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Yeni tefrikamız 9 uncu ve tO unc:.ı 

Nyfamızdadır. 
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Bolşevikler de düşüncelerini söyled!: 
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____ ilstanbulda çarşaf,! 
Ya BerJJnle ya Parfsle anlaşmaları IAzım, 

fakat bu da gllç iş ! 

Afrika harbi Avru-
Türk tarihi f pePe kaldırılacak I_~ 

Senin lE Y 
1 Anadolunun birçok ıehirlerinde çarıaf ve peçe kaldınlmıt ~ 

mukaddesatındır r l olduğu halde lıtanbulda hala serbest bulunması, ıehrimizde ; 
Yurtdcq! ~ büyük bir halk kütlesi tarafından hot görülmemektedir. % 
Uluıun malını keneli malın gibi ~ Bunun için çartaf VE: peçenin lıtanbulda da belediyenin ı 

/toru/ Çünkü. kendi malınclır. ~ karariyle kaldırılması için bir cereyan uyanmıtbr. 
paya da yayılabilir! 

Siyah ırk uyanıyor 
Lonclraclaiıi zenciler ltalyamn Hnl:qiatan hakkında takip ettiği •İya
~ proteno yollu, bir gö•teri toplanlııı yapmqlarclır. Bu göateriden 

birkaç Londralı zenci tipi ••• 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Umuma aıt y l • bozmamak = 
. • . er erı . ~ııııırıırııın-·•r il ., ..... --...wııııı11111ftllllllllluuıutıllfllllalııımıınııııı1111uıııııııııırıuuı-Aıi terbıye•ını çocuklanna v~r. 

Hele tarihten yadigar kalmıf 

bir çqme;ye,, bir türbeye. bir clu· 
vara el sürene, babanın mezannt 
tahkir elmİllere yapacağın mua· 
meleyi yap! 

Türk tarihi ıenin mukaclclaa· 
lınclır! 

FJorya yolunda 

Polisler yaralandı 
Bugün öğleden en·el Florya yo -

lunda motosikletli iki polisin denil -
mesi suretiyle bir kaza oJmuştur. Po· 
lislerden hirl ağzından yaralanmış • 
tır. 

Bu esnada avdan gelmekte olan 
bir otomobil yaralıları alarak Cer • 
rahpaşa hastanesine götürmüştür. 
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BARBAROSTAN 
• • 
iNTiKAM! 

Büyük deniz 
kahramanlı~ romanı 

Mektepler 
adedine kifi 

talebe 
gelmiyor 

Yeni orta okullar açllacak 
Lise ve orta Qkullarda kayit 

) 

muameleıi dün nihayetlenınittir. 
Düne kadar mekteplerde kaydedi
len talebenin yekunu dört bini a.ş
mııtır. Yapılan heıapl~ra göre 
bu ıene bu yüzden 1000 kadar ço
cuk açıkta kalmıl§ır. 

Bu ihtiyacı karıılamak üzere 

de Ortaköyde, Kadıköydc ve Ba· 
kırköyde yeniden üç tane orta 
mektep açılacaktır. Ortaköyde a

çılacak olan orta mektep yalnıı 

kızlara mahsu& olacaktır. 

Seriinin meşhur maymunu 
Berlinde hayvanat bahçesinin King - Kong olarak anılan Bobi Limli lıu 

goril maymunu ölmüştür. 

01Umünün sebi henüz anlaşılamadı. A\manyaya yedi yıl önce 
getitilmıt ve halk arasında pek ~hret almıştı. 1' .. a. 
kat kendisine hiç itimat ediJmez, çok ters bir mah
lQktu. Hatta bekçisi bile bunun yanında dikkatle 
harekete mecbur kalırdı. Aşağıdaki re im Uerlin • 
de yerleşmi; \'e orada ölmüş olan gorilin, ölmeden 
üç gün en·clki iki pozudur ••. 

Milli matem tutalım! ... --~ --... 

En güzel ormanlarımız 
cayır cayır yanıyor! 
Kanunlarımızda, bir ağacı harap eden bir 
insan öldür~üş muamelesini görmelidir! Istanbul denizini 

mazota boğanlar 
Takibata uğrıyacak 

~tamonu, 31- Orman yangın • 
~ bütUn şiddetiyle devam etmekte -
Cllr. Birkaç gün evvel Ilgaz orman -
lannda çıkan n 12 kilometrelik bir 
lrahan kaplıyan yangından ba~.ka 
lhndi de Bu.rhanh köyü Cİ\'arında 
bir orman ynnmnğn başlamıştır. Da -

daym Karkalmaz ormanı da üç gün • , 
denberi yanmaktadır. Zarar bir mil -
yon tahmin ediliyor. 

HABER: 

icap ettirir. Zira, bu, adeta bir kat •• 
Hamdır· 

Bu ismi geçen yerler, İsviçre ka
dar güzel bir ulusal hazine idi. 

Orman yangını haberleri,adeta tef ri 
ka halinde deyam ediyor. Hele bu son 
havadis, rnill bir matem tutmamızı 

HükQmetten çok şiddetli kararlar 
almasını \'e bir ağacı harap edene bir 
insanı öldürmüş muamelesi yapması
nı dileriz. Mademki bir çakmak ,.e si
gara taşı kaçakçısı hakkında en şid • 
detli kanunlar tatbik ediliyor, onla:-- _ 
nn getireceği fayda yanında orman • 
larımız daha mı az kıymetlidir? 

Sokoni Vakum gaz kumpanyasına 1 Şimdiye kadar tesbit edilen zara-
ait 800 ton mazotun Ortaköyde bat - rın miktan 200000 liradan fazla • 
tığı, ve gerek Boğaz kıyılarında, gerek dır. Maamafih zararın çok daha fazla 
se limanda birçok zararlara sebep ol- olduğu muhakkaktır· Bir kere bütün 
duğu yazılmıştı. l'1lpur, kayık, ve diğer deniz vasıta • 

Hatta mazotlar, FJoryaya ka- larrnrn aıtları kalın zift tabakalriyle 
•1- ... - ... • .. ·-·····--·· .. •••••• ......... .._,.. dar gitmiştir. Mesele hukuku umu • kaplanmış, deniz seviyesinden itiba • 
~: ........ ÖN°Öi;·Ö;,DE~i···;~ .. j"i~i".i-"i;Ş"~I miyeye de temas ettiğinden müddeiu- ren bir bu~uk metreye kadar derin • 

H RJN. PAZAR GONO GENEL NO. § mumilik ve liman idaresi zararları likte bulunan bütün midyeler ölmü~. 
EE FUS SAYIM GONODOR.. İi ~esbit etmeğe ve mes'ulü aramağa baş lerdir. Diğer yemler de mahvoldukJan 
fi Syım, ~ok geniş çok kapsal birÖ lamıştır. için, balıkçılar büyük zarardadırlar. 
li iştir. Daşanlması her birimizin ü-= T u·· r k B ı 
u zerimize düşen yükümü son derece§ - u g a r f: özenle yapmamıza bağlıdır. DoğruQ 
jj sonuçlar alabilmek için hepimizft ı ltıııl 
i! gücümüz yettiği kadar ~alışmalı ve, an aşmazlıgının 
:: uğra~malryı%. ft 

Namık lsmail'in cenazesi omuz üıtünde taıınırken 
(Yazıları 3 üncü ve 4 üncü ıayfalarımızdadır ). Lsı·~·ıi~.~;~;,.;~~~ıal!ll Ortad~n kalkması için çahşıhyor 

m:ıa:a ........................ ::m (Yazısı 4 üncü sayfada) 
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Namık ismailin 
cenazesi arkasından Süt derdi hal

Memur zihniyeti etrafında 
düşünceler 

ledilemiyecek 
Vergilerin 
alınış şekli 

Bir talimatname ya· Maliyenin mUtehas· 
pılmıştı, fakat tatbik sısları lstanbuJdakl 

Yaş meyve 
ihracatımız 

Sofyadakl bir zatın 
keyfine mi bağb 

olacak? HaTad'ls kısmımızda facia:>i oku -
muşsunuzdur: 

Namik İsmail göz göre göre öldü. 
Te§kilatsızhğımız, onun katli olmak -
la itham altındadır ,.e bu lekeyi asla 
üzerinden silemiyecektir. 

Hem, bu işin içinde, "esbabı mü -
şeddide,, ,·ar. Kaç kereler, vapurlar 
daki ecza gereçinin eksikliği yazıldı 
ve "Jttakamı aidinin dikkati celp,, edil
di. Ben, şahsen, şu "can kurtaran,, o
tomobillerinin "kan akmadan,, im -
dada gelmemeleri aleyhine bir yazı 
yazmıştım. "Eğer bu bir para mesele~i 
ise, hastanelerdeki birinci sınıf müş -
tenlerin ziyaret~iJerinden üçer beşer 
kuruş toplanarak bir meblağ birike -
bilir.,, demiştim. Günde rnsati iki ki· 
şi, yolda düşüp bayılsa, - tak~i üc -
retlerinden kıyas edebiliriz ki - se -
necle ancak iki kere 36:> lira eder .. Bu 
patanın tedarik edilmemesi yüzünden, 
aralarında Namık İsmail gibileri de 
olmak üzere - kim bilir kaç yurttaşı -
mm.n ölümüne sebep olunmuştur. 

• • 
Namık lsmr.til, en sevilen ressam -, 

larımız arasındaydı. Fakat onu yalnız 
re sam ve mektep müdürü olarak ta
nımak hatadır. 

Kaybettiğimiz bu müneV\'er, iyi 
bir muharrirdi. Bilhassa, emsalsiz ,.e 
Yifüsek zevk sahibi bir idareciydi. 
Güzel sanatlar mektebini, cidden, 
eşi bnlunmıyan intizamda ,.e znkte 
1 ir mÜe!; Sese haline getirmişti · Elin -
r!elıi vasıfaları zekanın inzimamiyle 
ne iyi idare etmesini, yoku var etme -
sini biliyordu. 
Namık lsmail, mavnayı kotra haline 

getirmesini bilen pratik bir adamdı. 
l\endi sahsi islerinde l>unu vaoabildi
... , ııihi, umumt i lerde de yapabiliyor-
ılu. Tam manasiyle beJ('diyeye 'getiri
lecek bir vatandaştı. 

Onun büyük meZİ) etlerinden biri 
de,yaşamasmı bflmesi ve şehrimizin 7.3 

rif incıan!arından biri olmasıydı. Nice 
zenginlerin ayda binlerce lira ~arfc
derek yaşıynmadı~ı kotrah, yatlr, oto
mobilli, eğlenceli hayatı mütevazi 
bütçecıiyle, nezih olarak, işlerine sek
te vurmadan yaşıyordu. Kendisinde 
Yaşamak zc,·ki ,·ardı. Bu hususta, o, 

Havadis kıo::mımızda fadayı oku -
~uşsunuzdıtr: 

Şarkın "iyi manada,, bir lngiJizi idi 
denebilir. 

Namık lsmail, yalnız sanat değil, 
fikir adamıydı. İnandığı bir şeyi ce -
surane müdafaa ederdi. 

C::tu kaybetmekle, türemesi, üreme -
si icap eden ,·atandaş tipinden en 
lnük'en1rnelini kny~tmiş oluyoruz. 

can çekişen adamdan kan akmadığını 
görmüşler. 

Sanki tababet "insanın kanı iceri 
doğmaz!,, diye bir kaide kurmuş gibi: 

- Alamayız ... Nizam böyledir! 
Mes'ul ol uruz I - demişler" 

Bence, bir insanın memuriyet ,-a-
7.ifesi karşısındaki mes'uliyeti, vicdan 

Namık l•mail'in •on resimlerinden 

borcu karşısındaki mes'uliyetinden 
çok daha sonra gelir. 

Bir memur, hinihacette ''nizam -
sız,, iş yapabilmenin mes'uliyetini de 
üzerine alabilecek kadar şuurlu olma
lıdır. Çünkü memur insandır, aklı Yar
dır .• Yazıhp eline \'erilen üç beş mad • 

denin yükseğine çıkacak zamanı bilir o 
maddeleri: 

edecek yok? etetklklerlnl blttrdtlr 
Iatanbulda süt meselesiııin bir Memleketin muhtelif yerlerin • Şehrimizdeki çıkı tecimerle • 

türlü halledilememesi mukadder de olduğu gibi ıehrimizde de ver- ri (ihracat tacirler), yat mahsul • 

l.b t gilerin tahakkuk ve tahsil şekille· !erimizin Avrupaya çıkarılabilme-ga ı a .... 
d. k ri üzerinde etütler yapan Finans ıi irin ıogu" k hava tertibatlı va • Bele ıye, urulduğu tarihten · :ı-

beri bu derdi halJedememitti. Bakanlığının Fransız uz.nanları ronlara behemehal ihtiyaç oldu. 
Sağlık Bakanlığı geçenleJ de bir (mütehaaaısları) Ankaraya dön • ğunu gözönünde tutarak hu va • 

1. müılerdir. lzmirde de aynı mev- gonların lstanbula da getirtilme-süt ta ımatnamesi çıkardı. Fakat 
iki ay olduğu halde bu taı;mat _ zu üzerine etütlerde bulumın uz • ıi için araıuluıal firigorifik va • 
name hala tatbik edilmiyor! Hal- man Dumurey Ankaraya gitmıiı • gonların Sofyadaki mümeaailine 
buki netri tarihinden muteber ol· tir. müracaat etmiılerdir. Fakat Sof· 
duğunu, gene bu talimatnamenin Finans uzmanları (maliye mü- yadaki mümeaıil bu müracaate 
son maddeleri söylemektedir. tehasaısları) yaptıkları bu etüt • vediği cevapta vagonların latan • 

Tatbik edilmemesinin tebebi lerde bilhaasa tecimerlerle (tüc • bula gönderilmeıi için her vago & 

carlarla) görü•erek muamele, ka· nun ııkleti kadar bir maıraf öden• 
kimin, hangi dairenin latbikle :-
mükellef olduğu burada anlatıla- zanç, ~uvazene, buhran ve iıtih· meıini iıtemittir. ~ 

d o-} lak vergilerinin tevzi ve tahıil Bundan batka bot vagona pa • 
maması ır. ue ediye, talimatna • 
meyi çoğaltmıı, muhtelif yerlere tekillerini ve yapılması lazımge • ra iıtenmeıi yeti§miyormut gibi 

f len ıslahatı tetkik etmi~lerdir. bir Cle eıki ıiatem frigorifik va • 
dağıtmııtır, akat tatbik vazife • :f 

sinin kendisine mi düıtüğü hak . Uzmanlar, bilhaaaa gümrüli ıonJardan gönderlebileceğini tu. 

d ·· dd resminin tahs.ılı'ndekı' muamele • rili etmiıtir. km a mutere it kalmııtır. 
Sahipsiz kalan zavallı talimat· yi incelemitler ve ötedenberi bir· Halbuki Avrupa piyuaiarın • 

namenin "sütlere su karıttırıla • çok şikayetleri mucip olan bu it aa Yat meyve ve ıebze itinde bize 
maz !,, maddesi de dahil olduğu üzerinde önemle durmutlardır. tam bir rakip olan Bulgarlar bu va 
halde bütün maddeleri şimdi bu Uzmanlar timdi merkezde kı • tam bir rkip ~lan Bulgarlar bu va 
tereddüt yüzünden tatbik edile • sa bir etütten ıonra raporlarmı sonlar Sofyada bulunduğu için 

Finanı Bakanlığına verecekler • tabii böyle bir vagon parası ver • 
dir. me'Cfikleri gibi yeni ıiıtem ve çoli 

miyor. 

