mezarları 
Önünde Diri Diri Ateşe Atlp Yakıyorlar 

Seyirciler ateşe yağ döke
rek kızıştırırlar, dullar bu 
kızgın fırına kendilerini is· 

tiye istiye atarlardı 
Polinezya'da, Büyük Ökya

nos'ta, Felcmen.lk sömürgeleri 
arasında cenneti andıran bir ada 
vardır. Bali adası. Geziciler, 
buradaki nebatların feyzini, çıp
lak göğüslü kadınların güzelli· 
ğini, o kadar metıhederler ki ... 
Bu ada, bir bilmece, muamma 
ve sırdır. Animist (ruhçu) olan 
bu kavmin psikolojisi bir mu
ammadır. Bu bilinmiyen ruhla
rı bir sırdır, henüz üçte biri açın· 
lanmış olan adanın bir parçası 
sırdır. 

Halk ve adetleri 
Bali adası halkı, yerlilerden 

ve Arap istilası üzerine Java
dan kaçıp gelen Java'lı göçmen· 
lerden ~barettir. Bunların iti • 
katlarından, ilk animist ahali
nin adetlerine karışan müesse
selerinden, brahmanis dayanan 
orijinal bir soysalhk çıkmıştır. 
Bunun en büyük krsmı eski yer
li adetlere dayanıyor. 

Bu adetler, Bali adasında de
ğişmez ve bozulmaz birer set 
gibidir; Hindistan'ın sosyal 
kastlanna benzer. 

Sosyal sınrflar şunlardır: 
1 - Brahminler, çok saygı 

Bali adasrnda kadrnları, ölen kocala
rile beraber yakmak adetine i•yan 

eden me,hur Mıh Patimah 

gören rahipler sınıfıdır. 
2 - Ksatryas'lar, prens aile

leri efradıdır. 
3 - Wcayas'lar, asil tecimen 

sınıfıdır. 

4 - Sudra'lar, hiçbir unvanı 
olmıyan halktır. 

Bu adada kadının durumu 
pek nazik ve acıklıdır. Kadın
lar, havsalaya sığmayan birta
kmı adetlere tabidirler. Ancak 
bu vah§i adetler, yavaş yaVcl§ 
yumuşamaıktadır. 

D ullar diri diri yakıhyor 
Bu vahşi adetlerden biri, dul· 

larm, ölen koc~ardlm yakıla· 
cakları atcıgede üzerinde diri 
diri yakılmalandır. Bu korıkunç 
ve vahşi adet en eski zamanlar
danberi Hindistan'da cari idi 
Ancak Hindistan'ın Manu Ka· 
nunu hükümlerinden değildir. 
Müslümanların taşıdıkları peçe 
Kuran'ın hükümlerinden olma· 
dığı gibi. Bu vahşi idet Bali 
adasında bir çeyrek yüz yıla ka
dar cari idi. 

Yakın zamana kadar kadınları ölen kocalsrile berabu yakmak gibı vah§f 
bir adete riayet eden Bali adasrndan bir görü ... 

sınıfında cari kalmıştır. Bu ada- den kurtulmaga karar verdi. 
da yerli bir raca ölünce, bütün Şehri bırakarak oımana sığın· 
kanları da yakılmak, ona, İn· dı. Yiğitçe yürüdü, adanın gü. 
draloka'ya yani göğe refakat neyinden güzeyine geçti. Sin
etmek zaruri idi. Dullar, koca- garaja'ya geldi. Öradaki Fele
lannın tahnitine ve çok sonra menk ilbaymın himayesine sı • 
yakılmasına, tıususi rubalar gi- ğındı. Az sonra, büsbütün er
yerek intizar ederlerdi. Cenaze kinlqerek, bir müslüman arape 
'töreninin tarihini ancak münec- la evlendi, islimlığı kabul etti. 
cimler yıldızlara bakarak tesbit Yeni kocasının büyük zenginli· 
ederlerdi. ğini tecim işlerine koydu. Sin • 

Atete nasll abhyorlar? goraca'da ve şehrin güzey lima
nı olan Booleleng'te tecim evCenaze töreninin yapılacağı 

h ı teri açtı. Bir de fabrika kurdu. 
tarihte ateşgede azır anır ve Adada bir otomobil servisi de 
dulların bulunduğu eve bağlan-
mış bambodan bir köprü yapı- açtı. Ma:k Patimah bütün ser-
lırdı. Dullar beyaz roplara mi· gilere iştiraık eder. İki kız ço
rünmüş, başlarında birer kumru cuğu vardır. Onlara yıüık&ek bir 
taşıyarak köpriiden geçerler ve talim ve ter.biye verdiriyor. Bun. 
ateş yerine giderlerdi. Bu feci Iarın adları çok tahaftır: Biri 
manzara karşısında dualar oku· Ni Majam Leylalı, ikincisi de 
yan halk derin bir heyecana ka· Ni Kadek Raoeh'tir. yerli 
pılırdı. Bu sırada ateşgede adetlerin aleyhine olarak Mah 
ateşlenirdi. Scyirdler de ate e Patinah heııkesin saygı ve scv
yağ dökerek alevleri kızıştırır • gisini kazanmıştır. Kendisini, 

:dı. Bu kızgın fırına zavallı vahşi bir adete kurban etmedi
dullar kendiliklerinden atılırlar- ğinden dolayı hayret ve takdir 
dı. önlann ruhİarmı göklere ediliyor. 
götürecek olan kmnnılar da Devrimizin bir cilvesi 
uçardı. Atqe atılmak cesareti· Yaşadığuruz yüz yıluı cilvesi 
ni gösteremiyen dullar, terefle· değil midir ki, Siva adasında, 
rini kayıbederlcrdi ve en değer· doğu batı dinlerinin, hatti is • 
li uzuvlarından mahrum edilir- lamlzğm bile nüfuz edemediği 
lerdi. Batavya'lıların hüküm ve tesi-

• rinden uzak kalmıt bu ülkede, 
Vahfi adete karşı isyan çocuk denilecek bir genç kadı· 

ı 906 yılında Bali adasının ce- nm, ruhu, kadın kurtuluşu t.e• 
nubunda Kloong • Kloong raca- reyanlannı uzaktan duyaun ! .• 
sının sarayında Sudra sınıfına Şaşılacak bir §CY değil midir ki, 
mensup körpe ve güzel bir kız o mütevazı ve ürkek ruh, maddi 
yaııyordu. Racanın karınların. ve manevi hiçbir yardnn bekle. 
dan biri idi. Adı Mak Patirnah- mcdiği halde, kanlı ve ateşli bir 
tır. Raca ihtiyardı. Genç kadın maziye isyan etsini Ve bunda 
onun yakında ölecegini anla- muvaffak olswı !. lnaan bu ör
mıştı. Diri diri ateşte yanmak nekleri gö~, bütün düQyatla 
istemiyord';L Güzeldi, gençti. kadmllk için yeni bir devir baş. 
Yüksek hır • zekaya malikti, Jamıı olduğuna inanç getinnez 
enerjisi kuvvetli idi. Feci ölüm- mi?. 

Bali •dHınd• Sadra 11nılın• mınıup bir .ile 

Hindiatan'da İngiliz ifgalin• 
kadar cari olan bu idete gö~, 
kad.m, kocaauun ölüm atqge • 
desınde, türlü şekillerde yakı -
brdı. Zavallı dullar, çok zaman 
ıuu.rlu olarak ateşe giderlerdi. 
GuJerat'ta yakılacak dullar af- 1 
yonta aarhoş edilirdi. Bu feda- =-----=======-=ı:::ııo::oı--==-=-========= 
kirlıgı kimi derin bir imanla Dünyanın en bUyUk Almanyade yeni bır 
yapar •. ~imi şan ve tcref kazan- ki gemiaı ekonomi propagandaeı 
mak ıçın işlerdi. Bugün bile Londra, 21 A.A. - Dünyanın en Berlln, 21 A.A. _ Alman tedm 0 • 

Berıarea'te dul kalan bir kadın bliyUk ıkl tran .. tlantik ıemiıinin, dıu dıtarıya mat gönderecek olan 
evlenme Fran11z Normandıe ile İagilf• Queen bütfin üyelerinden Mitlerin 21 ma • 

. z, IOsyete dıtmda kalır, Mary'nin ne bir Jlman..1- ne de volda yı.t ki IÖ ı · f 1 u. a Y evınin bir tercilmeaini 
·~ 1

• ce Yaşar, ölümü bir iıtihlis biriblrlerine rutlamamaları ve dal- ~u m~llarla birlikte ıöndermelerlni 
gıbı karııiar. ma biri Amerikayı gıderken 6ttki - ı~temıştır. Tecim odaaı bu aöylevin 
A B~li adasında dulları yakm'lk nın Amerıkadan dönmesi lçin 1936 hır çok dillere yapılmıt olan çt:vir
adctı yalnu yükaek Kaatrvu dan ıtıbaren hareket .aatleri deııı- melerini paruı• olarak üyel"'rip,c da-

"- tırılecekur. &ıtmıştır, 
, 



\ 

--1; ==================:::::::========================TAN=:===================================== 22 • ' • 935 
tsıuuou:an ouu u o 00 u on 

MEMLEKETTE TA 
POLiS 

Esrarengiz bir 
sandal bulundu 1 _...... .. ··-··-. .., _ il --····-·••Na:an ........ Büyükada açıklarında esrarengiz 

bir sandal bulunmuştur. Evvelki sa
bah Büyükdere önlerinden geçen bir 
gümrük muhafaza te~kilatı _motoru, 
suların üstünde boş hır kayıgın yal· 
pa yaparak limana doğru ağı~ ağır i
lerlediğini "'Ömüıtür. K~yıgu~ ya
nına gidilmiş ve İCjinde kımsenın ol
madığı görülmüş~ü:. ~u. meçhul ka
yık limana getırılmıştır. Y~pılan 
tahkikatta bu kayığın bir ecnefü ma
lı olduğu anlaşılmıştır. Kayığın baş 
tarafında G. T. A. harfleri yazılıdır. 
Bir tarafında da Babi ismi vardır. 

lrakyaya Yerleştirilen 
Göçmenlerle Temaslar 

Lüleburgaz, (Özel aytarnnız bildiriyor) -Trakya genel Ens
pektör vekili Vehbi Demirel, Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, Edime itbayı Osman Şahinbaş, Kıl'klareli ilbayı Faik 
U stün buraya gelmişlerdir. Göçmen evleri üzerindeki çalışma -
lan yerinde tetkik eden heyet, köylerdeki faaliyeti de gözden 
geçirmiştir. Bükreş elçimiz, aldığı intibalardan memnun kaldı
ğını söylemiştir. 

Evlerinin inşaatile meşgul olan göçmenler, heyetle temas et· 
mişler, bazı isteklerde bulunmuşlardır. 

ihtilafı halliçin Ne Yapllacak 
Malatya, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Öray bütçesi ilbay -

lıkça bazı tadilat yapılmak suretile ta-stik edilmiştir. Şar kurulu 
son toplantısında bu tadilatı görüşmüş ve kabul etmemiştir. A· 
radaki ihtilafın halli için Danıştaya (Devlet şfrrasına) baş vunı
lacaktır. 

Dalyanlar Hazinenin 
'Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sökedeki Bafa gölünü 

senelerdenberi fuzuli olarak tasarruf ettiği "iddiasile hazine ta
rafından Hüseyin Avni aleyhine açılan dava, asliye hakyerinde 
bitirilmiştir. 

Karara göre, Bafa gölünün ve Bafa dalyanlarının hazineye 
ait olduğu tesbit edilmiş, balık avlama hakkının hazineye ait 
olabileceği bildirilmiştir. 

Aydın Spor Mıntakası Kongresi 
Aydın, (Özel aytarnnız bildiriyor) -Aydın spor mıntakası 

yıllık kongresi Halkevi salonunda ilbay vekilinin başkanlığında 
toplanmıştır. Toplantıda samimi görüşmeler yapılmış, spor İŞ· 
]erinin yürümesi baknnmdan isabetli kararlar ahrunıştır. 

Seçimde, inhisarlar direktörü Sırrı başkanlığa, Alaaddin as 
başkanlığa, Mehmet ve Karapınar Ahmet ve Nihat seçilmişler
dir. Feyzi Aydın, Nesimi Aydın, İsmail Germencik, Hüsnü Çi
ne, Fuat Nazilli atlet kuruluna, Vasfi Çatal, Celal Aydın, Nihat 
Nazilli, Abdi Karapınar, Ösman Çine azahklara; hesap enspek
törlüğüne de Mazhar Aydınla Nuri Karapınar getirihnişlerdir. 

Eskişehirde Dikiş Yurdu 
Eskişehir, (Özel aytarunız bildiriyor) - Bu yıl biri Halkevi, 

biri kdınlara yardnn kurumunun olmak üzere 6 dikiş nakış ve 
elişleri öğretme yurdu açılmıştır. Bunların bir yıllık çalışmaları 
nı gösteren sergileri de temmuz içinde açılmıştır. Asafrıdaki r..--
11im yurddan çıkanları bir arada göstermektedir. 

No. 64 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

Hizmetçi kadın rolünü yap
makta bayanından hiç te geriye 
kalmıyarak ve aıeemilik çekmi· 
yereık: 

- Peki .• 
Dedi, gözlerinden yaş akıta· 

rak odadan çıktı. 
Marika odadan çıkarken Gü

ney geniş bir soluk aldı, koca· 
sının gözleri içine bakarak: 

- lşte telefon öyküsünün so
nu böyle cılk çıktı! 

hem de onu kırmış, gücendir -
rnişti. Evin kapısından içeriy~ 
i\irerken dimdik olan sinirlen 
şımdi bozguna uğralnış, pelte· 
leşmiş, lif gibi porsumuş kal· 
mışlardı. Tereddütlü adunlarla 
yeniden yatağın yanına yürüdü, 
karısının elini tuttu ve korka· 
rak, çekinerek: 

- Güney .. 
Dedi. Güney hiç cevap ver

medi, sadece buruşuk, büzük, 
soluk yüzünü yastığın altına 
soktu ve kıvrak çizgileri göz 
önünde dirilen güzel gövdesi
nin yataktaki duruşunu kımıl· 
dattı. 

Bu durum karşısında doktor 
bütün bütün sıkıldı, utandı, ne 
yapacağını şaşırdı ve ağzından, 
bir inilti halinde yine onun adı 
çıktı: 

- Güneyyyy ... 

Kütahya 
iyi Su istiyor 

Kütahya aytanmı;s ya;sıyor: 
"Şehrin bupn en büyük ekaiği, 

•ılıi yollarla akıtılıp dağıtılan auyu 
olmayıfıdır. Bir çok engeller yü;sün 
denyıllardanberi geciken bu tefeb • 
büa, artık oluf çalı ıa gelmiftİr. 

Gerçi, fehirde bol au vardır. Bun 
lann içinde çok aoğuk ile çok te • 
mis olanları inkar edileme;s. Lakin, 
içmeye 11e tem~liğe için harcanan 
nı için çekilmiyen aıkmtı, aıhhi ba
kımdan büyük mahsur doğuruyor: 
bu •ulann toprak günklerle gel • 
meai ile dağılmaaı genel aağlık ilgi. 
li bir meaele hal t ıde laerkeai düfiin 
dürüyor .• 

180 bin liraya bitirilecek olan ye· 
ni teaİ•at proi••inin, Bayındırlık Ba 
kanlığından •ailık ve aoayal bakan 
lıia gönderildiii anlGfılmıftır. 

Proje gelir gelme;s, ilbaylığın la· 
aliyete geçme•i temenni edilmekte 
dir.,, .,,...__ .-... .. ....._...._. 

Numarası 20 dir. Kayığın vaziyeti 
tetkik edilmiş Karadenizdenberi u • 
zun bir yolculuk yaptığı, şurasında 
burasında görülen yara, be.re~erden 
anlaşılmıştır. Sandalıı:ı şehrımız ya· 
hancı vapur acenteler~nden her ~n: 
gi birine ait olması, hır vapurdan ıpı 
koparak ayrılmış bulunması ıhtima· 
tine karşı, bütün acentelere ~aş vu· 
rulmuştur. Acenteler bu kayıga sa -
bip çıkmamışlardır. Sandalın yolcu· 
su olup olmadığı, varsa nereye çık
mış oldukları ara~tırılmaktadır. K~
rekleri üzerindedır. İstanbul Emnı
yet müdürlüğü tahkikata -ehemmiyet· 
le el koymu§tur. 

* Son zamanlarda şehrin muhtelif 
mahallerinde ampul hırsızlıkları ço· 
ğalmıştır. Bilhassa Dikilitaş ve ci -
varındaki mahallerde artan bu hıraız 
JıkJara mani olmak için bekçilere Si• 

kı emirler verilmiştir. 
• Yenimahallede Nur tanesi soka

ğında 35 yaşlarında_ Şeh~er, cum.~r
tesi pazarından aldıgı yogurdu, dun, 
kızlarile birlikte ycmiı ve yemekten 
sonra beş nüfuslu aile zehirlenme a
lanıetleri göatermiıler, hastaneye 
gönderilmişlerdir. 

* Beyoğlunda Abanoz sokağında 
3 numaralı umumhane sahibi Sabahat 
ile dostu Rıza, gece fazla sarhoş bir 
halde Büyükderede Bey~ ~arkın. ö: 
nüne gelmişler ve halkın ıstıra~atını 
bozacak derecede gürültü etmışler
dir. Polis, her ikisini de yakalamış
tır. 

• Küçükpazarda Hacı Kadın ma
nallesinde 26 numaralı evde oturan 
amele Ömer, Floryada ispirtoya su 
katarak içmiş ve zehirlenmiştir. Ö
mer, Cerrahpaşa hastahanesine gön
derilmiştir. 

• Kadıköyünde Tulumba sokağın
da Balıkçı Karnik ile Karabet balık 
satmak yüzünden kavgaya tutuşm:.ış· 

1 
]ardır. Karabet, eline geçirdiği ba • 
lıkçı bıçağı ile Karniği sol kaba e -
tinden ağır surette yaralamıştır. Suç
lu yakalanmr§. Kamik Zeyne.p Ki· 
_. ------:~ı-.ı.ı-ı-,..__. 

I ·.~şehir orta 
mektebini bitirenler 

Aktehir, (Huıusi muhabirimiz bil· 
diriyor) - Orta okuJada imtihan bit· 
nıittir. Yukariki resim, bu yıl mezun· 
ıarını direktör ve öğretmenleri ile bir 
arada gösteriyor. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Eskiıehir, (Tan) - Halkevi köy 
cüler şubesi yaz tetkiklerine tekrar 
baılamııtır. Uyeler, köylüleri deneme 
tarlalanna götürmüşler, yaylalarımız
daki kuru ekiciliğin usulPerini anlat -
mıılardır. Köylülerimiz bu gezintiden 
çok istifade etmişlerdir. 

• Sürmene, (Tan) - Kazada Ata
türk heykelinin önünde bulunan bü • 
yük kumluk cumuriyet meydanı ola -
rak ayrılmııtır. Meydanın yapılması 
için şarbaylık malzemenin tedarikine 
başlamıttır. 

1 * Malatya, (Tan) - Aylardanberi 

tün bu uzun saa1'er içinde üz· 
dil, ağlattı, bir kere bile konuş
madı. Gençliğinin son ışıkları· 
nı ve son umudlarmı ak saçının 
dalgalarında derliyen doktor 
durmadan yalvarıyordu: 

- Güney bir kere daha böy
le bir şey yaptığımı görmiye
ceksin. Seni çok seviyorum. Bu 
sevgi bende istemiye istemiye 
arada bir hastalık yapıyor. Kıs
kanıyorum. Her şeyden, insan· 
dan, havadan, rüzgardan, yal
mzlıktan akla hayale gelen gel· 
miyen bütün nesnelerden seni 
kıskanıyorum. Bu tabii bir şey 
değil. Ben de biliyorum, fakat, 
ne yapayım, oluyor. 

* Alemdar mevkiinde polislik ya
pan ve 2 lira rüşvet aldığı için ~ey· 
kifhaneye gönderilen İhsan, delıhk 
alametleri göstermiye başlamıştır. 
İhsan, zaman zaman ağlamakta, buh
ran nöbetleri geçirmektedir. Müşa • 
hede için Tıbbi Adliye gönderilmiş
tir. 

* Etiyen isminde bir macar, uyu
yamadığı için geçen aqam bir lara 
gitmiş ve orada limonat içmiş ve ze
hirlenmiştir. Cerrahpaşa ha5tanesine 
kaldırılan Etiyen yapılan· tedavi ü
zerine kurtarılmıştır. Bu z~hirlenme 
üzerinde zabıta tahkikata devam et· 
mektedir. 

yağmur yüzü görmiyen ova ürünleri 
kuraklıktan çok müteessir olmuştur. 
Sebze ve meyvalar çok pahalıdır. 
•Aydın, (Tan) - Aydın mıntaka· 

sı sanatlar mektebinden bu yıl çıkan 
talebeler, dün akşam mektep bahçe • 
sinde bir ayrılık müsameresi vermit • 
]erdir. Müsamerede binden fazla da • 
vetli bulunmuştur. 

"' Sivaı, (Tan) - Hava kurumuna 
Sivas ve çevrC$indeki bütün memur
lar maaşlarının 2 sini vererek üye ya 
zılmışlardır. Memurlarnnız taahhüt 
]erini temmuzdan itibaren vermeğe 
başlamıılardır. 

gözleri dolu doluydu, ağlıyacak 
gibi idi. Fazıl, genç kadının el· 
lerini avuçlarının içine aldı, yal
varan, içindeki ezintiyi dışarıya 
vuran, iniltili, ıstıraplı bir sesle 
cevap verdi: 

- Hakkın var karıcığnn. Se· 
nin bu kadar güzel, bu kadar 
büyülü ve tılsımh bir kadın olu· 
şun beni çileden çıkarıyor, ba
na böyle şeyler yaptırıyor. Be· 
nim de bağışlanacak tarafım 
var. Aramızda belki otuz beş 
yaş var. Bu ne dernek, sen bil· 
mezsin. Bunu bilebilseydin, o 
vakit bana hak verir, ne benim 
yaptıklarnn senin gücüne gider, 
ne de üzerinde bu kadar durur
dun. 

Güney birdenbire Fazıl'ın SÖ· 
zünü kesti, sordu: 

Der gibi bir durum yaptı, ye
niden yatağına çıktı. Doktor 
ayakta dimdik kalmıştı. Düşü· 
nemiyordu, ne yapacağını bil • 
rniyordu. Bütün hesabı altüst 
olmuş, her şey kendi oranları
nın (tahmininin) ter.sine çık· 
mıştı. Bu sonunçta açık, ortada 
olan bir mahcupluk ta vardı. 
Şimdi ne yapacaktı?. Hem kan
sına karşı ahmakça bir kıskanç
hğın utancı içine düşmü§tü, 

Kucaktan sofraya 

Doktor belki bu benzerde 
söylediklerinin y ü z il n c ü • 
sünü söylerken Güney yatakta 
hırslı hırslı bir kere daha dön
dü, kalktı, sinirli bir söyleniş· 
le: 

- Ama Fazıl, seninle seviş· 
tiğime, evlendiğime beni piş
man ettin. Hiç aklnna gelmi· 
yen şeyleri benden ummaya 
kalkıyorsun! 

- Bana güvenin mi yok?. 
Doktor, bu soru karşısında 

sendeledi, titriven, ürken bir 
sesle cevap verdi : 

Fazıl iki saattir karyolanın 
kenarındaydı. En yüksek bir 
heykel artistinin bile düşüremi
yeceği kadar güzel, güzelin gü
zeli, en güzel kadın Fazıl'ı bü· Dedi. Bunları söY-letken Y.ine 

- Güvenim var. Var ama. 
Ben çirkinim, şen güzelsin. Ben 
yaşhynn, sen gençsin. 

- Bütün bunları evlenmeden 
önce biliY.orduk. 

evit~ler 1 lel).Jv\e& 
Çabuk açılan kızlar 

-,.J .~ i) jı .! ~/ //! ı' 
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Erkekler anlaşılması güç, bir 
taz çekingen, kapalı kızlardan 

hoşlanırlar. Birden bire kendi • 
lerine herşcyi anlatan, söyleyen 
ve açılan kızlar en az hoşa gi · 
denlerdir. 

Ciıhangirden Hidayet imzasi . 
le aldığımız mektupta deniyor 
ki: ~ 

... üç aydanberi onu bizim so
kağın. başından geçerken görü • 
yor, peşine düşüyor, caddeye 
kadar arkasından gidiyordum. 
Ondan sonra tramvaya binip gi. 
diyor, ben de geri dönüyordum. 
Akşamları, ikide bir köhne soka 
ğın başında onu görünce evden 
lırliyor, uzaktan onu takip ede
rek evine bırakıyordum. Bir keli 
me bile konuşamadım. Fakat bu 
kız beni bu üç ay içinde deli et
meye başladı. Bütün hayatım o
nun hülyasile doldu. işimde, e· 
vimde, yatağımda hep onu dü • 
şünmeye başladım. Ona görün· 
mekten, ona bir tek kelime söy· 
/emekten o kadar çekiniyordum 
ki tramvaya atladığı zaman 
tramvaya atlamaya asla cesaret 
edemedim. Fakat bunun sonu ne 
olacak? diye düşününce artık ka 
rar verdim. Sonuna kadar pe§ine 
takıldım. Osmanbeyde indi,· so
kağa saptı ve bir büyük perukar 
dükkanına girdi. Arkasından 
.&.-- ..ı • •• 

Oturup tıra§ olurken peşine 
düştüğüm genç kız ortada yok· 
tu. Tıraşım bitti. Belki o da ku • 
va/ürünü bitirip çıkar, diye ma· 
"nikür yaptıracağımı söyledim. 
Biraz sonra peşine düştüğüm kız 
elinde makas ve ilaçlaII olduğu 
halde gelip önüme oturdu. Hay 
retten, heyecanrmdan baygınlık 
geçiriyordum. Beni tanrmıştı. 

Randevu istedim, geldi. Konuş· 
tuk, bana birden bire o kadara· 
çıldı ki sanki bu üç aylık taki· 
bimde onunla can ciğer alıbap 
olmuşuz. Bütün hayatım anlat • 

HAK YERLERi 

3 hırsız tevkif edildi 
Muıtafa, Abdi ve Ahmet iıminde 

üç hıraızlık ıuçlusu hakkında 5 inci 
müıtantiklikçe tevkif kararı verilmiş· 
tir. İddiaya göre bunlar Ortaköyde 
bfr çok evlerden öteberi çalmışlar. eş
yanın ı SO parçasını da ayrı ayrı yer 
lere aatmıtlardır. 

- Biliyorduk, b i 1 i y o r
duk ama zaman denilen değer 
yine zamanla değişebiliyor. 
Üzerinde düşünülemiyen birçok 
şeyler var ki, zamanla kendile
rini bütün aksaklıklarile veya 
derlilikleri ile açığa verirler. 
Yine birçok şeyler vardır ki, 
başlangıçta bütün tadlarmı tat· 
h oldukları kadar belli etmez
ler ve zamanla bu tad katmer
leşir. .Sen, işte zamanla tadım 
arttıran, tadındaki değeri dam· 
la damla veren kadınsın. Bu öy
le bir tad ki, benim için, ucu, 
bucağı yok ve bu sonsuz varlı
ğın bütün özelliğini benim da
maklarnnda derliyebilmeğe d~ 
ömrüm yeter değil anladın mı? 

Güney bu sözleri dinledi din
ledi, dudaklarım büktü, mırıl
danır gibi söyledi: 

- Bunlar hep senin evha. 
mın?!. 

Fazıl, boynu bükük, göz~eri 
yerde cevap verdi: 

- Evham. Doğru. Ben ric 
tersini düşünmüyorum. Bu yön
de birleşiyoruz. Ancak ayrıldı
ğımız Y.Ollar var. Sen benden 

tı, ve hemen o gün bu 
olmuştu. 

Ben üç ay içinde onrı 
hayal çerçevesi içinde 
ki günün birinde behe.td 
cem olacaktı. Şimdi bı. 
dım. Bu kızın vaziyeti 
şündürmeye başladı. il 
viyorum da ... 

Genç kızın manikür 
işçi oluşu değil de k 
ay takip eden gence o 
buk açılışı onda inki~ 
Şurası tecrübe edilmı.§ 
kattir: İkide bir gülen, 
ğunu ortaya döken, çab 
ni belli eden kızlar erk. 
rinde bekledikleri t 
mazlar. Cihangirli Hi 
aylık hayalinin sarsıl 
mekle azap içindedir'. 
ha beklerse bu hayaliıl 
tün uçup gittiğini gö 

• Ablas1n1n k 
Torostan E. L. · 

genç kız bize şu mace 
tıyor: 

Ablam iki sene e 
Ben hala onun kocası 
yım ve iki çocuğuna b 
Eniştem namuslu, sotJ 
ciddi bir adamdır. 
çok sevdiğini samyo 
ölümü üzerine çok sars 

~ ,,~ - ··,;· 
çük çocuklarına bakttJ 
benim yanından ayrıl 
istedi. Zaten gidecek ti 
yoktu. iki seneden be 
kaldım. Fakat bir müdtl 
eniştem, §İmdiye kad~t. 
zaman ima bile etmedili 
ri bana açtı. Çocuklatlll 

• -'·---···· _,,.., ı-.11 • ... ~ .... 

mızda 22 YB§ fark oltl 
ben de bu adama kat§I 
hissinden ba§ka bir§ef 
yorum. Kabul etmezseıtJ 
cek çok fena olacak gibi 
nüyor. Ne yapmalıyım? 

Evlenmek hatırla de"" 
nülle olacak bir iştir. B . 
nizi düşünürken, yarınki 
tinizi tehlikeye koy 
Sizden 22 yaş büyük bit 
hele yalnız hatır için e 
niz doğru değildir. B 
sine açmak, açıkça söY 
zımdır. Eğer ısrar ed 
yüzden sizi evinden kO 
dar giderse zaten bu d 
bir adamla evlenmenil • 
hayırlı olmazdı dem 
anlattığınız gibi bu iyi 
sa size yaptığı teklif • 
kaprisin, ani bir heveti': 
sidir ki sözlerinizle 
kun bulacaktır. 

sonsuz bir güven 
verdiği hürriyeti 
Haklısın. Sabahtan 
dar yatak odasında . 
uğraşan bir kadın içi'& 
suz hürriyet isteği 
Fakat, kansını evde 
bir koca için de v 
suzluğu içine düştne1' 
de bir hastalıktır. 

Güney, bu son söıl 
- Olabilir .. 
Diye karşıladı ve d 
- Bak yine evde 

dm.. diye araya bit 
yorsun. • -

Ve sesine daha Ç 
lik vererek söyledi: ...... 

- Ben evde olay---i 
ynn. Senden tam bit~
ve güven istiyonun
ledir, ya değildir. Sd' 
üç gece evde de o 
bir saniye bile bendeı1 
memelisin. 

Bu söz doktorla 
kıskançlık, sevgi, f 
konularının tazelenlll 
den Y.Ol açtı. 
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S ·P · OR 
DUNKU SPOR HAREKETLERl 

Beşiktaş Şild Finalde 
istanbul Şampiyonu Oldu 

Mıntaka futbol kongresi toplandı - Modada 
yüzme teşvik maç 1 arının neticesi alındı 

1934 - 35 mevsimi İstanbul şilt fi. 
nali dün, Şeref stadında, Beşiktaş ve 
Beykoz arasında oynandı. 

Suphinin hakemliği altında oyna
nan maça ıki taraf tam ve en kuv -
vctli kadrolarile çıktı: 

- Beşiktaş
Mehmet Ali 
Nuri Hüsnü 

Feyzi Hasan Faruk 
Eıref Şeref Muzaffer Hakkı Ha-

v2t 

§ild final maçında ... 

- Beykoz -
Kandili 

Nebi Halit 
Turgut Mehmet S:ıit 

Namık Kazım Kemal Mustafa Ba· 
hadır 

Maçların başında verilmesi mutat 
olan bu mallımatı verdikten ~onra o
yuna geçelim: 

Fevkalade ve eşi az görülür bir 
''arsa oyunu ... ,, Öyle bir arsa oyunu 
ki: ıert hamleleri, istenerek yapıl -
mış favulleri, rastgele vuruşları, ha
kem ihtarları, ihtjirlardan sonra sı· 
:Karılall' oyuncularr, salfatlıkları, kı
tıacası, teknık denilen giızel ve zevk
li tarzın yanından değil, uzağından 
bile geçmiyen bir arsa oyunu ... 

Bütün oyunda, koskoca doksan da
kika içinde güzel olarak alkışlana -
cak, takdir edilecek üç şey göstere
biliriz: Beykoz kalecisinin bir çok 
gollere mani oluşu, Beşiktaş kalecisi 
Mehmet Alinin muhakkak bir golü 
mükemmel bir plonjonla kurtarışı ve 
Şerefin golle biten nefis vole bir şü· 
tü ... Fakat bunlar nihayet iki üç da
kikanın içıne sığabilecek şeyle:dir. 
Düşüniıniiz bir kere ki doksan daki
kada üç dakikalık hoşa giden, zevk
le görülebilen kısa hareketler ... Üst 
tarafından bahsetmemek belki de da
ha iyidir. 

İlk devrede Beşiktaş umumiyetle 
üstün oynadı. Fakat bir taraftan fi
nale .kadar yükseldikten sonra maçı 
kaybetmemek için canla başla oyna
yan Beykoz müdafaası, öte yandan 
Kandilinin biraz da şanslı kurtarış
~arı, bir yandan da muhacimlerinin 
faz.la paslaşarak biribirlerine girme
Jerı ve fırsatları öldürmeleri yüzün
den B.eşiktaş hiçbir şey yapamadı. 

~e,ıktaşın bir dilzüye Beykoz ka· 
tesını ıılnıtınnasına karşılık, Bey
ıkoz!u.lar ancak münferit akınlar ya
pabılıyorJar, ancak onların akınları 
dah~ hırslı öldürüyordu. 
Bır aralık Beykoz müdafaası sakat 

Janarak çıktı ve Beykoz on kişi ile 
oyuna devam etti. Beykoz kadrosun· 

daki bu ekaikliği arkadaşları çok ça
lışarak kapatmagı başardılar. 

Devrenin yarısı geçmişti. Fark~ı 
galibiyeti beklenen Beşiktaş bala bır 
gol çıkaramamıştı. Devreni.n ~?nla
rına doğru Beykoz sağdan bır hucum 
yaptı, top ortalandı, Beşiktaş müda
fileri karşılayamadılar, Be>:~~~ ~u
hacimleri atıldılar ve adeta uçu bır -
den elbirliğile bir gol yaptılar. 

İlk devre Beykozun O - 1 galibiye
tile bitti. 