M h f Diğer yandan Tecim (Ticaret) 
a zen Ve sarnıç ar Odasının da kazanç vergisinin a· 

zehirli gaz sığınağı lım §ekli hakkında uzun müddet-
olabllecek tenberi yaptığı incelemeler sona 

Halkın zehirli gazlardan ko • ermit ve rapor çoğaltılarak Oda 
idare heyeti üyelerine d=:ıiıtıl • 

runmaıı için yapılmaıı kal'arlaı
mıfbr. 

ltullanıtlı olan frigorifik vagon • 
]arla ihracat yapmaktadırlar. Bu 
tekilde araruluaal frigorifik va • 
gonların Sofya mümeaili adeta 
bizim Avnıpaya yaı mahsul çı • 
liaımamıza tabit bir aet çekmit 
olmaktaCID'. 

tınlan sığınaklar hakkındı uray 
0 -:.-a . .. : ı.: .. - .. ı ....... 11\İhanikive • (b 1 _,. ) h Bu rapor için yapılan ankete 

o •~uye mille as111lar1 tara • 
UyJ~ '4t~i1' •tnaıek 'Iürı.Jy .. ,ı:uıphyri • f bütün eınaf kurumları cevap ver--

Tecimerlerimiz bu liali gözö • 
nüne ıioyara.k Bayındırlık~ 
Dl :Ali Çetinkayaya müracaat e 
mitlerdir. 

yetinin memurundan istenmemekte - mdan inceleme yapılmaktaydı. • Bu 
ı t b ı 'h t' d k' b mıttir. nlarm hepıi de ka·ıut'llll" dir. Memurlarımız "emir kulu,, değil- s an u cı e ın e ı ütün ıar • ~ 

h 1 . 1 vergisinin ahnıt teklinden ve llu· dirler. OotomobiJ, şoförden emir al - nıç ve ma zen erın gezi mesi bit. --0--

maz.sa, önüne geleni çiğner. Fakat mi~tir. Bu yerlerden çok iyi bir rumlarından !kiayetçi bulunma)[. y ) f 
memur, amirden emir alma1.sa bile, şekilde istifade edilebileceği an- tadırlar. o cu aşımak için 
kendi şuurile, bu çiğneme f elf•kctine la§ılmııtır. Yakında Beyoğlu mın -o- alınacak tayyareler 
mani 01abmr. Yeni K il 11 t takasında tetkiklere baılanacak • OCae va S Devlet Hava yollan idveıi i • 

Bir hikaye okumuştum: Napol - Kocaeli valiliiine tayin edilen çin almaca yeni yolcu tayyare• 
yon bir emir \·ermiş. Kumandanı aksi- tır. 
ni tatbik etmek suretiyle muzaffer ol- belediye reiı muavini Hamit 01- leıinin taıtlan tetrinievvel IO • 

muş. Napolyon. kumandanın göğsüne Florya asfalt '10Sesl kay dün bütün arkadaıların• ve- manda tespit edilecektir. o vakte 
nişn takmış ,.e kendisini kurşuna diz- Y da etmit ve akıam treniyle lzmi- kadar her taraftan gelmekte o • 
dirmiş: Topkapı • Florya aafalt yolu • te gitmiıtir. lan teklifler toplana.ralC en mu • 

--o-

- Emrimi tatbik etmediğin için nun yeniden yapılması iti bitmek -o- vafılC •örülen vurflar tarbiame • 
kurşuna diziliyorsun, fakat bravo, üzeredir. Esas asfalt ıoseden Ticaret f'1)erJmlz ye lionulacald:ır. 
doğru yaptın, askerimi kurtardın, hü- plaja kadar inen yol da adalt 0 • Y H 11 
yük kahramansın, memnun olarak öl! hakkında bir anket ava yo armm aell'meti için 

D . larak yapılmaktadır. Bu yolun almacak teltiz cihazlan aa bu a-
emış._ bütün toprak düzeltıneıi yapılmı• Arsıulusal Tecim (Ticaret) O· rada al a __ , ..... _ · 

- Memnun olarak ölüyorum. :- m ~. 
f it 1,. · k d k daıının Türkiye Komiteıi ihraç 

Bu kahramanlığı yapacak, ,.e ölüm ha ve as a , p aJ ar asın an yu arı --o-
lindeki bir adamı - kan akmamasına doğru ilerlemeğe baılamııtır. mallarımızın dıı piyasalarda kar- Yalova gezintisi 

~ ta §tl8.§tığı zorluklar hakkmda bir H'le yaşaması mümkünken Na - ragmen - şıyacak memurlarımız ol- --<>-- Kızılay Kıztaşı şubesi. tarafında11 
mı}, lsmaili kaybetmek pek feci .. Bu - malıdır. Bir insan, hatta işinden kova. Ramts otobUslerl etüt yapmağa baılamııtır. Bunun eylulün on beşinci pazar günü için Ya 
rıu havsalam almıyor. lacağını bilse, can çekişen bir Na • için komite bir anket açmıt ve ÇI• lovaya bir gezinti tertip edilmiştir. 

Dü~ünün: "can kurtaran,, otom o - mık lsmaili kurtarmalıdır! Şimdi sayıları on biri bulan kı tecimerlerinden (ihracat ta • Gezintinin güzel olması için hazırlık-
biti gelmiş .. içindekiler, bayılan ,.e (VJ-NQ) Ramis otobüslerinden dört tanesi cirlerinden} bu huausta malumat tar yapılmaktadır. 
l ----------------------------- bağ mevsimi dolayısiyle pazar gün istemiştir. Bu malumat araıulu - .:::0-

U ltl&t kumpanyalarıı Ekmek fiyatları 15 leri Sultanahmetle Maltepede l,ü- sal Tecim Odasına bildirilerek Memur maaşlan 
Jçln Piyes gunde bir tetkik yük üzüm bag"ı arasında seferler lukl k ld ) · t M zor arın a ırı ması ts ene • emurların eylul maatları ya· 

B6sıi?l genel direktörlüğünce 
tulGat kumpanyaları içni yeni pi
Yeıler hazırlanmakta olduğunu ve 

bu arada ilk olarak "Hulleci,, adlı 
bir piyeıin hazırlandığını dünkü 
'-Yımız~a yazmııtık. Gene öğ
rendik ki Osman Cemal Kaygu-

dl 1 k Yapacaklardır. kt' e ece ce ır. rı1t. verilecektir. 
Ekmek fiatını tespit eden bele- -==========-----------------..:__.:~:.:.::===-----

•uzun yazmıt olduğu (Üfürükçü) 
lldlı üç perde ve bir tabloluk bü
Yük piyesi de bugünlerde ba!:ıl
tn.&k üzeredir. 

diye narh komisyonu iki ay,!an
beri haftada bir toplanıyordu. Ko
misyon bundan sonra, evvelce ol
duğu gibi, gene on beı günde bir 
toplanmaya karar vermiştir. On 
bet gün içinde un fiatları dlişse 
de, yükselse de komisyon top1an
mıyacak ve narhı değiıtirmiyecek
tir. 

Bunun faydası nedir acaba~ 
Oıman Cemal Kayıuıuzun Du 

Piyesi de geçen devirlerde bir ta- -o-
kını üfürükçü hacıların, hocal?lrın, Samatya \·e Vedlkule 
!Yhlerin "büyü,, "tılııım., naır.• a!- yolları 
l&ada halkı ve bilhaaaa zava!!: saf Tramvay soıyetesi Samatya ve 
~dın1an naıı1 a1datıp dolandır- Yedikule civarındaki tramvay ~ol 
ıldannı çok canlı ve renkli .>la- )arını yapmağa başlamıttır. Ya-

l'•k .. k 1 b' k d' ıoıteren ıar 1 ır omedi- knda Topkapıya kadar olan kıs-ı 
ır. mın da yapısına baılyacaktır. 

_ŞEHRİN DERDLERİ 
Çuval tamircil~rinin dileği 
Herkesin bir derdi olduğu gibi meğer çuval ta - lışan ve aile geçindiren binlerce işçi vardır. Şimdi cı-

mircilerinin de dertleri ''armış· Bunlar diyorlar ki: ki çuvalların bu şekilde kadro harici edilmesi bunların 
- Buğdayı koruma kanunu çıktıktan sonra vergi çoğunu işsiz bıraknuştır· Ve bittabi hükumet bunlar • 

kaçakçılığı ilıtimalinc karşı değirmenlerde yamalı çu • dan vergi alamıgacağından netice itibariyle 0 da za • 
val kullanılması yasak edildi. Bunun için her yırtılan rar görecektir. 
çuoal yerine Aıırupadan getirilen bir yenisi kullanılı
yor. Hu yü::den memleketten para çıkıyor. 

Halbuki yırtılan çuvalların yama tarzı çok iyidir. 
Bu şekilde içinden dikilerek Yamanmış bir çuvalın ga
masını söküp içine un doldurduktan ıonra yeniden 
belirsiz dikmenin imkanı ııoktur. Değirmenlerde yapı • 
lacak bir tccriibc b11 lıctkikati isbcrt edecektir. 

Hundan başka eski çuval işiyle uğraşan bir çok 
tamirhaneler, buraların lıer türlü vergisini vererek ça-

Ve nihayet mükemmel surette tamir 
0

görmüş çw • 
vallar 17 kuruş olduğu lralde yeni çuvallar ?I kuruı • 
tur. Bu fiyat farkından değirmenciler ve tüccar da za. 
rar görüyor. Şunu da iltüıe edelim ki eıki çuvaldan 
maksat yeni oldukları halde bir kazaya uğrayıp yırtı • 
lan ııe yamanan çuval/ardır. 

Bu haklı olduğunu sandığımız dileğimizin gözönü • 
ne alınmasını dileriz. 
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Türk - Bulgar 
anlaşmazlığının 

Ortadan kalkması için çahşıhyor 
Sofya, 31 - Türk ve Bulgar 

dıt bakanlarını konutmalanndan, 

ve "!'.' evfik Rüttü Arasın Bled' e 

doiru hareket ederek Bulgaristanı 
ter.Jcetmeıinden sonra Bulgar dıt 

bakanı Köseivanof gazetecilere 
yenitlen bir diyevde bulunmuf, ez
cümle fU ıözleri ıöylemiıtir: 

- "Tevfik Rüttü Arasla yaptı
iım konuımalar ııraaında Türk ve 
Bulgar hükUınetlerini iki memle
ket aruındaki doıtluk münasebet-

lerini 1925 dostluk andlaımasılı!n 
nıhU içinde kuvvetlendirmek ve 
l,elirtmek hususunda ayni arzuyu 

Namık 
cenaze 

Jtt gün evvel hayata ıözlerini 
JmDl.D Güzel San' atlar Akademisi 
direkt.örü Namık İsmail dün tanı· 
Chldarmın ve sevdiklerinin gö:ı 
yqlan arasında Beıikt&J aileme· 
n.tlıima gömülmüt tür. 

Cenazede Şükrü Kaya, aaylav
lardan Salih Cimcoz, Cevdet Ke
rieı, reau.m Şevket Dağ, kültür 
direktörü Mehmet Emin, Şair Ne-

beslemekte olduklarını memnuni
yetle gördüm. 

"Tevfik Rüıtü Araı tarafmdan 
Anadolu ajanıma verilen ve iki 
hükUmetin anlayıf, düıünce ve ar
zu tıpkıhğının bir belgesi olan di
yevi memnuniyetle gördüm.,, 

Bütün Bulgar gazeteleri, bu a
rada bilhassa. Slovo> ve Mir gaze
teleri Türk - Bulgar yakınlaıma· 
ıı etrafında müspet yazılar yaz
makta, ve bu itin kotarılması için 
her iki uluı basınının ( matbuab· 
nm) büyük ve faydalı roller oy· 
nıyabileceklerini ıöylemektedir
ler. 

Is mailin 
töreni 

• 

müyoruz. Namık, ıeni ebediyen 
unutmıyacağımıza and içiyoruz!,, 
diyerek bitirmiştir. 

Bundan sonra reasaın Elif Na
ci de ıöz söylemiı ve merhumun 
kabri üılüne örtülen sayısn çe
lenkler bırakılmıştır. 

Bir Hintlinin 
ci~ Fazıl: muha~ir Peyami ~afa, cesedi bulundu 
Nızamettın Nazıf, Suat Devrıt ve 
dua birçok tanınmıı zevat hazır Evvelki gün Galatada bir kah-
hulunmu§tur. Cenaze AJman has- venin üstünde bulunan dar bir o
talıaneıinden Alman ~ef aretine dada taaf fun etmit bir ha!de ln 
kadar talebesinin elleri üstünde giliz tebaasından bir Hintlinin ce. 
götürülmüt, orada otomobile ko- sedi bulunmuftur. 
nularak Beıikta.ıa getirilmittir. Ceset morga kaldırılmıı . tahki-

• Jlfiıi(l ,.. b d k l kata başlanmıtln'. \..enaze namazı ura a ı ın -
drktan sonra tam ıaat 15,30 da - - ------------

Yahya Efendi kabristanınd!l top- Hüseyin Rahmi 
rağa tevdi edilmittir. 

Güzel San'atlar Akademisi mü- Sayla V glJsterlle-
dür muavini lımail Safa, ölünün cekmiş 
muar ha.tında hayatım anlatır Je· 
kilde hir söylev vermit ve ıözleri
ni: 

"Namık · lamail Akademinin 
merhum Neeatiden sonra ik1nci 
hhlsidir. iki yd beraher ça.hıtı -
lsm Namıkı'n san'at zevkine hay-

ramm. Bize büyük eıerler brra. -
kim ıeai, kara topraklara de~il, 
b.Jbimizin en ıeviili köteaine gö· 

Büyük romancı Hüseyin Rab • 
minin Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından açık ıaylavlıkla.rdan 
birine namzet göıterileceği söyle 
niyor. 

-o--

Ali Çetin Kaya 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetin -

kaya dün aktamki trenle .f\nka • 
raya dönmüıtür. 

1 inhisarlarU.MüdürlüOünden:I 
50,000 kilo 270 m/ m Tripleks karton: , 
54,000 ,, 266 ,, ,, ., : • 
34,000 ,, 219 ,, Krome Er zans ,, : 17/ 9/ 935 sah günü ıaat 

60JOOO ,, 
tı(),000 ,, 

2,000 ,, 
·ıso,ooo ,, 

266 
285 
297 
273 

,, ,, " 
,, ,, ' 

. ,, . . ,, . 
14 de 

,, ., ,, ,, : 
,, Selliloz paket: 

kağıdı 20/ 9/ 935 Cuma ıünü saat 
14 de 

İd•remiz ihtiyacı için §artname ve nümuneleri mucibince yukar. 
d& iıim ve miktarları yazılı malzeme pazarlrkla aabn alınacaktır. 
Vermek iıteyenlerin pazarlığa itti rak etmek üzere hizalarında yazılı 
gün ve aaatte teminat paralarile Kabatqta levazım ve mübayaat 
~ubaindeki alım komisyonuna mü 'acaatları. ( 4935) 

USTABAŞI VE USTA 
ARANIYOR 

Adapazarı Türk 1'ca.ret Bankası Fabrikaları ıç.ın bir demir 
ve tesviyelıane ust.abqı.ı ile birinci ımıf tesviyeci Frezeci 
torm.cr ve dökümcü uıtalan almac.akbr. Tafsilat için İstanbul 
Danlüncli Vakıf hanı alhnda Adapazarı Türk Ticaret Banka • 
ıma müracaat. 

HABER - Akşam Postası 

Şikaqetler ve dilekler 

işçilerini gizli 
çalışbran 

fabrikalar varmış! 
Oç kadın imzaaiyle gazetemize 

gönderilen bir mektupta Samatya 
tarafındaki bazı mensucat fabri· 
kalannm itçilerini ıünde on üçe" 
saat çabtbrdıkları haber veril
mektedir. !;imleri bizde mahfuz 
olan bu bayanlar §Öyle diyorlar: 

"-Günde on üç ıaat çabıırken 
hafta tatili kanunu çıkınca hepi
miz sevindik, hiç olmazsa haftada 
bir buçuk ıün tam manaıiyle din
leniriz, dedik. Fakat maalesef 
çalııtığmıız fabrikaların ıahipleri 
bu ümitlerimizi boıa çıkardılar .. 
Cumartesi günleri öğleden ıonra 
çahıtıktan baıka. pazar günleri de 
çalııtırılıyoruz. 

Her gün aabahm saat altısın
dan akşam aaat yedi buçuğa ka
dar mütemadiyen çahımağa han· 
gi vücut tahammül eder? lıçilerin 
ekıeriıi kadındır. Fakat hu vazi
yetten tiki.yet etmeğe de cesareti
miz yok. Çünkü fabrika sahipleri 
hmen kızıyor ve: 

- Para veriyorum, çalı,acak
sm. lııtemezıen fabrikamdan çık 
git! diyorlar. 

Bu fabrikalar Samatya civarm· 
da üç tanedir. (lıimlerini mahfuz 
tutuyoruz) Hepsi itçilerine senede 
bir gün Cümhuriyet bayramında 

tatil yaptırıyorlar. Diğer resmi 
tatil günlerinde, kapıya gündelik· 
le adam tutup poliıi gözliyel'ek it· 

çileri gizlice ça.lıttırıyorlar. Onun 
için alakadarlarm bu vaziyet gö
zünden kaçıyor. 