İkinci devre başlar başlamaz Be • 
şiktaşlılar sıkı ve üstüste hü.:umlara 
geçtiler. Anca~ Beyk~z mudafa~sı 
bütün gayretinı sarfedıyor ve Beşık
taşlıların beraberliği temin etmele
rine meydan bırakmıyorlardı. Bu hal, 
Beykoz muavinlerinden Turgut, bir 
çarpışmada kafasından yaralanarak 
çıkıncaya kadar sürdü. Oyun birkaç 
dakika kadar durdu. Turgudu götür
düler ve kafasını sardılar. Bu arada, 
Turgut tekrar dönünceye kadar, 
B~ykoz miıdafaası bir bocalama ge -
çirdi ve Beşiktaş sağ açıgı Hayati, 
Kandilinin plonjonuna rağmen Be • 
şiktaşın beraberlik sayısını yaptı. 
Bir iki dakika sonra da, soldan bir 
hücumda, Şeref yukarda anlattığımız 
tutulmaz vole şütile Beşiktaşın ikin
ci .aayısını çıkardı. 

Bundan sonra Turgut başı sarıl • 
mış olduğu halde oyuna girdi. Bir 
aralık hakem Beykozdan Saidi oyun
da~ ~ıkardı. Daha sonra Beykoz ka
lecısı topu tutmu iken Şerefin tak
tığı bir çelme ile fena bir vaziyette 
kolunun iızerine düştü ve sakatlan
dı, sediyeye koyarak götürdiıler. Ha 
kem Şerefi de oyundan çıkardı. 

Beykoz sahada sekiz kişi kalmıştı. 
Böyle olduğu halde bir aralık bir 
fırsat bulup Beşiktaş kalesine kadar 
girdiler ve muhakkak bir golü Be
şiktaş kalecisi plonjonla kurtardı. 

İşte, karakteristik taraflarını an • 
lattığrmız bu oyunu Beşiktaş 1-2 
kazanarak İstanbul şilt şampiyon -
1uğunu aldı. 

. Usulden olduğu için Beşiktaşı teb 
rık ederiz ama böyle bir arsa oyunu
nu oynayanlara da, seyredenlere de 
geçmig olsun deriz. 

Sadun O. SAVCI 

lstanbul Mmtakası kongresi 
İstanbul mıntakaamın senelik kon

gresi dün sabah saat on buçukta Be
yoğlunda Halkevinde toplandı. 

Çokluk bulunduğu anlaşıldığından 
içtimaa başlandı, kongre başkanlığı
na Güreş heyeti başkanı İsmail Hak
kı seçildi. Sırasile mmtaka ve teknik 
heyetler raporları okundu, kabul e
dildi. 
Raporların okunması on ikiye ka

dar sürdü. Bundan sonra yeni heyet
lerin seçimine geçilmek üzere on da· 
kika ara verildi. 

Bu sırada, bazı kulüplerin kapı a
ralarında, koridorlarda ellerinde bir 
liste dolaştıkları ve kendi istedikleri 
kimselerin seçilmesi için rey kazan
mağa çalıştıkları görülüyordu. 

İkinci celse başladrgı zaman, ilk 
söz alan Fenerbahçe murahhası Hay
ri Celal, bir hafta evvel hazırlık ma
hiyetinde ve kulüp murahhasları a
rasında yapılan seçımden mıntaka 
merkez heyeti başkanlıgını Orhan 
kabul etmediği için yalnız mıntaka 
merkez heyetinin yeniden seçılme İ· 
ni ve üzerinde evvelce uyuşulmuş h 
yet.lerin oldugu gibi kabulünü tek f 
ettı'. Başka birisi de, bütün seçimı 
yenıden yapılmasını istedi. Bu iki 
teklif reye konuldu ve ilk teklif ka· 

11 r enstant 

1stanbul mıntafası kongresinin dünkü toplantısından bi:r görü1,,1Uş ve idare heyeti raporunun okunu~u .. ,' 

bul edildi. Bu arada kapının yanında ayakta T 
Şu .h~lde yalnız mıntaka merkez duran Galatasaray murahhası Musli- ( 

hey.etını~ başk~n, asbaşkan, ve üç ü- hin söz almadan birkaç kere itiraz e
y.esı seçılmek üzere namzetler tekli- dişi başkanın yerinde müdahalesini 
fıne başlanıldı. Bu a:ada . Galatasa- 1 icap ettirdi. 
ray murahhassı Muslıht Guneş kulü- Bunun üzerine Muslih (o halde 

Galatasaray kongreden çeki1iyor) di
ıe bağırdı, kendisi önde, O&man Mü
eyyet ortada ve başkanları da arkada 
kongreden çekildiler.Galatasaray mu 
rahhası, kongrede bulunan kulüp mu 
rahhaslarını bir jestile ellerini kaldı· 
rıp indirttigi kendi kulübünün hon· 
gresine taburla gelen talebe farz ve 
hepsi değilse bile bir kısmı kendisi
ni takip edecek zannetmiş olmalı ki 
bu harekette bulundu. Fakat salonu 
bırakan yalnız ve yalnız üç kişiden 
ibaret kaldı. Seçime devam edildi, §U 

/ \ 
1500 metre yüzmede bfrinci g~Jen 

Ilalil 

1 ra giren yiizücü kn·hrdsn 1J i 

rahha !arından Kemal Rıf tdve 
N t hakkında itirazda n . 0~ 
Kongre ba kanı Giıneş kulubun~u 
salahiyet mektubunu okutarak Jdu· 
zatların durumlarının yoJund~ .0 la 
gunu bildirdı. Mu&lih tekrar ıtııaz 
bunların Galatasaraylı oldukla~ı:ı~ 
Galatasarayla alakalarını kesmedı 
rini ortaya attı. Bunların. uç sene ; 
denberi Güneş kulubunun uyelerı ~a 
hatta bu kulubu kuranlar arası~ 
bulundugunu sagır sultanın bile dduy 
duğu guneş gıbi aşikarken, bu 1 ıa 
birçok kimseleri guliımsemege sev • 
ketti. 

Bununla beraber mıntaka namına 
Fethi Tahsin lazım gelen cev~bt ve
rerek Kemal Rifat ve Nuzhetın Gu· 
neş kulübü namına umumı merkez 
de bıle muscccel olduklarını sôyle
di ~e meseleyı bıçak gib kestı attı. 
Seçımc geçıldi. Başkanlı a Fethı 
Tahsın buyuk bır eks riyetlc seçıl • 
dı. Ancak Galataaara} murahhası bır 
tı~fta evvelki ıhzilrı topl ntıda Fet· 
hı Tah ını ıstemedı ını açıkça soy· 
lemişti, Fethi Tah ın bunu iJerı su
rerek Başkan!ıgı kabul etmek ıstc -
medi. 

Gi.ıneş murahhası, işbaşında bulu -
nanlarm her ~aman aleyhinde bulu • 
nacak bir ekalliyetin daima mevcut 
oldugunu, bunun ıçın çekinmek Ui • 
zım gelmıyecegini, cıddi ç rpışma • 

muvaffak olmu :Fethı Tahsi
rıyetı kırmamasını rica etti. 

sonuç alındı: 

Mıntaka Merkez Heyeti 
Başkan: Fethi Tahsin (Hilal) 
Asbaşkan: Necmi (Top kapı) 
Üyeler: Muhtar (Süleymaniye), 

Sait Salahaddin (Fenerbahçe), Ke -
mal (Eyüp). 

Futbol Heyeti 
Başkan: Kemal Rifat (Güneş), 

Üyeler: Basri (Beşiktaş), Cafer (Fe
nerbahçe),Şazi (Beykoz), Saim Tur
gut (Vefa) 

Atletizm Heyeti 
Ba kan: Besim (Galatasaray), Me· 

lih (Beşiktaş), Yusuf Ziya (Eyüp). 

1 
Denizcilik Heyeti 

Başkan: Kadri (Galataaaray), De
mir Turgut (İ. S. K.), Şazi (Beykoz) 
Efdal (Altmordu), Şeref (Anadolu). 

Voleybol Heyeti 
Başkan: Ali Rıdvan (Hilal), Sad

ri (Beşiktaş), Ekrem (Topkapı). 
Güreş Heyeti 

Ba kan: İsmail Hakkı (Kumkapı), 
Himet, azıoor (Beş Ktaş), Kema,l 
(Kasımpaşa), Saip (Anadolu). 

Bisiklet Heyeti 
Başkan: Hikmet (Süleymaniye), 

Talat (Fcneryılmaz), Rüştü (Fener
bahçe). 

Boks ve lskirim Heyeti 
Başkan: Nuri (Beşiktaş), Süheyl 

(Galatasaray), Hilmi (Kumkapı), 
Rıza (Kumkapı), Selami (Galatasa· 
ray). 

Bütün heyetlere, hele faaliyetleri· 
le tanınmış mıntaka başkan ve as • 
b~şkanlarına muvaffakiyetlcr dile • 
rız. 

s. o. s. 
Yüzme teşvik müsabakaları 

Mo~ada evvelki gün başlayan yüz
me musabakalarına dün de devam 
edilmiştir. 

İyi bir kalabalık önünde intizam -
la .. Y~_Pıl?~ miısabakalarda Beykoz 
klubu bırınciliği, 1. S. K ikinciliği, 
Galatasaray da uçüncülüğü almış • 
!ardır. 

Yüzme antrenörünün arkadaşları 
v~ M~car şampiyonları olup bir ge
zı kafılesile şehrimize gelmiş bulu -
nan Macar UTE klübü sporcuların 
dan Loza ve Novak'da müsabaka ha· 
rici ve gösteriş mahiyetinde yıizerek 
çok alkışlanmışlardır. 

Teknik neticeler şunlardır: 

Erkekler arasmda 100 
metre serbest 

• 1 - Halil (G. S) bir dakika 8 sa· 
nıye 8/10 

2 - Sarvan (Bz) 
3 - Mahmut (1. S. K) 
Bayrnlar arasmda 100 

metre serbest 
. 1 - Lola (Bz) bir dakika 34 sa • 

nıye 1/10 , 
2 - Simo (Bz) 
Erkekler arasında 100 

metre sırtUstU 
1 - Nejat (Bz) bir dakika 33 sa

nıyc s ıo 

Erkekler arrsmda 200 
metre kurba~lama 

1 - Ömer (Bz) 3 dakika 38 3/10 
2 - İzzet (Bz) 

Erkek ler arasında 400 
metr e serbest 

. l - Halil (G. S) S dakika 47 sa • 
nıye 4/10 

2 - Fikret (t . S. K) 
3 - Ali (G. S) 

200x4 Bayrak 
1 - 1. S. K takımı. 12 dakika 53 

.8ayraıc yarışına giren kadın yüzücüler 

saniyt. 
2 - Yine t. S. K takımı • 
Tramplenden atlama 

1 - Fahri (Beykoz) 230 puvan 
2 - Necdet (İ. S. K) 176 puvan 
3 - Selim (Beykoz) 154 puvan 
4 - Şeref (Beykoz) 85 puvan 

Erkekler arasmda 200 
metre serbet 

1 - Halil (G. S) 2 dakika 40 -;;. 
niye 5/10 

2 - Mahmut (İ. S. K) 

Bayanlar arasınds 200 
metre serbest 

t - Lola (Bz) 3 dakika 29 sa -
niye 2/10 
2- Simo 

Bayanlar arasmda 400 
metre serbest 

ı - Lola (Bz) 8 dakika 2 saniye 

2/10 
2 - Simo (Bz~ 

Erkekler arasmda 1500 
metre serbest 

1 - Halil (G. S) 25 dakika 11 sa 
niye 4/10 

2 - Mekin (Bz) 
3 - Cihat (G. S) 

TUrk bayrak yarışı 
1 - Beykoz ve l. S. K takımları. 

6 dakika 14 saniye 2/1 O 

Kuleden atlama 
1 - Hakkı (Bz) 204 puvan 
2 - Necdet (İ. S. K) 183 puvan 
3 - Şeref (Bz) 69 puvan 
Bu müsabakalarda Galatasaraylı 

Halil 100 metre serbest Türkiye rcko 
runu kırmıştır. Bir kf.ç mühim mu • 
sabakaların birinciliğini alan Halili 
ve tasnifte birinciliği alan Beykoz yu 
zücıilerini tebrik edereu. 

216 puvınla atlamada birinci gelen Hakkı - Bır yuzme 
yarışının başlaması .. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
HARP OLACAK MI ? 

U slar Kurumu 
Ne Yapacak? 

Le / 9lIIPV'.dan 
. Laval finans :kalkın~ i~ni yolu
.na koymak için .koyul<iu.ğu !büyük ıi§
ten ılcurulduktan sonra yeni Jl,iı· ıi§e 

..da.ha giri~~ğe ı!PC()burdur. dtalya 
ıHabeş ihtilafını uzun JWüddet ~
yemez. 
~5 mayışta Cenev,rede verilen ka

raı:a gör.e. ulu&lar kurumu konseyinin, 
:üçüncü bir hakem seçmek ve belki 
de 25 hazirana kadar bu meselenm 
uzla,ma yolunu kamilen üzerine al -
mak için, ıtoıp\anması lazım gelmek
:tedir. Bi)ind,i,ği ve~hile Sdıe:venigue 
<le toplanan uzla~ Jtomisyonu esa .. 
sa ait prens~? ihtilifm<ian dağılmış
tı. İtalya ~9j;S n:d~ının be§ind 

itVENOLJ 

maddesi mucibince y-.piJl&~ak hü~ 
ve uzlaıma itinin bir tamir ile n.etı• 
celeruneıi için yalnız taarruzun .me. 
suliyetini üzerine inhisar etmaı li
zrm oldufu prenıipini ortaya atmıştı. 
Habeşiıtan ile, billkiı, hudut çizil
meden bu iıin me$ulünü arayı,p bul
mak doğru olamıya~ağını ileri ıür • 
mektedir. ltaly~ devletlerin fikri· 
ni sonnak k&p11ını açık bırakmıg ol· 
duğundan, uyuıamamak meııeleıi de 
muallakta kalmıgtır. 

Fakat bu iıte karar vermek zatnailı 
gelmlttir. 1ıte Uluılar kurumu genel 
6ekreteri A venoJ'Un Londra ve Pa
riste yaptığı görligmelerin mevzuu 
budur. Artık &özleri kapamak mese
lesi mevzuu bahiı olamaz. Fakat ka
ti olarak iıtenilen nedir? İhtilafı hal 
letmek mi, yoksa uluslar kurumun.u 
yeni bir iflastan kurtarmak mı? Bır 
kısmı diyecektir ki neticede uluslar 
'kurumunun bu ihtilafı halletmeğe 
muktedir olamadığı anlaşılacağından 
netice hep ayni olacaktır Bu büyük 
bir hatadır. 

Uluılar kurumunun zahirini kur
tarmak bir usul meseleiidir. Az: ~ok 
muvakkkat hal suretleri bulmak su
retile vakit kazanmak, insaniyet pren 
6iplerini ihıat ettiğini ileriye süre· 
rek zayıf olan taraf üzerinde bir taz-
yik yapmak ve bu suretle onu hima
ye veya mandaya raır olınığa mecbur 
etmek ebedi kurtla kuzu bikayeıi • 
dir. Meseleyi halletmek, meıeleyc 
cepheden l!'akljişmak demektir.İtalya
nın genişlemek ihtiyacı gayet sarih
tir. Onun bu ihtiyacını Habe§istan, 
barış yolile tatmin edecek değildir. 
ÇünkU Habeflıtan her ne bahanesine 
olursa olsun İtalyanın ve1ayetini is
temiyor. Bu takdirde iki tıktan biri
ni tel'Cih etmek lbımdır: ya iti kuv
vetlerin hakemliğine bırakmalı ve 
yahut İtalyan kuvvetler dinamizm l-

. sin yeni bir mecra bulmalrdır. 
1 zvestlya'dın: 

İtalyanın harbe hazırlanması ve 
sarld Afrika mUıtemlekeıine uker-

. ier ı8ncSermeıinln ilk hedefi Hıbe
§iıtını korkutmaktır. İtalya kabine
sinde ıekiz bakanlığı elinde bulundu· 
Tan M1.11101ini 16 Kinunusani 1935 

de miıstemleke bakanlığını da eline 
aldı ve o tarihte İtalyanın Eritre ve 
Soınali müstemleke.teri Afrikadaki 
Qjğer 1 tal yan ınüstemlekelerile bir
leştirilerek tek idare albna alındı .. O 
ıtaribten itibaren Habe§istan aleyhıne 
~efcrbcrlik başladı. Bu ısenenin Ma· 
yıs sonuna kadar Habeşistan sınırl~
nna ve şark\ Afrika müstemlekel.erı
ne şu kıtaat gönderildi: Dört ~ıya
de fırkası, dört mil\s 'fırkası, 4 sıyah 
gö.mlek~ Faşist taburu ve ik! y_erli 
!ırka. Bunlardan başka ıo.ooo :ı~ı <Ve 
teknisyen de keza bu topı:aklar.a yol
landı. :Maamafih lbu kıt'aların savaşa 
kifi gelemiyeceğini ve bunların en a.z 
daha iki mi111i artırılması ıicap edecej~ 
ni Mussolini de görüyordu. ıÇünkl.ü 
İtalya askerlerinin Habeş askerler.i
ne nazaran teknik üstünlüğü Habe-
tiıtan savaşında büyük bir menfaat 
temin edemez:di. Sanayi merkeı:.lcr~ 
njn ve büyük tehirler yokluğu T.ay· 
yare bücumlan için de büyük men
faatler temin edemez.Binaenaleyh bu 
cephede tayyarenin işi de yalnız: !kc
tiften ibaret kalacak gibidir. Yerli 
balkın göçebeligi de Topçu için ge
niş ve tesirli harekete meydan bıra
kamayacaktır. İrtifaları 4000 metreyi 
apn yüksek dağlık arazi ve bu ara
zinin çaylar ve yarla ile kesilmiı ol
ması T~nlCıarın hareketine de elveriı· 
li değildir. Sahillerden ve dağlık 
sava§ meydanlarına kadar ise İtalya 
askerlerinin yüzlerce kilometroluk sı
cak ve ıuıuz çölleri geçmeleri lazım
dır. Bunlar ise İtalya askeri harekatı 
için sava~ı çok ~etin kılacak haller
dir. Habetiıtan ahalisi ve askeri 
kıt'aları, küçük müfrezeler halinde 
çetin dağlar arasından 1talya aıker
lerinin arkuını keserek ve onlara hü
cum ederek çok tehlikeler yaratabi
lirler. Erzak ve mühimmat kollanna 
saldırarak da harekatı büsbütün ~üç· 
lcttirebilirler. Bu itibar;le askerlerin 
mühim bir kıımının erzak ve mühim
matın muhafaz:a&ı için ayrılmasına 
zaruret haııl olacaktır. 

İklim §artları ise 1talyan ordusu
nun 11hhati için büyük tehli~ler ya
ratmaktadır. Şimdi daha altı ay zar· 
fında İtalyan askerinin yUzde 30 zu 
grupik hastalıklara uğramıılardır.Bu 
ıebeple orada bulunan 22,000 11kerin 
savaş için kafi gelmesi imkansızdır. 
Bu miktarın his olmazsa bir misli ar
tınlması ve bu kuvvetin de nihayet 
EylCıl nihayetipe kadar o mıntakaya 
nakledilmiş olması lazımdır. 

Habeıistanda yağmur mevsımı 
Eyllılde bitmekte ve askeri harekat 
ancak ondan sonra başlayacak ve 
bu müddet Teşrinievvelden itibaren 
Mayıs başına kadar devam edebile
cektir. 

İtalyanın en cenubi noktasmda So
malinin iskelcıi 6000 ve Eritrenin 
de 4000 kilometro olması ve bu yol 
ile yalnız asker değil, erzak, mühim
mat vesairenin de nakli mecburiyeti
nin ne kadar z:or olduğunu gösterir, 
bir kısım ihtiyaçlann Hindistandan 
alınması ise hayan mali müşkülatı 
dolayısiylc imkansızdır. 

Şimdiki halde İtalya devlet bütçe· 
siı.ın senelik açığr 4 milyar Lirete 
vırmaktadır. 1ç borçlar 1927 de 83 
milyar liret ilt'cn ıimdi 1 OS milyar 
lirete varmııtır. Ticaret mlivazenesi 
1934 de 2 milyar liret açık göstctri
yordu. İtalyanın son iki senelik te
diye müvazeneleri de passifdir. 

Devlet Bankası altın kargılığı 12 
milyardan 5,S milyara dUgmü§tÜt
Döviz yokluğu ithalitı da kabil oldu
ğu kadar tahdide sevk etmektedir. 
Şuphe yoktur ki İtalyan maliyesi 

bir harbin ağırlığını kaldıracak halde 
değildir. Bir dıı istikrazı ise imkan-

_... Eğer bagajlarınızr hangi gara sevkedcceğinizi bilmiyorsa
nız karmza sorun ... 

- Evet, ama kırım sabıhle~in ~ocukları alarak otobüsle gitti. 

Çok Yaşamanın Sırrını [!ulan 
Doktor 103 Yaşında Oldü 

Le ]ournal'dan: 

Hamburg'ta Fındık Piyasası 
Yükselmekte Devam Ediyor 
Hamburgta fındık piyasası birkaç kilo başına 137 • 140 marka kadat 

hafta önceye nazaran bir hayli sağ- tılmıştır. Hemen yükleme şartile 
Jamlaşmıştır. Bertin ticaret mümes· ki fındıklar ıoo kilo başına se 
silliğinin bildirdiğine göre, Ham- Hamburg 818 • 825 franga kadat 
burgtaki hazır mallar Loco Ham
burg ve ardiyede teslim şartile 100 amele görmüştür. 

Doktor Gueruot 103 yaşında oldu
ğu halde ölmügtUr. Yliz: sene yaşa
mak usu!Unü bulmuı olan bir adam, 
yüz seneden faz:la yapmak suretile 
keşfinin iubetini birinci defa ola
rak iman etmiş oluyoruz. Doktor 
Güeniot ~k yaşamak hakkındaki yaz 
dığı kitabın doktorlar ve halk ara • 
aında alaka uyandırdığını görmüş -
tür. 

------- . . T içiıı Almanyaya domates ıınan borsa resmının ten~ı •. ·ti 
kısım hayvan tecimenlerı ıl~ cİ 

Doktor Gueniot 1880 seneıinden
beri tıp akademisinde üye idi. 1905 
senesinde akademi ikinci başkanlığı
na seçildi. 

Doktor, normal bir adamın yüz se
ne yqayabileceğine kanidi .Bu fikri
ni yazmak ve ve yüz &ene yaşamak 
hakkında herkese tavsiyelerde bulun 
mak İ!iİn kendisinin 99 yaşına eriş
mesini beklemigtir. Doktor bundan 
sonra §en felsefelerle dolu olan kü
çük kitabını neşretmiştir. 

Doktor bu kitabında bir adamın 
yUz: acne yaşayabileceğini isbat et -
miş ve bir taraftan bu fikrin yardı
mile memeli hayvanlarda hayatın, 
uzun kemiklerin kaynaşması için la
zım olan zamanın beş misline müsa
vi olduğunu ve diğer taraftan da in
san uzviyeti kadar mükemmel plan 
bir uzviyetin uzun müddet yapması 
lazım geldiğini meydana koymuıtur. 

Doktor Gueniot'nun uzun müddet 
yaşamak i_çin ileriye sürdüğü pren -
iiipler §U esastan çrkmaktadır; "İn
san ölmez, kendi kendini öldürür.,, 

İnsan hiç bir, §eyde perhiz yapa • 
madığından ölüyor. Bu &cbeplc in • 
san az: yemeli, az içmeli, az ıigara 
içmeli ve az çalışmalıdır. Buna mu
kabil çok teneffüs etmelidir. Doktor 
son tavsiye olmak Uzere diyor ki: 

"Bütün vücudunuza sabah, akıam 

- Habe§iStanda bir gezintiye rı
kıyorum, ben gelinceye kadar Jiıtfen 
bizim eve bakar, çi<;ekleri sular mı-
smız? 

[ Politiken Copenhague] 

sızdır denilebilir. Siyasi ağırlıkları da 
buna ilave etmek lazımdır. 

Daily Herald'dan: 
Son durumlar Mussolinin artık 

fiabeşistana yumruğunu indirmekte 
gecitdlneycceğini gösteriyor. İki tara
fı banştırma makinasr bugün tahrip 
edilmiş vaziyete girmiştir. Halledil
mesi gereken ihtilaflann mevcudiye
ti bahanesi, matuf olan maksada ka
fi derecede hizmet etmiş olduğun
dan, artık bir tarafa atılmıştır. Yak· 
laşan harbinl sıkılmadan ve utanma
dan açılan bir kasti tecavüz ve yağ
ma harbi olduğu bütün çıplaklığıyle 
meydana çıkmııtır. 

Bütün bu hakikatlere rağmen İn
giltere de bu hareketi yalnız: tasvip 
edc:n değil, ona muzaharet gösteren 
kimseler de var. Bu gibi kimseler 
İtalyanın genişlemek için araziye, 
koloniye ve sanayi için paraya mühtaç 
olduğunu söylemektedirler. Bu insan 
ların görüılerince bu ihtiyaçlar bir 
devleti !harp açmakta ma'Zur göstere
cek hususlardır. Bu işi açıllça tetkik 
e?clim .Habeılerin, İtalyanların göz 
dıktikleri bir vatanları vardır. De-
mek İtalyanlar bu vatana göz dik
tikleri için, yurtlannı ellerinden al
mak üzere Habe§leri katletmeğe 
mezundurlar. 

John Marlay bir aralık "bahsetti
ğiniz ticari harpler menfaat maksa
dile yapılan cinayetlerdir.,. demişti. 

Bu menfaat maksadile yapılan ci· 
nayete mani olmak üzer~ bazı hare
ketlerde bulunmağı vadedilen uluslar 
kurumu devletleri de vaidlerinden 
vazgeçerek katili alkışlamağa hazır
lanıyorlar. 

lngilteredc ve Fransda bu zihniye
ti güdenler acaba ne yaptıklarının 
farkında mıdırlar? 
Eğer İtalya Habeş topraklarını 

çalmak için andlaşmalar hükümlerini 
hiçe sayarak harbe girişir ve eğer 
Uluslar Kurumu, bazı üyelerin bu ci
nayete şerik olmak yolunu tutmuı 
olduklan isin, vazifesini ifa edemez 
ise, o :ı:aman Uluslar Kurumu, bütün 
kollektif emniyet sistemi ile beraber 
mezara girmig olacaktır. 

Artık dünya "vahşet devirleri ka· 
nunu" na rücu ediyor. Bu ise yalnız: 
Afrika doğuşund:a değil, her yerde 
ve her zaman harpler ve harp tehli
keleri uyandıracak bir harekettir. 
Tehlikeye giren Habeşistamn atisi 
değil, medeniyetin atisidir. 

i h raca t 1 müracaatta bulunmuşlardır. e 
menler, bundan bir müddet ö~ce 
van başına alınan az bir res~ııı 
ğaltıldığını ileri sürmüşlerdır. 
ların iddialarına göre, borsanın 
durumu çok iyi olduğu için ... 
nisbetini azaltmak mümkündur. 
iıtek, gözden geçirilmektedir. 

Dr. GUENIOT 

masaj yapınız .. , 
Doktor, uzun müddettenberi bu 

rejimi takip ediror ve ~-u~un üz:e~~n
de yaptığı tetkık ve goruşlere gore 
tatbik ediyordu. 

O, şüphesiz ki, uzun müddet yaşa
masından cesaret alarak ölüme cep
heden bakmaktan asla korkmuyordu. 

Doktor Gueniot bundan sekiz gün 
evvel kendisinde hafif bir zayiflik 
duymuı ve yatağa girmiştir. 

Kalbinin günden güne zayıf düş
mesi üzerine etrafındakiler endişe 
etmeğe başlamışlardır. Bununla be
raber ihtiyar bir doktor kendisine 
tamamen malikti. 

Etrafındakilerin her birine güzel 
sözlerle hitap ediyor ve yanına ge
len meslekdaşlarile, akademinin son 
toplantıları etrafında görüşüyordu. 
Doktor, akademinin vazife sever bir 
azası idi. 

Doktor Gueniot 8 teşrinisani 1832 
de doğmuştu. ........ .__....._ ........... ~ 

Alman filosu 
Nev chronicle: 

Yeni Alman inıaatının naho§ bir 
fe•İr uyandcrdığı artık inkar edile -
me.z bir ıekil almııtır. Bu hareket 
bittabi Ver•ay andlaımasına yeni 
bir JT"eydan okuma sayılabilir, Mev 
.zuu bahi• gemilerin bu yıl içinde 
tezgôha konulmuf olduklan veya 
konulacakları ı•klindeki itirafhı 
Almanyanın barıı andla§ması §art
larına, aylarda11beri, gi:di olarak 
riayetsizlik göstermekte olduğuna 
ayn bir lleliltlir. Banı andlaımaSI • 
"'" en ·c1iletli tenltitcileri bile A.l -
manyanın bu hareketini, umumiyet 
itibarile andlCJ§maların kredisini 
boJ:mayacak bir hareket sayamaz: • 
lar. 

Fakat yeni programın en fayanı 
esef tarafı yapılacak gemilerin hac 
midir. Yapılacak gemilerden ikisi 
26,00 ton büyüklüğünde olacak ve 
ileride 35,000 ton büyüklüğündeki
ler de yapılacaktır. 

Jıte fena olan cihet budur. 
Bundan bafka sekiz pualuk topla 

rı olan iki tane onar bin tonluk kru 
vaı:ör inıa edilecektir. lnıaatın bu 
luamı daha büyük fen alık tevlit ede 
cektir. Çünkü tam kruvazör tonajla 
rında azami haddi daha aıağc bir 
aeviyeye indirmek üzere bir Avnı -
pa anlaımıuı yapılmak üz.ere iken 
Almanya, banf anlaımasının tayin 
ettiği 6,000 to11luk azami mikyas • 
dan Vaıington konvansiyonunun 
müsaade ettiği 10,000 tonluk az.ami 
hadde atlıyor. 

/nfa edilen ve edilmekte olan de
nizaltı gemileri niısbeten daha kü • 
çük olacaktır. Fakat tecim gemileri 
ni batıran denizaltı gemilerinin in -
fasından vaz geçileceği Almanya ta 
rafında'! reamen vadedilmiı ise de, 
baıka bır maksada hiz.met edemiye 
cek olan büyük deniz altı gemile -
rinin inıası da Alman planından ha 
riç kalan bir fey değildir. 

Bütün Programın pek aarih olan 
neticesi Almanyanın, taarru.z kuv • 
veti yüksek bir donanma kurmak 
niyetin~e. olduiunu gösteriyor. Bu
nun tesırı Fransayı yeniden inıaata 
•erık etmek olacaktcr. ltalyada ay • 
ni ıekilde hareket edecek hatta ln
giltere dahi. 
Eğer lngiliz - Alman deniz antl -

lapnasının sonucu bu olacalua çok 
ıayanı teeuüftür; çünkü bu aallluç 
bugii'!kü fok yüksek ve çok mG8ral 
lı aevıyenın muhafazası suretile de· 
niz. kuvvetlerinde istikrar temin et 
mek demek olacaktır. 

s 
- Amma dalgrn adamım? şcm 

siye yerine baston almı§_ım! .• 

Berlin Türk Tecim odasının aylık 
raporundan alınmıştır. : 

"Harpten önce Almanyada pek az 
tanınan domates, bugün pek mühim 
miktarda sarfolunmakta ve zengin, 
fakir herkesin sofrasında bulunmak
tadlr. Türkiye ile Almanya arasın
daki iyi tecim ve dostluk münasebet
leri ve bilhassa ithalAt ve ihracatta 
başabaşlık esası bir sıra mallarda ol
duğu gibi, domates üzerinde de ve
rimli işler yapılmasına müsaittir, ka
caatiqdeyiz. Türkiyeden Almanyaya 
domııtes ihracatı birçok Türk köylü· 
lerinin yüzünü güldüreceği gibi Al
manya için de faydalı olabilecektir. 
Çünkü, domates Almanyada müb -
rem yiyecek maddelerinden biri sı
rasına girmi~tir. Bu ürünün ~ol":yca 
tedariki, Alman mallarının Turkıye
ye ihracına kapı açacaktır. Türk te
cimenlerin Almanya ile domates ü
zerinde iş yapmalarını tavsiye ede • 
riz. Ancak şimdiden şunu da haber 
verelim ki, Türkiyeden Almanyaya 
domates ihracı Almanyada herkesin 
kesesine uygun şartlar altında olma
lıdır. Yani yüksek fiyat istenmesi, 
bu mal üzerinde iş yapılmasına en • 
gel olmaktan başka hemen hiç bir 
sonuç vermiyecektir.,, 

Av derisi, tiftik, yapafiı 

Av derisi, tiftik, yapağı gibi bir 
kısım maddeler için Oksiyon ismi ve 
rilen hususi mezat mahalleri kurul
ması hakkında tecim ve endüstri o
dasınca yapılan tetkiklerin sonucu 
ilgililere bildirilmiştir. 
Öğrendiğimize göre, mezat mahal

leri kurulmasr birçok bakımlardan 
faydalı olacaktır. Yalnız, bundan ön
ce mahsullerimizin istandardizesi ve 
umumi mağazalar tesisi lüzumlu gö
rülmüştür. Oksiyon işi, bu iki mese
lenin hallinden sonra düşünüleceği 
için, tecim odaları kongresinin gele
cek toplantısında görüşülecektir. 

Berline yaş meyvk gön
dermeğa başhyoruz 

Türkofis İstanbul şubesinin teşeb
büsleri üzerine, ya§ meyva ve sebze
lerimizin taşınmasında, Er Franı 
tayyare şirketi Viyanaya kadar yüz
de otuz tenzilat kabul etmişti. 

Berlin ticaret mUmessilliğimizin 
son temasları, Viyanadan Almanya • 
ya taşınacak meyva ve sebzelerimiz: 
için yüzde 50 tenzilat imkinını te -
min etmiştir. Her hafta şehrimizden 
tayyare ile yapılan az miktardaki ya§ 
meyva nakliyatı, bu suretle yeni bir 
kolaylrk kazanmrş olmaktadır. 

İlgili tecimenler, Türkofisin teb
liği üz:erine, Almanyaya tayyare ile 
yeniden mal göndermek için hazır
lığa başlamışlardır. Önümüzdeki haf 
talar içinde, Berline başta üzüm ol
mak üzere bazı yaş meyvalarımız 
gönderilecektir. 

Hayvan borsasındaki resim· 
le.rin azaltılması isteniyor 

Hayvan borsasında kilo baıına a-

Limanda mal bekletil" 
miyacek 

İstanbul limanındaki tahliye f 
liyeti sırasında bir kısım tec 1S '-' 
mallarının fazla bekletildiğind:,. 
kayet edilmiştir. Ekonomi Bak .ı 
bu konu üzerinde, tetkikler r"'u;ı 
ması ve şikayetlerin tesbiti içın 
lilere emir vermiştir. ·~1' 
Öğrendiğimize göre, tahliye ,,... 

rindeki müşkülat İstanbul Hrnau':, ,,_, 
genci durumu ile ilgilidir. Bilt ~.J 
cim gemilerinin rıhtıma yanat
ması, güçlükte amil olmaktadı~ 

Rrhtımların uzatılması için ~ 
lanan proje tatbik edildikten 
bütün gemilerin doğrudan d~ 
sahile yanaşabilmesi temin edıl ~ 
tir. Böylelikle, tahliye işleri de 
laylaşmış olacaktır. 