Vaziyeti gazeteye yazarak cüm
huriyet hükUnıetinin kanunlarma 
kar§ı gelen bu müesseselere, İKİ· 
}l'rin hakkını kabul ~uırmıım t~h· 
alakadarların dikkatini çekmeni
zi dileriz.,, 

Edirnekapıda köpekler 
sürüler teşkil ettll 
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PARDAYANLAli 
Mişel Zevako nun en güzel 

eserıni H,4BER'de trıkıp Pdiniz! 

BAŞLA Dl 
Mişel Zevako'nu.n en güzel eser- yani gebe olduğunu o gece tekrar bu• 

!erinden biri olan ~'Pardayanlar,, lor- luşacaklarr zaman Fransuvaya nuıl 
ma halinde neşrine dün başladık. Bor- söyliyeceğini düşünüyordu. Eğer 
iiua seri&i kadar, hatta ondan daha Fransunnrn kendisine verdiği sonsuz 
heyecanlı ve çekici olan bu romanın itimatta idi. 
da okuyucularımız tarafından beğeni- Fakat Hanri de 0 gece intikaın 
leceğini sanmaktayız. maksadiyle ihtiyar senyoru buldu ve 

Dün. verdiğimiz ilk kısmın hüla • kızın Franı:ııuva Ue beraber olduiU 
aaııı fUdu.r: bir anda Janrn ağabeyisinin metresi 

1553 senesi idi· On ikinci Lui'nin olduğunu, bu 8Uretle dö Piyen aile • 
sillh arkadaşlarından olan Senyor sinin namusunun da bir paralık oJdu• 
dö Piyen ikinci Lui öldükten sonra ğunu söyledi Bu h!dise ihtiyar ada· 
gözden düşmüştü. Simdi Fransa hü • ma çok tesir etti. Ve hakikat.en kızııun 
ktlmeti bu adamın Marjansi arazisiy. odasında olmadığını görünee ,,ıdırmı 
le diğer bütün çiftliklerini, tarlaları- la vurulmuş gibi l!netler ederek bir 
nı Monmoransi ailesine veriyordu. koltuğun üstüne yıkıldı· Ve Hanri de 
Ve Jan isminde 16 yaşında çok güzel bu sırada kaçtı. 
bir kızdan başka bir şeye malik olmı- ş· d. J da .. . • ım ı anın yanm yız. 
yan Senyor do Piyen hır ay 7.arfında (Devamı bugün vedi.ğimjz tefrikada) 
l!lığınmtş olduğu klübeyi de terketmek _ _ _ __ _ .-
mecburiyetinde bulunuyordu. 

Monmoransi ailesinin iki oğlu 
vardı. Büyüğü Fransuva, ve küçüğü 
HanrL 

Fransuva, kendJlerlne l!net eden 
dö Piyen'in genç ve giizel kızı Ja.n -
la Uç aydır sevişiyordu, Jan bahası -
nın bunu haber alır almaz teessürün
den çıldıracağını bildJğinden işi f ev
ka1Ade gizli tutuyordu. Bununla bera.. 
her aşk her şeyi olduğu gibi bunu da 
yenmeğe muvaffak olmuştu. Ve şim. 
di genç kız karnında üç aylık bir ço . 
cuk taşıyordu· 

Serseriler yatağ) 
Romanımızı biriktfnni§ olan o • 

kuyuculanm1zdan bunlan clltlet • 
mek istiyenler: 

Eyltllün 15 ncl göntl akp.mına 
kadar Ankara caddesinde Va.kit 
kütüphanesine bir numara muka • 
bilinde bırakmalıdırlar. Bu tarih • 
ten sonraki miiracatlar kabul edi • 
lemez. 

Ciltleme ücreti 10 kuruştur. 

~--------
Fransuva ne kadar doğru ve na _ İstanbul ikinci icra memurlufuıı· 

muskAr bir genç ise kardeşi Hanri de dan: 
o derece küstah ve fena blr kimse idi. Mahcuz olup, paraya ~evrilmeısiıt• 
FelA.kete bakın ki o da Janı görmüş, karar verilen ve açık arttınıı.uı Ak• 
ve kendisine çıJdır~ıya aşık olmuştu. şam gazetesinin 31 - '1- 935 f:arl'll 
Hanri bu aşkı uğruna her şeyi. göze ve onuncu sahif esinin üçüncü sütu • 
alacak ve hatta cinayetler bile işliye - nile Zaman gazetesinin ayni tarih v• 
cek yaradıJışta idi. yedinci sahifeMnin ikinci sUtunund.s 

Niteki- T-- -<;'.-ı.--....:..:.-I-t--:ı~ ....--···o- ..... __ .__... il .,;Jilôi. -

ve ..şevi~rlerken onlan da gözetlemiş~ • karıl.an hisse miktarı Uç hissede ... bit 
yolda genç kızın önüne çıkarak kendi- hi~e yazılacak yerde sehven iki 1ti&ee 
sini tehdit etmişti. Fakat Jan bu teh • olarak yazılmış olduğundan. key • 
ditlere ehemmiyet vermiyor, yalnız o ı fiyet t.avzihan ve tashihan llln olu ~ 
zamana kadar gizledifi bir hakikati nur. 

•••••••••Bu alqam •••••••••la Edirnekapıda oturan birkaç o- •• ç•tı•k p k d kuyucumuzdünmatbaamızagetip Küçuk ı ı ar ın a 
yana.yakıla dertlerini döktüler: btanhul'un en yüksek saz sa.n'atkirlannı 

- Edirneka.pı civarında son k da ı 
zamanlarda köpekler o derece ço- Deniz Kızı Efta)ya Sadi Ye d"fnı!,.t!t~nı 
ğaldı ki ıeceleri bunların havla- Küçük Çiftlik parkı lstanburun göbeğinde lıviçre UM1lü 
maaından uyku uyumak imkanıız muhteıem çamlar ve havuzlarile andan bir bahçedir. 
gibi bir hale geldi. Geceleri ıo- Herkes kotub görmelidir. Tel. 49356 
k~~~aıiliüblin~ Yp~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
devriye geziyor. Bunlar muhitin 
yabancııı birini gördüler mi vah 
o zavallının batına gelenler!. A· 
damcağız köpeklerden, elbiteain
de bir iki yırtıkla yakasını kurta~ 
rabilirae haline ıükredip bir da
ha bu ıemte uğl"amamağa yemin 
ederek gidiyor. 

Vakıa hu fuzult bekçilerin bel
ki de hır11zlara kartı faydası var 
amma, biz gayretli zabıta memur· 

larımızdan memnunuz. Belediye 
ne diye Edimekapıyı çoban kö
pekleriyle muhafaza edilen koca
man bir çiftlik halinde görmek is
tiyor? 

Maazallah bir iki kuduz vaka
aı çıkarsa belediyenin bu vaziyeti 
öğrenip tedbir almağa kalkı,acağı 

muhakkaktır. Likin o zamana 
kadar beklemek her halde doğru 
değil, onun için siz gazeteye yazı· 
nız da halimiz, nazan dikkati 
çekıin •. ,. 

KAYIP - 30 ağustos cuma. günü 
Ka.smıpaşa.da pazaryerinde mührümü 
kaybettim. Bununla kimseye borcum 

yoktur. Yenisini aldığımdan hükmü 
yoktur. 

Kcıaımpafa hacı Ahnut nıahallest 
Ebürrlza ZZ numara.da Hatice 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 

Direktörlüğünden: 
1 - Okulun her Üç kıımma yazılma 2/ Eylül/935 Puar

teıi günü bqlıyacak ve 25/ Eylül/935 Çar9anba ıününe ka.dar 
ıürecektir. 

Yazılma itleri pazartesi, Çartanba ve Cuma günleti saat 
10 dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak isteyenler bir dilekçe ve 
belli belgelerle okul direktörlüğüne baı vurmalıdırlar. 

2 - Yükaek iktisat ve Ticaret kıımı Üç, Ticaret liseıi bit 
ihzari ve üç asli, orta Ticaret mektebi dört ıınıflıdır. 

3 - Yüksek iktisat ve Ticaret kıımile Ticaret liıe~ine ya• 

:zılacaklann en az lise veya orta okul derecesinde Frarwızca bil• 
meleri gerektir. 

4 - Yüksek iktisat ve Ticaret mektebine lise mezunların• 
dan Bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek eyi veya ~yi d'[ 
recede vermiş olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebiyle Ticaret lise.tine yazılmak içil'l 
bat vuranların sayısı her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kad• 
royu geçtiği takdirde içlerinden müracaat tarihi ırraaiyle pek 
eyi ve eyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından da tah • 
ıiUerine ara vermemi§ bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her üç. kısımda yazılı bulunan eıki okurların Z5/ E:1" 
lül/935 tarihine kadar okul direktörlüğüne 'bat VUT&rak o~ 
Harçlarını vermek suretiyle kayıtlarmı Behemehal yenilemeler• 
gerektir. btanbulda bulunmayanlar kayrtlarmı yenilemek içiıt· 
okul Direkötrlüjüne mektupla :müracaat ederler. (5210) ; 
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ORMANIN KIZI 
'

-Hava Kurumu menfa· 
atına Beylerbeyinde 

mftsamere 

VaA,I laayuanlar aaanda.,. AlrUtonın be1Ho •İrlMl'lİf ormanlcı
rualo w~en Cif • .,. hltranuınlılı. ltcyccan. •aar .,. tetlıi4 ronıanı 

.a·urk Hava Kurumu Beylerbeyi 
kamunu tarafından çarşamba günü 
akpmı Beylerbeyi tiyatrosunda bü -
yUk bir müsamere verilecektir. Bu 
müsamerede Eftalya n kemani Sadi 
tarafından konser, Hamiyet tarafın -
dan konser, Fahri ve kumpanyası ta. 
rafından tiyatro, monoloğ ve rakslar 
yapılacak ve bir musiki heyeti teren · 
nüm edecektir. Bu müsamere için ci
vara nakil vasıtası temin edilmiştir· 

•No· 92 WWW& Yazan ~ Rıza Şekib 

Okun ucuna bağlanarak atllan 
yaprakta, kendilerinin filler 
mezarhğında olduğunu Usktldar Kızılay 

sOnnet dilğDnD bildiriyorlardı 
CskUdar Kıı.ılay şubesinden ıu -

datlarına ve belki de çocuklllrına bemiz menfaatine üsküdarda Kızku -Karta Yahıinfo bu bakııından 
anhyaca.fını anlamııtı. O biraz 
daha iırar edilseydi, ıaklamıya lü
zum görmeden her ıeyi birer h!ı er\ 
anlatacak, ıenç kız da merakın· 

dan kurtulmut bulunacaktı. 
- Söyle bakalım, diye tekrar -

ladı. Cesedin boynuna o ta~tayı 
aımaya naııl vakit buldunuz 

- Onu ben aımıt deiilim .. Ren 
aımadım. 

V ahtinin birbiri arkasından 
"ben asmadım,, ben asmıt deği -
lim,, diye tekrarlaması itin mt.hi
yetini açıkça gösteriyordu. 

- Kim aıtı o halde? 
- Onu asan timdi ölmüt Lulu-

nuyor. 
- Aslanların öldürdükleri i · 

çinde mi? 

- Evet .. 
- Cezasını bulmut öyleyse! 
Karta ilerledi. Niyeti yerli ile 

Ebuhıliya ölünün ıöfıüne aı~. ~ · 
ları tahta ile, okun ucunda bul -
dulu büyük ajaç yaprajını JiÖı • ı 
termekti. Bunları olduiu ıibi yer -
lerinde bırakmı!!tı. 

- Haydi hepiniz gelin.. B• k 
l:'L .... 1- 1 "' ----- ··- 6Uu"'""'•~""glaa•••I 
~- ipretlerin içinden bea çı-
kamadım. Belki ıen çıkarsın. . 1 

- Ne iıaretleri onlar? 
- Bilseydim merak edip öi -

renm,~ istemezdim. Bunu belki 
bizim ıenç yerli anlar .. 

- Yazanlar burada defiJ mi? 
Onlara da gösteririz .• 

- Doiruyu ıöyliyeceklerini mi 
ıanıyoraun onların? .. 

- Niçin ıöylemeainler .• 

- Tecrübe•İ ıüç deiil.. G;re-
ceksin ki bir ıey anlamadıklarını 
ıöyliyeceklerdir. 

Zaten çok yakm olan ceıed;n ya 
nına varmıılardı. Karp dah' ev
vel okun ucuna bailr olarak atı
lan yapralı da alm19tı. C.sedin 
Yanına varınca: 

- lıte, dedi, bahaettiiim levlıa. 
Bu da okun ucuna bailanarak a-
ldan itaretli yaprak.. ı 

Ebululi ceıedin ıöiıünde l-ağh 
durn levhaya bakmadan K~~fa- 1 

nın uzattıiı yaprafı eline aldı. 

Üzerindeki itaretlere bir ıöz 
aezdirdikten sonra: 

- Ben bundan bir teY anlama
aım. dedi. 

Yerli ıe11ce ıealendi: 

- Bak bakalım, sen bi;7~y en· 
lryacak mııın .. 

- Bunda anlamıyaca.k bir ıey 
Yok. Bu bir mektup.. Monbitolu
lar tarafından yazdmıt bir mek· 
tup! .. 

- Ne diyor? 

- Al'kadaılarına, kendilerinin 
filler mezarlığında olduklarmı bil
dirdikt!Jl ıonra, bu mezarhisn ne-1 
~ede oldufunu anlatabilmek için 
1taretler variyor. 

~ renıi birdenbire bo • ...... : 
- Filler mezarlıfında mı? 
- Evet, filler mezarlıiınd" .. 
-Ya, demek ben·onların arka· 

iyilik yapmak için çalıtırken onlar lesi parkında Eylulün beşinci günU 
fille:r mezarlıiına gitmitler .. Bu - akşamı sabaha kadar devam etmek 
rasını da mı ıoyacaklar.. Yok!.. üzere bir sünnet düğünü yapılacak -
Yağma yok .. Bunu kolay kolay ya- tır. Ulusa her zaman kucağını açan 

Kızıtaya hem yardım etmek hem de 
pamıyacaklardır. o sece hoşça bir vakit geçirmek için 

Ebululi. Karıaya dCSndü: herkesin bu sünnet düğününe gitme-
- Hanıi filler mezarlıir.. Şu sini dileriz. Salacaktan köprüye saat 

bizim Abdulizizle bulduğumuz _23_d_e_v_ap_u_r_va_r_d_ır_,. -----
mezarlık mı? 

- Evet, o .. Siz nasıl muYaffak 
olamadınızıa onlar da burayı bo
şaltmaya öylece muvaffak ol,uıu-
yacaklardır. / '\ 

- Gecikmit olmryalrm. · 
Genç yerli cevap verdi: 
- Zannetmem.. Bu mezarlık 

neredeyse hemen ıidelim, yetiti
riz. 

Karta biraz dütündükten ıon-
ra: 

- Anlıyamadıfım bir teY var, 
dedi. Arkadaılarına hu mekt>:bu 
göndermek için niçin bir ceylanı 
yaralamıt olıunlar. Ceylanın ar
kadaılarının eline geçeceiini ne
reden tahmin •.diyorlar. 

( Deuamı oar) 
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aenellk t.ı&OO Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 .. 1450 .. 
:s avtık 400 ,. eoo .. 
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iLAN TARiFESi 
T icaret ııanıerının aatırı 12,50 
Aeamf ııanıarın 10 kuru•tur. 

Saltibi w Neşrigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bt,.ıldıjı v•r (V AKm matbaa.,. 

·ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden: 

1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarhk duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şart-
nameler şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umu-

miyesi. 
D. Umumi şartname. 
E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 
isteyenler bu evrakı 3 lira 

bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - iş pazarhkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
layık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. istek
lilerin imar Müdürlüğüne mü
racaatları. (&01r;, 

gützeOörnftn 
p~ŞHlf1ldJ~ooo 

FahrOnname adlt eski Farisi 
Nakl~cıen : tarih romanından ahn"'ıetır 

( Hotic~ Süre99a) "' No.51 

Azgın bir boğa varmış... Onu 
yenen delikanh şahın kızını 

• alabilecekmiş ... 
'*' Hezimete uiruyacaiını anlı

yan konan Teiıi, onu.n kar,ııına 

bizzat çıktı. Bir hayli müddet, 
leketek döiüttüler. ikisi de kuv
vetli bahadırlardı ... iki taraf, şim- 1 
di, - eski zaman uıulü muhare-1 
belerde adet olduğu ıibi - iki ta
raflı dizilmitler, muharebeyi sey
rediyorlardı. 