~· 
BORSA ,,, ............... ' 20 Temmuz Cum~ 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransa. frangı 
20 Liret 
20 Belçika franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ıilin 
Mark 

Zloti 

Paris üzerine 
İnıiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bclıa 
İsviçre frangı 
Leva 
Florin 

617.-
123,-
166,--
198,-
82.-
23.-

8H5,-
81,-
96,-
22.50 
41,-
23,-
23,50 

Çekoılovak kuronu 
Avusturya 
Pczcta 
Mart 
Zloti 
Pcnıo ' 
Ley I 
DinaV 
Yen 
C::enıoYeta 
İsveç kuronu 

Veni elbise ve fapka modalarından bir görU 
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(TAN) iN OYKUSU 

ŞAiRiN iMTiHANI 
Yazan : Bedrı RAHMi 

iki Ad Kullanan Bir Adam: '' Bahçesarag'da 
Murad Oğlan, Kazan' da Mamış Bırdı Han!,, 

11.30: )'üzme derıleri. Ba10 Ande 
Tarcan. 18.50: Franıızca den. 19.10: Pllk 
nqriyatL 19.50: Sıteıaço orkeatraıL Ro
men maaıkiıi. 20.20: Haberler. 20.30: 
Radyo cu ve tanso orkeatralan ve Ba
yan Bednye Tüzün. Turkçe tö&lil eserler. 
21.30: Son haberler, boraalar. 21.40: 
Mandolin kuarteti. Ba,..n Paterelli idare
ılnde. 22.10: Pllk netrbtatL 

BU kreş 
Evet. . Kendıne çok güvenen ve 

hiçbır şeye hayret etmiyen genç 
adam. ağzını açmıg ve şapşal şapşal 
baka kalmııtı. Hele kumandanın bu 
sırada sağ ehnı kalbinin iııtüne ba
sarak hafifçe egili.p: 

- Mamı• Birdı Han çekilmeme mü 
aaade buyururlar mı? 

Dedığini duyunca biısbütün tuhaf
laşıvermişti. 

Gür sakallı adamın kollarını daha 
fazla bot bırakmamak ister gibi, dal
gın dalgm ılerledi, bir dakika 90n
ra iUr ukalh adam onu göğsü ü .. 
tiınde bir evlit gibi sıkıyor ve ku· 
mandana: 

- Gıdebihraın Mirza Rüstem-. 
.. diyordu • 

iri yarı adam kof&rak uzaklaşınca 
bıran onun ayak seslerini dinlediler. 
Sonra gur aakalh adam genci kolun
dan çekti ve bır iki adım geriliye
rek kapıyı kapadı 

Şimdi, bilyük bir zevk ve zengin
likle döıcnmiş gcnit ve aıcak bir 
odada bulunuyorlardı. Sesab: aenb: 
bakı,tılar. 

Fakat bu genç neye b6yJe, birden· 
bire, afatlayıvermitti l 

Athlarm kumandan• sokakta kcn· 
diıinc Mamıt Bırdı Handım bahset• 
tiği zaman XUfO~lan onu taldf>. et • 
mck için ufak bır tcrcddü~ ~ter· 
mek fByle dureun, çok aevdıfı anla· 
,ı1an atmdan bile tek kelime söyle-
meden aynhmJt•· . 
Damdaracık sokaklardan ıeçıp kil· 

çük evin bot odalarına ,elinciye ka
dar bekledlli bir davete icabet edi
yo~u' &lbi bir tabitlik içinde bulu
nan Kutof lan ; kumandanın duvara 
dayanmaıma ve öte tarafa beklenilen 
bir l .. reti veriyormuş gibi boşalan 
zemberek acıinc ve hatti halkı tara
fından hiç tanrnm•dığı bu Kazan şeh
rinde kırk atlı .1 birden kendine 
yardım için gelmiş olmasına kat'iy
ycn hayret etmcmit olan bu Kuşoğ
lan, neden bö} c şaşalayıvcrmitti? 
Mamıt Bınb'nın yüzünde iae ta~ 

lı bir ıtıJOmaeme dollflYOnlu. Zeki 
parıltılı ıtS•lcrlnl ,ence dlkmlt. o
nun bir teyler söylcmctitıi bekliyor
du. Nihayet oğlunun f&tkınlltına 
acımı' bir baba tavrı ile: 

- Yavrum... - dedi • neye konut· 
muyorıun? 

V c ıcnçtcn yine set çıkmadıfını 
görünce kahkahalarla gülerek: 

- A Ku,oğlan 1 - dedi - arpacı 
lrumruau gıbı pıa piı dütünmc. Se
nin adın Kuttur amma kendin bir 
para ıibiıin. Haydiii 1 Durma! Bah
Çetaray'dan ne haber ıetirdin banL. 
Söyle 1 Murat of lan ne haldedir? 

Ve yine kahkahalarla ıülmefc bq
lıdı. 

itte o zaman ıcnç, ıinirli bir ha
rekette bulundu. Kafasını toparla -
ınak istiyonnut gibi sol elinin bat
P•rmafı ile iki kaşınm a•asını dür
terc k: 

- Benlml daha fazla iıtihza ct
meyinia - dedı- Murat Oğlan da ıiz
•ıniı, Maımt Bırdı. da yine ılı. Bah· 
Çetaray'da bir batka ad ve Kuan'da 
bir bqka nam ile ya .. dığının anh
yorum ve yine anlıyorum ki, kih av 
avlamak, Wb bir vazifede bulunmak 
bahanealle Kmm'dan uzaklaştığınız 
cünlerl ala banda geçiriyordunuz. 
"'Bu niçin W,ledlr? Niçin aia lkl ad 
tatıyan bir IManamız ?" Bunlan öl· 
rcnmek için içimde bir merak uyan
dıtını Ulllllll,mra. P'akat merak etti
fim bir batb ttY var. - ...... . 

- Evet. llenk ettiğim bir py .. 
Kolay kolay Ptlanlaıpnıyacapm iyi 
bildilinls ltı lotlanı ptırtan tef·· 

Yere bot tGyltl ayı poetlan seri] • 
mi,ti. Bunlann aralanndan. altlarm
dald Buhara cicimlerlnln (1) nq'cll 
bir bahar ıünBndt toplanaup benzi
yen rmklerl ıtSrOHlyordu. Duvarlar, 
ipekli Iran n Blll6ciatan halılarlle 
örtülmll tll. 

Oilr ukalb adam. ıcrl seri ıide
rek bir dunr boyunca usanan ıenlt 
bir tedlrln lat U.te ipekli yastıklar 
atılmıt bir kafesine yutanı.erdi. Bu 
aedirl ve banan tam ka11ıaındald du
var boyunca panan ikinci 'Xr tedlrl 
örten kO}'U vltn• çl1rllil bir lnaa
•ın Uatlln• •" urma ile kanatlı ej
derler lflenmltti· 

Dellkalllı ttatUndeki karlar eridlll 
için her tanfmdan sular dambyan 
püskWlU ,.-çıtını omautlclan yere 

Moskova'da oturan bir lvan'ın pek büyük emelleri vardı 
Birdi Han ile görü§lt1emi ve her ar
zusunu tıpiı kendi tarafınızdan vc
rilmit bir emir cibi yerine götürme
mi aöylcmittiniz ve ilivc ctmittiniz 
ki, Mamıt Bırdl Hanın baf&rmaga 
çalrftığı itler, damarlarında iyi kan 
ta•ıyan yürcii temi• ve gözü pek 
her yiğidi? yapmaktan şeref duyaca
ğı ipcrdir. Bunun için Kıroğlam 

çatlatmak iater gibi kotturdum. Ka
zan'• girince ilk işim Pahatur Can'ı 
aramak oldu. Çünkü ıiz Manus'un 
yerini ancak o bilir demittiniz. Fa
kat ne konağında, ne de saray atlıla
rının hanında kendisini bulamadım. 
Sonra, çok yorulduğum için erken -
den yattım. Muratoğlan, ''Kazan 
Mamıt Bırdı'nın avucunun içi gibi-

dir. Orada ne olursa Mamıt Han 
mutlaka bilir" demitti. Bunun için 
Kıroğlanın nallanma11nr geciktiren 
acrıcrilcrlc boğuıurkcn gelen athla
nn beyi Mamıt Bırdı'dan bahsedin
ce hiç hayret etmedim. Ukin ne 
aöyliyeyim? Mamı' Birdı Hım diye 
b11rma sizin çıktığmızı &örünce ka
fam allak bullak oldu. 
- ...... . 
- Uçarak mı geldiniz buraya? 
Gür sakallı adam yine güldü: 
- Hayır .. Senin gibi. Atıma bin-

dim ve geldlm. 

(1) At kdı karrştırdarak orulmuı bir 
nevi kilım. 

[Arkası var] 

Morg ikı Gündür Kapalı 
Raporunu Veremiyor 

[Baş tandı ı incide] 
biltiln ihtimalJcr dil,ünülmü• ve tet
kikat yaprlmııtır. Bu incelemede, ka
davranm eksik bulunan parçalarının 
da bina dahilinde batka yerlerde bu
lunabileceği neticesine varrlmıt ve 
evvelki g il n a k ş a m , apart
manın bütün çatı ve bodrum kısmı 
arattmlmııtır. Muddei umumi ve po 
lia lmlrlerrlc mabalJcyi iyi bilen bir 
zattan mOreldrep olan kqif heyeti ı
rqbrmada en ufak bir kemik parça-
11 dahi bulamamıtlar ve bu apart -
manda bulurum kemiklerill yalms bu 
32 parçadan ibaret oldutu neticame 
varmıtlardır. 

Sorguların verdiOI sonuç 
Tahkıkata cıaa olmak il.ıcrc evvel

ce evde oturanlar tamamen teıbıt o
lunmuı ve ıfadclerı alınmıştır. Öğ
rendığuniae göre, Emlik bankasın • 
dan bu apartmanı satın 1 n S gur
Ju tirkctı direktorU S t Öm r a • 
partmanın henüz bır senclık sa ı 
dir. Su bulU9ta daha zıyade Alpul u 
pker fabrikaarnda memur bul nan 
eül mUlk sahibi Sudi ııabat vere -
cektlr. Evde oturanları tamunen ta
yin ede.bilmek için Alpulluda bulu· 
IUlft Sudi, ı.tanaMaı. çatnlmıttır. Su
diain vereceli ma16mat. tahkikatta 
meçhul kalan tarafları biru daha ay
dmlatacaktır. 

Tamirat tekrar bat ad9 
Tahkikat bqlarken •unkbten 

tatal olunan tamınta dün t.tkrar bat
lanmıttır. Yıkılan aıvalar ahdeD _. 
çirilm•t ve aralarında lüel da di 
fer parçalarınlft bulunup balum1t1 • 
dıtı araıtırılmııtır. 

Sıvalar aramda en ufak Wr ,,_. • 
çayı bile te•dilf olunmamıt " din 
bunların dıfarıya laflW ... - ya
J>IDID deftllllU ızin venJmlttü 

lakıltd bfalan u•talanlm Diaaitri 
ve Koetaatle itlerine deVllll ttmek-
tedirler 

Kemikler temiz mi? 
Perpmbe ıtlnil morp derilen 

bcainin te,rihl tatbikat yaptıktan 
ıonra başka bir yere evini nakleder
ken buraya bıraktığı zannı azermde 
toplanmaktadır. 

Evde oturanları iyi bilen bir .. t. 
vaktilc bir doktorun burada oturdu
ğunu söylemektedir. 

Diger taraftan çatı araıında bulu· 
nan kazak, pantalon ve uirc de iı • 
kclctin çıktığı yerlerle hiç a1Akaıı 
olmıyan baıka bir kmarda bulunJDU' 
tur. Sonra bu 32 parça kcmığin de 
tavan arasına muntazam surette :ıçık 
bulunan bir dehkten bir el uzanacak 
kadar metafcye konmaaı bu ıhti111&Ji 
bir parça daha takvıyc etmektedir. 

A 1 Rıza Baysal geldi 
Kıracıar bulundutu katında böyle 

bir ccaet çıktığını duyan Zıraat bafl· 
kaaı cnıpektörO Ah Rız Ba hi
kiyeyi gazetelerde okumu ve baY· 
ret etmıştir. Ali Rıza Baysal, endite 
v merakla evvelki gün Ankaraclan 

etmiı ve bu sabah evine I' 

za Bavtalın da mcrkc ce ı
fadcaı alrnm ıtır. Tahkikat evraP. 
müddcı m ığc vcrilmit ve ıt .ı· 
tık adhyeye ıntıkal etmıttır. 

Morgun raporll 
Öğrcndı ımıze ıore morı. raPo~:

nu bcnil.ı vennelDlftİr. Butün tah • 
katın karanlık taraflarını rapor •Y • 
dınJatacak ve kemıklcran tetrih tat· 
Wkatmcla kullanılan bır isk 1 t fA!• 
satan mı, yoku gizli bir cınayetın 
eeerl mi oJdutunu ortaya koyaca~ • 
tır. 

DUn ve evvelki sün hafta tatıli do
layıtile morıta kemikler tb rinde 
tetkikat yapdamaınııtır. Bugün her 
halde etaalı ıpuçulan meybM 
tıkacaktır. 

Yunan harfcf borça.M 

13-ıs: Pllk ve da7111nlar. 18: OrkHtra 
19: Da)'QIDlar. 19.ıs: Konıerin ıilrqi. 20 
Soıler. 20.20: Pllk. 20.50: Da1Qllllar. 21: 
Soıler. 21.15: Kemanla birlıkte k1laik IU'· 
kdar. 2%.05: Çıft pıyano konseri. 22.30: 
Duyumlu. 22.~: Role k.onıeri. 23.15: 
Duywnlar. 21.35: Konserin ıilreii • 

Budapefte 
19.50: Opera orkestra11. 21.10: KUçilk 

ıkeç. 23: Duyumlar. 23.20: Çinıene mil
aiti. 24: "Macarlıtanda yaz,, adlı ital10· 
ca konferans. 24.10: Pllk. • DaJlllDlar. 

Var,ova 
21: Sözler. 21.10: Pllk. 21.45: DaJQmiır. 

21.55 : Xonferana. 22: Senfonık konaer. 
23: Da1Qllllar. 23.05: Spor. 23.10 Kilçuk 
radyo orkeatralL 

Prag 
20.10: Pllk. 20.25: 86zler. 21.15: S&

ler. 21.30: Sabofon tolo. 21.45: Rad10 
paynı. 22: Da)'QIDlar. 22.30: Çek fılhar
moniai tarafmdan konser. 23.15 : Söz· 
ler. 23.30: Pllk. 23.45: Almanca daJD111-
lar. 

Hamburg 
21: Duyumlar. 21.10: ''Evde 1•an .. ad

lı ıkeç. 22: Popüler konser. 23: °'11111D· 
lar. 23.25: Mizikli yaJDD, 24~ Plato kon
ıer orkeatraıL 

Breslau 
20.30: Şarkdı yaJDD, 21: Kru dQJ1UD· 

lar. 21.10: "Der Blaue Montaı .. adlı rad
yo piyetı. 23: Du)'111Dlar. 23.30: Gece mil· 
zıii. 

MUnih 
21: Duyumlar. 21.10: Radyo orkeatra· 

iL 22.30: Sözler. 23: Duyumlar. 23.20: 
Ara. 24: Danı müzlfi. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepebaıı Be -
lediye bahçesinde 25 perşembe, 
26 cuma 27 cumartesi 28 pazar 
saat tam 21 de "Deli Dolu,. ope
ret 3 perde yazan Ekrem Reşit 
besteliven Cemal Reşit İstanbul 
.clb~ itli tramvayla 
n temin edilmittfr. 
* \l.wsı A.-k Ralılbe - Atk kelepçe& 
·Y. 9dc ı &eytaa Kıs •• mulre aJtmclı • ıu...... ı Dal ni,aah - Oınonlar .... 
• Y.W.. ı Bibirya mabk6mlan - lerlii-

ntt XralL 
• Allraaar ı Çın Eanın 
" l-'rı Benhar - Pıri•ll lttrklıır. 
• M•IH ı Cuaviç - Anlan adlım. 
o\' Slm•r • A'"lrm ıeti - Dtızdaban J>.a

tıbacık .. ıııhn abrısL 
lf. O•Hdar Hile : !ı~maıı adam. 

• 
l'JÔBETCI 

ECZANELER 

Bu sec:e n hetçi ec aneler eunlardır • 
ltm nonllnde H nü Hndar - Alemdarda 
Übe:J'd - Lllellde Srtln - Kile Uuıırda 
Cemıl - Seha debatmdıı t Hakkı - ~k 
1ar11Yda Nan Zıya - Samııtvada Rldvan 
- Sehrem 'il nde N zan - K'lra mn lrte 
Arıf - B Ytllrada"a S nas Rssa - Hey
be) de M~hmed - Bakırk rinde Merkez 
- Fenerde Em Jyadı - Hak yde Yenı 
Tilrlriye - ka rmpaaada Yeni Tar n -
Kıdıkö nde Faılr t kmder - Altryolda 
Mıtımud - BqıktHta Rra - Be o • 
hında Kanzalr - Panıaltıd Günet -
Tııkı mde Kııraldn Kürk~ 'Fltn - Galatad 
H d11nt - Kıırt"la•t• Necdet Ekrem -

JÜpte Hilunet eczaneleri. 