Bir hayli uirqtıktan ıonra, 
galebe, Ferruh tarafında kaldı. 
Rakibiııi yıkarak altına aldı ve 
kaf aıını keımek için, elini bıçaiı
na götiLdü. 

F akc\~. biı hiı onu hu hareketi 
yapmaHan menetti. · Zira, kor • 
aanların l eiıiyle ıözgöze ıelmit 
ve bir l:-akıtla onun fena bir adam 
olmadıimı anladı. 

Her l:ald~ ooun hayatında bir 
sır olac:ıktı. Y t'&aa, bu, konan o

! acak : ııanlard.ın deiildi. 
Tam öldlirect.!li ıtrada ıordu: 

S k. • ' N. . k - en ınısın . ... ıçın orsan 
oldun? ... Şunu anlat bakalım ..• 

Reiı, iıtihf afla dudak büktü: 
- Adam, sen de... Kim olur -

sam olayım .•• lıte, eline düttüm ... 
Sana mallOp oldum. Beni aldüre
cekain •.• Azap etme... Öldür de 
kurtulayım ... 

- Huyır, öldürmek iıtemiyo • 
rum ... Sen kimain, 16yle .•. 

MailOp adam, durdu. Bir an 
dütündü, sonra, rakibini kendiıini 
hakikaten bıraktığını görünce: 

- Ben, memleketimde padi -
tahtım ... diye hiklyesine bqladı. 

" ..• Evet, ben memleketimde 
padip.htım, fakat, itte böyle kor
san oldum. Bunun da sebebi atk· 
tır ! 
~ ... 
itte, bu söz, delikanlıyı bü.bü· 

tün alikadar etmiftİ. 

O da, tıpkı aynı vaziyett~ değil 
miydi? 
Adı Haman olan mailup kor • 

ıan devtllll etti: 
- Ad derler bir paditah var • 

dır. Ben onun Genci Nihan iı • 
mindeki kızına ıönül verdim. Kı· 
zı istettiğim vakit: 
"- Sen de imtihana tabi ola • 

cakaın! - dediler. 
''Meğer, imtihan ,eraiti t\IJ' • 

mut: Gayet ueın, ideta kudur • 
mut bir boiayı ortaya çıkarıyor
lanDlf. Onu yenmek lizımıeli • 
yormut. 

"Şimdiye kadar bi~ Jdmae. 
ler bu teıebbüete bulumnUıtlar, 
boia, hepıini de haklamq ••• 

"Ben, onun için, döviifmeden 
bu kızı almak iltedim. A.ı J*ll· 
tafımın lası bu pmi ile bir aeya· 
hale çıkacak diye haber atdıta 
için, buraya böyle apanarz bu • 
km verdim. Kızı aratfmı. Ukin 
mejerae aldıimı haber yanbı • 
Dllf. itte bu gördüğünüz bidiae 
oldu. Sizinle karıılaıbk. Ah, kit
ke aJaeydim de bu atk uabmdan 
kurtulRydrm. 

Bu biklyeyi dinleY.lnce, Ferruli 
haydutluk vabaı aancbJı bu ma
ceranın bir qk ıer,µzeıti Mtu • 
iumı anladı. 

- Şimdi ne yapacabm? 
- Bilmiyonmı. 

- Her halde bir ica.bma baka· 
nz. 

iki doat, bq bata verdiler. ç.. 
re dütünürleıken, pek yakm olan 
Ad memleketinden fU ha\erl• 
geJmeie batladı: 

.Ad Şah, bu baskım verdiji i · 
çin, Hamana fena halde kımıq. 
".Ben ona gösteririm!,, diyor • . 

Etraftaki seyircilerin hayretini (Deuamı oar)' 

hiçe sayarak, deminki iki düt • -----------
man, timdi doat oldular. Bir kö .l.Pl-----------11.. 

mu§. ~ 

19ye çekilerek, koDUflllaia batla· 
drlar. 

- Ben kulaktan birine itrk ol
dum ... 

- ! ... 
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Kültür Direktörlüğünden: 
llkmekteplerde talebe kaydına Ey

li'ılün birinde başlanacaktır. •ırıncı sı-
nıflara bu sene 928 doğumlularla daha . 

evvelkl dolumlulardan arta kalanıar alınycakdır. Ku··ı -
tür direktörü 1 O E yliile kadar buıundukıa" 
yere en yakın okula. çocuklarını kaydettlrmeıerlnl velilerden 
rica eder. (8018) 

Kültür Direktörlüğünden : 
Lise ve orta okuallrı parasız yatılı 

talebe alınma•ı lflle lstanbul kız ve erkek 
liseleri mefıuı oımakt•dır. Gereken tata11111 ••m•k ve 

k•yıd olunmak için kızların kız erkeklerin 
1 , 

: erkek lisesine mUr•caatl•rı. (ll0t8J 
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Kulaklarımı biraz daha - bu tah -
ta kulübenin yamk, çHin duvarhlnna 
biraz daha - verdim; herşey benim 
düşündüğüm gibi geçiyordu. Delikan
lı mavi taşı aramaktan başka bir şey 
için buraya gelmemişti: 

- .A.ydınlık gecelerde, diye konuşu
yordu; ma\·itaşın parıltısını Permos -
ta m1ı1tlaka göreceğimi söylemişler -
di. Hakikaten yarasalar mahzeninden 
eski ni&inzevi harabesine doğru uzatı
lan bir hattın batı zaviyesinde, deni -
ze düşmüş siyah bir yıldız kadar su -
Jarda parlak gözüküyordu. İçeriye 
daldım; onu elime geçirdiğimi hisset
miştim. Fakat ayni dakikada, kulakla
rımın, suların içindeki bir sesle yırtıl. 
dığını işitiyordum· 

Yukarı fırladım; bir yarasa kana
dı, müthiş çırpınmalarla başımın ü -
zerinde dolaşıyordu. Mavi taş avuç -
Jarımın içindeydi; sımsıkı tutuyor -
dum; fakat bu yarasa çığlığında, a -
deta boğulacak gibi nefesimin tıkan

clığıN hissetmiştim. Menhus sesi ku -
laklarımdan uzaklaştırmak için bü -
tün nefesimle haykırmak istedim; 
fakat kendi kulaklarım onu hiç bir va
kit bir yarasa çığlığından farkedemi
yordu. Sadece, bu müthiş çırpınma i
çinde suların yükseldiğini duyuyor -
dum; gözlerim kapanmıştı. 

Ka.zaya uğramış deJikanh, kızıma 

anlattığı şeylerde bir dakika durdu: 
- Söyleyiniz, dedi, beni nerede bul

"dı·-:uz ~ :Mavi taş .. · herhalde avuçla -
rır:ıdan onu siz almış olacaksınız? 
l\la'\"İ taş .. Hakikaten mavi taş nereye 
gitmişti? 

Bununla beraber, delikanlının pro -
filinde, kızıma karşı duyduklarını da 
görüyordum: 

- Siz. dedi, bir fırtına ile bir çiçek 
dalının hikayesini biliyor musunuz? 

- Hayır! diye söyledi kızım· 
- Bi ıün, ihtiyar bir adam, bir çl-

çeJC aalrnı toprağa dikmişti. Bir fırtı
na onu bir<lenbire koparıp bir tarafa 
attı. Eğer sabahleyin yoldan geçen 
birisi, onu tekrar toprağa dikmemiş 
olsaydı, yeniden çiçek vereceğini kim 
iddia edebilirdi? 

Bir hafta sonra, ikisini de ellerin
de birer demet çiçekle yan yana gör -
düğüm zaman, dudaklarından daha zi 
yade hana her şeyi anlatmış oluyor
lardı: 

- E\·et, diye konuştum, benim an -
Jadığımdan daha başka bana ne söyli
yebilirsiniz?,, 

• • • 
"Bütütl bunlar, kızımın hayatında, 

hikayeseitrin birinci kısmından başka 
bir şey değildir. ikinci kısmın nerede 
haşladığını öğrenmek istiyorsanız bu 
nu derhal yapamıyacağım . Ya bizzat 
ben byatında her şeyi adım adım ta
kip etmekle beraber, hiçbir vakit bu -
nun farkında olamamıştır. Şu halde, 
haya.tında her şey, kendisini bile an
Jıya'madığt bir şekildt> ve hızla geçip 
gidiyordu. 

Bugün, aşağı yukarı bir sene sonra, 
ı. enidcn kazazede delikanlının hasta -
İığına gelmek mecburiyetini duyu -
~ orum: Bu hastalık onun hayatında 
birdenbire başlamıştır. ölümden kur 
tulduğu gecenin daha nihayetinde, 
görünmez bir ş~amt:tin peşinde dolaş
tığını hissediyordu. İkisinin de haya
tındaki esrarlı bir hikayeyi anlatır -
lı;en göriinmez bir şeamet diyorum; 
tabiatin içinde yaşamış n her haki -
katin bnşlangıcını araştırmış olan bir 
insanın dudaklarından bu kelimenin 
i'.]itilmesi o kadar i)i bir şey değildir. 
1''akat benden daha ziyade bunu ken
disi söyliiyordu. Ve doğrudur· Sabah
ları uyandığı dakikalarda, onu bü -
yük bir hayat içinde görüyorduk. Ba
hara yetişmiş bir dal gibi gözlerinde 
çiçek1er açıyordu; ona baktığım za -
man elli yaşımı düşünmekten başka 

bir şey yapamazdım. Gideceğimiz bir 
tepeye yavaş yavaş yaklaşmak üzere 
idim. Bir, iki adım sonra hayatımda 
her şeyin biteceğini biliyordum. Hal
buki, •• yinll 8ekiz. yaşının içinde 
o kadar bUytlk bir hızla adun alırken 

görUyordum kf,hayatımdaki ölüm tepe 
si fersahlarca u1.akta görünüyordu.Fa 
kat her §eyin saatten saate delitfi • 

ğini de söylemeliyim. Sabahleyin bir
denbire yeşeriyor, büyüyor yaprak 
çiçek \'e yemiş \'eriyor, sonra birden -
bire bir kış rüzgarı karşısında ölü -
me doğru koştuğunu görüyordum· 

Hakikaten, hayatında bunu şiddetle 
hissettiğimi itiraf ederim. Güneşin 

dünya yüzünden çekildiği her dakika, 
onun da hayatından görünmez ıir 
parça gider gibi oluyordu. Şu halde, 
hayatına hükmeden gizli birisi var -
dı. Bu görünmez hakimi, bütün gay -
retime rağmen, hiç bir vakit onun ha
yatından uzaklaştıramamışımdır. Bu 
kimdi? .. Çok kereler onu karşıma aldı
ğım zaman, bütün hayaletleri birer bi 
rer soruyordum· Gözlerine karaltılar, 
yahut gece içerisinde hareket eden 
cisimler gibi bir şeyler görünüyor -
du. Fakat hiç bir vakit bu hayaletleri 
hana izah edememiştir. Sadece, yü
zünde her şeyi anhyordum: O kadar 
sarı ve müthiş bir ölüm rengi alıyor -
du ki, onu görmüş olsaydınız bahçe -
lik içerisinde ayakh bir ölümden fark 
edemiyecektiniz !" 

"Zannedersem, yavaş yavaş kazaya 
uğramış delikanlının size anlatmak 
istediğim müthiş akibetine geliyorum. 

iki ay kadar e\·nl bir gece yarısnı 
epey geçiyordu. Artık, onu kendi ken
dine bırakmıştık. Hiç bir insan elinin 
onu tedavi için ulaşamıyacağı garip 
bir his cüzamhsı gibi, aramızda öyle 
yaşıyordu. Ona dokunamıyorduk; ,.a 
kit vakit, sesinin hırıltısını, bir kuş 
çığlığından daha başka türlü işitme -
mişiktir. Eğer Permos manastırının 

eski bekçisini dinlemek lazımgelirse, 

iki kolunun iki tarafında birer kanat 
hayaleti vardı. Permos manastırını 
gece birdenbire ba!ıtırdığı zaman, bah
çenin içerisinde bu kanatlar adeta 
hissediliyordu; bekçi bunu daima iddi 
a etmiştir. Kapıdan daha görünür gö
rünmez, bu kanatlan iki tarafında 
hissetc1irnrıı m. cıerdi. Be11d11e, karan
'•k gece i~erisinde onun kollarından 
başka hm ı: tet eden bir şey yoktu. 
Fakat bize, aramızdan çekilerek baş
ka birtakım kaideler içinde yaşıyan 

garip bir adam geliyordu. Bugün, 
söylemek istediğim gece içerisinde ka. 
pımın hızla ardına kadar açıldığın -
dan başka birşey hatırlamıyorum· Kı
zımı, birdenbire kapıda gördüğüm va
kit, beklediğim bir akibetten haşka 
bir şey düşünmemiştim: 

- Nasıl, dedim, yoksa ölüyor mu? 
Kendini koltuğa birdenbire bıraktı: 
- Hayır, dedi, fakat ortada ~·ok
Bunu, ölümünden daha müthi~ bir 

hakikatle söyliiyordu. Bir dakika, 
kapalı pencerelerin arkasından, iki ta 
rafındaki kanat hayaletlerini yavaş 
yanş oynatarak, odamın içerisine g~
leceğini düşündüm; masamın üzerin
de, boğuk kuş hmltılariyle hana bir 
şeyler söyliyecek, yahut orada cırpı -
nacaktı. Masanın gözlerini çektim; 
evimin içinde bir yarasadan daha fark 
sız dolaşan bu ölüm hayaletini yok 
etnıekten başka bir şey düşünmüyor
dum. Yanş yavaş yürüdüm; hal ika
ten yatajı boş ve açık duruyordu. Yor 
ganlar ayak uclarına toplanmıştı Bu 
bozulmamış yatağın hiivük sırrına dik 
kat etmt>kten kt-ndimi alamadığımı iti
raf ederim: Yatab ~irilmişti. Fakat 
yatakta o kadar k=ırmak:mşık hir sü
kunet vardı ki, biriı::inin hmada da -
kiknlıuca can rtkistif ini iddia e<!ehi -
lirdim. lki tar;fın

1

a dönmüş, yahut 
birisiyle gırthk gırt'sığa hoğu~1T':1-:tu. 
Kulaklarımı, yavao: yavaş bu y:ıtağın 
gizli hareketlerine vermekten kendi
mi alamadım. Garip bir takım hırıl -
tar duyuluyordu. Yatağı altüst ettim; 
bir tarafa gizlenmiş bir aletin hissimi 
aldatmak istediğine hiikmediyordum; 
fakat hiç bir şey yoktu. Pencereye 
koştum; kapah camlar, odanın içe -
risinde bir kaya gibi süktlnet içindey
di Sürmeledi çekti; nihayet tarafta, 
bahçenin uzak köşelerinde, aydınlık 
bir ay savtı altında kanat çıruışla -
rından başka bir şey gözükmüyordu· 
Ve yarasalar, ansızın, o kadar delice 
bir çığlıkla uçuşmaya başladılar ki, 
odanın içerisinde birdenbire titredi -
ğimi hissettim; pencere1t-rl kapamış -
tım.-

(Devamı var) 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

. 

Hayattan alDoırnmoş Gııalknkô ~nır maceıra 

N 58 ... -o _ \'azan: Osman Cemal Kag~1~1z -

Tevekkeli dememişler: Kırk -
yıllık şap olur mu şeker? 

Cinsi tenekeli cinsine çeker! 
Ht:Y gidi Nazlıcık hey! Çoktan

dır ben görmiyeli ne kadar değit· 
mit, ne tekiJlere girmitti. Kendi -
sini yürüyütünden daha uzaktan 
seçtim. Bat mda kapkara bir bat 
örtüsü, 11rtında düz kanarya sa -
rısı bir cepken, cepkenin altında 
<ıüz mor bir ıalvar vardı. Gülizar 
ise bugün büsbütün batka bir bi • 
çimde giyinmit, bugünkü kılığı j .. 

le adeta kendisini tanınmaz bir 
tekle koymuıtu. Gülizarın bugün
kü kılığı tıpkı geçen yıl lıtanbula 
gelmit olan Romanyalı göçebe çin 
gene karılarının zarif kıyafetleri
ne benziyordu. 

Batında ipek gibi pırıl pırıl ya· 
nan alaca satrançlı batörtüıünün 
ön uçlarını kulaklarının arka11n • 
dan geriye atmıt, üzeri yer yer 
nakıtlı beyaz cepkenine bir buluz 
süıü vermif, ıonra talvarının ön 
tarafına gene üzeri yer yer resim· 
li bir beyaz önlüğü prostela gibi 
geçirmitti ve ayaklarında alçak 
ökçeli, yüzleri kurıuni keten ince 
iskarpinleri vardı. Yanlarındaki 

orta yafh kadını tanıyamadım. 

Sonradan öğrendiğime göre bu • 
nun adı Binnazm19; Avaı köyü 
taraflarından bunlara misafir srel· 
mitmiş; onun da kılığı kıyafeti ol 
dukça düzgündü. incirlerin altın
dan doğru Etem önde, onlar arka· 
da fıstıki makamla bize doğru ge
liyorlardı. Nazlının halinde gene 
o eıki çekingenlik, Gülizarda ge -
ne o atılganlık hali vardı. 

Kafile bize doğru yaklattıkça 
Etem iki adımda bir geriye dönü
yor, onlara birıeyler söylüyor ve 
galiba: 

- Misafirlere karşı töyle dav
ranın, böyle selamlayın ! 

Gibi onlara talimatlar vreiyor -
du. 

Çakır Emine onların geliıini o 
kadar dikkat ve o kadar ilgi ile 
süzüyordu ki nerede iıe: 

- A .. A.. Hele tunlara bakın 
a dostlar, bunları ben timdi tefe 
koyar da çifte telli diye çalarım! 

Diye bağıracaktı. Lakin biraz 
önce benden yemit olduğu zılgıt
lardan korkuyordu. 

Etem köpoğlusu da yanındaki· 
)ere gerçekten iyi talimat vermit. 
onları iyi hazırlamııtı. 

Bize yaklaıtrkları zaman ka· 
dınlar gülümıiyerek Etemin ileri· 
ıine geçtiği ve Elemin: 

- Ha bakayım, göreyim ıizi, 

mahcuplatmayın beni; pacala mi
sa.fireıki itibar kerdan; romanes 
canel, kadamanof, todiya kardet 
hanımcaama ! 

[Koıun, misafirlere itibar göate 
rin;onları çingenece kartılamayın 
o kardeılerinizi hanımcaaına ıe -
li.mlayın !] diye verdiği ıon ku .. 
manda ile yerlere kadar eğilip he
pimizi birden selamladıktan son
ra önde Gi!lizar olmak üzere Naz
lı ve orta yatlı kadın hemen bizim 
hanendelerle çengilerin boyunla· 
rına atılıp: 

- Hoı geldiniz, safalar geldi • 
niz, bizleri hoşlandırdınız, aya -
cıklarınız kademli olıun ! 

Çakır [mineden batkaıı gülme
den katılarak: 

- Hoı bulduk, ıafa bulduk, to
di kardeıler, na11l11mz bakalım, ı 
iyi misiniz, hoı musunuz ! 

- iyiyiz, hotuz; sizi görünceı: 
daha kıyak hotlattık ! 

Berikilerden Seher, alay ede • 
rek: 

- Biz de sizinle iıte koyunla 
kuzu toılathk ! 

Orta yaılı göçebe kadın Ri~a .. 
ya: 

- Nedir senin güzel adm be -
nim eimer çakırını, bağıılayrver 
bakalım o güzel adını bana! 

- Benim adım Ziynet! 

- Hay ziynetin çok, devletin 
bol olsun, benim lıtanbullu, nazik 
todi hanım kardetim ! [Bu ıefer 
Rina ya dönerek] Ya senin adın 
nedir benim eımer çakırım! 

- Benim ad un da Rina! 

- Hay tarhana 8'ibi aziz olum 
benim lıtanbullu, nazik, nazenin, 
esmer çakırım ! 

- Tarhane değil akı! Tarhane 
değil, yanht söyledin! 

- Tarhana olmum da eritte 
v'lo..al•••• DUDlartn nepıcıgl ıumet 

değil mi? [Bu sefer E.ıriineye dö
nerek:] Ya ıenin adm nedir, be· 
nim eımer çakırıma benziyen 
tehli. gözlü civan kız? 

Emine yarı alaylı, yarı suratlı: 

- Benim adım yedi beli •.• 

- Hay yaııyaaın o güzel adm· 
la benim yedi beli, gözleri tehli. 
civan kızım! [Hemen koynundan 
fal çıkmmı çıkarıp açarak] Ha a • 
tasınız bunun içine birer patakoz 
da bakayım ıizin fUracıkta birer 
kokorozlu falınıza .•• 

Biz hep birden kahkahayı salı
verirken Etem birden köpürdü: 

- Oha, oha! Çüı ! Sapıttın mı 
sen be, ne yaparsın, gel kendine!.. 

Çakır Emine gülerek: 

- Elbette ... Olacağı bu idi ... 
Tevekkeli dememitler: Kırk yıl • 
lık fap olur mu teker? Cinai tene
keli cinsine çeker! 

Gülizar fena halde mahçup o .. 
lup içerliyerek: 

- Deme öyle baygın gözlü 
kar det im; kadın yapar size br çe
tit taka .•• 

Orta yaılı kadın: 

- Kırdıksa yüreciğinizi bağıt· 
layın bizim kusurumuzu köylü!ü
ğümüze ... Biz değiliz sizin gibi lı· 
tanbul nazikleri ki yol erkin bi • 
lelim! 

Şimdiye kadar hiç lf\fa karıt • 
mıyan Seher kendi arkadatlart .. 
na: 

- Uzatmıyalım da bot lafları, 
muhabbete bakalım ayol... Biz bu
raya geldik keriz etmeğe .•. 

Nazlı boynunu bükuek Eteme 
döner: 

- Vermiyelim bir rahatsızlık 
kimseciklere •.. T e geldik, yaptık 

hoı geldiniz, buldu adet yerini ... 

Buyursunlar bize izin, kalkalım, 
kalsınlar onlar rahatçasına ! •• 

Seher: 

- Ne kalkacaksın akı, sizi bu· 
radan kovan mı var? Oturun ba • 
kalım, haydi, karııın cümbüıe ... 
isterseniz biz çalalım, siz oyna • 
yın! 

Nazlı Emineyi süzerek: 

- Bu kızm bakıtı, duruıu, laf .. 
ları dokunur birazacık bize de! 

Emine birden hiddetlendi ve 
birden parlayıp ayağa fırladı: 
Bir elini kalçasına koyup: 

- Ben ne yaptım ıize talvart 
bilmem neliler? Yoksa ensenize 
kazık mı soktum? 

lıte o zaman sabredemedim, 
ben de fırladım; o güzel Çakır E
m inenin, tehli olan gözünün ta -
rafındaki yanağına elimin tersiyle 
tokalı yapıftırdım: 

- Halletme, ya insan gibi otu
racaluan otur, ya defolup git bu • 
radan .•• 

Emine bağırarak caddeyi tu • 
tarken pefiııra Reha Beyle birlik • 
te ötekiler de kalktılar. Onu yol • 
dan zorla çevirip getirdiler bir ke-

nara oturttular. Bu aralık Etemiıı 
takımı da mahçubiyetten, telaş • 
...... ti.va -.:~-..zcıuı: h~n-.: ... ~. v• ·-·-·. 
Fakat bırakmadım: 

- Siz oturun yerinizde, hiç. kı
mıldamayın; ben size miaafir gel
dim, onlar değil; onlardan istiyen 
kalkar, gider, iıtiyen oturur. , 

Etem birden kendini topladı: 

- Emriniz nasıl fırlarsa a.ğzı • 
mzdan .•. Biz ona deriz emir emir
dir. Jile veli.kin isteriz olmasın 
bir tatsızlık... (Emineyi göstere .. 
rek) O da mevlanın yarattığı bit 
kızcağız, (Gülizarla Nazlıyı gös .. 
ererek) bunlar da ..• Ne var, tepi .. 
fecek böyle bottan yere .•• 

Benli Litif Bey, bir kenarda 
hıçkıra hıçkıra ağlamakta oları 
Emineyi bana iımarlıyarak onurt 
yanma sokuldu; elleriyle onuıı 
baımı okf ıyarak: 

- Gel, dedi, gel benim çakıt 
Eminem, gel benim ıehla Emi " 
nem, gel benim lavanta çiçeği kO" 
kulu Eminem, gel benim katır tJt"' 

nağından daha Nazlı Eminenı··· 
Azarladılar mı ıeni, hırpaladılat 

mı ıeni, dövdüler mi seni? 1'il1' 
dövdü bakayım, söyle bana; söyle 
bana da ben de onu döveyim ... SeJ1 
suı, ıen ağlama... (Ve Gülizarls 

Nazlıyı takadan iımarlıyarak:) 
Böyle harmancı çingeneler sarı' 
düzünelerle feda olıun ! Ont•r 
kim, ıen kim? Onların hiç biri ,e
nin eline su dökemez ... 

Bu sefer baktım Nazlının göt " 
leri dolu dolu olmaya batlaınasıtl 
mı? Ve bunu gören Gülizar ba" 
tındaki beyaz, bürümcük batöt " 
tüıü ile Nazlının gözyaılarını sil" 
meğe kalkmasın mı: 

- Sus sen, Nazlı abla, zati se~ 
h t . d ı · . ı;a.t• as asın, zatı sen ert ısın. 

. a • 
ıen içliıin, zati ıen yüreciğı Y 
nıkıın, zati sen mangaptutıun ! 

Reha Bey derin bir of çekip ~,. 
ıa top sakalını ııvazlıyarak: 

(Devamı rJO'f ), 



. ~~--------~~--~~~--~~~~~ 
Hava Kurumu maçları .. -. ..... -

du .. n devam ettı· =:::ı:::,~ı;: 
karlki fotojrallara bİ-

B eşi ktaŞ - Süleymaniyeyi :::r.:"!at :~a-
Arnavutköy ikinci küme =~:,,-,,::~ 

muhtelitini yendi ::.'ar tamamlyle görü-

• .. A - Barebt: At. 
Hava Kurumu menfaatine yapı • Oyun Stileymaniye kalesi onun • tagıcı bütiln luzigle ko-

lan futbol müsabalanıuıı ikincisi dün de bu arada Eşreften güzel bir pasa- ıarak t1elmiftır. Vücut 
Tallsim stadyumunda ııtsbeten az bir lan Hayati takımının ttçflncU sayısını halll gerige meflletmif
kalabalık önünde yapıldı· Birinci mü- da yapıyor •. Mütemadiyen akında olan ti. Sınk gere 8ap1,.·-·-*-r. lkl el •nla kar11Jrile ıa • 
sabaka ikinci ktlme karıpk takımı ile B ik 1 ı Hakkını L- d". --·-ı--
azlık takımlarından Arnavutköy a • eş taş ı ar n aya5.,, le or .. nllftlftlr• Atlet kendint- yukarı çekinceye kallar elleri· 
rasmda idi. Beşiktqh Sadrlnin idare dtineti sayılannı da kazanıyorlar. nl ~11acaktır. 
ettiği bu müsabakada ikinci küme ka- Sakatlanan Ltltfinin yerine bir B - BaıialtınnUf, ıol bacalı Ue kendiM 6lr eldn 
nfik takımı sahaya fiyle çıkmıştı: başka oyuncu giıiyor. Bu ara Hakkı verdikten ıonra atlet ddeta lpe mmanır gl6' keıulbd 

SalQhaadin <'ropkapı) _ Şikrll ve Şeref de bek hattına geçiyor Hila.. yukarı çekmektedlr. 
(Aıuulolu) Ahmet (Topkapı)- IJva nti ve Nuri ileri ıeHyorlar. Bir mtid.. C - Bel hareluttı: AUet u lıiı tııttap •nlı 
(Anadolu) Salim (Egüp) Cevtld <A· det sonra yaralanan aol haf Rıfat ta bir mih:on tlibı kullanarak bir 6el hareWU,,Z. 6aeıılda 
nadolu) - Meıut (Anadolu) -Bay. oyundan çıkıyor· On kişi kalan Betik· rını kalaı hlzaına 11etlrmfttir. Athrıtıeı batan kıwN • 
dar (Topkapı) Salih <Anadolu) Kd • taş mütemadiyen hücumda ba ara llnl aarletmektedlr • 
mU (Topkapı) Saldluuldin (Topktıpı) Hayatiden pas alan santrfor Muzaf .. - Sır1111a ~: Al/fl/tlar t~ luır#ıl.,,,,,,,,.r. 

1ı:lneWnM .. lu'abaf, ,..,..,_ ,,.,.. rıpflOr ,. 
dll,mtm gör#JnmekUdlr. 

G - lnlf; bira -* bot 6uııa.a ~ar, tıliııliil 
fa,,ud ile kuovet olllllflır. AUd ~ _.t olard fa • 
,,.idedir. 

B - Ynle t.,,,..I :Atlet mlbmmel bir urdN ,,.,_ 
ııum,tlr. A11aklar .,,,.ı zamanda gere ,.,,_ ~ 

Kollar cambazın •nl& tlibl nıcııdrua ~ ı.. 
mln etmektedir. 

Bu takım görüldüğü gibi ikinci fer takımımn beşinci sayı&Inı yapıyor· AUet mil11aZeneainl lct111betmlf tlibl görüıuMTdedlr. F• 
küme karı.ı:;ından ziyade Anadolu - Hüsnü ve MU7Afferin kaçırdıklan bf.. kat kollar vilcudun mıı11aZeneainl temln etmelitetllr. 
Topkapı m thteliti şeklinde idi: Oyun rer fırsat ve Beşiktaşın hUcumu fit EJ - Sınlı lleAi 6ıı Ud fotoğraftan blrlllnü atlet 
Arnavut köyünün hlldmiyeti altında ikinci maçda siyah beyazlılar beş sıfır ellndeld aınğı bıraknuftır· Viieıulıuıu çevlrnwktedlr. 1-

:t~:::~:~;:~:c:: :~ plebesileMUyor. T.&D. at'.1eı.:z.m hı~·ı·ncı•1ikleri 
rrt* takım bir akın yaptı. Bu sırada BugQnkQ l~ LL. 1 · ~ l~ 
ArnavutköylUler kendi kalelerine yan 
Jlt f* kafa ff1'111U lle topu IOktUl&r. maçlar 
Oyun 2 - 2 kanşık takımının aJmu" • B1idn Taksim ltadmda Ban J[u .. 
nasında Arnavutköylil müdafiin teJı • rumu menfaatine yapılan maçlarm il· 
Jikeli bir şarjından aleyhine bir penal ~ünciisü oynanacaktır. Bu maçlı\r 

~IMIF.i•l1fu. Karşı taraf ~~ctı ~- .... ~ ... a.w>-
srrada hakem evvel& Amavutk&)'tltı • Juş kulüpleri arasındadır. 
den sonra da karışık takımdan birer -....----------
kifi çıkardı. Oyuna onar kişi ile devam 
ediyorlar. Arnavutköylülerin bir atu • 
nı esnasında hakemin düdüiü oyunun 
sonunu ilan etti. 

Beraber biten oyan temdit edildi. 
Bu on beş dakikalık devre daha QD· 

lı ve daha düzgün bir oyun çıkaran 
Arnavutköy takımı tiç aol yaptı. Bu 
•ollerde bek ve kalecinin Jaatalan var. 
dı· Oyun 2 - 5 Arnavutköyünün ple • 
besiyle blttL 

Yukarda yazdıjmuz gibi kanpk 
taların bir ikind ktime muhtelitlndel\ 
ziyade Anadolu • Topkapı kanflk ta .. 
kum: hissini veriyordu. Takımın mai-
16biyetine oyunculann da biriblrlerile 
uyuşamadrklan sebep olmuştur. 

ikinci maç 
lkinçi müsabaka blrind kiime ku

lüplerinden Befiktq ve Stileymaniye 
takaıları arasında yapıldı. Bu ııatllia
bakaJara Süleymanb'e takımı Kara • 
ıümrök takımından da 1azı oyunca -
Jarla takviye edilmif olduju halde 
çıktı. Oyunun ilk dakikalarında orta
larda dolaşan top IOnralan 8Jk Sik 
Stileymaniye kalesini ziyaıete batla • 
dı. Beşiktaşlılar bu esnada lelılerine 
" n üç kornerden istif a4e edemedi • 
Jer· 

Beşiktaşlılar •tltemadi1en akm • 
da Şeref aksıyor. Kendisinden bek • 
lenen iti aöremiyor. Yirmi betbaci da
kikada ilk golü yaptı. Birkaç tehlikeli 
akın yapan Beşiktaşlılar bir de firl -
kik kaçırdılar ve devreyJ l • O pltp 
vaziyette bitirdiler. 

lldnci devı,ain ortalarma kadar 
iki taraf ta lehlikeli akmlar yaptılar. 
Bu arada Beşiktaşlılar iki ıol fınatı, 
Od d4' firHllk, Siileymaııl)'eliler de bir 
sol fırsatı bir de kornerden istifade 
edemediler. 