• LI M AN 
HAREKEnERI 

Burin l lftanansn ıe1-elr vapurlu : 
Saat 
6 30 Gülnihal Bandrrmadııa 
9 lnebola Men nden 

14 O C muri et Kar den ııdea 
ıs G fteJ'llu Iımırden 
16 ıs Ayten İırnltttn 

17 30 Aı,.a Mudanyadan 
BuıUn limanunradan cııtecelr vaparlN ' 

Sıııt 

9 Ger e Mudanyap 
21 Saadet Bandırmaya 
o 

<;ABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILA n 

Ba mamaradan imdat otom0bDI 
iateafr. 44998 

HASTANE 
TELEFONLARI 

Yaracıan şaire portakalların nasıl 
yaratıldığını ıordu. Şair bir lahza tc· 
rcddut etmedm cev~p verdi: 

- Tesadüfen t .. 
Yaradan gülümsedi ve: 
- Acayip! .. dedi. Maamafih devam 

et. 
Şairın gozleri karanlığı içtıkçc 

parlayan bir çıft kedi gtizil gibi haz· 
la parlıyordu. Bu sual en çok aevdiğı 
ve üzerinde günlerce muhayyileıini 
ve zckbını biJcdiii hır sualdı. Sni
ne portakaJlar kadar dolgun ve renk
li bir ton bularak anlatmağa batladı: 

- Portakal nardan bir parça son
ra yarat1ld1. Biıtiın meyva melekle
ri sizden aldıkları fikirler iızerinde 
u&r"şıyor ve binlerce meyva cskisı 
taılakJan yapıyorlardı. Sis onlardan 
befendikler4tıi•e can nriyordwıu. 
Nan yanttıktan aonra aöadelednla 
ansına ıfren en un'atkir meltlr blr 
tabab kOf&rak yanınıA ,eldi ve af.
den rOyaunı dınlemenizi nca etti 
Narı yaratan melek rOyaaında bır yıl
dız va muru elSrmilttü Gökten iki 
yumruk büyüklü ünde yıldı Jar dü
şüyordu. Bu yıldıaların ço u ıuya 
düşüp kayboluyor. bir kıımı ıu bo -
yundaki koyu yetil •taçların dalla
rına saplanıyor ve yapraklar arasın
da birer ıüncı parçası gibi .arkıyor
lardı. 

Nan icat eden mclcğın rüyası ya-
rıdana portakal fikrinı ılham etti. 

Şair a&• nll yle bıtırdı: 
_Eğer nan icat eden m ek o ge

ce rUyı g rme ydı belki jünya bu 
en psel r nkli meyvadan ve benım 
lisanım bu en dol n port 'at k li 
metınden mahrum k lac ktı Narı 
ıcat eden m 1 k ort k ı f krı 
nnde b r ı h ı B n 
ıardan b ne 
t run c 
c Ü il 

Ya 
- S m 1 Y n '.. Fakat zcl 

yalan ı ylilyorsun Bu b r mcaiyet-
tir rım 

Sonra Y~rad n cllerını çırptı Me
lckl r f&ırın RUnah defterlerini ıe· 
tirdıler Çünkü alrin ı va.p d ftcr 
Jcn yolllıu Ufacık yuz paralık bir 
cep deft\-rını m lck er zorla buldu 
lar YU paralık d ft rın de yalnız 
bat tahıfesindc uç tane sevap vardı 

Makedonya lht llf cilerı 
serbest bırakıldı 

Sofya, 21 A A - G ç nl rd yaka
lanan butün ihtıl lcı Maked yalılar 
ıllcrin bırınde hap dıl n fleri Pet 
ro Traıkoff mUstesna olmak üzere, 
özgür bırakılmı,lardır 

Fransada yeni bir lbide 
Parıa, 21 A.A. - Cumur Ba,kanı 

yanında Senato ıkınci ba kanı. all 
ve hava bakanları olduiu halde bu 
sabah "Aıtnc ilınde Uleb breni de 
ıkıncı Marn muıaffenyetl iç dikil· 
mit olan anıtın açılma töreninde bu
lunmu,tur. Atlna, 21 (Hu...ı mubabiriml• • Cerrah,. .. lwtanni. CernhPlta 21693 

den) - Yunu borçlan, etbmD ı.adl Oareba Hutan..ı, tehr...WU Yeai 

lerl ~derdiklerl yeni blr mektupta r:~ kadmlar hutaaeli Ak-
23017 Yeni bir hlıV8 poa ... I 

Birinci sevap: Şairin bir gDn ak· 
tına camit. ycdiğı şeftahlcrden bir 
tanelinin çekirdeğini ıuız ve kurak 
bir yola gömmüştü. Şeftali çekirde
li tutmut ve bir gün o yolda ausuz• 
tuktan çatlayacak iki yolcunun au -
suzluğunu gidermiıti. 

ikinci sevap: Şair açhktMı 8lmck 
üzere bulunan bir köpcic undüvi
çindcn bir parça vcrmi' ve bu saye
de bet dakika daha fazla yaşamıştı. 

Uçüncü sevap: Şair günlerden bir 
cumarteai &Unil Uç saat yalan söyle• 
memittif. 

Yaradan tekrar güJUmıedi. Yüz 
parahk cep def terini'l yanında bak
kal defterleri kadar kocaman defter· 
ter yükael&,ot~ 'Yarıdan ıünah 
defterlerin._ blrieiae afak blr P
attı, ilk s5dlnt ,Jiteft aatır fU olmllf"" 
tu· 

- Şair hayatı boyunca 1978 kl,lye 
yalan söylemi,tl. Bunların araların
da her soydan lnaan vardı. 

Yaradan dudaklarını büktü ve pi• 
ri ba,tan •t•lı ıüaerck: 

- Benim pey~mbcrlerimin hepal 
de .-irdi, en kıymetıizi ıenın porta
kal hikiveaini golgede bırabcak ha
yal 111hibidi. F11kat hiçbir tanesinin 
adam aldattrfını görmedim. 

Sair kendisini müdafaa etmek is
tedi: 

- Yaradan t dedi, sen bcnım kafa
tasımı zekaların en kcaıfi Ue doldu
nap yeryüzilne fırlatıverdln Ben bu 
zek yı senin esrar dil ümJerıni r.öı
me e haar dccektim. Fakat bu dil· 

ümlerden bır tanesini bıle 4;ÖZMDİ• 
v c imı anladım Ve sek mın bir 
kı m nı 1 n zen klerın kafive 
arama a harcad m Arta k 1 nile de 
senın bana verdı ın en b yük hedı
yeyı canımı hiçbır t ydcn m hruSP 
ctm me c ıarf ttım 

Yar dan nefretle· 
- K11 c ı yalnız k ndi ncf in 

için etrafmdakileri istismara kalk • 
tın!. 

Dedi ve ıonra gök(ilrültilsil gıbJ 
bir ıctlc meleklerine batırdı: 

- Cehenneme 1 
Ve tairi cehenneme attılar Gf'Je

cek yazılarımdan bırisinde size .-i· 
rin cehennemdetd intibalarmı anlı
taca ım 

Sovyetlerin ikinci bet 
senelik pllnı 

Moskova, 21 A A - !kinci bet 
senelik plinın üç milyar 500 rub1 tik 
üçilncü yıl ödUncU ı tersunuada f'iS2 
milyon 319 bin ruble fulaaıl kapan
mııtır. 

Yeni lnglllz aeç mi 
Londra 21 A A - Halat Oıd da 

vercl ti bir elfylevde Baldvın bilhat-
u t nlan a&ylcmi tir· 

8 ıü k kadar kuvvetli olmasa 
bile plecek parlbıentoda kuvvetli 
bir ço unluk elde etmek umudunda· ,.._ 

düıUrerek de'lmD etti: 
- Bana Kuan'a ıltmeml 

ti ande , baata lcllak 
takta ldlnl Btn el nlai ip 

kadavra berinde Tıbbı AdltDln ra • 
pona bentb Adliyeye p~ 
Tahminlere ıtSre. kadavra parçalan 

- beaabeyu ve ecza ile aiJlftlDlf bir bal
ded r. Buna nuaran, ceaedln mltefn 
aUa bir halde otmadıfr, koku nqret-

hükfametin tayin etilli yüsde 35 •ra1 Haaelrf ead 32 24553 Roma, 21 A.A - Bu ayn\ il llQde 
milrtannm arttınlmumda sarar et- Gtllhane haataa..ı Ollhaae 20510 A 

Bundan aonrı Baldvin. pnel te • 
çimlerin on iki ay sonra olacatını &. 
pret ctmi•tir. 

mlftir ve Yunaniatanıa ekonomi du· Kaclu ha•taaeal. Çapa 22142 Brendizi - Hartum. KaMU " ı • 
nunu kendilerine bak nrmekte oldu- =- ~,,.. •• ... bı,.. has- mara araamda Y nt bir ban poataar Belfaat'da karıflkhklar 

tıfın11 metfa para t6rbaamı aldıktan 
aonra BaJateearay'da bir claJdb d r-
madun. Jtırollana elerini d 
a adnn v tnn malunu la 

mtdlli '" bi kla te tatbıkatmda 
kullanılan kelet temi• bir 

de anlap:ım1sıııu11 

tunu liylerniılerdlr. BaoİI z'fnrka,. a ... c11,. kıtluı 16 IO iılcmctc batl11acaktır Bu pcMlt• haf 
Hilkametln bunlara verdlli cevap- Etfal ..'!,..'!': =-• Plnıaa ::4~ tada Ud kere ,apılacaktır Uçak pılo- Bclfut, 21 A.A. - Son lcarp .. • 

ta Y n atanm ylade S5 den fut. HaJ'dafJllllM N ınae laaatueti 60107 tu olan halyan diplomatları arasın- hklarda yaralananlardan bir kl•inin 
eh Ze,.nep Klmil haltaaell. Vlkl- B u d D 1 rmetlnln mUmkln olma • dar. N.aı lalftlAI, Ola Dot- da aabatbüan .-e acı e Vaaccllo daha ölmcti lle bu karıa .. bl5)ardald 

...___ .. ~ .... ~~XuaD~~da~d-oa_t~~~~~~~~......:.~~~~~~--~~~"-krlr~~etmlftlı~~-· --------~~cMclell~~~~~~~~~~~·=ı"~~var~dıı~·~~~~~~~~~~_;_ölU1171uHldaesılmıııb~ 
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YARiNiN BüYÜKLERi 1 

FENA HAVALANDIRILMIŞ BiR ODA 

'ötelin en ucuz odasını istedim. Bu vesile ile 
'bana elektriksiz bir yer verdiler. Bence ehem· 
miy_eti y_okı öy_le uy_kum geldi ki .• Ancak .. 

Ne de uykum var ... Pencereyi de karanlıkta 
'bir türlü açamıyorum. Burada havasızlıktan 
boğulmaktansa, bir camrn bedelini ödemeği 
tercih ederim. Bir camı kıracaiım ... 

1 

. Biraz havası temiz olsaydı. Gözlerim uyku
dan kapanıyor amma, kalkıp pencereyi aç
mam lazım. Karanlıkta p_encerey_i iy_i seçemi
.-:orum_ 

Odam dehlizin dibindedir. ea m111 kırıldığı -
nı kimse duymaz ve rahatsız olmaz. Oh!.. Te
miz hava ciğerlerime girince nekadar ferah
ladım!/!! ... 

~ N=========================================== 

Naşid in 
Naşit, o akşam klüpte mütemadi

yen kazanıyordu. Zengil\ bir gençti. 
Soğukkanlı, inatçı, yiğit yürekli bir 
delikanlıdır. Talih ona çok yardım 
ediyordu. Kazancı bin lirayı buldu. 

Arkadaşı klüp üyelerinden Hakkı, 
Naşidin damarını bilirdi. Ona : 

- Bu bin lira cebindeyken Kasım 
paşanın karanlık ve korkulu sokak
larından geceyarısı geçemiyeseğine 
bin lira bahis tutarım, dedi. 

- Peki, bahsi kabul ~ttim. Eğer 
gece yarı&I, külhanbeylerin ve bırsız
lann çokluk dolaştıkları karanlık ve 
korkulu mahalleden geçmezsem, sa
na bin lira veririm. 

- Kabul, ancak bazı şartlarım da
ha var. 

ı - Silahlı olmıyacaksın. 
2 - Kendini müdafaa için yum

ruklarından başka bir vasıtan olmı
yacak. 

3 - Yanında hiçbir polis olmıya
cak. 

4 - Alelade bir yürüyüşle gide
ceksin ve üç meyhaneye uğrıyarak 
az çok içeceksin. . 

- Pek iyi, bunu da kabul ediyo
rum. 

Ertesi günü Naşidi pejmürde kı
yafetli bir adam ziyarete geldi ve 
dedi ki: 

- Sakınınız .. · Arkadaşınız Bay 
Hakkı ile giriştiğiniz bahsi külhan
beyleri ve bazı sabıkalılar işitmiş, 
geçeceğiniz mahallede sizi be!:liye
cekler, para için canınıza kıyacaklar. 

- Adam sen de, ben sözümü geri 
almam. Geceyansı oradan geçeceğim 
vesselam. Peki ama, siz, benim işle
rime nasıl vakıf bulunuyorsunuz ve 
niçin gelip bana bu iyiliği yapıyorsu
nuz? .. 

- Ben de sizin gibi, eski bir kişi 
oğluydum. Paralarımı kaybettim. Ta 
li beni en aşağı tabakalara yuvarladı. 
Bir hırsız çetesine mensubum. Bu 
heriflerden intikamımı, yapacakları 
fenalıkların gizlice önün~ geçmekle 
alırım. Bana inanınız. O mahalleden 
geçmekten vazgeçiniz. 

- Size tekrar ederim ki, ben mu
ayyen ;aatte oradan geçeceğim. Si
lahsız olarak ve cebimde bin lira ile .. 
Her halde size teşekkür ederim. 
Eğer selametle kurtulursam sizi 
unutmıyacağım, bana isminizi ve ad
resinizi bırakınız. 

- Beni ele vermiyeceğinize namus 
üzerine yemin eder misiniz? 

- Size namusum üzerine yemin 
ederim. 

- Kasımpaşada hırsızlık eden bir 
çetenin şefiyim. Beni orada buldura
bilirsiniz. 

ÇOCUKLARA ÖYKU 

Yiğit iği 
verdiler. Sonunda, adamcağız, bu iyi 
yürekli hırsızlardan ayrıldı. Yoluna 
yorgun argın devam e /.. 

Saat birin, yarımı çalarken ihtiyar 
klübün k.ıpısı önüne geldi ve orada 
yere yıkıldı, Bay Naşit ile görüşmek 
istediğini söyledi. Klübe zorla gir
mek istedi~inden, önüne geçtiler. lh
tiyar birdenbire dirildi: boylandı, 
takma sakalını, takma sa~larını çı
kardı, eski şapkasını attı ve: 

- !!,.!Sit. klüpte yok dediniz:, doğ
ru, işte Naşıt ! .. 

Herkes şaşa kaldı. Naşit klübe gir
di. Bahsi kazanmış, cebinde bin lira 
olduğu halde, silahsız, Kasımpaşa
nın korkulu mahallesind~ geçmeğe 
muvaffak olmuştu. 

Birkaç gün sonra Naşit, kendisine 
kurulacak pusuyu haber veren çete 
reisini çağırdı ve : 

- Dostum, dedi, ben bahsi ka
zandım. 

- Nasıl? 

- O korkunç mahallede, ihtiyar 
bir adam kılığı ile gezdim. Sırtımda 
eskiler dolu bir çuval vardı. Cebimde 
bin lira.. Elimde de bir silfıh ypktu. 
Sizin verdiğiniz haber üzerine, ted
birli davrandım. Kılığımı değiştir
dim ve istediğime nail oldum. Bu 
muvaffakıyeti size borçluyum. 

- Nasıl, o ihtiyar herif siz miydi
niz? 

- Evet, ben... Arkadaşlarınızın 
bana karşı gösterdikleri iyiliği hiç
bir zaman unutmam. Rica ederim şu 
bin lirayı alınız, o sevi11:1i arkdaşla
rınızla paylaşrmz • 

Naşit, bu sözler üzerjne bin lira 
çıkardı, çete reisine verdi. Haydut, 
şaşkın şaşkın bakıyordu. Teşekkür 
için söz bulamıyordu. Derhal haydut
luktan vazgeçeceğini ve tekrar na
muslu bir adam olmağa çalışacağını 
Naşide söyledi, 

Ergin hbizim 

... 