Hatta biraz durgun, SUleymaniye
ll Necdet çok güzel oymyor. 

Oyunun bitmesine yirmi hq daki
ka wr, Bakkıclan güzel bir pu alan 
P.pet topu Sileyma111ye ailanna ta
kıTOr oyun 2 • o-Om sene Juzlanı • 
1'0r. Bu aad Şetef ve Etrefin latiste 
'*tlll flltlerl Sille-.... ı-e kalemi lvtan,v. .L~ 

Romanya turu 
Btikrq 31 (A·A.) - Dlln Roman

ya bisiklet -.u be§lnel etabı, A .. 
rat ile Oradoa aramda 120 ldlomet .. 
re flserindea kQİ11]taqtv. Genel ~ 
nif: 

Grapç <Y......,.v) 21saat8 dakf. 
ka M saniye, Dandoç (Yugoslav) 26 
saat 22 dakika 28 mlye, Mornıoçea 
(Romen) 28 saat 25 dakika 54 saniye, 
Daniel (Lehistan) 26 saat 28 dakika 
1 saniye. 

U1118 ~tasnif: 
Yagosla\'18' 82 saat 14 dakika 8 

Balllye, Romaan 88aaat17 dakika 26 
saniye, LeldsiaD 98 saat 26 dakika 1 
saniye, saatsiz olarak Ttlrklye. 

• 

ı'ttddd -~ ~eri 
dfln deayaim~-.q.~enr-
ken yeniden iki Ttlrldye rekoru kırıl
dı. Ve bir çok da güzel dereceler alm
dı. Bunları birer birer bildiriyorum. 

200 metre 
Semih,& Raif, Hilmi, Hakkı, l'lk. 

ret, Mufahham kOfhlar. Semih evve
list gün yaptıjı mtlkemmel derece ne
ticesfnde biraz 1oraıuı a8rtlnilyordu. 
Bunun netleealnde birindllfl 23 ani
ye ile Raif kalandı. Semill Z3,3 ile 1 • 
kinci, Fikret 2a,6 ile ll~ndl, Hilnli 
bir g8jila farkiyle dördtlncfl, Mufala • 
ham beşinci ve Hakkı da altıncı ol • 
dalar. 

Netice ~k ıttzeldir. Balkan ..,_. 
lanna kadar da hem Raifin, hem de 
Semihi .. bu dereceyi 23 aaniyeden a • 
p.fıya İndireceklerini umarız. 

110 metre 
Birinci Ttlrkiye rekoru bu mesafe 

de Rafit tarafından kmldr. Yeill re. 
kor 18,5 dur Raşit bunu çok kolay yap 
tı. Bu genç de Balkan oyunlarına ka • 
dar ba dereceyi daha aptr hult~bl
lecek gibi göriinüyor 

400 metre 
Cok heyecaıılı ve dul oldu. Bir 

senedenberi bir mUsabakada girmedi
ğimiz, ve miliabakalara ctrml.Jeceii 
söylenen Mehmet Ali glizel bir kOfU 
yaptı .. 53,8 gibi hiç te fena olnuyan bir 
derece yaptı. Ziya da rltsfladen ra. 

ı ve A ~it yeni 

lam tılduila l*lde Si ne 'lldHI, c.,. 
mal B~cll, Mbd cllrdbdi oldular. 

Atlamalar 
Blrlnclllii 13,81 ile Palyos kazan -

dl. Db. uan atlamada Ttlrldye reko
runu kıran Hiiseyin Şilkrti aneat 13,15 
aüayabildi. Sınkla yflksek atlamaya 
geçen hafta antrellJll&llda belinde-' 
incenea Fethi prmedi· iştirak eden .. 
lerden ,Bunadan Kadri 3 metre atlı • 
yarak birind, İzmirli Stlha 2,93 ile i
kbld, ve Buaab Mustafa 2,70 ile ti· 
tUndi olclu. 

atmalar 
bdad Ttirklye nkoran11 Veyal 

cUakte teste etti. Evvelki &il$tl ati§ 
nizamsız oldutundan bu mtllabüa 
dUn ıeki'ar eclllmif, ve VeJBi 43,30 ata
rak yeni Mr Ttlddye rekoru yapllllf • 
ar. NalU de 39,43 slbi attzel bir derece 
yapmııtır. 

Yunan aa118lil dlllde de Veysi 36,41 
ile birind, Nant 33,55 ile fldnd izzet 
de 30,98 ile flçilndi olmutlardır. 

Cirit atmada Karabf 53,M,5 ile 
blrind, Needet 50,90 ile ikinci, Ve Ne
dim ete 48,14 ile tiçbeU olmutlardır. 
Bu dereeelerdea lııH.,_. Necdetin de 
receei çek 1-1 ye bil& vericidir. Nec 
det heniz ha Jtbı çok acemisi olmak -
la beraber bilde Karak&§tan maada 
kimse taratmdaıı qdamıyan 50 metre 
yi atmlftıi'· Kenataiİai tebrik ederiz. 

Gllle atma dereceleri de ıudur: 
Aı.t lbrahlm 12,725J Veysi 12,865, An
jeU& 12,515 

1$00 metre 
Bu yarıı da tasavvurun fevkinde 

ıiizel ve heyecanlı oldu. Ve on eene • 
dlr yapılamıyan gtlzel bir derece ya • 
pıldı. Kotaan kallramanlan Kocae~ 
U Receple Ankaralı Galiptir. 

Reee, iMi aeaf.,t 4-1'1,Z ., An • 
karab GaliP.le .4,IQ,5 4'e k .... lar. Te • 
oharldls ~ttndi 9lda· J..ee9 Balkan 
koplaımda 4 dakika 16 aalrt olan 
ini ...ıea111 nbnau mullakkak Jo.. 
raeaktır. Bu._. •1-A blle pleeek 
sene ba ..,.reler•• :Balkanlarm eıı 
iyi e.tlftl qJ..p ~zettir. 

'x 100 
Diıt takım lttirak etıl. 

htanbulu (Nacl; Raif; 1Ald; Av.ü; 
Sıtkı) ~· mlrekkep Beflktq takim\ 

kırdılar 
AnbraıJ..(Bakkr, SUidı.. ha\ 
Saltbadth>, B1lıa1I (l'erllat; Hak .. 
kr, :Belik; Şemll)J temll etlb"ordu. 
Bir de (tmlr!l ee.D l'enerhahçeH 
Mufahha, Galatuara1h l'lkret, p. 

ne Fenerbahçell Bllmlden) mllreldEe• 
kanpk bir takım mU..baka llarid ko
fUJOl'dU. Yal'lf ~ he,.eeaü qld& 
HOml, Cemil, Raif, Ferhat; Selüad • 
din size çarpacak derecede iyi kot• • 
)ar yaptılar. 

Neticede brqık takmı 45,1 De lılrla 
el, htanbulu temsil eden Beflktq tr,. 
kmu da 48,8 De Ddncl, Ankara "8ncl, 
B111'8& dirdbdl oldu· 

1000 metre 
Remzi 35,15,1 ile lllrinei, lzJİılrll 

ibrahim 39,35,t De ldnei, Fenerli Nlya 
zi de 40,M,8 De Uflndl oldu. Remsi ....e tul iki bu- *1lr blncllrmlf • 
ti. Nfılhten ralaat bir kop yaptı. Kuv
vetli bir raldhl bulunmamam )'fti lü 
Tlrldye rekoruna hakla Yermedi. 

Bu suretle 'l'lrkbe hlrlndHklerl 
ta• -bir muvaffakıyetle bapnbnq. 
oldu. 

Ve finıdiye kadar 1"ı cltıece .. • 
'ftffalayetU bir Tirld,e lllrladltll J&. 
palmanuftır deae'Mllr. 

Balkan oyU)aim41an enet 
atletlerimlllll ae halele oldaklan .. 
aı n Jaer llldnbl artı •Jn 1ala1Diaf. 
alabllmeled mahtemel olan dereeele
n a)'rlea ~caim. 

ATLET 

ugQnkQ 
deniz 
yarışları 

Cuma ghll vaktin clarlıtındu 
YJlpılamıyan İstanbul kflrek p.mpiy .. 
naama but yanılardan baglln Ana• 
lahlsan ile Kanbca körfezni arasında 
devam edilecektir. Bu mfllla1'akalar 
Uç çift, ile dlrt tekll 1U1§landır. Dti• 
de yaz~ &ibl dört tek mflaaı. • 
kumı kaz'Da:a ekip htanbul •mma 
'I'tlrkl:ve blrfndlklerlae lftlrak edem 
tar. T8rklfe blrhldllklerf Oi1üliy ile 
Delmalıallte saray araanada J&tıla • 
aldır • 
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Amerika ile -------------~---~------------
Devlet demiryollan ve limanları işletme umum idaresi ilanları Sovyetlerin 

arası açıhyor 
Amerika, Moskova Elçiliğinde· 

ki Elçilik erkanım u.altmıfbr. 
Amerika, böylece, Mo.-kova el

çilik erkanını ikinci defa tufiye
ye uğratmış oluyor ..• Moskovad• 
yalnız, Elçi Bullit ve erkandan üç 
kiıi kalacaktır. 

Amerikanın dünya diplomatik 
ıervislerinin en küçüğü Moskova· 
da bUlunmuş olacaktır. 

Amerika, Moıkova.daki ~lçilik 
erk.anını, birinci defa geçen !U • 

bat ayında, Amerika ile borçlar 
göriifmeıinin durmumdan aonra 
an.ltmıtb ... 

Bu def aki azalbna, Amerika İ· 
le Sovyet Rusya araıında aon ge· 
çen notaların bir akıülameli ola· 
rak görülüyor. 

Sovyet enternasyonalinin Ame
rikadaki faaliyeti, Amerika hü • 
lruıneti tarafmdan protesto edil • 

mitti. Sovyet HükUmeti verdiği 
cevapta, "dahili itlere kanf111a • 
mak hususunda verilıni! teminatı 

bozar hiçbir harekette bulunul • 
mamıt olduğunu,, aöylemittir. 

Röyter Ajansının Vatington • 
dan verdiği bir habe~ göre, A. • 
merika Dı§ Bakanı Hul, Amerika 
protestosunu Moskovanm reddet· 
mesi hakkında birteY .söyleme • 
mektedir. 

Sanılıyor ki, Amerika, Sovyet 
Rusya ile gelecekteki münasebe
tin §eklini dütünmek mecburiye
tine girecektir. Ve bu münasebe -
tin, - gene Röyter Ajansı bildi -
riyor - sadece formalitelerden 

ibaret kalmaıına ihtimal verit -
mektedir. 

En son moda saç 
tuvaleti 

Şehrimizin tanınmış berberleri 
caıVı mankenleri üzerinde en son mo. 
da saç tuvaletlerini halka 7 eylül cu
maHesi gün \'e gecesi Kızılay cemiye -
tinin Taksim bahçesinde hazırladığı 
büyük Kermeste göstereceklerdir. Çok 
beğenilen saç tu\•aletine ''kermes ha -

§in ismi verilecek ve bunu hazırbyan 
berbere bir kermes hatırası hediye e • 
dilecektir. 

Yeni neşriyat 

Deniz 
Bu güzel aylık mecmuanın 3 üncü 

sayısı temiz bir baskı, ve seçme yazı
larla çıkmıştır. Aydan aya tekAmül 
eden "Deniz,, bir meslek organı oldu
tu kadar, bir spor ve salon mecmuası 
c1a olmap çall§maktadır. 

fo,!Jn~ur lrltdicıcsi 

ıehirTUjatrosu 

111111 ııımı ıı 

~Jı 
. IHllJll! 

Bu akşam Tepe. 
başı belediye tiyat· 

rosu: Saat 21 de' 
(l\fASKESlZ) Bay 
Hazım tarafından 

Karagöz oynatıla • 
caktır. Her hafta 
cuma, cumartesi ve 
pa1.ar akşamları. 

Taksim Belecliye Bahçesi 
Bugün matine 17,30 akşam 21,30 da 
Büyük operet topluluğu galası 

Yeni operet (MuhJts Sabahattin) 
Süreyya opereti. 
Birleşik sanatkarların ilk t.emsili 

AY§e 
Büyük operet 3 perde 

KAYIP - Kırklareli maliyesinde 
harp ma1Qlü maa_şımın tatbik mühü
rünU kaybettim· YenlS1ni yapmaca 
ğımdan eskisinin hükmii yoktur. 

Sirkecide !tluradiye otelinde misa 
fir Kırklareli Karaka6 malıallesindcn 

. harp maltllü RCl6im oğlu Büaegirı 

BilBnll. I 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları ap.ğıda yazılı 
25 gurup malzeme ve eıY• her gurup ayrı ayn ihale edilmek üze
re hizalarında yazılı tarih ve saatlerde açık ekailtme ile Haydar
paJada gar binası dhilindeki 1 inci itletme komiayonu tarafın
dan şatın alınacaktır. 

lıteklilerin malzeme bizalannda yazılı muvakkat teminatı 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname :!e ekailtme günü saatinden evvel komisyon reisliğine 
münacaatları lazımdır. Bu iıe ait prtnameler Hayclarpqada 
1 inci iıletıne komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 300 adet Palanga ipi muhanmıen bedeli 254 lira 10 ku· 
ruı ve muvakkat teminatı 19 lira olup 3/9/35 Salı günü saat 10 da 

2 - 40 adet kurfUD pensi büyük, 40 adet kurşun pensi lok· 

ması, 30 takım kurtun pensi tarih raki<amları, 30 adet bilet pensi 
yıldız delikli, 53 takım Türkçe çinko kalıp (alfabe ve rakkam), 
85 adet tarihli madeni damga, 20 adet li.stik tarih damgası, 1 adet 
otomatik numaratör, Muhammen bedeli 1146 lira 29 kurut ve 
muvakkat teminab 86 lira olup 3. 9. 35 Sah günü saat 1 O da. 

3- 50 M. Kahve rengi muşamba_ 100 M. Linolium 2 m/m, 
180 m. Linolium 3 m/m, 470 M. Jinelium 4 m/ m, 200 M. 1 ve 2 
inci mevki tavanlar için beyaz pegomoit, Muhammen bedeli 
4944 lira 20 kuruı ve muvakkat teminatı 370 lira 80 kunıf olup 
3. 9. 35 Sah günü saat 10 da. 

4 - 2000 adet küçük, 5000 adet büyük hasır süpürge mu -
hammen bedeli 1140 lira ve muvakkat teminatı 85 lira 50 kuruş 
olup 3. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 

5 - 680 adet bez muhabere çantası büyük ve küçük, 410 a· 
det para çantası büyük ve küçük, 10 adet evrak veya para torba· 
aı, 150 e.:Jet ufak para ve bilet torabsı, 200 adet telgraf makinesi 
örtüsü, 600 adet ita.ret bayrağı kılıfı, 20 adet telgraf çavu!! çanta
sı, 30 adet demirci göğüslüğü (deri) muhammen bedeli 2159 Ji. 
ra 10 kuruş ve muvakkat teminatı 161 lira 95 kurut olup 3. 9. 35 
Sah günü saat 10 da. 

6 - 500 M. Bakır boru 12X9 m/ m Muhammen bedeli 500 
lira ve muvakkat teminatı 37 lira 50 kuru! olup 6/ 9/ 935 cumar· 
teai saat 10 da. 