' 

A 

Bir Alim 
Ölü.leri 
Diriltiyormuş! 
Meşhur bir Amerikan prof~ 

var: Corniş .. Bu allame, l{alifo; 
nın Berkeley üniversitesinde 
sördür. Ölüleri diriltmek . ç ; 
bulduğunu iddia ediyor, edıyor e 
ölülerin diriltilmesine hiç ıdJJl5 

11 
zı olmuyor. Kediler ve köpeklerol 
riodeki deneçlerinin başarıltl~ifl' 
ğunu söylüyor, insanlan da • 
bileceğini ileri sürüyorsa da, b~r 
neç yapacak ölüyü ele geçire~Y fi 

Profesör önce Arizona, !{o 
0

, 

ve Nevada valilerjne müracant rf 
Bu devletlerde ölüm cezarııa çıl 

·ye 
nlanlar gazle boğulmak suretı 6 
edilirler. Doktor profes<if, bU 
rin kendisine verilmesini v~ ııe b 
dirilteceğini söylemiş. vaıııer 
razı olmamışlar. İşin sonucıı~d 
şüphelendikleri için değil,. !:~ 
dünyaya gelecek olan bu kiy..,-

1 
sicilleri tertemiz olacaktır;. ~ıı~~ 
halka yaptıkları bütün kotıl 
unutulacaktır. Buna kimse raSS 
mu? -~ 

Profesörümüz, sonra hususı ~! 
lara baş vurdu. Burada da ın11' i' 
olamadı. Ölüleri, aileleri verıııelrlP 
mediler. Bazısı bunu bir saygı.~ 
reddetti, kimisi de ölenlerin ııt1~ 
konduktan sonra dirileceklere b1' 
iade edeceklerinden korkara1' f 
yanaşmadılar. Ve zavallı P'~• d 
deneç yapacak bir ölü aranıaS 

11 
vam ede dursıı.n ! .. İnsan hırsı. !

11
ô 

yırlı i§lcrde bile ~r §eye ustil 

,~,.,,,;:;~~-'·Hl1~'-t~~~:E~"""rteai ece, hırsızlar • .Kasnnpaşa
nrn f.orkü u so agrnôa yer tutmuş-

Açık pencere ile uyumak ne kadar sıhhidir. 
Haydi, dalalım uykuya! .• 

Ertesi günü: 
Eyvah! .. Dolabın büyük aynasını karanlık

a pencere zannetmişim ... 

Şimdi bir cam bedeli vermek değil, çok pa
halı bir aynayı kırdığımın cezasını çekeceğim. 

l§te pintiliğin cezası .. Ucuz oda ararken, ba
na ne pahalıya mal oldu. 

GÜZE BiR ÖRNEK 
Şikago ahalisi, şehirlerinin en fazi-1

1 Fazü!et!i biır şe~ir 

'=-"==---:;...,---....-..... --------------------- letli bir yer olduğunu inançlıyorlar .• 

Çocuk ağlıyor, Bebek yemeue sonra Netekim öyle oldu. Dört 
ay aonra çocuk böyle an
nesi böyle oldu. 

mamasını yemi- mamayı annesi yer. 
yor. 

No: 83 

. l, ____ K_ı R_M __ : _ı z_ı _v_~ T-~-~ r_~_AH_L -' 
utanma nedir biliyorsanız, buradan 
uzaklaşın. 

Madame Derville bu sözleri öyle 
amirce bir tavurla söylemişti, Juli
cn'de o anda öyle zayıftı ki hemen 
itaat edip uzaklaştr. İçinden: "Za
ten bu madame Derville'in öteden 
beri bana kini vardır,, diyordu. 

Tam o sırada, alayın ön safında 
giden papaslann hımhım arkıları 
duyuldu : alay artık kiliseye dönü
yordu. Abbe Chas-Bernard, Julien'e 
birkaç kere seslendi ise de duyura
madı; en sonra kendisi geldi ve Ju
lien'i bir direğin arkasına sığınmış, 
yarı ölü bir halde buldu. Onu ko
lundan tuttu, paskoposa takdim et
mek istiyordu. Onun böyle sapsarı, 
:adeta yürüyc.miyecek bir halde oldu· 
ğunu görünce: 

- Takatsiz kalmı§sınız, cvlidım, 
dedi; çok çalıştınız. 

sine hiç olmazsa daha yirmi dakika 
var. Siz biraz kuvvet bulmağa çalı
şın; Monseigneur geçerken ben sizi 
yerinizden kaldırırım; siz benim ih
tiyar olduğuma bakmayın, daha gü· 
cüm kuvvetim yerindedir. 

Fakat paskopos kilis~ye vardığı 
vakit Julien o kadar mecalsiz, titrek 
bir halde idi ki abbe Chaa onu tak· 
dim etmekten vazgeçti. -

- Siz: üzülmeyin, dedi, ben elbet
te bir fırsat bulurum. 

Akşam, medresenin küçük kilisesi 
için on libra mum gönderdi; bu 
mum, abbc Chas'nın dediğine bakı
lırsa, J ulien'in himmeti ile artmııtı. 
Julien'in mumları çabuk söndürttüğü 
tamamile uydurma. O zavallının 
asıl kendi 11önmüştü; madame de 
Renal'i gördUkten sonra bir §eycik 
düşünemedi. 

enıum xxıx ' 
iLK TERFi 

Koluna girdi ve büyük kapının 
yanında, Hiristos-suyu çanağının al
tında duran iskemleye kadar götü
rüp: 

- Hele şuraya oturun, dedi: ben 
önüni.ıu geçer, sizi gizlerim. Telii 
tmeyinı Monsejgncur'~'l gözilkme· ,... 

Zamanmı anladı, yaaadığı ili anladı 
da zengin oldu. 

Le Prccurscur 

JulieDt ~at~drald~ki hadise ile dal· 

Şikagolular, şehirlerinin gangccter 
adı verilen haydutlarla dolu olduğu 
hakkındaki iddiaya çok üzülüyorl:ır. 
Onlara göre İllinois merl:<"J=i. dünya
nın en ahlaksal ve en ft.ziletli çehri 
imiş .. Her nckadar Şikagoda bir ta
kım gangaster kahramanlarının çete· 
cilikleri, adam kaçırmaları gibi vak'a
lar olmuşsa da, bunlar çok mübal5-
ğa edilmiş imiş. Bunu ispat için Şi
kago zabıta şefi bütün Amerika şe
hirlerindeki kiya'lcırın bir ictatistiği
ni yapmağa memur ohnu~. 

Bu istatistik az: önce yapıldı. Bu
nun verdiği sayılara ,göre biltün 
Amerika'da: 

Bir milyon üç yüz: bin haydut öz-

dığı hulyadan daha kendini alama
dan bir sabah, sert huylu abbe Pi
rard onu çağırttı: 

- Abbe Chas-Bernard bana. gön
derdiği bir mektubda sizi çok öğü
yor. Şöyle toptan bakılacak. olursa 
sizin tavnnızdan, hareketinizden 
memnunum. Gerçi son derece ihti
yatsızsınız, hiç düşünmeden birtakım 
işlere kalkıyorsunuz; ama şimdiye 
kadar sizi iyi kalbli, civanmerd diye 
tanıdık; zekanız da Ustün bir zeka. 
Kısacası sizde, ihmal edilmesi doğru 
olmıyacak bir kıvılcım görüyorum. 

"On beş yıl çalıştım, şimdi bu 
medreseden ayrılmak üzereyim: su
çum da medrese talcbsinin "iradei
cüziye., sine karışmamak, bana bir 
gün ''confessionnal,, de bahsettiğiniz 
gizli kuruma hizmet etmemek, ona 
kötülük de etmemek oldu. Buradan 
ayrılmadan size bir iyilik etme~ iste
rim; bunu daha iki ay önce düşün
düm ama o zaman, odanızda Amanda 
Binet'nin adresinin bulunması beni 
ahkodu. İyilik dedim ama bu sizin 
hakkınızdır: sizi kutsal kitab dersi 
müzakereciliğine atadım. (Atamak: 
tayin etmek). 

Minettarhkla gönlü coşan Julien 
hemen diz çökfıp Tann'ya şükretme
ği düşündü ama daha içinden gelen 
bir hareketten kendini alamadı. Ab
bc Pirard'ın yanına gitti ve elini tu· 
tup öptü: 

lardı. Gece yarısı, ihtiyar, bitkin, pa
çavralara bürünmüş bir zavallı gö
ründü; beyaz sakallı idi. Sırtında 
ağır bir çuval vardı. Bunu güçlükle 
taşıyordu. Birdenbire yere yuvarlan
dı. Takatsiz, ölü gibiydi. 
Beı haydut, zavallıyı kaldırmak 

için koştular. İhtiyar boğuk bir ses
le: 

- İki gündür, bir lokma yeme-
dim, dedi. / 

Hırsızlar acıdılar. Onu bir meyha
neye götürerek b/1 bol mezelerle 
karnını doyurdular. Zavallı adamca
ğız biraz canlanınca, anlattı : 

- Ey, iyi yürekli bll;·lar, ben de 
vaktiyle parlak bir haldeydim. Bir 
klüpte, namuslu geçincın. heriflerin 
kurbanı oldum. Servetimi kaybettim. 
Aç kaldım. 

Bu hikaye haydutları bir kat daha 
acındırdı. Aralannda topladıkları bir 
lirayı ihtiyara verdiler. Yolda ihtİ· 
yar, bırı:ızları iki meyhanede içme
ğe davet etti. Parayı gene haydutlar 

gürce yaşıyormuş. Bu sayıda Şi.kago
nun payı: 

Yüz on bir bin imiş. 
Şika~oda bir mahkumiyete ugra -

mış yal.nız yüz on bir bin ki~i varmış. 
N c fazılctli şehir ı 

Medrese direktörü öfkeli öfkeli: 
- ~u da ne? diye bağırdı ; fakat 

Julien'ın gözlerinde, yaptığı hareket
ten de daha çok sevgi gösterir bir 
hal varmadı. 

Abbe Pirard Julien'e hayretle bak~ 
tr. Nasıl şaşırmasın? bu adamcağız 
yıllardan beri kimseden böyle haki
kiğ. ~a gönUlden kopup gönüle gi
der .hır sevgi eseri görmemişti. Böy
le bır muamele görünce.: o da kendi
ni yenemedi, asıl hislerini dışarı 
vurdu: sesi değişmişti. 

- Evet, evladım, dedi, ben de se
ni severim. Tanrı da bilir ki böyle 
hisler beslemeği hiç istemezdim. Ben 
sade hak düşünmemeli, kimseye kar
şı ne kin, ne de sevgi duymamalı 
idim. Sen hayatında çok acı duya-
caksın. Görüyorum ki sende bayağı
ların çekcmiyeceği bir hal var. Kıs
kançlık da, iftira da senin ardını bı
rakmıyacak. Kısmetin seni nereye 
götürürse götürsün, arkadaşların se
ni her gördükçe kin duyacaklar; se
ni seviyor gibi gözükseler bile inan
ma, sana sevgi gös.termeleri de sana 
daha çok kötülük edebilmek için ola
caktır. Bütün bunlara karşı bir tek 
ilac vardır: Tanrı' dan, sana kendine 
mağrurluğun cezası olarak, herkesin, 
kinini çekecek bir hal veren Tann
dan başka kimseye güvenme, başvu
rayım deme. Yaptığın iş her vakit 
ıcmiz, an olsun; bence senin için 

• 

J;,. 

" 

Güneşte jimnastik A 
. il'' 

sanısının tersine olarak o ~ı~c ~ bundan başka kurtuluş çaresi yok
tur. Sen hakikate sımsıkı sarılırsan, 
hiç bir şc.:yin yenemiyeceği bir. kuv
vetle sarılırsan düşmanların er geç 
ettikleri ile kalır. 

Julien ne vakitten beri böyle dost
ça sözler duymamıştr, kendini tuta
madı, hüngür hüngür ağlamağa baş· 
ladr. Abbe Pirard ona kollarını açtı; 
bu an ikisi icin de tatlı bir an oldu. 

Julien sevi~cinden deli gibi olmuş
tu; ömründe ilk olarak terfi görü
yordu; bu işin iyi tarafları da az de
ğildi. Böyle bir medresede Tevrat ve 
Incil müzakereciliğinin ne gibi fay· 
dalan olacağını anlamak için insanın, 
hepsi de cansıkıcı, çoğu cçkilmez 
arkadaşlarla her an burun buruna, 
hiç yalnız kalıp başını dinlendireme
den yaşamağa kasanmış (mahkum 
edilmiş) olması ta:ıımdır. Nazik ya
pılı bir insanın doymuş, sırtları pek
leşmiş bu köylüler bahtiyarlıklarını 
bir türlü içlerinde sakhyamaz, nefes
leri tükenınceye kadar bağırıp gUriıl
tü etmezler e neşelerini, neşe say· 
mazlar. 

Artık Julien. öteki medreselilcrden 
bir saat sonra, aşağı yukarı yalnız 
başına, sofraya oturup yemeğini yi
yordu. Kendisine bahçenin bir anah· 
tarı verilmişti; orada kimseler yok
ken çıkıp gezinebiliyordu. 

Arkadaşlannın beslediği kinin bir 
J:.-,at daha artacağını sanıyordu; bu • 

dığını görüp şaştı. Kendist 1 t;ıel 
şulduğunu istememesi pe1' cfı'lııı' 
ve bu yüzden çok düşma~ c ··'stll' 
ancak eskiden gülüne bır \l 1.1ıı 
hissi izeri diye karşıladıkları asil' 
şimdi, o kaba köylülerin g tı 
haysiyetini bilir bir adaıtt'~ctl 
olmuştu. Dört yanını çe~ ııel' 
hisedilecek derecede azaldı; gcıı' 
tık onun da talebesi olan erı01. j 1 

de hemen hemen hiç kalrna 'e 
yavaş ona taraftarları bil~ J)' 
ondan bahsederken Martıf1 9ğJ demek, bir zevkısizlik sayıl111 
ladı. o 

"Ama düşmanlarına dost ~ 
de niye iyi? Bütün bunlar ~ 
şeyler, güdülen maksad oc J,r 

};il(.) 
doğru olursa bunlar da o tı' 

kinleşir. Ama bu adamlar 09
0e c 

ahlak hocası olacak, heıtt r d' 
yalnız bunlar görecek. Burıl~ O 
masa halkın hali neye varı:, 
cure'nin yerini tutabilir ın1 •• 'ıtı 

Julien'in yeni işinden berı tı 
se direktörü, yanında kirıısc ıı 
matlığı vakitler, onu çağırtı~i'e' 
maktan çekindi. Bu ııa~e t' 
hem kendi hesabına, hcıtt1 ı.ııc 'C 
dinin hesabına bir ihtiyat; 1~ 

N. ~.ş< 
(Arkası 



lstanbul Komutanhğt j 
Sabnalma Komlayonu 

lllnları 

Hadımköydeki birliklerin 
ihtiyacı için 140 ton lava
merin ve 40 ton Krible kö-

IR• adı Han. Tel. 22740 ... 

lskenderlye yolu 
l Z M l il yapan 2ST-us 
SALI pi ... t 11 tle ltk .. 
deriye',. kadar. 151) 

mürü 27 - 7 - 935 cumartesi ~---------• 
günü saat ı ı de açık eksilt- Trabzon yolu 
me ile alınacaktır. Lavama- VATAN npana ıs T-• 
rinin beher tonunun tahmin SALI ıilnü .. at 20 de Rize'ye • 
fiyatı 22 Kriblenin 25 lira- kadar C4tS9) İ 

' . h .. .. ... il tHlllllHtlllllUIHIHIUUlll 
dır. Şartnamesı er gun og-
leden evvel komisyonda gö
rülebilir. İlk teminatı 316 li
radır. İsteklilerin vakti mu
ayyeninde teminat makbu • 
zu veya mektuplan ve tica
ret odasına kayıtlı oldukta • 
nna dair vesikalarile birlik
te Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna gel
meleri. (3962) 

5266 ..... 

Zonıulclak'cla Maden kamara 
tlrketinden birinde çahfmalc 
bere kachn Hf• erkek iyi bir 
daktilo aranmaktadır. Taliple· 
rin taluil dereeelerinl, ecnebi 
bir JiAD bilip b lmedılclerial ye 
nnlce cal••hldan yerleri btl
dirir bir melctap"" t:.ouerftl. 
leri am.lderilli CZONGULDAK 
21 No.lu posta kutum) adraiae 

• pndermeleri a 

Ol 
~ Hadım köydeki birlikle-
.. rin ihtiyacı olup ihalesi ic-""""'--------------======--------------------- ra olunan 9000 kilo patates 

lesi yapılan 58000 kilo sa
de yağa verilen fiat komu
tanlıkça pahalı görüldü
ğünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. 

Devlet Demiryollarından: 

dapazarı - Haydarpaşa 
Yolcu Tenzilatı: 

ı-8-935 tarihinden itibaren Haydarpqa - Adapazar 
kısmuıdald istasyonlar arasında ıidiş - dönüş bilet 
u, ı etleri için tenzilli bir tarife tatbikine bqlanacaktır. 
Bu biletlerin dönüş kısunlan dört gün mühletlidir. Bu 
biletler, bir defaya mahsus olmak üzere istasyonlardan 
tedarik edilecek fotoğraflı hüviyet varakalariyle birlikte 
muteber olacağından ilk defa bilet alacakların pşelere 
birer vesika fotoğrafı vermeleri gerektir.:: 

Fula tafliltt 1Gln ~ mflnt.tll öl11apailınv. 
--------1\Z!.Ol. _.!.4072) 5397 

Muhammen bedeli 13785 lira olan (750) ton yerli 
ok kömürii 31-7-935 çarşamba cünü saat 15,30 da ka
h sarf uaulti ile Ankarada İdare binasmda Satın ah
cakchr. 
Bu işe girmek isteyenlerin 1040,63 liralık muvakkat 
·nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan keza kanu

un dördüncü maddesi mucibince ite cirmeie kanuni 
---.a .. • eri bulunmadığma dair beyannameyi havi teklifle-

. aynı giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reilliiine 
leri lüundır. 