7 - 2000 adet cililı parlak çini, 2 adet banyo, 11 adet ap
deshane tafı porselen, 26 adet su hazinesi §emandrası, 9 adet la
vabo musluk taıile beraber, 11 adet bidet aabit 1 adet musluk. 
la§ı için kurtUn sifon, 5 adet alafranga abdeshane oturağı. 22 a· 
det au hazinesi temandrau, 55 adet alafranga abdeshane la§ı e
maye, muhammen bedeli 2209 lira 44 kuruı ve muvakkat temi
natı 165 lira 70 kurut olup 6. 9. 35 cuma günü ~aat 10 da. 

8 - 100 M. Lastik bez muhammen bedeli 200 lira ve mu· 
vakkat teminatı 15 lira olup 6. 9. 935 Cuma günü saat 10 da. 

9 - 100 adet mevakif için 50 kiloluk gaz bidonu, 75 adet 
bahçe ıulağı, 140 adet oda sulağı, 70 adet kola tenekesi, 210 adet 
huni emzik ucu, 160 adet kestane fİ!engi kutusu, 60 adet göz ta
l• kutusu, 35 adet sicim kutusu, 60 adet telgraf mürekkep ibriği, 
176 adet (el bidonu, 1, 2, 3, kiloluk), 130 adet farat, 2 adf"t tene
keci mangalı, 50 adet Maşa, 100 adet Sobakanca11, 300 adet 3 
renkli el ipret feneri, 50 adet Peron feneri, 130 adet donanma 
feneri, muhammen bedeli 2127 lira 98 kunıf v muvakkat temi -
nah 159 lira 60 kuruş olup 6. 9. 35 Cuma günü saat 10 <la. 

10 - 2000 Kg. kalopil çinkosu imali için yumutak külçe kur. 
tun muhammen bedeli 400 lira ve muvakkat teminatı 30 lira olup 
6. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

11 - 500 Kg. Transformatör yağı muhammen bedeli 225 Ji. 
ra ve muvakkat 16 lira 90 kuru§ olup 10/ 9/ 935 Sah günü sa· 
at 10 da. 

12 - 11 adet marangoz ve duvarcı tesviye ruhu, 209 adet yay
lı kırma çelik metre 1, 2'metrelik, 178 adet yaylı kırma alamin
yüm metre 2 metrelik, muhammen bedeli 318 lira 86 kuruı ve 
muvakkat teminatı 23 lira 90 kurut olup 10/ 9/ 35 Salı günü saat 
10 da. 1 

13 - 1500 adet iğneli sistem sür'at konturol saatleri için bant 
100 ve 120 kilometrelik saat için, 1700 adet kalemli sistem sür'at 
ko'l\turol saatleri için bant 100 ve 120 kilometrelik saat için, mu· 
hatnmen bedeli 2586 lira ve muva'kkat teminatı 193 lira 95 kuruı 
olup 10/ 9/ 35 Salı günü saat 10 da. 2 

14 - 600 rulo alicim karton bitüme 20 M hk 26,30 ve 40 
kiloluk, SOO Kg. tahta üzerine karton bi.itüme yapıştırmak için 
tutkal muhammen bedeli 4144 lira 50 kurut ve muva•kkat temi
natı 310 lira 85 kunıt olup 10. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 

15 - 180 adet bahçe çapatı küçük ve büyük, 112 adet bel 
muhammen bedeli 194 lira 70 kurut ve muvakkat teminatı 14 li
ra 60 kurut olup 10. 9. 35 sah günü saat 10 da. 

16 - 1200 Kg. adi hamn:ı kibrit muhammen bedeli 216 lira 
ve muvakkat teminatı 15 lira olup 13. 9. 35 Cuma günü ıaat 10 da 

t 7 - 20 adet pulvarizatör muhammen bedeli 300 lira ve mu· 
vakkat teminatı 15 lira olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

18 - 50 çift muzayyak hava hortumu bqlıiı muhammen be
deli 225 lira ve muvakkat teminatı 16 lira 90 kurut olup 13. 9. 35 
Cuma günü 1aat 10 da. 

19 - 207 adet demir karyola, 20 adet seyyar demir karyola 
muhammen bedeli 2353 lira 50 kurut ve muvakkat teminatı 176 
lirn 50 kurut olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 

20 - 500 M. Perdelik kumat muhammen bedeli 1125 lira ve ,. 

muvakkat teminatı 84 lira 37 kurut olup 13/9/ 35 Cuma günü sa· . 
at 10 da. 

21 - 4 adet kabili nakil tezgi.h boru menıenesi ile bera.ber 
3 adet el teneke, ve saç kordon makineıi muhammen bedeli 243 
lira ve muvakkat temin.atı 18 lira 25 kurut olup 17 /9/35 salı günü 
saat 10 da. 

22 - 175 adet plombajin pota 50 ve 100 Kg. lık dölmıe için 
muhammen bedeli 1781 lira 25 kurut ve muvakkat temindı 133 
lira 60 kurut olup 17/ 9/ 35 Salı günü aaat 10 da. 

23 - 460 adet Ray kıskacı, 50 adet ray bükme aleti, 15 adet 
raylan bir birine yaklaıtırmaya ve uzaklaıtırmaya mahıuı alet 
muhammen bedeli 4164 lira 15 kurut ve muvakkat teminatı 312 
lira 30 kurut olup 17 / 9/ 35 Salı günü saat 10 da. 

24 -136 adet kağıt makası, 6 adet dötemeci makaıı, 25 adet 
fiti! makası, 5 adet makineli çimen makası, 15 adet el dat maka· 
ıı, 3 adet deri makası, 21 adet bahçıvan qı bıçağı, 3 adet buda
ma çakısı muhammen bedeli· 329 lira 30 kurut ve muvakkat te· 
minatı 24 lira 70 kurut olup 17 / 9 /35 Salı gUnü ıaat 1 O da. 

25 - 468 adet kar küreği ı.::::uhammen bedeli 421 lira 20 kuruş 
ve muvakkat teminatı 31 lira 60 kurut olup 17 / 9/ 35 Salı günü sa.- · 
at 10 da. (4819) 

Sıvasta inşa edilecek cer 
atelyeleri eksiltmesi 

Sivasta yeni kurulacak olan cer atelyelerinin bütün müıtemildble 
~ irlikte in fası kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Bu inpat ve tesisatın keııf bedeli 1,380,522 lira 14 kuru~tur. 
2 - Bu it için isteklilere verilecek evrak ıunlardır. 
A) Eksiltme tartnameai, 
B) lnıaat avan projeleri. 
C) Fenni tartnameler, 
D) Umumi tartname; 
E) Keıif hulbuı, 
F) Mukavele projesi, 
G) Vahidi kiyaıi fiyat cetveli. 
İstekliler bu ite ait evrak ve projeleri (50) lira mukabil;nde 

Devlet demiryollarmın Ankara ve Haydarpnıa veznelerinden alabi
Hrler. 

3 - Ekıiltme 16-10--935 tarihlne gelen Perıembe günü saat 
15 de Ank~rada Devlet demirynllan umum müdürlük binasında to~ 
Ianacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - E\c:ailtmeye girebilmek için lltekut rin aıağıda yazılı~eminat 
ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komiıyon Reisliğine ~ermit oJ
nıaları la'tımdır. 

A) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 55165 
lira 66 kuruıluk muvakkat teminat. 

8) Bu kanunun tayin ettiği ve §artnamede yazılı vesikalar. 
C) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibinr. ~ bu eksiltmeye girmege 

''anuni bir mani bulunmadığına dair imzalnı tahtında bir mektup, 
D) Nalıa Bakanlığından m!lı»ad dak ehliyet vesikası, 

5 - Teklif mektupları ilhale günii ıaat 14 de kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reiıliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek 
Hf mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmiı bulunması lazımdır. ( 

6 - Bu İf hakkında fazla mal6mat almak isteyenlerin Ankar~ 
da D. D. yollan Birinci Daire Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

(2382) (5174) 

BALOYA 
Dans etmek için gidersiniz 

Bu; pek tabii ve pek doğrudur. 
Fabt.·. lkl dans yaptıktan sonra o • 
turmak mecburiyetinde kalır ve artık 

İ hiç kalkmak lstemeT.Slniz. ÇiinkU; a
yaklarınız şişml§, ıstırap vermektedir. 
Nasırlarınız, sizi rahat bırakmadığın
dan mUttt._~ir olur ve suvareniz heba 
olarak keyfiniz bozulur. Bütün bu 
ıstıraplara mahal bırakmamak için 
RAD10 SALTS banyosu yapınrz. Bu 
şifabahş tuzla yapacağınız ayak ban
yoları sayesinde beklediğiniz tedavi 
yi bulacak, sancı n şişkinlik zail ola
caktır. Bi1hassa nasırlannız.ı o de • 
rece yumuptır ki tırnak ucuyla he • 
men kökUnden sökUp atabilirsiniz.. 
Her eczanede satılır· 

•----• Leylf ve Nehari-----• 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z İ A T İ Lisesi 

Bojazlçlnde : Arnavutköyünde: Çifte Saraylard• 

Kız ve erkek1er için ayn bölüklerde kurulma ana sınıfı, ilk kı~mı, orta 
okul ve Use sınıflarmı havi ulusal bir müesse dir. 
Yıllardanbed kazandılı movaffakı yetle tanınq olan mektep kayıt

lara başlamıştır. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektep 
yönetimine baş vurulabntr. lstfyenlere mektep tarifnamesi gönderi1ir. Te 
tefon: :36.210 
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rek bunların Üzerlerine de ağır kı -
lıçlar ve palalar asılmışdı. 

Bu silah armalarının arasında on 
kadar resim bulunuyordu. Tahta kar
tı olan büyük bir çerçevedeki resim, 
sert yüzlü olan ve bir müddet Fransa 

hükftmetinl elinde tutan Boşar ismin· 
deki en eski ceddinin heybetli resmi idi. 

Bu tablolarla altlarında parlıyan 
silahlar, zırhlar, kol zırhları, tunçlu 
miğferler, sanki maziye karışan asil 
sahipleri tarafından tekrar kullanı -
lacaklarmış gibi hazır bekliyorlardı. 

Zırhlı bir elbise giyerek t.ahtında o

turan Konnetabl iki elini belindeki 
müthiş kılıca dayamış ve kaşlarını 
çatmış olduğu halde oturuyor ve ya
nında duran bir uşak miğferini tu -
tuyordu. 

Etrafmda yer alan elli zabit kımıl • 
danmadsn bekliyorlardı. Fransa kralı 
birinci fı'ransuvanın kendi.:ıini kucak -
Jadığı Marinyan muharebesinden, 
Hügnoları tamamen mahvederek kato 
lik dinini kurtardığı Bordü muhare
besine kadar ne kadar müthiş mücade 
lelerde bulunmuştu. 

Fransuva, iki senedenberi babasını 
görmemişti. Onun için tahtın yakını
na kadar ilerledi. Burada bir çeyrek 
kadar evvel gelen kardeşi Hanri sa -

rarmış olduğu halde duruyordu. 
Acaba henüz pek genç, yirmi yaşın 

da bir delikanlı olan Konnetablin bu 
küçük oğlu ne düşünüyordu. 

Acaba fırtınalı bir gökyüzünü ör
ten karanlık bulutlar gihi onun da 
zihninden kardeşini öldürmek düşün 
cesi geçiyor muydu. 

}t'ransun dö Monmoransi kardeşi -
nin kendisine fırlattığı kinli bakışı 
rörmedi. Büyük bir hürmetle babası
nın önünde eğildi. 

Konnetablin dudaklarında, büyük 
oğlunun boylu boslu, güçlü kuvvetli 
bir kahraman olduğunu göunekten 
doğan bir gülümseme belirdi. 
Gösterdiği babalık sevgenliği (şef -

kati) bundan ibaret kaldı. 

Bundan sonra söze başladı: 

- Beni dinleyiniz, geçen birinci 
kanunda imparator Şarlkenin Meç 
surları altında uğradığı mağlubiyeti 

bilirsiniz! Soğukdan ve hastalıktan 
60 bin kişilik büyük ordusu hemen 
mahvoldu. O vakit hepimiz artık im
paratorluğun yıkılacağını sanmıştık. 

ispanya perişan edildi. HügnoJar be
nim sayemde yere geçtiler. Tam bir 
sulh devresine gireceğimizi umuyor -
duk. Kralımız ikinci Hanrinin yap -
tığı eğlenceler ve tertip ettiği askeri 
oyunlar \'e manevralarla geçti. Fakat 
bu seferki ayaklanış pek dehşetli .. 

Konnetabl daha boğuk bir sesle sö
züne devam etti: 

- El·et, imparator ŞarJken yirmi 
bin ölü, on beş bin yaralr, seksen top 

bıraktığı ordugahından ayrılırken pek 
çok gözyaşı dökmüştü. Lakin bak, ge

ne başını kaldırdı. Şimdi ilerliyor, ü
zerimize yürüyor 1 

Fransuva babasını büyük bir ıstı • 
rapla dinliyoı·du. Hanri de kollarını 

kavuşturmuş, gözlerini kan bürümü~ 
olduğu halde gözünü ağabeyisinden 
ayırmıyordu, 

Konnetahl, zabitlerini gözden ge . 
çirdikten sonra gene söze başladı: 

- Dün !'<tat üçte ilk haber geldi. tm. 
parator Şarlken Pikardi ve Artu\·a üze 

rine yürürneğe ha11rlanryormuş, bu ~e
lik gibi sağlam iradeli olan adam bü-

yük ordusunu yeniden kurdu.Belki bu 
saatte piyade "e topçu kollan T eru
an kalesini sarmağa başlamışlardır. 
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Hepiniz dinleyiniz, eğer Teruan düş
manların eline ge~erse bütün Fransa 
elden gidebilir muhterem kralımız 
ikinci Hanri ile ben şöyle bir karar 
verdik: Ordu Paris civarında topla -
myor ve iki gün içinde hareket ede -

cektir. Fakat şimdilik iki bin süvari
den mürekkep bir müfreze hemen 

Teruana giderek kaleye kapanacak ve 
son neferine kadar düşmanı durdur -
mak için canını feda edecektir. 

Miğferlerinin üzerlerindeki tuğlar 
titrerken bütün s ubaylar <zabitler) 

- Evet, bir tek kişi kalana ka -
dar can vereceğiz! diye haykırdılar. 

- Şimdi bu sefer i<;in ceımr kahra

man bir kumandan lazım. Hu kuman
danı da ben tayin ettim. Fransuva 
oğlum, bunların kumandanı sensin! 

Sendeliyen Frnnsm·a yeisli bir ses

le: 
- Ben mi baba! diye mırıldandı. 

- Evet sen, ayni zamanda kralını, 
habanr, ,·at.anım kurtaracaksın! lki 
bin süvari şurada bazır bulunuyor. 

Haydi hemen silahlarını ku;;an, bir 
<:eyrek sonra hazır bulunmalısın. He -
men yola ı:ık Tcnıana kadar durma-

dan git. Orada ya düşmanı mağlUp 

edecek yahut , ·atan yolunda ölecek -
sin! Hanri, sen de şatoda kalarak o
nu savga (müdafaa) haline koyacak -

sın. 

Hanri duyduğu büyük sevinci bel · 
li etmemek için dudaklarını ısırdı. 

- Jan artık benim olacak t 
Düşüncesi aklından geçti. 

Hiddetinden yüzü mosmor kesilen 
Fransuva bir adım geriliyerek: 

_ :Se söylüyorsunuz baba! Ben mi, 
hen mi gideceğim? diye bağırdı. 
Zavallı delikanlı gözleri dönmüş, 

bütün vücudu titrer bir halde, ötede, 

babasının ölüsü üzerinde ağlıyan, dün 
yada kimsesiz kalan, teselliye muhtıç 

karISı Janın hayali gözünün önünde 
canlandı. Sonra: 

- Ben mi gideceğim? .. Aman ya -
rabb, ne müthiş şey, mümkün değil 

baba .. Bu mümkün değildir. Sözlerini 
tekrarladı. 

Bu sözlerden son derece hiddetle -
nen Konııctabl kaşlarını ~atarak, sert 
bir sesle: 

Dük Hanri dö Monmoranıi, yahut öteln 
adiyle Mareıal Damvil 

- Şimdi ata binmeli Fransuva dö 

:Monmoransi, anlıyor musun .. Hemen 
yola çıkacaksın! emrini verdi. 

- Rica ederim baba, beni din leyi -

niz, sizden iki saat izin istemiyorum .. 

Bu sözler Konnetabli yerinden sıç -

rattı Yanakları hiddetinden tirtir tit 
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riyordu Şiddetli ve acı sözleri salo
nun sessizliği içinde gürledi: 

- Demek ki kralının ve babanın e
mirlerine itaat etmek istemb:orsun 
ha!_ 

- Peki, bir saat izin baba 1 Bana 
bir saat izin veriniz, ondan sonra size 
isterseniz canımı :vereıfm. 

th tiyar ordu kumandanı bqtan a • 
yağa. kadar zırhla örtillil olan çalAk 
'!l'ücuduyla ayafa kalktı :Ve tahtının 
nıerdivenlerinden apiJ1.a indi: 

- Frans~ el& Monmoransi l sana 
:-oyJiyecek bir sözüm kalmadı. Ta • 
şı dığın ismi TII ualet §ereffni leke -
lcnmekten korumak için seni elimle 
tevkif edf.Y.orum. 

Sonra cllnllyenleri titreten korkunç 
bir sesle devam etti: 

- Eier haksızlık ediyorsam başıma 
yıldmm difpiln. Amdanberi ilk 

defa oJarak aülllemizden yetişen biri
~ b1ilmden korkuyor. Ne uğursuzlukt 

Bu tahkir pek dayanılmaz derecede 
idi. Kalpleri de göğüsleri gibi demir
den olan muhariplerin ka:rşcsında 
Fransuva için kendisini feda. etmek • 
ten batka çare kalmamıştL 
Delikanlı hiddetle başmı kaldırdı. 

Kalbini yakan bütün düşünceler bir 
anda mahvoldu. Aşk, hayat yoldaşı, 
saadd hülyası hepsi birdenbire gö -
zünün önünden silindi. Bakışları ba • 
basmm gözlerine dikildi. Gürleyici 
sesi ihtiyar kumandanın sesini bas • 
trrdı. 

- Monmoransi sülalesinden yeti -
şen bir adamm ölümden korktuğunu 
söylemeğe cesaret edenin Allah bela -
sını versin I Asalet şerefim üzerine 
söylüyorum ki baba. emre boyun eğe. 

rek hemen yola çıkıyorum. Fakat sağ 
olarak geri dönecek olursam, Mösyö 

Konneta.bl, sizinle aramızda. mUthiş 
bir hesabın görüleceğini de söyleme. 
ğe mecburum .. Şimdilik adyö !-
Fraruıuva bu sözleri söyliyerek, or

dularm en büytik kumandam olan bir 
adama, bir babaya kar§I böyle söz 
ı;öylenmesinden dolayı hayret ve deh
şet içinde kalan zabitlerin arasından 
sert adımlarla geçerek kapıya vardı. 
Oradan: 

- Uşağım, muharebe atım. zırhlI 
elbisem, kıhcım hazırlansın! diye ba
ğırdı. 

Bütiln yüzler Konnet.abla dönerek 
Fra.nsuvanm tevkifi için emir verme
sini bekliyorlardı. , 

Fakat ihtiyar babanm dudaklarında 
tuhaf bir gülümseme belirdi. Kendi
sine yakın bulunanlar: 

- İşte Monmoransi siilAiesinden ye 
tişen bir kahramana yak1şacak hare
ket budur l Sözlerini mırıldandığını 

duydular. 
On dakika sonra Fransuva, baştan 

ayağa zırhla örtülü ve atına binmeğe 
hazır bir halde şatonun avlusunda bu
lunuyordu. 
Babasının adamlarından birisine 

dönerek: 
- Çabuk kardeşim Hanriyi ç.afın -

nız? dedi 

Meşalelerin ışığr altında görünen 
Hanri: 

- Buradayurı Fransuva, ben şato
da. kalacağım için seninle veda.a geli
yordum ,cevabrnr verdi • 

Frarumva hemen kardeşinin elini 
tuttu. Fakat bu tuttuğu elin ateşler 
içinde yandığını farketınemişti.. 

- Banri, sen benim öz kardeşim-
sin değil mi? · 

Hanri titredi. kızardı. 
- Bu hususta şüphen mi var? 
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. P A R D AY A N r .. A R ll 

- Yarma kadar pek geç·. Ölüyorum. 
Ll:net ve ıstırap içinde ölüyorum I ke
limelerini söyliyebildi. 

Fraıısuva etrafına bakındı. Uyku -
dan uyanan hizmetçilerin odaya top. , 
lanmış olduklarını gördü. Bu anda 
zihnine yüksek bir fikir geldi. Bir ko
luy]a yarı baygın bir halde bulunan 
kızı yakaladı· Ve Senyor dö Piyenin 
üzerinde can çekişmekte olduğu kol . 
tuğu kaldınnalarmı iki uşağa işaretle 
anlattı hafifçe titrek bir sesle! 

- Kiliseye gideceğiz baba! Şimdi 
tam geceyarısıdır. Papasıruz şimdi la· 
umgelen merasimi yapacak ve bu da 
Piyen ve Monmoransi ailelerinin ara. 
ısında.ki diişmanlığr ortadan kaldıra -
taktır, dedi. 

ihtiyar: 
- Oh, rüya görüyorum, rüya görü -
yorum! kelimelerini tekrarladı. 

Fransuva kuvvetli bir sesle: 
Kiliseye gidelim 1 diye haykırdı. 

Bu sözler üzerine ihtiyar askerin 
yüreği zayıfladı. Göğsü bir inilti ile 
titredi. Çünkü umulmayan sevinçler, 
büyük kederler gibi, insanı hem se . 
vindirir hem ağlatrrlar. 

Son derece minnettarlığı gösteren 
bir hıçkırık ihtiyarın vücudunu baş -
tan aşağıya kadar sarstr. 
Gözleri yaşla dolarak kansız elini bu 

kötü aiJenin temiz ve yüksek kalpli ço 
tü ttilenin temiz ve yüksek kalpli ço
cuğuna uzattı. 

On dakika sonra Marjansinin kü • 
çök kilisesinde papaz mihraba çıka • 
rak evlenme törenini (merasimini) 
yapıyor ve ilk sırayı Fraıtsuva He 
Jan teşkil ediyorlardr. 

Bunların gerisinde de koltuğu ile 
birlikte getirilen ihtiyar bulunuyor -

_ du. Daha ge~id~ bu acıklı evlenişin 

~hidi olarak evin hizmetçileri bulu . 
nan üç kadınla ild erkek yer almış . 
lardr. Derhal nişan yüzükleri parmab 
tara takılarak iki sevgilinin titriyen 
e11eri biribirini tuttu. 

Sonra papaz bir dua okuyarak 

- Fransuva dö Monmoransi ve Jan 
dö Piyen1 Cenabı Hak namına sizi e
bediyyen birleştiriyorum, dedi 

Sonra kan koca hayır dııasmr al • 
mak Uıere Senyor dö Piyene döndü .. 
ler. 

Yüzü sevinç ışrğı ile parlayan ihti -
yarın kollarını kaldırmağa uiraftıiı 
gördüler. Bir saniye kadar onlara ba
karak gülümsedi sonra birdenbire 
kollan düştü. 

Bu güliinısey:I, renksiz dudakları ütı 
tünde donup kaldı. 

Senyor dö Piyen arbk hayata veda 
etmişti. 
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ASALET ŞEREF/ 

Bir o.at sonra, Fransuva, Monmo
ransi şatosuna giriyordu. Genç karı • 
sını bütün sırlarını bilen sütninesi -
nin yaumda bırakarak ayrılırken onu 
bir daha bağrına basıp bir süvarinin 
geli§ini haber verdlfi ha.basına. bir ke. 
re görünmek vazifesini yaptıktan !iOD~ 
ra döneceğini söyledi. 

Framnıva şatonun lillh salonuna 
girince mızraklar üzerine dayanan al 
tın işlemeli kadife bir saçağın altm
da. bulunan üç ayak merdiven)& çıkı. 
br muhte§em bir koltufuna oturmut 
babası Konnetabl Aan dö Monmonn
~iyi gördü. 

Geniş salon her biri on Od mumu 
taşıyan on iki bilytik şamdanla aydm
lanmıştı. 

Duvarlar krymetli halılar)& ıttslene. . 
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Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden:-. 
1 - Enıel ve bütünleme ~aklamaları Jalnız 2-16 E1lül içinde yapılacaktır. İİ 
2 - Yerlerini tutmak istf'yen eaki talebenin tezelden tabit!erini göndererek kayıtlarını yenilf'- H 

Kapalı Zari Usullle Ekslltme llAnı 

Nafıa Bakanlığından: 
llleleri gerektir. Mektep her ıün 10-17 arasında açıkbr. 1 

3-. Leyli-Neharl-Kız~rkek yeni talebe kayıtlan INtlanmııtır. 
Talimatname isteyenlere 11önderilir. Adreı: Nifantatı HaUI Rifat Pı. konafı. Tel. 42517 

- •• --· .. ----::m·•=:m:::::·s:::--.1 __. .. ·---•MMMZM H• •••--• 

Sitrisi111klıri 0 L O 0 R ÜN ÜZ. 
Bir aıvrteınetc ıaınt•· hummayı tevllt 
.ı•bmr. Teal,.lz ·ve ancak bayıltıcı 
Mr ( Mf&r&t 61dQrGoD mql) nın eıv.· 
,...neldert •Greblleoeltnı un ettlil· 
nl& vakit maruz lcaJacailnız tehllkeyı · 
dO,OnQnOz. Huzur ve emnJyetlnlz lqln 
PUT lnlllanınta. nJT. haklk&Mn ve 
..... ,... 61dGrlr. IAke ~apmu. tue 
ve lltlf lcolculudur. Siyah kuf&kh ve 
uker .... ımn san .. nekelere dikkat 
ediniz. Flatlar tendlltlı. 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşekllCıtne 

Hormobin 
Tet•llAt: Bele.. PO•ta 

kutu•u t2U 

Bir nasihat 
Sık Pil~ bayan1-nn başlıca endi

flSl aipabmmn taJD8tırlannı intl • 
hap etmektir. Bunun için hiç sıkıl • 
maymız Ye Beyoflunda Galatasaray 
kaqaada 178 ve Ankarada Bankalar 
caddesinde No. 23 te DA VID gömlek
çi matazuma kemali emniyetle mü _ 
raeaat ecllnlz. DA vtD mağazası tık 
bir erkeif tatmin edecek derecede za
rif ft siSmlek, pijama, rop dö şambr 
,_,..,. elTerftll ipekli kumaşlar ge
tfnüttir. 

&yollu blrlnel nlh hukuk hl • 
ldmllflnden: 

Y .... akfwfn Jl'aiki7de Bahçe 80-

kalm• • N• n .. otvan inekçi 
Sami aleyllfnde açtıfl alacak daTB$1n 
da, borçlanma ibmetcAhı meçhul ol • ..,_ ••hqlr tuafmdu blldirll•ekle ı 

1 

Jinnl bet il• •lddetle lllnen tebU.. • 
pt lerQma karar nrlldltlnden, ,_.,_ I 
mi muhakeme olan 25 - 9 - 935 l!IUt 

1 

1 - Eksiltmeye konulan it _(Ankara Vilayetinde Ankara • ~ 
lstanbul yolunda betonarme Ovaçay köprüıü İnfaab) dır. ,,. 

lnıaabn ketif bedeli (34500) liradır. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak ıuıılarchr: , 
a) Ekıiltme fal'bwneai, 
b) MukaYele projesi . 
c) Nafıa itleri 19raiti umumi1eal, 
d) Teaviyei tarabiye, fOH Ye kirslr İftfU~ tlatr fenni tart• 

name, 

e) Betonarme Büyük köprüler bakkmda fenni fal'bwn• . , 
f) Ketif huliaa cedveli, 
ı) Proje. 
isteyenler bu prtnameleri •• evram ·cıfü Jaiiiiı J;etlel mu• 

kabilinde Nafıa Velclleti Şoaeler Reialiiinden alabilirler. 
3 - Ekıiltme 5/9/935 tarihinde Pertembe ıünü 1a&t 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoıeler Reisliii J>a{etinde 7apı· 
lacakdır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uulile ,apdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iateklinin (2587,5) lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan bqka qajıdaki vesikaları ha· 
iz olması lazımdır. 

1 - Ticaret Odaama kayıdh bulundufuna tlair Yeaika, 
2 - lıteklilerin yapmıı olduklan itlere aid .eaikaları iha· 

leden en az üç gün evvel gödererek Naha Vekaletinden ala • 
caklan ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukanda tlçüncü maddede yazılı ta• 

attan bir saat eneline kadar ŞoHler Reisliii dairesine ıetirile
rek ekıiltme Komiıyonu Reisliiine makbuz mukabilinde verile
cekdir. Potta ile ıönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
maddede yuıb 1Uta kadar ıelmit olmaaı ve dıı zarfm mülaür 
mumu ile iyice bpatılmıı olması lizmıdır. Poıtada olacak ıe. 
cikmelere kallul edilmez. (2178) ( 4813) 

--~~-------------, METAMORFOZ 
1' de mahkemeye relmenfz tebliğ ma-11 YUzdekl çillerı ve ıivilceleri ı-irir. 
·----elmaklnnllla 01av.11 .................. -... ____ _ 

......... :1 ............... ,.,... .... , 



TÜRKİYE KIZILAY CEMİYET. 
-GENEL MERKEZİNDEN: 

1 - 7/6/1985 tarihli ve 2767 sayılı kanunla monopolu cemiyetimize verlllp icra Veklllerl He
yetince tasdik edilen llAçların listesi aşağıdadır. 

2 - Monopola tabi sıtma \'e frengi llAçlarının ı eyltl.I 1985 tarihinden itibaren toptan ve pera• 
' kende satışlarına başlanmıştır. 

Istanbulda Yeni Postane civarında eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanında 22 nu· 
marada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektlrlUğllne mtlracaat edilmelidir. 

8 - Hariçten yapılacak slparlşler, Banka vasıtaslyle veya Postanın bllşardıltedlye usullle 
derhal gönderilir. 

4 - Depomuzda bUyUk ambalAjlar içinde satın ,ıınarak dışarda amba~AJları perakendeye çev
rilen llA"ların ne evsalından ve ne de ambaUlJlarından Kızılay Cemiyetinin mesullyet 
kabul etmlyeceğl alAkadarlarca blllnmek O.Zere ilin olunur. 

Acetbylarsan (Ampoule) Neosalôtan 
Atebrl11 (Comprtme) Neoolesal (Amnoolel 

,, (Ampoule) Olbla 
Hlsmarsol Plasmoehlne 
'llsmogenol ,, ,, Cômprlme 

,, (Llqulde) ,, ,, ,, slmple 
DJsmuthose ,, ,, eompoee 
Blsmut holodol (lnjectable) ,, ,, drage compoee 
Blsmuth (Oxyde de) qulnoplasmıne Ampoule 

,, ( ,, ,, h.ytirate) ,, ,, Comprlme 
,, f lodure de) ,, ,, Drage 

Bl\'a. tul (t\mpoule) ,, ,, Stovarsol 
,, (Solutlon hulleuse) qolnlne baseı 

Casbls ( ~ mpoule) ,, hl· bromhydrate de 
.. (Solutlon) ,, bromhydrate de baslqoe 

Heet irie (Ampoule A) ,, ,. ,, ,, oeutre 
,, ,, B) ,, bl-sulfate de 

lodure deppotrslum ,, bl-chlorhydrate de 
lodoblsmuthaUe de.qulnlne ,, chlorbydrosullate de 
lodoblsmutb ,, chlorbydrate baslque 
Kınakına kabuğu [ya loız) ,, ,, ,, neutre 
Mercure beozoate de ,, valerlaoate de 

,, bl-lodure de ,, tannate de 
,, cyanure d ,, sullate de 
,, laetate de · ,, carbonate de I Arlsf ocblne) 
,, protolodore de ,, etbylcarbonate de (Euquf.nfne) 
,, Sallcylarsen l ırle de l~nesol) ,, poudre, comprlme, tabletle, drage 
,, sallcylate ffe Sllbersalrarsao 

Mesurol (Ampoule) Salvarsan 
,, ( Llqulde l Solusalvarsan 

Mutbanol Stovarsol comprlme 
My~salvarsao ,, sodf que 
Neosalvarsan 

1 

Splroclde eomprlme 
Novarsenobeozol Treparsol ,, 
Neo 1 C 1 Uclarsyl 

Kinin, Bizmut, ve civayı veya, milh erıni havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan müstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması. 