Buna dair prtnameler parama olarak Ankarada Mal
r:eıne Dairesinden, Haydarpapda T..UUm ve Sevk 
Müdürlüğünden alınabilir. ( 4050) un 

Muhammen bedelleri ile mikdarlan ,eksiltme tarihi 
'&'Ünü, saati ve muvakkat teminat mikdarlan ataiıda 
Yazdı olan malzeme kapalı zarf usulu ile Ankara' da İda
re binaamda satın almacakdır. Bu işlere girmek iate
Yenlerin qağıda yazılı olan muvakkat teminatı verme
leri ve kanunun tayin ettiii vesikalar ve işe cirmeğe 
rrıanii kanunt bulunmadığına dair beyanname ve teklif
ler ile ekailtme cilnü saat 14 de kadar Komisyon Reis
liiine Vermeleri lhımchr. Bu itlere aid eartnameler 
HaydarJ>atada Tesellüm ve Sevk Mtldilrlüfünde An
br•'da Malzeme Dairesinde paraaız olarak daiztdmak•&r. (4160) 

MabemenlD l..s •e lllikdan lla bammlD Ebl1tmt tarla 11"9Ülrat 
Bedeli ıb " .. d Teeipetı 

000 aded telıraf maldneei ) 
dı ) 

2 aded b• ) 

aded mat.eme tecrübe ) 
n Ut bir aded uot tayini ) 

) 

Lira Ura 
HOOO 19-1-111 P......ı 1200 

-tıs .. 
11440 2o-l-9S5 Sala 

eutU .. 
1500 S-MS5 Salı 

.. t Uclt 

.. 

.,, .. 
Muhammen bedeli 70,000 lira olan Eakil8hir atel
" nin kalörifer teaiaatı 2-9-935 ~esi aihlil -t 

5,30 da kapalı zarf uauliyle Ankarada İdare binasında 
e edilecektir. 

Bu İfe cirmek isteyen}erin 5250 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, kanunun 
4 ıincü maddesi m~bince ite cinnete kanuni mani1eri 
bulunmadıjma dair bennnmne ve tekliflerini •JDJ sün 
-t 14,30 a kadar Cer Dairesi komisyon Rei.tiiine 
.,.r ..... eJeri Jhımdır. Bu İle aıd tartnameyle 350 kurut 
lnukabUinde Ankara " ~ vanelerinde aatıl
malctadlır. (1785) (4110) 

Muhammen bedeli 23595 lira olan muhtelif eb~tta 
ıe.soo m3 çıralı çam kalaı 2 Apatoi 1935 çUD'I sÜ-

Belediyeler Banka
sından: 
Bankamız sigorta servisinde açık olan 125 lira ma

ath 20 lira mesken bedeli aynca verilir. Sef muavinliği
ne apfıdaki tartlar dahilinde memur alınacaktır. 

1 - Türk olmak 
2 - Siyasal haklarına sahip olmak, 
3 - Tam sıhhatli olmak 
4 - İyi ahlik sahibi bulunmak 
5 - Askerlik hizmeti ile alakası bulunmamak, yqı 

30 dan yukan olmamak, 
6 - Yüksek mektep mezunu olmak, Garp dillerini 

bilenler tercih olunur. Bankalarda en az beş sene biz· 
met etmiş olanlar iai kaJ,.dmdan~··wı~~. 

Bunlara ait vesikalar imtihan en u UÇ s\iiı ev-
•el licil mlld8rHlıa- teelim edilecektir. 

7 - Yapılacak imtihan: 
A - llmi iktisat 
B - Muhaaebe usulleri 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muameleleri ve bankacılık hakkında u-

munli maltlmat, 
E- Usulü defteri ve evrak ve aenedatı ticariyeye ait 

kanuni hükümler. 
F - Ticari muhaberat 
G - Siıortalar ve ai,ortacdık hakkında umumi 

malUınat. 
İmtihan g eylül 1935 eaat 14 de Ankarada Beledi 

yeler banJramnda yapılacakUt· Bu saatten sonra ge
lenler imtihana kabul 01unınazlar. (1679) (3909) 

!;26Q 

Niide mevkii için 4800001 1800 liradır. Eksiltmeye gi
kilo arpa kapalı zarfla ek· receklerin 2490 No. lu ka
ail~ konmutdur. lha- llUftUD 2 Ye 3 dl maddelea 
lesı 30-7 935 sah ~ü saat nnde Yanlı vesikalarla bir· 
15 de Nifdede Tümen SA. likd~ terninatlannm ve 
AL KO. da yapdacaktır. teJdıf .tnektublannm ihaJe. 
Arpanın tahmin edilen fıatl 4elt bır saat evveline kadar 
beher kilosu bet ~· Nildede Satmaınıa Komis-
Tahmin edilen bedeli JODlDla vermeleri. ( 8 ı) 
24000 liradır. tik teminatı (4055) 

nii -t ı 5,30 da ka~ zarf usulü ile Ankarada ldare 
blnaamda satın almaCakdır· 

Bu ite ainnelr isteyenlerin 1770 liralık muvakkat te-
~t ile kanunun tayin ettiii vesikalan, kanunun 
4 dl maddeli mucibince ite pmeie kanuni mın\leri 
buhınmadıiuıa dair beyanname ve tekliflerini aynı ıün 
fc ~t 14,30 kadar Koınisyoft Reialiiine vermeleri lbmı· 
dır. 

Bu ite aid tartnameıer parasıs olarak Ankarada Mal
seme Daireainden HaydarP&tada Teaeıuım ve Sevk 
Mtidilrliittlnden dafıtılnıakdadır. ( 4083) 

5426 

Ummnl n.,ıyat ve ruı itleri Mlldlrtl: Eı- ı... BENiCE 
Guetıedlllr " matbucd• T. A. Şirketi, f1tanbu1. Aabra cad

deli, l~ •ınldıil ıs: TAN ma..,._, 

komutanlıkça kapalı gö-
rüldüiünden ihalesi 2 7 
Temmuz 935 cumartesi gü
nü saat 11,30 dadır. Sart
namesi Fındıklıda Satmal
ma Komisyonunda görüle
bilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 
51 Liralık ilk teminat mak-
buzlariyle birlikte vaktin
den evvel satınalma Komis
yonunda hazır bulunmala
n. (4166) 

••• 
İstanbul Komutanlığı 

Birlikleri ihtiyacı olup iha-

Beher kilosuna tahmin e
dilen bedel 84 kuruı olup 
ihalesi 8 Ağuıtoı 935 per· 
şembe günü saat 15 tedir. 
Sartnamesi 246 kuruş mu
kabili Fındıklıda Satmalma 
Komisyonundan alma bilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
3654 liralık teminat mektu
bu veya makbuzu ve 2490 
sayılı kanunun 2-3 ci mad· 
delerindeki vepikalarla bir
likte teklif mektuplanm i
hale saatinden en az bir 
saat evveline kadar komi&· 
yona vermeleri. ( 416 S) 

Müf~ttiş Na zedliğj ve ~m-
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile S müfettiı namzedi ve 

5 Sef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağuatoa 935 tarihle

-rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarmda yapdacak
tır. Tahriri imtihanda kazananlar ıelii ve döniil yol 
paralan verilmek suretile Ankaraya ıetirilerek lif ahi 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza· 
nanlardaıı beti 140 lira aylıkla müfettiı namzedliiine 
ve diğer beti de 130 lira aylıkla tef namzedliiine tayin 
olunurlar. 

3 - Müfettiı namzedleri iki 11e11e stajdan sonra Mü
fettişlik ehliyet imtihanına ıirecek ve kuanırl~ 175 
lira aylıkla Müfettiıliğe aeçiril«eklerdir. 

Ankatada Umum Müdürlük aeryialerinde çahttın
lacak olan tef namzedlerl lie bır senelik staj1armm so
nunda ebli;yet imtihanına peeekler ve kuananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - MilaabakaJara (irebilmek için (Siyasal bilai
ler) veya ( Yliksek Ticaret ve İktisad) okula1111dan ve 
ulwd Hv.kuk FakiUtesinden veya bunlann yabancı 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
&'erekdir. 

5 - İmtihan programım ve sair ıartıan g&teren 
bahnameler Ankara, İstanbul ve İmıir Ziraat Banka
larından elde edilebilir 

6 - İstekliler a r an ı 1 a n b e 1 g e 1 e r i bir 
mektupla birlikte en son 26-7-935 cuma gilnil akpmı
na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti M8dür
lüğüne cöndennek veya vermek suretiyle mUracaat et-
miı bulunmalıdırlar. ( 3951) sıso 

nn 
Türk Hava Ku mu 

Büyük Piyango u 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmiştir 
18. cu tertip 4. cU K .. lde 1 ,.. .... - cl9Cllr 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

,_,..... ı 111,000, 18,000, 10.000 Uralllc llcr 1111-
.-ı•te 90,000 Llrallk mUklfat varcl1r. 

• 



Bayanlar 
Arıtık yorulmaktan ve ti

rulmekten kurtuldunuz. 
Olanca emeğinize rağ -

men arzu ettiğiniz\ gi
bi temiz ve beyaz bir çama
şır elde etmeğe muvaffak 
olamazsınız. 

Halbuki çamaşırı kendi 
kendine yıkayan ve her ku
maşa parlak beyazlığı ve - 1 

kullandığınız takdirde hem 
zahmetten kurtulacak, hem 
de istediğiniz gibi temiz ve 
beyaz çamaşır elde etmiş o
lacaksınız. 
Şu halde, siz istirahat e

diniz ve çamaşırınızı: 

ursil'le 
yıkatınız ... Neticesinden 

hayrette kalacaksınız. 

Tursil 
Terkibinde h_i ç bir 
muzır madde olma
dığı gibi çamaşırı
nız için k~t'iyyen 
tehlike teşkil etmez 

Eskişehir Hava Okulu 
Komutanlığından: 

HURMA SABUNU 
Herşey için kullanılan sabun 

TURAN, HURMA adım verdiği yeni sabunu saygı değer 
müşterilerine takdim eyler. Bu sabundan beher kutuda 24 
veya 12 adet bulunur. 

Herşeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu sabun, ge
rek eşsiz kalitesi ve gerekse idareli olması sayesinde herke
sin büyük teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA sabunu, hem soğuk, ve hem de sıcalk suda bol 
köpük hasıl eder. 

HURMA sabunu her evde bulunmalıdır. Fiyatı: içinde 24 
Hurma sabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruştur. Ve içinde 
12 Hurma sabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruştur. 

HURMA sabununu bakkalınızdan araymz. Kutunun üstün
deki MA Vl KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu isbat eder. 

HURMA...eabunu TURAN mamulatmdandır. 

Saygıdeğ~ 
müşterilerı : 
mizin Yerli 
Mallar Ser# 
sindf'ki TV 
RAN paviyO' 
nunu ziy~ 
etmelerini 11 

ca ederiz. 
Türkiye y.ı 
Mamulatı~ 
nayii Lt~Şır 

ketı 

TURA , 
T LJV.A LE T 'V..A-6 

TURAN Tuvalet Yağını• 
Cild üzerindeki başlıca te•irleıf 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Güneş yanmalarına karşı nı~ 

fafaueRİttr ~~~l~I e•v;j;; 
Cildi yumuşak ve nermin kJll'' 

~. 

TURAN Tuvalet Yagı, 
Tıraştan mütevellit yannı•IJI' 
izale eder. .,, 

TURAN Tuvalet Yagı; 
Masaj için elzem ve makY'~ 
temizlemek için emsalsizdir. 

~ . 
TURAN Tuvalet Yagı, 

Saf zeytinyağı e.a•ı üs~ 
hazırlanmıştır. .,, • 
TURAN Tuvalet Yagı,. 

Cildin itinaıı için en müe-ı' 
tedbirdir. .,, • 

TURAN Tuvalet Yag:;_, 
Bir defa teCJ"übe ediıüs. 
vakit kullanacakıınıL d 

HER YERDE SATILI,. 

~llllllJilllJlllJllllllllllllllllllllllllll 

~ Petrol iZAM 
lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünd 

Muhammen d -
§ Saçları 
: Besler - Kuvvetlendirir 

AKSARAY : Katipkasım, Langa bostanları 
sokak eski 4 sayıh bostanın 45/ 480 payı. 

MERCAN : Büyük Yeni han birinci kat eski 

Litı 

228 1 

E Dökülmesini keser uzatır. 
Hava okuları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı : 

şartları haiz istekliler : Dilek kaadı ve vesikalarile : p ETRQ L 
153 yeni 7 sayılı dükkanın 1/ 4 payı. 

KADIKÖY : Caferağa Muradiye sokak eski 11 

Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar okula E 
baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunan- § N ZAM 
lar dilek kağıtlarıla vesikalarım Posta ile okula gön- : Tecrübe edilmiş en iyi 
derirler, ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. § SAÇ ilacıdır. 

Madde 86 - Okulun Gedikli kısımlarına girm.e şart- =111111111111111111111111111111111111 

1 arı şunlardır. 
A - Türk olmak. 
B - Orta okul (Lise sekizinci sınıf) tahsilini bitir

miş en az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukda ve uçuş işlerinde kul

lamlmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam 
olan bir hastanede sıhhat hey'eti raporu olmak. Dışa
rıda bulunanlar : 

Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla 
muayeneye gönderilirler. Tam teşkilatlı. Sıhhi hey'eti 
bulunan yerlerde o yerin en büyük Komutanına müra
caatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suç
lu veya mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin Em
niyet Müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasdikli 
vesika göstermek. 

E - Okula alınacak okuyucular : Gedikli erbaşlar 
hakkındaki 2505 No. lu kan~n mucibince muamele gö
receklerini, okulu bitirdiklerinde ( 12) sene hava gedikli 
erbaş olarak vazife göreceklerini teahhüt etmek. 

F - Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alı

nacak mikdardan fazla olursa bunların içinden riyaziye 
bilgileri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 

Hava okuları okuyucuları askeri liseler okuyucuları 
gibi yedirilir, giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım 
olanlar parasız verilir. ( 3 9 9 5) 

---------------------------------------
Kilis Şarbayllğından: 

5025 lira bedeli muhammenle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmey~ çıkarılan Kilis şehir haritası tanzımıne 
11-7-9 3 5 tarihindeki eksiltmesine talip çıkmadığından 
pazarlık suretiyle ihale edilmek üzere eksiltme müddeti 
bir ay uzatılmıştır. İsteklilerin 376 lira 87,5 muvakkat 
akçeleri ve ehJiyet vesikalariyle birlikte Belediye encü
menine müracaat etmeleri bilitlenir. ( 4156) 5494 

Büyük Tenzilat 
Şilte, yorğan, yastık, hepsi kuştilyü yüzlerile 25" lira. Yastık 

75 kuruş, bir kilo kuştüyü 75 kuruş, kuştüyü kumatlarının her 
rengi vardır. istanbul Çakmakçılar kuştüyü fabrikası Tel. 23027 ! 

~~~Yerli Mallar Sergisinde Kuştüyü Paviyonunu görünüz .......,.-oi!ii~ 

REVUE Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 

BEVOGLU'nda : MISIRLI, fat1kl&I Caddeal 899 

G A LA TA •da : SAATCI MEVER TUnel Caddffl 29 

ISTANBUL'da: A, KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. 
Veni Canıı Caddeaı 4 

ANKARA' da : RIZA TEVFiK, Ban1<aıar Cacsoe.ı ti 

Umumi Oepoau : latanbul. Bahce Kapı. Tat Han 19 'telefon : 213&4 

y~ni 23 sayılı evin 1/2 payı. 
FERİKÖY : Birinci kısım Esref Efendi so

kaık eski 24/ 5 sayılı arsa~m tamamı 
GALATA : Kemenkeş Kara Mustafa paşa 

mahallesi Kara Mustafa paşa ve Rıhtım 
sokakları eski 9, 30, 32 yeni 24 ilci 
30 sayılı üç dükkan ile gazino ve hanın 
85,5/ 540 payı. 

USKÜDAR : Yeni Mahalle Gemici Ohannes 
sokak eski 15 yeni 17 sayılı evin 1/ 2 
payı. 

USKÜDAR : Kısıklı mahallesi Kısıklı cadde· 
si eski 13 yeni 21 sayılı bostanın 7/ 40 
payı. 

HASKÖY : Abdüsselam mahallesi Kumba
rahane ve Suyolcu sokakları eski 14, 9 
9 m. yeni 154, 11, 13, ev ve dükkanın 
1/2 payı. 

TAKSİM : Büyük Pangaltı Cedidi ye sokak 
eski 117 yeni 143 sayılı evin tamamı. 

FEPIKöY : Rum kifü;esi sokak eski 39 sayıJ 
arsanın tamamı. 

SAMATY A : Koca Mustafa paşa Yazmacı 
Kasbar sokak eski yeni 1 sayılı evin ta-

938 

1029 

4157 

319 

700 

250 

600 

mamı. 600 
KÜCÜKPAZAR : Sandemir mahallesi Kara-

~ kolhane ve Kıble çeşmesi sokağı eski 4 
yeni 3, 4 sayılı dükkanın 1/ 3 payı. 434 

ÜSKÜDAR: Yenimahalle Kabristan sokak es-
ki 20 yeni 14 sayılı ev ve dükkanın 
l~~YL l~ 

ÜSKÜDAR : Pazarbaşı Karamanlı sokak eski 
72 yeni 74 sayılı evin 4/ 18 payı. 

BÜYÜKDERE : Kirkor sokak yeni 22 evin 
1/ 4 payı. 500 

Yukarıda yazılı m~Uar 30-7-935 sair gün~ sa.at ı~ de pe::; 
ra ve açık arttı~~a ıle satılacakdır. lsteklılerın yiızde Y ( 
çuk pey akçelerını saat on ikiden evvel yatı~maları. (M) 
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~ ELEKTRiK ŞiRKETiNiN, SATGAZEL (Yedikule Gazhanesi) in ve SAT i E'nin 
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